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Cuina Turcului - un adăpost uman de 
acum peste 11.000 de ani aflat în zona 

Porțile de Fier ale Dunării

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

        Cuina Turcului este o mică peșteră situată în masivul 
Ciucarul Mare din Cazanele Mari ale Dunării, între Moara 
Dracului și dealul Proluca.  

uvântul „cuină”(cuinie, cuhne) este sinonim cu 
„cuhnie”, ca și bucătăria principală a unei mănăstiri, sau 
bucătăria de vară a gospodăriilor țărănești, cămară 

modestă.Aici se află singurul adăpost în piatră locuit de om din 
Cheile Porților de Fier. 

 Este cel mai vechi astfel de loc din chei (cele mai multe dintre 
celelalte fiind din mezolitic, mai degrabă decât paleoliticul 
târziu) și se află pe malul stâng al Dunării.  

Cazanele Mari ale Dunării, Vedere de pe Ciucarul Mare, unde se află 
adăpostul Cuina Turcului 

Intrarea în această cavitate se situa la aproximativ 8 metri (în jur 
de 26 de picioare), deasupra nivelului inițial al apei fluviului, 
înainte de a fi ridicate barajele de la Porțile de Fier. Cele mai 
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șteră situată în masivul 
Ciucarul Mare din Cazanele Mari ale Dunării, între Moara 

e, cuhne) este sinonim cu 
cătăria principală a unei mănăstiri, sau 

țărănești, cămară 
singurul adăpost în piatră locuit de om din 

 
de loc din chei (cele mai multe dintre 

celelalte fiind din mezolitic, mai degrabă decât paleoliticul 

 

Cazanele Mari ale Dunării, Vedere de pe Ciucarul Mare, unde se află 

această cavitate se situa la aproximativ 8 metri (în jur 
țial al apei fluviului, 

țile de Fier. Cele mai 

vechi date despre locuirea umană a cavită
undeva de la aproximativ 12.600 de ani.
situl Lepenski Virde pe malul sârbesc este datat la aproximativ 
7.000 î.Hr.Acesta este situat pe malul drept, sau 
pe malul sudic al Dunării.  

 
Lucrând la Cuina Turcului în timpul săpăturilor arheol

anii 1964-1969 de către o echipă condusă de CS Nicolescu Plopar, V. 
Boroneant, M. Davidescu, Sf. Roman, Al.

http://cimec.cilea.it/livingpast/nr1/boroneant/clisurian/fig8.htm
 

Singurul loc despre care se poate spune că are o vârstă similară 
cu cea a Cuinei Turcului este Peștera de la Climente II
aproximativ 12 m deasupra malului stâng al Dunării, lângă 
Cuina Turcului, în zona Cazanelor M
arheologic de la Cuina Turculuia fost excavat pentru prima data 
de către distinsul arheolog român Dr. Vasile 
Boroneanț. Excavația de salvare din anii 1960 a descoperit o 
mulțime de piese din cultura Starčevo
exemplare). Dintre acestea se evidențiază câteva fragmente de 
altare. Pentru comparație, putem să folosim aici mai multe 
tipuri de altare din culturi similare din aceea
fi:Donja Branjevina, Gornea, Pojejena Nucet, Lepenski Vir, 
Măgura, Trestiana, Vinkovci, Zadubravlje
reținem la toate aceste „altărașe” milenare este faptul că au ca 
suport fie un picior de tip coloană, fie o bază solidă cu patru 
picioare.    

istorieistorieistorieistorie    
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vechi date despre locuirea umană a cavității din stâncă „vin” de 
deva de la aproximativ 12.600 de ani. Pentru comparație, 

de pe malul sârbesc este datat la aproximativ 
7.000 î.Hr.Acesta este situat pe malul drept, sau 

 

Lucrând la Cuina Turcului în timpul săpăturilor arheologice realizate între 
1969 de către o echipă condusă de CS Nicolescu Plopar, V. 

Boroneant, M. Davidescu, Sf. Roman, Al. Păunescu (Foto: 
t/nr1/boroneant/clisurian/fig8.htm) 

Singurul loc despre care se poate spune că are o vârstă similară 
ștera de la Climente II, la 

aproximativ 12 m deasupra malului stâng al Dunării, lângă 
, în zona Cazanelor Mari (Veliki Kazan).Situl 

a fost excavat pentru prima data 
de către distinsul arheolog român Dr. Vasile 

ția de salvare din anii 1960 a descoperit o 
țime de piese din cultura Starčevo-Criș (peste 100 de 

țiază câteva fragmente de 
ție, putem să folosim aici mai multe 

uri similare din aceeași zonă, cum ar 
Donja Branjevina, Gornea, Pojejena Nucet, Lepenski Vir, 

Măgura, Trestiana, Vinkovci, Zadubravljeși Pepelana. Ce 
ținem la toate aceste „altărașe” milenare este faptul că au ca 

suport fie un picior de tip coloană, fie o bază solidă cu patru 

 



 

        5555                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Zeița de la Cuina Turcului. Falangă de cal decorată cu desene romboide 
(Când pătratul devine romb – sau lumea noastră pătrată stă „pe muche”)

Podelele de locuit epipaleoliticede la Cuina Turcului
excavate între anii 1964-1969 pe o suprafa
mp. Au fost descoperite câteva vetre, unele dintre ele 
întinzându-se pe câțiva metri pătrați, cu oase arse, cărbune și 
cenușă de 0,10 - 0,20 m grosime.  

S-au mai descoperit ustensile din piatră cioplită din 
epipaleolitic; un număr mare de produse secundare de a
indică fabricarea acestora pe loc. În cele mai timpurii depozite, 
tipurile de unelte erau niște raclete de finisaj, răzuitoare 
circulare etc. Au fost găsite plăci de piatră cu urme de ocru 
roșu. Din os au fost descoperite diferite ustensile: vârfuri de 
suliță, un fragment de harpon, etc. Interesant este un fragment 
de os decorat pe ambele fețe, acoperit cu mici incizii pereche, ca 
decor. Alte ornamente descoperite au fost dinți incisivi de cerb 
perforați, incisivii de lup, colți de mistrețși pandantive create 
din vertebre de pește. S-au găsit și bucăți de grafit.
mare de artefacte osoase și de coarne au fost ornamentate cu 
incizii geometrice. Nu au existat urme de practică funerară, dar 
au fost găsiți doi molari umani și mai multe oase și dinți de om. 
Oasele de animale descoperite aici erau de capră ibex, porc 
sălbatic, bizon, elan, căprioară roșie, căprioară, cal sălbatic
vulpe, urs brun, castor etc.. Au fost de asemenea găsite oasele
de păsări (stăncuța alpină, cocoș de munte, ciocănit
corb, pelican alb etc.) și pește (plătică, crap, știucă,biban și 
șalău). Moluștele sunt reprezentate de Theodoxus danubialis, 
Nassa neritea, Zebrina detrita și Lytoglyphus naticoides
(abramis brama) era în mod normal în jurul a trei kilograme în 
Dunăre înainte de construirea barajului, rareori la 
kilograme, dar la Cuina Turculuisau descoperit oase care ne 
confirmă faptul că aici s-au pescuit în trecut exemplare care 
ajungeau la o greutate de 10-12 kilograme. Nivelul 1 din situl 
escavat este datat la aproximativ 12.600 de ani î.Hr. (acum 
14.600 de ani), iar Nivelul 2 la aproximativ 10.120 de ani î.Hr. 
(acum 12.120 de ani). Ca și analiză antropologică
molarul scos la lumină de la Nivelul 1 al săpăturii apar
adult, rămășițele oaselor și dinții de la nivelul 2 provin de la un 
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. Falangă de cal decorată cu desene romboide 
sau lumea noastră pătrată stă „pe muche”) 

Cuina Turculuiau fost 
1969 pe o suprafață de 160-180 

Au fost descoperite câteva vetre, unele dintre ele 
țiva metri pătrați, cu oase arse, cărbune și 

 
au mai descoperit ustensile din piatră cioplită din 
ipaleolitic; un număr mare de produse secundare de așchiere 

În cele mai timpurii depozite, 
ște raclete de finisaj, răzuitoare 

Au fost găsite plăci de piatră cu urme de ocru 
in os au fost descoperite diferite ustensile: vârfuri de 

ță, un fragment de harpon, etc. Interesant este un fragment 
țe, acoperit cu mici incizii pereche, ca 

ți incisivi de cerb 
ți, incisivii de lup, colți de mistrețși pandantive create 

și bucăți de grafit. Un număr 
și de coarne au fost ornamentate cu 

Nu au existat urme de practică funerară, dar 
ți doi molari umani și mai multe oase și dinți de om. 

Oasele de animale descoperite aici erau de capră ibex, porc 
șie, căprioară, cal sălbatic, lup, 

Au fost de asemenea găsite oasele 
ța alpină, cocoș de munte, ciocănitoare, lebădă, 

și pește (plătică, crap, știucă,biban și 
Theodoxus danubialis, 

Lytoglyphus naticoides. Plătica 
) era în mod normal în jurul a trei kilograme în 

Dunăre înainte de construirea barajului, rareori la șase 
sau descoperit oase care ne 

au pescuit în trecut exemplare care 
Nivelul 1 din situl 

escavat este datat la aproximativ 12.600 de ani î.Hr. (acum 
14.600 de ani), iar Nivelul 2 la aproximativ 10.120 de ani î.Hr. 

și analiză antropologică epipaleolitică 
a lumină de la Nivelul 1 al săpăturii aparține unui 

șițele oaselor și dinții de la nivelul 2 provin de la un 

copil și trei adulți (un bărbat robust, o femeie și un schelet 
gracil), toate de tip Cro-Magnon. Cronologia relativă:apar
culturii Climente II, Ostrovul Banului I
Herculane (Păunescu). 

Legături peste milenii: simbolul rombului „curgător” (sau „lumea pătrată 
aflată pe muche de cuțit”; când „lumea se dă peste cap”), așa cum apare la 
Cuina Turcului (jud. Mehedinți) acum  11.000 î.Hr.; Coloana Infinitului a 
lui Brâncuși (1938) și pe o ie românească actuală din Mehedinți (2013)

Ca și concluzii, în primul rând, Cuina Turcului
uman cu vechime incredibilă, care prin prezen
ritual (altarele) confirmă faptul că omul este de mii de ani o 
ființă spirituală și religioasă.  
Bibliografie:  
 
Jacobsson Piotr, Boroneanț Adina – „Set in clay: altars in place at Cuina 
Turcului, Iron Gates Gorge” („Fixat în lut: altarele de la Cuina Turcului, Cheile 
Porților de Fier”), articol apărut în „Studii de preistorie”
Editura Renaissance, București, 2010 (Revistă a Asociației Române de 
Arheologie) 
Surse: sites.google.com; strasihastrii.blogspot.com

 
Turda o aşezare veche de 7.000 de ani: 
Limba – Oarda de Jos

 Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 
 
           Una dintre cele mai mari aşezări neolitice din 
Transilvania a fost studiată în jude
construcţia Autostrăzii Sebeş – Turda.

ste vorba despre situl arheologic de la 
de Jos, de lângă Alba Iulia, cel care are o vechime de 
până la 8.000 de ani şi a permis arheologilor să aducă la 

lumină câteva mii de obiecte folosite de
piatră. Doar în ceea ce priveşte categoria de obiecte denumită 
„idoli” au fost găsite 400 de astfel de obiecte. La acestea se 
adaugă peste 500 de unelte şi podoabe din os, corn şi scoici, 

E

istorieistorieistorieistorie    
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și trei adulți (un bărbat robust, o femeie și un schelet 
Cronologia relativă:aparține 

limente II, Ostrovul Banului I-II și tipului Băile 

 

Legături peste milenii: simbolul rombului „curgător” (sau „lumea pătrată 
țit”; când „lumea se dă peste cap”), așa cum apare la 

cum  11.000 î.Hr.; Coloana Infinitului a 
și (1938) și pe o ie românească actuală din Mehedinți (2013) 

Cuina Turculuieste un „cuib” 
uman cu vechime incredibilă, care prin prezența elementelor de 

onfirmă faptul că omul este de mii de ani o 

Set in clay: altars in place at Cuina 
în lut: altarele de la Cuina Turcului, Cheile 
Studii de preistorie” , 7/2010, pp. 33-44, 

ști, 2010 (Revistă a Asociației Române de 

strasihastrii.blogspot.com; donsmaps.com/cuina.html;  

o aşezare veche de 7.000 de ani: 
Oarda de Jos (jud. Alba) 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti 

Una dintre cele mai mari aşezări neolitice din 
Transilvania a fost studiată în județul Alba, odată cu 

Turda.  

ste vorba despre situl arheologic de la Limba – Oarda 
, de lângă Alba Iulia, cel care are o vechime de 

până la 8.000 de ani şi a permis arheologilor să aducă la 
lumină câteva mii de obiecte folosite de oameni în epoca de 
piatră. Doar în ceea ce priveşte categoria de obiecte denumită 
„idoli” au fost găsite 400 de astfel de obiecte. La acestea se 
adaugă peste 500 de unelte şi podoabe din os, corn şi scoici, 
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peste 1.000 de unelte şi podoabe din piatră cioplită şi şlefuită, 
amulete, altare, arme, unelte etc. „Oamenii epocii pietrei nu au 
fost nici pe departe primitivi sau barbari. Erau oameni cu simţ 
estetic ieşit din comun. Oameni care avea timp să observe şi să 
rezoneze cu natura, să aibă sentimente şi trăiri”, spune 
arheologul Marius Ciută, unul dintre membrii echipei care a 
realizat activitatea de cercetare arheologică.  

Situl arheologic neolitic de la Limba – Oarda de Jos (jud. Alba) 

 

Situl arheologic neolitic de la Limba – Oarda de Jos (jud. Alba) 

Istoricii au descoperit o succesiune de situri, ajungând la 
concluzia că în perioada cea mai dezvoltată a aşezării aici 
locuiau peste 1.000 de persoane. O parte dintre obiectele 
descoperite sunt parte a unei expoziţii deschise la Muzeul „Ioan 
Raica” din Sebeş. Cercetările arheologice au însumat o 
suprafaţă de peste 100.000 de metri pătraţi, fiind relevate şi 
cercetate peste 800 de contexte de diferite tipuri şi dimensiuni, 
aparţinând preponderent epocii neolitice, dar şi complexe 
aparţinând epocii bronzului, cum ar fi o necropolă de incineraţie 
compusă din 74 de morminte în urnă, aparţinând culturii 

Wietenberg, epocii fierului (gropi aparţinând culturii Gáva), 
epocii romane şi post-romane. Cercetătorii au recuperat o 
cantitate de circa 5 tone de material arheologic.  „Sunt oameni 
care produc nu numai mijloace necesare subzistenţei, ci şi 
cultură şi civilizaţie. Am descoperit artefacte care au anumite 
destinaţii: altare, obiecte cu semnificaţie simbolică cu conotaţii 
spirituale, idoli - în epoca neolitică existau anumite credinţe 
religioase. Centrul era o entitate feminină. Peste 90 la sută din 
reprezentările umane sunt feminine, făcând aluzie la fecunditate 
şi fertilitate. Am descoperit numeroase podoabe, amulete. Unele 
din piatră cioplită şi şlefuită şi unelte şi arme realizate din 
corn, os şi alte materiale dure de provenineţă animală”, spune 
Marius Ciută.  

 

Artefacte descoperite în situl arheologic neolitic de la Limba – Oarda de Jos 
(jud. Alba) 

 

O mască facială neolitică descoperită în sit-ul arheologic neolitic de la 
Limba – Oarda de Jos (jud. Alba) - („Zeul care doarme”?) 

De asemenea, a fost surprinsă o amenajare ce poate fi 
interpretată ca fiind un loc public, un spaţiu de adunare a 
membrilor comunităţii sau un fel de „piaţă centrală” şi o 
fântână. „Ineditul acestei cercetări arheologice este dat de 
arhitectura aşezării. Pentru prima dată avem date certe privind 
dimensiunea aşezării, limitele ei, cum erau acestea, numărul de 
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locuinţe într-un anumit spaţiu dat şi numărul de locuitori ale 
unei asemenea aşezări. Aşezarea are dimensiuni mult peste 
ceea ce bănuiam la început”, afirmă Marius Ciută. În cadrul 
cercetării desfăşurate pe o perioadă de cinci luni, au fost 
obţinute, însă, foarte multe date şi informaţii noi cu privire la 
distribuirea spaţială a locuirilor neolitice, la caracteristicile geo
morfologice ale arealului şi implicaţiile evoluţiei acestora 
asupra locuirilor neolitice, la distribuirea spaţială a sectoarelor 
cu diverse destinaţii ocupaţionale (spaţii publice, zone de 
practicare a meşteşugurilor), inclusiv la sistemul de delimitare 
şi protejare a locuirilor de factorii naturali, cum ar fi sistemul de 
şanţuri, trei la număr, surprinse pe liniile de nivel ale pantei de 
deasupra spaţiilor locuite. „Cele peste 350 de figurine 
antropomorfe, întregi sau fragmentare, la care se adaugă zeci 
de capace prosopomorfe şi reprezentări plastice antropomorfe 
în relief, de mari dimensiuni, pe pereţii unor vase ceramice, 
precum şi zecile de „altăraşe” cu protome antropomorfe sau 
zoomorfe, ce păstrează uimitor de bine culoarea încrustaţiilor 
roşii (ocru) şi albe, sunt cele care confirmă o teorie deja 
enunţată anterior, cu privire la locul şi rolul pe care l
aşezarea vinčiană de la Limba-Oarda de Jos în cadrul 
locuirilor vinčiene timpurii de pe Valea Mureşului 
afirmă într-un studiu publicat de autorii cercetării arheologice în 
revista „Terra Sebus”, editată de Muzeul din Sebeş
activitatea de cercetare au mai fost implicaţi Radu Totoianu, 
Călin Şuteau, Ionuţ-Cosmin Codrea, Elena Beatrice Ciută, 
Bogdan Bobînă şi Alexandru Bărbat. „Cantitatea şi calitatea 
materialelor arheologice prelevate, chiar dacă nu a surprins 
cercetările anterioare atrăgând atenţia asupra acestui aspect 
  a fost una cu adevărat impresionantă, complexele de locuire 
fiind cele care au oferit un deosebit de bogat material ceramic, 
litic şi resturi faunistice. Impresionante sunt râşniţele pentru 
măcinarea cerealelor,saupentru prepararea pigmenţilor 
minerali (ocru), de ordinul sutelor (probabil peste 500 de 
râşniţe întregi şi fragmentare), bucraniile de bovidee („Boss 
Primigenius” şi „Boss Taurus”, dar şi de cervide şi ovicaprine, 
uneltele din corn şi din os (de ordinul miilor, inclusiv câteva 
cârlige de pescuit), cantitatea enormă de lame şi aşchii din 
obsidian şi silex”, se mai afirmă în studiul menţionat. Inventarul 
special descoperit de arheologi este foarte bogat (idoli, ceramică 
pictată, obiecte din corn, piatră şi obsidian). Aceste obiecte care 
vor spori colecţia muzeului din Sebeş şi vor face obiectul unei 
expoziţii speciale după finalizarea activităţilor de restaurare. 
Echipa care investighează situl este formată din şase arheologi 
de la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş, Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „1 Decembrie 1918
din Alba Iulia, Muzeul Judeţean de Istorie Baia Mare
Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.  

Situl de la Limba a fost descoperit inițial în anul 1944 
de un copil din sat şi se află pe malul Mureşului, pe o terasă 
întinsă, situată într-o poziţie excelentă habitatului uman. 
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Aşezarea neolitică de la Limba-Vărar a intrat de timpuriu în 
bibliografia de specialitate, fiind cercetată de Dumitru şi Ion 
Berciu (1944-1947).Ulterior, cercetarea sitului a fost reluată de 
diverse colective de cercetători de la Alba Iulia. Sectorul 
„Vărar” reprezintă doar periferia estică a marelui sit arheologic 
Limba-Oarda de Jos, cu locuiri aparţinând culturii Vinca (5500
4800 î.Hr.).Este contemporan şi echivalent din multe puncte de 
vedere cu mult mai celebrul sit arheologic de la Tărtăria, unde 
s-au descoperit celebrele tăbliţe din lut.
Limba din punctul „Vărar” este înscris pe
istorice din județul Alba, elaborată de 
Patrimoniului Național din România în anul 2010. 

Limba este un sat din comuna Ciugud
Între anii 1958-2004 a purtat denumirea oficială
Dumbrava.Prin aceste descoperiri neolitice cu caracter de unicat 
se confirmă prezența în număr destul de mare a comun
umane de acum 7000 de ani în zonă, cât 
de-a lungul timpului. 

Bibliografie: 
Ioan Breaz – „Monografia satului Limba”, Editura 
2004. 
Surse: adevarul.ro; alba24.ro;  

 
Marija Gimbutas,  Zeiţele şi zeii V

Europe. Mituri şi imagini de cult
 

Prof. dr. Vicu MERLAN 

 
         Lucrarea cercetătoarei Marija Gimbutas, deşi este 
apărută în anul 1974, scoate în evidenţă aspecte esoterice de 
pionierat, pentru teritoriul României.

ălătoriile sale în marile muzee ale Europei, pe siturile 
arheologice, participarea la diverse colocvii ştiinţifice 
de profil etc., îi dă posibilitatea unei analize 

comparative, identificând astfel graniţele 
studiile sale pertinente autoarea scoate în evidenţ
istoric de necontestat: Vechea Europă suprapune în cea mai 
mare parte teritoriul României de astăzi. Paralelismele culturale 
ale acesteia au pus în evidenţă continuitatea milenară, aici, a 
unor comunităţi şi aspecte sociale. 

Marija Gimbutas are un rol important, alături de alţi arheologi, 
de a demonstra prin dovezi materiale şi spirituale, existenţa pe 
teritoriul României, a unor comunităţi înfloritoare, ce s
aspectat pe criterii culturale de-a lungul timpului, având o 
continuitate culturală (prin simbolistica ce a fost păstrată până 
astăzi), care a contribuit ulterior la naşterea unor civilizaţii 
precum cele din Sumer, Indus, Egipt etc. Pare îndrăzneaţă idee, 
însă o mulţime de arheologi, etnografi, antropologi, lingvişti
străini din toate timpurile (mai puţin români), recunosc cu 

C
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Zeiţele şi zeii Vechii 
Mituri şi imagini de cult 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi 
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nonşalanţă acest adevăr istoric. După spusele acestora, dar şi 
din noile descoperiri arheologice, această civilizaţie se 
răspândeşte în cele patru zări, prin migraţii sporadice succesive, 
dând naştere, la sute şi mii de km, la civilizaţii ce au marcat 
istoria omenirii. Personal, am întâlnit dovezi materiale, 
susţinute şi de arheologii italieni, atunci când am efectuat o 
expediţie în Munţii Alpi din nordul Italiei, în zona Feltre
Beluccio, la peste 800 de metri, într-o cavernă. Aici, în urma 
săpăturilor arheologice, cercetătorii italieni, au descoperit 
ceramică neolitică cu analogii în spaţiul nord
ceramică despre care arheologii susţin că provine din spaţiul 
nord balcanic, care ulterior, prin intermediul acest
s-a răspândit până în sudul Italiei. Unde se m
studiile Universităţii din Cambridge asupra unor aspecte cu 
privire la flora şi fauna descrisă în Vede şi Upanisade, prin care 
singurul teritoriu ce ar corespunde răspândirii acesteia a
spaţiul Vechii Dacii, sau Vechii Europe. 

Încă din anii 70, Marija Gimbutas susţine că multe artefacte din 
spaţiul carpato-dunărean, au incizate simboluri pictografice 
arhaice, precursoare a unei scrieri străvechi, scriere care, peste 
un mileniu, va apare ca scrierea sumeriană (considerată de unii 
cea mai veche din lume!). Pe lângă cele de la Tărtăria, jud. Cluj, 
cunoscute de Marija Gimbutas, ulterior s-au descoperit şi la 
Perieni, Târpeşti, Karanovo, Isaiia, Parţa, Turdaş etc. 
Simbolurile erau incizate atât pe tablete din lut ars de tip 
teracotă, cât şi pe pintadere, statuete, scăunele, fragmente 
ceramice, funduri de vase ceramice etc. Ecoul unor astfel de 
descoperiri determină atât pe cercetătorii străini, şi mai puţin pe 
cei români, să recunoască, în mod vădit, că cea mai veche 
scriere europeană a apărut pe teritoriul României
un mileniu înaintea celei din Sumer. 

Descoperirea a numeroase statuete feminine din lut ars, a 
determinat-o pe Marija Gimbutas, să deducă că pentru neo
eneolitic avem de-a face cu o epocă matriarhală. Mai mult 
ipotezele acesteia au fost preluate ad-hoc de majoritatea 
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arhaice, precursoare a unei scrieri străvechi, scriere care, peste 
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Perieni, Târpeşti, Karanovo, Isaiia, Parţa, Turdaş etc. 
ate atât pe tablete din lut ars de tip 

teracotă, cât şi pe pintadere, statuete, scăunele, fragmente 
ceramice, funduri de vase ceramice etc. Ecoul unor astfel de 
descoperiri determină atât pe cercetătorii străini, şi mai puţin pe 

cea mai veche 
scriere europeană a apărut pe teritoriul României, cu peste 

Descoperirea a numeroase statuete feminine din lut ars, a 
o pe Marija Gimbutas, să deducă că pentru neo-

a face cu o epocă matriarhală. Mai mult 
hoc de majoritatea 

arheologilor români, fiind întâlnite în manualele de istorie din 
perioada comunistă, atât la nivel preuniversitar cât şi la nivel 
universitar.  

Nu suntem de acord cu această ipoteză, deoarece logica 
lucrurilor demonstrează că viaţa grea comunitară, precară 
uneori, primejdiile de tot felul etc, expunea comunităţile neo
eneolitice. Un rol important în munca câmpului (la arat, secerat, 
transportat produsele etc), dar şi în campaniile dese de 
vânătoare şi pescuit, la extragerea zăcămintelor de cupru sau la 
identificarea filoanelor de aur, la prelucrarea pietrei şi a 
silexului, la construcţia locuinţelor, la ridicarea unor sisteme de 
apărare defensive împrejurul satului etc, 
luat în consideraţie şi studiile etnoarheologice asupra unor 
populaţii de aborigieni, din Africa sau Noua Zeelandă, aflate pe 
o scară de evoluţie aproximativ apropiată pentru acea vreme, 
unde nu s-a constatat o dominare matriarhală sau patriarhală, ci 
o repartizare judicioasă a responsabilităţilor, în cadrul unei 
familii, între bărbat şi femeie, copii şi bunici. Este forţat să 
deducem, din existenţa unor artefacte (statuete feminine) aflate 
într-un număr mai mare în eneolitic, că linia directoare a 
societăţii ar fi reprezentat-o matriarhatul, aşa cum ulterior, prin 
descoperirea a numeroase arme din epoca bronzului, s
schimbat această direcţie spre patriarhat. Conflictele intertribale 
şi interstatale au existat din paleolitic până astăzi, dar baza 
societăţii care a echilibrat orice disensiune
neamul care a preluat tradiţiile, obiceiurile, credinţele şi limba. 
În această direcţie trebuie exemplificat existenţa
neolitic a unor reprezentări, atât picturale cât şi statuare a 
cuplului divin, a familiei (castronul cu cuplul de la Căscioare, 
reprezentările picturale cucuteniene etc).

Ideea matriliniară plecată de la existenţa unei mulţimi de zeităţi, 
trebuie pusă pe seama existenţei unor ipost
reprezentate diferit, statuar, ca faţete ale multiplicităţii imanente 
a Marii Zeiţe Mamă (Geia), văzute doar de unii iniţiaţi ai 
timpului, într-un anumit moment ca ipostaze ale Dumnezeirii. 
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arheologilor români, fiind întâlnite în manualele de istorie din 
perioada comunistă, atât la nivel preuniversitar cât şi la nivel 

 

em de acord cu această ipoteză, deoarece logica 
lucrurilor demonstrează că viaţa grea comunitară, precară 
uneori, primejdiile de tot felul etc, expunea comunităţile neo-
eneolitice. Un rol important în munca câmpului (la arat, secerat, 

etc), dar şi în campaniile dese de 
vânătoare şi pescuit, la extragerea zăcămintelor de cupru sau la 
identificarea filoanelor de aur, la prelucrarea pietrei şi a 
silexului, la construcţia locuinţelor, la ridicarea unor sisteme de 

ul satului etc, îl avea bărbatul. Am 
luat în consideraţie şi studiile etnoarheologice asupra unor 
populaţii de aborigieni, din Africa sau Noua Zeelandă, aflate pe 
o scară de evoluţie aproximativ apropiată pentru acea vreme, 

matriarhală sau patriarhală, ci 
o repartizare judicioasă a responsabilităţilor, în cadrul unei 
familii, între bărbat şi femeie, copii şi bunici. Este forţat să 
deducem, din existenţa unor artefacte (statuete feminine) aflate 

litic, că linia directoare a 
o matriarhatul, aşa cum ulterior, prin 

descoperirea a numeroase arme din epoca bronzului, s-ar fi 
schimbat această direcţie spre patriarhat. Conflictele intertribale 

aleolitic până astăzi, dar baza 
societăţii care a echilibrat orice disensiune, a fost familia şi apoi 
neamul care a preluat tradiţiile, obiceiurile, credinţele şi limba. 

e trebuie exemplificat existenţa încă din 
ri, atât picturale cât şi statuare a 

cuplului divin, a familiei (castronul cu cuplul de la Căscioare, 
reprezentările picturale cucuteniene etc). 

Ideea matriliniară plecată de la existenţa unei mulţimi de zeităţi, 
trebuie pusă pe seama existenţei unor ipostaze divine, 
reprezentate diferit, statuar, ca faţete ale multiplicităţii imanente 
a Marii Zeiţe Mamă (Geia), văzute doar de unii iniţiaţi ai 

un anumit moment ca ipostaze ale Dumnezeirii.  
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Aşadar, lucrarea Marijei Gimbutas, Zeiţele şi zeii V
Europe. Mituri şi imagini de cult, oferă multiple faţete ale 
preistoriei româneşti, un rol important reprezentându
Zeiţă Mamă, o spiritualitate avansată pentru acele timpuri, pe 
care omul modern doar o intuieşte pe baza artefactelor 
descoperite.  
Meritul  Marijei Gimbutas este acela de a scoate în evidenţă 
spiritualitatea autentică predacică, ce are o contribuţie majoră în 
istoria neamului românesc şi în cea a altor popoare dimprejur.
 
 

Consideraţii privind „Brazda lui Novac”
şi „valurile lui Traian” (I)

 
Lorin Cantemir, Valerian Dorogan
Ioan Dan Vrabie, Elena Cantemir, 

Florin Daniel Dincă, Ştefan Dincescu

        Cele mai multe surse de informare consideră aceste 
construcţii ca valuri de apărare. Când au fost construite, 
din câte ştim, nu exista noţiunea de val. Sursele mai vechi, 
care foloseau latina, le denumeau „mur”, adică zid, perete 
de apărare, prevăzut cu castre sau castele (diminutivul de la 
castre), ulterior având şi alte funcţii. „Valurile lui Traian”
sunt definite ca „via traiani” (drumul lui Traian), adică 
troian, dâmb, cocoaşă, drum în rambleu, dar şi 
Traian”.  

ea mai uzitată denumire este de val de apărare, pasivă. 
Prima funcţie, pe care a avut-o, este aceea de protecţie a 
comunităţilor devenite sedentare. Acest

sedentare când a apărut şi s-a practicat agricultura, când s
dezvoltat meşteşugurile, aşadar în perioada anilor 12000
î.Hr. De atunci se păstrează ruinele oraşului Ierihon, întemeiat 
în prima jumătate a mileniului VIII  î.Hr., care era 
un zid gros de 1,65 m şi o înălţime de circa 4 m, construit din 
pietre plate, tăiate grosolan, suprapuse, fără folosirea unui 
mortar. Zidul de apărare era înconjurat de un şanţ de 8 m lăţime 
şi 3 metri adâncime. Este de crezut că această real
posibilă folosind munca a numeroşi sclavi. Ulterior avem 
faimoasa construcţie a Marelui Zid Chinezesc, a cărui 
continuitate se realizează prin 221 î.Hr., sub domnia lui 
Huangdi, construcţie care avea fortificaţii urbane, ziduri de 
apărare, care au fost legate prin alte ziduri, prin anii 300 î.e.n,  
constituind nucleul Marelui Zid Chinezesc, care la partea lui 
superioară era folosit ca drum pentru pedestrime şi călăreţi, dar şi 
pentru care tractate.  

Sursele istorice apreciază că această construcţie a fost 
realizată de aproape un milion de condamnaţi la muncă silnică. 
Acolo unde a fost posibil Zidul Chinezesc a fost realizat din doi 
pereţi paraleli construiţi din blocuri mai mari sau mai mici din 
piatră. Lăţimea Zidului Chinezesc este între 8 şi 10 metri, iar pe 
creasta lui se puteau deplasa atelaje trase de cinci cai. Înălţimea 

C 
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Zeiţele şi zeii Vechii 
oferă multiple faţete ale 

un rol important reprezentându-l Marea 
Zeiţă Mamă, o spiritualitate avansată pentru acele timpuri, pe 
care omul modern doar o intuieşte pe baza artefactelor 

este acela de a scoate în evidenţă 
spiritualitatea autentică predacică, ce are o contribuţie majoră în 
istoria neamului românesc şi în cea a altor popoare dimprejur. 

„Brazda lui Novac” 
(I) 

Lorin Cantemir, Valerian Dorogan ,  
Ioan Dan Vrabie, Elena Cantemir,  

Florin Daniel Dincă, Ştefan Dincescu 
 

Cele mai multe surse de informare consideră aceste 
construcţii ca valuri de apărare. Când au fost construite, 

nu exista noţiunea de val. Sursele mai vechi, 
, adică zid, perete 

de apărare, prevăzut cu castre sau castele (diminutivul de la 
„Valurile lui Traian” 

(drumul lui Traian), adică 
troian, dâmb, cocoaşă, drum în rambleu, dar şi „zidul lui 

ea mai uzitată denumire este de val de apărare, pasivă. 
o, este aceea de protecţie a 

comunităţilor devenite sedentare. Acestea au ajuns 
a practicat agricultura, când s-au 

dezvoltat meşteşugurile, aşadar în perioada anilor 12000-8000 
î.Hr. De atunci se păstrează ruinele oraşului Ierihon, întemeiat 
în prima jumătate a mileniului VIII  î.Hr., care era înconjurat de 
un zid gros de 1,65 m şi o înălţime de circa 4 m, construit din 
pietre plate, tăiate grosolan, suprapuse, fără folosirea unui 
mortar. Zidul de apărare era înconjurat de un şanţ de 8 m lăţime 
şi 3 metri adâncime. Este de crezut că această realizare a fost 
posibilă folosind munca a numeroşi sclavi. Ulterior avem 
faimoasa construcţie a Marelui Zid Chinezesc, a cărui 
continuitate se realizează prin 221 î.Hr., sub domnia lui Qin Shi 

, construcţie care avea fortificaţii urbane, ziduri de 
are, care au fost legate prin alte ziduri, prin anii 300 î.e.n,  

constituind nucleul Marelui Zid Chinezesc, care la partea lui 
era folosit ca drum pentru pedestrime şi călăreţi, dar şi 

construcţie a fost 
realizată de aproape un milion de condamnaţi la muncă silnică. 
Acolo unde a fost posibil Zidul Chinezesc a fost realizat din doi 
pereţi paraleli construiţi din blocuri mai mari sau mai mici din 

re 8 şi 10 metri, iar pe 
creasta lui se puteau deplasa atelaje trase de cinci cai. Înălţimea 

zidului varia între 6 şi 8 metri. Aproximativ la fiecare 200 metri 
erau prevăzute turnuri de pază cu două etaje, în care erau 
adăpostiţi apărătorii. Lungă de 6000 km, asemenea construcţie 
nu putea fi realizată decât de un stat bogat, bine organizat şi 
disciplinat, probabil prin teroare şi cruzime. Istoria dovedeşte că 
niciun alt stat sau imperiu n-a putut construi ceva similar. În 
Egipt, în 1850 î.e.n., Sesostris III a construit un zid între 
Heliopolis şi Peluza pentru a proteja Egiptul de neîncetatele 
incursiuni ale arabilor. Anterior, Imperiul Roman 
apăra teritoriile împotriva barbarilor 
apărare continuu, denumit „limes” 
Astfel este cunoscut „Limesul germanic”
care mărginea Maghrebul, zidul lui Hadrian, construit între 122 
şi 127, care apăra Britania de triburile scoţiene pe o distanţă de 
aproape 100 km. Vom mai menţiona că Imperiul R
unele state clientelare au construit şi alte valuri, mai scurte şi 
mai simple, care fizic au dispărut, dar s
toponimele. Unele surse istorice, în afară de menţionarea 
toponimelor, mai fac referiri şi la existenţa unor trons
valuri. Aceste construcţii defensive s
până în secolul IV e.n. În cele ce urmează vom pune în discuţie 
valurile romane aflate pe teritoriul fostei Dacii Romane.

În 106 e.n., romanii au stabilit graniţa estică a Daciei 
ocupate pe traseul „Limes Alutanus” 
Rolul acestui limes nu era doar acela de a realiza un mod 
simplu de apărare, spunem noi, mai mult pasivă, de întârziere 
şi deviere a năvălitorilor barbare. Acest 
o graniţă – limita de la care se făcea 
„Limes Alutanus” era prevăzut cu puncte întărite, fortificate, 
cum ar fi castrele sau castelele.  

Conform lui A.D. Xenopol, sunt cunoscute şi 
menţionate locaţii pe traseul „Limesului Alutanus”
începea de la Dunăre. Pe harta prezentată în 
din Dacia Traiană” (partea I, reeditată la Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1985, hartă reprodusă în figura 1A, 
din lucrarea de faţă), „Limes Alutanus”
începând de pe malul drept al Oltului, care se varsă în Dunăre 
la 7 km est spre Turnul Măgurele. La est de Turnul Măgurele, 
pe şoseaua 51A, se găseşte şi comuna Traian, un toponim care 
sugerează că pe acolo trecea sau începea un alt val al lui Traian. 
A. D. Xenopol indica, la vărsarea Oltului, localitatea
Islaz. Islazul se afla pe malul drept al Oltului la circa 2 km vest 
de Olt şi de vărsarea acestuia. Tot pe 
mai subţiri, sunt indicate – în stânga Oltului 
Traiane, hotare pe care autorii le consideră aproximative, 
neprecizate punctual. Chiar „Limesul Alutanus”
precizat, conform hărţii, unde se termină. Potrivit 
„Limesul Alutanus” se termină mai sus de vărsarea Lotrului în 
Olt, fără a se indica un punct precis. Probabil că nici A.D. 
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zidului varia între 6 şi 8 metri. Aproximativ la fiecare 200 metri 
erau prevăzute turnuri de pază cu două etaje, în care erau 

km, asemenea construcţie 
nu putea fi realizată decât de un stat bogat, bine organizat şi 
disciplinat, probabil prin teroare şi cruzime. Istoria dovedeşte că 

a putut construi ceva similar. În 
I a construit un zid între 

Heliopolis şi Peluza pentru a proteja Egiptul de neîncetatele 
incursiuni ale arabilor. Anterior, Imperiul Roman – pentru a-şi 
apăra teritoriile împotriva barbarilor – a construit un zid de 

 care înconjura imperiul. 
„Limesul germanic”, „Limesul african”, 

care mărginea Maghrebul, zidul lui Hadrian, construit între 122 
şi 127, care apăra Britania de triburile scoţiene pe o distanţă de 
aproape 100 km. Vom mai menţiona că Imperiul Roman sau 
unele state clientelare au construit şi alte valuri, mai scurte şi 
mai simple, care fizic au dispărut, dar s-au păstrat denumirile – 

Unele surse istorice, în afară de menţionarea 
toponimelor, mai fac referiri şi la existenţa unor tronsoane de 
valuri. Aceste construcţii defensive s-au dovedit eficace doar 
până în secolul IV e.n. În cele ce urmează vom pune în discuţie 
valurile romane aflate pe teritoriul fostei Dacii Romane.  

În 106 e.n., romanii au stabilit graniţa estică a Daciei 
 –adică în lungul Oltului. 

Rolul acestui limes nu era doar acela de a realiza un mod 
simplu de apărare, spunem noi, mai mult pasivă, de întârziere 

năvălitorilor barbare. Acest „Limes Alutanus” era şi 
imita de la care se făcea vămuirea mărfurilor. 

era prevăzut cu puncte întărite, fortificate, 

Conform lui A.D. Xenopol, sunt cunoscute şi 
„Limesului Alutanus”, care 

la Dunăre. Pe harta prezentată în „Istoria românilor 
(partea I, reeditată la Editura Ştiinţifică şi 

Bucureşti, 1985, hartă reprodusă în figura 1A, 
„Limes Alutanus” este indicat ca 

ul drept al Oltului, care se varsă în Dunăre 
la 7 km est spre Turnul Măgurele. La est de Turnul Măgurele, 

comuna Traian, un toponim care 
sugerează că pe acolo trecea sau începea un alt val al lui Traian. 

la vărsarea Oltului, localitatea – comuna 
Islazul se afla pe malul drept al Oltului la circa 2 km vest 

de Olt şi de vărsarea acestuia. Tot pe hartă, prin linii întrerupte, 
în stânga Oltului – hotarele Daciei 

are pe care autorii le consideră aproximative, 
„Limesul Alutanus” nu este 

precizat, conform hărţii, unde se termină. Potrivit hărţii, 
se termină mai sus de vărsarea Lotrului în 

recis. Probabil că nici A.D. 
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Xenopol nu ştia, la acea etapă a redactării, acest lucru. Autorii au 
căutat alte surse istorice.  

Ei vor lua în considerare volumul „Posada 685”, 
apărut sub egida Institutului de cercetări socio-umane 
„C.S.Nicolăescu Plopşor” al Academiei Române, Asociaţia 
Naţională Cultul eroilor „Regina Maria”, Centrul de Cercetări 
Istorice „Dr. Dumitru Bălaşa” (Universitaria, Craiova, 2015). 
Ei consideră că drumurile romane din Dacia, în cea mai mare 
parte, n-au făcut decât să folosească drumurile vechi dacice, 
existente, pe care le-au îmbunătăţit, după tehnologia romană. În 
principiu trebuia asigurată legătura dintre Sudul Carpaţilor 
Meridionali şi nordul lor, această legătură se făcea pe trei rute–
drumuri principale. Unul era „Drumul Oltului”, care lega 
Valahia Mică (Oltenia) cu Transilvania, precum şi „Drumul 
Argeşului”, care lega Valahia Mare (Muntenia) şi Transilvania.  

Conform hărţii lui A.D. Xenopol, „Limes Alutanus” 
avea două începuturi: unul la actualul Islaz şi altul mai în 
amonte pe Dunăre, la Celeiu, localitate înglobată actual în 
municipiul Corabia şi foarte apropiată de vechea Sucidavă, 
unde era un punct întărit, urca la Slăveni (lângă Olt), de aici – la 
fosta colonie–municipiul Romula, la Acidava (lângă gara 
Piatra-Olt); Rusidava (Drăgăşani), Pons Aluti (Ioneştii 
Govorei), Buridava (Boroneasa), castra Traiani (Gura Văii), 
Arutela (Poiana Bivolari, Căciulata), Pretorium I şi II (lângă 
mănăstrirea Cornetul, Racoviţă), Pons Vetus (Câineni, Caput 
Stenarum, Boiţa). Conform volumului „Posada 685”, drumul 
Oltului urca pe malul drept al Oltului din cel puţin două motive, 
pe care A.D. Xenopol nu le-a luat în considerare. Primo: 
considerând năvălirea barbarilor ca venind dinspre răsărit, mai 
eficient pentru apărare era să întâlnească întâi apele Oltului şi 
apoi aşa-zisul val de apărare, unde se găseau şi castrele. 
Secundo: această succesiune de apărare apă, val, castru, trebuia 
să fie permisă de relieful zonei. Drumul Oltului („Limes 
Alutanus”) urca pe malul drept al Oltului, ajungea la Râmnic, 
unde la intrarea lui sudică este chiar un cartier Traian, iar, 
pentru că relieful permitea, mai urca pe aceeaşi parte 17 km 
până la Călimăneşti. Aici trebuia traversat Oltul pentru a putea 
merge mai departe, în amonte doar prin ocolirea muntelui 
Cozia, pe traseul Tiblea, Sălătrucel, Berislăveşti, Stoieneşti, pe 
unde se unea cu drumul Argeşului, ajungând în localitatea–
comuna Suici, de unde urca spre Rădăcineşti (Castru), Bângeşti, 
pe Valea Groşilor la Surduiu, trecea prin Sălătruiu de Argeş, 
urca la Pripoare (castru), Titeşti (castru), Boişoara, Câinenii 
mici (castru), unde în punctul Pons Vetus (Puntea Veche) 
traversa Oltul, pe malul drept, pe unde urca la Tălmăcel şi spre 
Sibiu. Acest traseu a fost verificat în 1894 de Pamfil Polonic şi 
reverificat în 1971–1972 de Dumitru Tudor. Singurul castru a 
cărui urme au fost distruse în totalitate de apele Oltului este 
acela de la Câinenii Mici, în vorbirea locală (Câinenii de Argeş), 
fiind ultimul castru cunoscut. Autorii vor considera că aici se 

termină „Limes Alutanus”, considerând urmele „Limesului 
Alutanus” între Celei şi Câineni. Acesta a fost prima frontieră a 
Daciei ocupate de romani denumită „Privincia Dacia”, iar 
„Limes Alutanus” era în lungime de 238km, fiind amplasat la 
vest, pe malul drept al Oltului (Alutus) la o distanţă variabilă faţă 
de albie. Se apreciează că „Limes Alutanus” – frontiera, era 
compusă dintr-un drum ce urma linia de hotar şi un val de 
pământ de circa 3 metri, cu o lăţime de 10–12 metri şi cu un 
miez de pământ ars, întărit pe porţiuni cu palisade sau ziduri de 
piatră, fiind flancat de un şanţ de apărare. Din loc în loc în 
apropierea „Limesului” existau garnizoane militare distanţate la 
o etapă de mers de circa 120 km.  

În cele ce urmează o să facem o succintă analiză a 
relatărilor de mai sus. Nu cunoaştem nicio sursă istorică în care 
să fie descris drumul ce însoţea „Valul lui Traian”. Vom observa 
că lăţimea valului de 10–12 metri este similară cu lăţimea 
drumurilor romane (Via). Pe harta Moldovei, care însoţeşte 
lucrarea (Dimitrie Cantemir, „Descriptio Moldavie”), unde sunt 
indicate cele două valuri ale lui Traian din Sudul Basarabiei, 
autorul ortografiază pe unul „Via Traiani” (Drumul lui Traian). 
În descrierea lor se apreciază supraînălţarea faţă de sol ca fiind 
de 12 coţi, probabil apreciată doar vizual. Ştiind că valoarea 
unui cot este de 0,626 metri, rezultă o supraînălţare a valului şi 
a drumului cu circa 7,5 metri, ceea ce pare puţin exagerat şi 
periculos pentru deplasarea carelor pe acest drum.  

Vom menţiona că „Valul lui Traian cel Inferior”, din 
Sudul Basarabiei, este realizat asimetric, fiind prevăzut doar 
spre nord cu un şanţ, care mărginea drumul şi pe care – din alte 
surse istorice – îl regăsim în România, la Folteşti–Tuluceşti–
Galaţi. „Valul lui Traian cel Inferior” ajunge la Prut, traversând 
Lacul Brateş. Acest şanţ de tip trapezoidal cu albie avea o 
lăţime – la suprafaţa solului – de circa 6 m şi o lăţime în 
profunzimea săpăturii de 5 metri, prezentând o adâncime de 
patru metri. Aceste dimensiuni provin de la învăţătorul Chirilă 
Amelian, localnic, care în 1960–1970 a participat la o serie de 
măsurători şi cercetări ale valului. Aprecierea celor doisprezece 
coţi, făcută de Dimitrie Cantemir, nu precizează de unde până 
unde sunt cei 12 coţi. Valoarea aceasta reprezintă înălţimea 
totală a obstacolului (şanţ + val)? Dacă 12 coţi reprezintă 
înălţimea lucrării (şanţ + val), rezultă că valul propriu-zis este 
de circa 3–3,5 metri, valori apropiate de cele la care se 
construiau drumurile romane supraînălţate, în „rambleu”. 
Această dimensiune a obstacolului de apărare, apreciată la circa 7 
metri, este confirmată şi de N. Densuşianu, în Dacia Preistorică 
(Editura Arhetip, Bucureşti, 2002), unde – la pag. 150 – este 
prezentat un desen în secţiune al Brazdei lui Novac (fig. 2 şi 3), 
care este un „valum” (val), pentru care sunt indicate nişte 
dimensiuni ale şanţului şi valului apropiate cu cele apreciate de 
Dimitrie Cantemir înainte cu 300 de ani. Înălţimea obstacolului 
de circa 7 metri este comparabilă cu aceea a unei case cu parter 
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şi etaj. Evident, ea nu putea să fie trecută cu uşurinţă de 
năvălitori şi în special de călăreţi.  

 

În fine ne simţim datori să facem unele precizări în 
legătură cu exactitatea şi corectitudinea informaţiilor existente 
pe Wikipedia liberă sau pe Google. În descrierea valurilor, 
consemnată de George V. Grigore la data de 1 iulie 2015, apare 
informaţia că valul de pământ este întărit pe unele porţiuni cu 
palisade sau ziduri de piatră şi că ar avea un miez de pământ 
ars. Această compunere provine dintr-o interpretare greşită şi 
generalizată a unei realităţi întâmplătoare, aleatoare. Arderea 
pământului se practica în vechime în cazul gropilor în care se 
păstrau produsele agricole, dar stratul de pământ ars existent în 
compunerea unui val nu are o explicaţie plauzibilă. Nicio sursă 
istorică, recunoscută, nu menţionează existenţa unui asemenea 
strat în compunerea valului. Practic, ar fi însemnat utilizarea 
unei mari cantităţi de lemn, iar acesta nu întotdeauna era 
accesibil, la îndemână pentru ardere, ceea ce nu exclude 
posibilitatea găsirii unor urme de pământ ars, existenţa lor 
având, probabil, o altă motivaţie. Terenul pe care este depozitat 
pământul rezultat din săparea şanţului, în mod logic trebuie 
curăţat de resturile organice provenite din vegetaţie, în special 
seminţe şi rădăcini. Cel mai eficient şi simplu mijloc este să i se 
dea foc, drept care rezultă un strat de pământ ars, mai mult sau 
mai puţin gros. Pământul ars putea proveni din arderea 
palisadelor sau a altor construcţii de apărare. Iată motive pentru 
care autorii nu îşi însuşesc această compunere a „Valului lui 
Traian”.  

Pentru a lămuri această problemă a valurilor arse şi a 
existenţei urmelor de ardere vom menţiona şi alte surse istorice. 
Astfel în „Dicţionarul enciclopedic de artă veche a României” 
de Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu şi Lucian Roşu (Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980) se afirmă că în 
centrul Transilvaniei existau şi se cunosc aşa-numitele „valuri 
arse”, localizate în Someşul Rece şi în Porumbeni. Someşul 
Rece este un sat al comunei Gilău, judeţul Cluj, unde pe un 
pinten aflat pe o terasă exista o aşezare fortificată cu două şanţuri 
şi valuri arse cu infrastructură de lemn, care barează accesul la 
pinten (similar cu situaţia găsită pe dealul Cetăţuia, Băiceni, 
comuna Cucuteni, judeţul Iaşi, unde exista tot un pinten barat cu 
două şanţuri, dar fără valuri). Porumbenii Mari şi Porumbenii 
Mici fac parte din comuna Bugeni, judeţul Harghita. La 
Porumbenii Mari, pe un platou al dealului Leş, existau urmele 
unei cetăţi dacice având un sistem complex de valuri şi şanţuri 
din secolul I î.e.n. – secolul I e.n..  

În satul Porumbenii Mici, pe dealul Galat, exista o 
aşezare fortificată cu val de pământ şi şanţ, singurul element 
menţionat care ar putea avea o legătură cu arderea este că în 
apropierea aşezării fortificaţiei este un cimitir de incineraţie. Într-
o altă sursă istorică se menţionează, fugitiv, că într-un val de 
pământ s-ar fi găsit resturi de ardere sub forma unei lentile. 

 În toate exemplele mai sus menţionate nu sunt 
analizate şi nu se dau detalii despre cum au ajuns aceste valuri 
să fie denumite „valuri arse”. Chiar dacă au fost arse deliberat, 
aceasta s-a făcut pe lungimi mici, procedeu care nu poate fi 
generalizat şi aplicat la valuri de lungime importantă, iar arsura 
nu poate fi considerată o componentă sistematică a structurii 
unui val. 

Cercetarea sistematică şi inginerească a acestor valuri 
sau brazde, chiar dacă s-a făcut, nu este prezentată în sursele 
istorice credibile, accesibile şi competente la cele de mai sus. 
Autorii se consideră obligaţi să aprecieze negativ materialul 
apărut pe internet şi intitulat „Valurile de pământ: Troiene (2)”, 
conceput de George V. Grigore (apărut pe internet la data de 1 
iulie 2015), care conţine erori grave, inadmisibile. Ca atare, ne 
permitem să notificăm menţionarea, să o corectăm. George V. 
Grigore susţine că „Brazda lui Novac” ar începe de la Gura 
Topolniţei (jud. Mehedinţi), dar Topolniţa curge din amonte de 
Drobeta Turnu-Severin şi se varsă în Dunăre lângă comuna 
Simian. În realitate, „Brazda lui Novac – ramura nordică” 
începe pe Dunăre mai jos cu 11 km, în aval de această 
Topolniţă, dintr-un punct aflat între comuna Hinova şi satul 
Ostrovul Corbului, în locul unde Dunărea face un cot de circa 
36 de grade şi unde probabil era un vad de trecere a Dunării, de 
altfel în apropiere se află comuna Rogova şi satul cu toponimul 
edificator „Traian”.  

Şirul erorilor comise de George V. Grigore continuă cu 
tot felul de aprecieri şi informaţii aberante. Astfel el afirmă că 
„Brazda lui Novac – ramura nordică”, a costituit terasamentul 
căii ferate Curtea-de-Argeş–Piteşti–Roşiorii-de-Vede–Turnu 
Măgurele. Această formulare este o enormitate care poate fi 
clasată printre perlele create de elevi la diversele probe la 
examene scrise.  

Autorii nu ştiu cine este George V. Grigore, dar îl 
acuză de rea-credinţă şi impostură. În consecinţă, pentru a 
lămuri problema, se simt datori să aducă următoarele informaţii 
răsverificate, preluate din surse profesioniste, din documente. 
Traseul CFR Curtea-de-Argeş–Turnul Măgurele este constituit 
din tronsoane oficiale de cale ferată. Astfel tronsonul (906) 
Curtea-de-Argeş–Piteşti, urmăreşte, în principiu, cursul de apă 
al râului Argeş. De la Piteşti începe tronsonul (901), care se 
termină la nodul de cale ferată „Piatra Olt”, fiind constituit din 
subtronsoanele Piteşti–Costeşti şi Costeşti–Piatra Olt. De la 
staţia Costeşti se realizează o derivaţie: tronsonul (907), între 
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Costeşti şi Roşiorii-de-Vede, aici începe alt tronson (908), 
Roşiori Nord–Turnul Măgurele, cu orientare înspre Dunăre, iar 
traseul acestor tronsoane nu se suprapune cu niciun traseu de 
„Val al lui Traian” sau din „Brazda lui Novac”, tronsoanele de 
cale ferată şi cele două construcţii de pământ fiind 
perpendiculare. 

Dimpotrivă, „Brazda lui Novac – varianta nordică” 
pleacă de la Hinova, localitate aflată la 12 km în aval de 
Drobeta-Turnu-Severin, se dirijează spre Caracal pe un traseu 
oarecum paralel cu Dunărea, având un traseu perpendicular pe 
tronsoanele de cale ferată Piteşti–Costeşti–Roşiori-Nord–Turnul 
Măgurele. Din cele de mai sus rezultă că nu poate exista o 
coincidenţă între traseele tronsoanelor de cale ferată şi „Valurile 
lui Traian” sau „Brazda lui Novac”. La această neconcordanţă 
de poziţionare a traseelor vom adăuga următoarea 
incompatibilitate constructivă: atât „Valurile lui Traian”, cât şi 
„Brazda lui Novac”, chiar dacă au fost folosite ca drumuri, 
permiteau deplasarea pedestrimii armatei, a carelor tractate de 
cornute sau a unor maşini de război, a căror greutate putea fi 
preluată fără probleme de construcţia care folosea pământ 
bătătorit de umplutură; patul de pământ, infrastructura unei căi 
ferate, trebuie să reziste la greutăţi de zeci sau sute de tone, ale 
locomotivelor şi vagoanelor încărcate, ceea ce înseamnă un risc 
pe care niciun proiectant responsabil de cale ferată nu şi l-ar fi 
asumat. Toate aceste argumente sunt suficient de clare şi 
temeinice ca să infirme ideea folosirii marilor lucrări romane 
(„Valurile lui Traian” sau „Brazda lui Novac”) ca terasament 
pentru căile ferate.  

Cu aceste precizări vom încheia aprecierile acestor 
aberaţii ale lui George V. Grigore şi vom reveni la aspecte şi 
informaţii mai sigure, confirmate. Astfel ne vom referi la: 
LIMES ALUTANUS. Romanii denumeau Oltul „Alutus”. 
Conform lingviştilor şi dicţionarelor, „limes” înseamnă linie de 
despărţire, de hotar, drum la modul general, albia râului, zid de 
hotar, limită; deosebire; depărtare, zodie; drumul soarelui. 

 Sintagma „limes Alutanus” îndeplineşte majoritatea 
acestor semnificaţii, fiind şi hotar, şi drum, şi albie de râu etc. 
Acest „limes”, din loc în loc, era prevăzut cu puncte întărite. 
Conform lui A.D. Xenopol existau (sunt cunoscute) următoarele 
locaţii întărite, fortificate: prima menţionată este „Malva”, care 
pentru Xenopol nu este prea sigură. Este menţionată „Celei”, 
aflată pe malul Dunării. Informaţiile apar în „Istoria românilor 
din Dacia Traiană” (ediţia a IV-a, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1985; prima ediţie – 1888). Fiind 
scrisă cu 100 de ani în urmă, s-a bazat pe cunoştinţele istorice 
şi arheologice ale acelui timp, în consecinţă autorii îşi permit să 
facă unele completări conforme cu progresul cunoaşterii 
istorice. Astăzi putem să facem precizările: Celei a fost un mic 
sat din arealul oraşului Corabia, judeţul Olt, actualmente 
aparţinând de acest oraş. În imediata lui apropiere se găseşte şi 

fosta aşezare şi cetate Sucidava. În 1901 şi în 1936 se fac 
cercetări şi săpături în zonă de Grigore Tocilescu şi Dumitru 
Tudor. Ei găsesc locuinţe, bordeie şi ceramică decorată prin 
incizări şi pastilări. După părerea autorilor, în anul 335 î.Hr., în 
timpul campaniei în Tracia, Alexandru cel Mare ocupă un oraş 
pe care Ptolemaeus Lagnes, cronicar oficial, nu-l denumeşte, 
dar credem că a fost Sucidava, cetate geto-dacă aflată pe malul 
stâng, mai înalt al Dunării, într-o zonă favorabilă vieţii prin 
condiţiile pedoclimatice şi resursele de hrană. Mai mult, peste 
Dunăre, în Bulgaria, exista o colonie romană importantă – Oescus 
(azi Ghighen), prin care trecea un drum principal din Tracia. Ea 
îşi păstrează importanţa, întrucât în 328 d.Hr., Constantin cel 
Mare inaugurează în zonă un pod de piatră impresionant, lung 
de 2400 de metri, între Oescus şi Sucidava, care, în timp, îşi 
pierde importanţa şi se distruge. Ulterior, în sec. III d.Hr., în 
zona localităţii Sucidava se construieşte o cetăţuie, care a fost 
refăcută de două ori, ultima dată în secolul VI, sub împăratul 
Iustinian. După retragerea romană, Sucidava a fost distrusă de 
năvălirea avaro-slavă, care a avut loc la sfârşitul sec. VI e.n., 
peste ruinele romano-bizantine ale Sucidavei, în sec. XIV, fiind 
atestată reluarea locuirii, prin urmele de bordeie găsite. Vom 
preciza că importanţa zonei Celei–Sucidava–Ghighen rezultă din 
faptul că era vad de trecere şi punct comercial. Acesta, ulterior, 
intră în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân. Astăzi numeroase 
vestigii ale Sucidavei se găsesc la muzeul de istorie al 
municipiului Corabia. Fără ezitare, autorii consideră că prima 
fortificaţie a „Limesului Alutanus” a fost cetăţuia de la Sucidava. 
De aici, urcând pe malul Oltului, ajungem la localitatea 
menţionată de Xenopol, „Malva”. Conform surselor, Malva se 
mai numea şi Romula, găsindu-se la 8 km nord de Caracal, pe 
drumul spre Piatra Olt. Romula era colonie romană. La 10 
august 123, Dacia traiană, aflată sub domnia lui Hadrianus, a 
fost reorganizată în alte trei provincii: Dacia Porolissensis, 
Apulensis şi Malvensis. Chiar dacă Romula latină nu se 
numea Malva, sigur a existat o localitate dacică. În sprijinul 
acestei ipoteze vom menţiona că la 40 km mai la sud, spre 
Dunăre, exista localitatea Vădastra, care a dat numele 
„culturii vădastra”, datată ca existând din neoliticul mijlociu 
(3500-3000 î.Hr.).  

Cultura Vădastra este atestată între Jiu şi Teleorman, 
ceea ce presupune existenţa a numeroase comunităţi şi aşezări. 
Considerând Malva ca fiind o denumire dacică, apare o 
neconcordanţă. Consultând un dicţionar latin, dăm de cuvântul 
„malva”, denumirea plantei „nalbă”. Conform Micului Atlas de 
plante din flora R.S. România (Editura Didactică şi Pedagogică, 
1968), „nalba” se mai numeşte „malva silvestris”, frecventă 
prin locuri virane, pe lângă drumuri, garduri şi pe pajişti, 
folosite pentru păscut. Din antica Romula n-a mai rămas nimic 
decât denumirea unei staţii CFR: Halta Romula, aflată la 8 km 
nord de Caracal. Romula s-a topit în istorie, a dispărut. Acest 
fenomen este uşor explicabil, pentru că înfiinţarea Romulei nu a 
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fost una naturală şi necesară vieţii fireşti. Fiind o creaţie 
conjuncturală a Imperiului Roman, cât timp a existat el, a 
existat şi Romula. Ca şi Oescus, Romula a fost un habitat al 
coloniştilor, ales pe considerente valabile doar într-o etapă 
istorică, motivate de poziţionarea strategico-economică. 
Romula se afla la mai puţin de 50 km de Dunăre şi la o etapă de 
deplasare pedestră de 10–11 ore de punctul întărit-fortificat 
Sucidava (Celei). Romula se găsea în spaţiul „Limesului 
alutan”, prevăzut cu valuri de apărare, cu drumuri. Fiind pe 
malul Oltului, beneficia de navigaţia plutelor, pe care le 
foloseau romanii. Ceea ce în sursele istorice nu s-a menţionat 
este că la 6 km nord de Romula, în Vlăduleni, „Limesul 
Alutanus” se intersecta cu „Brazdă a lui Novac”. „Brazda lui 
Novac” urmează la început un traseu aproximativ paralel cu 
Dunărea, ajunge după 130 km la Romula-Vlăduleni (jud. Olt).  

În esenţă „Brazda lui Novac” este o denivelare-
ondulare a terenului, însoţită într-o singură parte de un şanţ, 
care însoţeşte permanent şi asimetric un val de pământ, probabil 
de umplutură. Din majoritatea istoricilor recunoscuţi, unul 
dintre primii care prezintă un desen al acestei brazde (fig. 1 şi 
2), de fapt o secţiune transversală, este Nicolae Densuşianu în 
Dacia Preistorică (2002). Din desenul prezentat la pag. 153, pe 
care se găseşte un caroiaj 
dimensional, rezultă că lăţimea 
şanţului ajungea la 6 metri, cu 
adâncimea de circa 1 metru. În 
lateral, brazda era însoţită de un val 
de pământ a cărui bază măsoară 
10–12 metri, având o coamă cu 
înălţimea de circa 3 metri, suficient 
de lată (circa 6 metri) pentru a fi 
folosită ca drum în rambleu. 
Romula era la intersecţia a două 
drumuri importante: „Limes 
Alutanus” şi „Brazda lui Novac”, 
la vărsarea Olteţului în Olt, ceea ce 
înseamnă existenţa unui ambient 
favorabil vieţii.  

În privinţa „Brazdei lui 
Novac”, autorii ţin să aducă unele precizări mai puţin 
cunoscute. Astfel „Brazda lui Novac”, un şanţ cu val, este 
atestată cu cel puţin 550 de ani înaintea construirii „Limesului 
Alutanus”. Astfel în Dacia Preistorică, a reputatului istoric 
Nicolae Densuşianu, la pagina 156, se menţionează că Herodot, 
în cartea IV, aminteşte de nişte valuri vechi din Sciţia, denumite 
„şanţuri ale cimerienilor”. Herodot menţiona existenţa, în 
peninsula Crimeii, a unui şanţ vechi, lung şi lat, care se întindea 
de la munţii Taurici până la lacul Meotic (Azov). Acest şanţ 
preistoric al Crimeii se reflectă şi în legendele populare, pe 
care le menţionează Stephan Byzantinul, care afirmă că o 

zeitate egipteană, Osiris, a pus la jug unul sau doi boi şi a arat 
pământul acestei peninsule. Lui Osiris i s-a atribuit realizarea 
primei forme de plug şi, ca atare, el ar fi tras şi primele 
brazde. Despre şanţul–brazda lui Osiris sunt făcute menţiuni 
în vechi papirusuri egiptene, care s-au găsit alăturate unor 
mumii. Această conjunctură este uşor explicabilă. Brazda lui 
Osiris o vom considera ca primă denumire a acestui tip de 
constucţie de pământ, legată de apariţia şi practicarea 
agriculturii, unde pământul a facilitat şi asigurat condiţii pentru 
culturile cerealiere: zonele de revărsare a marilor ape, locuri 
care facilitau o însămânţare uşoară, fără prea multe eforturi. 
Grăunţele se puneau în pământ, erau acoperite, cât de cât, cu el, 
astfel a apărut necesitatea aratului şi a uneltelor specifice.  

Urmele arheologice dovedesc că aratul se făcea 
zgâriind pământul cu băţul, cu săpăliga din corn sau cazmaua 
primitivă. Aceste unelte permiteau însămânţarea în 
pământurile aluvionare, cum erau cele din valea Nilului, a 
Tigrului şi a Eufratului. În Mesopotamia (mileniul IV î.en.) se 
găseşte prima reprezentare a unui plug primitiv, care zgâria 
pământurile aluvionare, destinate pentru semănat, pământuri 
udate de Tigru, de Eufrat şi de Nil. Agricultura, cunoaşterea şi 
practicarea ei au apărut în ambele zone: Mesopotamia şi Egipt, 

cam în acelaşi timp. Astfel, dintr-
un detaliu al unei fresce, găsite în 
Luxor (Egipt), conform unei 
reproduceri prezentate în Istoria 
lumii de la origini până în anul 
2000, apărut la Editura Olimp, 
Bucureşti, 2000, se poate distinge 
că plugul primitiv egiptean era 
format dintr-o singură piesă. Pe 
forma unui arc de cerc, care pare 
azi realizat dintr-o scândură mai 
groasă, unul din capetele acestui 
arc de cerc era ascuţit şi intra în 
pământ, ca un fel de brăzdar, iar 
la partea opusă avea prevăzut un 
fel de mâner pentru a fi ţinut, 
dirijat cu mâna. De la mijlocul 
acestui plug de forma unui arc de 

cerc era ataşată o oişte, pe care o trăgeau două cornute. Din alte 
surse rezultă că lemnul folosit la plugurile primitive era lemnul 
de stejar, dar şi acesta avea limitele lemnului. Rezultă că plugul 
primitiv putea fi folosit doar în soluri afânate, care nu trebuia 
să fie prea mult pregăsite de însămânţare. Cei care au fost 
aproape obligaţi să perfecţioneze plugul au fost romanii, care 
după cucerirea Galiei, Belgiei şi Bretaniei au dat de pământuri 
mai compactate şi nedesţelenite, mai dure, la care plugurile 
primitive nu făceau faţă. Ele trebuia să fie perfecţionate, 
fiabilizate, eficientizate. Această acţiune a început din secolul I 
e.n. Este menţionată în Italia nordică şi în Raeţia. Prima realizare 
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a fost folosirea fierului şi dotarea lui cu un cuţit vertical, 
brăzdarul orizontal şi cormana de răsturnare a brazdei asimetrice. 
Pe teritoriul României este atribuită celţilor, cu care au dotat 
plugul dacic, la care au realizat şi brăzdarul metalic.  

Pentru a lămuri aspectele valurilor vom preciza că cimerienii 
reprezentau un conglomerat de triburi nomade, care au populat 
vaste regiuni din stepele nord-pontice, manifestându-şi infuenţa 
şi puterea între munţii Caucaz, Marea de Azov şi Munţii 
Carpaţi. În principal originea cimerienilor era iraniană, tracă şi 
chiar protoceltică. Populaţia cimeriană era condusă de o pătură 
zis diriguitoare. Începând cu jumătatea mileniului II î. Hr., o 
parte din populaţia cimeriană se ocupa cu metalurgia fierului, 
precum şi cu domesticirea şi utilizarea cailor. Se consideră că în 
perioada sec. XII–IX î.Hr. ia sfârşit afluenţa cimerienilor în 
spaţiul cuprins între Munţii Caucaz şi Munţii Carpaţi. 
Cimerienii nu au beneficiat de o lungă perioadă de stabilitate 
pentru a se organiza statal. În sec. IX–VIII î.Hr., conform 
informaţiilor lui Herodot, se manifestă prezenţa sciţilor veniţi din 
stepele central-asiatice. Triburi de păstori nomazi de origine 
scitică ajung în regiunea delimitată de Volga şi Don. Cel ce 
consemnează aceste fapte este Herodot, care în călătoriile sale 
ajunge în colonia grecească Olbia (Oceakov, Ucraina).  

Datele lui Herodot sunt confirmate de cercetările arheologice. 
Sciţii – originari din Asia centrală, din regiunile de la apus de 
Munţii Altai – sunt dislocaţi de vecinii lor, messageţii.  

Sciţii sunt printre primele populaţii din istorie care 
stăpâneau arta călăritului. Ei îi izgonesc sau îi asimilează pe 
cimerieni ocupând spaţiul dintre Don, Nistru, Marea Neagră şi 
Gurile Dunării, spaţiu care capătă denumirea de Sciţia. În cadrul 
civilizaţiei scitice nu se găsesc locaşe de cult, sanctuare, temple 
şi nici o castă preoţească. Unele forme de cult religios au 
existat, practicându-se forme de şamanism. Singura diviniate 
reprezentată prin obiecte de artă este Marea Zeiţă Tabiti 
(divinitatea focului şi ocrotitoarea turmelor).  

Conform lui N. Densuşianu, în literatura veche, 
grecească, este menţionată o tradiţie antică preromană, care face 
vorbire despre „Brazda lui Osiris”. În nordul Mării Negre, încă 
din timpul lui Herodot, exista în Crimeea un şanţ lung şi vechi, 
care se întindea de la Munţii Taurici până la lacul Meotic 
(Marea de Azov). Herodot vorbeşte despre valurile vechi din 
Sciţia, ale cimerilor (nu ale cimerienilor).  

Acest şanţ preistoric apare şi în tradiţia populară 
relatată de Stephan Bizantinul, care spune că el a fost făcut de 
Osiris, care a folosit doi boi (tauri), Apis şi Mnevis, care trăgeau 
plugul. Apis era taurul sacru al egiptenilor, zeul forţei, al 
fecundităţii. Ca semne particulare, Apis era negru,  avea o 
semilună albă pe grumaz şi pe laterale, iar pe frunte avea o pată 
albă. Era îngrijit regeşte, tot timpul fiind deservit de preoţi. Din 

legendele manuscrise, din generaţie în generaţie, taurul sau boul 
sacru nu este prezentat singur. El îl însoţeşte pe regele-zeu 
Osiris, conform lui Diodor Sicul, care relatează evenimente şi 
legende preistorice.  

După părerea autorilor, Osiris a fost rege al Egiptului, 
cel mai probabil al Egiptului de Jos. Dacă a existat acest 
personaj, ceea ce pare probabil, a existat în perioada 
predinastică (3300–3100 î.e.n.), când au început să se 
organizeze primele comunităţi egiptene, care au dus la formarea 
a două state: Egiptul de Sus şi Egiptul de Jos, ultimul având 
drept centru localitatea Buto, aflată în regiunea Deltei Nilului. 
Cele două state sunt unificate în perioada anilor 3100 î. Hr. de 
către faraonul Menes. Începând din acest moment sunt 
cunoscute dinastiile şi numele conducătorilor – faraonilor care 
au urmat, dar numele Osiris nu este menţionat de nicio sursă 
credibilă.  

Mitologia egipteană a apărut în timpul Vechiului Regat 
(atestat între 2686–2613 î. Hr.) sau în timpul Noului Regat 
(existând cu începere din 1570 î.e.n.). Isis a descoperit importanţa 
folosirii grâului şi a orzului în viaţa oamenilor. Până la ea 
creşteau în sălbăticie, ca buruieni. La aportul său de civilizaţie, 
a contribuit şi Osiris, el găsind şi aplicând metoda de cultivare 
a plantelor cerealiere, fiind inventatorul aratului şi al plugului 
tras de tauri, întemeietorul agriculturii sistematice. Sursele 
istorice autorizate consideră că acest moment a avut loc în 
perioada 8000–12000 î.Hr.  

Conform legendelor preluate de N. Densuşianu, după 
aplicarea cu succes a procedeelor necesare agriculturii 
primitive, Osiris a dorit să le facă ştiute şi altor oameni. În acest 
scop şi-a adunat o oaste importantă, urmând să se deplaseze în 
alte zone ale lumii pentru a-i învăţa şi pe alţii cum să cultive 
cerealele. Legenda spune că a trecut prin Etiopia, prin Arabia şi 
Helespont, ajungând în Europa şi, adăugăm, în coloniile greceşti 
de pe ţărmul nordic-apusean al Mării Negre, care se plasau la 
marginea spaţiilor agricole continentale. Periplul lui Osiris până 
la capătul lumii este o legendă în niciun fel atestată de documente 
istoriografice. El indică modul în care agricultura a fost preluată 
de alte populaţii.  

În privinţa motivaţiei care a stat la baza realizării 
acestei brazde (un şanţ făcut prin săpare, pământul rezultat din 
săpătură fiind depozitat pe o singură parte a şanţului) 
menţionăm că marile realizări ale Preistoriei (templele, sfinxul, 
piramidele) nu au avut întotdeauna scopuri practice. Deşi 
ulterior vieţii terestre, Osiris a fost considerat zeul morţilor, al 
agriculturii şi al vegetaţiei, nu ne este cunoscută existenţa unui 
cult închinat lui Osiris. „Brazda lui Osiris” nu reprezintă o 
materializare a unui cult Osiris. Cel mai probabil brazdele, cum 
erau denumite în vechime, au avut un rol utilitar.   
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 Înaintea apariţiei agriculturii, omul a început să 
domesticească animale. Primul a fost câinele (12000 î.Hr), au 
urmat oaia şi capra. Întâile urme de domesticire provin din Iran 
(10000 î.Hr.). Înainte ca oamenii să fie agricultori, anterior cu 
2000 de ani, au fost păstori, având turme de oi şi de capre, ceea 
ce presupune necesitatea unor suprafeţe importante necesare 
păşunatului. Apariţia agriculturii a dus la conflictul de interese 
dintre agricultori şi păstori. Cea mai veche relatare o găsim în 
Vechiul Testament (sec. VII–V î.Hr.): conflictul dintre Cain şi 
Abel, Cain fiind plugar, iar Abel – păstor.  

Explicaţia crimei este de circumstanţă teologică. Noi o explicăm 
mult mai omenesc. Oile lui Abel au intrat în lanurile de grâne ale 
lui Cain, distrugându-i recolta. Acest conflict nu a fost singular. 
Istoria lui Cain şi Abel a reprezentat, pentru Preistorie, o mare 
problemă apărută între păstorii vechi şi noii agricultori. La 
începutul agriculturii existau numeroşi păstori şi turme. Este 
atestată populaţia hicsoşilor (în traducere – populaţie de păstori), 
care şi-au extins dominaţia (sec. XVII–XVI î.Hr.) asupra celei 
mai mari părţi a Egiptului, până când dinastii locale, din Teba, se 
coalizează şi se organizează în Egiptul de sus, reuşind să îi 
izgonească pe hicsoşi, în timpul lui Ahmosis I (1570–1546 î.Hr.).  

Cele de mai sus ţin să evidenţieze confruntările care au 
avut loc între păstori şi agricultori. Faptul că au existat 
numeroase confruntări este explicabil. Toţi luptau pentru 
resursele de hrană. Confruntările erau factor de instabilitate şi de 
îngrijorare pentru conducătorii celor două tipuri de comunităţi. 
Conducătorii agricultorilor s-au străduit să găsească soluţii pentru 
problema generată. Cel ce ne explică soluţia găsită este Nicolae 
Densuşianu: „Destinaţia primitivă a brazdei este atribuită lui 
Osiris, iar brazda… a avut un caracter de utiliate publică: ea a 
servit pentru a marca într-un mod vizibil şi durabil terenurile 
care urmau să fie utilizate de agricultori şi implicit cele destinate 
păşunatului. Aceasta explică de ce această brazdă este o 
delimitare, fiind trasată în diferite regiuni agricole şi uneori 
chiar pe coama dealurilor.” La aceasta, Densuşianu adăuga 
„Brazda lui Osiris”, denumită şanţul cimerian sau mai corect – 
apreciază autorii – şanţul scitic–tracic. „Brazda lui Osiris” nu are 
specificul unui val roman, construit în mod regulat şi fortificat cu 
castre, după natura şi destinaţia terenului. Traseul, pe unde trece 
„Brazda lui Osiris”, nu are absolut nicio importanţă, defensivă 
sau militară. Aceste afirmaţii sunt corecte, dar ezităm să le 
absolutizăm. Osiris, rege al Egiptului, a introdus agricultura. 
După moarte, a fost transformat într-un zeu, pe care populaţia 
pelasco-greacă l-a identificat cu soarele. Legenda „Brazdei lui 
Osiris” a ajuns pe ţărmul nord-vestic al Mării Negre prin 
populaţia din coloniile greceşti. Divinităţile şi credinţele 
religioase ale egiptenilor şi ale pelascilor-tracilor se regăsesc în 
mitologia grecească.   

Vom reaminti că în al doilea val de colonizare grecii 
au întemeiat pe ţărmurile Mării Negre 90 de colonii. Dintre 

acestea vom menţiona câteva, întemeiate pe ţărmul nord-vestic 
al Mării Negre. Una din primele colonii a fost Chersonesus, 
întemeiată de dorieni pe ţărmurile peninsulei Crimeea. Alte 
colonii greceşti, întemeiate de ionieni, au fost Pityus, Tanais, 
Olbia şi Histria. Aceste aşezări se aflau în spaţiul delimitat de 
Munţii Caucaz, Marea de Azov (lacul Meotis) şi Munţii Carpaţi. 
Aceste spaţii au fost populate de triburile (semi)nomade ale 
cimerienilor (sec. XII–XI î.Hr.), păstori care se deplasează spre 
civilizaţiile apusene, agricole, sedentare, mai bogate.  

Potrivit surselor istorice recunoscute, cimerienii sunt 
de origine indoeuropeană, provenind din iranieni, din traci şi, 
poate, din proto-celţi. Existenţa populaţiilor de păstori cimerieno-
iranieni, nomade, este susţinută de faptul că cercetătorii istoriei 
civilizaţiei consideră că domesticirea oii şi a caprei a avut loc în 
perioada anilor 7000 î.Hr., fiind localizată în Iran, Iranul fiind 
considerat obârşia oilor şi caprelor domesticite, obârşia turmelor 
şi oierilor. Artefactele atestă că cimerienii cunoşteau şi practicau 
metalurgia fierului, că domesticiseră şi foloseau calul.   

Aceste considerente – prin forţa lucrurilor – presupun 
existenţa şi a unei populaţii sedentare, care practica agricultura 
pentru subzistenţă. În aceste condiţii au apărut disputele dintre 
agricultori şi păstori, care îşi revendicau, chiar şi violent, 
dreptul de folosinţă. Conducătorii acestor populaţii, aflate într-
o permanentă dispută, care influenţa nivelul de viaţă şi 
veniturile tuturor, au fost obligaţi să găsească o soluţie de 
împărţire a pământului în două suprafeţe bine marcate şi 
delimitate evident printr-un şanţ de dimensiuni notabile, care 
trebuia doar săpat, fără să solicite materiale, şi care a fost realizat 
de sclavi, dar şi de cele două tabere interesate, agricutorii şi 
păstorii.  

Herodot, în Istorii, a menţionat nişte valuri „ale 
cimerienilor”, ceea ce poate fi înţeles. Vom adăuga că Dimitrie 
Cantemir, în Descriptio Moldaviae, menţionează că un şanţ vechi 
şi lung trecea prin Ţara Românească, Moldova şi Basarabia şi 
ajungea la Tanais (Don). Nu este greu de identificat acest şanţ, 
care trecea prin Ţara Românească, fiind ceea ce ştim, potrivit 
legendei, a fi „Brazda lui Novac”, ramura nordică.  

Existenţa şanţului mărginit de o latură, de o coamă, nu 
a trecut neobservată şi neexplicată de populaţiile trăitoare în 
zonă. În perioada mileniului III şi II î.Hr., când nu exista ştiinţa 
matematică, fenomenele şi lucrurile, care depăşeau explicitul 
evident al realului, erau puse pe seama zeităţilor, nişte fiinţe 
asemănătoare oamenilor, cu puteri supranaturale. Cultul lui 
Osiris s-a răspândit peste o mare parte a Europei Centrale şi 
Orientale din timpuri străvechi. „Şanţul cimerienilor” a ajuns în 
Ţara Românească, unde se practica agricultura cel puţin din 
vremea Daciei preromane. A fost considerat ca fiind o brazdă 
făcută de plug. Fiindcă brazda avea dimensiuni peste cele 
normale, alt tip de om ar fi reuşit să o facă. În Oltenia, cuvântul 
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„novac” are şi înţelesul de „uriaş”, ceea ce explică cum a 
apărut legenda lui Novac sau Ostrea-Novac-Împăratul jidovilor, 
o denumire folosită de vechii egipteni pentru uriaşi. Împăratul 
jidovilor s-a luptat cu balaurul şi a tras brazda cea mare. Fiind 
uriaş, brazda lui a fost pe măsură. Folclorul şi legendele pe 
această temă sunt numeroase. După Herodot, primele urme ale 
brazdei s-ar găsi în zona peninsulei Crimeea, de aici ea ajunge la 
colonia grecească Olbia (Oceakov, Ucraina), de unde porneşte 
spre Cetatea Albă (Akkerman), pe care o ocoleşte, merge la 
Vadul lui Isac, pe Prut, şi o regăsim – mai jos cu 20 de km de 
malul drept românesc – în comuna Tuluceşti, de acolo ajunge la 
Smârdan, iar ulterior – la comuna Şendreni, pe malul Siretului. 
Traversând Siretul, „Brazda lui Novac” (şanţul cimeriano-
scitic) ar trebui să continue spre Pietroasa sau Ulmeni, acolo 
unde brazda a fost găsită şi confirmată, realizând o continuare 
firească, aparent logică, a „Valului lui Traian”, redenumit în 
folclor „Brazda lui Novac”, care, traversând Muntenia şi 
Oltenia, ajunge în Minova, aproape de Drobeta-Turnu Severin. 
Autorii au indicat traseul şanţului cimeriano-scititc, ajuns în 
Ţara Românească la Dunăre, aproximativ de la răsărit la apus.  

Printre cei ce şi-au arătat interesul pentru această 
construcţie a fost şi Dimitrie Cantemir. El a denumit-o „fossa 
traiani imperatoris”. Brazda – care trece în Ţara Românească 
pe la Porţile de fier (nu avea cum să treacă pe la Porţile de 
fier!), care se reuneşte sub forma unui singur val peste Ţara 
Românească – trece peste Siret la satul Traian, aflat la 27 km de 
Brăila, peste Botna la satul Căuşiani (azi Căuşeni), parcurge 
Tărtăria, Bugeacul basarabean, şi încetează la Tanais (Don). 

Dimitrie Cantemir apreciază la timpul său, pe la 1711–
1716, că acest şanţ era adânc de 12 coţi. Aprecierea era doar 
vizuală şi ea pare puţin exagerată. N. Densuşianu a măsurat 
brazda de pe teritoriul comunei Şodărliţa din fostul judeţ 
Romanaţi, obţinând următoarele valori – fundul şanţului are o 
lărgime de 48 cm, adâncimea este de 60 cm, iar înălţimea 
pământului scos din şanţ este de 48 cm. Desigur, nu ne putem 
aştepta ca rezultatele măsurătorilor să fie identice.  

E sigur că aceste brazde au fost realizate de oameni 
neinstruiţi, fără dimensiuni prestabilite şi controlate, adică „la 
ochi”, şi adoptate de constructori, care dispuneau de şabloane 
rudimentare; mai mult erau folosite aprecierile vizuale. Profilul 
brazdei a depins de foarte mulţi factori locali. Cu trecerea 
timpului condiţiile climatice au dus la tasarea pământului scos din 
săpătură, la o anumită umplere a şanţului. În Dacia preistorică, 
sunt reproduse două  profile ale „Brazdei lui Novac” (fig. 1 şi 
2), cel măsurat la Vlăduleni (jud. Romanaţi) şi cel de pe 
teritoriul comunei Tulceşti (jud. Galaţi). 

Din analiza celor două profile rezultă că brazda nu are 
un profil cât de cât rectangular şi seamănă mai mult cu o albie 
de râu, la care se poate măsura elementar şi simplu doar lăţimea 

şi adâncimea şanţului-albie. La Vlăduleni lăţimea săpăturii este 
de 8 metri, iar adâncimea maximă este de 0,75 m. În acelaşi 
timp pământul săpat este depozitat doar într-o parte a şanţului-
albie, formând o cocoaşă, având o bază de circa 10 metri şi o 
înălţime maximă de 1,8 metri. Bombamentul cocoaşei este 
moderat şi poate fi folosit foarte bine ca drum cu un singur fir. 
Profilul brazdei de la Tuluceşti este mai puţin pronunţat. Lăţimea 
albiei şanţului este chiar de 14 metri, cu o adâncime de 2,25 
metri, în timp ce baza coamei ajunge la 12 metri şi o înălţime 
maximă a bombamentului de 2,25 metri. Lăţimea lui poate fi 
utilizabilă ca drum, ajungând la 6 metri, ceea ce permite 
existenţa a două fire de circulaţie sau chiar trei. Conform 
surselor (Densuşianu, pag. 153), rezultă că lucrarea terestră de 
la Tuluceşti nu este definită precis nici ca brazdă şi nici ca val 
de apărare.  

Istoricul A.D. Xenopol – în „Istoria românilor în Dacia 
traiană” (partea I, pag. 264), într-o hartă a năvălirilor barbare – 
menţionează existenţa unui val, scurt, între Tuluceşti şi Cotul 
lung, pe Siret, care ar fi realizat de vizigoţi, sub conducerea lui 
Atanaric (denumire conform legendei hărţii existente la pp. 
264–265 din Istoria românilor, de A.D. Xenopol, ed. 1985), 
datat (de alte surse) ca realizat în anii 375–376, ca urmare a 
năvălirilor hunilor, ca o preîntâmpinare faţă de năvăliri.  

Autorii consideră că această prezumţie şi explicaţie a 
construirii valului nu este sigură, dar pare posibilă, însă vor face 
unele precizări mai sigure. Acum se ştie – conform lui Horia C. 
Matei – că în jurul anului 350 d.Hr. triburile hunilor sunt 
victorioase în confruntarea cu alanii stabiliţi în regiunea lacului 
Aral. O mică parte a hunilor rămâne în această zonă, dar 
majoritatea se îndreaptă spre vest, spre Europa bogată şi 
atrăgătoare. Astfel – în perioada 370–375 – hunii năvălitori ajung 
în nordul Mării Negre, între Don şi Nistru, unde nimicesc regatul 
ostrogot (375). Regele Ermanaric se sinucide. O parte din 
ostrogoţi acceptă autoritatea hunică, urmându-i pe aceştia în 
năvălirea lor spre apus.  

Nu excludem ca aceşti ostrogoţi, supuşi hunilor, să-i fi 
avertizat pe vizigoţi despre pericolul hunic. Spre deosebire de 
ostrogoţi, care reuşiseră să îşi organizeze un stat ostrogot, 
vizigoţii stabiliţi în sudul Basarabiei aveau doar o nobilime 
conducătoare, din care se remarcase Athanaric, care l-a constrâns 
pe episcopul creştin arian got Wulfila să se refugieze în Imperiul 
Roman (348 e.n.). Wulfila este creatorul alfabetului runic. A 
tradus Biblia din greacă în limba gotă. După Xenopol, Athanaric 
nu-i agrea pe creştini, chiar îi persecuta pe propăvăduitorii lui. 
Sfântul Sava este ucis din ordinul lui Athanaric prin înecare în 
râul Buseus (probabil Buzău). Athanaric a avut conflicte şi cu 
Imperiul Roman. În perioada 367–369 e.n. au loc lupte, la 
Dunărea de Jos, între vizigoţi şi împăratul Valens. Vizigoţii – cu 
dacii liberi, tribul carpilor – au năvălit şi au prădat de multe ori 
Dacia romană.  
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Unele surse de documentare consideră că valul din 
Moldova, care ajunge la Tuluceşti, este realizat între anii 375–
376 d.Hr., sub conducerea lui Athanaric, aşa cum menţionează 
Ammianus Marcellinus în vol. XVII Notitia dignitatum 
Omnium (p. 21). Conform hărţii prezentate de Xenopol la 
paginile 264–265 şi conform altor surse istorice, valul lui 
Athanaric ar ajunge la Cotul lung, o comună aflată pe malul 
drept al Siretului, vis-à-vis de satul Traian, component al 
comunei Braniştea, Galaţi. Acest traseu de val are, potrivit 
aprecierilor cartografice, o lungime doar între 28 şi 30 de km. 
Chiar dacă Ammianus îl considera o realizare a lui Athanaric, 
autorii cred că explicaţia şi atribuirea realizării lui vizigoţilor nu 
este bine motivată. În acest sens, autorii iau în considerare 
următoarele argumente acceptând construcţia lui între 375–376 
e.n. Conform altor surse, realizarea unui şanţ şi a unei coame – 
dâmb, alăturate, pare puţin probabil a se fi făcut într-un singur 
an. Astfel, potrivit unor cercetători locali din comuna Tuluceşti, 
printre care îi menţionăm pe învăţătorul Chirilă Amelian şi pe 
istoricul Brudiu Mihalache, care, după 1960, a luat în atenţie 
valul lui Athanaric, făcând şi măsurători ale urmelor acestuia.  

Potrivit acestora, valul lui Athanaric, la capătul lui de 
la Prut-Tuluceşti, avea o formă de şanţ trapezoidal, fiind larg de 
5–6 metri şi având o adâncime de 4 metri. Cei doi cercetători 
afirmă că au constatat existenţa acestui şanţ ca intrând în 
capătul nordic al lacului Brateş, cu direcţia spre malul stâng, 
unde se găsea locaţia satului basarabean Slobozia Mare, care se 
găseşte mai la sud, mai jos de Prut, şi faţă de Vadul lui Isac (cu 
circa 20 de km).  

Vadul lui Isac este punctul terminus al valului, al 
şanţului cimeriano-scitic, care se regăseşte în Ucraina, ajungând 
pe la Oceakov (fosta colonie grecească Olbia) la Cetatea Albă. 
Între Cetatea Albă şi Vadul lui Isac, traseul valului îl regăsim cu 
un capăt la Vadul lui Isac, trecând pe la capătul nordic al lacului 
Ialpug şi coada lacului Catalbug şi pe la cozile lacurilor Kitaia 
şi Sasik, întărind ipoteza că valurile au avut mai mult o funcţie 
de drumuri şi mai puţin de valuri de apărare.  

Sursele istorice nu menţionează că şanţul cimerian 
(Cetatea Albă – Vadul lui Isac) ar fi avut o bifurcaţie – una la 
Vadul lui Isac şi alta la Slobozia Mare. Aceste valuri (brazde, 
şanţuri) nu cunoaştem să fi fost în Epoca Modernă, mai ales că 
erau situate pe teritoriul U.R.S.S., interesată numai de marile 
realizări ale comunismului şi în niciun caz de alte culturi generate 
de exploatatori. În acest context menţionăm existenţa fundaţiei 
„Dezvoltare durabilă Cahul”, care a iniţiat proiectul Valurile 
lui Traian – Resurse culturale pentru dezvoltare. Colaborare 
durabilă transfrontalieră, la care participă Consiliul Raional 
Cahul şi Agenţia pentru dezvoltare durabilă şi integrare 
europeană „Dunărea de Jos”. 

În România avem ambele forme de construcţii 
geotehnice: „Valurile lui Traian” şi „Brazda lui Novac”, 
denumire rezultată dintr-o legendă românească, fiind şanţuri 
cimeriano-tracice în spaţiul Ucrainei şi al Crimeei, construite de o 
populaţie migratoare, care s-a stabilit în spaţiul nord pontic. În 
ordinea sosirii în aceste locuri sunt cunoscuţi: cimerienii, sciţii 
şi sarmaţii tracizaţi. Autorii considerăcă acest şanţ a fost 
realizat de sciţi, nu de cimerieni. Cum s-a precizat, şanţul-
brazda avea scopul de a delimita suprafeţele de păşunat de 
cele agricole. Sursele istorice nu-i menţionează pe cimerieni 
ca fiind o populaţie de păstori sau de agricultori.  

Horia C. Matei – în O istorie a lumii antice (Albatros, 
1984) – afirmă că cimerienii erau un conglomerat de triburi 
nomade sau seminomade, care au populat întinse regiuni din 
stepele nord pontice. Originea cimerienilor a fost indo-
europeană, conglomeratul de triburi având origine etnică 
amalgamată (iranieni, traci, protocelţi). Comunitatea cimeriană 
nu s-a putut constitui într-o formă statală organizată ierarhic, ea 
fiind, probabil, condusă de o pătură conducătoare. Este de 
presupus că nici nu s-a putut organiza pentru a realiza 
faimoasele şanţuri denumite de Herodot cimeriene. 

În general, cunoaşterea cimerienilor este insuficient 
argumentată şi explicată, sigur sunt mai mult probabile. Altfel se 
pune problema la populaţia scitică. Astfel sursele menţionează că 
sciţii au fost păstori nomazi. Preocupările sciţilor s-au 
diversificat în funcţie de condiţiile spaţiului ocupat. În zona 
nordică sciţii erau vânători şi pescari, în cea sudică au format o 
populaţie sedentară, ocupată cu agricultura. Izvoarele antice 
menţionează un rege scit, Partatua, şi pe fiul său, Madyes, stăpâni 
în Transcaucazia (630 î.e.n.). Având o organizare statală şi 
militară, au efectuat numeroase incursiuni de invazie a Persiei, 
fapt ce l-a supărat pe Darius, care a pornit o campanie contra lor 
în 543 î.e.n., confruntarea întâmplându-se în Dobrogea, fără 
rezultat clar. Zisele evenimente dovedesc că populaţia scitică era 
organizată şi războinică. Aceste calităţi şi existenţa organizării 
statale fac ca între anii 600–300 î.e.n. civilizaţia scitică să ajungă 
la apogeu. Arta scitică se remarcă în prelucrarea metalelor (bronz, 
fier, aur, argint). În cadrul ritualurilor funerare conducătorii erau 
depuşi în camere funerare aflate în kurgane–tumuli, care 
ajungeau la diametre de până la 400 de metri şi 15 metri 
înălţime, ceea ce demonstrează că sciţii puteau să facă 
construcţii geotehnice, deci şi acele şanţuri-brazde, pentru că 
ştiau, dar şi posedau uneltele necesare.  

Acele construcţii se realizau folosind săpăligi 
provenite din topoare cu coada perpendiculară şi din lopeţi 
realizate din fier. Puterea şi expansiunea sciţilor s-a manifestat 
şi asupra spaţiului dacic, dar nu numai. În perioada sec. III-II 
î.Hr., triburi scitice pătrund în ţinuturile vest pontice şi, de 
asemenea, în sudul Dunării de Jos. Astfel în sursele istorice 
preromane apare denumirea de Sciţia Minor (sec. al III-lea 
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î.e.n), care era considerată ca începând de la braţul Sulina, 
mergând spre sudul Dobrogei, fără a se preciza însă limita 
inferioară. Ulterior, romanii includ Sciţia Minor în Moesia 
Secunda. În Sciţia Minor s-au găsit monede bătute de ei, din 
care aflăm numele conducătorilor: Tanus, Seriakes, Kanites, 
Akrosos, Airios. S-au mai găsit diverse obiecte şi podoabe. 

Sursele istorice atestă existenţa relaţiilor comerciale 
geto-dace-scitice, dar şi existenţa unor incursiuni militare ale 
sciţilor în spaţiul geto-dac, în scopul de a prăda, în grupuri 
înarmate reduse. Prima mare incursiune scitică are loc în anul 
330 î.e.n. în Dobrogea. Riposta geto-istriană condusă de Rex 
Istrianorum nu are succes, dar apare o reacţie. Regele 
macedonean Filip al II-lea îi înfrânge pe sciţi în preajma Dunării, 
obligându-i să se retragă peste fluviu. Nimeni nu poate preciza 
câţi sciţi s-au retras ori câţi au rămas în spaţiul dacic, unde s-au 
contopit cu populaţia autohtonă. Vârfurile de săgeţi, având trei 
muchii, au fost folosite în schimburile comerciale, ca valoare 
monetară, pentru schimb şi cumpărare, pe litoralul nord-vestic al 
Mării Negre. Artefactele dovedesc existenţa populaţiei scitice în 
spaţiul Daciei. Sciţii şi localnicii au convieţuit şi s-au influenţat 
în cultura lor. 

În a doua epocă a fierului (450–106 î.e.n.), potrivit 
istoricului Dumitru Berciu, economia Daciei se sprijinea pe 
agricultură şi pe creşterea animalelor. Condiţiile de relief ale 
Balcanilor au creat o separare spaţială a celor două preocupări. 
Majoritatea turmelor şi a oierilor se găsea la sud de Dunăre, în 
vreme ce agricultorii, în majoritate lor, se aflau în nordul Dunării. 
În aceste condiţii locul „Brazdei lui Novac” a fost luat de 
Dunăre. Dar brazda s-a făcut, ea împărţind spaţiul Olteniei şi 
Munteniei în două părţi aproximativ egale. Populaţia aborigenă n-a 
avut nevoie de o asemenea brazdă. Ea a fost creaţia altor 
necesităţi. Singura forţă semnificativă – potentă şi organizată – 
era Imperiul Roman, care avea nevoie de drumuri cât mai scurte, 
cât mai ieftine şi simplu de construit. Valul care însoţeşte 
„Brazda lui Novac” era un posibil drum, care se încadra în 
dezideratele mai sus menţionate. Diversele secţiuni transversale 
ale brazdei nu arată nicio diferenţă notabilă între brazda 
denumită „Brazda lui Novac” şi „valul lui Traian”. Există o 
singură diferenţă. În lungul „Brazdei lui Novac” nu s-au găsit 
nici castre, nici castele şi nici fortificaţii. Poate au fost, dar n-au 
rezistat timpului. 

Autorii susţin ideea că, în principiu, la nord de 
Dunăre nu exista baza unui posibil conflict între agricultori şi 
păstori. Această constatare justifică, în pricipiu, inexistenţa 
necesităţii de separare a suprafeţelor utilizate de cele două 
categorii principale ale populaţiei (agricultori şi păstori). După 
cum s-a văzut, conceperea acestei delimitări a fost realizată de 
sciţi în spaţiul locuit majoritar de ei. Din cercetările autorilor, 
nu rezultă că pe teritoriul Daciei – înainte sau după cucerirea 
romană – să  fi fost conflicte violente între agricultori şi 

crescătorii de animale, poate sporadic şi nesemnificativ. Să 
precizăm că structura genetică şi psihomotorie a geto-dacilor şi 
a sciţilor era diferită. Geto-dacii erau mai reţinuţi, mai calmi, 
mai toleranţi.  

Cele anterior spuse ne fac să presupunem că „Brazda lui 
Novac” sau „Şanţul lui Novac” nu sunt realizări de sorginte 
geto-dacă. Mai justificat este să considerăm că „Brazda lui 
Novac” nu este o creaţie romană ulterioară „şanţului scitic”, ci 
reprezintă  o continuare – cu unele discontinuităţi discutabile – 
ale „şanţului cimeriano-scitic-tracic”, protoantic, menţionat de 
Herodot şi de către Dimitrie Cantemir,  care începe la râul 
Tanais (Don), traversează întregul Bugeac-Basarabia, trecând 
Nistrul şi ajungând la Căuşeni, peste Botna. Ulterior, trecând 
Prutul şi Siretul, ajunge la Tuluceşti, iar de aici la satul Traian, 
care aparţine de comuna Braniştea (judeţul Galaţi), amândouă – 
satul Traian şi comuna Braniştea – aflându-se pe drumul-şoseaua 
nr. 25, Galaţi-Tecuci.  

Din această zonă ar trebui să fie o continuare până la 
Drobeta-Turnu-Severin, prin Măxineni şi Pietroasele. Există 
două variante, ambele susţinute de elemente arheologice. În cele 
ce urmează precizăm traseul „Brazdei lui Novac”, al cărui capăt 
vestic se află pe malul stâng al Dunării, la circa 7 km în aval de 
Drobeta-Turnu-Severin, în comuna Hinova. Autorii consideră 
că denumirea de „Brazda lui Novac” este o creaţie a populaţiei, 
provenită dintr-o legendă zonală şi preluată de istorici.  

Dintre istoricii preocupaţi de „Brazda lui Novac” şi de 
„Valurile lui Traian” îi amintim pe N. Densuşianu şi pe Grigore 
Tocilescu. În Dacia preistorică, Densuşianu indică urmele 
acestei brazde printr-un număr important de localităţi existente 
la nivelul anilor 1900–1913. Cităm aceste localităţi, făcând 
precizarea că acelea care nu mai sunt trecute pe harta României 
sau în grupul primăriilor şi al localităţilor din România sunt 
puse în paranteze: Hinova, (Broscari), (Poroiniţa), (Oreviţa), 
Padina Mare şi Padina Mică, Corlăţel, Dobra, Gvardiniţa, 
Bălăciţa, Cleanov, (Târpediţa), Breasta, Gherleşti, (Popânzeleşti), 
Viişoara, (Dobrun), Pârşcoveni, Şopărliţa, Osica de Sus, 
Vlăduleni, Brâncoveni, Greci, Coteana, (Bârcăneşti), 
(Mosceni), (Tâmpeni), Ursoaia din Argeş. 

 Tot în judeţul Argeş sunt localităţile Urluieni, Negraşi. 
Aici este indicată şi localitatea Bârlog (autorii cred că este o 
greşeală, fiind, de fapt, localitatea Bârloi, aflată la 4 km sud de 
Urluieni). De la Negraşi brazda ajunge la Vişina, aflată la sud 
de Găeşti, de aici – lângă Măneşti (jud. Dâmboviţa), după care 
se menţionează comuna Finta, la sud de Ploieşti. Din acest 
punct, Densuşianu nu mai indică succesiv localităţile, afirmând 
că brazda se prelungeşte până la Buzău. Din alte surse istorice 
rezultă că între Ploieşti şi Buzău „Brazda lui Novac” trece, 
aproximativ în linie dreaptă, prin Câmpia Gheorghiţei şi Câmpia 
Buzăului. Traseul „Brazdei lui Novac” a fost cercetat şi atestat 
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până la meridianul la care se află localitatea Pietroasele, la nord 
de actualul traseu al şoselei 1B Ploieşti-Urlaţi-Mizil
de calea ferată. Hărţile existente indică „Brazda lui Novac”
un traseu paralel cu şoseaua 1B şi  calea ferată, dar nu dau alte 
detalii, puncte ale traseului. Singura precizare o face tot 
Densuşianu, spunând că „Brazda lui Novac” ajunge la Măxineni 
(jud. Brăila), localitate aflată pe malul stâng al râului Buzău,
cărei albie şerpuieşte multiplu şi aleatoriu prin Câmpia Buzăului 
şi a Brăilei, câmpii joase şi aproape orizontale, ceea ce face ca 
apa Buzăului şi apa Siretului să facă numeroase meandre ş
genereze o multitudine de lacuri şi zone mlăştinoase care fac 
dificile lucrările geotehnice. Din alte surse se cunoaşte faptul că 
apa Buzăului a generat numeroase inundaţii, care au afectat 
toate construcţiile, în special cele de pământ. În consecinţă
credem că lipsa urmelor „Brazdei lui Novac” din acest spaţiu se 
poate datora şi condiţiilor climaterice şi reliefului de câmpie 
joasă, în special a râului Buzău. În sprijinul părerii noastre, 
arătăm că şoseaua între Buzău-Făurei-Ianca şi Brăila este 
construită în dreapta râului Buzău şi a albiei sale, unde pare că 
este mai uşor să se facă construcţii geotehnice. Şi totuşi 
localitatea Măxineni, ca un punct terminus al brazdei, este 
situată în partea stângă a râului Buzău, ceea ce sugerează că 
brazda a fost realizată cel puţin parţial pe această parte. Din 
analiza hărţilor actuale rezultă: la ieşirea din Buzău spre Râmnicu 
Sărat exista localitatea Vadu Paşii, de unde înţelegem că apa 
Buzăului putea fi trecută pe aici, pe la Vadu Paşii, ceea ce 
înseamnă că a existat şi un drum, pe valul brazdei, poate, 
aproape paralel la început cu apa Buzăului până la Baniţa, 
drum care trecea prin Robeasca, Jirlău, Vişani, Câineni
Maraloiu şi Grădiştea, unde el traversează apa Buzăului. Din 
acest punct de trecere spre est spaţiul devine mult mai
permisiv pentru construcţia drumurilor şi a valurilor. Între apa 
Buzăului şi 2 B (Buzău-Făurei-Ianca-Brăila) exista o reţea de 
drumuri locale şi naţionale: Grădiştea
Vladimirescu-Brăila, Brăila-Latinu-Măxineni, Latin
Cotu-Lung.  

Autorii au încercat să găsească traseul 
Novac”, pierdut în timp şi neştiut. S-ar putea, parţial, să existe o 
suprapunere între porţiuni din traseele de drum menţionate şi 
„Brazda lui Novac”, ştearsă de vremuri, aparent 
sursele istorice se desprinde părerea că aceste brazde ar trebui 
să aibă, în general, trasee continue. Părerea autorilor este că din 
punct de vedere constructiv nu se poate face
riguroasă între şanţ şi brazdă.  

Va urma! 
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Misterele din subsolurile Sfintei Sofia

 

 Ion ANDREI

         Despre Biserica Sfânta Sofia 
Istanbul, construită de împăratul bizantin Iustinian I, sunt 
foarte multe lucruri de spus. Unele legate de frumuseţea şi 
măreţia construcţiei arhitecturale şi artistice, iar altele 
despre secretele pe care le ascunde încă.

iserica a servit ca locaş de cult ortodox până în data de 
29 mai 1453, când oraşul a fost cucerit de sultanul 
Mahomed al II-lea. După 1453, ea a fost transformată în 

moschee până în 1934, când a devenit muzeul 

          Dintre secretele Sfintei Sofii se remarcă unul care este de
a dreptul incredibil. Se spune că atunci când otomanii au intrat 
în Biserică,  în data de marţi 29 mai 1453, preoţii se aflau în 
timpul Sfintei Liturghii. Pentru ca păgânii să 
Sfintele Daruri, aceştia au luat Sfântul Potir şi Sfântul Disc şi s
au îndreptat către un zid, care deschizându
Legenda mai spune că atunci când se va oficia din nou Sfânta 
Liturghie în Sfânta Sofia zidurile îi vor elib

Acest mit, păstrat prin tradiţie orală, a înviat odată cu 
descoperirea notiţelor arhitectului elveţian Gaspare Fossati, 
omul care în anul 1847, la porunca sultanului Abdul Medjit, a 
restaurat locaşul. Se pare că el a descoperit cripta
preferat să ţină secretul pentru sine. În timp ce însemnările sale 
legate de lucrările pe care le-a făcut în cei doi ani de restaurare 
sunt generale, într-o scrisoare adresată unui prieten vorbeşte 
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Misterele din subsolurile Sfintei Sofia 

Ion ANDREI,  Gh. ŢÂRLESCU  

Despre Biserica Sfânta Sofia (Αγία Σοφία) din 
Istanbul, construită de împăratul bizantin Iustinian I, sunt 
foarte multe lucruri de spus. Unele legate de frumuseţea şi 
măreţia construcţiei arhitecturale şi artistice, iar altele 

secretele pe care le ascunde încă.  

iserica a servit ca locaş de cult ortodox până în data de 
29 mai 1453, când oraşul a fost cucerit de sultanul 

lea. După 1453, ea a fost transformată în 
moschee până în 1934, când a devenit muzeul Ayasofya Muzesi. 

Dintre secretele Sfintei Sofii se remarcă unul care este de-
a dreptul incredibil. Se spune că atunci când otomanii au intrat 

în data de marţi 29 mai 1453, preoţii se aflau în 
timpul Sfintei Liturghii. Pentru ca păgânii să nu ajungă la 
Sfintele Daruri, aceştia au luat Sfântul Potir şi Sfântul Disc şi s-
au îndreptat către un zid, care deschizându-se i-a făcut dispăruţi. 
Legenda mai spune că atunci când se va oficia din nou Sfânta 
Liturghie în Sfânta Sofia zidurile îi vor elibera pe acei preoţi. 

 

Acest mit, păstrat prin tradiţie orală, a înviat odată cu 
descoperirea notiţelor arhitectului elveţian Gaspare Fossati, 
omul care în anul 1847, la porunca sultanului Abdul Medjit, a 
restaurat locaşul. Se pare că el a descoperit cripta, însă a 
preferat să ţină secretul pentru sine. În timp ce însemnările sale 

a făcut în cei doi ani de restaurare 
o scrisoare adresată unui prieten vorbeşte 



 

        20202020                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

despre o cameră secretă pe care a folosit-o ca birou şi pe care, în 
anul 1849 când a plecat de acolo, ar fi sigilat-o la loc.

Camera „secretă”a Sfintei Sofia, a fost depistată în anul 2005 
când noua directoare a Muzeului, Jale Dedeoglou, a cercetat 
dacă există vreun spaţiu ce să nu fi fost deschis. Atunc
descoperit biroul ascuns al lui Fossati. 

Lucrurile au devenit mai incitante când profesorii de arheologie 
de la Universitatea din Istanbul, au depistat în anul 2009 două 
intrări care conduceau la tunelurile existente în subsolul 
construcţiei.     Prima intrare a fost găsită în pronaos, acoperită 
de un capac metalic. La câţiva metri în interiorul naosului a fost 
depistată o alta, acoperită de o placă de marmură, care era 
sigilată din vechime cu mai multe cruci ceramice.

Până acum arheologii au găsit o serie de tunele şi câteva 
încăperi, însă cea mai mare este încă necunoscută. Sub tunelul 
în care pătrunzi din interiorul naosului, arheologii au dat de apă 
foarte rece. Gura de intrare, care se găseşte în pronaos, conduce 
spre o magazie unde au fost găsite fragmente de sticlă şi bucăţi 
de ceară din epoci mult mai târzii. Chiar şi locul care arată ca o 
fântână din curtea Bisericii, de unde credincioşii luau odinioară 
aghiasmă, este legat de acest sistem printr-
neindentificat. 

          Printre primele descoperiri făcute a fost un vas de apă 
militar având inscripţionată anul 1917. Părerile sunt împărţite 
cu privire la originea acestui vas. Cercetătorii turci susţin că 
datează din Primul Război Mondial, fiind al unor soldaţii 
englezi, care trecând pe la Sfânta Sofia, au scăpat vasul cu care 
ar fi încercat să ia apă din fântână. Pe de altă parte grecii 
amintesc de un alt episod:cel în care 5 comandanţi greci, în 
1919 în perioada conflictului eleno-turc, au săvârşit alături de 
preotul adus special, singura Sfântă Liturghie în Sfânta Sofia 
după căderea Constantinopolului. 

În afară de acest vas, recent s-au găsit mai multe deschideri care 
adăpostesc morminte ale creştinilor, probabil foşti slujitori ai 
bisericii. Un lanţ, ce se găseşte acolo prins de d
înfipte într-unul din ziduri, face dovada faptului că spaţiul a fost 
folosit la un moment dat, spre mirarea arheologilor, şi pentru cei 
întemniţaţi. Una dintre cele mai mari surprize au fost 
descoperirea osemintelor unui copil înmormântat acolo
perioada bizantină. De asemenea, pătrunzând într
încăpere printr-un spaţiu extrem de strâmt, s
mormânt, care după ce s-a analizat inventarul găsit ar aparţine 
Sfântului Antigon. 
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Care au fost cele mai mari imperii din 
istorie? 

            Entitãţi politice cu control absolut asupra unui vast 
teritoriu care cuprinde o multitudine de naţionalit
culturale, state monarhice cu vocaţie universalist
legitimare prin imitaţia împãrãţiei divine, iat
influente, longevive şi puternice imperii care au marcat istoria 
lumii… 

mperiul Roman 

        La început condusã de regi de origine divinã, apoi 
republicã în probabil cea mai glorioasã perioadã a sa, 
lumea romanã devine în cele din urmã princi
Augustus în 27 a.Hr. În vremea împăratului Claudius 
(41-54) imperiul s-a extins în Britania, iar după o scurtă 

criză în vremea împăratului Nero (54
maxima întindere în vremea împăratului Traian (98
Traian a cucerit Dacia, Mesopotamia şi părţi din Arabia. 
Secolul III a fost dominat de o perioadă de anarhie militară, în 
timpul căreia unele legiuni îşi proclamau comandanţii ca 
împăraţi, şi au avut loc foarte multe războaie civile, dar 
Diocleţian a adus un suflu nou prin fa
administraţia in mai multe prefecturi şi dioceze, şi va instaura şi 
Tetrarhia, prin care imperiul va fi condus în continuare de 2 
Auguşti şi 2 Cezari. 

 Dezvoltarea spectaculoasã de la o cetate la o asemenea 
stãpânire este de negândit fãrã sistemul militar excelent şi 
administraţia extrem de bine pusã la punct. Socotind pânã la 
cãderea Bizanţului în 1453, imperiul a durat 2214 ani! Roma 
anticã a avut o contribuţie incontestabil
dreptului, artei, arhitecturii, tehnologiei
rãzboiului, în lumea occidentalã de neînchipuit fãrã moştenirea 
sa. Influenţa se resimte puternic în contemporaneitate şi datorit
preluãrii structurilor romane de cãtre Biserica Catolicã.

 

 

I
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Imperiul Mongol 

 

Începuturile sunt trasate în copilãria lui Temugin (cel care va 
deveni Ginghis Han), care a jurat cã va aduce toatã lumea la 
picioarele sale. Şi aproape cã a reuşit. Prima acţiune majorã a 
fost unificarea triburilor mongole. Al doilea pas l-a purtat în 
China, iar restul e istorie. În anul 1206, la numai 42 ani şi după 
o campanie militară împotriva tătarilor din estul Mongoliei, 
şeful militar Temujin devine "mare conducător" (khagan), sub 
numele de Ginghis. În anii 1221-1223, doi generali ai săi (Jebe 
şi Subetai) (Viteazul)-cuceresc Iranul, Azerbaidjanul, Georgia, 
regiunea Astrakhan şi Crimeea. După moartea lui Ginghis (în 
1223, la Karakorum), fiul acestuia Ogadei continuă cuceririle:în 
1230 o armată de 50.000 mongoli şi 70.000 turci cucereşte 
Regatul bulgar (situat pe Volga), în 1237 atacă pe cumanii de pe 
Volga şi Don, apoi cade Moscova, iar în decembrie 1242 
generalul Batu ocupă Kievul. Începând cu sec. XV apar alte 
puteri – Rusia şi Imperiul Otoman. În 1363 principele 
Moscovei, Dmitri Donski, reuşeşte prima mare victorie 
împotriva mongolilor, iar în 1502, Hoarda de Aur, divizată în 
hanate mai mici (Astrakhan, Kazan, Crimea şi Siberia), este 
definitiv înfrântă de tunurile şi armele de foc ale lui Ivan al IV-
lea al Rusiei. Ultimul hanat, Ghirai în Crimea este înfrânt, în 
1689, de Petru cel Mare. Întinzându-se din Vietnam pânã în 
Ungaria, Imperiul Mongol este cel mai vast imperiu pe care l-a 
vãzut vreodatã omenirea. Dar din pãcate tocmai vastitatea, care 
a implicat un control dificil asupra varietãţii de culturi, i-a adus 
sfârşitul. Mongolii erau rãzboinici desãvârşiţi, dar aveau puţinã 
experienţã în administraţie, imaginea de sãlbatici brutali 
perpetuându-se în istorie. 

Imperiul Rus  

Succesor al Ţaratului rusesc şi predecesor al Uniunii Sovietice, 
Imperiul Ţarist a ţinut din 1721 pânã la revoluţia bolşevicã din 
1917. A fost al treilea imperiu ca întindere, dupã cel Mongol şi 
cel Britanic. În anul 1866 se întindea între Europa de Est şi 
America de Nord. În Imperiul Rus trăiau mai mult de 100 de 
grupuri etnice, în condiţiile în care ruşii reprezentau cam 45% 
din populaţie. În 1914, Imperiul Rus a fost împărţit în 81 de 
provincii ("gubernii") şi 20 de regiuni ("oblasturi"). 

 

Hanatele Buhara, Hiva şi din 1914 şi Tuva se numărau printre 
statele vasale sau protectoratele ruseşti. Supuşii Imperiului Rus 
erau împărţiţi în clase după cum urmează:dvorianstvo 
(nobilimea), clericii, negustorii, cazacii şi ţăranii. Populaţia 
băştinaşă din Siberia şi [[Asia Centrală] erau înregistraţi într-o 
clasă separată, inorodtsy ("străinii"). După răsturnarea 
monarhiei din timpul Revoluţiei din Februarie din 1917, Rusia a 
fost proclamată republică de către Guvernul provizoriu rus. 

Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germanã  

 

În timpul evului mediu era considerat superputerea epocii. La 
apogeul sãu, imperiul consta din Franţa de est, întreaga 
Germanie, Italia de nord şi pãrţi din Polonia de vest. În ciuda 
întinderii relativ reduse în comparaţie cu alte imperii, influenţa 
sa asupra istoriei Europei centrale încã se resimte şi azi. 
Imperiul a fost formal dizolvat pe 6 august 1806 când Francisc 
al II-lea abdicã în urma înfrângerii suferite în faţa lui Napoleon. 
Dupã colaps s-au conturat naţiunile:Elveţia, Belgia, Austria, 
Prusia, Liechtenstein, Confederaţia Renanã şi primul imperiu 
francez. Iniţiatorul imperiului a fost OTTO cel Mare, care 
cucereşte Boemia şi Moravia de la unguri, teritoriile slavilor 
dintre Elba şi Oder şi obţine la Lechfeld (în centrul Germaniei), 
în 955, o splendidă victorie împotriva maghiarilor care invadau 
periodic Apusul. Otto se proclamă la Pavia (aşezată în Italia de 
nord) rege al Italiei şi în 962, la Roma, papa îl încoronează ca 
împărat al Sfântului Imperiu de Naţiune Germană. 
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Imperiul Britanic 

 

La apogeul sãu, imperiul colonial britanic cuprindea un sfert din 
suprafaţa totalã a Terrei şi avea sub control o populaţie de circa 
500 de milioane de oameni. Drept urmare moştenirea sa în 
materie de reforme politice şi culturale a pecetluit soarta 
ţinuturilor cucerite, lucru vizibil îndeosebi în folosirea extensivã 
a limbii engleze, limba-standard de comunicare în ziua de azi. 
Bazele Imperiului Britanic au fost puse în timpul domniei 
Elisabetei I (1558-1603). Sub domnia sa, sprijinul statului 
pentru explorarea navală a, , Noilor Lumi” a crescut foarte mult, 
şi, în 1580, Sir Francis Drake a devenit primul englez care a 
navigat în jurul lumii. Relaţii de schimb şi comerciale au fost 
deja stabilite peste mări de Compania Indiilor Orientale, 
înfiinţată în 1600. 

Imperiul Dinastiei Han 

 

In timpul rãzboaielor dintre formaţiunile politice chinezeşti, 
întreaga Chinã a fost aruncatã într-ubn rãzboi civil în contexul 
luptei pentru supremaţie. În cele din urmã câştigã statul Qin, 
care înglobeazã cele 40 de milioane de locuitori, dar acesta nu 
dureazã, fiind înlocuit de Han, cel care va controla China vreme 
de 400 de ani (206 a.Hr.-200 p.Hr.). Epoca Han este consideratã 
epoca de aur a istoriei chinezeşti în ceea ce priveşte progresul 
tehnologic, economic sau cultural. Ca şi Roma, s-a extins peste 
teritoriile barbare de la graniţe, în special spre nord-vest, unde 
armatele sale au pregătit terenul pentru comerţ, de-a lungul 
Drumului Mătăsii. a lăsat moştenire un model ideal de 
guvernare-o Chină unită şi o guvernare ce se putea perpetua 
singură-, care a devenit scopul tuturor dinastiilor următoare, la 
fel ca şi al dinastiei (oficial comunistă, cu manifestări capitaliste 
în toate domeniile) aflate acum la putere în China. Tot 
moştenire a epocii Han sînt şi acele mecanisme etice şi 
spirituale ce călăuzesc milioane de asiatici. Unul este 
confucianismul, bazat pe valorile morale ale lui Confucius, 

devenit ideologie oficială la curtea Han. Etnicii chinezi îşi mai 
spun încă şi astăzi Han. 

Imperiul Bizatin 

 

Imperiul Roman de Rãsãrit, moştenitorul medieval al Romei 
antice, gravitând în jurul capitalei Constantinopol şi al 
împãraţilor consideraţi continuatorii legitimi ai Imperiului 
Roman. Denumirea oficială este Ρωµανία Romanía sau 
Βασιλεία Pωµαίων Basileía Romaíon. Imperiul Bizantin s-a 
menţinut timp de unsprezece secole aproape numai graţie 
virtuţilor constituţiei sale imperiale şi ale administraţiei sale. 
Bizanţul a susţinut totdeauna ideea misiunii sale 
providenţiale:Imperiul este o emanaţie a voinţei divine iar 
împăratul este alesul lui Dumnezeu şi omologul său pe 
pământ;ca atare, puterea sa este (de drept) absolută, întrucât are 
un caracter divin. Statul bizantin se deosebea de celelalte state 
medievale prin puternica sa centralizare administrativă, fiind 
primul stat centralizat şi singurul până în sec. XIII. 

Imperiul Persan  

Înainte de romani au fost perşii. Ei au unificat practic întregul 
centru Asiatic, fondând cel mai vast imperiu antic, de aproape 8 
milioane de km2. Cyrus al II-lea cel Mare (559 î.Hr.-529 î.Hr.), 
una din cele mai strălucite personalităţi ale antichităţii, 
transformă Persia, în numai 3 decenii, dintr-o putere locală în 
cel mai vast şi puternic imperiu al Orientului. Prin înfrângerea 
lui Astiage (cca. 550 î.Hr.), Media devine provincie a statului 
persan. Cucerind apoi Lidia lui Cresus (546 î.Hr.), Persia 
include în hotarele sale Asia Mică până la Marea Egee, cu toate 
coloniile greceşti ale Ioniei. În anii 545 î.Hr.-539 î.Hr. sunt 
ocupate vaste regiuni din Asia Centrală-Dragniana, Arachosia, 
Gedrosia, Bactriana, Sogdiana ş.a. 
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Profitând de slăbirea Regatului Noului Babilon în urma unor 
conflicte interne, Cyrus ocupă în 539 î.Hr. Babilonul, anexând 
apoi toate posesiunile Caldeei din Siria, Fenicia, Ţara Israel, 
până la graniţele Egiptului Faraonic. 

Califatul Omayyad 

Califatul este unul din cele patru sisteme de guvernare care au 
emers dupã moartea lui Mahomed. Având capitala la Damasc, 
califatul avea sã cuprindã mai bine de 5 milioane de km², cel 
mai intins stat arab din istorie. Guvernatoru Siriei, Muawiya, 
care s-a proclamat calif în anul 658, şi-a extins dominaţia 
asupra Egiptului şi în anul 661, prin uciderea lui Ali, Muawiya 
a ramas singur stapânitor. Noul calif a pus bazele unei dinastii, 
cea a omayyazilor, neacceptatã de o minoritate (siitii), fideli 
memoriei si drepturilor la califat familiei Profetului. Teritorial, 
acest imperiu acoperea, fãrã Grecia şi Asia Micã, 
au instalat statele succesoare lui Alexandru cel Mare, precum şi 
o bunã parte a jumatãţii meridionale a cuceririlor romane. 
Faptul are consecinţe incalculabile:pentru prima dat
douã ansambluri, de la gurile Indusului pâna în Spania, sunt 
reunite sub aceeasi autoritate, topite în acelasi domeniu 
economic, destinate aceleiaşi culturi. Dintre califii omayyazi s
au remarcat îndeosebi Abd al Malik (685-705) şi al
(705-715), în timpul cãrora imperiul cunoaşte maxi
extensiune-din Spania pâna în oazele din Bukhara si 
Samarkand. 

Imperiul Otoman 

 Cu 29 de provincii şi numeroase state vasale, unele ulterior 
absorbite în imperiu şi altele deţinând o oarecare autonomie, 
imperiul a fost centrul interacţiunii dintre lu
vesticã vreme de şase secole. În momentul de maxim
secolul al XVI-lea, Imperiul Otoman stăpânea Anatolia, 
Orientul Mijlociu, părţi din Africa de Nord, Balcanii şi 
Caucazul, adică o suprafaţă de circa 19.9 milioane de km
întruchipat, cât timp a existat, califatul, adică statul musulman 
universal condus de succesorii Profetului. Instituţia califatului a 
devenit din primele secole de existenţă o chestiune pur 
simbolică, puterea migrând spre alte sfere de putere din 
interiorul lumii islamice. Otomanii se extend incredibil de mult 
între 1453 şi 1566. Aceasta a fost o perioadă de realizări 
nemaipomenite pentru Imperiul Otoman. După cucerirea 
capitalei Imperiului Bizantin, otomanii au pus capăt puterii 
Serbiei prin bătălia de la Kosovopolie, victorie care a deschis 
poarta expansiunii către inima Europei. 
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devenit din primele secole de existenţă o chestiune pur 
simbolică, puterea migrând spre alte sfere de putere din 

umii islamice. Otomanii se extend incredibil de mult 
Aceasta a fost o perioadă de realizări 

nemaipomenite pentru Imperiul Otoman. După cucerirea 
capitalei Imperiului Bizantin, otomanii au pus capăt puterii 

ovopolie, victorie care a deschis 

Sultanul Selim I (1512–1520) a extins frontierele estice ale 
imperiului după ce a învins Persia Safavidă în Bătălia de la 
Chaldiran şi a pus bazele unei flote a Mării Roşii. Succe
lui, Suleiman Magnificul, (Soliman I) avea să ducă puterea şi 
întinderea imperiului şi mai departe. După ce a cucerit 
Belgradul, Suleiman a dat o lovitură mortală Ungariei în bătălia 
de la Mohács (1526). Sursa:www.listverse.com

Viaţa tristă a Elenei Voloşanca, fiica lui 
Ştefan cel Mare: „Cu ajutorul lui 
Dumnezeu ei s’ar afla încă bine“

 

 
         Elena Voloşanca, fiica lui Ştefan cel Mare, a fost 
căsătorită cu Ivan cel Tânăr, fiul cneazului Ivan al III
Rusiei, cu care a avut un singur copil, pe Dimitrie.
 

upă moartea soţului ei, Elena şi fiul ei Dimitrie au ajuns 
la conducerea ţării, însă aveau să fie alungaţi de pe tron 
şi băgaţi în închisoare, în urma unui complot organizat 

de un alt fiu al cneazului. Elena a murit în anul 1505
ani de temniţă. Elena (Olena) Voloşanca (1465 
fiica domnitorului Ştefan cel Mare cu prima lui soţie, Evdochia 
din Kiev. Aceasta avea să aibă un destin destul de nefericit. 
Mama ei a murit pe când avea vârsta de doi ani de zile, c
departe de tatăl ei, care se afla mai mult pe câmpul de luptă 
decât în preajma ei. Pe când adolescenta Elena avea vârsta de 
15 ani, Ştefan cel Mare a început negocierile cu cneazul rus 
Ivan al III-lea cu privire la o căsătorie între fiica sa şi Iva
Tânăr, moştenitorul tronului Cnezatului Moscovei. Logodna 
dintre cei doi avea să aibă loc în anul 1481. Elena a plecat spre 
Rusia, fiind cazată la Mănăstirea Voznezenskaia. Ea a locuit 
acolo până la data de 12 ianuarie 1483, când a avut loc nunta cu 
Ivan cel Tânăr. Elena avea să dea naştere unui băiat la data de 
10 octombrie 1483, care a purtat numele de Dimitrie. Sofia 
Paleolog, a doua soţie a cneazului Ivan al III
ochi buni faptul că Ivan cel Tânăr era urma pe tronul Cnezatului 
Moscovei, dorind ca ţara să fie condusă de fiul ei Vasile. Viaţa 
Elenei Voloşanca şi al fiul ei Dimitirie avea să devină un 
coşmar după moartea subită a lui Ivan cel Tânăr, din anul 1490. 
Acesta ar fi murit din cauza unei boli la picioare sau otrăvit de 
către un medic veneţian chemat de către Sofia Paleolog să
trateze. Varianta otrăvirii nu a fost confirmată niciodată, însă 
cert este că medicul a fost executat din ordinul lui Ivan al III

D
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1520) a extins frontierele estice ale 
imperiului după ce a învins Persia Safavidă în Bătălia de la 
Chaldiran şi a pus bazele unei flote a Mării Roşii. Succesorul 
lui, Suleiman Magnificul, (Soliman I) avea să ducă puterea şi 
întinderea imperiului şi mai departe. După ce a cucerit 
Belgradul, Suleiman a dat o lovitură mortală Ungariei în bătălia 

Sursa:www.listverse.com 

Voloşanca, fiica lui 
Ştefan cel Mare: „Cu ajutorul lui 
Dumnezeu ei s’ar afla încă bine“ 

Dănuţ ZUZEAC 

Elena Voloşanca, fiica lui Ştefan cel Mare, a fost 
căsătorită cu Ivan cel Tânăr, fiul cneazului Ivan al III-lea al 

gur copil, pe Dimitrie.  

upă moartea soţului ei, Elena şi fiul ei Dimitrie au ajuns 
la conducerea ţării, însă aveau să fie alungaţi de pe tron 
şi băgaţi în închisoare, în urma unui complot organizat 

de un alt fiu al cneazului. Elena a murit în anul 1505, după trei 
ani de temniţă. Elena (Olena) Voloşanca (1465 – 1505) a fost 
fiica domnitorului Ştefan cel Mare cu prima lui soţie, Evdochia 
din Kiev. Aceasta avea să aibă un destin destul de nefericit. 
Mama ei a murit pe când avea vârsta de doi ani de zile, crescând 
departe de tatăl ei, care se afla mai mult pe câmpul de luptă 
decât în preajma ei. Pe când adolescenta Elena avea vârsta de 
15 ani, Ştefan cel Mare a început negocierile cu cneazul rus 

lea cu privire la o căsătorie între fiica sa şi Ivan cel 
Tânăr, moştenitorul tronului Cnezatului Moscovei. Logodna 
dintre cei doi avea să aibă loc în anul 1481. Elena a plecat spre 
Rusia, fiind cazată la Mănăstirea Voznezenskaia. Ea a locuit 
acolo până la data de 12 ianuarie 1483, când a avut loc nunta cu 
Ivan cel Tânăr. Elena avea să dea naştere unui băiat la data de 
10 octombrie 1483, care a purtat numele de Dimitrie. Sofia 
Paleolog, a doua soţie a cneazului Ivan al III-lea, nu vedea cu 
ochi buni faptul că Ivan cel Tânăr era urma pe tronul Cnezatului 

ovei, dorind ca ţara să fie condusă de fiul ei Vasile. Viaţa 
Elenei Voloşanca şi al fiul ei Dimitirie avea să devină un 
coşmar după moartea subită a lui Ivan cel Tânăr, din anul 1490. 
Acesta ar fi murit din cauza unei boli la picioare sau otrăvit de 

un medic veneţian chemat de către Sofia Paleolog să-l 
trateze. Varianta otrăvirii nu a fost confirmată niciodată, însă 
cert este că medicul a fost executat din ordinul lui Ivan al III-
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lea. După moartea lui Ivan cel Tânăr, în anul 1498, când 
Dimitrie este încoronat cneaz, la vârsta de doar 15 ani. Înainte 
de încoronarea sa, Sofia Paleolog şi fiul ei Vasile au organizat 
un complot împotriva cneazului Ivan al III-lea, complot ce nu a 
avut efectul scontat. Soţia cneazului a fost exilată, iar fiul său a 
fost arestat la domiciliu. Lupta pentru tronul Cneazatul Rusiei 
nu s-a sfârşit aici. Sofia şi fiul ei Vasile şi
atitudinea faţă de Ivan al III-lea, reuşind să-i intre pe sub piele. 
În anul 1502, acesta l-a numit cneaz pe Vasile în locul lui 
Dimitrie, nepotul şi fiica lui Ştefan cel Mare fiind întemniţaţi. 
Domnitorul moldovean a aflat despre ce au păţit fiica sa şi 
nepotul său, însă nu a reuşit să se convingă dacă cei doi mai 
erau în viaţă sau nu. Ştefan avea să moară, fără să afle exact 
prin ce a trecut fiica sa Elena. „In curând însă vălmăşagul 
Răsăritului trebuia să ajungă la culme, prin înduşmănirea lui 
Ştefan cel Mare însuşi cu cuscrul său Ioan al III-lea al Moscovei 
care, pentru a favoriza pe fiul său născut din o nouă căsătorie 
încheiată la bătrâneţe, disgraţiase şi aruncase în închisoare pe 
fiica lui Ştefan cel Mare, Elena, foasta lui noră, a cărei bărbat, 
fiul lui Ioan, se întâmplase să moară, vroind astfel să 
îndepărteze de la moştenirea tronului rusesc pe nepotul său 
Dumitru, fiul Elenei. Inţelegem cât de jignit a trebuit să fie 
Ştefan prin o astfel de tratare a fiicei şi a nepotului său. El 
trimite în 1502 o solie la hanul tătăresc, spre a afla de la el dacă 
mai erau în viaţă Elena şi fiul ei, şi solul lui Ioan care tocmai 
din întâmplare se afla la curtea hanului, îi dă răspuns că trăieşte
Elena Voloşanca avea să moară în cursul anului 1505, în timp 
ce fiul ei a decedat un an mai târziu. Fiica lui Ştefan cel Mare a 
fost îngropată la Mănăstirea Voznezenskaia. 
 
Obiecte de studiu și materii școla
învățământul confesional ortodox sud
transilvănean: considerații pentru un 
studiu de caz: Protopopiatul ortodox 

Orăștie în perioada dualismului austro
ungar 

 
 

Prof.  Cosmina VANCEA 
 

Dezvoltarea învăţământului românesc în secolul al 
XIX-lea se poate clasifica în mod metodic în două perioade 
distincte astfel:  

- cea cuprinsă între 1848 şi 1868, perioadă în care se 
elaborează legea învăţământului şi în 

care şcoala românească cunoaşte o creştere importantă a rolului 
și semnificației sale, îndeosebi datorită activităţii desfă
marele exarh ortodox Andrei Șaguna, şi respectiv

-  cea de după 1868 când, odată cu introducerea 
sistemului dualist, a încetat aplicarea 

legilor învăţământului şi când pedagogia naţională s
confruntat cu tendinţele nuanțate sau chiar exprese de 
maghiarizare, prin organizarea propriu-zisă a învăţământului 
primar din întreaga Ungarie prin legea ministrului de culte, 
baronul Iosif Eötvös. Aceasta declara pentru toţi cetăţenii 
obligativitatea învăţământului primar de la 6 la 15 ani şi 
libertatea învăţământului în sensul că părinţii îşi pot trimite 
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lea. După moartea lui Ivan cel Tânăr, în anul 1498, când 
ncoronat cneaz, la vârsta de doar 15 ani. Înainte 

de încoronarea sa, Sofia Paleolog şi fiul ei Vasile au organizat 
lea, complot ce nu a 

avut efectul scontat. Soţia cneazului a fost exilată, iar fiul său a 
stat la domiciliu. Lupta pentru tronul Cneazatul Rusiei 

a sfârşit aici. Sofia şi fiul ei Vasile şi-au schimbat 
i intre pe sub piele. 

a numit cneaz pe Vasile în locul lui 
epotul şi fiica lui Ştefan cel Mare fiind întemniţaţi. 

Domnitorul moldovean a aflat despre ce au păţit fiica sa şi 
nepotul său, însă nu a reuşit să se convingă dacă cei doi mai 
erau în viaţă sau nu. Ştefan avea să moară, fără să afle exact 

fiica sa Elena. „In curând însă vălmăşagul 
Răsăritului trebuia să ajungă la culme, prin înduşmănirea lui 

lea al Moscovei 
care, pentru a favoriza pe fiul său născut din o nouă căsătorie 

ţe, disgraţiase şi aruncase în închisoare pe 
fiica lui Ştefan cel Mare, Elena, foasta lui noră, a cărei bărbat, 
fiul lui Ioan, se întâmplase să moară, vroind astfel să 
îndepărteze de la moştenirea tronului rusesc pe nepotul său 

gem cât de jignit a trebuit să fie 
Ştefan prin o astfel de tratare a fiicei şi a nepotului său. El 
trimite în 1502 o solie la hanul tătăresc, spre a afla de la el dacă 
mai erau în viaţă Elena şi fiul ei, şi solul lui Ioan care tocmai 

tea hanului, îi dă răspuns că trăieşte. 
Elena Voloşanca avea să moară în cursul anului 1505, în timp 
ce fiul ei a decedat un an mai târziu. Fiica lui Ştefan cel Mare a 

și materii școlare pentru 
țământul confesional ortodox sud-

ții pentru un 
studiu de caz: Protopopiatul ortodox 

știe în perioada dualismului austro-

Cosmina VANCEA - Sibiu 

Dezvoltarea învăţământului românesc în secolul al 
a se poate clasifica în mod metodic în două perioade 

cea cuprinsă între 1848 şi 1868, perioadă în care se 
elaborează legea învăţământului şi în  

care şcoala românească cunoaşte o creştere importantă a rolului 
sebi datorită activităţii desfășurate de 

Șaguna, şi respectiv 
cea de după 1868 când, odată cu introducerea 
sistemului dualist, a încetat aplicarea  

legilor învăţământului şi când pedagogia naţională s-a 
țate sau chiar exprese de 

zisă a învăţământului 
primar din întreaga Ungarie prin legea ministrului de culte, 
baronul Iosif Eötvös. Aceasta declara pentru toţi cetăţenii 

6 la 15 ani şi 
libertatea învăţământului în sensul că părinţii îşi pot trimite 

copiii la orice şcoala vor. în ceea ce privesc şcolile confesionale 
române, autoritatea bisericii se garantează constituţional prin 
art. IX, cu excepţia dreptului de supremă in
are statul.1 

Schimbările structurale și procedural
aplicat în conţiunutul învăţământului în urma aplicării 
prevederilor  articolului de lege XXXVIII / 1868 au constat şi în 
faptul că, pe lângă obiectele de învăţământ
în şcolile confesionale până la momentul realizării dualismului 
monarchic austro – ungar şi anume: scrierea, citirea, gramatica, 
ortografia, religia, aritmetica şi datoriile cetăţeneşti, legea 
prevedea studierea unor obiecte de învăţ
ştiinţific şi o orientare practică, realistă
menţionată au fost introduce ca obiecte de studiu: geografia ţării 
şi geografia generală, istoria statului, istoria naturală, fizica, 
economia de camp,  exerciţii practi
gimnastica. Toate aceste obiecte de studiu trebuie să fie 
prevăzute şi propuse în planurile de învăţământ ale şcolilor 
poporale confesionale greco – ortodoxe române, ca de altfel şi 
ale celorlalte şcoli confesionale, sus
confesionale sau de către stat. 
               După ce în circulara sa Nr. 351/1869
Andrei Şaguna aminteşte protopresbiterilor în calitatea lor de 
inspectori şcolari tractuali că nu sunt respectate prevederile legii 
Nr.38 / 1868 şi că în şcolile confesionale greco 
studiază toate disciplinele prevăzute de lege, la punctual 4 al 
circularei se spune: în şcoalele poporali trebuie să se predea cel 
puţin următoarele obiecte de învăţământ

a) învăţătura religiunei şi a moralei
b) cetirea şi scrierea; 
c) computul de rost şi în scris şi cunoscinţa măsurilor de 

patrie; 
d) gramatica; 
e) elementele fisicei şi istoriei naturale cu privire la 

modul de veţuire şi la districtul de care se ţin părinţii 
majorităţii copiilor; 

f) geografia şi istoria patriei; 
g) înviaţiuni practice asupra economiei câmpului şi cu 

deosebire asupra grădinăritului;
h) cunoscinţa pe scurt a drepturilor şi datorinţelor 

cetăţeneşti; 
i) cântarea; 

deprinderi corporali (gimnastice) cu privire la eserciţiul 
milităresc.  
Pentru ca aceste obiecte de învăţământ să poată fi însuşite cât 
mai bine şi în mod unitar de către toţi elevii de pe cuprinsul 
arhidiecesei, aceasta, prin instituţiile sale specializate s
de operaţia şi răspândirea manualelor şcolare corespunzătoare. 
În acest sens prin circulara Nr. 284/ 1870 sunt informaţi toţi cei 
interesaţi că: profesorul Ion Popescu…au compusu şi edetu o 

                                                             
1 Florin Zamfir, Școala și societatea românească din comitatul Timiș între anii 

1867 – 1900, Editura Marineasa, Timișoara, 2009, p. 49
2  Victor Tîrcovnicu, Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Banat 

(1780-1918), Bucureşti, Editura Didactică și Pedagogică, 1970,  p. 176
Warddeger, Din istoria învăţământului hunedorean, Deva, 1973, p. 154

3 Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor Naționale (în continuare se va cita 
prescurtat: S.J.H.A.N), Fond Protopopiat Român Ortodox Oră

4 Ibidem, op. cit., dos.  nr. 1/1880, f. 2-v;  Gheor
Opera literară. Scrisori pastorale. Circulări școlare. Diverse, 
Arhidiecezană, Sibiu, 1938, p. 363. (Anexa II, Circulări 
388. 
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copiii la orice şcoala vor. în ceea ce privesc şcolile confesionale 
române, autoritatea bisericii se garantează constituţional prin 
art. IX, cu excepţia dreptului de supremă inspecţiune pe care îl 

și procedural-juridice care s-au 
aplicat în conţiunutul învăţământului în urma aplicării 
prevederilor  articolului de lege XXXVIII / 1868 au constat şi în 
faptul că, pe lângă obiectele de învăţământ cunoscute şi studiate 
în şcolile confesionale până la momentul realizării dualismului 

ungar şi anume: scrierea, citirea, gramatica, 
ortografia, religia, aritmetica şi datoriile cetăţeneşti, legea 
prevedea studierea unor obiecte de învăţământ cu caracter 
ştiinţific şi o orientare practică, realistă2. Ca urmare, prin legea 
menţionată au fost introduce ca obiecte de studiu: geografia ţării 
şi geografia generală, istoria statului, istoria naturală, fizica, 
economia de camp,  exerciţii practice de agricultură şi 
gimnastica. Toate aceste obiecte de studiu trebuie să fie 
prevăzute şi propuse în planurile de învăţământ ale şcolilor 

ortodoxe române, ca de altfel şi 
ale celorlalte şcoli confesionale, susținute de comunitățile 

După ce în circulara sa Nr. 351/18693 mitropolitul 
Andrei Şaguna aminteşte protopresbiterilor în calitatea lor de 
inspectori şcolari tractuali că nu sunt respectate prevederile legii 

în şcolile confesionale greco – ortodoxe nu se 
studiază toate disciplinele prevăzute de lege, la punctual 4 al 

în şcoalele poporali trebuie să se predea cel 

puţin următoarele obiecte de învăţământ:4  
învăţătura religiunei şi a moralei; 

computul de rost şi în scris şi cunoscinţa măsurilor de 

elementele fisicei şi istoriei naturale cu privire la 
modul de veţuire şi la districtul de care se ţin părinţii 

înviaţiuni practice asupra economiei câmpului şi cu 
deosebire asupra grădinăritului; 
cunoscinţa pe scurt a drepturilor şi datorinţelor 

deprinderi corporali (gimnastice) cu privire la eserciţiul 

ecte de învăţământ să poată fi însuşite cât 
mai bine şi în mod unitar de către toţi elevii de pe cuprinsul 
arhidiecesei, aceasta, prin instituţiile sale specializate s-a îngrijit 
de operaţia şi răspândirea manualelor şcolare corespunzătoare. 

prin circulara Nr. 284/ 1870 sunt informaţi toţi cei 
: profesorul Ion Popescu…au compusu şi edetu o 

Școala și societatea românească din comitatul Timiș între anii 
șoara, 2009, p. 49-50. 

Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Banat 
și Pedagogică, 1970,  p. 176-186;  Nicolae 

, Deva, 1973, p. 154-167. 
țean Hunedoara al Arhivelor Naționale (în continuare se va cita 

Protopopiat Român Ortodox Orăștie, Dos, nr. 2,/1880, ff. 5-6. 
v;  Gheorghe Tulbure, Mitropolitul Şaguna, 

școlare. Diverse, Editura Tipografia 
Circulări școlare, 1850 – 1873), pp. 241 – 
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carte de lectură pentru clasele elementare – 

lectură şi înveţietura pentru şcolele poporali române
Consistoriul arhidiecasan s-a îngrijit mult pentru ca elevii 
şcolilor confesionale greco – ortodoxe să ajungă cetăţeni cât 
mai bine pregătiţi pentru viaţă şi nevoile societăţii. Astfel, încă 
din 1874, prin circulara cu Nr. 3088, organele locale şcolare 
sunt atenţionate asupra introducerii sistemului metric începând 
cu anul școlar 1876 şi despre: necesitatea înveţierii acestuia şi 
în şcolele poporali.2 

j) . 

Figură 1 Pagina de titlu a Revistei Pedagogice, Foaia învă
poporului, Budapesta, Anul II, 1869, nr. 39 din 30 septembrie

                Dar absolvenţii şcolilor confesionale greco 
române trebuiau să fie şi buni agricultori, ei constituind 
majoritatea populației în comunele Transilvaniei. Ca urmare, pe 
lângă preocupările pentru asigurarea bazei materiale strict 
necesare pregătirii elevilor români în acest sens, Consistoriul 
arhidiecasan s-a îngrijit şi de elaborarea și transmiterea în 
teritoriu a manualelor corespunzătoare.  
În acest sens, prin circulara cu Nr.1496/11 Iuniu 1876 
protopopii, cât şi înveţietorii sent anunţaţi de apariţia unui 
traetatu despre – Pomăritulu – întocmitulu cu deosebită privire 
la grădina şcolară de profesorul Dimitrie Comşia
învăţământului, cât şi programele şcolare în uz vor suferi unele 
modificări în urma aplicării prevederilor articolului de lege 
XVIII / 1879 privind introducerea în şcolile confesionale ca 
obiect de studiu obligatoriu a limbii maghiare
aceasta se va face pe seama reducerii timpului de studiu pentru 
alte discipline, inclusiv pentru limba română. Faţă de această 
modificare impusă prin Articolul XVIII din legea amintită 
Metropolia greco – ortodoxă nu se arată ostilă
metropolitul în calitatea lui de consilier intim al Preaînaltului 
împărat, al Austro-Ungariei, prin circulara cu Nr. 164/8 
Februariu 1879 îndeamnă organele locale şcolare confesionale 
greco – ortodoxe române comunale și orășenești 
îndeplinească întocmai prevederile acestei legi 

alineatele articolului al XVIII-lea 5 , iar Consis
arhidiecasan de la Sibiu, pentru a asigura unitatea procesului de 
învăţământ în şcolile confesionale greco –

                                                             
1 S.J.H.A.N., Fond Protopopiat Român Ortodox Orăștie, Dos. nr. 2/1870, f. 6.
2 Ibidem, Dos. nr. 1/1874, f. 2. 
3 Ibidem, Dos. nr. 2/1877, f. 12. 
4 Ibidem, Dos. nr. 2,/1879, f. 42. 
5 Ibidem, f, 2-3. 
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 întâia carte de 

lectură şi înveţietura pentru şcolele poporali române. 1 
a îngrijit mult pentru ca elevii 

ortodoxe să ajungă cetăţeni cât 
mai bine pregătiţi pentru viaţă şi nevoile societăţii. Astfel, încă 
din 1874, prin circulara cu Nr. 3088, organele locale şcolare 

ducerii sistemului metric începând 
necesitatea înveţierii acestuia şi 

 

Pagina de titlu a Revistei Pedagogice, Foaia învățătorilor 
9, nr. 39 din 30 septembrie 

Dar absolvenţii şcolilor confesionale greco – ortodoxe 
române trebuiau să fie şi buni agricultori, ei constituind 

ției în comunele Transilvaniei. Ca urmare, pe 
rea bazei materiale strict 

necesare pregătirii elevilor români în acest sens, Consistoriul 
și transmiterea în 

În acest sens, prin circulara cu Nr.1496/11 Iuniu 1876 
înveţietorii sent anunţaţi de apariţia unui 

întocmitulu cu deosebită privire 

la grădina şcolară de profesorul Dimitrie Comşia.3 Conţinutul  
învăţământului, cât şi programele şcolare în uz vor suferi unele 

ri în urma aplicării prevederilor articolului de lege 
XVIII / 1879 privind introducerea în şcolile confesionale ca 

a limbii maghiare 4 , deoarece 
aceasta se va face pe seama reducerii timpului de studiu pentru 

clusiv pentru limba română. Faţă de această 
modificare impusă prin Articolul XVIII din legea amintită 

ortodoxă nu se arată ostilă, ci din contră, 
consilier intim al Preaînaltului 

ei, prin circulara cu Nr. 164/8 
Februariu 1879 îndeamnă organele locale şcolare confesionale 

și orășenești să 
îndeplinească întocmai prevederile acestei legi și cu precădere 

, iar Consistoriul 
arhidiecasan de la Sibiu, pentru a asigura unitatea procesului de 

– ortodoxe ale 

, Dos. nr. 2/1870, f. 6. 

arhidiecesei întocmeşte circulara cu Nr. 2233 Scol / 1880 
care stabileşte împărţirea orelor pe săptămână la şcolile 
confesionale greco – ortodoxe române cu 1 până la 6 învăţători 
și un preot. 

 
Figură 2.  Prima pagină a Regulamentului 
privind organizarea învățământului confesional ortodox a 

Românilor din Transilvania 
Preocuparea excesivă, urmărită punctual de autrorită
vederea introducerii și a obligativității însușirii prin învățare a 
limbii maghiare ca obiect obligatoriu de studiu este deosebită. 
Așadar, prin rescriptul Consistoriului de la Sibiu înregistrat c
nr. Nr.1674 din 9 Iuniu 1881 se anunţă deschiderea cursurilor 
de limba maghiară pentru învăţătorii care nu cunosc limba în 
oraşele: Cluj, Szekely Kerestur şi Deva, conform “ordinaţiunii 
înaltului ministeriu al Regatului Ungariei de culte şi instrucţiune 
publică difuzat sub Nr.14 116 din 13 Maiu 1881” şi se atrage 
atenţiunea asupra respectării paragrafului 3 al legii Nr.18/1879: 
în urma căruia toţi învăţătorii de la şcole poporale cari au 
intrat în atari funcţiune dela anul 1872 încoace până la anul 
1881 au de a învăţa până la 30 Iuniu 1883 limba maghiară în 
acea mesură încât să fie în stare de a o propune în şcoala 

poporală 7 , pe aceeaşi linie înscriindu
Consistoriului arhidiecesan Nr.2095/1 Iuniu 1882

Dar şi studiul disciplinelor ştiinţ
planul de învăţământ prin legea cu Nr. 38 /1868 cu caracter 
realist s-au bucurat de o atenţie sporită din partea tuturor 
organelor şcolare confesionale, atât prin introducerea lor în 
planul de învăţământ, cât şi prin propunerea acestora 
de studiu, dar mai ales prin elaborarea şi trimiterea în şcoli a 
manualelor strict necesare, chiar dacă nu întotdeauna în numărul 
solicitat. (Doar ca o paranteză deschisă, merită subliniat că 
astăzi la mai bine de 130 ani de la cele prezentat
confruntă cu o lipsă de manuale atât pentru gimnaziu, cât 
liceu, acestea nefiind niciodată în numărul care trebuie; 
lumea a progresat prin cultură, știință, tehnică și elemente de 
civilizație materială și confort). În acest sen
profesorul Dionisie Făgărăşanu de la Braşov trimite scaunului 

                                                             
6 Ibidem, Dos. nr. 2/1880, ff. 31, 35. 
7 Ibidem, Dos, nr. 2/1881, f. 26. 
8 Ibidem, Dos. nr. 2/1882, ff. 38-40. 
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arhidiecesei întocmeşte circulara cu Nr. 2233 Scol / 1880 6, prin 
care stabileşte împărţirea orelor pe săptămână la şcolile 

ortodoxe române cu 1 până la 6 învăţători 

Prima pagină a Regulamentului Școlar (provizoriu) 
țământului confesional ortodox a 

Românilor din Transilvania și Ungaria 
Preocuparea excesivă, urmărită punctual de autrorități în 

și a obligativității însușirii prin învățare a 
limbii maghiare ca obiect obligatoriu de studiu este deosebită. 

șadar, prin rescriptul Consistoriului de la Sibiu înregistrat cu 
nr. Nr.1674 din 9 Iuniu 1881 se anunţă deschiderea cursurilor 
de limba maghiară pentru învăţătorii care nu cunosc limba în 
oraşele: Cluj, Szekely Kerestur şi Deva, conform “ordinaţiunii 
înaltului ministeriu al Regatului Ungariei de culte şi instrucţiune 
publică difuzat sub Nr.14 116 din 13 Maiu 1881” şi se atrage 
atenţiunea asupra respectării paragrafului 3 al legii Nr.18/1879: 
în urma căruia toţi învăţătorii de la şcole poporale cari au 
intrat în atari funcţiune dela anul 1872 încoace până la anul 

u de a învăţa până la 30 Iuniu 1883 limba maghiară în 
acea mesură încât să fie în stare de a o propune în şcoala 

, pe aceeaşi linie înscriindu-se şi circulara 
Consistoriului arhidiecesan Nr.2095/1 Iuniu 18828.  

Dar şi studiul disciplinelor ştiinţifice introduse în 
planul de învăţământ prin legea cu Nr. 38 /1868 cu caracter 

au bucurat de o atenţie sporită din partea tuturor 
organelor şcolare confesionale, atât prin introducerea lor în 
planul de învăţământ, cât şi prin propunerea acestora ca obiecte 
de studiu, dar mai ales prin elaborarea şi trimiterea în şcoli a 
manualelor strict necesare, chiar dacă nu întotdeauna în numărul 
solicitat. (Doar ca o paranteză deschisă, merită subliniat că și 
astăzi la mai bine de 130 ani de la cele prezentate, școala se 
confruntă cu o lipsă de manuale atât pentru gimnaziu, cât și la 
liceu, acestea nefiind niciodată în numărul care trebuie; și totuși 

știință, tehnică și elemente de 
ție materială și confort). În acest sens, în anul 1887 

profesorul Dionisie Făgărăşanu de la Braşov trimite scaunului 
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şcolar districtual Orăştie un exemplar din manualul său “Fisica 
pentru şcolele poporale cu 74 de ilustraţiuni intercalate în 

text”1.    

 
Figură 3.  Planul de învățământ al școlilor poporal-
confesionale greco-ortodoxe realizat în anul 1868 – în 

vigoare cu anumite schimbări până în 1909 
Un alt obiect de învăţământ introdus în plan de către Sinodul 
arhidiecesan prin conclusul său din data de 23 Aprile / 5 Maiu 
1890 a fost Lucrul de mână. De fapt acest obiect de învăţământ 
fusese introds în plan încă din anul şcolastic 1889/90, 
urmărindu-se “a fi pus în lucrare şi a se urma şi în anul 
şcolariu venitoriu 1890/91, conform cerculariului consistorial 

Nr.3553 Scol/1890”2. 
                 Pentru că de multe ori ideile transmise elevilor din 
şcolile confesionale nemaghiare nu erau în concordanţă cu 
scopurile politice ale statului maghiar, autorităţile politice de la 
Budapesta au considerat necesară modificarea legislaţiei şcolare 
şi după câteva încercări nereuşite a apărut, în anul 1907, 
articolul de lege XXVII sau legea Apponyi, după numele 
ministrului de culte şi instrucţiune publică de atunci, cel care a 
propus şi finalizat acest act normativ.  

După apariţia legii Nr.27/1907 Sinodul şi Consistoriul 
arhidiecasan de la Sibiu au încercat o cât mai mare apropiere de 
prevederile acestei legi şi drept urmare au eleborat în 1909: 
Regulamentul pentru organizarea învăţământului în şcoalele 
poporale, votat în şedinţa congresuală ţinută la 9 / 22 
Octomvrie 1909.  

În acest “Regulament” se stabilea la capitolul XII 
paragraful 104, că: obiectele de învăţământ prescrise pentru 
şcoalele poporale elementare sunt următoarele. 3 
 

Regulamentul școlar din 9/22 octomvrie 1909 
Capitolul al XII-lea, paragraful 104 din 

Regulamentul pentru organizarea învățământului în școalele poporale, Sibiu, 
1909, p. 39. 

 
 

                                                             
1 Ibidem, Dos. nr. 1/1887, f. 38. 
2 Ibidem, Dos. nr. 2/1890, f. 16. 
3  Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale (în continuare se va cita 

prescurtat: S.J.S.A.N.), Fond Arhidieceza ortodoxă Română, Documente Consistoriul 
ortodox Sibiu, Regulamentul pentru organizarea învăţământului în şcoalele poporale , 
Sibiu, 1909, p. 39-44. 

Nr. 
crt. 

Obiectul de 
învățământ 

Clasa 
la care 

se 
aplică 

Forma de 
învățământ 
la care se 
aplica 

1. Religiunea școlară și morala I - IV  
 
 
 
 
 
 
Școlile 
poporale 
greco-ortodoxe 
din  
Transilvania 

2. Cetirea maghiară fluentă și 
treatarea conținutului 

I - IV 

3. Gramatica limbii maghiare I - IV 

4. Scrierea corectă maghiară I - IV 

5. Cetirea română fluentă și 
treatarea conținutului 

I - IV 

6. Gramatica limbii române I - IV 

7. Scrierea corectă română I - IV 

8. Concept (Comput) în limba 
română și maghiară 

I - IV 

9. Aritmetica I - IV 

10. Geometria V - VI 

11. Geografia I - IV 

12. Istoria I – IV și 
V - VI 

13. Dreptul și datorințele civile II și V - 
VI 

14. Istoria naturală I - IV 

15. Fisica și Chemia V - VI 

16. Caligrafia I - IV 

17. Cântarea I - VI 

18. Desemnul I - VI 

19. Gimnastica I - VI 

20. Cunoștințe economice IV - VI 

21. Lucrul de mână I – IV 
pentru 
băieți și 
V – VI 
pentru 
fete 

Tabel nr. 1 
Extras din Capitolul al XII-lea, paragraful 104 al Regulamentului pentru 

organizarea învățământului în școalele poporale, Sibiu, 1909, p. 39. 
             Mai mult, în şedinţa Consistoriului mitropolitan ortodox 
roman ţinută la Sibiu în 20 August/2 Septemvrie 1909, acesta 
stabilise: Planul de învăţământ pentru şcoalele poporale pe care 
l-a înaintat scaunelor protopresbiterale4 în care la punctul nr. IV 
intitulat Obiectele de învăţământ se relevă faptul că: 
Învăţământul a măsurat experienţei şi necesităţilor practice 
cultural se compune din mai multe grupe de cunoştinţe şi 
desterităţi cunoscute sub numirea de obiecte de învăţământ.  
             Apoi au fost stabilite şi planurile de învăţământ şi 
numărul de ore pentru şcolile cu 1- 6 învăţători. Dar se pare că 
acest plan de învăţământ nu a fost agreat. Iată de ce o încercare  
concretă de a-l îmbunătăţi şi adapta nevoilor reale ale poporului 
roman a fost întreprinsă de către Onisifor Ghibu, care sesizând 
deficienţele planului elaborat în 1909, îl supune unei  pertinente 
critici ştiinţifico - educative5. Ca urmare a criticilor concertate 
în anul 1911, Consistoriul arhidiecasan de la Sibiu anunţă 
scaunele Protopresbiterale, în calitatea acestora de scaune 
şcolare cercuale că planul de învăţământ din 1909 a fost abrogat 
şi va intra în vigoare noul plan odată cu începerea noului an 

                                                             
4 S.J.H.A.N., Fond Protopopiatul Ortodox Orăştie, Dos. nr. 1/1912, ff. 22-24, 50-

51.  
5 Vasile Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-

1918, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1976, p. 63. 
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şcolar 1 . Acest nou plan de învăţământ, elaborat de către 
Onisifor Ghibu în anul 1911 afirmă primatul educativului 
asupra instructivului 2, deoarece şcoala are să fie în prima linie 
un institut de educaţiune şi numai în a doua un institut de 

învăţământ3. 
             Întrucât nici acest plan de învăţământ nu a găsit ecoul 
cuvenit, stârnind chiar puternice nemulţumiri datorită 
primatului studiului limbii maghiare în comparaţie cu cel al 
limbii române, 13 ore faţă de numai 5 ore4, căutările pentru 
elaborarea unui plan de învăţământ corespunzător şi acceptabil 
au continuat şi în timpul războiului. Ca urmare a acestor 
căutări, dar şi a greutăţilor pricinuite de declanşarea marii 
conflagraţii, Consistoriul arhidiecasan ortodox roman de la 
Sibiu a dat în 1914: Instrucţia în chestia învăţământului 
alternativ5 în care se afirmă: Datorită neajunsurilor: planul de 
învăţământ impune un material prea vast, majoritatea 
şcoalelor noastre sunt şcoli nedivizate, cu câte un singur 
învăţător, se impune sistemul alternativ prin care şcoala 
nedivizată ajunge într-un anumit înţeles şcoală divizată, astfel 
învăţătorul are într-un an clasele ( despărţămintele) II, IV şi 
VI, iar în anul următor clasele (despărţămintele) I, III şi V, 
astfel încât materia de învăţământ să se împartă în două, iar 
elevii sunt primiţi la şcoală în clasa I- a din 2 în 2 ani.  

Însă despre modul în care s-a aplicat acest nou plan de 
învăţământ în şcolile confesionale greco – ortodoxe de către 
protopopiatul greco-ortodox Orăştie nu am găsit nici o referire 
în fondul arhivistic cercetat. 

 
Bibliografie selectivă ordonată astfel: 
a) – Fonduri arhivistice 
- Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor 

Naționale ale Statului, Fond Protopopiat Român 
Ortodox Orăștie. 

- Direcția Județeană Sibiu a Arhivelor Naționale ale 
Statului, Fond Arhidieceza Ortodoxă Română; 

-  
b) – Documente editate 
1. Adăniloaie, Nichita, Istoria învațământului primar 

(1859-1918), Bucuresti, Editura Cris Book Universal, 1998. 
2. Albu, Nicolae, Istoria școlilor românești din 

Transilvania între 
1800-1867, Bucuresti, 
Editura Didactica si 
Pedagogica, 1971. 
            3. 
Brusanowski, Paul, 
Învatamântul 
confesional ortodox 
din Transilvania între 

                                                             
1 Vasile Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-1918, p.63; 
Idem, Mărturii transilvănene despre acte creatoare de pedagogie românească, Editura 
Universităţii „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2007, p. 90-91. 

2 Idem, op.cit., p.63; Onisifor Ghibu, Pe baricadele vieții. Anii mei de învățătură, 
Editura Dacia, Cluj Napoca, 1981, p. 65; Idem, Școala românească din Transilvania în 
anul 1911, Editura Tipografiei Arhidiecezană, Sibiu, 1912, p. 39-40;  

3 S.J.S.A.N., Fond Arhidieceza Ortodoxă Română, Plan de învăţământ şi îndreptar 
metodic pentru şcoale populare confesionale greco-orientale române, 1911, p.5. 

4 Vasile Popeangă, op.cit. , p.64. 
5  S.J.H.A.N., Fond Protopopiatul Ortodox Orăştie, Dos. nr. 2/1914, ff. 12-19. 

anii 1848 -  1918, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitara 
Clujeana, 2006. 
            4. Cârja, Ion, Scolile confesionale din Transilvania 
secolului al XIX-lea  în preocuparile istoriografiei românesti: 
consideratii generale, în Studii de istoriografie româneasca, 
coord. Gabriel Moisa, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2008. 

5. Popeangă, Vasile, Şcoala românească din părţile 
Aradului în perioada 1867-1918,  Arad, 1976. 

6. Popeangă, Vasile, Mărturii transilvănene despre 
acte creatoare de pedagogie 
românească, Editura 
Universităţii „Vasile Goldiş” 
University Press, Arad, 2007.  

7. Tulbure, 
Gheorghe, Mitropolitul 
Şaguna, Opera literară. 
Scrisori pastorale. Circulări 
școlare. Diverse, Editura 
Tipografia Arhidiecezană, 
Sibiu, 1938, (Anexa II, 
Circulări școlare, 1850 – 
1873. 

8. Zamfir, Florin, 
Școala și societatea 
românească din comitatul 

Timiș între anii 1867 – 1900, Editura Marineasa, Timișoara, 
2009, p. 49-50. 

9. Tîrcovnicu, Victor, Contribuţii la istoria 
învăţământului românesc din Banat (1780-1918), Bucureşti, 
Editura Didactică și Pedagogică, 1970. 

10.  Warddeger, Nicolae,  Din istoria învăţământului 
hunedorean, Deva, 1973. 

Anexa 1 – Obiecte de învățământ studiate de 
români în școlile poporale până la 1868 

Nr. 
crt. 

Obiectul de 
învățământ 

Până în 1868 în școlile 
poporale greco-ortodoxe 

1. Scrierea  
În școlile poporale 
românești 

2. Citirea 

3. Gramatica 
4. Aritmetica 

5. Ortografia 

6. Datoriile 
cetățenești 

7. Religia și datoria 
morală 

 
Aneza 2 - Circulara Epicopului Ioan Popoasu, datată pe 1 

Mai 1869, cu referire 
la respectarea și 
aplicarea legii școlare 
nr XXXVIII din 1868 
(prima şi ultima 
pagină), Arhiva 
Episcopiei Ortodoxe 
Române a 
Caransebeşului, Fond 
şcolar, IV, act 

72/1869, nepaginat. 
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Anexa 3 - Circulara emisă de Episcopul de Caransebe
Nicolae Popea, datată din 14/26 august 1891, în care sunt 
consemnate și recomandate cărțile școlare aprobate ca manuale 
pentru Școlile Confesionale  greco-ortodoxe, din Arhidieceza 
Transilvaniei (Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a 
Caransebeşului, Fond şcolar, IV, act 170/1891, nepaginat
Anexa 4 – Obiecte de învățământ studiate după 18
școlile confesionale greco-ortodoxe 
Direcția Județeană Hunedoara a Arhivelor Naționale, Filiala 
Hunedoara - Deva, Fond Protopopiat Român Ortodox Oră
anul 1870, Dosarul nr. 1, fila 2. 
 

a) învăţătura religiunei şi a moralei; 
b) cetirea şi scrierea; 
c) computul de rost şi în scris şi cunoscinţa măsurilor de 

patrie; 
d) gramatica; 
e) elementele fisicei şi istoriei naturale cu privire la 

modul de veţuire şi la districtul de care se ţin părinţii 
majorităţii copiilor; 

f) geografia şi istoria patriei; 
g) înviaţiuni practice asupra economiei câmpului şi cu 

deosebire asupra grădinăritului; 
h) cunoscinţa pe scurt a drepturilor şi datorinţelor 

cetăţeneşti; 
i) cântarea; 
j) deprinderi corporali (gimnastice) cu privire la 

eserciţiul milităresc. 
 

Considerații privind 
Statutele Reuniunii sodalilor (meseria
români din Sibiu: orgnizare, conducere, 

instituții, între 1867-1946
 

Prof. dr. Dragoș CURELEA 

         O formă de manifestare culturală, de altfel necesară 

atât din punct de vedere juridic, în vederea acceptării sale 

de către autoritățile imperiale a acestei forme de asociere a 

meseriașilor români la Sibiu în 1867, cât și în plan cultural 

și adminitrativ pentru că se statuta modul în care se a luat 

ființa, a fost organizată, a activat, dar era stabilită și 

procedura care, după caz, putea conduce la desfiin

aceastei Reuniuni sibiane a sodalilor români a reprezentat

Statutele Reuniunii (1867)1.  

                                                             
1 Anuarul I al Reuniunii sodalilor români din Sibiu, Sibiu, 1900, Editura 

Arhidieezană, 1900, p. 3-4; Statutele Reuniunii sodalilor (mesesriașilor) români din Sibiu
(ediția I, 1867, ediția a II-a, 1897, ediția a III-a, 1924), Sibiu, Editura Arhidiecezană, 4 p.
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Circulara emisă de Episcopul de Caransebeș 
datată din 14/26 august 1891, în care sunt 

țile școlare aprobate ca manuale 
ortodoxe, din Arhidieceza 

Transilvaniei (Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a 
IV, act 170/1891, nepaginat) 
țământ studiate după 1868 în 

ția Județeană Hunedoara a Arhivelor Naționale, Filiala 
Fond Protopopiat Român Ortodox Orăștie, 

utul de rost şi în scris şi cunoscinţa măsurilor de 

elementele fisicei şi istoriei naturale cu privire la 
modul de veţuire şi la districtul de care se ţin părinţii 

supra economiei câmpului şi cu 

cunoscinţa pe scurt a drepturilor şi datorinţelor 

deprinderi corporali (gimnastice) cu privire la 

 
ilor (meseriașilor) 

români din Sibiu: orgnizare, conducere, 
1946 

ș CURELEA -  Sibiu 

O formă de manifestare culturală, de altfel necesară 

atât din punct de vedere juridic, în vederea acceptării sale 

țile imperiale a acestei forme de asociere a 

șilor români la Sibiu în 1867, cât și în plan cultural 

și adminitrativ pentru că se statuta modul în care se a luat 

ța, a fost organizată, a activat, dar era stabilită și 

az, putea conduce la desființarea 

aceastei Reuniuni sibiane a sodalilor români a reprezentat-o 

, Sibiu, 1900, Editura 
șilor) români din Sibiu 

a, 1924), Sibiu, Editura Arhidiecezană, 4 p. 

entru acuratețea celor afirmate redăm mai jos Statutele 

Reuniunii, grupate pe cele 11 paragrafe în care se 

reglementau activitățile, organizarea 

perspectivă a acestei structuri socio-profesionale române

Sibiu.  

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

Scopul Reuniunii 

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

Mijloacele care contribuie la atingerea scopului

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

 În adunările Reuniunii lecturile 
confesional-religioase sunt deschise. 

 Membrii Reuniunii 

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

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

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

 Antistiii 

§. 4. Reuniunea sodalilor români din Sibiu î
de toate un patron su a cărui îndrumare 

                                                             
2 Traian Chirilă, Reuniunea culturală națională a meseriașilor români din Sibiu

Anexe, p. 222. Prima ediție a Statutelor Reuniunii a fost publicată în 1867, cea de
adusă la zi grafic a fost publicată în 1892, a treia a fost publicată în 1924. Nu au existat 
desosebiri notabile între aceste trei ediții.  

P
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țea celor afirmate redăm mai jos Statutele 

Reuniunii, grupate pe cele 11 paragrafe în care se 

ile, organizarea și direcția de 

profesionale românești din 

Statutele Reuniunii sodalilor (meseriașilor) români din 
Sibiu (1867), acestea au fost reînnoite în 19 octombrie 1924 

Reuniunea sodalilor români [din Sibiu] are drept scop 
înaintarea în cultură, cu deosebire însă înaintarea în cunoștințele 

Mijloacele care contribuie la atingerea scopului 

și îndeplinirea] scopului 
ște, unele zile respective seri în săptămână, 

în care se adună laolaltă, ca să ascuplte propuneri privitoare la  
și prezent, la starea comerțului și 

șcarea lui, la legătura industriei, comerțului cu agricultura și 
științele reale; apoi pentru recreerea 

și cultura spirituală să se citească obiecte de natură beletristică, 
și în fine să se facă deprinderi în scriere, compunere, 

unările Reuniunii lecturile și discuțiile politice și 

ș român, începând de la sodal 
(calfă) în sus poate fi membru ordinar;  

Orice român care va contribui sau cu ajutor 
material, sau cu ajutor spiritual contribuind  și propunând 
regulat la anumite ore din unul dintre obiectivele amintite la § 2, 

Oricine care va motiva rin vreun alt ajutor dat 
alege între membrii săi, însă fără de a 

șirilor și obligațiilor de sub litera a și b, dacă 

Reuniunea sodalilor români din Sibiu își va alege înainte 
de toate un patron su a cărui îndrumare și protecție își va pune 

țională a meseriașilor români din Sibiu, 
a fost publicată în 1867, cea de-a doua, 

1892, a treia a fost publicată în 1924. Nu au existat 
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întreprinderea sa. Mai departe, un reședinte și un 
vicepreședinte, un notar, un casier, un controlor și un comitet de 
4 membri. 

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

 Îndatoririle Comitetului 

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

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

 Averea  

§. 6. Reuniunea va stabili o taxă pentru fiecare membru ordinar, 
care o va achita în adunarea generală anuală care se va 
desfășura la sfârșitul fiecărui an. 

 Cu această ocazie se va face controlul socotelilor cu 
opt zile înainte de alegerea cea nouă a președintelui și 
comitetului. 

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

 Spesele 

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

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

atingerea scopului Reuniunii. 
Intrarea și ieșirea din Reuniune 

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

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

 Adunarea generală 

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

 Limba afacerilor Reuniunii 

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

 În caz de dizolvare 

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

Mijloacele materiale și culturale ale  

Reuniunii meseriașilor români din Sibiu între anii 1867-
1946 

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

istorieistorieistorieistorie    



 

        30303030                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

15. Ecourile în presă1. 
 

Nume prenume2 Mandatul 
/ perioada 
de 
conducere 

Observații / Statutul socio
profesional 

Asesor 
consistorial, preot, 

Nicolae Cristea 

1867-1897 Asesor = consilier mitropolitan, 
redactor al Telegrafului român 
profesor la Seminarul Andreian din 
Sibiu 

Victor Emil 
Tărdășianu 

1897-1920 Funcționar administrativ

Gheorghe 
Poponea 

1920-1924 Funcționar 

Dr. Nicolae Colan 1925-1936 Profesor, Episcop ortodox al 
Vadului, Feleacului 
Mitropolit al Ardealului

Pr. Stavofor 
Emilian Cioran 

1936-1946 Preot stavrofor, consilier 
mitropolitan în Sibiu 

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

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

protopopul-stavrofor Emilian Cioran
(sursa Traian Chirilă, Reuniunea culturală na
meseriașilor români din Sibiu, Sibiu, Tiparul Tipograf
Arhidieczane, 1946, pagină nenumerotată). 

Apărută într-un climat social-politic complex pentru 

românii din Transilvania, în anul semnării Dualismului de la 

Viena, Reuniunea înființată la Sibiu de asesorul consistorial 
                                                             

1 Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale, (în continuare se va cita: 
S.J.S.A.N.), Fond Reuniunea sodalilor români, Acte, Protocolul membrilor (18
Registrul membrilor (1893-1913). 

2 Traian Chirilă, Reuniunea culturală națională a meseriașilor români din Sibiu
Sibiu, Editura Arhidiecezană, 1946, p. 15, 65, 83, 95, 182-188. 
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ții / Statutul socio-

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

ționar administrativ 

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

Preot stavrofor, consilier 
 

ședinții Reuniunii meseriașilor români din 

 

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

stavrofor Emilian Cioran 
Reuniunea culturală națională a 

, Sibiu, Tiparul Tipografiei 

politic complex pentru 

în anul semnării Dualismului de la 

asesorul consistorial 

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

țională a meseriașilor români din Sibiu, 

Nicolae Cristea cu ajutorul lui Nicolae Popea

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

unor reuniunisimilare după modelul sibian în Bra

Bartolomeu Baiulescu și la Cluj în 1871

Reamintim și ,,invitația-apel”

Reuniunii condus de asesorul Nicolae Cristea a făcut

comunității sibiene în vederea participării la inaugurarea 

oficială a Reuniunii sodalilor români din Sibiu care s

desfășurat într-o zi de duminică la orele 5 din după

30 aprilie 1867, evident, nu înainte, ca statutele mai sus 

evidențiate să fi fost aprobate de către autoritățile imperiale din 

Transilvania. Scopul acestei Reuniuni reiese din ,,Anuarul 

I/1900” al acestei structuri asociativ

,,formarea unui stat al meseriașilor la noi, iar prin acesta 

urmărindu-se a se stabili temeiurile unei categorii sociale de 

mijloc la românii din Transilvania”4. Primul comitet al reuniunii 

sibiene l-a avut ca președinte pe Nicolae Cristea

vicepreședinte pe Nicolae Popea, viitorul

Caransebeșului. Alături de ei au mai fost aleși 7 meseriași 

membri în primul comitet ales în luna decembrie 1867. În urma 

unor noi alegeri statutare, care s-au desfă

1867 a fost ales un nou comitet de conducere al r

format din: 

Nicolae Cristea, (Redactor responsabil al Telegrafului 

român, președinte); 

Nicolae Pop, (meseriaș pardositor în Sibiu, 

vicepreședinte); 

Nicolae Bergovici, (argintar, casier);

Ioan Bogorin, (meseriaș cismar, controlor); 

                                                             
3 Telegraful român, nr. 35, 1867, p. 140; Idem, nr. 36, p. 143; An

Memorandistul Nicolae Cristea și epoca sa, Sibiu, TehnoMedia, 2011, p. 56
4 Anuarul I al Reuniunii sodalilor români din Sibiu

1900, p. 3-4. 
5 Nicolae Cristea asesor consistorial în Sibiu, profesor al Seminarul

redactor-responsabil al oficiosului ortodox Telegraful român
Mircea Păcurariu, Un strălucit redactor al ,,Telegrafului român”: Nicolae Cristea
Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 165
ziaristică ardeleană: Nicolae Cristea 1834-1902, în Societatea de mâine
61-65; Traian Chirilă, Reuniunea culturală națională a meseriașilor români din Sibiu
60-67; Keith Hitchins Studii de istorie modernă a Transilvaniei
166; Eugen Lazăr, Nicolae Cristea (1834-1902), în Repere sibiene
Sârghie, Nicolae Cristea. Scrisorile memorandistului, în 
p. 152-161; Eadem, Imperative social-culturale ale Astrei în ini
în Astra. 125 de ani de la înființare, Sibiu, 1987, p. 371
teologilor români, București, 2002, p. 143; Anca Sârghie, 
epoca sa, Sibiu, TehnoMedia, 2011, 248 p. 
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colae Popea a reușit să impună 

țin timp a fost urmată de înființarea 

după modelul sibian în Brașov la 1869 de 

18713.  

apel” pe care Comitetul 

uniunii condus de asesorul Nicolae Cristea a făcut-o 

ții sibiene în vederea participării la inaugurarea 

oficială a Reuniunii sodalilor români din Sibiu care s-a 

o zi de duminică la orele 5 din după-amiază în 

, nu înainte, ca statutele mai sus 

țiate să fi fost aprobate de către autoritățile imperiale din 

Scopul acestei Reuniuni reiese din ,,Anuarul 

I/1900” al acestei structuri asociativ-profesioniste și anume: 

ilor la noi, iar prin acesta 

se a se stabili temeiurile unei categorii sociale de 

Primul comitet al reuniunii 

ședinte pe Nicolae Cristea 5 , iar 

ședinte pe Nicolae Popea, viitorul episcop ortodox al 

șului. Alături de ei au mai fost aleși 7 meseriași 

membri în primul comitet ales în luna decembrie 1867. În urma 

au desfășurat în 21 decembrie 

1867 a fost ales un nou comitet de conducere al reuniunii, 

Nicolae Cristea, (Redactor responsabil al Telegrafului 

ș pardositor în Sibiu, 

Nicolae Bergovici, (argintar, casier); 

ș cismar, controlor);  

, nr. 35, 1867, p. 140; Idem, nr. 36, p. 143; Anca Sîrghie, 
, Sibiu, TehnoMedia, 2011, p. 56-57. 

Anuarul I al Reuniunii sodalilor români din Sibiu, Sibiu, Editura Arhidiecezană, 

Nicolae Cristea asesor consistorial în Sibiu, profesor al Seminarului Andreian și 
Telegraful român. A se vedea pe larg studiile lui 

Un strălucit redactor al ,,Telegrafului român”: Nicolae Cristea, în 
, p. 165-170; Ioan Mateiu, Figuri din vechea 

Societatea de mâine, X, nr. 1, 1933, p. 
țională a meseriașilor români din Sibiu, p. 

rnă a Transilvaniei, Cluj, 1970, p.17-19, 123-
Repere sibiene, II, p. 145-153; Anca 

, în Manuscriptum, XVII, nr. 1, 1986, 
culturale ale Astrei în inițiativele lui Nicolae Cristea, 

, Sibiu, 1987, p. 371-382; Mircea Păcurariu, Dicționarul 
ști, 2002, p. 143; Anca Sârghie, Memorandistul Nicolae Cristea și 
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Samoilă Balteșiu, (pantofar, secretar); 

Petre Caicuțiu, (grădinar, membru în comitet); 

Nicolae Demetriu, (croitor, membru); 

Ioan Manole, (pantofar, membru); 

Grigore Aron, (pantofar, membru).  

Așadar, observăm în acest comitet format în decembrie 

1867, 9 persoane având meserii diferite. Putem face o analogie 

cu Asociațiunea Transilvană pentru că nu se poate să nu 

remarcăm existența unui birou permanent al reuniunii, format 

din președinte, vicepreședinte, casier, controlor și secretar, 

fiecare dintre aceștia cu atribuții bine definite1. Primii membri 

ai ,,Reuniunii meseriașilor români din Sibiu” au fost 28 

meseriași și 2 maeștii-meseriași, alături de aceștia s-au mai aflat 

4 membri ajutptori (conlucrători conform Statutelor din 1878, 

în ediția a II-a). Deși poate o să părem plictisitori pentru cititorii 

acestor râmduri, considerăm că este necesară trecerea acestor 

prim membri în revistă, întrucât în felul acesta ne putem face o 

imagine a statutului lor profesiona, dar și cu privire la meseriile 

pe care aceștia le îndeplineau în Sibiul celei de-a doua jumătăți 

a secolului al XIX-lea.  Cei 28 de meseriași fondatori erau: câte 

1 brutar covrigar, Nicolae Munteanu; croitor, Dumitru Nicolae; 

lăcătuș, Lazăr Ritivoiu; pardositor, Iuliu Pop; pietrar, Ioachim 

Hosmărean; tâmplar, Achim Dejan, ziadar, Chiril Lupu; câte 2 

bărdași, Ioan Maftei și Ioan Stoica; fierari, Ioan Babă și Ioan 

Imbăruș; 5 cismari: Ioan Bogorin, Vasile Cherecheși, Solomon 

Coman, Iosif Kértesz, Simion Simonetti; 8 pantofari și 

păpucari: Nicolae Albu, Grigore Aron, Samuil Balteșiu, Teodor 

Cintea, Nicolae Imbăruș, Gheorghe Manole, Vincențiu Paicu, 

Ioachim Velțan; 4 tipografi: Ioan Chidu, Nicolae Simtion, 

Nicolae G. Moldovan, Toma Veștemean. Alături de aceștia 

punem în evidență pe cei 2 maiștrii-meseriași, Moise Albu, 

pantofar și Ion Cristea, compactor la căile ferate, iar ajutători 

erau: Nicolae Cristea, profesor și redactor al Telegrafului 

român, asesor consistorial (consilier al Mitropoliei din Sibiu) 

președintele Reuniunii între 1867-1897, Dimitrie Cunțan, 

                                                             
1 Telgraful român, XV, nr. 102, 1867, p. 405; Traian Chirilă, Reuniunea culturală 

națională a meseriașilor români din Sibiu, p. 29-30. 

profesor de cântări și muzică, dar și 2 studenți teologi, Iacob 

Boiu și Iosif Micu2.  

Programul și direcțiile de activitate ale acestui prim 

comitet, au fost înființarea și extinderea activității Reuniunii, 

activitatea sa pe bază de planificare economică, ajutorarea 

membrilor în a-și forma o familie, îndrumarea și susținerea 

copiilor românilor veniți din medii sociale mai puțin avute, atât 

din mediul rural, cât și urban și învățarea acestora a diferite 

meșteșuguri și meserii căutate și necesare în Sibiul celei de-a 

doua jumătăți a secolului al XIX-lea. În femul acesta, prin 

deprinderea unor meserii, tinerii români puteau să-și realizeze 

un viitor mai bun, atât în plan persoanl, cât și colectiv, ca 

structură socio-profesională grupată într-o asociație de interese3. 

Deși aprecia Nicolae Cristea, începuturile activității Reuniunii 

au fost dificile, românii meseriași din Sibiu, au dat dovadă de 

tenacitate și coeziune social-profesională, astfel încât toate 

proiectele erau duse la îndeplinire, la timp, cu precizie și 

hotărâre, iar programul de emancipare socială prin educație și 

cultură, inspirat după acela mai amplu al Astrei din Sibiua, viza 

următoarele puncte: 1. Înaintarea în cultură și luminare, prin 

litere, cântece, voie bunăși fapte plăcute lui Dumnezeu; 2. 

Deprinderea cunoștiințelor reale în meseriile urmate, astfel încât 

meseriașul să poată duce la capăt lucrările specifice meseriei 

sale, în felul acesta formându-și în timp o clientelă; 3. Ajutorul 

reciproc între membrii, susținerea reciprocă a familiilor și 

tinerilor la studii sau meserii; 4. Asocierea în executarea 

lucrărilor, repartizarea materialelor, a instrumentelor și uneltelor 

necesare în activitatea efectivă, purtarea corespondenței cu 

clienții, asigurarea de garanții privind lucrările executate, 

realizarea calcului de preț, astfel încât meseriașii români să 

poată țină piet concurenței străine4.  

 

                                                             
2 D.J.S.A.N., Fond Reuniunea sodalilor români, Acte, Protocolul membrilor (1872-

1892) și Registrul membrilor (1893-1913). 
3 Paul Abrudan, Reuniunea sodalilor români din Sibiu-prima asociație 

profesională a muncitorilor români din Transilvania, în Muzeul Brukenthal. Studii și 
Comunicări, XIX, 1975, p. 167. 

4 Anuarul I al Reuniunii sodalilor români din Sibiu, Sibiu, Editura Arhidiecezană, 
1900, p. 7. Distingem cronologic câteva etape majore în evoluția istorică a Reuniunii, astfel 
amintim perioada de început între 1867-1897, când în fruntea sa a activat Nicolae Cristea, 
apoi a urmat o etapă în care reuniunea s-a consolidat și s-a afirmat social și economic, dar și 
cultural între 1897-1920, când la conducerea sa îl întâlnim pe Victor Tordășianu, care s-a 
preocupat ca Reuniunea să aibe, după modelul Asociațiunii, propriul sediu în Sibiu. O a 
treia etapă se încadrează între 1920-1946/1947, când Reuninea a trecut prin reorganizări, 
dar și frământări interne datorate în principal celor două mari războaie mondiale, dar și a 
unor tensiuni interne între membrii săi. 
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Anexe și Ilustrații 

Anexa 1. Organigrama Reuniunii 

 

Anexe 2. Meserii și calificări profesionale

În seria meseriilor care au fost consemnate în procesele 
verbale ale Reuniunii meseriașilor români din Sibiu remarcăm 
următoarele, pe care le-am prezentat într-
alfabetică, așa cum sunt acestea consemnate în documente: 
armurieri, betonieri, blănari, brutari, cazangii, ceasornicari, 
chelneri, cismari și pantofari, cofetari, cojocari, comercianți, 
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și calificări profesionale 

În seria meseriilor care au fost consemnate în procesele 
șilor români din Sibiu remarcăm 

-o succesiunea 
șa cum sunt acestea consemnate în documente: 

armurieri, betonieri, blănari, brutari, cazangii, ceasornicari, 
și pantofari, cofetari, cojocari, comercianți, 

compactatori, coșari, croitori, curelari, pielari, marochineri, 
dulgheri, electricieni, fierari-betonieri, frizeri, grădinari, 
industriași, tehnicieni, maiștri, muncitori, instalatori și 
vidanjori, lăcătuși-mecanici și șoferi-mecanici, librari, măcelari, 
mezelari, monteri, pardositori-podelari, pietrari, radio
electricieni, rotari, strungari în fier, strungari în lemn, tapi
tăbăcari, tâmplari, teracotari, tinichigii, tipografi, turnători, 
vopsitori, zarafi, zidari, zugravi1. 

Anexa 3. Fondatorii Reuniunii în anul 1867

Patronul spiritual și cultural al Reuniunii, Andrei 
Șaguna, (Arhiepiscop al Sibiului și mitropolit ortodox al 
Transilvaniei) 

Cristea Nicolae (președinte, profesor seminarial, redactor al 
periodicului sibian Telegraful român) 

Albu Moise (pantofar în Sibiu), Crist
sodalii: 

Bercovici Nicolae (argintar); 

Chidu Ion, Moldovan G. Nicoale, Simtion Nicolae, Ve
Toma (lucrători tipografi); 

Cheresi Vasile (cizmar); 

Albu Nicolae, Aron Griore, Balteș Samuil, Bogorin Ioan, Cintea 
Teodor, Coman Solomon, Kertesz Iosif, Simoneti Simion, Vel
(pantofari); 

Manole Gheorghe, Paicu Vincențiu (papucari);

Babă Ioan, Imbăruș Ioan (fierari);  

Dejan Achim (tâmplar), Hosmărean Ioachim (pietrar), Lupu 
Chiril(zidar); 

Maftei Ioan, Stoica Ioan (bărdași);  

Muntean Nicolae (covrigar); Nicolae Dumitru (croitor), Petru 
Caicuțiu (grădinar); Pop Iuliu (pardositor), Ritivoiu Lazăr (lăcătuș).

                                                             
1 S.J.S.A.N.,, Fond Reuniunea sodalilor români

(1872-1892) și Registrul membrilor (1893-1913), Vezi 
culturală și națională a meseriașilor români din Sibiu, 
Reuniunii exista o clasificare a membrilor săi, astfel, ordinari, conlucrători 
funcție de vechimea în această structură asociaționistă, dar și în funcție de cotizația achitată 
anual. 

2 Vezi în acest sens în: Traian Chirilă, Reuniunea culturală 
meseriașilor români din Sibiu, p. 30. Mai remarcăm și că primul comitet de conducere al 
Reuniunii a fost format din: Nicoae Cristea (președinte, jurnalist, profesor seminarial), 
Nicolae Pop (pardositor, vicepreședinte), iar ca membri Bercovici Nicolae (argintar), Petru 
Caicuțiu (grădinar), Dumitru Nicolae (croitor), Ioan Manole (pantofar). În comitet au mai 
existat trei funcții și care au fost îndeplinite inițial de: Grigore Aron (pantofar, secretar), 
Samoilă Balteș (pantofar, controlor), Ioan Bogorin, (cizmar, casier). Remarcăm că după
modelul Asociațiunii, comitetul de conducere al Reuniunii sibienea a fost foarmat din: 
președinte, vicepreședinte, secretar, casier, controlor și un număr de membri. 
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oitori, curelari, pielari, marochineri, 
betonieri, frizeri, grădinari, 

și, tehnicieni, maiștri, muncitori, instalatori și 
mecanici, librari, măcelari, 

podelari, pietrari, radio-
electricieni, rotari, strungari în fier, strungari în lemn, tapițeri, 
tăbăcari, tâmplari, teracotari, tinichigii, tipografi, turnători, 

Anexa 3. Fondatorii Reuniunii în anul 18672  

și cultural al Reuniunii, Andrei 
Șaguna, (Arhiepiscop al Sibiului și mitropolit ortodox al 

ședinte, profesor seminarial, redactor al 

Albu Moise (pantofar în Sibiu), Cristea Ioan (compactor-tipograf), și 

Chidu Ion, Moldovan G. Nicoale, Simtion Nicolae, Veștemean 

ș Samuil, Bogorin Ioan, Cintea 
oman Solomon, Kertesz Iosif, Simoneti Simion, Velțan Ioachim 

țiu (papucari); 

Dejan Achim (tâmplar), Hosmărean Ioachim (pietrar), Lupu 

Muntean Nicolae (covrigar); Nicolae Dumitru (croitor), Petru 
țiu (grădinar); Pop Iuliu (pardositor), Ritivoiu Lazăr (lăcătuș). 

români, Acte, Protocolul membrilor 
, Vezi și în: Traian Chirilă, Reuniunea 

 p. 177-181. Conform statutelor 
astfel, ordinari, conlucrători și onorari în 

ție de vechimea în această structură asociaționistă, dar și în funcție de cotizația achitată 

Reuniunea culturală și națională a 
și că primul comitet de conducere al 

ședinte, jurnalist, profesor seminarial), 
ședinte), iar ca membri Bercovici Nicolae (argintar), Petru 

ar), Dumitru Nicolae (croitor), Ioan Manole (pantofar). În comitet au mai 
ții și care au fost îndeplinite inițial de: Grigore Aron (pantofar, secretar), 

ș (pantofar, controlor), Ioan Bogorin, (cizmar, casier). Remarcăm că după 
țiunii, comitetul de conducere al Reuniunii sibienea a fost foarmat din: 

ședinte, vicepreședinte, secretar, casier, controlor și un număr de membri.  



 

        33333333                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Anexa 4. Ultimul comitet al Reuniunii cultural
meseriașilor români din Sibiu 

Patronul spiritual și cultural al Reuniunii, dr. Nicolae Bălan 

(arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului); Pr. stavrofor, 

Cioran Emilian (consilier mitropolitan în Sibiu ultimul pre

Reuniunii); Duca Ștefan (maistru tipograf principal, conducător de 

tipografie în Sibiu, vicepreședinte); Chirilă Traian (maistru tipograf, 

secretar); Manițiu Ioan (maistru tâmplar, casier); Barbu Ioan (maistru 

instalator, controlor); Marian Petru (maistru cismar, cont

Gheorghe (mașinist tipograf, bibliotecar I); Groza Ioan (strungar în 

lemn, bibliotecar II); Marciu Gheorghe (frizer, arhivar)

Anexa 5. Primele reuniuni ale meseriașilor (sodalilor) 
români din Transilvania 

Tabel nr. 1 

Primele Reuniuni de meseriași (sodali) români din Transilvania
după Traian Chirilă, Reuniunea cultural-națională a meseriașilor români din 

Sibiu, p. 217) 

Ilustrații 

Ilustrația 1. Edificiul Reuniunii meseriașilor
români din Sibiu (astăzi pe str. Xenopol nr. 17)

 
(sursa Traian Chirilă, Reuniunea culturală națională a meseriașilor români 

din Sibiu, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidieczane, 1946, pagină 
nenumerotată). 

                                                             
1 Aceste 9 persoane au constituit ultimul birou de conducere al Reuniunii 

meseriașilor români din Sibiu. 
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Anexa 4. Ultimul comitet al Reuniunii cultural-naționale a 

și cultural al Reuniunii, dr. Nicolae Bălan 

și mitropolit al Ardealului); Pr. stavrofor, 

Cioran Emilian (consilier mitropolitan în Sibiu ultimul președinte al 

Ștefan (maistru tipograf principal, conducător de 

ședinte); Chirilă Traian (maistru tipograf, 

țiu Ioan (maistru tâmplar, casier); Barbu Ioan (maistru 

instalator, controlor); Marian Petru (maistru cismar, controlor); Baciu 

șinist tipograf, bibliotecar I); Groza Ioan (strungar în 

lemn, bibliotecar II); Marciu Gheorghe (frizer, arhivar)1. 

șilor (sodalilor) 

și (sodali) români din Transilvania (prelucrare 
țională a meseriașilor români din 

 

ția 1. Edificiul Reuniunii meseriașilor 
români din Sibiu (astăzi pe str. Xenopol nr. 17) 

țională a meseriașilor români 
, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidieczane, 1946, pagină 

Aceste 9 persoane au constituit ultimul birou de conducere al Reuniunii 

Ilustrația 2. Protopopul sibian Nicolae Cristea, asesor consistorial 
împreună cu Comitetul Reuniunii în anul 1892 (sursa Traian Chirilă, 
Reuniunea culturală națională a meseriașilor români din Sibiu

Tiparul Tipografiei Arhidieczane, 1946, p. 15).

Nr. 
crt 

Reuniunea Anul 
apari
/ 

înfiin
ii 

1 Reuniunea meseriașilor 
(sodalilor) români din 
Sibiu 

1867

2 Reuniunea meseriașilor 
(sodalilor) români din 
Brașov 

1869

3 Reuniunea meseriașilor 
(sodalilor) români din 
Cluj 

1871

4 Reuniunea meseriașilor 
(sodalilor) români din 
Arad 

1875

5 Reuniunea meseriașilor 
(sodalilor) români din 
Săliște 

1882

6 Reuniunea meseriașilor 
(sodalilor) români din 
Turda 

1884

7 Reuniunea meseriașilor 
(sodalilor) români din 
Bistrița 

1894
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ția 2. Protopopul sibian Nicolae Cristea, asesor consistorial 
n anul 1892 (sursa Traian Chirilă, 

țională a meseriașilor români din Sibiu, Sibiu, 
Tiparul Tipografiei Arhidieczane, 1946, p. 15). 

Anul 
apariției

înființăr

Președintele 

67 Nicolae Cristea 

Protopop ortodox, 
gazetarul și profesor 
seminarial și asesor 
(consilier) consistorial 
al Mitropoliei 
Ardealului 

1869 Bartolomeu Baiulescu, 
protopop ortodox și 
gazetar în Brașov 

1871 Grigore Silași, profesor 
universitar în Cluj 

1875 Mircea Stănescu, avocat 
în Arad 

1882 Dr. Ioan Borcea, avocat 

1884 Dr. Ioan Rațiu, avocat 

1894 Alexandru Silași, 
protopop în Bistrița 
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Ilustrația 3. Funcționarul administrativ Victor Emil Tordășianu împreună 
cu al doilea Comitet al Reuniunii 1914 (sursa Traian Chirilă, 

culturală națională a meseriașilor români din Sibiu

Ilustrația 4 Directorul tipograf sibian Gheorge Poponea
împreună cu al treilea Comitet al Reuniunii 1925 (sursa Traian Chirilă, 
Reuniunea culturală națională a meseriașilor români din Sibiu

 

Ilustrația 5. Profesorul Nicolae Colan (viitor episcop în Cluj și apoi 
mitropolit în Sibiu) împreună cu al patrulea Comitet al Reuniunii în anul 
1924 (viitorul Episcop al Vadului, Feleacului și Clujului ș

Ardealului) (sursa Traian Chirilă, Reuniunea culturală na
meseriașilor români din Sibiu, p. 84) 
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ția 3. Funcționarul administrativ Victor Emil Tordășianu împreună 
niunii 1914 (sursa Traian Chirilă, Reuniunea 

țională a meseriașilor români din Sibiu, p. 65) 

 

ția 4 Directorul tipograf sibian Gheorge Poponea 
împreună cu al treilea Comitet al Reuniunii 1925 (sursa Traian Chirilă, 

țională a meseriașilor români din Sibiu, p. 83) 

 

ția 5. Profesorul Nicolae Colan (viitor episcop în Cluj și apoi 
mitropolit în Sibiu) împreună cu al patrulea Comitet al Reuniunii în anul 

și Clujului și Mitropolit al 
Reuniunea culturală națională a 

Ilustrația 6. Preotul stavrofor Emilian Cioran 
Comitet al Reuniunii în 1946 (sursa Traian Chirilă, 

națională a meseriașilor români din Sibiu

Contribuții la cunoașterea relației 
interinstituționale dintre Armata 

României Mari și ASTRA în perioada 
1919-1933

 

Prof. Daniela C

       În studiul pe care îl supun aten

urmează să expun într-o manieră succintă coordonatele 

relației interinstituționale care a fost angajată în decadele 

interbelice între instituția cultural

transilvăneni, Astra din Sibiu și una dintre instituțiile 

fundamentale ale statutului român întregit: Armata. 

n acest context, menționez că în perioada anilor de război, 

atât psihologia colectivă, cât și atitudinea participanților la 

evenimentele militare care s-au desfă

1918/1919 au provocat o stare ge

tranșeelor”1. Experiența, dar și durerea acumulată pe front de 

soldați, dar și de ofițerii lor, coroborate cu intensitatea 

emoțională a suferințelor, privațiunilor, oroarilor trăite, cu 

starea din spitale, cu foametea îndurată, cu răn

psihice cu care aceștia au trebuit să trăiască s

                                                             
* Studiul de față a fost susținut în Secțiunea ,,Armată și Societate în România 

Mare” organizată în cadrul lucrărilor Conferinței internaționale ,,1919 în Europa între 
Război și Pace”, derulată în Cluj-Napoca între 9-11 octombrie 2019, în 
Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a Academiei Române, prin Centrul de Studii 
Transilvane și a Institutului ,,George Barițiu” din Cluj-Napoca.

** Prof. Daniela Curelea, director-adjunct în Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu. 
Membru asociat al Comitetului Român de Istoria Filosofiei, 
Academiei Române, Filiala Brașov. 

1 Ștefan Zeletin, Burghezia română. Neoliberalismul,
1997, p. 496-497; Gustave Le Bon, Premières conséquences de la guerre.
mentale des peuples, Paris, Ernest Flammarion, 1917, p. 111.

Î
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ția 6. Preotul stavrofor Emilian Cioran  împreună cu al cincilea 
(sursa Traian Chirilă, Reuniunea culturală 

țională a meseriașilor români din Sibiu, p. 95) 

ții la cunoașterea relației 
ționale dintre Armata 

și ASTRA în perioada 
1933* 

Prof. Daniela CURELEA** - Sibiu 

În studiul pe care îl supun atenției dumneavoastră 

o manieră succintă coordonatele 

ției interinstituționale care a fost angajată în decadele 

ția cultural-națională a românilor 

și una dintre instituțiile 

ale ale statutului român întregit: Armata.  

ționez că în perioada anilor de război, 

și atitudinea participanților la 

au desfășurat între 1914-

1918/1919 au provocat o stare generală de ,,psihoză a 

și durerea acumulată pe front de 

ți, dar și de ofițerii lor, coroborate cu intensitatea 

țională a suferințelor, privațiunilor, oroarilor trăite, cu 

starea din spitale, cu foametea îndurată, cu rănile fizice și 

știa au trebuit să trăiască s-au întipărit 

ță a fost susținut în Secțiunea ,,Armată și Societate în România 
ței internaționale ,,1919 în Europa între 

11 octombrie 2019, în organizarea 
Napoca, a Academiei Române, prin Centrul de Studii 

Napoca. 
adjunct în Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu. 

iat al Comitetului Român de Istoria Filosofiei, Științei și Tehnicii al 

Burghezia română. Neoliberalismul, București, Editura Nemira, 
Premières conséquences de la guerre. Transformation 

, Paris, Ernest Flammarion, 1917, p. 111. 
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puternic în memoria participanților la evenimente, indiferent de 

categoria socială de proveniență sau de pregătirea profesională 

și intelectuală avută.  

De aceea, după anul 1918, s-au declanșat mai multe 

proiecte de educație ale adulților în condițiile răspândirii 

demersurilor de pedagogie socială în toate provinciile României 

Mari, demersuri sociale și educațional-culturale în care s-au 

implicat, alături de activiștii și conferențiarii Astrei și elementul 

ofițeresc român indiferent de gradul deținut și comanda 

exercitată la un moment dat1. Implicarea masivă a ofițerimii 

române în activități de educare ale poporului și de pedagogie 

socială, a fost una dintre consecințele majore, care au urmat în 

plan imediat perioadei Unirii din anul 1918, și care s-au 

permanentizat din perspectiva relației interinstituționale despre 

care făceam referire mai sus, cu deosebire până în anii 

1932/19332.  

În fiecare an -conform documentelor instituției cultural 

naționale menționate care s-au păstrat în Serviciul Județean 

Sibiu al Arhivelor Naționale, - conducerea centrală a Astrei din 

orașul de pe Cibin -a transmis pe adresa conducerilor 

despărțămintelor sale o circulară în care a solicitat conducerii 

structurii locale, să acorde atenția cuvenită zilei de 1 decembrie. 

,,În conescință, Vă rugăm, D-le Președinte, să binevoiți a lua 
măsurile necesare pentru comemorarea zilei de 1 decembrie 
a.c., prin serviciu religios în biserici, conferențe, șezători 
cultural-literare și festivaluri artistice. Spre acest scop este 
neaparat necesar să luați contact cu forurile bisericești, 
școlare, administrative și militare, rugându-le să vă dea tot 

sprijinul”3. 

Dacă în decadele care au premers Unirea din anul 

1918, gradaților și ofițerilor de origine română din Banat, 

Bucovina și din Transilvania conform statutului lor social, dar și 

regulamentelor militare imperiale austro-ungare nu le-a fost 

                                                             
1 Transilvania, anul LII, nr. 1-2, 1921, p. 111; Ștefan Zeletin, Burghezia română. 

Neoliberalismul, p. 496; Dorin Goția, Din activitatea Astrei de sprijinire culturală a 
soldaților români în Primul Război Mondial, în Marisia, XIII-XIV, 1994, p. 305-327; Paul 
Abrudan, Colaborarea dintre ASTRA și unitățile militare în domeniul cultural în perioada 
interbelică, în Victor V. Grecu (Coordonator), ASTRA. 125 ani de la înființare, Sibiu, 
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987, p. 103-104. 

2 Valer Moga, ,,Astra” în relațiile interinstituționale ale României (1918-1930), în 
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, nr. 2, 1998-1999, p. 238; Idem, Astra și 
Societatea (1918-1930), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 88-89. 

3  Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale (în continuare se va cita 
prescurtat S.J.S.A.N.), Fond ,,Astra”, doc. nr. 2470/1925, f. 1; Ibidem, doc. nr. 2351/1926, 
f. 1. 

îngăduită constituirea unor asociații cultural-naționale, sau 

activarea în cadrul unora care deja existau, mulți dintre ei, cu 

deosebire preoții militari, au avut inițiative culturale de notat 

care au constat în circulația abecedarelor, a broșurilor, 

calendarelor, dar și a periodicelor Astrei pe front, atât în 

spitalele militare, cât și în diferite unități de garnizoană din 

spatele frontului aflate în Austria, Bucovina, Cehia, Tirol, 

Ungaria4.  

Printre antecedentele colaborării între Astra și 

elementul ofițeresc de origine română din armata cezaro-

crăiască remarcăm cazul notabil al colonelului-baron David-Urs 

de Margina, care a făcut parte din rândurile Comitetului central 

al instituției cultural-naționale de la Sibiu 5 . De asemenea, 

remarcăm și alți doi ofițeri cezaro-crăiești de origine română 

care odată intrați în rezervă, au activat și în serviciul Astrei, 

căpitanii Constantin Stejar și Pantaleon Lucuța6. Remarcăm că 

în condițiile complexe de la acea dată, când Imperiul Austro-

Ungar și autoritățile sale, atât centrale, cât și locale s-au 

prăbușit, ceea ce a marcat cu evidență și situația din 

Transilvania, coroborate cu dezorganizarea instituțională, 

economică și socială din România în toamna lui 1918, instituția 

militară reprezenta un element notabil și puternic de stabilitate 

și ordine7. Esența colaborării interinstituționale dintre Astra și 

Armata României a fost exprimată în mod succint, dar 

cuprinzător de medicul sibian Gheorghe Preda, inițial președinte 

al Despărțământului Sibiu al Astrei, iar mai târziu 

vicepreședinte al instituției cultural-naționale menționate, care 

remarca:  

                                                             
4 Dorin Goția, Din activitatea Astrei de sprijinire culturală a soldaților români în 

Primul Război Mondial, p. 307-310; Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), p. 90. 
Aproximativ, se apreciază de către cercetătorii acestui subiect că 100.000 exemplare din 
publicațiile realizate de Asociațiunea Transilvană au circulat pe front și în spatele liniei 
sale, în garnizoane, spitalele de campanie, spitalele de refacere ale convalescenților din 
Austria, Cehia, Ungaria, Transilvania. Astfel, soldații români înrolați în armata austro-
ungară au avut ocazia să folosească broșuri, calendare, cărți de rugăciune, abecedare editate 
de Astra în perioada 1914ș-1918. 

5  Andrei Marinescu, Comemorarea baronului Urs de Mărgineni, în Cuvântul 
grăniceresc, anul I, nr. 1, 20 martie 1938, p. 5-6; Ioan Părean, Un mare român pe nedrept 
uitat: colonelul David-Urs Baron de Mărgineni, în Revista Academiei Trupelor de Uscat 
din Sibiu, nr. 1, (17), 2000, p. 116-117; Eugen Străuțiu, Sibiul între medieval și modern, 
Sibiu, Editura Etape, 2001, p. 193; Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni și locuri, Sibiu, 
Editura Salgo, 2011, p. 53-56. 

6 Arsenie Bunea, + Constantin Stejar, în Telegraful român, anul LVII, nr. 13, 20 
octombrie/2 noiembrie 1909, p. 1-2; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Sibiu, 
Editura Andreiană, 2015, p. 281-283, 284-286; Paul Abrudan, Bărbați ai datoriei, 
București, Editura Militară, 1984, p. 253-254. 

7 Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), Sibiu, 
Editura Astrei, 1944, p. 45. 
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,,Astra a văzut și vede în Armata română marea și 
frumoasa școală a neamului care are nobila misiune de 
a forma din ostașii țării nu numai elemente de prim 
ordin pentru apărare în timp de război, dar și cetățeni 
conștienți de marea lor misiune în timp de pace. În 
consecință, ea a colaborat prin organizațiile sale cu 
această mare și importantă instituție a țării, menită să 
formeze din fiecare ostaș un cetățean ordonat, 
disciplinat, conștient de îndatoririle sale față de țară și 

neam”1. 

În atare condiții, ofițerimea română a înțeles 

imperativul acelui moment și s-a implicat în efortul de 

normalizare a vieții sociale și climatului de stabilitate din 

România, iar în seria de preocupări ale Armatei, menționăm și 

interesul manifestat pentru susținerea Astrei în vederea 

reactivării demersurilor cultural-specifice și a celor 

organizatorice ale instituției din Transilvania și Banat 2 . 

Colaborarea interinstituțională dintre Astra și Armată a fost mai 

intensă în perioada 1919-1929 și s-a remarcat mai ales în 

localitățile în care își aveau sediile de garnizoană corpurile de 

armată sau marile unități militare, așa cum a fost cazul orașelor 

Alba Iulia, Brașov, Caliacra, Cetatea-Albă, Cluj, Constanța, 

Oradea, Sibiu, Tulcea, Tighina, Timișoara, dar și în alte așezări 

ale României Mari3. Aceștia s-au implicat în organizarea unor 

activități specifice, au prezentat prelegeri în mediul rural, 

conferințe pentru intelectuali în orașe, precizări cu caracter 

militar, cu deosebire în rândurile soldaților și subofițerilor în 

diferite unități militare de pe teritoriul României Mari, respectiv 

au făcut parte în calitate de membri din despărțămintele Astrei, 

cu toate implicațiile, atât materiale, cât și morale care decurgeau 

din apartenența la Asociațiune. 

Printre ofițerii superiori care au activat în conducerea 

Astrei, fie la nivel central, fie în diferite despărțăminte ale 

instituției, îi remarcăm în documentele interne pe generalii: Ioan 

Boeriu, Dănilă Papp, Dionisie Florian, Dumitru Glodeanu, 

Gheorghe Moga, Ion Vlădescu, Remus Scărișoreanu, dar și 

                                                             
1 Ibidem. 
2  Paul Abrudan, Colaborarea dintre ASTRA și unitățile militare în domeniul 

cultural în perioada interbelică, p. 103-104. 
3  [Horia Petra Petrescu], ,,Astra” în anii de după război (1918-1928), Sibiu, 

Editura ,,Asociațiunii”, 1929, p. 49, 68. 

alții 4 . Notăm că în 18 ianuarie 1919, a fost înființat în 

subordinea Consiliului Dirigent al Transilvaniei o structură 

militară de comandă-organizare, care s-a numit Comandamentul 

General Teritorial Sibiu, instituție militară în fruntea căreia a 

fost numit comandant, generalul-baron Ioan Boeriu 5 . De 

remarcat că la momentul respectiv, acest înalt ofițer a îndeplint 

funcția de Secretar general al Resortului (ministerului, n.a.) 

Armatei și Siguranței Publice din cadrul guvernământului 

provizoriu al Transilvaniei, Banatului și părților dinspre 

Ungaria, iar ca șef de stat major al Comandamentului anterior 

amintit era desemnat generalul de brigadă Dănilă Papp 6 . În 

rândurile marilor unități militare românești din Transilvania a 

fost inclus și Corpul voluntarilor ardeleni, structură 

organizatoric-militară care a fost chemată sub arme de 

guvernământul provizoriu din Sibiu în 4 februarie 1919 în 

contextul apropiatei campanii militare din vestul Transilvaniei 

și din Ungaria7.  

Interesul pentru o armată bine organizată și eficient 

comandată în Transilvania, dar și în celelelate teritorii ale 

României Mari a fost exprimat și susținut deschis și în cercurile 

politice care au orbitat în jurul Casei Regale, fiind în același 

timp și o opțiune necesară a conducerii Consiliului Dirigent din 

Sibiu. În acest sens, notăm și că Principele de Coroană al 

României, A.S.R. Principele Carol, a inspectat cu ocazia vizitei 

sale făcute în Transilvania în anul 1919, regimentele românești 

aflate în subordinea Consiliului Dirigent, din localitățile Alba 

Iulia, Brașov, Orăștie, Sibiu8.  

                                                             
4 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. nr. 258/1922, f. 1-2; Buletinul Despărțământului 

județean Sibiu al ,,Asociațiunii”, (Astra), Sibiu, Tipografia Cavaleriei, 1930, p. 120-124; 
Transivania, anul LI, nr. 1, pagină de mediatizare culturală, nenumerotată; Ioan Părean, 
Generalul Ioan Boeriu (1859-1949) primul comandant al Corpului VII Armată și membru 
marcant al Astrei, în Foaia Poporului, nr. 81-82, 2007, p. 56. 

5 Mihai Racovițan, Constituirea marilor unități militare ardelene. Participarea lor 
la apărarea Marii Uniri, în Studia Universitatis Cibiniesnis. Series Historica, I, 2004, p. 
246-247. 

6 M.N.U.A.I., Fond ,,Astra” Alba Iulia, inv. nr. 6409, 6411; Neculai Stoina, Mihai 
Racovițan, Academia Trupelor de Uscat ,,Nicolae Bălcescu”. 150 de ani de învățământ 
militar românesc (1847-1997), Sibiu, Tipo Trib, 1997, p. 74-75; Ioana Rustoiu, Smaranda 
Cutean, Marius Cristea, Excelență sub două flamuri. Dănilă Papp (1868-1950), Alba Iulia, 
Editura Altip 2015, p. 12-14; Dragoș Curelea, Contribuții succinte la cunoașterea activității 
Brigăzii Austro-Ungare ,,Papp Dander” unitate de elită a Armatei austriece, pe frontul din 
Bucovina: Dănilă Papp în serviciul Consiliului Dirigent și al României, în Sorin Marcel 
Colesniuc (Coordonator), Marea Unire de la Marea Neagră, volumul II, Constanța, Editura 
Celebris, 2018, p. 758-761. 

7 Traian Moșoiu, Ocuparea Budapestei în legătură cu operațiile din Ardeal 1918-
1919, Șimleul Silvanbiei, Atelierele Cartea Românească, 1919, p. 25-30; Dumitru Preda; 
Vasile Alexandrescu; Costică Prodan, În apărarea României Mari. Campania armatei 
române din 1918-1919, București, Editura Enciclopedică, 1994, p. 138-140. 

8 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. nr. 258/1922, f. 1-4; Gazeta oficială, I, nr. 7 din 
19 ianuarie 1919, p. 37-38; Patria I. nr. 9 din 23 februarie 1919; Ioan I. Șerban, Istoricul 
Legiunii Române din Italia, în Apulum, XXVIII, 1980, p. 522; Valer Moga, Astra și 
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Un alt moment important privind implicarea armatei 

prin corpul ofițerilor superiori în activitatea culturală din 

Transilvania a fost cel oferit de colonelul Gheorghe Bacaloglu. 

Acesta, împreună cu un grup de ofițeri rezerviști și intelectuali 

din localitatea menționată a inițiat demersuri organizatoric-

constitutive, dar și culturale, care au fost concretizate ca urmare 

a stabilirii acestui ofițer superior în garnizoana din Oradea, care 

va activa în Divizia 17 Infanterie, și care s-a implicat în 

constituirea și activitatea Reuniunii culturale ,,Cele Trei 

Crișuri”1.  

În iarna anilor 1917-1918, alt ofițer superior colonelul 

Ion Manolescu care a fost sprijinit în demersurile pe care le-a 

întreprins de generalul Arthur Văitoianu, comandantul Corpului 

4 Armată, a înființat în Onești o societate culturală cu 

denumirea Societatea Caselor Naționale, care se va ocupa de 

organizarea unei serii de manifestări cultural-artistice pentru 

soldații români combatanți pe frontul din Moldova2. Opiniile lui 

Nicolae Iorga în sensul unei reale colaborări între Armată și 

Asociațiune exprimau aceste idei în definirea ideologică a 

noului program al Ligii Culturale din anul 19193. Remarcăm și 

că spre sfârșitul lunii decembrie 1918, generalul Traian Moșoiu 

comandantul Diviziei a VII-a Infanterie a Armatei Române, 

aflat în trecere prin Sibiu a fost oaspetele Astrei la invitația 

președintelui A. Bârseanu în Muzeul central al instituției sus 

menționate. De asemenea, menționăm și că generalul T. 

Moșoiu, care mai târziu a fost ministrul liberal, a fost aclamat în 

Sibiu ca membru de onoare ale Astrei, respectiv, a beneficiat de 

o primire impresionantă în Săliște organizată de protopopul 

ortodox dr. I. Lupaș4. În cadrul Comitetului central al instituției 

din Sibiu în anul 1920, activau trei ofițeri superiori cooptați, 

                                                                                                             
Socitetatea, p. 91. Format din foștii prizioneri transilvăneni și bucovineni din Rusia, Corpul 
Voluntarilor Români a avut în fruntea sa pe avocatul Victor Deleu, mai târziu primar al 
Clujului și pe colonelul Marcel Olteanu în bătălia de la Mărășești. Acestei structuri militare 
i s-a alăturat pe măsură ce soseau elementele legiunii române de voluntari care au luptat în 
partea nordică a Italia. 

1 Ioan Bradu, Reuniunea Culturală ,,Cele Trei Crișuri”, din Oradea, în Contribuții 
culturale bihorene, Comitetul Județean pentru Cultură și Educație, Oradea, 1974, p. 140. 

2 Casele Naționale. Doctrină și realizare 1916-1941, București, 1941, p. 40-50; 
Valer Moga, „Astra” în relaţiile interinstituţionale ale României, p. 238-239.  

3 Ibidem, p. 239. 
4 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. nr. 258/1922, f. 1-2; Transilvania, anul LII, nr. 7-

8, 1921, p. 8, 662-663; Valer Moga, Astra și Societatea (1914-1918), p. 58. 

generalii Ioan baron Boeriu, Dionisie Florian și medicul general 

Gheorghe Moga5.  

În sfera preocupărilor acestora s-a aflat și sprijinirea 

materială, dar și morală a Asociațiunii sub forma donațiilor, a 

cotizațiilor achitate la zi, a participării la inițiativele culturale 

desfășurate în cadrul despărțămintelor, prin implicarea activă în 

birourile de conducere ale acestora în marile orașe, acolo unde 

existau importante garnizoane ale Armatei României 6 . În 

Transilvania, acolo unde au existat mari unități militare, cum a 

fost cazul în Alba Iulia, Brașov, Oradea, Sibiu, Timișoara, 

Zalău remarcăm o prezență semnificativă a elementului 

ofițeresc român în rândurile membrilor Asociațiunii. De notat 

că situația aceasta a fost o constantă a celei de-a treia decade din 

secolul XX în România Mare7.  

Încă din decembrie 1918 remarcăm că protopopii de 

Alba Iulia, atât cel ortodox, Ioan Teculescu, care era la acel 

moment și președinte al Consiliului Național Român din Alba 

Iulia, cât și greco-catolicul Vasile Urzică care îndeplinea 

demnitatea de vicepreședinte al structurii politic-tranzitorii 

românești de putere din Alba, împreună cu avocatul Camil 

Velican, primul primar de origine română al urbei albaiuliene 

întâmpinau în fața Porții a III-a a Cetății Alba Iulia și primeau 

în interiorul orașului avangarda armatei române care sosea în 

localitate venind dinspre Blaj 8 . Atât protopopii ambelor 

confesiuni românești remarcați mai sus, cât și avocatul Camil 

Velican au fost importanți membri ai comitetului local de 

conducere ai structurii locale a Astrei din Alba Iulia9. Din 15 

                                                             
5 Transilvania, anul LI, nr. 1, 1920, coperta II; Ibidem, anul LII, nr. 1-2, 1921, 

coperta II; Neamul Românesc, XV, nr. 5, 22 ianuarie 1920.  
6 Valer Moga, ,,Astra” în relațiile interinstituționale ale României (1918-1930), p. 

239. 
7  Lavinia Gheorghe, Astra Dobrogeană-punte de legătură între români, în 

Sargetia, anul XXXV-XXXVI, 2007-2008, p. 629-631; Dragoș L. Curelea; Daniela 
Curelea, Contribuții cu privire la constituirea și activitatea cultural-națională a Regionalei 
,,Astra Dobrogeană” între 1927-1935 (I), în Datina. Revista Centrului cultural județean 
Constanța ,,Teodor T. Burada”, Serie nouă, anul 5, nr. 58, februarie 2019, p. 17-23; Idem, 
Contribuții cu privire la constituirea și activitatea cultural-națională a Regionalei ,,Astra 
Dobrogeană” între 1927-1935 (II), în Datina. Revista Centrului cultural județean 
Constanța ,,Teodor T. Burada”, Serie nouă, anul 5, nr. 59, martie 2019, p. 22-27. 

8  Valer Moga, Oamenii Orașului, în Laura Stanciu (Coordonator), Alba Iulia. 
Memoria Urbis, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, p. 249; Idem, Intrarea Armatei Române 
în Alba Iulia la 18 decembrie 1918, în Laura Stanciu (Coordonator), Alba Iulia. Memoria 
Urbis, p. 306-308. 

9  Mihai-Octavian Groza, Documente privind activitatea Consiliului Național 
Român Alba Iulia, Sebeș-Alba, Editura Emma Books, 2012, p. 9-10, 35-45; Idem, Alba 
Iulia permanență în optica națională. Aspecte privind activitatea Consiliului Național 
Român din Alba Iulia (noiembrie 1918-ianuarie 1919), în Ana Maria Macavei; Roxana 
Dorina Pop (Coordonatoare), Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri și azi, Cluj-
Napoca, Editura Argonaut, 2014, p, 11, 38-43; Dragoș Curelea, Ioan Teculescu, un 
reprezentant al elitei confesional ortodoxe la conducerea organismului tranzitoriu de 
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decembrie 1918 a sosit în Blaj, Regimentul 5 Vânători ,,Regele 

Ferdinand” mare unitate militară care era parte din Divizia 1 

Vânători1. Câteva zile mai târziu companiile acestui regiment 

au trecut linia râului Mureș, iar cu acordul Antantei, forțele 

militare române ale regimentului au intrat încolonații - așa cum 

reiese și din imaginile de epocă - în Gara orașului Alba Iulia în 

cursul zilei de 18 decembrie 1918 sub comanda locotenent-

colonelului Vasile Gagiu-comandantul unității. Notăm și 

elementul pe care îl considerăm semnificativ și anume că 

soldații și ofițerii acestei unități erau primii militari ai Armatei 

României pe care locuitorii Albei Iulia îi vedeau defilând pe 

străzile localității lor. De asemenea, nu trebuie să uităm că 

locuitorii albaiulieni se aflau încă sub puternicul impact al Marii 

Adunări Naționale organizate în orașul lor de Consiliul Național 

Român Central în colaborare cu structura local-tranzitorie de 

putere prezidată de protopopul ortodox al Alba Iuliei I. 

Teculescu2.  

Din memoria documetelor, dar și a imaginilor care au 

fost realizate la acea dată, desprindem următoarele informații: 

întâmpinarea militarilor români a fost făcută de mii de români 

(țărani, comercianți, învățători, preoți, avocați, protopopii 

localității) veniți în Alba Iulia din toate localitățile din zonă. 

Căpitanul Florian Medrea a comandat compania de onoare a 

albiulienilor care a primit cu bucurie unitățile și subunitățile 

Regimentului 5 Vânători în Gara din Alba Iulia. Cuvântul 

administrației publice locale din comunitatea albaiuliană a fost 

rostit de avocat dr. Camil Velican primarul localității, om 

politic național-liberal și important membru al despărțământului 

albaiulian al Astrei, respectiv secretar al Consiliului Național 

Român din localitate. Cu această ocazie localnicii au 

aclamat/ovaționat pe regele Ferdinand I, armata română, dar și 

România Mare3.  

                                                                                                             
putere: Consiliul Național Local Alba Iulia (1918-1919), în Morisena, anul IV, nr. 1 (13), 
2019, p. 27-32. 

1 Notăm că Divizia 1 Vânători a fost o mare unitate militară de elită care și-a avut 
baza de recrutare a contingentelor sale în județul Dolj din Vechiul Regat al României. 

2 Dragoș Curelea, Ioan Teculescu un reprezentant al elitei confesional ortodoxe la 
conducerea organismului tranzitoriu de putere: Consiliul Național Local Alba Iulia (1918-
1919), p. 28-30. 

3 Valer Moga, Intrarea Armatei Române în Alba Iulia la 18 decembrie 1918, în 
Laura Stanciu (Coordonator), Alba Iulia. Memoria Urbis, p. 307. 

În salonul de festivități al Hotelului Hungaria, care era 

redenumit în zilele lui decembrie 1918, Dacia, membrii 

Consiliului Național Român din Alba Iulia prezidați de 

vicepreședintele structurii locale de putere, protopopul greco-

catolic Vasile Urzică, au primit pe locotenent-colonelul V. 

Gagiu și statul său major format din ofițerii comandanți ai 

batalioanelor și companiilor Regimentului 5 Vânători 4 . 

Protopopul greco-catolic V. Urzică a susținut o importantă 

alocuțiune care a oglindit starea generală a membrilor 

comunității albaiuliene, făcând un amplu recurs la istoria celor 

trei secole de așteptare românească din Transilvania, cu 

deosebire a comunității albaiuliene, după fapta glorioasă a lui 

Mihai Viteazul, care, conchidea protopopul unit Urzică, s-a 

finalizat prin fapta regelui întregitor Ferdinand I al României și 

a Armatei sale5.  

Regimentul menționat mai sus la câteva zile după 

evenimentele pe care le-am descris succint aici și care s-au 

desfășurat în Alba Iulia în a de-a doua parte a lunii decembrie 

1918 și-a continuat înaintarea către Tisa în ansamblul de forțe 

militare dislocate în teren de către Marele Cartier General al 

Românei în colaborare cu Antanta6. Cu privire la ofițerii și 

subofițerii care au făcut parte ca membri din Despărțământul 

Alba Iulia al Astrei între 1919-1923, remarcăm 22 cadre 

militare cu grade care mergeau ierarhic de la stegar și caporal, 

așa cum au fost cazurile lui Tiberiu Baciu (stegar în Alba Iulia) 

și George Cinciu (caporal în aceeași localitate) și mergând până 

la colonelul Ioan Țuhaș, comandantul Brigăzii 54 Infanterie 

dislocată în aceeași localitate și a generalului Dumitru Glodariu, 

comandantul Diviziei 21 Infanterie, mare unitate militară care s-

a aflat la acea dată în Alba Iulia 7 . În acest sens în cadrul 

adunării generale din 5 septembrie 1920 a despărțământului 

                                                             
4 Gheorghe Fleșer, Alba Iulia. Orașul și monumentele sale în imagini de epocă, 

Alba Iulia, Editura Altip, 2015, p. 90; Valer Moga, Oamenii orașului, în Laura Stanciu 
(Coordonator), Alba Iulia. Memoria Urbis, Cluj-Napoca, Editura Mega, Cluj-Napoca, 
2018, p. 249, 269. 

5 Idem, Intrarea Armatei Române în Alba Iulia la 18 decembrie 1918, în Laura 
Stanciu (Coordonator), Alba Iulia. Memoria Urbis, p. 308. În 19 decembrie 1918 s-a produs 
intrarea simbolică în localitatea Alba Iulia a Regimentului 5 Vânători, care a venit de la 
Blaj și care a trecut linia râului Mureș, iar drapelul de luptă al marii unități militare 
românești a avut parte în Cetatea Unirii de onoruri militare. De asemenea, comandantul 
acestei mari unități de luptă, locotenent-colonelul Vasile Gagiu era aclamat de românii 
albaiulieni ca un comandant triumfător. 

6 Alte mari unități militare care s-au aflat în Garnizoana din Alba Iulia după anul 
1919 au fost: Regimentul 91 Infanterie, iar începând din anul 1923 Regimentele 6 Artilerie 
Grea și 6 Pioneri, acesta din urmă colaborând îndeaproape cu structura locală de conducere 
a Despărțământului Alba Iulia al Astrei. 

7 Transilvania, anul LII, nr. 7-8, 1921, p. 668-670; Ibidem, nr. 9, 1921, p. 790. 
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albaiulian al Astrei care a fost organizată în comuna Ighiu, 

aflăm că la propunerea protopopului ortodox din Alba Ioan 

Teculescu directorul acestei structuri, generalul comandant D. 

Glodeanu a fost aclamat ca membru al despărțământului, iar 

acesta a acceptat să facă parte din comitetul local de conducere 

a structurii din Alba Iulia a Astrei1.  

Ofițerii din Regimentele 91 și 107 ale Brigăzii 54 

Infanterie condusă de colonelul Ioan Țuhaș au susținut, atât în 

plan material, cât și prin prezentarea prelegerilor demersurile de 

reactivare postbelică a Astrei locale în Alba Iulia, dar și pe 

acelea care au avut în localitățile județului Alba2. De asemenea, 

o parte dintre cadrele militare locale, cu deosebire medicul 

militar Nicolae Nicolicea s-au implicat constant în activitățile 

cultural-specifice ale despărțământului prezentând prelegeri 

pentru țărani, atât în mediul rural, cât și conferințe destinate 

mediului intelectual din orașele județului Alba 3 . Printre 

subofițerii și ofițerii care au contribuit în mod nemijlocit, atât în 

plan material, cât și moral la activitatea despărțământului 

albaiuian menționăm pe militarii români Tiberiu Baciu, (stegar), 

Eugeniu Bădulescu, (căpitan), George Bedereag (căpitan), 

George Cinciu (caporal), Virgil Cirnoagă și Ion Constantin 

(locotenenți), Octavian Florea, (locotenent-colonel, medic 

militar), Vasile Magda (locotenent-colonel), Ieronim Mateiu 

(caporal de jandarmi în Șard), Ioan Maurer (locotenent), Petru 

Pascu (caporal de jandarmi în Ighiu), Petre Peiculescu, Cornel 

Pop, Dumitru Popilean, Felix Radu, Alexandru Raiciu, 

Maximilian Rumler, Ioan Teșa (sublocotenenți), Andrei Roman 

(locotenent-colonel), Petru Roșca (plutonier), Vasile 

Teodorescu (locotenent)4. 

                                                             
1 Ibidem, anul LI, nr. 12, 1920, p. 998; Ibidem, anul LII, nr. 7-8, 1921, p. 549; 

Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al ,,Astrei” (1918-1948), în Apulum, XXXI, 1994, 
p. 447-448. Cei doi ofițeri superiori, colonelul Ioan Țuhaș (comandant de brigadă) și 
generalul Dumitru Glodeanu (comandant de divizie) au expus în repetate rânduri în fața 
membrilor despărțământului albaiulian mai multe prelegeri în care acești ofițeri au pus 
accent pe rolul și semnificația ostășiei în viața unui tânăr. 

2 M.N.U.A.I., Fond ,,Astra” Alba Iulia, dosar 3094, nr. 150; Valer Moga, Astra și 
Societatea (1918-1930), p. 90; Dragoș Curelea; Daniela Curelea, Contribuții punctuale 
privind unele forme specific de activitate al Astrei în Despărțământul Alba Iulia (1870-
1948), în Țara Bârsei, Serie nouă, anul XVI (XXVII), nr. 16, 2017, p. 70-74; Dragoș 
Curelea, Unele considerații privind conferințele pentru intelectuali susținute în cadrul 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei între anii 1919-1948, în Buletinul Fundației Vasile 
A. Urechia, Serie nouă, anul 15, nr. 18, noiembrie 2017, p. 176-186. 

3  M.N.U.A.I., Fond ,,Astra” Alba Iulia, dosar 3094, nr. 150; Valer Moga, 
Despărțământul Alba Iulia, p. 447; Idem, ,,Astra” în relațiile interinstituționale, p. 239. 

4 Transilvania, anul LII, nr. 7-8, 1921, p. 662-663. Cei 21 de subofițeri și ofițeri 
erau remarcați ca făcând parte din seria membrilor activi ai Astrei, pe listele 
Despărțământului Alba Iulia. Generalul Dumitru Glodeanu comandanul Divizie 21 
Infanterie a fost nominalizat pe liste ca fiind membru pe viață al despărțământului, iar 

De remarcat în acest context și colaborarea 

interinstituțională a Astrei cu Biserica, dar și cu Armata în 

condițiile în care cu data de 1 aprilie 1923 în Alba Iulia fostul 

protopop ortodox al Albei Iulia, Ioan Teculescu-mult timp și 

director al structurii albaiuliene a Astrei, a fost fost propus 

înaltului Colegiu Electoral al Bisericii Ortodoxe Române, iar cu 

acordul și prin votul acestui înalt for ecleziastic al României a 

fost și investit de Ministerul de Război în demnitatea de episcop 

militar al Episcopiei Militare de Alba Iulia, ca urmare a 

acceptării protopopului de Alba Iulia de către Majestatea Sa 

Regele Ferdinand I în această înaltă demnitate religios-militară 

a României5. 

 Cu referire la înaintarea în rangul episcopal a fostului 

protopop ortodox albaiulian I. Teculescu, rememorăm cuvintele 

care au fost adresate acestuia de avocatul sibian Octavian 

Russu, unul dintre vicepreședinții Astrei, fostului director al 

despărțământului albaiuian: 

,,Luând act cu bucurie de înaintarea atât de frumoasă și 
de binemeritată a Prea Sfinției Voastre în ierarhia 
noastră bisericească, înaintare pentru care Vă felicităm 
din inimă, iar mai departe de frumoasa activitate 
culturală dezvoltată de P.S.V. în calitate de Director al 
despărțământului nostru de la Alba Iulia, despărțământ 
ce s-a ilustrat prin înscrierea unui considerabil număr 
de membri precum și prin alște inițiative lăudabile, prin 
această ne liberatea de a Vă întreba dacă binevoiți a ne 
face și mai departe cinstea de a conduce acest 

despărțământ ?”6. 

 În toamna anului 1923 ca semn al înaltului respect pe 

care îl purta fostului protopop ortodox al Albei Iulia, Vasile 

Goldiș nou ales președinte al Astrei, viu aclamat în cadrul 

adunării generale a instituției culturale care a avut loc în 

Timișoara, s-a adresat în scris Episcopului militar de Alba Iulia, 

Justinian Teculescu, adresându-i cuvintele: 

                                                                                                             
colonelul Ioan Țuhaș, comandantul Brigăzii 54 Infanterie este amintit ca făcând parte din 
rândurile structurii locale albaiuliene a Astrei. 

5  Biserica Ortodoxă Română, anul 41, nr. 7, 1923, p. 321; Aurel Pentelescu, 
Înființarea Episcopiei Armatei. Episcopii militari, în Revista de Istorie Militară, nr. 4, 
1996, p. 55-56; Luminița Cornea; Constantin Catrina, Ioan Lăcătușu, Teculeștii din neam în 
neam, p. 35; Petru Pinca, Istoricul Episcopiei Armatei (cu Sediul la Alba Iulia) între anii 
1921-1948, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2013, p. 144, 155-156; Dragoș L. Curelea; 
Daniela Curelea, Considerații cu privire la activitatea arhierească a părintelui Justinian 
Teculescu: Episcopul militar de Alba Iulia (1923-1924) și Episcop de Cetatea Albă și 
Ismail, în Tabor, anul XII, nr. 9, septembrie 2018, p. 28-36.  

6 M.N.U.A.I., Colecția documente, Fond ,,Astra” Alba Iulia, 3094, nr. 163;  
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 ,,Prea Sfinția Voastră, Aducându-Vă cu tot respectul la 
cunoștință că adunarea generală a ,,Asociațiunii pemtru 
Literatura Română și Cultura Poporului Român”, ținută 
la Timișoara, în zilele de 28 și 29 August a.c., m-a 
aclamat președinte al acestei Înalte instituții culturale, 
Vă rog să binevoiți a-mi acorda prețiosul D-voastră 
sprijin la împlinirea grelei misiuni, ce mi-am luat 
asupra-mi, întru luminarea și îndreptarea pe calea 
bunelor moravuri a poporului românes, spre mărirea 
neamului, a țării și a tronului. Primiți, Vă rog, 

asigurarea celor mai distinse considerațiuni”1. 

Acaparat de noile sale obligații și îndatoriri care 

decurgeau din demnitatea de episcop militar român, J. 

Teculescu a fost obligat să delege atribuțiile de director al 

despărțământului albaiulian unui colectiv interimar de 

conducere prezidat de avocatul Zaharia Munteanu, ceea ce a 

însemnat și încetarea colaborării sale directe cu Astra locală și 

centrală. În ședința lunară a Comitetului central al Astrei din 5 

februarie 1925, remarcăm, printre altele, citirea unei solicitări 

scrise a comandamentului Regimentului 6 Pioneri din Alba 

Iulia, care avea nevoie pentru bibliotecile organizate în 

companiile acestei mari unități militare de un fond de carte și 

unul de periodice românești, care a fost trimis pe adresa unității 

militare de mai sus, în localitatea transilvană sus menționată2. 

Semnalăm și buna colaborare între conducerea 

Despărțământului central județean Alba al Astrei și ofițeri din 

rândurile regimentelor aflat în Alba Iulia, care s-au materializat 

prin implicarea elementului ofițeresc, cu deosebire în perioada 

1928-1930, în prezentarea prelegerilor pentru săteni în 

localitățile județului Alba.  

Notăm printre asemenea expuneri locale făcute de 

ofițeri în Alba Iulia, Armament și munițiuni a căpitanului Ioan 

Stanislav, medic militar în cadrul Regimentului 6 Artilerie 

Grea. Același medic militar prezenta în fața publicului din 

localitățile limitrofe Albei Iulia, Berghin, Ciugud, Drâmbar, 

                                                             
1 Ibidem; Mircea Păcurariu, Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe 

Române, în Biserica Ortodoxă Română (în continuare se va cita prescurtat: B.O.R.), anul 
XCIII, nr. 3-4, 1975, p. 352; Ioan Lăcătușu, Episcopul Justinian Teculescu, militant pentru 
unitatea națională a românilor, în Apulum. Acta Musei Apulensis, XXXI, 1994, p. 408-409; 
Valer Moga, Episcopia Armatei. Episcopul de Alba Iulia, în Laura Stanciu (Coordonator), 
Alba Iulia. Memoria Urbis, p. 326-329. Vezi pe larg despre activitatea episcopului Justinian 
Teculescu la conducerea Episcopiei Armatei în Petru Pinca, Istoricul Episcopiei Armatei, p. 
143-184. 

2 Transilvania, anul 56, nr. 3, 1925, p. 89. 

Șeușa prelegerea cu titlul Îngrijirea copiilor3. Alt medic militar 

din Alba Iulia, căpitanul Nicolae Nicolicea a prezentat în fața 

auditoriului local din diferite comune următoarele prelegeri: 

Funcțiile vieții omenești (Alba Iulia), Îngrijirea locuințelor și a 

trupului alungă bolile (Galtiu), Bolile lipicioase -adică, acelea 

care se transmiteau pe cale sexuală, cu referire la sifilis și 

gonoree- (Henig), Aerul și apa dau sănătate oamenilor (Ighiu), 

Ravagiile ce le face astăzi beția (Limba), Răspânditorii bolilor 

(Meteș), Boala de oftică (Micești), Tratamentul gălbinării 

(Pâclișa), Să ne îngrijim sănătatea (Sântimbru), Puterea 

vindecătoare a soarelui față de multe boale (Seușa), Igiena 

satelor (Straja), Cum să ne apărăm de boli ? (Șard), Îngrijirea 

copiilor mici (Tăuți), Vaccinarea contra tuberculozei (Vințu de 

Jos) 4 . De asemnea, remarcăm și faptul că în Alba Iulia 

colonelul Ioan Grigoriu, comandantul Regimentului 91 

Infanterie a prezentat mai multe prelegeri grupate sub genericul 

Armata Română5. 

Conferințele prezentate în fața publicului intelectual 

din Aiud, Alba Iulia, Teiuș, dar și prelegerile pe care ofițerii 

români care au trecut prin Garnizoana Alba Iulia le-au susținut 

în fața auditorului local din mediul rural albaiulian, s-au 

încadrat în programul Astrei, au promovat în mod dezinteresat 

ideile tematice ale instituției, contribuind la prevenirea și 

combaterea prin informare a unor boli sociale ca tuberculoza și 

sifilisul. De asemenea, s-a combătut consumul de alcool care 

afecta calitatea vieții, dar și resursele financiare ale membrilor 

comunității. În prima decadă interbelică din totalul de 1.991 de 

conferințe pentru intelectuali, 46 dintre acestea au fost susținute 

de elementul ofițeresc, iar pentru aceeași perioadă dintr-un total 

de 8.581 de prelegeri pentru săteni, 67 au fost expuse în mediul 

rural de ofițeri. Tema comună, atât a acestora a fost Armata 

Română și necesitatea statutului de a deține un sistem militar 

                                                             
3 Ibidem, anul 60, nr. 10, 1929, p. 788-789; Dragoș Curelea, Unele considerații 

privind conferințele pentru intelectuali susținute în cadrul Despărțământului Alba Iulia al 
Astrei între anii 1919-1948, p. 181, 184-186, 191. 

4 Transilvania, anul 62, nr. 1-8, 1931, p. 78-80. 
5 Ibidem, anul 60, nr. 10-11, 1929, p. 788-789. Au existat și inițiative ale unor ofițeri care 
erau medici militari și care s-au înscris în programele locale de prevenție și combatere a 
consumului de alcool (în acest sens menționăm activitatea medicilor militari Nicolae 
Nicolicea și Ioan Stanislav, a prevenirii, respectiv a tratării bolii de ficat. Totodată medicii 
militari care s-au aflat în Garnizoana Alba și au activat în Spitalul militar din Alba Iulia au 
fost implicați și în combaterea, prevenirea și tratarea bolilor sociale.  
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instruit și pregătit de luptă cu rol vital în apărarea sa și a 

populației/comunităților românești1.  

Un alt demers de colaborare interinstituțională între 

Astra și Armată este reprezentat de fapta sublocotenentului 

George Crișan care a înscris pe listele Asociațiunii, un număr de 

34 ofițeri din Regimentul 81 Infanterie, unitate militară care era 

staționată în acei ani cu garnizoana în orașul Dej 2 . Ofițerul 

menționat a înființat în comuna Mireșul Mare din județul Satu 

Mare o agentură locală a Astrei, ocazie cu care, a oferit 

locuitorilor în numele Astrei 100 de volume, respectiv, a 

întocmit procesul verbal de constituire a agenturii comunale din 

localitatea Mireșul Mare. Astfel, aflăm că a înscris pe listele 

Astrei, 2 membri pe viață, 53 activi și 2 ajutători. Conducerea 

centrală a Astrei a luat notă de activitatea merituoasă a acestui 

ofițer, dar și de încasarea sumei de 664 lei și trimiterea cu 

proces-verbal printr-un mandat poștal în Sibiu. Secretarul literar 

al Astrei, Ioan Georgescu în raportul său anual înaintat 

Comitetului central și care a fost prezentat adunării generale a 

instituției cultrale de la Sibiu a lăudat fapta sublocotentului G. 

Crișan3.  

În aceeași perioadă la nivelul colaborării între 

Despărțământul Brașov al Astrei și comanda Regimentului 1 

Vânători de Munte aflată în localitatea de sub Tâmpa, că 

structura locală a Astrei, s-a bucurat de susținerea morală, dar și 

financiar-materială din partea ofițerilor și a subofițerilor marii 

unități militare mai sus menționate4. În cursul anului 1920, în 

rândurile membrilor activi ai Despărțământului din Brașov a 

Astrei numărăm 32 ofițeri, care achitau cotizația de membru și 

prezentau în cadrul unor conferințe pentru intelectuali mesaje cu 

privire la rolul Armatei în stat, subsumate ciclului de conferințe 

care s-a înscris în istoria colaborării între cele două instituții sub 

denumirea Nevoia de a avea oștire5. Î 

În seria ofițerilor care au făcut parte din 

Despărțământul din Brașov al Astrei, care au activat în cadrul 

                                                             
1 Valer Moga, Astra și Societatea, p. 455, 460, 467. 
2 Ibidem, p. 91.  
3 Transilvania, anul LII, nr. 3, 1921, p. 215. 
4 Ibidem, nr.7-8, 1921, p. 668-670. 
5 Valer Moga, Astra și Societatea, p. 91; Idem,  

acestuia ca membri fondatori, pe viață sau ajutători îi 

menționăm pe: dr. Iulius Mureșianu (colonel în rezervă și medic 

militar) și Constantin A. Popoviciu (căpitan de escadron de 

cavalerie în rezervă), care erau notați ca fondatori. Apoi urmau 

ca membri pe viață dr. Eugen Curta (colonel și medic militar), 

Nicolae Chintoan și soția sa, dar și Vasile Popa (ambii cu gradul 

de maior în rezervă)6. Între membrii activi ai structurii Astrei 

din localitatea de sub Tâmpa remarcăm pe ofițerii: Ioan Barbu, 

Petru Bitea, Andrei și Victor Cucu, Traian și Teodor 

Dumitrescu, Dumitru Gămulea, Victor Gabor, Nicolae Radu, 

Vasile Urdea, Georege Zăltăian (sublocotenenți), Emil Bălăban, 

Ioan Bubulica, Ioan Ciobanu, Anghel Cosma, Ionel Depner, 

Ioan Dumitrescu, Ioan Dimancescu, Andrei Graur, Ilie și 

George Iliescu, Alexandru Leonte, Stelian Pârvan, Ilie 

Rădulescu, George Vrâncean (locotenenți), Pompeiu Bența 

(colonel), Biblioteca Regimentului nr. 1 Vânători de Munte din 

Brașov, Gustav Gotschild, Constantin Paraschivescu (ambii 

maiori), Ioan Mihail, Nicolae Pantelimon, Emil Paraschivescu, 

Florin Rădulescu, George Sift (căpitani)7.  

Remarcăm ca important element și că maiorul Vasile 

Popa din Brașov, a donat Astrei în anul 1920, un însemnat lot 

de pământ intravilan în comuna Dumbrava în județul Alba. 

Donația menționată viza ridicarea unei case naționale a 

Asociațiunii în respectiva localitate8. Cu privire la colaborarea 

interinstituțională dintre Armată și Asociațiunea Transilvană, 

conducerea centrală a instituției, remarca și că reactivarea 

multora dintre despărțămintele sale din Transilvania a fost 

posibilă și datorită sprijinului oferit, direct și dezinteresat, de 

comandamentele militare locale, respectiv de ofițerii diferitelor 

arme aflați în garnizoanele din Ardeal și Banat. De asemenea, în 

30 iulie 1921 într-un raport al Comitetului central al Astrei 

prezentat în adunarea generală a Asociațiunii care s-a desfășurat 

în Sighetul Marmației (28-29 august 1921) a fost apreciată buna 

colaborare a conducerii Astrei cu generalul Ion Vlădescu, 

comandantul Corpului VII Armată din Sibiu, dar și cu ofițerii 

                                                             
6 Transilvania, anul LII, nr. 7-8, 1921, p. 668-670. 
7 Ibidem, p. 668-670. De asemenea, notăm și că în rândurile membrilor structurii 

locale a Astrei din Brașov au mai activat și Aron Suciu (prefectul Poliției din Brașov). 
Așadar, notăm că 38 de ofițeri care aveau diferite grade, de la sublocotenent la colonel au 
făcut parte din rândurile Astrei din Brașov în perioada 1919-1921, contribuind esențial la 
reactivarea acestei structuri locale a Asociațiunii Transilvane. 

8 Case naționale sătești, în Transilvania, anul LI, nr. 2, 1920, p. 277. 
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aflați în Garnizoara Sibiu, cu generalul Traian Moșoiu 

comandantul Corpului de Vânători de Munte de pe granița 

nord-vestică a României, cât și cu ofițerii diferitelor unități 

militare din Oradea și zona Bihorului, cu deosebire fiind 

amintite localitățile Beiuș, Tinca și Marghita.  

Camil Selăgeanu directorul Despărțmântului din Beiuș 

al Astrei nota, printre altele, despre buna colaborare cu 

generalul Aristide Leca și cu întreg corpul ofițeresc care a 

participat la activitățile de reactivare ale structurii locale a 

Astrei din Beiuș încă din decembrie 1920 1 . De asemenea, 

menționăm că a fost apreciată buna colaborare inter-

instituțională a Astrei cu generalul Nicolae Petala, comandantul 

Corpului VI Armată din Cluj, dar și cu ofițerii din Garnizoana 

aflată în aceeași localitate. Buna colaborare cu Garnizoana din 

Cluj și cu comandamentul Corpului de armată anterior 

remarcat, a continuat și în perioada în care generalului N. Petala 

i-a urmat la comandă în Cluj un alt important ofițer superior, 

generalul de divizie Dănilă Papp2.  

Profesorul Andrei Bârseanu președintele Astrei 

mulțumea în mod expres în cadrul adunării generale a Astrei 

organizată în Sighetul Marmației în anul 1921 generalului Ion 

Rășcanu, ministrul de război la acea dată, pentru sprijinul oferit 

Astrei de întreg corpul ofițeresc român 3 . Menționăm că în 

comparație la nivelul Despărțământului din Sibiu al Astrei s-au 

înscris 46 ofițeri în anul 1920. Din rândurile ofițerilor superiori 

remarcăm că 8 dintre aceștia au fost membri fondatori ai Astrei 

centrale. Remarcăm în rândurile lor și 5 generali: Ioan Boeriu, 

Alexandru Bunaciu, Dionisie Florian, Traian Moșoiu și Dănilă 

Papp 4 . De notat prezența corpului ofițeresc român, dar și a 

înalților ofițeri, precum generalii, Gheorghe Mărdărescu, Ioan 

baron Boeriu, Constantin Panaitescu, Dănilă Papp, D. Florian și 

medicul-general Gheorghe Moga la adunarea generală 

                                                             
1 Transilvania, anul LII, nr. 7-8, 1921, p. 550-551. 
2  S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. nr. 77/1920, p. 2-6; M.N.A.U.I., Colecția 

documente, inv. nr. 6412; Valer Moga, Adunările generale ale Astrei în perioada 1918-
1930, în Apulum, XXXIII, 1996, p. 188-189; Ioana Rustoiu; Smaranda Cutean; Marius 
Cristea, Excelență sub două flamuri. Dănilă Papp (1868-1950), Alba Iulia, Editura Altip, 
2015, p. 13. 

Notăm că încă din anul 1920, generalul de divizie Dănilă Papp a făcut parte din 
seria ofițerilor superiori care au participat în Sibiu la adunarea generală a Astrei din acel an 
reprezentând instituția militară. 

3 S.J.S.A.N, Fond ,,Astra”, doc. nr. 935/1921, f. 1-10; Transilvania, anul LII, nr. 7-
8, 1921, p. 530-531. 

4  Transilvania, anul LII, nr. 7-8, 1921, p. 700-702; Neculai Stoina; Mihai 
Racovițan, Academia Trupelor de Uscat, p. 134. 

extraordinară a Astrei care s-a desfășurat la Sibiu în 10 și 11 

ianuarie 19205.  

În același an s-a desfășurat o nouă adunare generală a 

Astrei, care a fost organizată în Oradea, în 17-18 octombrie 

1920. Ca urmare a hotărârilor adoptate în această întruniere cu 

rol cultural-național aflăm că au fost cooptați în rândurile 

Asociațiunii, câțiva înalți prelați, între care amintim pe 

episcopul de Caransebeș, dr. Elie Miron Cristea, dr. Nicolae 

Bălan, mitropolitul ortodox al Transilvaniei, mitropolitul 

Moldovei și al Sucevei Pimen Georgescu, dr. Vasile Suciu, 

mitropolit și arhiepiscopul greco-catolic de Alba Iulia și 

Făgăraș, mitropolitul Vladimir Repta al Bucovinei, iar la loc de 

cinste Astra îl coopta și pe generalul Traian Moșoiu, important 

comandant militar al Armatei Române6. În 19 decembrie 1920 

locotenent-colonelul Mihail P. Grigoriu care era directorul de 

studii la Școala Militară de Ofițeri din Sibiu a prezentat 

conferința: O instituție militară de cultură, iar alți ofițeri din 

susnumita școală militară au susținut prelegeri în comunitățile 

locale din Cisnădie și Sadu, prezentând celor de față informații 

cu caracter militar militare, subsumate programului de 

propagandă militară intitulat Nevoia de a avea oștire7.  

La sfârșitul lunii ianuarie 1921, locotenent-colonelul I. 

Leon a prezentat în fața auditorului civil conferința Poezia 

lirică. În 6 februarie 1921, în prezența membrilor Astrei, între 

care îi amintim pe Andrei Bârseanu, Gheorghe Preda, Octavian 

Russu, Ioan Băilă, Horia Petra Petrescu, Ioan Georgescu, a 

ofițerilor din Garnizoana Sibiu, a corpului didactic și a elevilor-

cadeți din Școala Militară de Ofițeri de Infanterie Nr 2 din 

localitatea menționată mai sus, s-a dat în folosință, biblioteca 

instituției militare de învățământ, cu sală specific organizată și a 

Cazinoul acesteia cu scopul declarat de îmbunătățire a 

cunoștințelor generale și de specialitate a elevilor-cadeți ai 

Școlii militare. În vederea înzestrării cu volume și periodice, 

                                                             
5 M.N.U.A.I., Colecția documente, inventar nr. 6412; Ioana Rustoiu; Smaranda 

Cutean; Marius Cristea, Excelență sub două flamuri: Dănilă Papp, p. 13-14; Valer Moga, 
Adunările generale ale Astrei în perioada 1918-1930, p. 189. Soția generalului D. Papp, d-
na. Eugenia Papp a făcut parte dintre membrii fondatori ai Astrei central din Sibiu și s-a 
implicat constant în perioada cât a locuit în Sibiu, dar și în Cluj în activități specifice 
Asociațiunii. 

6 Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina documentelor. Noi contribuții (1861-1950), 
Sibiu, Editura Universității Lucian Blaga, 2005, p. 112; Constantin Moșincat; Gheorghe 
Tudor Bihoreanu; Ioan Tulvan, General Traian Moşoiu-arhanghel al bătăliei pentru 
Ardeal, Oradea, Editura Tipo MC, 2004, p. 56-76.  

7 Transilvania, anul LI, nr. 11, 1920, p. 956. 
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Școala militară a fost sprijinită de Astra centrală din Sibiu și de 

conducerea Despărțământului din aceeași localitate a 

Asociațiunii1. În cadrul acestei Școli militare de infanterie din 

Sibiu, au predat cursuri membrii Astrei centrale din Sibiu 

precum: A. Bârseanu (Limba și literatura română), medicii Ilie 

Beu și Gheorghe Preda (noțiuni de igienă și psihologie 

medicală), Nicolae Colan (filosofie, istorie bisericească, 

gnostică, istoria religiilor), Silviu Țeposu (didactică, pedagogie 

și istorie), Nicolae Regman (gramatică și morfologie)2. 

În 13 februarie 1921, menționăm ca fiind bine primită 

conferința Din războiul nostru național prezentată în fața 

auditorului de căpitanul Constantin Năsturaș în colaborare cu 

sublocotenentul Aurel Covrig, care a acompaniat și susținut, 

atât vocal, cât și instrumental partea muzicală3. La 6 martie 

1921 căpitanul Mihail Dumitrașcu, a prezentat în comunitatea 

din Mohu, aflată în apropierea Sibiului prelegerea Războiul 

nostru național. Câteva săptămâni mai târziu în 20 martie, 

același ofițer, a prezentat în fața publicului din comunitatea 

Veștem, prelegerea cu același titlu. În 21 martie 1921 generalul-

medic Dimitrie Vicol, comandantul Serviciului medical-sanitar 

al Armatei Române a susținut în Sibiu cu ajutorul unui aparat de 

proiecție o conferință pentru intelectuali la care au luat parte, 

atât ofițeri, cât și diverși reprezentanți ai elitei intelectuale din 

localitatea menționată mai sus. Ofițerul superior menționat a 

prezentat conferința cu titlul: România Marea: Basarabia și 

Bucovina. Note de drum cu proiecțiuni de vederi4. Directorul 

de studii al Școlii de Ofițeri de Infanterie din Sibiu, locotenent-

colonelul Mihail P. Grigoriu, directorul cu instrucția și educația 

a Școlii militare din localitate a prezentat în 24 martie 1921, 

conferința cu titlul: O instituție militară de cultură. În 27 martie 

1921, locotenet-colonelul I. Rădulescu, a prezentat în fața 

publicului din comuna Șura Mare prelegerea Nevoia de a avea 

armată.  

                                                             
1  Neculai Stoina; Mihai Racovițan, Academia Trupelor de Uscat ,,Nicolae 

Bălcescu”, p. 80-81. 
2 Arhiva Muzeului Academiei Trupelor de Uscat ,,Nicolae Bășcescu” Sibiu (în 

continuare se va cita prescurtat:) A.M.A.T.U.N.B.S., Fond documentar, Școala Militară de 
Infanterie nr. 2 Sibiu, anul școlar 1929-1930, f. 23-50; Neculai Stoina; Mihai Racovițan, 
Academia Trupelor de Uscat ,,Nicolae Bălcescu”, p. 81. 

3 Transilvania, anul LII, nr. 1-2, 1921, p. 122. 
4 Ibidem, nr. 3, 1921, p. 216. 

În aceeași zi alți ofițeri expuneau prelegerea cu același 

titlu în comunitățile din localitățile Agârbiciu (maiorul 

Solomonescu), Boarta, Calvasăr și Șeica-Mare (maiorul 

Constantinescu), Frâua (căpitan M. Dumitrașcu), Slimnic 

(maiorul C. Zagorit). În aceeași zi directorul de studii al Școlii 

Militare de Infanterie din Sibiu a expus în Mediaș conferința cu 

titlul: Nevoia de a avea oștire5 . Începând din aprilie 1921 

comandantul Corpului VII Armată, generalul Ion Vlădescu a 

semnat un acord cu conducerea centrală a Astrei și a 

Despărțământului Sibiu al asociației menționate anterior prin 

care a urmărit o colaborare privind educarea adulților și 

îndeplinirea obiectivelor majore de pedagogie socială. În 

perioada anului 1921 urmare a colaborării interinstituționale cu 

ajutorul unor mașini ale Armatei au fost întreprinse mai multe 

incursiuni cu carcater cultural fiind susținute prelegeri pentru 

țărani în mediul rural și conferințe pentru intelectuali în 

localitățile mai importante din județul Sibiu. Cu deosebire 

acestea s-au înscris pe linia pedagogiei sociale și a educației 

adulților și aveau caracter moral-civic, sanitar și de igienă, 

economc, social, agronomic și de zootehnie, etc6.  

Diverși ofițeri din cadrul unităților militare din Sibiu 

au prezentat în luna aprilie 1921 în fața publicului local diferite 

prelegeri și comunicări după cum urmează: între 3 aprilie (o zi 

de duminică) și 17 aprilie (tot o zi de duminică) o serie de 

ofițeri au prezentat în diferite localități ale județului Sibiu 

prelegerea Nevoia de avea oștire. În acest sens au susținut 

cuvântări locotenentul I. Antohi (Poplaca), preotul-militar 

căpitan I. Dăncilă (Gura Râului), maiorul I. Bursescu (Orlat și 

Cacova-Fântânele), căpitanul C. Năsturaș (Săcel), maiorul 

Luculescu (Săliște), căpitanul Bardan (Sibiel), căpitanul 

Rădulescu (Vale), căpitanul M. Dumitrașcu (Mag), locotenent-

colonelu M. Grigoriu (Mirecurea), căpitanul M. Dumitrașcu 

(Tilișca), căpitanul Haas (Apoldu de Sus)7. 

                                                             
5 Ibidem, p. 217. Comanda, Comandamentului Corpului VII Armată din Sibiu a 

colaborat în mod constant cu Astra în cadul unui proiect desfășurat în comun cu caracater 
de propagandă cultural-națională care a avut loc, atât în județeul Sibiu, cât și în 
Transilvania sub deviza generică: Nevoia de a avea oștire/Nevoia de a avea armată. 

6 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. nr. 258/1922, f. 1-2; Buletinul Despărțământului 
Județean Sibiu al ,,Asociațiunii”, Sibiu, Editura Cavaleriei, 1923, p. 120-124. 

7  Conferințele ,,Asociațiunii” ținute în luna aprilie 1921 în Sibiu și jur, în 
Transilvania, anul LII, nr. 4, 1921, p. 311-312. Conducerea redacției oficiosului Astrei, 
remarca că într-o zi de joi, 7 aprilie 1921 la prelegerea rostită de locotenent-colonelul 
Mihail Grigoriu care a fost prezentată în fața publicului din comuna Rășinari, aflată în 
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Și alți ofițeri au prezentat în fața publicului local 

prelegeri în care evidențiau în fața comunității locale care era 

rostul Armatei și locul acestei instituții, atât în viața statului 

român, cât și în instrucția și formarea pentru luptă a tinerilor 

români, încorporabili și recrutați atât din mediul rural, cât și din 

urban. Asemenea prelegeri au fost susținute de căpitanul Bardan 

(Tălmaciu), căpitanul Dumitrescu (Tălmăcel și Nucet), 

căpitanul Haas (Turnu Roșu), căpitanul Rădulescu (Sebeșul de 

Jos), locotenent-colonelul Mihail Grigoriu (Racovița), căpitanul 

preot Ioan Dăncilă (Racovița), maiorul Luculescu (Turnișor), 

căpitanul M. Dumitrașcu (Roșia și Nou) 1 . De asemenea, 

remarcăm și contribuția corurilor și a fanfarei militare în cursul 

lunii mai 1921, dar și în lunile care au urmat la activitățile 

desfășurate în comun în Sibiu între cele două instituții2. 

Ofițerii care au sprijinit material, cât și prin activități 

social-culturale specifice Astra, prin cotizații în general, dar și 

activitatea administrativ-culturală prin prelegeri tematice, 

conferințe pentru intelectuali, expoziții, etc. care s-a desfășurat 

în spațiul Despărțământului Sibiu al Astrei în perioada 1919-

1921 au fost Ioan Boeriu, Alexandru Bunaciu, Gheorghe Moga, 

Traian Moșoiu, Dănilă Papp (generali), Ioan Bărbat, Bucur 

Boleta, Mihail Dumitrașcu, Dumitru Ionescu, Simion Vasile, 

Ioan Weber (căpitani), Pantelimon Lucuța (căpitan în pensie), 

Traian Antochie, Ion Berghea, Mihail Berning, Iustin Grigore, 

Ioan Hahoiu, Carol Mansch, Mihai Mușetescu, Frederich Stein, 

Ștefan Teodosiu (locotenenți), Traian Antochie, George 

Bodnărescu, Leon Ciocan, Aurel Covrig, George Dorobanț, 

George Foica, Mihail Grama, Emil Heidl, Moise Stănese, 

George Vasilescu, Ioan Zamfirescu, Ludovic Zenachek 

(sublocotenenți), Ioan Hurubean, Aurelian Georgescu, Stelian 

Luculescu, Ioan Moga, Ioan Pop (maiori), Nicolae Șandor de 

Vist (maior în retragere) Mihail Căpitanoviciu, Constantin 

Leon, Ioan Moldovan, Ioan Morariu, Mihai Negoescu, Petre 

Popescu, Andrei Popoviciu (locotenenți-colonei), Ioan Giuglea 

(caporal)3.  

                                                                                                             
apropierea Sibiului a participat ca invitat special și comandantul Corpului VII Armată 
Teritorial din Sibiu, generalul Ion Vlădescu. 

1 Transilvania, anul LII, nr. 4, 1921, p. 312. 
2 Ibidem, nr. 5, 1921, p. 411-412; Ibidem, nr. 7-8, 1921, p. 571-574. 
3 Ibidem, p. 701-702 

Menționăm că în urma adunării generale care a avut 

loc în Sighetul Marmației în zilele de 28 și 29 august 1921, 

conducerea Astrei anunța primirea în rândurile sale ca membru 

pe viață a maiorului Constantin Zagorit, comandantul 

Garnizoanei din Lupeni-Hunedoara4. În perioada 1920-1921, 

secretarul literar al Astrei Ioan Georgescu, menționează în 

rapoartele sale înaintate Comitetului central despre buna 

legătură, manifestată atât în plan administrativ și funcțional, cât 

și din perspectivă socială și culturală care exista între cele două 

instituții 5 . În 2 ianuarie 1923, secretarul Asociațiunii Ioan 

Georgescu și custodele Muzeului central Astra, Ioan Banciu, 

aduceau mulțumiri Ministerului de Război, pentru că a donat 

Astrei centrale arhiva fostului Corp XII Armată imperial 

Austro-Ungar care și-a avut sediu în orașul Sibiu, cu rezerva 

dosarelor care făceau referire la evenimentele militare, sociale și 

politice din anul 1784 și din perioada 1848-1849 din 

Transilvania6. De asemenea, medicul sibian Gheorghe Preda, 

vicepreședintele Astrei, nota într-una dintre cărțile sale apărute 

la Sibiu în anul 1944, că activitatea de îngrijire și catalogare a 

arhivei fostul Corp de Armată imperial, i-a revenit colonelului 

în rezervă Octavian Cristea, un bun cunoscător al limbilor 

maghiară și germană7. Mai sublinia și că prelucrarea datelor 

istorice cu privire la situația românilor din Monarhie, cădea în 

sarcina istoricului și publicistului Teodor Păcățianu, important 

membru al Astrei 8 . Notăm aprecierea pe care conducerea 

Asociațiunii a făcut-o pentru prima parte a anului 1922 

referindu-se la buna colaborare interinstituțională care exista 

între instituție și Comandamentul Corpului VII Armată din 

Sibiu condus de generalul I. Vlădescu 9 . Mai remarcăm și 

                                                             
4 Ibidem, nr. 9-12, 1921, p. 941. 
5  Transilvania, anul LII, nr. 3, 1921, p. 194-196. Este evidențiată de către 

secretarul Ioan Georgescu buna colaborare cu generalui Ion Vlădescu, care peste câțiva ani, 
în luna mai 1927, va contribui definitoriu pe tărâm dobrogean, în Constanța la constituirea 
după modelul oferit de Astra centrală din Sibiu a Regionalei sale de la malul Mării Negre 
denumită ,,Astra Dobrogeană”. 

6 Transilvania, anul 54, nr. 8-9, 1923, p. 324; Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” 
în 25 ani de la Unire (1918-1943), p. 204. Cu această ocazie conducerea operativă a Astrei 
centrale a adus mulțumiri conducerii Ministerului de Război, pentru că a salvat o parte din 
istoria modernă a Transilvaniei donând arhiva fostului Corp de Armată Imperial Austro-
Ungar către Asociațiune. 

7 Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), p. 98. 
8 Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), p. 110; 

[Horia Petra Petrescu], ,,Astra” în anii de după război (1918-1928), p. 38. În urma anchetei 
pe care Astra a întreprins-o în Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș s-a ajuns 
la o concluzie pe care publicistul și istoricul menționat Teodor V. Păcățian a prezentat-o 
după cum urmează: 41.739 morți pe câmpurile de luptă, 11.275 morți în temnițe în urma 
relelor tratamente care le-au fost aplicate, 25.406 erau înregistrați ca fiind invalizi de 
război, 37.898 răniți și bolnavi, 29.839 dispăruți, 38.630 văduve de război, 79.226 orfani, 
1.738 internați în lagăre și 3.436 de refugiați. 

9 Transilvania, anul LIII, nr. 7-8, 1922, p. 464; Valer Moga, ,,Astra” în relațiile 
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prezența în Sibiu ca invitat special al Astrei a generalului Ernest 

Broșteanu în cursul celei de-a doua părți a lunii septembrie 

același an împreună cu profesorul Simion Mândrescu 

președintele Societății ,,Graiul românesc” 1 . Asociațiunea a 

colaborat în mod eficient și cu instituția denumită Centrala 

Caselor Naționale, iar ca o dovadă a acestei colaborări cu o 

structură instituțional-culturală mult mai tânără decât ea, în 

conducerea căreia au activat cadre militare, notăm și că în 

perioada 17-19 februarie 1923, reprezentanți din conducerea 

susnumitei Centrale au participat în Sibiu, la invitația Astrei, la 

o serie de manifestări omagiale și culturale comune, între care 

menționăm: audierea Imnului național, a celui regal, respectiv a 

imnului Astrei, în intonarea fanfarei militare a Regimentului 90 

Infanterie Sibiu. Alte cântări au fost cele intonate conform 

Programului de reprezentanții Reuniunii de cântări din Sibiu 

sub conducerea profesorului și maestrului de muzică Nicolae 

Oancea.  

Amintim și participarea invitaților la un Te Deum care 

a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, urmat de un 

parastas în cinstea marelui plecat, fostul președinte al Astrei 

Andrei Bârseanu, respectiv, alocuțiunea colonelului Ion 

Manolescu, președintele Centralei Caselor Naționale, care a 

subliniat în principal că asociația pe care o reprezenta era o fiică 

a Astrei centrale din Sibiu2. Remarcăm alocuțiunile generalului 

Constantin Dragu și a avocatului sibian Octavian I. Russu, care 

au fost susținute cu prilejul acordării de către Centrala Casei 

Naționale către Astra centrală a unei plăci din argint care avea 

înscripționată pe ea prima strovă din Imnul unirii realizat de 

fostul președinte A. Bârseanu, respectiv, a 4 medalii 

confecționate în relief din bronz, care comemora Opera 

Majestăților Lor, Regele Ferdinand și Regina Maria în războiul 

de întregire națională desfășurat între 1916-19193.  

                                                                                                             
interinstituționale ale României (1918-1930), p. 240.  

1 [Horia Petra Petrescu], ,,Astra” în anii de după război (1918-1928), p. 46. 
2 Transilvania, anul 54, nr. 3, 1923, p. 137-138. Începând din anul 1924, redacția 

oficiosului sibian al Astrei, revista Transilvania, a trecut la numărarea anului curent cu cifre 
arabe, înlocuind în acest fel numerotarea mai complicată din perioada anterioară care s-a 
făcut cu cifre romane mai dificil de citit. 

3 Transilvania, anul 54, nr. 3, 1923, p. 138; Ion Onuc Nemeș, Astra în satul meu, 
Sibiu, Editura Astra Museum, 2015, p. 48. Mai amintim între alocuțiunile care s-au purtat 
în cursul celei de-a doua zi, pe acelea rostite de mitropolitul ortodox Nicolae Bălan, 
colonelul Ion Manolescu, prof. dr. Vasile Bologa, medicul sibian Gheorghe Preda și 
avocatul Octavian I. Russu. 

Pentru anul 1923, mai menționăm și publicarea de 

către medicul sibian Gheorghe Preda, vicepreședintele Astrei, a 

volumului Noțiuni de igienă generală și militară, într-una din 

tipografiile militare din Sibiu, un veritabil îndrumar privind 

asigurarea condițiilor de curățenie și de protejare a vieții, 

respectiv, de îngrijire medical-sanitară a militarului și civilului 

aflat în stare de convalescență4. Unii ofițeri superiori, printre 

cere amintim pe generalul-baron Ioan Boeriu, dar și pe 

generalul medic Gheorghe Moga care activau în Comitetul 

central al Astrei s-au implicat în demersurile de comemorare a 

centenarului Gheorghe Lazăr realizat în București și Avrig în 29 

și 30 septembrie 1923 și au susținut succinte alocuțiuni în 

memoria marelui erudit luminist roman5. În septembrie 1923, 

colonelul Dimitrie Florian a donat Muzeului central al Astrei 

din Sibiu în numele ofițerilor din Orăștie, mai multe panglici și 

documente ale fostului Regiment 64 cezaro-crăiesc (românesc) 

din localitatea menționată mai sus6. Revizorul școlar Eugen 

Popescu din Sfântu Gheorghe, județul Trei Scaune, aprecia rolul 

avut de elementul ofițeresc român în reluarea activităților Astrei 

în partea sud-estică a Transilvaniei 7 . În 1924 cu prilejul 

Serbărilor naționale comemorative dedicate marelui erou 

transilvănean Avram Iancu și care au fost organizate de Guvern 

în colaborare cu Astra, Biserica și Armata, s-a verificat încă 

odată în Cluj buna relație interinstituțională între instituția 

cultural-națională din Transilvania și Armata României. Astfel, 

cu sprijinul direct al Ministerului de Război, a generalului de 

divizie Nicolae Petala, a generalului de divizie Dănilă Papp, 

comandantul Corpului VI Armată din Cluj, unități militare și-au 

dat concursul în Cluj la buna organizare a comemorării marelui 

transilvănenean, revoluționarul pașoptist Avram Iancu. În 

program Garnizoana din Cluj a defilat cu aproape toate unitățile 

sale: Regimentele 83 Infanterie, 31 Artilerie, 32 Obuziere, 11 

Călărași, dar și companiile sanitare, unitățile de aviație, 

divizionul 6 Tren și Căi ferate la care s-au adăugat elemente din 

                                                             
4 Transilvania, anul 54, nr. 4-5, 1923, p. 227; Gheorghe Preda, Noțiuni de igienă 

generală și militară, Sibiu, Tipografia Școlii Militare de Infanterie ,,Principele Carol”, 
1923, 215 p. 

5 Transilvania, anul 55, nr. 10-11, 1924, p. 400. 
6 Ibidem, anul 54, nr. 8-9, 1923, p. 322; Vezi pe larg despre istoria acestei unități 

militare în: Dorin Petresc; Ioan Lăzărescu, Istoria Regimentului Cezar și Regesc nr. 64 din 
Orăștie (1860-1918), Deva, Editura Corvin, 2004, passim. 

7 Transilvania, anul 54, nr. 8-9, 1923, p. 406. 
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fostele regimente de voluntari ardeleni și bănățeni și trupele de 

cercetare1. 

Conducerea centrală a Astrei aprecia buna colaborare 

cu ofițerii din comandamentul Corpului VI Teritorial Armată 

din Cluj, la comanda căruia se afla un mai vechi membru al 

instituției cultural-naționale din Sibiu, generalul de divizie D. 

Papp, care a aprobat ca din două în două săptămâni 

propagandiștii Astrei împreună cu ofițerii unităților militare 

aflați în Garnizoana din Cluj, să prezinte în fața soldaților 

prelegeri, respectiv, să fie organizate șezători culturale, 

expoziții tematice și filme documentar-educative. Din raportul 

directorului Despărțământului din Cluj al Astrei, Nicolae 

Bogdan secondat de secretarul structurii culturale profesorul dr. 

Alexandru Borza-fondatorul Grădinii Botanice din localitatea 

de pe Someș- care a fost înaintat Centralei din Sibiu aflăm că au 

fost prezentate 6 prelegeri în mediul militar clujean, la care 

publicul a participat în număr mare, în ciuda unor impedimente 

de natură tehnică2. 

Elementul ofițeresc român a fost invitat și a participat 

și în cadrul lucrărilor adunării generale a Astrei care a fost 

organizată în Reghin (29-30 august 1925). Printre ofițerii 

superiori participanți îi reținem pe Ioan Anastasiu, general din 

Garnizoana Cluj și Ion Manolescu, președintele Centralei 

Caselor Naționale. Remarcăm că pentru meritele sale privitoare 

la colaborarea interinstituțională între Astra și instituția pe care 

o prezida, pentru sprijinirea prezenței delegației Astrei în 

Vechiul Regat și pentru susținerea materială a edificării Casei 

Naționale dedicată lui Avram Iancu în Vidra de Sus, era aclamat 

în cadrul adunării generale ca membru de onoare al 

Asociațiunii3. De asemenea, reținem că în telegramele trimise 

cu această ocazie Astrei în Reghin, care au fost citite în cadrul 

ședințelor desfășurate în comisii (30 august), mesaje de salut 

din partea unor înalți ofițeri români, printre care menționăm pe 

I. Condeescu, Șeful Casei Militare a Principelul de Coroană al 

României, Carol, care a exprimat mulțumirile principelui Carol 

                                                             
1 Ibidem, anul 55, nr. 8-9, 1924, p. 347. 
2 Transilvania, anul 56, nr. 9-10, 1925, p. 398. 
3 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. nr. 1947/1925, p. 204; [Horia Petra Petrescu], 

,,Astra” în anii de după război (1918-1928), p. 42-43; Gheorghe Preda, Activitatea 
,,Astrei” în 25 ani de la Unire, p. 68-70. 

față de activitatea Astrei și față de omagiile care i-au fost 

aduse 4 . În urma alegerilor care au avut loc, constatăm 

aclamarea în rândurile membrilor Comitetului central al Astrei a 

baronului Ioan Boeriu, general de corp de armată și fost 

comandant al Corpului VII Teritorial de Armată din Sibiu5.  

Menționăm și vizita făcută în Sibiu la sfârșitul lunii 

noiembrie 1925 de către generalul Radu Rosetti, în acele 

momente directorul Muzeului Militar Național secondat de d-l. 

Costin Moisil, director la Arhivele Naționale ale Statului din 

București. În urma întrevederii avute de aceștia cu președintele 

Astrei, Vasile Goldiș, au fost acceptate direcțiile unei colaborări 

viitoare între instituția Muzeului Militar Național și 

Asociațiune, respectiv între instituția Arhivelor și Centrala din 

Sibiu a Astrei, în scopul organizării unor muzee militare în 

Transilvania și Banat 6 . Remarcăm tot pentru același an și 

participarea lui Vasile Bologa, membru al Comitetului central al 

Astrei la activitățile organizate de autoritățile statului în 

Mărășești, cu prilejul sfințirii și a inaugurării Mausoleului de la 

Mărășești 7 . Revista Transilvania, oficiosul central al 

Asociațiunii a prezentat și mediatizat cititorilor săi lucrarea 

generalului Constantin Dragu, cu titlul Fapte de împlinit, 

apărută în prima ediție în 1926 la Sibiu, respectiv, în a doua 

ediție în anul 1929 tot în Sibiu 8 . De asemenea, trebuie 

remarcată activitatea Astrei de a solicitat comandamentelor de 

garnizoană înființar bibliotecilor cu fond de carte, periodice și 

sală special destinată lecturii pentru soldați, subofițeri și ofițerii 

Armatei Române9. 

Conchidem, așadar, prin a menționa că au existat 

colaborări eficiente pe linia educației adulților și a pedagogiei 

sociale între Asociațiunea Transilvană și marile unități militare 

                                                             
4 Transilvania, anul 56, nr. 11-12, 1925, p. 609. 
5 Noul Comitet central al ,,Astrei”, în Transilvania, anul 56, nr. 11-12, 1925, p. 

534; Ibidem, anul 57, nr. 1, 1926, pagină de mediatizare a instituției, care este 
nenumerotată. Remarcăm că la acea dată, generalul de corp de armată, baron Ioan Boeriu 
era în rezervă. 

6 Transilvania, anul 56, nr. 11-12, 1925, p. 617; [Horia Petra Petrescu], ,,Astra” în 
anii de după război (1918-1928), p. 42; Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de 
la Unire (1918-1943), p. 71. 

7 [Horia Petra Petrescu], ,,Astra” în anii de după război (1918-1928), p. 49. 
8  Constantin Dragu, Fapte de împlinit, Sibiu, Tipografia Școlii Militare de 

Infanterie nr. 2 Sibiu, 1926, 128 p.; [Horia Petra Petrescu], ,,Astra” în anii de după război 
(1918-1928), p. 76. 

9  Paul Abrudan, Colaborarea dintre ASTRA și unitățile militare în domeniul 
cultural în perioada interbelică, p. 103-104; Idem, Documente inedite privind activitatea 
,,Astrei” pentru înființarea de biblioteci literare în unități militare din Transilvania în anul 
1919, în Studii și materiale de muzeografie și istorie militară, XIII, 1980, p. 341-354. 
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române precum: Corpul VII Armată (Sibiu), Corpul VI Armată 

(Cluj), Batalionul 7 de Vânători de Munte (Zalău), dar 

unități militare din Beiuș, Tinca, Tușnad, Târgu Mureș și 

conducerile despărțămintelor locale ale Astrei din Alba Iulia, 

Brașov, Sibiu1. Remarcăm, cu privire la activitatea punctuală a 

unor cadre militare care au activat și în alte părți din 

Transilvania rolul medicului militar Sorin Stoica (maior), care 

activa în Spitalul militar al Batalionului 7 Vânători de Munte 

din Zalău, care a prezentat în fața auditorului din comunele 

Buciu, Chieșd, Curitău, Păușa, Simleul Silvaniei, Unguraș aflate 

în arealul județului Sălaj mai multe prelegeri, axându

principal pe teme privind Combaterea bolilor venerice, 

etiologia, ravagiile, tratamentul și profilaxia lor

alcoolului și a tuberculozei2.  

De menționat și concursul pe care fanfara unității 

militare de Vânători de Munte din Zalău condusă de 

locotenentul Nicolae Chivu, l-a dat în mod constant la buna 

organizare a activităților culturale și muzicale ale 

despățământului Astrei din Zalău3.  

În anul 1927, invitat al Astrei în Sibiu, dar 

generalul Ion Manolescu, de altfel, membru de onoare al Astrei 

și care prezida în acel moment Centrala Caselor Naționale, a 

prezentat în fața publicului din localitățile mai sus menționate 

conferința Cultura și apărarea națională.  

,,Spre ce trebuie să tindă un popor, care vrea să aibă un 
viitor ? Nu dârjenie mioapă, ci un suflet, suflet 
organizație. Cinstirea a ceea ce este bu
Spirit de disciplină ! Ridicarea sufletului, ca să poată 
privi liber la oameni liberi ! Pregătirea bra
pentru măcel, ci pentru apărarea drepturilor sfinte de 
existență cinstită. Nu zdrăngăneala cu sabia, ci privire 
răspicată pentru pregătirea unui viitor mai bun 

copilașilor”4. 

                                                             
1  Valer Moga, Astra și Societatea, p. 91; Idem, 

interinstituţionale ale României, p. 240. 
2 Transilvania, anul 55, nr. 10-11, 1924, p. 471. Notăm că prelegeri privind higi

corporală, a vestimentației, a locuințelor, dar și combaterea, respectiv, tratarea bolilor 
venerice, a problemelor de sănătate cauzate de consumul excesiv de alcool sau tuberculoza, 
au fost prezentatea de medical militar Sorin Stoica și în rândurile Co
Zalău, dar și la diferitele posturi comunale ale instituției Jandameriei Române din județul 
Zalău. 

3 Transilvania, anul 55, nr. 10-11, 1924, p. 474. 
4 Ibidem, anul 59, nr. 10-11, 1927, p. 510. 
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române precum: Corpul VII Armată (Sibiu), Corpul VI Armată 

(Cluj), Batalionul 7 de Vânători de Munte (Zalău), dar și alte 

ți militare din Beiuș, Tinca, Tușnad, Târgu Mureș și 

țămintelor locale ale Astrei din Alba Iulia, 

. Remarcăm, cu privire la activitatea punctuală a 

și în alte părți din 

Transilvania rolul medicului militar Sorin Stoica (maior), care 

activa în Spitalul militar al Batalionului 7 Vânători de Munte 

ța auditorului din comunele 

șd, Curitău, Păușa, Simleul Silvaniei, Unguraș aflate 

țului Sălaj mai multe prelegeri, axându-se în 

Combaterea bolilor venerice, 

și profilaxia lor, Combarerea 

ționat și concursul pe care fanfara unității 

militare de Vânători de Munte din Zalău condusă de 

a dat în mod constant la buna 

și muzicale ale 

În anul 1927, invitat al Astrei în Sibiu, dar și în Săliște, 

generalul Ion Manolescu, de altfel, membru de onoare al Astrei 

și care prezida în acel moment Centrala Caselor Naționale, a 

ța publicului din localitățile mai sus menționate 

,,Spre ce trebuie să tindă un popor, care vrea să aibă un 
viitor ? Nu dârjenie mioapă, ci un suflet, suflet și 

ție. Cinstirea a ceea ce este bun și frumos ! 
Spirit de disciplină ! Ridicarea sufletului, ca să poată 
privi liber la oameni liberi ! Pregătirea brațului, nu 
pentru măcel, ci pentru apărarea drepturilor sfinte de 

ță cinstită. Nu zdrăngăneala cu sabia, ci privire 
regătirea unui viitor mai bun 

 „Astra” în relaţiile 

11, 1924, p. 471. Notăm că prelegeri privind higiena 
ției, a locuințelor, dar și combaterea, respectiv, tratarea bolilor 

venerice, a problemelor de sănătate cauzate de consumul excesiv de alcool sau tuberculoza, 
și în rândurile Companiei de Jandarmi 

și la diferitele posturi comunale ale instituției Jandameriei Române din județul 

În fond, înaltul ofițer român, s

publicului Astrei, în cele două localită

mod răspicat cu privire la ordine, disciplină 

fundamente de civilizație călăuzitoare, deopotrivă, atât pentru 

prezent, cât și pentru viitor. 

 
«Vulpea deșertului» în România. Erwin 

Rommel, pe Frontul de EST
 

 

        Incredibil și totuși cât se poate de adevărat! 
Feldmareșalul Erwin Rommel, legendara „Vulpe a 
deșertului”, remarcabilul lider militar al redutabilei DAK 
Deutsche Afrika Korps – din cel de Al Doilea Război 
Mondial, a luptat cu 25 de ani în urmă 
timpul Primului Război Mondial, în intervalul cuprins între 
toamna anului 1916 și primăvara a
Compania a-2-a a Batalionului Alpin Württemberg, cu 
gradul de căpitan.  

aptele sale de arme din acea perioadă sunt descrise cu 
rigurozitate, realism și o desăvârșită cunoaștere a științei 
militare și a „artei războiului” totodată în

în anul 1937 Infanteria atacă (Infanterie greift an), operă de 
referință scrisă de un militar desăvârșit, care a stârnit atenția 
Führerului Germaniei naziste, cancelarul Adolf Hitler.

Un tânăr remarcabil  

Am selectat din respectiva lucrare 
fragment, considerăm noi reprezentativ, referitor la începutul 
campaniei în România a Batalionului Alpin Württemberg, 
unitate de elită aflată în componența unui corp nu mai puțin 
remarcabil, Corpul Alpin Bavarez, comandat de experimen
general (ulterior mareșal) Erich von Falkenhayn, comandantul 
Armatei a-9-a Germană. 

Este vorba despre puternica ofensivă lansată la 10 noiembrie 
1916 de respectivul corp de luptă, specializat în opera
lupta în munți, asupra trupelor române po
Vulcan. Până la 26 noiembrie, când opera
întrerupte la apropierea iernii, românii, cople
tehnica de luptă net superioare ale adversarilor lor, lipsi
rândul lor de muniții și trupe de rezervă
lupte în condiții dure de mediu, cu echipamente nu tocmai 
adecvate, fuseseră nevoiți să se retragă pas cu pas, să 
abandoneze pozițiile avantajoase montane deținute. 

Și în alte zone montane, Armata a
victorioasă, forțele românilor, aflate într
critică, retrăgându-se treptat. În această ofensivă a luptat cu 

F
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țer român, s-a pronunțat în fața 

publicului Astrei, în cele două localități mai sus menționate, în 

mod răspicat cu privire la ordine, disciplină și liberate - 

itoare, deopotrivă, atât pentru 

șertului» în România. Erwin 
Rommel, pe Frontul de EST 

Andrei CĂPUŞAN  

și totuși cât se poate de adevărat! 
șalul Erwin Rommel, legendara „Vulpe a 

lui”, remarcabilul lider militar al redutabilei DAK – 
din cel de Al Doilea Război 

Mondial, a luptat cu 25 de ani în urmă și în România, în 
timpul Primului Război Mondial, în intervalul cuprins între 

și primăvara anului 1917, comandând 
a a Batalionului Alpin Württemberg, cu 

aptele sale de arme din acea perioadă sunt descrise cu 
și o desăvârșită cunoaștere a științei 

și a „artei războiului” totodată în cartea publicată 
în anul 1937 Infanteria atacă (Infanterie greift an), operă de 

ță scrisă de un militar desăvârșit, care a stârnit atenția 
Führerului Germaniei naziste, cancelarul Adolf Hitler. 

e și am tradus un mic 
fragment, considerăm noi reprezentativ, referitor la începutul 
campaniei în România a Batalionului Alpin Württemberg, 

ța unui corp nu mai puțin 
remarcabil, Corpul Alpin Bavarez, comandat de experimentatul 

șal) Erich von Falkenhayn, comandantul 

Este vorba despre puternica ofensivă lansată la 10 noiembrie 
1916 de respectivul corp de luptă, specializat în operațiile și 

ți, asupra trupelor române poziționate în pasul 
Vulcan. Până la 26 noiembrie, când operațiunile militare au fost 
întrerupte la apropierea iernii, românii, copleșiți de numărul și 
tehnica de luptă net superioare ale adversarilor lor, lipsiți la 

ții și trupe de rezervă, și fiind obligați să 
ții dure de mediu, cu echipamente nu tocmai 

ți să se retragă pas cu pas, să 
țiile avantajoase montane deținute.  

Și în alte zone montane, Armata a-9-a Germană înainta 
țele românilor, aflate într-o situație tot mai 

se treptat. În această ofensivă a luptat cu 
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bravură și eroism și Compania a-2-a a Batalionului Alpin 
Württemberg, comandată de tânărul căpitan în vârstă de numai 
25 de ani, Erwin Rommel.  

Sunt prezentate cu obiectivitate, realism și fără înflorituri 
condițiile aspre, dure, de luptă purtate la altitudini 
considerabile, pe vreme de ploaie, ceață, ninsoare chiar, de cele 
două tabere beligerante. Condiții cărora militarii comandați de 
Rommel le-au făcut față cu brio. Inventivitatea, prezența de 
spirit, curajul, posibilitatea de adaptare, luarea la momentul 
oportun a hotărârilor optime și mobilitatea rapidă a punerii lor 
în aplicare își vor spune în final cuvântul decisiv. Comandantul 
de companie îl prevestea pe militarul de carieră total de mai 
târziu… 

Situația României  

„În august 1916, Puterile Centrale erau supuse unor puternice 
asalturi din partea armatelor Antantei. Pe Somme, mase enorme 
de englezi și francezi erau angajate într-o înfruntare decisivă. 
Focul a izbucnit din nou, cu furie, pe câmpiile îmbibate până la 
refuz de sânge din jurul Verdunului. În est, frontul continua să 
fie zguduit de efectele ofensivei lui Brusilov, care i-a costat pe 
aliații noștri austrieci o jumătate de milion de oameni.  

În Macedonia, o puternică armată aliată aflată sub comanda 
generalului Sarrail era gata de atac. În ceea ce privește frontul 
italian, cea de a-6-a bătălie de pe Isonzo s-a încheiat cu 
pierderea capului de pod Gorz (Gorizia) și a orașului Gorz.  

Și pe acest front inamicul pregătea noi ofensive. În acest 
moment, românii au intrat în scenă în calitate de noi inamici. 
Erau convinși că intrarea lor în război va avea drept rezultat o 
victorie rapidă a Antantei. Drept recompensă, ei așteptau multe 
din partea aliaților lor.  

 

1916: stradă din București bombardată de zeppelinele 
germane 

La 27 august 1916, România a declarat război Puterilor 
Centrale. Jumătate de milion de soldați români au pătruns în 
Transilvania. Când către sfârșitul lunii octombrie, Batalionul 
Alpin Württemberg a sosit în Transilvania, fuseseră câștigate 
deja o serie de victorii răsunătoare (de către nemți – n. tr.) în 

Dobrogea, la Brașov și Sibiu, iar românii fuseseră aruncați 
dincolo de frontiere.  

Bătăliile decisive urmau a fi purtate de acum înainte. Rușii 
întăriseră armata română care cu câteva săptămâni în urmă 
trecuse frontiera cu cele mai minunate speranțe, însă fusese 
nevoită să o treacă înapoi (ca rezultat al înfrângerilor suferite – 
n. tr.). 

În marș forțat  

Batalionul Alpin Württemberg a coborât din tren la Pui, pe linia 
ferată deja avariată care ducea la Petroșani. Marșul forțat spre 
Petroșani a continuat pe drumurile răzbătute, care erau blocate 
de grămezi de pietriș și bolovani de toate felurile.  

Strategiile următoare s-au dovedit a fi eficace pentru înaintare. 
Echipele din fruntea companiei mărșăluiau cu baionetele fixate 
la arme. Ei netezeau o cale prin traficul confuz care din când în 
când bloca drumul. Vehiculele companiei erau însoțite de 
pușcași. Aceștia interveneau ori de câte ori vehiculele 
amenințau să se prăbușească. 

Trupele își continuau astfel înaintarea, încet, dar constant. Am 
întâlnit și prizonieri români, purtând bonetele lor ascuțite. Cu 
puțin înaintea miezului nopții, compania a ajuns în Petroșani și 
s-a odihnit câteva ore pe podeaua de lemn a unei școli. Ne 
ardeau tălpile de la lungul marș întreprins. Cu toate acestea, 
înaintea zorilor, companiile a-2-a și a-5-a s-au urcat în 
camioane și s-au îndreptat, prin Lupeni, către frontul montan 
amenințat.  

Cu câteva zile în urmă, înaintarea Diviziei a-11-a Bavareze prin 
pasurile Vulcan și Surduc eșuase. În cursul unor lupte dure date 
la ieșirile din trecători, infanteria și artileria au fost oprite, 
forțate să se retragă și serios avariate.  

În prezent, Corpul de Cavalerie Schemettow se afla în posesia 
unei creste de deal mergând în paralel cu granița. Dacă românii 
și-ar fi continuat atacul, slabelor noastre forțe le-ar fi fost destul 
de dificil să le facă față. După un drum de câteva ore cu 
camionul, am coborât. Brigada de cavalerie căreia îi fusesem 
atașați ne-a îndrumat și condus către linia de graniță, în direcția 
dealului 1794 (5920 picioare – n. tr.).  

Am urcat pe o potecă de munte strâmtă, iar pachetele conținând 
rațiile noastre de mâncare negătită pentru patru zile atârnau greu 
pe umerii noștri. Nu beneficiam nici de animale de tracțiune 
care să ne care pachetele cu rații și nici echipament montan 
pentru iarnă nu aveam. Mai mult, fiecare ofițer își căra propriul 
pachet.  

Urcam pantele abrupte de ore întregi. Am întâlnit câțiva 
oameni, dar și un ofițer din unitatea bavareză care luptase de 
partea cealaltă a muntelui. Nervii lor păreau a fi destul de 
slăbiți. Conform relatărilor lor, bătălia dusă pe ceață a fost 
extrem de dură. Majoritatea camarazilor lor au fost uciși în 
lupte corp - la corp cu românii. 

istorieistorieistorieistorie    
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După patru zile de luptă și fără mâncare acești câțiva 
supraviețuitori rătăceau prin pădurile de munte, reușind în final 
să găsească drumul către linia de frontieră. I-au descris pe 
români drept niște adversari pe cât de sălbatici, pe atât de 
primejdioși. 

Prin ploaie și frig  

După-amiaza târziu, am atins altitudinea de 1.207 metri și am 
campat în sectorul CP. În timp ce în alte companii era pregătită 
cina, căpitanul Goessler (comandantul companiei a-5-a) și cu 
mine am făcut o trecere în revistă a situației și am ordonat 
continuarea marșului cu toată rapiditatea posibilă, am atins 
Dealul 1794 (5920) în aceeași seară, am ocupat poziții în vârful 
lui și am executat recunoașteri în partea sudică, prin Muncel și 
Prislop.  

Ultimele rapoarte sosite de la trupele de recunoaștere care 
penetraseră zona de la sud de Muncel erau vechi de două zile. O 
stație de telefoane și cai de tracțiune ar fi trebuit să se afle pe 
Înălțimea 1794 (5920). Nu exista nici un fel de contact cu 
unitățile din dreapta și din stânga. A început să plouă atunci 
când am început să urcăm, fără vreun ghid.  

Pe măsură ce noaptea se lăsa se întețea și ploaia, astfel încât, în 
curând totul a devenit negru ca smoala. Ploaia rece s-a 
transformat într-o ploaie torențială care ne-a udat până la piele. 
O înaintare pe poteca abruptă și stâncoasă a devenit imposibilă, 
astfel încât am rămas de-o parte și de alta a potecii de măgari, la 
o altitudine de aproximativ 1.500 de metri.  

Uzi până la piele și muiați cum eram, ne era imposibil să ne 
așezăm. De asemenea, o încercare de a aprinde un mic foc cu 
câțiva pini pitici a dat greș. Ne-am ghemuit unii într-alții, 
înveliți în pături și tremurînd zgribuliți de frig. De îndată ce 
ploaia s-a domolit, am încercat iarăși să aprindem un foc, dar 
ramurile ude de pin au fumegat numai, neproducînd nici un pic 
de căldură. 

Încet-încet, minutele acelei nopți teribile se scurgeau. După 
miezul nopții ploaia a încetat, dar vântul rece și constant ne 
făcea imposibilă odihna și relaxarea în hainele noastre ude. 
Înghețați, ne dezmorțeam picioarele în jurul focului anemic, 
care mai mult fumega. 

În final, s-a luminat suficient de ziuă încât să putem continua 
urcarea până la înălțimea 1794 (5920) și să atingem în scurtă 
vreme linia de zăpadă. Când am atins vârful, hainele noastre 
împreună cu ranițele erau deja înghețate.  

Totul era înghețat, iar un vânt înțepător împrăștia zăpada care 
acoperea culmea înălțimii 1794 (5920). Pozițiile noastre nu 
trebuiau găsite, reperate, de inamic. O gaură strâmtă în pământ, 
în care de abia puteau încăpea zece oameni, adăpostea echipa 
telefonică. În partea dreaptă se aflau 50 de cai de tracțiune, 
zgribuliți și ei de frig. La scurtă vreme după sosirea noastră, o 
furtună de zăpadă a acoperit coasta muntelui, reducând 
vizibilitatea la numai câțiva metri. 

O situație critică  

Căpitanul Goessler a descris situația comandantului de sector și 
a încercat să obțină retragerea celor două companii. Toate 
explicațiile și argumentele prezentate de acest experimentat 
alpinist au fost zadarnice. Chiar și medicul chirurg l-a susținut, 
atrăgând atenția că o ședere continuă în zăpadă în veșminte ude, 
fără foc, fără adăpost, fără mâncare caldă, ar avea drept rezultat 
tot mai multe îmbolnăviri și degerături în următoarele ore.  

Drept răspuns, am fost amenințați cu proces la Curtea Marțială 
dacă ne mișcam numai cu un pas înapoi de pe pozițiile deținute. 
Pentru a se stabili unde se aflau trupele lipsă, sergentul de stat 
major Buttler a fost trimis în direcția Stersura via Muncel; 
trupele montane au întins corturile în zăpadă.  

Nu am reușit să facem foc. Au fost raportate numeroase cazuri 
de febră și vomă. Am reînnoit cererile anterioare către sector, 
din păcate cu același rezultat fără efect. A început o noapte 
oribilă. Frigul a devenit tot mai mușcător, iar oamenii nu au mai 
rezistat în corturi și, la fel ca în seara anterioară, au încercat să 
se încălzească dezmorțindu-și picioarele. 

O lungă noapte de iarnă de coșmar! Când s-a luminat de ziuă, 
doctorul a fost nevoit să spitalizeze 40 de militari. Mi s-a 
ordonat de către căpitanul Goessler să mă deplasez la sectorul 
de comandă spre a raporta situația trupelor de pe vârful 
muntelui. Se pare că am avut succes deoarece s-a ordonat 
imediat punerea în aplicare a cererii noastre.  

Când m-am întors la dealul 1794 (5920), căpitanul Goessler 
decisese deja să se miște de pe poziții împreună cu resturile 
rămase de la celelalte companii, orice s-ar întâmpla. Situația era 
extrem de critică: 90% din supraviețuitori se aflau sub tratament 
medical, din cauza degerăturilor și simptomelor frigului.  

La prânz vremea s-a mai încălzit și limpezit, iar noi am fost 
înlocuiți cu trupe proaspete, bine echipate, cu animale de povară 
care să le care pachetele, lemnele și alte piese ale 
echipamentului. Între timp, trupele de recunoaștere au fost și ele 
descoperite de echipa de cercetași a lui Buttler, pe pintenii de 
sud ai muntelui. Acolo, la o altitudine de 1.000 de metri, erau 
temperaturi suportabile. Nici o urmă însă de români. 

Ciocniri ușoare…  

După trei zile, compania era iarăși înapoi, gata de luptă, într-o 
formă bună. Pe o vreme mult mai favorabilă și beneficiind de 
un echipament mai bun, am urcat Muncelul. După ce am 
staționat la altitudinea de 1.800 de metri, am continuat 
înaintarea spre Stersura, o colină din munții Vulcan care se 
înalță perpendicular spre nord-est și nord. Comandamentul 
companiei a trimis avanposturi la o distanță de circa 1.100 metri 
la nord de Stersura.  

În timp ce aceștia săpau un „arici” (obstacol cu sârmă ghimpată 
– n. tr.) pe o creastă împădurită, sub paza unor sentinele, 
lucrurile au început dintr-o dată să prindă viață pe Stersura. 
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Românii, cu un batalion, săpau și ei peste drum, în câteva 
poziții suprapuse. Ciocnirile ușoare pe care le-am avut în cursul 
zilelor următoare cu un inamic slab nu au produs vreo pierdere 
în rândurile noastre.  

Stăteam mai departe în corturi, pe poziții, animalele de tracțiune 
ne aduceau zilnic provizii din vale sau din partea cealaltă a 
crestei muntelui; prin telefon eram conectați la grupul maiorului 
Sproesser și la sentinelele noastre. Pe partea dreaptă se găsea 
Arkanul. Pe versanții abrupți dinspre sud-est, puteam vedea 
unități aparținând Diviziei 11 Artilerie, care fuseseră 
abandonate acolo. La aproximativ 2 km est de noi, pe 
următoarea creastă, se aflau alte unități ale Batalionului Alpin 
Württemberg.  

Ceața acoperea câmpia de sub noi pe o largă întindere și se 
strecura asemeni unor valuri de ocean printre vârfurile însorite 
și impunătoare ale Alpilor Transilvaniei. O priveliște absolut 
minunată! Observații: Ocuparea dealului 1794 (5920) a 
demonstrat în ce grad poate vremea montană să influențeze 
eficiența și rezistența trupelor, în special atunci când 
echipamentul nu este adecvat și complet, iar proviziile lipsesc.  

Pe de altă parte, s-a văzut cât de mult poate îndura soldatul, în 
prezența inamicului. În anumite circumstanțe, lemn uscat sau 
cărbune de lemn (mangal) ar trebui furnizat trupelor aflate la 
altitudinea de 1.500 de metri. Câteva zile mai târziu, pe 
versanții sudici ai munților Vulcan ne încălzeam corturile la 
focuri mici de mangal, produse în căni de tablă suspendate. 

...și lupte grele  

În noiembrie (1916 – n. tr.), românii erau pregătiți pentru un 
atac german dinspre Brașov (Kronstadt în textul original – n. 
tr.) în direcția București și și-au concentrat grosul rezervelor pe 
suprafața de la nord de Ploiești. Ei nu știau că generalul Kuhne 
formase un nou grup de atac în zona Vulcan- Surduc tocmai în 
scopul forțării unei pătrunderi în Valahia și avansării spre 
București prin vest.  

În primele zile ale lunii noiembrie, unități ale batalionului 
nostru, situate în dreapta noului grup, au cucerit înălțimile 
pornind de la Prislop, prin Cepilul, către Gruba Mare. Această 
operațiune era desemnată să ofere protecție principalelor noastre 
forțe montane. A trebuit să purtăm lupte grele, și de îndată ce 
cuceream niște poziții ne străduiam din răsputeri să păstrăm 
pozițiile câștigate ca să facem față unor inevitabile 
contraatacuri.  

Românul este un bun luptător, însă toate contraatacurile 
respinse, a început să se simtă tot mai strâns încercuit în 
Stersura. La 10 noiembrie, compania mea, mai puțin un pluton 
lăsat în urmă pentru a asigura securitatea, a fost mutată la Gruba 
Mare, pentru a participa la atacul grupului Kuhne.  

Atacul era programat să fie declanșat în ziua de 11 iar misiunea 
batalionului nostru consta în capturarea Leșcului, un vârf 
strategic, de comandă, cu o înălțime de 1.000 metri, ale cărui 

pante sudice formează o parte a frontierei cu Valahia. Românii 
au pus toată măiestria lor în fortificarea acestui vârf, astfel că 
am putut vedea câteva poziții ostile situate, una în spatele 
celeilalte, în șaua dintre Gruba Mare și vârful Leșcului.  

Batalionul nostru reunea patru companii de pușcași (între ele 
aflându-se și a-2-a) destinate acestui atac și o baterie de artilerie 
montană atașată pentru sprijinul lor direct. Detașamentul lui 
Goessler trebuia să întreprindă un atac frontal, în timp ce Lieb 
avea misiunea de a încercui pe la est poziția ostilă. Pentru 
îndeplinirea acestei părți a sarcinii, Lieb dispunea de două 
companii. Atacul frontal trebuia declanșat numai după ce forța 
de încercuire va fi fost angajată în acțiune. 

Înaintarea  

Compania a-2-a a fost întărită cu un pluton de mitraliere și în 
dimineața zilei de 11 noiembrie ne găseam la numai 200 de 
metri dreapta de pozițiile românilor. Eram gata de acțiune. Pe 
drumul nostru spre zona de adunare am dat peste o patrulă 
românească și am avut un rapid schimb de focuri cu aceasta. 
Rezultatul pentru noi: câțiva prizonieri inamici capturați și nici 
o pierdere. 

Am aflat de la aceștia că românii fuseseră înștiințați că ceva 
neplăcut pentru ei era pe cale să se petreacă, astfel încât și-au 
petrecut toată dimineața măturând cu foc de artilerie și puști 
întreaga suprafață. În această parte de lume, acoperirea (este 
vorba despre acoperirea naturală, care oferea protecție – n. tr.) 
era amplă, astfel încât nu am suferit pierderi. 

Nu am risipit muniție și am replicat la focul lor, dar am 
consumat timp în extinderea recunoașterii poziției inamicului și 
în schițarea, pe sol, a unor planuri complete și detaliate 
referitoare la sprijinul cu foc pe durata atacului. O baterie de 
artilerie montană a fost instalată pe poziții în flancul nostru 
stâng în ariergardă, iar numeroase OP–uri (probabil puncte 
operative – n. tr.) au fost stabilite și puse în funcțiune.  

Orele înaintau, se apropia amiaza și Lieb încă nu lovise. La 
primele sunete ale atacului, am început și noi înaintarea 
împreună cu celelalte unități ale detașamentului Goessler. 
Înainte ca să înceapă compania a-2-a înaintarea, locotenentul 
Grau a măturat cu un puternic foc de mitraliere pozițiile 
vrăjmașe, de pe pozițiile sale ușor ridicate. 

Oamenii noștri au ieșit de sub acoperire și au atacat partea de 
jos a dealului, năpustindu-se asupra inamicului cu furia unui 
torent năvalnic de munte. Românii au decis să nu opună 
rezistență; atacul nostru i-a scos din tranșeele aflate pe șaua 
muntelui, iar noi, în câteva minute, atinsesem vârful Leșcul. Am 
luat puțini prizonieri, deoarece românii au dovedit o abilitate 
remarcabilă în a se strecura din ascunzișurile lor și a dispărea 
într-una din numeroasele râpe sau viroage care împânzeau șaua 
montană.  

Cu toate acestea, cucerirea deplină de către noi a vârfului 
Leșcului nu s-a lăsat multă vreme așteptată iar noi am staționat 
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acolo peste noapte. Compania a-2-a era mulțumită de rezultat: 
în atacul frontal întreprins nu am avut decât un singur militar 
rănit. După lăsarea întunericului, au fost trimise detașamente 
pentru a localiza inamicul și a căuta hrană. Până la acea dată, 
subzistasem cu rații extrem de mici.  

 

Erwin Rommel şi-a câştigat celebritatea în cel de-al Doilea 
Război Mondial, în calitate de comandant al faimoasei 

“Afrika Korps” 

Detașamentele au revenit în dimineața zilei de 12 (noiembrie – 
n. tr.) și au raportat că le-a fost imposibil să contacteze 
inamicul. Au adus în schimb un număr mare și variat de vite, 
din care am gătit o bună parte în minimum de timp. Hrana 
îndestulătoare și strălucitorul soare de noiembrie ne-au făcut să 
uităm frigul îndurat în corturi pe timpul nopții. 

Observații: Suprafața de adunare pentru atacul din 11 noiembrie 
se afla pe o pantă opusă, situată la aproximativ 200 de metri de 
poziția inamică. Inamicul a greșit nefolosind avanposturile de 
luptă pentru a putea astfel împiedica apropierea noastră la o 
distanță atât de mică de obiectivul principal de cucerit. Trupele 
au rămas în această zonă de adunare vreme de câteva ore, fiind 
în cea mai mare parte a timpului subiectul unui constant foc de 
hărțuire.  

Atacul însuși a fost sprijinit de focul mitralierelor, pornit de la o 
distanță de 200 de metri. Configurația terenului a permis buna 
funcționare a focului de sprijin. Focul susținut al mitralierelor a 
forțat inamicul să se adăpostească în acele puncte în care 
plutoanele de asalt preconizau să îi atace. Servanții mitralierelor 
au menținut constant focul, timp în care trupele au acoperit 
spațiile goale dintre poziții, după care au reorientat focul spre 
pozițiile din spate (ariergardă) ale inamicului.  

După o breșă efectuată cu succes, s-au mișcat repede și au 
sprijinit în continuare atacul de pe poziții mult mai bune aflate 
în șaua alungită. De câteva ore bune, inamicul se aștepta la un 
atac din partea noastră, dar modalitatea noastră de luptă a 
constituit pentru el o surpriză totală. Am fi dobândit un succes 
mult mai mare dacă am fi amânat atacul cu 30 de minute. La 
acea vreme, dispozitivul lui Lieb s-ar fi aflat în spatele 
românilor, în loc să fie în apropierea flancului lor”.  

Studentul în filosofie Camil Petrescu a dorit războiul, l-a făcut 
ca un voluntar ardent și patriot, văzând în marea aventură pe 
care a trăit-o o confruntare existențială, o experiență majoră pe 
care a căutat-o și de ale cărei urmări și revelații se va resimți 
toată viața. Or, aici e un punct de unde se luminează o latură a 
personalității sale umane atât de originale.  

Sensul vieții ca luptă, care completează acel cult al erosului 
absolut și drama cunoașterii, realizând o sinteză atât de 
interesantă în concepția lui Camil Petrescu (și pe care Al. 
Paleologu a pus-o în lumină în eseul său Tema duelului la 
Camil Petrescu), formează o temă care-i străbate toată 
activitatea artistică.  

 

De aceea, scriitorul a rămas cu o mare curiozitate deschisă 
pentru problemele războiului în genere și a fost la începutul 
celui din 1939 comentator militar la o mare revistă. El a încercat 
în decursul anilor o reconstituire documentară a campaniilor la 
care a fost părtaș și a urmărit cu o atenție pe care nu o avea 
totdeauna la adresa literaturii „cărțile combatanților”.  

Ca o curiozitate, semnalăm amănuntul că în bătălia pentru cota 
Ungureanu (unul dintre episoadele marii încercări ofensive 
germane de a sparge frontul românesc la Oituz), comandantul 
trupelor a fost căpitanul Erwin Rommel. Descrierea bătăliei e 
făcută în detaliu în memorialul său de război, apărut mult mai 
târziu și intitulat Infanterie greift an (Infanteria atacă), Berlin, 
1941. Ar fi interesant pentru un biograf al lui Camil Petrescu să 
parcurgă descrierea desfășurării teribilelor lupte, făcută într-un 
stil sec și fără retorică, în care el notează toate amănuntele 
sângeroasei bătălii, conchizând că, deși au cucerit cota 
Ungureanu, trupele germane au fost oprite în fața dealului 
Coșna: - „O străpungere a frontului inamic nu s-a produs”. 

E ciudat că această carte a scăpat curiozității atât de active a lui 
Camil Petrescu, care a ignorat pe cine a avut în față în eroica și 
cât pe ce să-i fie fatală bătălie din august 1917. Rommel nu era 
cu totul necunoscut cercurilor noastre militare, căci traducerea 
lucrării sale, Exerciții pentru ploton și companie, apăruse în 
românește în 1939. Întrucât ne privește, mărturisim că 
parcurgând memorialul lui Rommel am putut verifica teoria lui 
Camil Petrescu despre „autenticitate”: Un fior ne-a cuprins la 
lectura acelor pagini: efectul se datora faptului că asupra 
sensibilității noastre lucrase mai înainte proza incandescentă a 
scriitorului, cu care nu puteam să n-o comparăm. Sau, ca să dăm 
până la urmă dreptate tot lui Camil Petrescu, era vorba chiar de 
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„poezia” documentului.  (Alexandru George, Din tinere
Petrescu, în lucrarea La sfârșitul lecturii, Ed. Cartea Românească, 1973)

 

Nicolae Purcărea, omul care a dus în spate 
20 de ani de temniţă grea, în închisorile 

comuniste 

       Mi-aduc aminte că Valeriu Gafencu a primit o dată o 
haină. Era o haină mai bună. El, ce să facă, a dat
faci?", l-au întrebat camarazii. O trimit înainte! La fel a făcut şi 
Părintele Justin Pârvu, care a primit o pereche de bocanci noi 
şi i-a dat. Şi a zis: "Lasă, eu pot să umblu şi cu unii mai răi!"
Şi vă mai spun un lucru cutremurător, de la un alt sfânt, zic eu 
acum, după ce a murit: Părintele Calciu-Dumitreasa! Au fost 
zidiţi 16 inşi într-un coridor, la Jilava! Erau celulele morţii, 
Casimca îi zicea! Era în celulă cu Costache Oprişan. Ce a făcut 
Părintele Calciu? Pe-atunci nu era preot, era medicinist, a 
făcut teologia după ce a ieşit din închisoare, s-a 
cel mai mare pe care l-au făcut închisorile e că au umplut ţara 
de preoţi! Ceea ce înseamnă că toate cele trăite în închisoare s
au concretizat în afara închisorii! Ce-a făcut Părintele Calciu? 
Oprişan era bolnav, era pe moarte, avea tuberculoză. Ca să
ajute, Părintele Calciu şi-a tăiat venele, a umplut o cană cu 
sânge, ca să-i dea să bea lui Costache! Nu i
niciun folos, dar gestul e uimitor! De ce a fost bătut Costache 
Oprişan de către Ţurcanu, de sărea cu bocancii pe el? Pentru 
că fusese, într-o anumită perioadă, şeful Frăţiilor de Cruce! A 
fost călcat în picioare, călcat cu bocancii pe gât, plămânii lui s
au zdrenţuit!
Vă pun o întrebare, dacă puteţi să-mi răspundeţi: cum m
vindecat eu de TBC fără să primesc medicamente? Şi am fost 
într-o stare gravă, dădeam sânge. M-am dus la doctor, dar nu 
m-a ajutat. Am fost pedepsit pentru că am trădat marea cauză a 
demascării de la Piteşti, adică am deconspirat secretul lor. Şi 
pentru asta am fost pedepsit. Am stat şapte luni la pedepsă, 
timp în care m-am îmbolnăvit de TBC. Norocul meu că a venit o 
maşină, ne-au făcut raze, şi pe TBC-işti ne-au dat la o parte. 
Am avut un regim de linişte. După ce m-am elibe
nu m-au trimis acasă, ci m-au trimis cu domiciliu obligatoriu în 
Bărăgan. M-am dus, era lângă Feteşti, la 15 km. Exact pe locul 
unde Panait Istrati descrie ciulinii Bărăganului. Eu nu pot să 
descriu aşa frumos cum a făcut-o el! Făcuseră ei ac
Lăţeşti, în locul satulului Lăteni. Şi m-am dus la Feteşti, la 
sanatoriul TBC, pentru consultaţie. Şi zice doctorul: "Dom’le, 
dar dumneata ai fost TBC-ist. Doar urme se mai văd". Astăzi 
plămânii mei sunt zdrenţuiţi, ca o cârpă ruptă, dar trăies
ajutorul lui Dumnezeu. Vorbele mele nu-s vorbe mari, dar sunt 
vorbe curate, cinstite, ale omului care a dus în spinare aproape 
20 de ani de temniţă. În cărţile de istorie nu se vorbeşte despre 
sfinţii închisorilor pentru că comunismul n-a căzut. Ce t
noi azi sunt consecinţele culturii comuniste. Să nu credeţi că a 
dispărut comunismul. A dispărut formal. Toate relele sunt 
efectele concepţiilor comuniste.  Mărturisire făcută în anul 2009, 
consemnată de Florin Palas 
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(Alexandru George, Din tinerețea lui Camil 
șitul lecturii, Ed. Cartea Românească, 1973) 
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Învăţătorului Ion Pridon

 

        Cuvânt de pomenire a învăţătorului Ion Pridon (ucis în 
27 septembrie 1952, în lanţuri fiind), îndrumătorul 
rezistenţei anticomuniste din răsăritul Ţării Făgăraşului

in în faţa dumneavoastră pentru a aduce un modest 
omagiu învăţătorului Ion Pridon, fiu 
la a cărui moarte se împlinesc astăzi 67 de ani.

Învăţătorul Ion Pridon s-a născut în 13 ianuarie 1899, în satul 
Părău, din părinţii Gheorghiţă şi Magdalena, ţărani simpli, şi de 
la care a învăţat cele mai de preţ lucruri: hărnicia, cr
dragostea de neam şi demnitatea. A fost nu doar dascăl a 25 de 
generaţii de elevi, ci şi îndrumător pentru întregul sat. Căci 
învăţătorul Pridon se implica cu întreaga sa fiinţă şi pricepere în 
viaţa satului, organizând manifestări artistice de fie
sărbătoare. Copiilor le-a deschis cu dragoste poarta cunoaşterii, 
mulţi dintre elevii săi ajungând medici, profesori, ingineri etc.
Conştientizând datoria sfântă pe care fiecare dintre noi o are 
faţă de neamul românesc, Ion Pridon a luptat ca voluntar
primul război mondial pentru Marea Unire şi apoi în cel de
doilea război mondial, ajungând la gradul de căpitan.
După ocuparea ţării de către bolşevici, învăţătorul Pridon se 
dedică cu totul luptei de rezistenţă armată anticomunistă din 
Munţii Făgăraşului.  

Fără ajutorul ţăranilor din Ţara Făgăraşului, luptătorii din munţi 
nu ar fi rezistat. Peste 10.000 de ţărani au fost arestaţi şi 
anchetaţi pentru gesturi creştineşti: că au dat o bucată de pâine 
sau un pumn de mălai, o şubă sau o pereche de bocanc
de lapte pruncului rămas al nimănui, că au oblojit o rană sau au 
găzduit în şură vreun luptător. 

În astfel de conjunctură, învăţătorul Pridon nu putea sta 
deoparte. Dimpotrivă, a înfiinţat, împreună cu studentul Marcel 
Cornea şi cu mai mulţi ţărani, organizaţia “
avea ca scop fundamental lupta împotriva ocupaţiei ateo
bolşevice. 
În noiembrie 1950, Marcel Cornea coboară din munţi spre a se 
sfătui cu învăţătorul Pridon. Deşi insistă să nu intre în casă, 
pentru a nu face necazuri învăţătorului, Omul Pridon nu 
concepe să-l găzduiască în şură, căci i se părea că nu se cade, ci 
îi deschide larg uşa casei. În casa învăţătorului Pridon va fi ucis, 
în noaptea de 10-11 noiembrie, primul luptător din munţi, 
studentul Marcel Cornea. Tot atunci şi tot aici a fost rănit un alt 
luptător, Virgil Radeş. În 1950, învăţătorul Ion Pridon este 
arestat, iar în 1951 este condamnat la moarte. În timpul detenţiei 
are un comportament de înaltă ţinută morală, nu trădează pe 
nimeni, nu divulgă niciun nume, îşi a
responsabilitate a acţiunilor grupului “Vultanul”. În 27 
septembrie 1952 este ucis, în lanţuri fiind. Familia i se risipeşte 
(soţia moare la scurt timp, iar fiicei i se pierde urma prin lumea 
largă). O placă memorială aşezată de colegii săi d

V
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zidul casei aminteşte de acest mare luptător pentru Hristos şi 
pentru România. 

Aşa cum spune Doamna Aspazia Oţel Petrescu, “
munţi este un cavalerism românesc care va trece în legendă
România a avut, şi nu puţini, luptători pentru libertatea, 
demnitatea şi onoarea românească. Este singura ţară în care a 
existat acest fenomen exemplar de rezistenţă armată 
anticomunistă. Să fim vrednici de rugăciunile martirilor şi 
mărturisitorilor noştri! Cuvânt întocmit de Crina şi Florin Pal
rostit de profesoara Crina Palas, în faţa credincioşilor Parohiei Ortodoxe 
Părău 

 

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

Mariana

 
 
        La aproape trei decenii de la Revoluţie, doar doi 
torţionari au fost condamnaţi definitiv şi au apucat să 
ispăşească o parte din pedeapsă.  
 

eilalţi călăi care au comis crime în numele 
comunismului au dus o bătrâneţe liniştită după 
Revoluţie, bucurându-se de pensii mari şi d

viaţă peste cel al victimelor lor. Alexandru Vişinescu şi Ioan 
Ficior sunt cei doi călăi ai închisorilor comuniste care au fost 
condamnaţi pentru crime împotriva umanităţii. Alexandru 
Vişinescu, fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Săr
fost condamnat definitiv, în 10 februarie 2016, la 20 de ani de 
închisoare în dosarul în care a fost găsit vinovat de crime 
împotriva umanităţii, decizia fiind o premieră din punct de 
vedere judiciar. Procurorii Parchetului instanţei supreme l
acuzat pe Vişinescu că, în perioada 1956-1963 a luat măsuri de 
persecutare a deţinuţilor politici încarceraţi la Râmnicu Sărat. El 
a fost de altfel ultimul comandant al închisorii, unde a murit, în 
urma torturilor, liderul PNŢ Ion Mihalache. Fostul călău a mu
la 5 noiembrie, în Spitalul-Penitenciar Rahova. Nici celălalt 
torţionar, Ioan Ficior nu a apucat să ispăşească pedeapsa 
primită, tot de 20 de ani de închisoare, sfârşind la 26 septembrie 
2018, la Spitalul Penitenciarului Jilava. Ficior a fost trimis în
judecată în august 2014, fiind acuzat că în perioada 1958
când a condus Colonia de muncă Periprava, a introdus şi 
coordonat un regim de detenţie represiv, abuziv, inuman şi 
discreţionar împotriva deţinuţilor politic, fiind înregistrate 103 
decese. Despre cei doi torţionari condamnaţi, Alexandru 
Vişinescu şi Ion Ficior, teologul Radu Preda, preşedintele 
executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 
şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), a declarat recent: 
„Hotărât lucru: Ficior şi Vişinescu nu reprezintă «procesul 
comunismului în România». Ei au plătit pentru fapte reale, 
pentru abuzuri şi chiar crime. Fără dubii. Cu toate acestea, ei nu 
sunt nici baza şi nici vârful piramidei răului dictaturii 
comunismului. Au fost utili şi, cum s-a văzut în probatoriu şi 
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zidul casei aminteşte de acest mare luptător pentru Hristos şi 

Aşa cum spune Doamna Aspazia Oţel Petrescu, “rezistenţa din 
munţi este un cavalerism românesc care va trece în legendă”. 

pentru libertatea, 
demnitatea şi onoarea românească. Este singura ţară în care a 
existat acest fenomen exemplar de rezistenţă armată 
anticomunistă. Să fim vrednici de rugăciunile martirilor şi 

uvânt întocmit de Crina şi Florin Palas  
rostit de profesoara Crina Palas, în faţa credincioşilor Parohiei Ortodoxe 

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

Mariana IANCU 

ii de la Revoluţie, doar doi 
torţionari au fost condamnaţi definitiv şi au apucat să 

eilalţi călăi care au comis crime în numele 
comunismului au dus o bătrâneţe liniştită după 
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pentru abuzuri şi chiar crime. Fără dubii. Cu toate acestea, ei nu 
sunt nici baza şi nici vârful piramidei răului dictaturii 

văzut în probatoriu şi 

audierea martorilor, entuziaşti. Au dat dovadă de abnegaţie. Au 
slujit regimului, de unde şi uimirea de a fi traşi, la mare distanţă 
de timp, la răspundere. Nedumerirea lor era reală: de ce doar ei? 
Întrebarea rămâne. De curând, un 
preliminară nu vedea ca fiind relevante dovezile aduse de 
IICCMER în cazul altui torţionar, printre ultimii care mai sunt 
în viaţă. Procesul comunismului, cel fără ghilimele, se 
dovedeşte nu doar anevoios, dar din ce în ce mai frustrant
pentru cei care nu încetează să aducă dovezi. Nu abandonăm. 
Dimpotrivă“. La rândul său, istoricul Marius Oprea, fondatorul 
IICCMER, atrage atenţia că, în continuare, torţionarii din 
fostele închisori comuniste au pensii fabuloase, în timp ce 
victimele lor duc o bătrâneţe la fel de grea precum le
tinereţea pierdută în colonii de muncă, în temniţe sau departe de 
casă. El a dezvăluit faptul că, în România, sunt foarte mulţi 
oameni care au comis păcate de moarte în numele 
comunismului şi care, în loc să fie aduşi în faţa instanţelor de 
judecată, au pensii de zece ori mai mari decât ale victimelor lor. 
„Un ofiţer de Securitate are o pensie de 7
în timp ce un deţinut politic primeşte pentru un an de temniţă o 
pensie de 200 de lei. Este cumva un paradox. Trăim într
în care comunismul a fost condamnat ca regim criminal, iar 
uneltele lui continuă să fie recompensate de noi“. Istoricul a 
încercat să deconspire călăii comunişti la 17 septembrie 1991 
când a depus la Parchetul General o sesizare penală cu privire la 
crimele săvârşite de Securitate. „Nu s-a întâmplat nimic concret. 
Toate dovezile pe care le-am dus la Procuratură au fost luate în 
considerare, dar procurorul militar mi-
de acord să încep procesul comunismului, dar spuneţi
stradă stă comunismul, ce vârstă are şi, mai ales, arătaţi
cadavrul, dacă spuneţi că a comis o crimă. Pentru că noi nu 
putem porrni un proces pentru o crimă dacă nu avem un 
cadavru». Credea că a găsit o soluţie să renun
Atunci mi-am adus aminte de prima mea dragoste: arheologia, 
şi am reunit cele două expertize: cea de arheolog şi cea de 
doctor în istoria Securităţii, astfel că în 2005 când am creat 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Primul 
a fost să aduc alături de mine o echipă de arheologi şi am 
început să dezgropăm la propriu victimele regimului comunist“, 
povesteşte Marius Oprea despre începuturile campaniilor 
arheologice de deshumare a osemintelor deţinuţilor politic din 
perioada comunistă. Istoricul Mădălin Hodor vorbeşte despre 
sutele de torţionari care nu au plătit niciodată, care, la 
Revoluţie, au tremurat puţin, dar care şi
să credeţi voi (n.r. – torţionarii) despre statul acesta nou şi 
democratic? Că e foarte bun. Statul, reprezentat de poştaşul care 
în fiecare lună aduce pensia, zicea: «Să trăieşti nea’ 
Vişinescule!» Da. În fiecare lună statul român, membru UE şi 
NATO, îi mulţumea lui Alexandru Vişinescu. «Să ne trăieşti! Ia 
de aici 90 de milioane, ne scuzi că e puţin faţă de merite, dar 
promitem să îţi creştem pensia»“, râde sarcastic istoricul. 
Deţinuţii politici nici nu visau la aşa pensie. Ei, spune istoricul, 
aveau gratuitate pe CFR. „Mişto asta. La cum arată CFR
un fel de tortură. Lasă că ei sunt obişnuiţi să stea zeci de ore 
într-un loc strâmt, fără aer vara şi îngheţaţi bocnă iarna. Din 208 
torţionari trimişi iniţial prin 2008 la Parchetul Militar au rămas 
35, din care au fost trimişi în instanţă vreo cinci, din care au fost 
condamnaţi doi, din care au murit amândoi. Acesta e procesul 
comunismului. «Nurenberg-ul» românesc“, spune Mădălin 
Hodor. În arhivele comunismului, mărturiile foştilor deţinuţi 
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politic vorbesc de alte sute de torţionari ai sistemului criminal 
comunist, care nu au fost traşi la răspundere pentru crimele 
săvârşite, pentru teroarea instaurată în lagărele şi coloniile de 
muncă. Unii au emigrat în Occident, bucurându-se tocmai de 
drepturile şi civilizaţia pentru care, altădată, mii de români au 
luptat şi au ajuns după gratii. „Weekend Adevărul“ vă prezintă 
portretele călăilor din spaţiul concentraţionar românesc după 
instaurarea regimului comunist în România imediat după 
intrarea ţării noastre sub ocupaţia sovietică.  
Victimele torţionarilor se învelea în cearşaf pentru a nu se 
murdări de sângele victimelor 
 Gheorghe Enoiu, şef al Direcţiei a VIII-a - Anchete din M.A.I., 
participa personal la anchete, dezbrăcat până la brâu şi acoperit 
pentru un cearşaf pentru a nu se murdări de sânge, au povestit 
cei care au supravieţuit metodelor sale barbare de anchetă. 
Conform Deciziei nr. 1697 din 2007 a Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivei Securităţii, s-a decis că a fost agent al 
poliţiei politice comuniste. Colonelul de Securitate este cel care 
a coordonat anchetarea grupării din jurul lui Vasile Luca în 
1952, activist şi politician comunist român, care a sfârşit ca 
deţinut politic în închisoarea Aiud, victimă a epurărilor în spirit 
stalinist din propriul său partid. Tot Enoiu a fost cel care a 
anchetat revolta studenţilor români din anul 1956. În România, 
în acel an, au avut loc mai multe revolte studenţeşti 
anticomuniste, inspirate după modelul din Ungaria. Tinerii 
cereau printre altele condiţii mai bune de viaţă, retragerea 
armatelor sovietice şi dreptul la liberă exprimare. La Timişoara, 
dorinţa de libertate a tinerilor a fost înăbuşită de Securitate, iar 
zeci de studenţi au înfundat temniţele comuniste. Liderul 
mişcării, Teodor Stanca, a fost condamnat la opt ani de 
închisoare. Gheorghe Enoiu nu doar a coordonat interogatoriile, 
ci a participat personal la torturarea unora dintre cei arestaţi.  
Demostene Andronescu în „Reeducarea de la Aiud. Peisaj 
lăuntric. Memorii şi versuri din închisoare“ povesteşte 
tratamentul primit de la Enoiu când a spus că nu ştie nimic 
despre manifestaţie. „M-a trecut într-o cameră alăturată, 
spunându-mi să aştept acolo. Aşteptând, am examinat cu 
privirea camera în care, în afară de două mese şi un scaun, nu 
mai era nici un fel de mobilă. Pe una din mese erau câteva 
ustensile (două vine de bou, vreo trei-patru nuiele de diferite 
dimensiuni, un capăt de furtun, un gârbaci şi alte cele). Într-un 
colţ, rezemate de perete, câteva bate din lemn şi vreo trei ţevi de 
fier de diferite dimensiuni. După vreo jumătate de ora de 
aşteptare, a apărut, în sfârşit, Enoiu, însoţit de trei haidamaci. 
Toţi erau cu busturile goale, având pe ei doar maieurile. Fără a-
mi mai adresa vreun cuvânt, şeful porunci celor trei: «Pregătiţi-
l!». Unul dintre ei mi-a pus cătuşele la mâini, apoi mi-a ordonat 
să mă aşez jos pe duşumea. M-au silit să-mi duc genunchii până 
sub bărbie şi mi-au trecut mâinele încătuşate peste ei. Printre 
mâini şi încheieturile genunchilor, au trecut o rangă pe care au 
sprijinit-o cu un capăt pe una dintre mese şi cu altul pe cealaltă. 
Suspendat astfel între cele două mese, eram uşor de balansat, 
pentru a oferi bătăuşilor, alternativ, când tălpile picioarelor, 
când dosul. După ce totul a fost gata, au purces la treaba. 
Începutul l-a făcut Enoiu. Primele lovituri au fost groaznice. Eu, 
bineînţeles, am început să urlu ca din gură de şarpe, dar urletele 
mele nu i-au impresionat. Totuşi, agasat probabil de ele, Enoiu 
a ordonat: «Liniştiţi-l, mă, că trezim tot cartierul!». Atunci, unul 
din cei trei s-a executat imediat, astupându-mi gura cu un 
prosop. În felul acesta urletele mi-au fost atenuate şi «tovarăşu’ 

căpitan» şi-a putut continua nestingherit treaba. La un moment 
dat, părându-i-se, probabil, că ceva nu este în regulă, i se adresă 
celui ce îmi apasă prosopul peste gură: «Fii atent, mă, să nu se 
sufoce, că pe urmă îl plătim de bun!». La care cel vizat 
răspunse: «Se poate, tovarăşu’ căpitan? Noi doar lucrăm 
ştiinţific». Când Enoiu a obosit, considerând că îşi făcuse partea 
lui de treaba, întinse gârbaciul celorlalţi, zicând: «Na mă, 
scoateţi-i pantofii şi continuaţi voi!». Mi-au scos imediat 
pantofii şi au început să mă bată alternativ, când la fund, când la 
tălpi (...) Ce mai, oamenii băteau, într-adevăr, ştiinţific!“. O altă 
victimă a lui Enoiu a fost scriitorul Paul Goma. Pe vremea în 
care era student, a fost arestat şi anchetat de acesta. Pe pagina sa 
de web oficială, Paul Goma a publicat o „Listă a securiştilor, 
1949-1989“. Despre Gheorghe Enoiu, Goma scrie: „Enoiu 
Gheorghe - căpitan în 1956, când se ocupa de legionari şi de 
studenţi. Altfel numitul «Măcelarul» – erau mulţi măcelari în 
Securitate. M-a bătut şi pe mine (floare la ureche pe lângă ce au 
pătimit Petrişor, Ivasiuc, Cocioran, Costică Iliescu) el este 
vinovat de moartea studentului Ştefan Negrea; l-a bătut în cap, 
numai în cap, până a înnebunit şi s-a spânzurat la Gherla.“ 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România 
a adunat mai multe mărturii privind tehnicile de tortură folosite 
de Gheorghe Enoiu şi serviciul pe care-l conducea. Iată câteva 
dintre metodele barbare: bătaia repetată la tălpi cu ranga peste 
încălţăminte, urmată de obligarea celor anchetaţi să alerge; 
acestora li se dislocau oasele metatarsiene, bătaia pe capre, 
constând în legarea celor anchetaţi cu braţele pe sub genunchi şi 
introducerea unui baston pe sub braţe şi genunchi; bastonul era 
sprijinit pe două birouri, iar victima, atârnând cu capul în jos, 
era bătută cu cruzime. O altă metodă era bătaia la testicule, până 
când acestea se umflau şi cauzau dureri îngrozitoare. Cei care i-
au trecut prin mâini mai vorbesc despre faptul că le interzicea să 
meargă la toaletă însă primeau mâncare lichidă, iar reţinerea 
urinei le îmbolnăvea rinichii. Gheorghe Enoiu a murit în 
decembrie 2010, la vârsta de 83 de ani, fiind înmormântat la 
Măniceşti, Argeş, localitatea sa natală, unde Enoiu se retrăsese 
după Revoluţie şi beneficia de pensia de fost ofiter de 
Securitate. Torţionarul care a emigrat în SUA Ştefan Koller, un 
evreu comunist, care după cel de-Al Doilea Război Mondial a 
fost şef al Circumscripţiei suburbane „Tudor Vladimirescu“, s-a 
angajat din 1952 în MAI (la Direcţia Generală a Lagărelor), 
devenind ulterior comandantul închisorii Aiud (1954-1957) şi 
apoi al închisorii Văcăreşti. Colonelul s-a făcut remarcat nu 
doar prin completa izolare a deţinuţilor politic, lui datorându-se 
iniţiativa de a pune obloane la ferestrele penitenciarului, ci şi 
prin faptul că a transferat din infirmerie pe toţi bolnavii de TBC 
în celulele penitenciarului, conform raportului final al Comisiei 
Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. 
Regimul de detenţie impus deţinuţilor politici din Penitenciarul 
Aiud de către Koller a fost foarte dur, aici decedând pe perioada 
mandatului său peste 100 de persoane. Pe lângă tratamentul 
inuman la care erau supuşi deţinuţii, arhivele consemnează 
faptul că în anul 1955, la Aiud nu a ajuns niciun medicament. În 
aprilie 1957, a izbucnit cea mai mare grevă din istoria 
sistemului penitenciar comunist atunci când circa 700 de 
deţinuţi s-au baricadat în celule cerând dreptul la pachet, 
vorbitor şi în general un regim de detenţie mai bun. Protestul a 
durat 23 de zile, fiind înăbuşit prin intervenţia brutală a 
administraţiei. Mulţi dintre participanţii la revoltă au fost apoi 
trimişi la izolare sau transferaţi în alte unităţi. Pentru a 
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preîntâmpina acest gen de proteste, liderii revoltei au fost 
transferaţi ulterior la Penitenciarul Râmnicu-Sărat. Plecarea sa 
din sistem s-a făcut din motive medicale. Cel puţin asta reiese 
din ordinul 2238 din 1967 al ministrului Afacerilor Interne, în 
care se specifică faptul că Iosif Ştefan Koller, din Direcţia 
generală a penitenciarelor şi coloniilor de muncă, se scoate din 
funcţia de şef al penitenciarului de categoria I Văcăreşti şi se 
pune la dispoziţia DGPCM în aceeaşi funcţie şi salarizare până 
a terminarea tratamentului medical prescris. „Colonelului i s-a 
prescris de organele sanitare un tratament medical cu 
spitalizare, care va dura aproximativ 4 – 5 luni de zile“. 
Torţionarul de la Aiud nu a fost niciodată pedepsit pentru că la 
mijlocul anilor ‘60 a emigrat în Statele Unite ale Americii. 
După Revoluţie, presa a scris că fostul torţionar trăia în 
Bucureşti, în locuinţa cochetă a fiicei sale. Conform unor 
informaţii, el a murit în vara anului 2011. Înfigea o ţepuşă în 
cadavre pentru a le verifica. 
 Liviu Borcea a ocupat funcţia de comandant al coloniei de 
muncă Cernavodă, apoi al coloniei Capu Midia. Supravieţuitorii 
Gulagului românesc povestesc că torţionarul obişnuia să 
verifice cadavrele înfingând în ele o ţeapă lungă de fier, pentru 
a fi sigur că respectivii chiar sunt morţi şi nu se prefac pentru a 
nu merge la muncă. Pentru atrocităţile săvârşite, Liviu Borcea a 
fost condamnat în iunie 1956 la 25 ani de muncă silnică pentru 
infracţiunea de „crimă împotriva umanităţii“. Nu a apucat să 
facă nici măcar un an din pedeapsa primită, fiind eliberat în 
1957 şi repus în drepturi. „Prin octombrie 1952, lt.maj. Borcea 
Liviu, aflând că deţinutul general Ignat se află bolnav în baracă 
mi-a dat ordin să-l aduc în faţa sa, deşi acest deţinut nu putea 
merge, având o fractură a coloanei vertebrale neconsolidată. 
Deţinutul a fost adus de alţi doi deţinuţi călare pe o bâtă în faţa 
lt. Maj. Borcea Liviu care după ce l-a văzut m-a întrebat ce 
boală are şi pentru ce nu vrea să meargă. După ce i-am spus că 
are coloana vertebrală fracturată şi o anestezie a membrelor 
inferioare, lt. maj. m-a insultat şi mi-a spus să tac de gură, după 
care i-a ordonat bolnavului să meargă. Deţinutul mergând un 
pas s-a prăbuşit la pământ. Văzând aceasta, lt.maj. Borcea Liviu 
s-a năpustit asupra deţinutului şi l-a călcat cu cizmele, lovindu-l 
puternic pe tot corpul, după care a dat ordin să fie vârât în 
închisoare“. Aceasta este declaraţia dată de Liviu Radu la 22 
decembrie 1955, act depus la Fondul D, Dosarul 19 aflat în 
arhiva CNSAS. Liviu Borcea a apucat să beneficieze de 
binefacerile democraţiei, fiind unul dintre pensionarii cu 
venituri mari, care trăia liniştit la sfîrşitul anilor ’90, în Cluj. 
Justificare de torţionar: „Cine ştia că o să vină vreodată un 
1989?“ Alexandru Nicolschi (Boris Grunberg, pe numele său 
adevărat) este una dintre figurile triste ale sistemului de 
represiune din România. A fost recrutat de NKVD şase luni 
după anexarea sovietică a Basarabiei, anume în decembrie 
1940, şi mutat la Cernăuţi, unde a urmat un curs de instruire 
pentru agenţi ai Direcţiei de Informaţii Străine INU şi NKVD. 
Echipat cu acte de identitate false, pe numele Vasile Ştefănescu, 
a fost trimis peste graniţă la 26 mai 1941, pentru a culege 
informaţii în legătură cu mişcările de trupe româneşti. După 
numai două ore a fost arestat de grănicerii români. A fost 
judecat pentru spionaj în iulie 1941 şi condamnat la muncă 
silnică pe viaţă, fiind întemniţat la Ploieşti, apoi mutat la Aiud. 
În octombrie 1944, Nicolschi a intrat în poliţie (Direcţia 
Generală a Poliţiei) şi, după instaurarea guvernului Groza în 
martie 1945, a fost numit inspector-şef al Corpului de detectivi. 

La 17 aprilie 1947 a fost numit Inspector general al Poliţiei de 
Siguranţă, iar după înfiinţarea DGSP, în anul următor, a devenit 
unul dintre adjuncţii lui Gheorghe Pintilie (Pantelimon 
Bodnarenco, supranumit Pantiuşa). În 1953, i s-a încredinţat 
postul de secretar general al Ministerului de Interne. Ca şef al 
Corpului de detectivi din Direcţia Generală a Poliţiei, s-a ocupat 
de lichidarea oricărei opoziţii de dinainte de alegerile din 
noiembrie 1946, care au fost fraudate şi în urma cărora s-a 
instaurat comunismul în România. El a fost cel care a organizat 
diversiunea Tămădău, prin care mai mulţi fruntaşi ţărănişti au 
fost arestaţi pe aeroportul Tămădău, la 14 iulie 1947, eveniment 
rămas în istorie sub numele de „Înscenarea de la Tămădău“. Iată 
cum au fost descrise evenimentele din prisma Siguranţei: 
„Organele de Siguranţă fiind informate că în dimineaţa de 14 
iulie 1947 se pregăteşte o plecare clandestină a unor avioane 
militare de pe aeroportul Ajutător Tămădău, jud. Ialomiţa, am 
procedat la supravegherea zisului aerodrom. Informaţiile s-au 
dovedit exacte şi au fost arestaţi în momentul în care se 
pregăteau să decoleze, printre alţii: Ion Mihalache, Nicolae 
Penescu, Nicolae Carandino şi Ilie Lazăr, toţi patru făcând parte 
din organele de conducere ale Partidului Naţional Ţărănesc“. 
Despre faptele sale reprobabile la adresa deţinuţilor există 
nenumărate dovezi. În arhiva de la Memorialul Sighet se află 
mărturia Adrianei Georgescu, fosta secretară de cabinet a prim-
ministrului Nicolae Rădescu, pe care a torturat-o cu sălbăticie. 
„Traversăm un coridor. Celule (...) Un birou. Patru oameni. 
Unul scund, gras, cu faţă ca de şobolan. Unul dintre ei mi-a 
imobilizat braţele, altul, picioarele. Un al treilea scoate dintr-un 
sertar un soi de mânecă prinsă la ambele capete şi umplută. Se 
apleacă, îmi pune o batistă groasă pe gură şi biciuie aerul cu 
mâneca (...) Prima lovitură mă atinge în coapsă. A doua, în plin 
obraz. Totul şuieră, se învârte. Mă zvârcolesc. Toţi ţipă. Şi eu? 
Muşc, muşc batista din gură. Coapsa, încă o dată coapsa. 
Cercurile. Galbenul se roteşte, se roteşte, se apropie. Nu mai 
ştiu nimic“. Singurul jurnalist care i-a luat un interviu a fost 
realizatoarea de televiziune Lucia Hossu Longin, în faţa căreia 
fostul torţionar şi-a justificat toate crimele spunând: „Cine ştia 
că o să vină vreodată un 1989?“ În 17 aprilie 1992, când era 
aşteptat la Procuratură pentru a fi audiat, în vederea unui proces 
care n-a mai avut niciodată loc, familia lui s-a prezentat cu 
certificatul de deces. Securistul care a ars manuscrisele lui 
Eugen Lovinescu Iosif Bristran a avut o carieră de succes în 
fosta Securitate, până la căderea regimului comunist. 
Ascensiunea sa în carieră s-a construit pe un caz celebru: pe 
cercetarea penală, în 1958, a Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu, 
mama Monicăi Lovinescu. În timpul anchetei, a ars manuscrise, 
cărţi, scrisori care i-au aparţinut lui Eugen Lovinescu, 
considerându-le „nefolositoare pentru anchetă“. Ecaterina 
Bălăcioiu-Lovinescu a fost închisă la vârsta de 71 de ani în 
diferite penitenciare şi supusă unui regim de exterminare. 
Maiorul Francisc Butyka, şeful Direcţiei Anchete Penale a 
interzis ca bătrâna să primească medicamentele necesare, pentru 
a o determina astfel pe fiica ei, Monica Lovinescu, exilată la 
Paris, să se reîntoarcă în România sau, după alte surse, să-i 
solicite colaborarea cu sistemul. Ecaterina Bălăcioiu a murit în 
detenţie. Prigoana împotriva familiei a continuat şi după aceea, 
colonelul Iosif Bistran fiind implicat în acţiunea de lichidare 
fizică a lui Virgil Ierunca, soţul Monicăi Lovinescu, conform lui 
Vladimir Tismăneanu. Iosif Bistran a trăit peste 20 de ani după 
Revoluţie, beneficiînd de pensie specială în calitate de fost 
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ofiţer de ecuritate. Torţionarul a murit în somn în august 2013. 
Călăul deconspirat prea târziu În 2015, IICCMER anunţa 
deconspirarea unui alt torţionar: Fizula Refic. A lucrat ca băiat 
de prăvălie, argat sau croitor, iar în 1950 a fost recrutat pentru 
şcoala de ofiţeri politici MAI Oradea. Fizula a ajuns în doar 
câteva luni locţiitor politic la penitenciarul Târgu Mureş 
(decembrie 1950). În 1951 a ocupat acelaşi post la penitenciarul 
Făgăraş, apoi a ajuns şef al biroului Penitenciar în cadrul 
regiunii MAI Ploieşti (1953). A fost comandant la 
penitenciarele Buzău (octombrie 1953), Dumbrăveni (noiembrie 
1955), la colonia de muncă Tulcea (iunie 1958) şi la 
penitenciarul Tulcea (martie 1959). După un an a fost trecut în 
rezervă. „În perioada în care a condus penitenciarul Făgăraş au 
murit cel puţin 22 deţinuţi politici, având vârste cuprinse între 
39 şi 71 de ani. Cauzele deceselor, indicate în actele de moarte, 
dovedesc că regimul de detenţie, alimentaţia şi îngrijirea 
medicală au fost gândite în scopul eliminării fi
deţinuţilor“, a stabilit IICMER. La Penitenciarul Dumbrăveni, 
Fizula lovea frecvent deţinuţii, lucru pentru care a fost pedepsit 
disciplinar de şefii săi. Zelul său este remarcat în dosarul de 
cadre pe care l-a studiat istoricul Mihai Burcea, fost c
IICMER şi fondator al Miliţiei Spirituale. Din păcate, a fost 
deconspirat prea târziu. Torţionarul a murit pe 4 februarie 2014 
la Tulcea. În zeghe, la Canal Torţionarul care s
singur Şi lista torţionarilor este lungă. Pentru că nu a
judecaţi, unii dintre ei vin în faţa publicului şi dau lecţii de 
moralitate şi îi apără pe alţi călăi. Aşa este cazul lui Constantin 
Cişmigiu, care a apărut la instanţă ca susţinător al lui Alexandru 
Vişinescu. Încercând să disculpe crimele care au 
gratii şi în coloniile de muncă, acesta a spus că ordinele veneau 
„de sus“, de la Răsărit. „Nu el a făcut, au fost ordine. El a fost 
comandant pe problemele de regim, de hrană. Erau norme 
stabilite. Pentru deţinuţii politici, regulile erau ma
Stăteau câte unul în celulă, ieşeau 20 de minute la plimbare. 
Primeau un ceai cu marmeladă, la prânz o ciorbă“, a povestit 
fostul inspector al torţionarilor. La final, el a concluzionat: „Se 
face prea mult caz de comunism. În România nu a fost 
comunism“. Este surprinzător de ce IICCMER nu a strâns 
documente şi mărturii care să îl incrimineze. De precizat este 
faptul că CNSAS l-a trimis în instanţă pentru calitatea de 
lucrător al Securităţii, instituţia câştigând procesul, conform 
sentinţei din Dosarul 215/2/2015. Florian Cormoş, fost 
comandant de lagăr: „Dumnezeu să mă facă ţăndări“ Florian 
Cormoş (91 de ani ani) este judecat pentru crime împotriva 
umanităţii. În perioada în care a deţinut funcţia de comandant al 
coloniei de muncă de la Cernavodă din decembrie 1952 până în 
aprilie 1953, faptele sale au dus la moartea a cel puţin 115 
deţinuţi politici din lagăr, primul şantier deschis pentru lucrările 
la Canalul Dunăre - Marea Neagră, după cum arată 
reprezentanţii Institutului de Investigare a Crime
Comunismului si Memoria Exilului Românesc. Acelaşi institut 
a cerut urmărirea penală a fostului comandant pentru infracţiuni 
contra umanităţii. Despre abuzurile lui Florian Cormoş aflăm 
mai multe din Dosarul 2667/ 1959 privind abuzurile şi crimele 
săvârşite la colonia de muncă de la Cernavodă. În urma unui 
proces care a avut în anul 1957, la Tribunalul Militar Bucureşti, 
proces în care Cormoş era acuzat de crime împotriva umanităţii, 
acesta a fost condamnat la moarte, apoi amnistiat, după patru 
ani. Torţionarul deconspirat nu şi-a recunoscut niciodată 
crimele. Într-un interviu acordat ziarului „Gândul“, el a spus că 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019

de ecuritate. Torţionarul a murit în somn în august 2013. 
Călăul deconspirat prea târziu În 2015, IICCMER anunţa 
deconspirarea unui alt torţionar: Fizula Refic. A lucrat ca băiat 
de prăvălie, argat sau croitor, iar în 1950 a fost recrutat pentru 

ofiţeri politici MAI Oradea. Fizula a ajuns în doar 
câteva luni locţiitor politic la penitenciarul Târgu Mureş 
(decembrie 1950). În 1951 a ocupat acelaşi post la penitenciarul 
Făgăraş, apoi a ajuns şef al biroului Penitenciar în cadrul 

ti (1953). A fost comandant la 
penitenciarele Buzău (octombrie 1953), Dumbrăveni (noiembrie 
1955), la colonia de muncă Tulcea (iunie 1958) şi la 
penitenciarul Tulcea (martie 1959). După un an a fost trecut în 

iarul Făgăraş au 
murit cel puţin 22 deţinuţi politici, având vârste cuprinse între 
39 şi 71 de ani. Cauzele deceselor, indicate în actele de moarte, 
dovedesc că regimul de detenţie, alimentaţia şi îngrijirea 
medicală au fost gândite în scopul eliminării fizice a 
deţinuţilor“, a stabilit IICMER. La Penitenciarul Dumbrăveni, 
Fizula lovea frecvent deţinuţii, lucru pentru care a fost pedepsit 
disciplinar de şefii săi. Zelul său este remarcat în dosarul de 

a studiat istoricul Mihai Burcea, fost cercetător 
IICMER şi fondator al Miliţiei Spirituale. Din păcate, a fost 
deconspirat prea târziu. Torţionarul a murit pe 4 februarie 2014 
la Tulcea. În zeghe, la Canal Torţionarul care s-a deconspirat 
singur Şi lista torţionarilor este lungă. Pentru că nu au fost 
judecaţi, unii dintre ei vin în faţa publicului şi dau lecţii de 
moralitate şi îi apără pe alţi călăi. Aşa este cazul lui Constantin 
Cişmigiu, care a apărut la instanţă ca susţinător al lui Alexandru 
Vişinescu. Încercând să disculpe crimele care au avut loc după 
gratii şi în coloniile de muncă, acesta a spus că ordinele veneau 
„de sus“, de la Răsărit. „Nu el a făcut, au fost ordine. El a fost 
comandant pe problemele de regim, de hrană. Erau norme 
stabilite. Pentru deţinuţii politici, regulile erau mai stricte. 
Stăteau câte unul în celulă, ieşeau 20 de minute la plimbare. 
Primeau un ceai cu marmeladă, la prânz o ciorbă“, a povestit 
fostul inspector al torţionarilor. La final, el a concluzionat: „Se 
face prea mult caz de comunism. În România nu a fost 
omunism“. Este surprinzător de ce IICCMER nu a strâns 

documente şi mărturii care să îl incrimineze. De precizat este 
a trimis în instanţă pentru calitatea de 

lucrător al Securităţii, instituţia câştigând procesul, conform 
sarul 215/2/2015. Florian Cormoş, fost 

comandant de lagăr: „Dumnezeu să mă facă ţăndări“ Florian 
Cormoş (91 de ani ani) este judecat pentru crime împotriva 
umanităţii. În perioada în care a deţinut funcţia de comandant al 

din decembrie 1952 până în 
aprilie 1953, faptele sale au dus la moartea a cel puţin 115 
deţinuţi politici din lagăr, primul şantier deschis pentru lucrările 

Marea Neagră, după cum arată 
reprezentanţii Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului si Memoria Exilului Românesc. Acelaşi institut 
a cerut urmărirea penală a fostului comandant pentru infracţiuni 
contra umanităţii. Despre abuzurile lui Florian Cormoş aflăm 
mai multe din Dosarul 2667/ 1959 privind abuzurile şi crimele 

rşite la colonia de muncă de la Cernavodă. În urma unui 
proces care a avut în anul 1957, la Tribunalul Militar Bucureşti, 
proces în care Cormoş era acuzat de crime împotriva umanităţii, 
acesta a fost condamnat la moarte, apoi amnistiat, după patru 

a recunoscut niciodată 
un interviu acordat ziarului „Gândul“, el a spus că 

oamenii mureau de epuizare sau din cauza lipsei 
medicamentelor. „Dacă în perioada cât am fost comandant am 
dat vreo palmă, Dumnezeu să mă facă ţăndări“, a spus el. Foştii 
deţinuţi au însă o altă poveste. Conform mărturiei deţinutului 
Iosif Cardei, din data de 14.05.1953, zilnic se petreceau acte de 
tortură şi schingiuire „care nu pot fi concepute de mintea unui 
om sănătos şi conştient de urmările lor“, iar mulţi dintre cei 
aflaţi în vizorul lui Cordoş erau bolnavi de epilepsie. „În timp 
ce detaşamentele ieşeau pe poartă pentru a se aduna la locul de 
muncă, doi-trei epileptici au căzut din cauza bolii. Unul dintre 
persoanele din conducere a dat ordin ca următorul detaşament 
să treacă peste ei, călcându-i“, povesteşte el. Grozăviile 
petrecute în colonia de muncă sunt susţinute şi de declaraţiile 
unui fost medic deţinut. Gheorghe P. Munteanu a povestit cum, 
în ziua de 5 martie 1953, a fost adus la 
Răpciug. „Acesta a stat 15 zile în canceră în lanţuri şi apoi a 
fost trecut la penitenciar fiindcă i se umflaseră picioarele şi nu 
le mai simţea. L-am reţinut în infirmerie deoarece membrele 
inferioare erau tumefiate până aproape 
întocmit foi de evacuare la spital, dar până la 16 martie nu am 
putut obţine evacuarea. Trimiterea la spital era necesară pentru 
a se putea face amputarea“. Omul nu a mai ajuns la spital, 
murind la infirmerie, pe 6 martie. 
 
 

 Gabriel Căruntu   la Cotul Donului 
Stalingrad - Stepa Calmuca 1942

 

        Îmi iubesc ţara. Ţara mea! Şi dacă aş fi iar tânăr şi 
patria în nevoie, n-aş ezita să o porne

 plecat pe front la 27 de ani. Și
A luptat să elibereze Basarabia 
Stalingrad. A stat la masă cu moartea. De zeci de ori. 

A fost luat prizonier și trimis în Siberia, în lagăr. Șapte a
reconstruit Rusia Sovietică. În țară l-au băgat la pu
de control, poate-s de-ai lui Hitler, poate
Moș Aurică Antonie, din Romanii de Sus, Horezu. 105 ani. 
Erou-Aurică Antonie a plecat pe frontul celui de
Război Mondial la 27 de ani. Era primăvară. Se născuse fix în 
anul în care cealaltă mare conflagrație a omenirii tocmai pornea 
la drum, 1914. Și-a lăsat soția gravidă și
elibereze Basarabia și nordul Bucovinei de sub ocupația 
rusească. A ajuns la Stalingrad. Au fost nimici
când ne-au bombardat inamicii, am auzit numai zgomotul 
produse de bombe, tot un vuiet. Ne rugam să crape pământul să 
nu ne mai vedem, să intrăm în el. Cei care am scăpat teferi 
auzeam din toate părţile doar rugămintea către moarte, "Ia
pe mine, ia-mă și pe mine! Toţi camarazii răniţi strigau după 
ajutor, dar pe cine să iei mai întâi, că
picioare?" Era frig, luptau cu arme vechi de peste 30 de ani, nu 
aveau ce mânca. Pentru că pâinea se terminase, au luat grâul 
cailor, l-au măcinat și l-au consumat la prânz. ”Stăteam într

A
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oamenii mureau de epuizare sau din cauza lipsei 
medicamentelor. „Dacă în perioada cât am fost comandant am 

că ţăndări“, a spus el. Foştii 
deţinuţi au însă o altă poveste. Conform mărturiei deţinutului 
Iosif Cardei, din data de 14.05.1953, zilnic se petreceau acte de 
tortură şi schingiuire „care nu pot fi concepute de mintea unui 

ile lor“, iar mulţi dintre cei 
aflaţi în vizorul lui Cordoş erau bolnavi de epilepsie. „În timp 
ce detaşamentele ieşeau pe poartă pentru a se aduna la locul de 

trei epileptici au căzut din cauza bolii. Unul dintre 
ordin ca următorul detaşament 
i“, povesteşte el. Grozăviile 

petrecute în colonia de muncă sunt susţinute şi de declaraţiile 
unui fost medic deţinut. Gheorghe P. Munteanu a povestit cum, 
în ziua de 5 martie 1953, a fost adus la penitenciar deţinutul Ion 
Răpciug. „Acesta a stat 15 zile în canceră în lanţuri şi apoi a 
fost trecut la penitenciar fiindcă i se umflaseră picioarele şi nu 

am reţinut în infirmerie deoarece membrele 
inferioare erau tumefiate până aproape de genunchi. Am 
întocmit foi de evacuare la spital, dar până la 16 martie nu am 
putut obţine evacuarea. Trimiterea la spital era necesară pentru 
a se putea face amputarea“. Omul nu a mai ajuns la spital, 

Cotul Donului - 
Stepa Calmuca 1942 

Îmi iubesc ţara. Ţara mea! Şi dacă aş fi iar tânăr şi 
aş ezita să o pornesc pe acelaşi drum.  

Și-a lăsat soția însărcinată. 
A luptat să elibereze Basarabia și Bucovina. A ajuns la 
Stalingrad. A stat la masă cu moartea. De zeci de ori. 

și trimis în Siberia, în lagăr. Șapte ani a 
au băgat la pușcărie. Așa, 

ai lui Hitler, poate-s de-ai lui Antonescu. 
ș Aurică Antonie, din Romanii de Sus, Horezu. 105 ani. 

Aurică Antonie a plecat pe frontul celui de-al Doilea 
zboi Mondial la 27 de ani. Era primăvară. Se născuse fix în 

ție a omenirii tocmai pornea 
ția gravidă și-a trecut Prutul, să 

și nordul Bucovinei de sub ocupația 
rusească. A ajuns la Stalingrad. Au fost nimiciți. „În noaptea 

au bombardat inamicii, am auzit numai zgomotul 
e rugam să crape pământul să 

nu ne mai vedem, să intrăm în el. Cei care am scăpat teferi 
auzeam din toate părţile doar rugămintea către moarte, "Ia-mă și 

și pe mine! Toţi camarazii răniţi strigau după 
ajutor, dar pe cine să iei mai întâi, că toţi erau fără mâini sau 
picioare?" Era frig, luptau cu arme vechi de peste 30 de ani, nu 
aveau ce mânca. Pentru că pâinea se terminase, au luat grâul 

au consumat la prânz. ”Stăteam într-un 
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frig crunt, toți eram înghețați și ne hrăneam cu nutre
îți aduce aminte. A văzut zeci de camarazi de arme stingându
la câțiva pași de el. Nu i-a fost teamă niciodată, dar erau 
momente când își dorea să piară. Dar se gândea la copilul de 
acasă, ținea să trăiască doar pentru el. Când ru
stăpânire pe Moldova noastră, l-au luat prizonier. A ajuns în 
Siberia, în lagăr de muncă. Opt ani de calvar a rămas în URSS. 
L-au băgat la muncă silnică, l-au pus să reconstruiască ora
distruse de război. Ceva de genul: ”voi ați făcut a
reparați!” Stalingrad, canalul Volgăi, ”Țara Turcilor” 
Turkistan. A făcut o cale ferată, pentru o mină de aur 
aramă. A cărat cu cârca blocuri mari de piatră. Nu s
pentru că spera ca vreodată să se poată întoarce la a sa familie. 
În țară deprinsese meșteșugul lăcătușului-mecanic. Acolo, 
printre străini, a găsit o daltă, un ciocan, un clește și niște chei. 
Era priceput, așa că-l strigau: ”Anatolie, Anatolie!” Se ducea, 
rezolva problemele. Din Turkistan a ajuns la Odessa, unde a 
lucrat doi ani în port, la o fabrică de armături (motoare de 
vapoare şi maşini). Lucrau acolo 200 de ruşi şi 100 de români. 
Cea mai bună perioadă din prizonierat a fost la Odessa, în 
fabrică. Acolo a reuşit sa isi faca şi un prieten, din tabăra 
opusă… 

Era un rus foarte priceput. Nu am văzut în cei doi ani să i se 
refuze vreo formă lucrată. Îl chema Niculae, avea şapte copii 
acasă şi era mai sărac decât prizonierii. L-am văzut într
pauza de masă, în faţa fabricii, mânca pâine cu votca. Nu avea 
altceva. Mâncam noi, prizonieri, mai bine decâ
butoaie cu peşte de la Constanţa şi bere din România. Dacă 
rămânea mâncare de la români, o strângeam şi i
rusului. Mă pupa de mă albea." L-au eliberat înainte de 
Crăciunul din 1950. Ei, rușii. Noi, românii, l-am preluat 
arestat! Cum? Nu, nu e o greșeală! A ajuns la Penitenciarul de 
la Târgșor. Comuniștilor le era teamă ca nu cumva printre 
prizonierii de război să se fi strecurat legionari sau...nazi
jumătate de an a stat acolo. Au început să facă grevă. Au adus 
un batalion, au fost amenințați că vor fi împușcați. ”Puteți trage 
liniștiți, noi am trecut prin asta”. A ajuns la 105 ani. Pe 26 
octombrie îi adună. Acasă, a ţinut legătura prin scrisori. Dar 
trebuia să spună numai de bine. Scriau în ruseşte pe o foaie 
îndoită în două. La câte două, trei luni ajungeau scrisorile.

Am avut o femeie de milioane. Când m-am întors, mi
copilul în clasa a II-a. Nu mi-a zis tată mai bine de un an. Am 
mai făcut încă doi, un băiat şi o fată. Ea e la Bucureşti, iar 
băiatul îl am aici. 

După ce i-au dat drumul din închisoare, a luat trenul spre 
Vâlcea. Când a coborât, nu avea niciun ban. S-
oameni în jurul lui, la gară. Toţi voiau să ştie de rudele lor, dacă 
i-a văzut. Vorbeam româneşte şi ruseşte în acelaşi timp că, na, 
asta vorbisem în ultimii opt ani. Am ajuns în sat la 12 noaptea. 
M-am întâlnit pe drum cu mama care plecase după mine. A 
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Diaspora românească
între comunitățile istorice și românii de 

pretutindeni
 

(în memoria tatălui meu, Lupu Vasile (1925
amărăciunea exilului, ospitalitatea comunită

diasporei) 
 

Valeriu LUPU - doctor în 

 
                       ”România este o  țară  înconjurată de români”
 

Partea I-a 
 

     Afirmație dureros de adevărată, pe care marele istoric 
făcea înaintea primului război mondial 
aceea corespundea la fel de dureros realită

firmație cântată cu sensibilitate afectivă de geniul 
nostru național, Mihai Eminescu, în nemuritoarea lui 
”Doină”; De la Nistru pân’la 

Vatra Dornei (…), Din Hotin până la Mare (...), Din Sătmar 
până’n Săcele (…), De la Turnu’n Dorohoi (…
acuratețea cunoscătorului întru ale istoriei neamului, 
desemnează spațiul românismului.  

Această ”insulă latină într-o m
o același Nicolae Iorga pe baza argumentelor care veneau încă 
din vremea cronicarilor (Grigore Ureche, Miron Costin, 
Dimitrie Cantemir), fundamentată de 
urmașii ei, este la fel de adevărată și astăzi. Pentru că  
Reîntregire de la 1918, ca urmare a imenselor jertfe pe care 
poporul român le-a dat pe câmpurile de bătălie ale primei 
conflagrații mondiale, avea să dureze doar 22 de ani, după care 
aveau să vină odiosul tratat Ribentrop-
Viena, prin care România pierdea a cincea parte din teritoriul 
național; Basarabia, Transilvania de Nord, Bucovina de Nord și 
ținutul Herței, Odessa și sudul Basarabiei și sudul Dobrogei. 

Nu trebuie niciodată uitat faptul că istoria nu a fost 
deloc blândă cu  poporul nostru. Vicisitudinile vremurilor, 
valurile migratoare, disputele celor trei mari imperii (
Habsburgic și Otoman) în câlcâiul cărora România stătea ca un 
spin, nu rareori ne-au adus în postură de victimă, folosindu
teritoriile ca monedă de schimb, fără nici un drept, decât doar în 
virtutea dreptului celui mai tare, călcându
jefuindu-ne bunurile. Se adăugau acestora du
atitudinile hrăpărețe ale vecinilor, indiferent că erau maghiari, 
polonezi, ucrainieni, ruși, sârbi, bulgari, cazaci sau tătari.

 
Comunitățile istorice - enclave ale românismului
  
Dincolo de faptul că cele trei provincii române

delimitau din totdeauna nucleul dur al românismului prin limbă, 

A
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țean de onoare în Horezu. Nea Aurică. Nea Aurică Antonie, 
gi24/Antena 1 "Presa Militara" 

Diaspora românească; 
țile istorice și românii de 

pretutindeni 

(în memoria tatălui meu, Lupu Vasile (1925-2017), care a cunoscut 
ităților istorice și binefacerile 

doctor în științe medicale 
Vaslui  

țară  înconjurată de români”    Nicolae Iorga 
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a dat pe câmpurile de bătălie ale primei 
avea să dureze doar 22 de ani, după care 
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au adus în postură de victimă, folosindu-ne 
ă de schimb, fără nici un drept, decât doar în 

virtutea dreptului celui mai tare, călcându-ne plaiurile și 
ne bunurile. Se adăugau acestora dușmăniile și 
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Dincolo de faptul că cele trei provincii românești 
delimitau din totdeauna nucleul dur al românismului prin limbă, 
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credință, cultură și tradiție, și ținuturile din jurul lor aparțineau 
etnic aceluiași spațiu, pentru că erau populate de același neam. 
Nu este de mirare, și documentele istorice o atestă, că acest 
spațiu se întindea din Transcarpatia (pe vremuri ne învecinam 
cu polonii) până în munții Pindului din Balcani, din câmpia 
Panoniei până în ținuturile transnistrene până spre Bug. Așa se 
face că în zonele vulnerabile și expuse mereu disputelor 
teritoreale, au rămas enclave cu populație autohtonă care au 
format colectivități mai mari sau mai mici, de cele mai multe ori 
supuse unui crâncen proces de deznaționalizare și asimilare, 
zone care vremelnic sunt înafara țării, deși locuitorii lor nu s-au 
băjenit niciodată din motive economice, religioase sau politice. 

Această etnie a rămas cu rădăcinile înfipte adânc în 
baștina natală cultivându-și tradiția lingvistică, religioasă și 
culturală, delimitându-se astfel în comunități istorice care nu 
pot fi asimilate cu diaspora, lipsindu-i criteriul împrăștierii 
forțate dincolo de țara de origine, așa cum este definită diaspora 
clasică. Moldova dintre Prut și Nistru, ca și Transnistria, deși 
constituie astăzi un al doilea stat românesc ce însumează peste 4 
milioane de etnici români, a rămas acolo unde le-a hărăzit 
destinul, prin urmare, rămâne totuși la statutul de comunitate 
istorică.  

De asemenea, comunitatea românească din Bucovina 
de Nord cu peste 400.000 de etnici români, Maramureșul Istoric 
cu peste 100.000, sudul Basarabiei cu peste 60.000 de etnici 
români, Banatul Sârbesc (Voivodina) și Valea Timocului cu 
peste 80.000 de români, Cadrilaterul din sudul Dobrogei cu cele 
două județe (Caliakra și Durostor) cu mai puțin de 1.000 de 
etnici români (?), ca și cei de pe malul drept al Dunării de-a 
lungul graniței cu Bulgaria, îndeosebi în orașele Vidin și Ruse, 
cu peste 60.000 de suflete, cele din Ungaria cu peste 20,000, 
comunitățile din Macedonia, Albania și Grecia a căror număr 
variază ca cifră, se constituie în minorități naționale pe teritoriul 
statelor  în care se află, Practic nu există stat balcanic fără 
minoritate românească, numai că majoritatea acestor state nu o 
recunosc, mai mult, Grecia consideră vlahii ca fiind greci 
romanizați sau latinizați, așa cum și Bulgaria consideră că vlahii 
din Valea Timocului sunt slavi romanizați.  

Lipsa criteriului dislocării forțate și motivației 
împrăștierii scot aceste populații din rândul diasporei. Ele nu au 
fost expulzate prin forță, nu sunt rezultatul unei deplasări 
grupate în căutarea unui liman existențial, cum s-a întâmplat cu 
populația evreiască alungată de Nabucudonosor al II-lea, regele 
Babilonului, care pur și simplu a dărâmat cetatea Ierusalimului 
și a pustiit tărâmul Palestinei, patria evreilor. Pe aceleași criterii 
se înscrie și diaspora armeană, grecească și chineză, având o 
cauză similară.  

Pentru etnicii români din jurul granițelor țării, 
vicisitudinile vremurilor au făcut ca ei să fie când înafara 
granițelor țării, când în interiorul lor, comunitățile rămânând în 
același loc, fie ca enclave etnice, fie ca structuri statale 
(Republica Moldova) sau provinciale; Transinistria, regiunea 
Cernăuți sau Voivodina). Fiind cetățenii altui stat decât cel 
românesc, abordarea acestor comunități este destul de dificilă și 
se poate face doar în cadrul relațiilor interstatale, chiar și atunci 
când parte dintre aceștia au cetățenie dublă. A le considera ca 
făcând parte din diaspora, sau a le plasa în categoria românilor 
de pretutindeni este o mare greșeală de abordare,  

În primul rând, pentru faptul că au o individualitate 
etnică, lingvistică, religioasă și culturală bine definită, au un 

parcurs istoric care le conferă legitimitatea apartenenței la 
poporul român, așa încât afirmarea apartenenței și raporturile cu 
România ca țară de origine, trebuie să fie rezultatul 
conștientizării în spirit democratic a realității istorice din care 
fac parte.  

Din nefericire România nu a înțeles că aceste 
comunități nu sunt și nu pot fi mase de manevră politică sau 
electorală, decât în măsura în care acestea acceptă. Plantarea de 
filiale ale partidelor politice românești în interiorul acestor 
comunități de pildă, nu înseamnă altceva decât condiționarea 
politică a unor programe destinate comunităților dinafara 
granițelor țării și, ceea ce este mai grav și contraproductiv, 
exportul vrajbei și circului politic dâmbovițean.  

Ceea ce poate face România, nu este doar 
recunoașterea oficială a comunităților cu asumarea identității lor 
etnice (și nu doar culturală), ci și acordarea de ajutor material 
pentru promovarea apartenenței etnice ca limbă (școală cu 
predare în limba maternă) credință prin construcția de biserici, 
promovarea tradițiilor și conservarea specificului etnic, 
acordarea cetățeniei la cerere și nu înregimentări politice, sau 
tratament discriminatoriu în raport cu populația autohtonă.  

Prin urmare, comunitățile istorice situate în jurul 
României ar trebui să se bucure de un tratament special din 
partea  statului român, între care facilități de integrare națională, 
dreptul la educație, sănătate și piața muncii în țara de origine, 
indiferent dacă au sau nu cetățenia română. Aceste facilități ar 
trebui să se adauge statutului de minoritate națională pe 
teritoriul statului în  care se află respectiva comunitate, în 
concordanță cu legislația internațională și cu raporturile 
interstatale pe tema minorității românești. Or, este o realitate a 
istoriei noastre că raporturile României cu țările vecine la acest 
capitol, de cele mai multe ori tensionate, continuă să rămână 
într-o situație pe care nici România nu a gestionat-o 
corespunzător și nici statele respective nu sunt dispuse la o 
colaborare onestă, începând cu recunoașterea minorității 
românești.  

Un exemplu de gestionare neadecvată în raport cu 
marile comunități etnice  românești este cel al Moldovei dintre 
Prut și Nistru, unde Mișcarea Unionistă a fost înnăbușită în fașă 
în anul 1991, odată cu recunoașterea Republicii Moldova ca stat 
independent și suveran, prin fatidica hotărâre a regimului 
Iliescu, comunicată de însuși Ion Iliescu, risipind astfel o uriașă 
șansă a revenirii Moldovei la patria mamă. O greșală politică de 
neiertat, aparținând unui comunist internaționalist de factură 
bolșevică, într-un momemt când marea majoritate a 
moldovenilor de peste Prut doreau sincer reunirea. De altfel 
același personaj, vreme de trei mandate va reuși să distrugă 
visul unionist al românilor de pe cele două maluri ale Prutului.  

O greșală istorică, aplaudată ca un merit deosebit într-o 
emisiune radiofonică de un alt personaj (Răzvan Teodorescu 
”Apel Matinal” RAActualități, aug 2019), care ar trebui să se 
abțină când este vorba de istoria poporului român. Este o 
reeditare a sorții unioniștilor supraviețuitori ai perioadei 
interbelice când regimul comunist, care considera România 
interbelică ca stat imperialist, a reușit performanța de a-i 
extermina fizic, ca dovadă ale cui interese servea acel regim.  

Situația se va repeta și la sfârșitul anilor 90, când un alt 
președinte (Emil Constantinescu) împreună cu ministrul său de 
externe (Adrian Severin), în fatidicele lor trilaterale vor 
abandona pur și simplu populația românească din vechile 

istorieistorieistorieistorie    
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teritorii din nordul Bucovinei, ținutul Herței, Maramureșul 
istoric și sudul Basarabiei. Situația se va regăsi și în celelalte 
state, unele din ele (Bulgaria și Grecia) asumându-și minoritatea 
românească ca slavi, respectiv greci romanizați, banalizând 
subiectul din start și aruncându-l în derizoriu.  

Pentru Republica Moldova însă,  ora astrală a trecut 
pentru a doua oară, iar singura șansă rămâne doar întegrarea în 
Uniunea Europeană. Or, acest proces de integrare este unul 
foarte greoi, din două motive; diversitatea etnică la care s-a 
ajuns (prin deportările masive de populație românească în epoca 
țaristă și sovietică desigur) care a atras după sine o diversitate 
de opinii și atitudini și, influiența rusă extrem de puternică, cel 
mai adesea prin populația rusofonă care a devenit semnificativă 
procentual și propaganda extrem de agresivă, susținută uneori și 
militar.  

Republica Moldova, deși este un stat suveran, rămâne 
cea mai mare comunitate istorică  românească, întrucât 
autohtonii sunt băștinașii locului, nu au venit ca dislocați sau 
risipiți din alte zone. Ea însăși are o diasporă rezultată din 
deportările masive în cadrul procesului de deznaționalizare 
practicat de regimul țaristo-sovietic spre Siberia, Kazahstan și 
Turkmenistan. Este o diasporă pe care trebuie să ne o asumăm 
și noi, alături de Republica Moldova.  

Însăși acțiunile și obiectivele pe care cele două state 
românești și le propun, sau trebuie să și le propună, exced 
posibilităților unui minister a cărui menire este gestionarea mai 
mult formală a românilor de pretutindeni care, nu rareori, 
numai români nu sunt. Or, această preocupare a statului român 
trebuie ridicată la rang de obiectiv de țară, care nu poate fi și nu 
trebuie să fie altul decât emanciparea și integrarea lor într-un 
stat unificat, așa cum a fost în perioada interbelică. În acest 
context preocuparea pentru diaspora moldoveană trebuie să fie 
un obiectiv și pentru România. 

 
     Comunități istorice dincolo de cea a Republicii Moldova 

 
A doua grupare de comunități istorice majore o 

reprezintă Bucovina de Nord, ținutul Herței, Maramureșul 
istoric, cele trei județe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad și 
Ismail) și Hotinul din nordul Basarabiei încorporate noului stat 
Ucraina, stat de sorginte sovietică. În partea nordică etnia 
românească numără 409.608 din care 258,619 se consideră 
moldoveni și 150.989 se consideră etnici români.  

Parte a Moldovei până în 1775, Bucovina a fost 
vândută Imperiului Habsburgic de către Imperiul Otoman ca 
teritoriu tampon pentru a tempera tendințele expansioniste ale 
Imperiului Țarist. Va reveni la Patria mamă în 1918 cu ocazia 
Marii Uniri, dar va fi pierdută din nou, exact după două decenii 
prin Tratatul Ribentrop-Molotov și probabil nu va mai reveni în 
structura originară decât după dezintegrarea Ucrainei, care a și 
început prin dezlipirea estului rusofon și Crimeei. A doua 
posibilitate ar fi, ca și în cazul Republicii Moldova,   aderarea la 
Uniunea Europeană a Ucrainei.  

Încadrarea în diaspora a acestor comunități de băștinași 
ai locului din structura unui stat vecin de asemenea nu este 
potrivită, iar modul lor de abordare trebuie să fie asemănător 
celui din cazul Republicii Moldova.  

Nu mai puțin ciudată rămâne problema Maramureșului 
istoric (partea nordică de dincolo de Tisa), teritoriu ajuns în 
componența Ucrainei căreia nu i-a aparținut niciodată, unde pe 

o suprafață de 6.873 km pătrați sunt cuprinse trei raioane; Hust, 
Rahău și Tecui, cu populație majoritar românească. Cu toate că 
nu sunt dovezi istorice certe că romanizarea dacilor acestor 
locuri ar fi avut loc, este de reținut faptul că de aici au 
descălecat Mușatinii în Moldova și aici s-a  descoperit cea mai 
mare cetate dacică de pe vremea lui Burebista, amplasată pe trei 
hectare, cu 70 de morminte în incintă, dovadă certă pentru 
prezența strămoșilor noștri pe aceste meleaguri, delimitând 
astfel și spațiul în care au trăit, spațiu ce ar trebui privit ca 
moștenire pentru generațiile de peste veacuri. 

A treia comunitate istorică majoră este cea din Balcani 
care numără aproximativ 2.000.000 de etnici români concentrați 
în Voivodina (Banatul Sârbesc), Valea Timocului, Grecia, 
Albania, Bulgaria, Macedonia și Croația. Deși aceste populații 
au fost privite de-a lungul istoriei cu rezervă și chiar cu 
ostilitate de către statele pe teritoriul cărora se află (istoria 
consemnează chiar masacre), ele au avut o evoluție interesantă 
prin adaptarea la condițiile și regimurile locale, fără ași 
abandona trăsăturile etno culturale. Această trăsătură 
caracteristică a fost remarcată și  apreciată chiar de un raport al 
Comunmității Europene; ”aromânii sunt un popor european 
prin excelență pentru că deși răspândiți pe o arie largă ei nu au 
râvnit la un stat al lor și s-au dovedit loiali statului pe teritoriul 
căruia se află”. Se poate spune că ei sunt mai europeni decât 
mulți europeni. Practic nu există stat balcanic fără minoritate 
românească.  

Deși această minoritate se grupează în comunități 
distincte, sau poate chiar din această pricină, recunoașterea lor 
ca minoritate națională este o problemă așa cum arătam mai sus. 
Sub denumirea de vlahi, aromâni, macedoromâni, 
meglenoromâni, istroromâni, ei populează sudul Dunării, 
Cadrilaterul, Valea Timocului, Voivodina, munții Pindului, 
Thesaliei și Olimpului până în munții Albaniei și se grupează în 
comunități mai mari sau mai mici în care își cultivă tradiția, 
obiceiurile, credința, limba, într-un cuvânt, propria cultură.  

Existența lor, evocată încă din vechime, este o mărturie 
vie a spațiului românismului peste vremuri, care se întindea 
cândva la dimensiunea imperiului dacic al lui Burebista. Așa 
încât ei sunt autohtoni în oricare din statele balcanice s-ar afla.  

În legătură cu originea lor și evoluția lor lingvistică și 
culturală, au existat și există mai multe teorii. Cea mai apropiată 
de adevăr pare să fie teoria lui Neagu Djuvara, care consideră că 
invazia bulgarilor din secolul al VII-lea a separat populația 
românească, existentă în zona geografică a Dunării, în populație 
nord-dunăreană și populația sud dunăreană. Aceste populații au 
avut o  evoluție cultural-istorică diferită; în nord grupându-se în 
entitățile statale cunoscute (Moldova, Țara Românească și 
Transilvania) și apoi România Mare, iar în sud a fost silită să se 
conserve în enclave, reușind cu dificultate să-și păstreze și să-și 
cultive patrimoniul cultural, spiritual și lingvistic, fiind mereu 
supuși unui proces de aculturație și asimilare.  

Totuși istoria universală reține două momente 
importante în evoluția românilor sud dunăreni. Primul este 
Imperiul Vlaho-Bulgar al lui Petru și Asan (dinastia Asăneștilor 
de origine valahă) care reușește să învingă Bizanțul, ceea ce 
arată că populația românească a țaratului era bine reprezentată 
numeric și politic, și a doua oară în 1915, când România își 
negocia cu beligeranții intrarea în primul război mondial prin 
obținerea teritoriilor de proximitate populate de români; sudul 
Dunării, Valea Timocului și Voivodina.  
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Deși putere învingătoare la sfârșitul Primului Război 
Mondial, România nu a putut obține acest drept istoric rezultat 
din acel principiu al autodeterminării popoarelor care a dominat 
Tratatul de Pace de la Paris. Una din motivații ar fi că în 
Balcani, din totdeauna, naționalismul a fost la el acasă, deși nu 
au avut accentele rasiale cunoscute mai târziu în centrul și 
vestul Europei a produs multă suferință comunităților istorice 
românești. Este și motivul pentru care recunoașterea 
minorităților naționale a fost și rămâne o problemă pentru 
aceste state.  

În Grecia, de pildă, unde viețuiesc între 500.000 – 
1.200.000 de români (700.000 de vorbitori de limba română), 
masați în munții Pindului, Thesaliei, Olimpului și Salonic, în 
unele zone formând chiar majoritatea, aromânii sunt considerați 
ca greci romanizați și nu minoritate națională românească, deși 
liderul redeșteptării naționale elene era un aromân, Constantin 
Rigos. Mai mult, limanul exilului grec, în zbuciumata istorie a 
Greciei medievale și moderne, a fost Țara Românească și apoi 
Regatul României. 

Serbia la rândul ei, nu recunoaște decât vlahii din 
Voivodina, al căror număr ar fi doar de 40.000 de suflete, deși 
în provincie este a patra naționalitate conlocuitoare. Adevărul 
este altul, așa cum și în Valea Timocului, după datele oficiale 
sunt doar câteva mii, deși aria de răspândire cuprinde nu mai 
puțin de 400 de localități cu populație majoritar românească 
(vlahi). Interesant este și aici faptul istoric că românii din 
Voivodina și Valea Timocului au trimis delegați la Alba Iulia 
pentru a se uni cu țara, întocmai precum au făcut și românii din 
Maramureșul Istoric, dar Tratatul de Pace de la Paris nu le-a 
respectat voința.  

Albania, număra în 2015 139.065 aromâni, deși 
populația ortodoxă numără peste 400.000 de credincioși, 
populație care în imensa ei majoritate este de origine română. 
Minoritatea română nu este recunoscută nici aici, ca de altfel 
nici o altă minoritate, deși primul lor lider național, Ismail 
Quareli, s-a format la București și trebuia să proclame statul 
Albanezo-Român, iar imnul de stat al Albaniei este o 
compoziție a lui Ciprian Porumbescu.  

Bulgaria raportează doar 3.598 vlahi și 1.550 aromâni 
viețuind în Valea Timocului (partea bulgară), malul drept al 
Dunării și Cadrilater, deși în realitate sunt peste 150.000. Nici 
în Bulgaria nu sunt recunoscute minoritățile naționale, deși 
relațiile istorice între România și Bulgaria au fost net în 
favoarea vecinului de la sud. Pașalâc turcesc, încă de la invazia 
Europei de către Otomani, Bulgaria va găsi în vecinul de la 
nord, România,  limanul exilului său, Meca științei și pavăza 
culturii lor, pentru că ținuturile românești au fost doar sub 
suzeranitate otomană și niciodată ocupate de otomani. În 
România se va forma și va trăi poetul lor național, Hristo Botev.  

Macedonia raportează aproximativ 1.000 de aromâni și 
2.000 de meglenoromâni, deși în realitate se crede că sunt peste 
100.000. Cu toate că face o excepție în Balcani prin 
recunoașterea minorităților naționale (articolul 78 din 
constituția Macedoniei), obținută ca și condiție pentru 
recunoașterea ca stat independent de către România, totuși orice 
inițiativă legislativă în parlament pe această temă este repinsă, 
ceea ce este mai mult decât grăitor pentru spiritul balcanic.  

Deocamdată doar istroromânii, aflați în peninsula Istria 
pe teritoriul Croației, a căror număr este în continuă scădere 
(aproximativ 2000 de suflete), vorbesc într-un dialect specific, 

sunt de confesiune catolică și sunt cei mai amenințați cu 
dispariția ca minoritate. De altfel situația este valabilă pentru 
întreaga peninsulă Balcanică. Nerecunoașterea minorităților 
naționale, comună majorității statelor balcanice după cum am 
văzut, conduc la îngrădirea  drepturilor și libertăților privind 
promovarea valorilor etnice; limbă, cultură, tradiție, credință, 
prin mijloace normale; grădinițe, școli, biserici, media etc,. De 
reținut este și faptul că puține guverne care s-au succedat la 
conducerea României au reușit susținerea acestor minorități, 
majoritatea limitându-se la niște rezolvări punctuale și la nivel 
declarativ, cel mai adesea datorită atitudinii refractare a statelor 
respective, politicilor de asimilare forțată și barierelor 
birocratice.  

Trebuie subliniat faptul că, rezultate concrete în 
gestionarea problematicii minorităților românești din această 
regiune le-a obținut doar Biserica Ortodoxă Română  prin 
activitatea sa spirituală, educativă și filantropică. În jurul 
bisericii sau adunat și închegat dintotdeauna comunitățile 
românești pentru a se regăsi ca limbă, tradiție, credință și neam. 
A fost și este singura instituție care în mod constant a oferit și 
oferă sprijin concret și cred că ar putea oferi cel mai bun cadru 
pentru eficientizarea eventualelor acțiuni guvernamentale, 
depășind astfel caracterul declarativ și adeseori demagogic din 
partea autorităților atunci când vine vorba de comunitățile 
istorice.  

Această problemă ar trebui să devină prioritară și 
pentru faptul că aceste comunități pot reprezenta o perspectivă 
pentru România al cărei bazin demografic scade an de an, iar pe 
harta ei au apărut deja pete albe (zone depopulate) demografice. 
Și aceasta pentru bunul motiv că repopularea cu conaționali ar fi 
preferabilă  imigranților veniți de pe nu știu ce meridian, cu care 
nu avem nimic în comun (ba chiar un șir neîntrerupt de 
incompatibilități), dar către care ne îndeamnă directivele 
europene, de regulă antinaționale și globaliste.  

Ținta oricărei politici pentru acești coetnici, vorbitori 
de limbă română, ar trebui să fie, nu neapărat integrarea în 
comunitățile statului respectiv, care nu înseamnă altceva decât 
încă un pas pentru asimilarea lor, ci promovarea individualității 
și specificului lor, iar acolo unde comunitățile sunt prea mici și 
amenințate cu dispariția, să fie intreprinse măsurile necesare 
pentru a le aduce  în țară și așezate în aceste zone depopulate, 
zone care se înmulțesc vizibil. 

Ungaria anunța în 2011 că are pe teritoriul ei doar 
35.641 etnici români, toți autohtoni în județele, Bekeș, 
Csangrad, Hajdubihar, numărul real fiind și aici undeva în jur 
de 200.000, pentru că spațiul până la Tisa a fost din totdeauna 
populat de români. De la Seghed, la Debrețin până la Miskolcs, 
conjuncturile istorice au viciat mult relațiile dintre băștinași și 
cei care s-au sedentarizat în valuri în câmpia Panoniei și câmpia 
Tisei. Politica de asimilare și maghiarizare forțată a fost o 
constantă a tuturor regimurilor maghiare de-a lungul istoriei și 
nu rareori, singura posibilitate de supraviețuire sau de păstrare a 
averii pentru români era maghiarizarea, cu tot ceea ce 
presupunea ea. Pentru că alternativa era lipsirea de drepturi și 
libertăți, confiscarea averilor și statutul de tolerat în propria-ți 
țară.  

Pentru a-și atinge acest obiectiv milenar, aproape 400 
de ani a funcționat fatidica structură represivă ”Unio Trio 
Nationem” (1454-1848), formată din maghiari, secui și sași în 
care se stipula în mod expres că, în stat conducerea nu poate fi 
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exercitată decât de anumite confesiuni (catolică, reformată și 
calvină), iar românii și biserica lor aveau statut de tolerați. Poate 
nu lipsit de importanță istorică este și faptul că românii nu 
aveau dreptul să se așeze la oraș și nici să-și construiască 
biserici, ca să nu mai vorbim de interferențele grosolane în 
activitatea bisericii ortodoxe așa cum se pare că se mai întâmplă 
și astăzi în Valea Timocului.  

Ținta și durerea cea mai mare a ungurilor a fost și a 
rămas Transilvania, pământ strămoșesc pentru populația dacică, 
daco-romanică și a românilor nord dunăreni. Cei 106 voievozi 
ai Transilvaniei, 37 de principi (majoritatea cu patronim 
românesc), și șapte mari principi (începând cu Maria Tereza și 
sfârșind cu Franz Josef), demonstrează că acest teritoriu a avut o 
organizare statală, de la voivodat la principat, cu conducere 
proprie, dietă proprie și armată proprie, chiar dacă vremelnic a 
fost sub suzeranitate maghiară, otomană, sau habsburgică și 
doar 51 de ani (1867-1918) a fost încorporată Ungariei, a cărei 
rege era împăratul de la Viena.  

Din nefericire și astăzi, la nivel politic dar și social, 
domină atitudinea resentimentară din partea minorității 
maghiare cu toate concesiile constituționale, legislative și 
administrative făcute de statul român. 

 
  Partea a II-a 

 
         Comunitățile istorice din perspectivă românească  

 
Din perspectiva viitorului, cred cu tărie că modul de 

abordare a comunităților istorice trebuie să fie total diferit față 
de diaspora, emigrație sau exil, iar dacă Ministerul Pentru 
Românii de Pretutindeni chiar dorește să facă ceva, trebuie să 
aibă în organigrama sa o structură distinctă care să aibă această 
preocupare, Pentru că este cu siguranță, cel mai 
autentic,segment de populație românească risipită în jurul 
nostru și care are cea mai mare nevoie de ajutorul statului 
român. Este în egală măsură moldoveanul dintre Prut și Nistru 
sau dincolo de Nistru, bucovineanul sau basarabeanul din 
nordul sau sudul Moldovei, maramureșanul sau timoceanul, 
aromânul din Grecia și Macedonia, vlahul din Voivodina sau 
sudul Dunării. Aici ajutorul trebuie să fie unul direct în 
susținerea materială, culturală și spirituală, prin implicarea în 
proiecte socio-economice, în promovarea educației în limba 
maternă, păstrării tradițiilor, obiceiurilor și spiritualității 
comunității, a cunoașterii originii și patriei de referință.  

Din această perspectivă, acordarea drepturilor 
cetățenești românești, indiferent dacă au sau nu cetățenia 
română, doar pe baza unei declarații de apartenență etnică și nu 
de apartenență la ”filonul lingvistic sau spațiul cultural” cum în 
mod ipocrit și interesat se face la ora actuală, trebuie să devină 
un deziderat. Mai mult, dreptul la cetățenie ar trebui să fie 
garantat prin lege pentru orice persoană care își afirmă și mai 
ales, își dovedește apartenența etnică. De altfel, constituția 
României răspunde acestor deziderate prin articolul 7 din legea 
fundamentală cu privire la românii din străintate printr-o 
exprimare prea generală și oarecum ambiguă când spune că; 
”statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara 
granițelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și 
exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și 
religioase, cu respectarea legislației statului respectiv”. Aici 
sintagma ”statul sprijină” trebuie completată cu ”statul se 

implică”, iar la sfârșitul aserțiunii precizarea ”cu respectarea 
legislației statului respectiv” să fie înlocuită ”cu respectarea 
legislației internaționale și directivelor europene în materie” Ce 
este de făcut atunci cu statele care nu recunosc minoritățile 
naționale.și devin chiar irascibile atunci când se ridică această 
problemă, sau chiar reprimă unele solicitări legitime privind 
drepturile și libertățile lor fundamentale? 

Pentru a caracteriza mai bine sentimentele autohtonilor 
din jurul României mi se par evocatoare cuvintele lui George 
Simion din Adevărul.ro cu ocazia comemorării victimelor 
masacrului de la Lunca din 1941 ”Românii bucovineni și 
basarabeni din Moldova Istorică nu au nevoie de compasiunea 
noastră, ci de recunoașterea sacrificiilor pe care le fac pentru a 
continua să fie români, de sprijin instituțional din țară și de 
reintegrare în spațiul cultural român”. În același cadru se 
înscrie și dorința bătrânei transnistrene de a reprimi cetățenia 
română ca ultimă dorință, pentru că ea vrea să moară româncă 
așa cum a fost întotdeauna.  

Iată de ce inabilitatea unor echipe care vremelnic 
conduc țara, se repercutează grav asupra sentimentului național, 
conștiinței naționale și până la urmă a interesului național, 
întotdeauna subminat sau chiar trădat atunci când oportunitățile 
de ași ocroti coetnicii în raport cu statele riverane nu sunt 
fructificate. Pentru că fărâma lor de speranță istorică a fost 
trădată încă odată. Dezamăgirea nu este de loc mică din moment 
ce coetnicii noștri din Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ungaria, 
Croația, Muntenegru, Transnistria nu au participat la Forumul 
Românilor de Pretutindeni recent încheiat la București (4-8 
septembrie 2019), organizat de Ministerul Pentru Românii de 
Pretutindeni, iar 78 din cei 128 de participanți nu au semnat 
declarația finală. Oare de ce? Întrebare la care ar trebui găsit un 
răspuns. 

 
  
 
 
Migrația românească și istoria ei 
 
Migrația, ca fenomen social, se regăsește în întreaga 

istorie a omenirii. Marile migrații, încă de la începuturile 
umanității au avut o motivație economică, pentru că masele 
migrante erau în căutarea resurselor de hrană, climă și adăpost. 
De regulă marile migrații nu au avut loc fără conflict armat, 
valurile migratoare croindu-și drumul cu sabia, îndeosebi în 
antichitate și Evul Mediu timpuriu. A contribuit la amploarea 
acestui fenomen și preaplinul demografic care a determinat 
unele seminții să se prăvale către zonele unde își puteau găsi un 
spațiu de existență și sedentarizare.  

Așa a fost marea migrație slavă de la est la vest, care 
avea să cuprindă aproape jumătate din Europa. Așa a fost 
invazia anglosaxonă de la nord la sud, apoi migrația iberică de 
la sud la nord, sau migrația germană, de la vest la est, care a 
continuat până în zilele noastre prin faimosul lor proiect ”Drang 
nach Osten” început încă din Evul Mediu timpuriu.  

Popoarele băștinașe; tracii, dacii, ilirii, geții, 
macedonenii, grecii, romanii, celții și galii aveau să se grupeze 
în formațiuni statale a căror principală misiune era cea de 
apărare. Pentru strămoșii noștri, valurile migratoare care s-au 
succedat neîntrerupt de la retragerea aureliană (276 e.n.) până la 
invazia mongolă de la 1241, a însemnat o luptă continuă pentru 
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supraviețuire și conservare prin retragerea în munți sau 
ascunzători improvizate.  

Lupta pentru supraviețuire nu avea să se încheie aici. 
Ea va continua, pentru că ceea ce altădată însemnau popoare 
migratoare, prin sedentarizare devin vecini hrăpăreți, fie ei slavi 
(ruși poloni, bulgari, sârbi), huni sau ungrofinici (maghiarii de 
astăzi), tătari sau turci. Ba mai mult, teritoriile românești devin 
monedă de schimb în disputele marilor imperiii cu care ne 
învecinam (Țarist, Habsburgic și Otoman).  

Din fericire pentru autohtonii spațiului românesc, 
puțini dintre imiganții acelor timpuri s-au sedentarizat pe 
teritoriul nostru, iar cei care au făcut-o au fost asimilați. Cei 
care au dorit mai mult, au fost impinși și ținuți la marginile 
spațiului, pentru că între timp populația românească s-a 
organizat și ea în formațiuni statale, de la voevodate la 
principate, apoi regat și România Mare, iar interrelațiile și 
influiențele economice și culturale au dus la ceea ce avem astăzi 
ca influiență lingvistică, patrimonială și culturală. Aceste 
influiențe aveau să aibă un impact mai mare sau mai mic pentru 
cultura noastră, în funcție de gradul de compatibilitate între 
băștinași și noii veniți.  

Ceea ce istoric este dovedit, este faptul că până în 
secolul al XIX-lea emigrația din ținuturile românești era extrem 
de redusă, încât poate fi considerată ca și inexistentă. Acest 
aspect este valabil pentru mai toate zonele unde se găsesc oaze 
de românism, populația fiecarei zone găsindu-și propriile 
mijloace de apărare și supraviețuire în relația cu majoritatea din 
zona respectivă sau cu vecinii.  

Istoria emigrației românești va începe la sfârșitul 
secolului al XIX-lea cu emigrația românilor bucovineni, 
maramureșeni și transilvăneni către țările de emigrație ale 
vremii; SUA și Canada și se înscrie într-un cadru mai larg, al 
emigrației europene a cărei dimensiune avea să crească de la an 
la an. Va deveni mai consistentă odată cu Revoluția Franceză și 
Declarația Universală a Drepturilor Omului, care stipulează 
dreptul fiecărui cetățean de a emigra și a se stabili în orice țară 
și asociat acestuia, dreptul de a se întoarce oricând dorește.  

În fapt, marile migrații ale lumii moderne încep cu 
prima jumătate al secolului al XIX-lea și se desfășoară în cinci 
mari etape  orientate cu preponderență către cele două Americi, 
Australia și Noua Zeelandă, cu intensitate crescândă de la etapă 
la etapă, până după cel de al doilea război mondial. Prima etapă 
(1835-1846), cu destinația America de Nord (SUA și Canada) 
cu un exod de populație de aproximativ 100.000/an, apoi etapa 
a II-a (1846-1880) în care exodul atinge un flux de 300.000-
500.000 persoane/an, principalele state de emigrație fiind 
Anglia, Scoția, statele scandinave și Franța, adăugându-se ca 
destinație cele două Americi, Australia și Noua Zeelandă.  

În etapa a III-a (1880-1914), deci până în preajma 
Primului Război Mondial, fluxul emigrărilor va atinge cifra de 
800.000/an, ca apoi în etapa a IV-a  (1914-1940) exodul să se 
reducă cu un sfert (600.000/an) cu orientare îndeosebi spre 
America de Sud, fluxului adăugându-se într-un procent 
semnificativ cehii, polonezii, românii, ungurii și italienii. Se 
adaugă la această etapă și emigrația forțată generată de 
relocările de populație pricinuită de război și de noua structură 
geopolitică a Europei.  

Ultima etapă (a V-a), sensibil diminuată în comparație 
cu celelalte etape, cuprinde perioada celui de al doilea război 
mondial și perioada postbelică. Este dominată de emigrația 

forțată prin refugiu, deportări în masă, lagăre de concentrare și 
ghetouri (mai ales în timpul războiului), dar și după război. 
Fenomenul va continua îndeosebi în estul comunist al Europei 
ocupat de Uniunea Sovietică, generat de politica sa de 
deznaționalizare și transnaționalizare în interiorul lagărului 
comunist.  

Comunitățile istorice românești vor cunoaște adevărate 
drame, indiferent unde se aflau; în Balcani din partea 
comitagiilor bulgari și antarților greci; în vest, nord și est din 
partea ungurilor, ucrainienilor și rușilor, organizați în structuri 
naționalist extremiste asemănătoare. Pentru sovietici deportările 
și relocările vor redeveni apoi o politică de stat, ca o moștenire 
a regimului țarist. România comunistă va cunoaște și ea 
deportările în Bărăgan și emigrația evreilor către Palestina și 
etnicilor germani către Germania Federală. 

Cauza principală a emigrației din toate timpurile și în 
toate locurile a fost  cea economică. În antichitate și evul mediu, 
debușeele demografice împingeau neamuri și seminții peste 
baștina lor pentru oportunități de hrană și de mediu, iar în epoca 
modernă lipsa locurilor de muncă, proasta salarizare și lipsa 
oportunităților de dezvoltare și emancipare individuală sau 
colectivă. Se adaugă acesteia și alte cauze cunoscute în istorie, 
precum războaiele și conflictele armate în general, sărăcia, 
foametea și seceta, dezastrele naturale și epidemiile, 
fundamentalismul religios, dizidența politică și corupția 
administrativă.  

Toate acestea aveau să mobilizeze mase întregi de 
populație atingând cifre impresionante, ca de exemplu; 
emigrația britanică numără 21 milioane de oameni în perioada 
1825-1940; emigrația italiană cu 18 milioane în perioada 1880-
1925; emigrația germană cu 6,5 milioane în perioada 1820-
1930, emigrația iberică cu 2 milioane spanioli și 400.000 
portughezi, emigrația austroungară cu 4,3 milioane în perioada 
1875-1914, emigrația poloneză cu un milion de oameni în 
perioada 1919-1932 etc. Fenomenul capătă dimensiuni globale 
dacă adăugăm emigrația indochino-japoneză cu 2,5 milioane de 
suflete, sau sclavia practicată de toate statele imperiale și care a 
numărat peste 20 de milioane de oameni, cu destinația 
principală cele două Americi.  

Dimensiunea emigrației românești la începuturile ei nu 
este cunoscută pentru că în principal aparținea spațiului 
românesc încorporat Imperiului Habsburgic. Provine mai ales 
din Bucovina de Nord și Transilvania și este încorporată cifrei 
de mai sus. A fost destul de importantă din moment ce 
denumirea unei provincii canadiane (Boian Alberta) își are 
sorgintea în denumirea ținutului Boiam din Bucovina. Emigrația 
se va reduce semnificativ după Primul Război Mondial odată cu 
formarea României Mari, care părea în măsură să ofere șanse 
economice sporite și oportunități de dezvoltare, personală și 
colectivă, mai mari.  

Trebuie făcută precizarea aici că vechii emigranți și 
urmașii lor, indiferent de motivele care au stat la baza hotărârii 
lor de a emigra, odată ajunși pe noile tărâmuri s-au constituit în 
comunități etnice, mai mari sau mai mici, în care și-au 
conservat limba, credința, tradiția, obiceiurile, cultura, într-un 
cuvânt identitatea etnică, formând astfel nuclee ale diasporei 
române. Cele mai puternice comunități aveau să se formeze în 
jurul bisericilor, indiferent de confesiune, subliniind prin 
aceasta, sau mai ales prin aceasta, cât de importantă este 
spiritualitatea în viața unei comunități.  
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Aceste comunități formate pe teritoriul altui stat, au 
devenit centre de atracție pentru doritorii de ași împlini destinul 
în altă parte decât în țara lor, în plus de multe ori au dovedit că 
pot contribui la progresul țării de origine prin experiența și 
relațiile lor cu autoritățile statului în care trăiesc și desigur prin 
statutul pe care îl au în statul de adopție. Până la urmă 
emigrația, oricare ar fi motivația ei, poate alimenta diaspora, 
sporind-o, fără a se putea substitui diasporei așa cum s-ar dori la 
nivel oficial pentru a amesteca lucrurile cu scopul evident de a 
le face mai confuze, pentru că emigrația, deși rămâne un 
fenomen al timpurilor noastre, ea răspunde altor criterii de 
definire și reprezentare.  

În România emigrația va fi reluată masiv după 
revoluția din 1989. Deschiderea granițelor, lichidarea industriei 
cu reducerea drastică a locurilor de muncă, pătrunderea 
companiilor multinaționale, creșterea șomajului, au condus la 
un adevărat exod de populație activă pe piața europeană a 
muncii, atingând cifre impresionante, de ordinul a 3-4 milioane 
de oameni plecați în străinătate efectiv din motive economice. 
Evident că în plan familial, social și național emigrația, chiar 
dacă poate fi o soluție materială individuală, este cel mai 
dăunător lucru pentru țară, pentru că afectează dramatic 
perspectiva națională.  

În general, pentru țările de emigrație efectele sunt în 
primul rând de ordin economic, prin reducerea resursei umane 
și a forței de muncă.  În al doilea rând, și nu mai puțin 
important, sunt efectele de ordin demografic, prin reducerea 
populației fertile și amânarea apariției copiilor cu consecința 
imediată reducerea natalității și a sporului natural care, an de an, 
rămâne negativ la cifre îngrijorătoare. Al treilea efect major este 
dezmembrarea familiei care își pierde unitatea ei tradițională și 
rolul ei social.  

Cei mai afectați vor fi copiii, care vor simți frustrarea 
și neîmplinirea datorită absenței unuia sau a ambilor părinți, cu 
repercursiuni psihoafective ușor de anticipat ca amploare, dar 
greu de estimat sub aspectul consecințelor. De regulă se traduc 
prin depresie și inadaptare care conduc spre drame familiare și 
infracționalitate. Cei care reușesc să-și întregească familiile prin 
strămutarea lor în străinătate, vor îngroșa rândurile diasporei. 
Oricum, un lucru este sigur, că cei aproximativ patru milioane 
de români care lucrează în străinătate nu formează diaspora 
decât în măsura în care devin cetățeni ai statului respectiv, au un 
statut social în țara de adopție și aparțin unei comunități 
românești. Cei care sunt în această situație nu reprezintă mai 
mult de 20-30% din emigranții economici, cei mai mulți fiind 
temporari sau sezonieri și păstrează legăturile cu familia și țara. 
Este exact diferența între cei 5,7 milioane de români care în 
opinia ministrului Natalia Elena Intotero formează diaspora și 
cei 3,6 milioane despre care vorbește raportul OCDE după o 
evaluare profesionistă în domeniu.  

Este greu de spus dacă aportul financiar al emigranților 
economici, compensează diminuarea forței noastre vitale ca 
națiune, compensează efectele asupra familiei sau frustrarea pe 
care o simt copiii,tradusă mai târziu prin tulburări psihoafective 
și psihocomportamentale. Depopularea unor zone are impact 
negativ asupra potențialului economic al țării, iar repopularea 
prin imigrație, propusă și impusă de Uniunea Europeană, este 
cea mai nepotrivită și de nedorit soluție, din cauza numeroaselor 
incompatibilități spirituale, culturale și chiar biologice, pentru 
că deja avem în țară o populație care face legea în numeroase 

orașe ale țării, iar această experiență este suficient de evocatoare 
încât să riscăm repetarea ei. Fluxul de resurse financiare 
asigurat de această emigrație sezonieră, de care se face atâta caz 
astăzi, nu compensează nici pe departe inconvenientele 
menționate mai sus. În definitiv, sumele trimise sunt 
direcționate punctual, către propria familie, statului revenindu-i 
doar beneficiile indirecte.  

Partea neplăcută a fenomenului migrației sezoniere, 
dincolo de impactul economic, raționamentul demografic, 
stabilitatea familiei și efectul asupra copiilor, este atitudinea 
resentimentară a acestora față de țară, dezavuând și contestând 
tot, de la administrație și regim politic la realități economice și 
financiare, de la patrie și națiune, la stat, cultură și istorie, 
îndemnând la anarhie prin gesturi și manifestări care nu și le-ar 
permite în țîrile unde lucrează. Până la un punct este de înțeles 
că furia cu care se manifestă este generată de frustrările 
acumulate din propria lor incapacitate de ași face un rost acasă, 
de faptul că au trebuit să-și lase familiile și copiii acasă, dar 
dincolo de asta este țara ta este patria strămoșilor tăi, este până 
la urmă reperul existenței tale ca om și parte a unei comunități 
etnice.  

Ceea ce este și mai neplăcut, este faptul că vin cu 
pretenții absurde, dar fără o idee clară a ceea ce vor, cerând 
schimbări pe care cei rămași acasă să le facă, ba mai mult, să li 
se asigure facilitățile necesare exercitării unor drepturi  (ca de 
exemplu dreptul la vot, ca și cum dreptul înseamnă și obligație) 
devenind astfel masă de manevră politicianistă. Aceste 
manifestări ”spontane”, aparent constituite adhoc (puternic 
mobilizată on-line de o anumită opoziție  căreia atitudinea nu-i 
face cinste), deopotrivă cu cei care îi încurajează, ar trebui să 
aibă în vedere câteva lucruri elementare;  

1. Că țara merge înainte cu cei care înțeleg să-i 
muncească ogorul, să-și crească copiii și să contribuie la 
emanciparea ei prin muncă și dragoste de țară.  

2, Climatul în care vor să trăiască cei de acasă este 
apanajul lor și nu a celor care hălăduiesc prin lume pentru o 
bucată de pâine dezavuându-și țara și neamul.  

3. Dacă le pasă de țara lor și viitorul ei, să pună o 
cărămidă la temelia ei, să participe la viața politică, să-și 
exprime drepturile cetățenești acasă și nu aiurea în lume, 
protestând în fața ambasadelor care află cu această ocazie cam 
câți români sunt în țara în care ei reprezintă România. Până una 
alta, emigranții economici au o fluctuație sezonieră, temporară, 
de necesitate și limitată în timp, fără nici o legătură cu diaspora 
pe care astfel o compromit. Ei pot deveni membri ai diasporei 
atnnci când devin cetățenii statului respectiv cu păstrarea sau nu 
a cetățeniei române, cu asocierea sau nu la societăți sau asociații 
diasporice, pentru că oricum rămân români. 

 
 Diaspora românească, astăzi 
 
Termen generic, utilizat de oficialități și massmedia 

pentru toți românii aflați înafara granițelor țării, fără alte criterii, 
ceea ce creează confuzii în aprecierile statistice și abordările 
practice. Pentru a ocoli termenul de diaspora, care are totuși 
conotații istorice și sociopolitice, intelighenția politică 
românească a reușit performanța realizării unui ghiveci sub 
sintagma ”Românii de Pretutindeni” care are astăzi și o 
structură birocratică într-un minister întitulat Ministerul Pentru 
Românii de Pretutindeni (MPRP - înființat în ianuarie 2017) cu 
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un aparat birocratic corespunzător, cu un buget corespunzător și 
cu un program atât de generos în obiective, premize și viziuni, 
încât cine are răbdarea să-l parcurgă va avea senzația că este în 
fața unui plam M.T.O. (măsuri tehnico-organizatorice) ai anilor 
80 ai secolului trecut, într-un cuvânt extrem de generos în 
angajamente și extrem de modest în realizări.  

Dacă adăugăm structura din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe și consilierul prezidențial pe aceiași 
problemă, am putea avea impresia că preocuparea României 
pentru cetățenii săi risipiți pe mapamond este un obiectiv major 
al politicii sale. Numai că, în locul acestei aparente priorități, 
afli că acest minister nu știe nici câți români gestionează, cifrele 
variind între 4 și 12 milioane, că structurile de resort din 
Ministerul Afacerilor Externe și președinție împreună au reușit 
performanța ratării unui Congres al Românilor de Pretutindeni 
(24-26 iunie 2016, a cărui gestație a durat nu mai puțin de șapte 
ani) prin niște condiții absurde impuse participanților, ca și 
bagatelizării activității Consiliului Românilor de Pretutindeni 
ales cu această ocazie, ai căror membri au demisionat pe rând 
nemulțumiți de imixtiunile în activitatea lor, ca să nu mai 
vorbim de participarea la Congres care a fost total 
nesemnificativă (49 de delegați din 13 țări).  

În cele din urmă, înafara imaginii, angajamentelor și 
câtorva acțiuni punctuale această structură greoaie, având la 
bază o ideologie impregnată de globalizare și multiculturalism 
se dovedește total ineficientă. Era evident că diaspora (cu 
definiția ei intenționat ambiguă) devenise o țintă politică care se 
pare că a și jucat un rol decisiv în politica dâmbovițeană în 
ultimele campanii electorale, pentru că voturile lor aveau să 
schimbe rezultatul alegerilor a căror beneficiari presa timpului 
i-a prezentat pe larg.  

Numai că diaspora, în accepțiunea istorică a 
termenului, este departe de a fi ceea ce în mod intenționat 
definesc oficialitățile noastre, incluzând (ca și românii de 
pretutindeni) toată suflarea românească aflată în afara granițelor 
țării. Dacă însă limităm diaspora la definiția ei clasică, vom 
vedea că numărul românilor incluși în această categorie este 
mult mai mic și nu are nimic de a face cu emigrația economică, 
decât în măsura în care aceștia din urmă hotărăsc să devină 
rezidenți permanenți, afiliindu-se grupurilor etnice românești 
existente în zona respectivă.  

Pentru că însăși definirea termenului de Diaspora 
include termenul de etnicitate ca fiind definitoriu. Așa încât 
definiția clasică a diasporei este și trebuie să rămână ca fiind 
”comunități sau grupuri etnice aflate pe teritoriul altor țări decât 
țara de origine și care se constituie pentru ași conserva 
specificul național; limba, credința, tradiția, obiceiurile”. În linii 
mari această definiție urmează prin extensie modelul clasic al 
diasporei evreiești, când aceasta a fost alungată de pe teritoriul 
ei de baștină, Palestina.  

Acest model se va regăsi în istorie cu aceiași conotație 
în diaspora armeană, diaspora grecească și diaspora chineză, 
devenind astfel modelele clasice ale diasporei. De proveniență 
greacă și pătruns în limbajul nostru prin limba franceză, 
cuvântul diasporă cuprinde două părți; dia care înseamnă 
împrăștiere și spora – împrejur. Aria de cuprindere a noțiunii se 
va lărgi în timpurile moderne, mai ales în secolul al XX-lea, 
când alungării efective prin forță și distrugere a unor comunități 
din baștina lor, se adaugă printre cauzele ei și migrația 

economică, translocările de populație în procesele de 
deznaționalizare și asimilare, exilul și autoexilul.  

Recunoscute, în virtutea legilor internaționale ca 
minorități naționale, grupurile sau comunitățile etnice ale 
diasporei beneficiază de o serie de drepturi care exced 
drepturilor cetățenești și care în enele țări nu sunt respectate. Ele 
sunt legate de asocierea în structuri reprezentative pentru relația 
cu majoritatea din țara respectivă, dar mai ales pentru 
conservarea specificului național, pentru ași practica credința 
strămoșească și construi biserici, pentru a beneficia de educație 
în limba maternă, de a avea propria massmedia audiovizuală și 
scrisă, de ași practica portul și tradițiile neamului.  

De regulă, diaspora păstrează legăturile cu țara de 
origine; neoficial prin familie și prieteni, iar oficial prin 
recunoașterea statutului de diasporă românească în cadrul căreia 
poate beneficia de sprijin material și logistic din partea statului 
de origine atunci când regimul politic o permite. Spun asta 
pentru că nu a trecut mult timp de când oficiile consulare și 
ambasadele României erau ocolite cu grijă de cei care luau 
calea exilului (și nu numai) pentru că acolo se găsea mâna lungă 
a securității statului care nu se sfia să culeagă transfugii, 
apatrizii (cetățenia se ridica imediat), vocalii din diaspora 
vremii și să infiltreze comunitățile cu informatori sau persoane 
de sprijin.  

Din nefericire și astăzi, în vâltoarea dementă a 
postmodernismului și transmodernismului, dar mai ales a 
”political corectness”, care încearcă reformulări și redefiniri în 
toate domeniile, definirea termenului de diasporă va aluneca 
treptat spre o zonă care va relativiza criteriile sale de bază, 
îndeosebi criteriul etnic, pe care, nu îl vom mai regăsi în 
ultimele încercări de definire, Astfel diaspora ar apărea ca un fel 
de solidaritate culturală generată de o anumită similitudine în 
stilul de viață prin raportarea în timp a relațiilor cu țara de 
origine (Eleni Sideri, Bordes Benayoun) sau chiar ”un surogat 
al teritorialității pierdute” (Trandafiroiu).  

Vulgarizarea termenului devine și mai evidentă atunci 
când diaspora este definită ca ”un concept cultural 
multidimensional cu granițe imprecise în seria comunităților 
transnaționale”. Prin urmare ”diasporele sunt comunități 
culturale care își afirmă identitar și practic apartenența la un 
spațiu cultural considerat a fi de origine comună, înafara căruia 
trăiesc” sau altfel spus, orice comunitate transnațională se poate 
declara ca origine oricărui spațiu cultural, doar pe argumente 
culturale asumate voluntar,  

Așa încât, de la o delimitare precisă care însemna 
identitate etnică, cu filiație ereditară, ajungem la comunități 
culturale transnaționale fără specificitate națională. De la 
identitate lingvistică și spirituală, care poartă amprenta 
etnicității, la afirmare identitară și practică (?). Astfel, de la 
localizare geografică precisă, demonstrată istoric, ajungem la 
spațiu de origine comună care și-l poate disputa oricine, ca apoi, 
de ce nu, să-l și revendice ca fiind un drept istoric, atestat 
cultural.  

Și ca și cum nu ar fi suficientă confuzia creată în 
abordarea diasporei, Ministerul Pentru Românii de Pretutindeni 
introduce în programele sale de asistență și cetățeni români sau 
originari din România precum și urmașii lor fără să aibă în 
vedere criteriul etnic. Drept urmare ambasada României din 
statul Israel, de exemplu, înregistrează un număr de 42 de 
organizații care alcătuiesc comunitatea originarilor din România 
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sub diverse denumiri, având criterii locul nașterii (Bârlad, 
Tecuci, Vatra Dornei, Siret, Storojeneț, Dorohoi și 
împrejurimi), structurate în asociații, organizații, ligi, forumuri, 
fundații și societăți  care se consideră ca făcând parte din 
diaspora românească pentru că s-au născut aici, când ei de fapt 
se întorc în țara de origine încheindu-și astfel periplul istoric și 
statutul diasporic.  

Nu mai lipsește decât ca și minoritatea germană 
repatriată să se organizeze în același mod, pentru că oricum ea 
are aproape 800 de ani vechime pe meleagurile românești în 
timp ce minoritatea evreiască de abia numără 200 de ani și 
exemplele pot continua. Iată unde poate duce o răstămăcire a 
unor termeni consacrați istoric.  

Ca ridicolul să fie și mai complet, însăși calitatea de 
român se obține printr-o declarație pe proprie răspundere, că 
aparții filonului lingvistic și spațiului cultural românesc și nu 
prin specificul etnic pe care îl porți în sânge, puternic susținut 
de specificul național, limbă, credință, tradiție, istorie și 
obiceiuri. Nu este suficient să vorbești limba germană, de pildă 
și să adopți unele obiceiuri nemțești ca să fii german. La noi se 
pare că este posibil, ba mai mult, să fii român devine un 
privilegiu și nu o realitate etnică sau biologică. 

Din fericire, în ciuda acestor elucubrații intelectualiste, 
în stil globalist și antinațional (din păcate cu corespondent în 
practică), diaspora românească s-a organizat și se organizează 
după criterii precise, având la bază feelingul etnic care 
transcede rațiunii umane atât de versatilă și ipocrită, feeling 
puternic susținut de limbă, credință și tradiție, în jurul cărora se 
constituie societățile diasporice. Indiferent de situația lor 
materială aceste comunități caută acea comuniune etnică, 
lingvistică, spirituală și culturală în care să se regăsească 
identitar și să se exprime socio-cultural.  

O notă aparte în aceste căutări o reprezintă 
spiritualitatea creștină, pe care membrii diasporei o găsesc în 
biserica creștină indiferent de confesiune, în jurul căreia cei din 
afara granițelor se adună pentru a se regăsi în comuniune, nu 
numai cu Iisus Hristos, dar și cu ei înșiși. Exemplul diasporei 
românești din Spania este cel mai evocator. Dincolo de faptul că 
este a doua țară țintă pentru emigrația românească 
postdecembristă, diaspora de aici se grupează în 121 parohii 
ortodoxe, 105 biserici penticostale, 24 adventiste, 9 baptiste, 8 
greco catolice și 2 evanghelice, deci 269 de așezăminte creștine, 
deși în plan social au un număr de 100 de asociații cu statut 
juridic.  

De altfel criteriul spiritual, alături de cel etnic, a 
prevalat în procesul alcătuirii oricărei societăți diasporice. În 
jurul bisericii s-au adunat cei care ajunși din diverse motive pe 
meleaguri străine, pentru că aici găseau sprijinul moral, spiritual 
și chiar material. Aici găsesc cel mai autentic spirit de 
apartenență și comuniune, pentru că biserica a slujit întotdeauna 
neamul în spiritul comuniunii. În sfârșit, aici se regăsesc pe ei 
înșiși, și pot reconstitui și trăi nostalgia locurilor de acasă prin 
practicarea obiceiurilor și tradiției ”bisericile românești sunt 
creuzetul comunităților, acolo învață copiii în școlile de 
duminică limba română și ajută pe cei în nevoie. Are un rol 
sacru, social și de menținere a identității” spunea cu 
îndreptățire Marius Bostan în reportajul său despre diaspora 
românească din SUA. 

Diaspora românească își începe istoria sa la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, odată cu emigrările masive a populației 

bucovinene, în special din Boian (Transcarpatia) și Transilvania 
și se va prelungi până în perioada interbelică, realizând 
comunități puternice în SUA și mai ales în Canada. Una din 
cele 10 provincii canadiene chiar poartă numele de Boian-
Alberta. Motivațiilor economice în cazul lor, li s-au adăugat și 
cele politice generate de discriminare, deznaționalizare, 
asimilare și încălcarea drepturilor omului de către ocupantul 
austroungar. Nu același lucru se va întâmpla în Basarabia, unde 
comunități întregi au fost translocate în diverse republici 
sovietice și înlocuite cu populații aduse din alte zone, 
autoritățile sovietice urmând cu fidelitate tradiția țaristă. 
Incomparabil mai mici față de cele occidentale, dar ascunzând 
în spatele lor tragedii umane greu de descris, pentru că 
translocarea era făcută în Asia Sovietică, în zone aride cu scopul 
vădit de exterminare.  

Emigrația romînească, la începuturile ei urma trendul 
timpului, îndreptându-se cu predilecție către America de Nord 
(SUA și Canada), Australia și Noua Zeelandă și în cele din 
urmă în America de Sud, cu predilecție pentru Brazilia și 
Argentina. După statisticile oficiale diaspora română din SUA 
este reprezentată de 476.307 persoane care își declară 
apartenența etnică, deși neoficial se consideră a fi în jur de un 
milion.  

Este foarte bine organizată, cuprinsă în 56 de asociații 
și societăți, aproape fără excepție grupate în jurul bisericilor. 
Orașele cel mai populate cu români sunt; New-York, Los 
Angeles, Detroit și Chicago, răspândirea fiind de fapt pe tot 
teritoriul american. Diaspora română din Canada numără între 
250.000 și 400.000 de membri, grupați în comunități în 8 din 
cele 10 provincii ale Canadei; Toronto, Montreal, Vancoover, 
Calgary, Edmonton, Hamilton, Otawa și Manitoba. O parte a 
diasporei canadiene și americane a fost formată din exilul 
românesc, care se rezumă în principal la epoca comunistă, 
formată îndeosebi din oameni de litere, politicieni, ziariști și 
specialiști în diverse domenii.  

Din țările sudamericane Brazilia contabilizează 
aproximativ 200.000 de români, majoritatea ajunși aici în 
perioada interbelică și în timpul celui de al II-lea Război 
Mondial. 

 
    Partea a III-a 
 

            România și românii de pretutindeni 
 

În perioada postdecembristă emigrația avea să 
cunoască un avânt fără precedent în istoria României, de data 
aceasta cu precădere în spațiul european, cu preponderență către 
Italia, care număra peste 1.200.000 de români în 2015, apoi 
Spania, cu 673.017 în 2018, Germania cu 657.000 la nivelul 
anului 2015 și Franța cu 300.000 în 2016. Se pare că în ultimul 
deceniu există o predilecție pentru zona de Nord Vest a 
Europei, îndeosebi spre Marea Britanie, Irlanda și țările 
Scandinave.  

Preocuparea pentru românii din afara granițelor țării 
este de dată relativ recentă, impusă de cifrele îngrijorătoare ale 
emigrației, a cărei amploare este depășită doar de Siria țară 
aflată totuși în război. Câteva inițiative parlamentare și 
guvernamentale au prins contur prin legea 299/2007 care, pusă 
în aplicare, a dat naștere în 2017 Ministerului Românilor de 
Pretutindeni care va prelua atribuțiile departamentului de resort 
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din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 
Europene.  

Ideea este mai mult decât nobilă pentru că România 
este în situația de a recupera și valoriza acest segment de 
populație românească din două motive; în primul rând, 
prăbușirea demografică prin scăderea natalității și emigrație, 
ceea ce a condus la apariția petelor albe demografice pe harta 
țării, și în al doilea rând, marile deficite pe piața muncii în toate 
domeniile vieții sociale și economice. În aceste condiții 
perspectiva României nu poate fi decât sumbră, pentru că un 
stat este până la urmă poporul său și nu delimitarea geografică 
care nu înseamnă nimic dacă nu este populată.  

Dincolo de aceste realități, se pare că românii din afara 
granițelor, indiferent de categoria din care fac parte (comunități 
istorice, diasporă sau emigrație economică și nu diasporă de 
mobilitate cum în mod ipocrit o denumesc experții noștri în 
românism), reprezintă o miză politică pentru clasa politică a 
ultimelor decenii, mai ales în campaniile electorale când se 
încearcă să se exploateze nemulțumirea celor care din varii 
motive au ajuns în situația de ași căuta rostul aiurea.  

Ceea ce este însă mai neplăcut, dar și relevant în 
același timp, este eșecul răsunător al Congresului Românilor de 
Pretutindeni care a avut loc în perioada 24 – 25 iunie 2016, 
organizat după nouă ani de gestație la care, din cauza criteriilor 
discriminatorii impuse reprezentanților diasporei, au participat 
doar un număr de 49 de delegați din 13 țări. Mai mult, Consiliul 
Românilor de Pretutindeni, organ de lucru permanent ales de 
Congres, care se dorea reprezentativ pentru românii din afara 
granițelor țării între congresele anuale, avea să se dizolve prin 
demisii, neparticipare sau retrageri nemotivate după prima 
întâlnire cu comisiile reunite ale celor două camere ale 
parlamentului. Cauza? Aceiași atitudine refractară și 
discriminatorie a autorităților române și a tentativei evidente de 
politizare, ceea ce a atras contestarea vehementă din partea 
diasporei.  

Este greu de presupus că o structură birocratică nouă, 
cum este Ministerul Pentru Românii de Pretutindeni va reuși să 
gestioneze mai bine problema românilor din afara granițelor 
țării, pentru că se va pierde în activități birocratice, ele însele 
consumatoare de resurse financiare. Tentativa de politizare și 
manipulare a diasporei se va relua odată cu înființarea 
proaspătului minister (ianuarie 2017), deja cu doi miniștri la 
activ; Andreea Păstârnac și Natalia Elena Intotero  a cărui 
produs a fost până în prezent o ”Strategie națională pentru 
românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020” cu 
obiective, rezumat executiv (?), elemente de viziune și 
organizarea unui ”Forum al Românilor de Pretutindeni” care a 
avut loc în perioada 4 - 8 septembrie 2019.  

Fără a intra în detalii și la o lectură sumară a strategiei 
se constată că generozitatea obiectivelor contrastează flagrant 
cu ambiguitatea formulărilor și limitele unui buget derizoriu 
(28.885.000 lei pentru 2019) din care jumătate se cheltuiește 
pentru menținerea infrastructurii proprii, un sfert pentru 
imagine, evenimente, deplasări, întruniri etc, iar restul pentru 
activități și acțiuni punctuale, mai mult demonstrative decît 
efective și orientate preferențial.  

Cât privește rezultatul Forumului Românilor de 
Pretutindeni recent încheiat la București, arată că organizatorii 
nu au înțeles nimic din eșecul Congresului din 2016. 
Participarea celor 128 de delegați din 27 de state reprezentând 

doar 60 de structuri asociative (din cele peste 400 care 
reprezintă diaspora românească și comunitățile istorice), se va 
încheia cu o declarație pe care o semnează doar 55 de delegați, 
dovadă a lipsei totale de consens într-o chestiune atât de 
sensibilă cum este cea a românilor din afara granițelor țării.  

Nu știm cine a participat, cine a semnat și cine nu, și 
nici motivele pentru care nu au semnat, dar câteva puncte din 
declarația finală par foarte interesante și demne de luat în 
seamă. Una din ele cerută imperativ este depolitizarea diasporei 
și închiderea filialelor partidelor românești care funcționează 
ilegal și imoral pe teritoriul statelor de rezidență pentru români, 
solicitare firească atâta timp cât ambii secretari de stat sunt 
președinții filialelor Partidului Social Democrat din diaspora și 
respectiv, din comunitățile istorice.  

Democratizarea și eficientizarea instituțiilor care se 
ocupă de românii din diaspora, cu atenție sporită pentru 
comunitățile istorice prin proiecte și programe socio-
economice, educative, culturale și spirituale și intervenții 
hotărâte pentru conservarea identității etnice a acestor 
comunități, pentru că parte dintre ele, sunt în pericol de 
dispariție. A fost solicitată, pe drept cuvânt, creșterea 
reprezentativității diasporei și comunităților istorice în 
parlamentul României, în concordanță cu realitățile generate de 
emigrație care îngroașă rândurile diasporei. Accesarea 
fondurilor europene și guvernamentale pentru programe și 
proiecte specifice și de anvergură, îndeosebi pentru comunitățile 
istorice, pentru că ”nu de compasiune au nevoie etnicii români 
din aceste comunități”. S-a cerut la modul imperativ înființarea 
unei comisii parlamentare pentru elaborarea și punerea în 
practică a măsurilor ce derivă din această declarație și un nou 
forum în semestrul I al anului 2020 care să evaluieze rezultatele. 

Tonul imperativ al declarației și numărul redus de 
semnatari arată atmosfera tensionată în care s-au desfășurat 
lucrările din care s-au dat publicității doar discursurile oficiale 
mediatizarea fiind extrem de modestă ca și cum problema nu ar 
fi de interes național. Probabil că rezultatul final va fi același ca 
și în cazul Congresului Românilor de Pretutindeni, pentru că din 
nefericire, autoritățile române nu au înțeles că românii de 
pretutindeni sunt etnicii români și nu orice persoană care printr-
o simplă, relativă și asumată apartenență culturală, filon 
lingvistic, originari din România, fiii acestora, sau alte aberații 
intelectualiste și globaliste asumate printr-o declarație pe 
proprie răspundere. Pentru că în definitiv, lucru bine cunoscut 
de altfel, etnicitatea dă specificitate culturii prin limbă, 
spiritualitate și tradiție și nu invers.  

Nu au înțeles că cele trei categorii distincte în care 
românii de pretutindeni sunt cuprinși; comunități istorice, 
diaspora și emigrația economică, trebuie să aibă o abordare total 
diferită, pentru că pun probleme total diferite, atât în raport cu 
statul de rezidență cât și în raport cu statul român.  

De pildă, dacă comunitățile istorice au nevoie de 
intervenția statului român pentru păstrarea identității etnice, 
religioase și culturale la modul concret și direct, material, 
logistic și diplomatic, mergând până la translocarea în interiorul 
țării a comunităților amenințate cu dispariția sau asimilarea, 
diaspora nu poate fi tratată decât de la egal la egal în relațiile 
oficiale și neoficiale, pentru că are experiența necesară și dețin 
acea plus valoare tehnică, științifică, administrativă și 
organizatorică pe care România o caută.  

istorieistorieistorieistorie    



 

        67676767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019 
       

 

Mi s-a părut bizar că unul din obiectivele ministerului 
este organizarea diasporei într-un sistem asociativ când deja 
există Uniuni, Federații, Ligi etc, care grupează diaspora în 
majoritatea statelor mari unde este bine reprezentată. 

              
      În loc de concluzii  
 
Ca fiu al unui fost membru al diasporei (Vasile Lupu, 

alias Gheorghe Alexandroai; (1925 – 2017), care timp de 50 de 
ani (1955 – 2005) a făcut parte din diaspora românească din 
Italia, Franța, Australia și SUA, am avut cunoștință de aceste 
organizații, formate în principal din generațiile tinere ale 
emigrației secolului al XIX-lea și al XX-lea, dar mai ales din 
transfugi și exilați ai regimului comunist, a căror unitate, 
creativitate și mai ales capacitate de adaptare, organizare  și 
intrajutorare sunt absolut remarcabile.  

Practicarea, păstrarea și promovarea valorilor etnice 
românești este scopul lor principal, iar legătura cu țara este un 
deziderat dintotdeauna. Așa încât, partizanatul politic este 
absolut neavenit pentru Diaspora adevărată (și nu melanjul 
autorităților), dar asta nu-i împiedică să taxeze critic, în special 
abaterile de la principiile democratice din țară, ceea ce nu 
întotdeauna este pe placul celor care ar dori să-și subordoneze 
această forță formidabilă a românilor din afara granițelor țării. 

Ceea ce impresionează în mod deosebit, este faptul că 
în general diaspora se organizează în jurul bisericii creștine, 
indiferent de confesiune, biserica devenind astfel liantul cel mai 
solid al spiritualității neamului, al limbii, tradiției și culturii în 
general, menținând vie în conștiința generațiilor care se succed  
imaginea patriei străbune. Este o punte trainică de legătură de 
care trebuie să țină cont orice proiect având ca obiectiv 
diaspora, pentru că biserica este și acolo, și prin ea orice român 
se regăsește.  

În această situație raporturile de colaborare corecte, 
sincere și nediscriminatorii trebuie să prevaleze oricăror 
tendințe de subordonare a diasporei, mai ales când aceasta se 
face în slujba unor interese meschine, tipice demagogiei 
politicianiste. 

Situația comunităților istorice trebuie să devină o 
preocupare constantă pentru orice guvern al României, dată 
fiind situația lor precară, riscul dispariției lor prin asimilare și 
atitudinii discriminatorii din partea statelor gazdă. Cele mai 
expuse comunități sunt cele din țările balcanice, nordul 
Bucovinei, Maramureșul istoric și sudul Basarabiei. Salvarea și 
emanciparea acestora ar putea fi un proiect de țară și prin 
prisma perspectivei demografice.   

Cât privește cea de a treia categorie, emigrația 
economică, deși importantă, ea nu poate conta decât ca fenomen 
conjunctural, legat de piața muncii și interese economice 
individuale, ale unor categorii de români care, din nefericire, nu 
se pot realiza în țară sau nu găsesc oportunitățile acasă. Ajung 
astfel să își revarse propriile frustrări printr-o atitudine 
resentimentară și chiar agresivă față de țară, față de cultura și 
istoria ei, cerând obsesiv schimbări pe care nu le înțeleg, dar pe 
care le revendică agresiv. Și iarăși din nefericire devin masă de 
manevră la mâna unor demagogi abili, cu interese obscure și nu 
rareori vădit antinaționale, mai ales în campaniile electorale.  

Această categorie nu ar trebui să fie de resortul 
Ministerului Pentru Românii de Pretutindeni, decât în măsura în 
care devin cetățenii statului unde și-au stabilit rezidența și se 

asociază diasporei românești. În rest, această categorie este de 
resortul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 
prin consulatele și ambasadele în țările respective. De altfel, 
emigrația economică are o fluctuație atât de intensă în ambele 
sensuri încât o face aproape imposibil de gestionat. În aceiași 
categorie se înscriu și asociațiile originarilor din România care 
nu au nici o legătură cu etnia română și cu atât mai puțin cu 
diaspotra română, ca de altfel și gogorița cu asumarea voluntară 
a apartenenței filonului lingvistic și spațiului cultural românesc 
a cărei relevanță este absolut neconvingătoare.  

Iată de ce structura unui asemenea minister trebuie să 
fie complet depolitizată, formată cel puțin la nivel de decizie din 
personalități fără afinități politice, specialiști în domeniu și mai 
ales, din personalități din diaspora românească sau din 
comunitățile istorice românești care cunosc cel mai bine 
problemele celor care prin voia destinului trăiesc dincolo de 
fruntariile țării. 

Pentru  aceasta, este absolut necesară o schimbare de 
paradigmă în abordarea românilor de pretutindeni, pentru că 
realmente țara are nevoie de ei. 
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Virgil Măgureanu:"Serviciile secrete decid 

rezultatul alegerilor!"
   

         Fostul șef al SRI, Virgil Măgureanu, acuză că serviciile 
secrete decid rezultatul alegerilor. ”Purtătorii 
presă și economie manevrați de serviciile secrete.

usia primește de la București aceleași informații ca pe 
vremea lui Ceaușescu. 

Pot influența (n.red- serviciile secrete) și încă într
hotărâtor, atâta vreme cât anumite părți ale procesului electoral 
sunt trecute și prin acest filtru. La noi se spune 
acesta e puțin bizar – că Serviciul de Telecomunica
răspunde de finalizarea rezultatelor votului ș.a.m.d.. Nu vreau 
să intru în amănunte aici, dar, peste tot în lume, nu numai la noi, 
serviciile au o marjă bună în ce privește rezultatul votului și 
modul în care acest rezultat se vede în realitatea politică 
postelectorală, a declarat fostul director al SRI, Virgil 
Măgureanu, într-un interviu pentru Radio Europa 

Există purtători de opinie destul de importanți – 
din lumea politică, fie din cea economică – și serviciile au bune 
posibilități să influențeze pe acești purtători de opinie și să facă 
într-o anumită măsură să încline balanța, afirmă Măgureanu.

„Eu sunt absolut convins că da”, a afirmat Măgureanu întrebat 
dacă”  și acuma informațiile ajung la fel de repede la Moscova 
ca pe vremea lui Ceaușescu ”. 

INTERVIUL INTEGRAL ACORDAT DE VIRGIL 
MĂGUREANU PENTRU RADIO EUROPA LIBERĂ:

Europa Liberă: Diferite studii făcute în statele Europei Centrale 
arată că, după 1989, noile elite economice proveneau 
preponderent din fostele servicii de informații și din familiile 
foștilor nomenclaturiști. Se poate generaliza și pentru România 
această afirmație? 
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ocesului electoral 

și prin acest filtru. La noi se spune – deși termenul 
că Serviciul de Telecomunicații Speciale 
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afirmat Măgureanu întrebat 
și acuma informațiile ajung la fel de repede la Moscova 

INTERVIUL INTEGRAL ACORDAT DE VIRGIL 
MĂGUREANU PENTRU RADIO EUROPA LIBERĂ: 

ă: Diferite studii făcute în statele Europei Centrale 
arată că, după 1989, noile elite economice proveneau 

ții și din familiile 
știlor nomenclaturiști. Se poate generaliza și pentru România 

Virgil Măgureanu: „Mai întâi, este par
inexactă. Noii îmbogățiți, care erau, să zicem așa, elitele noului 
val de după decembrie, aveau o provenien
decât serviciile. S-a speculat mult pe această temă. Putem zice 
că și în România este parțial adevărat, dar nu cunoaștem prea 
bine oameni care, făcând parte dintre profitorii a ceea ce s
întâmplat după decembrie 1989, să se fi men
clasamentului.” 

Europa Liberă: Dar acești oameni care proveneau din fosta
Securitate au continuat să influențeze viața politică și socială a 
țării? 

Virgil Măgureanu: „În mare măsură. Dacă judecăm după faptul 
că unii dintre ei s-au transformat în patroni de presă, de pildă, 
au căutat în mod masiv să influențeze opinia publică
voturi sau chiar capital politic pe această temă, atunci putem 
afirma că au influențat într-adevăr și au avut o prezență activă”.

Europa Liberă: E vorba aici de Voiculescu, de Vântu?

Virgil Măgureanu: „Oricât am fi tenta
doi, nu-i putem identifica. Vântu provine din interlopii 
regimului comunist de altădată. Era unul dintre clien
pușcăriilor de atunci. În anul 1990, prin toamnă, făcuse deja 
prima lui sută de milioane de dolari. Eu citez dintr
pe care l-a dat și spunea că dacă-i mai merge în ritmul ăsta, în 
câțiva ani, el va numi viitorul președinte al României. Era un 
gol atunci, un gol administrativ în anii 90”.

Europa Liberă: Abia deveniserăți dumneavoastră primul șef al 
Serviciului român de Informații. 

Virgil Măgureanu: „Bine aleasă expresia: „devenisem”, fiind 
vorba de o devenire. Ați pomenit și despre domnul Dan 
Voiculescu. Legea spune, nu fără temei, că 
bună parte din capitalul folosit ulterior în afaceri din depunerile 
care existau în afară, nu din banii Securită
poporului român, care erau manevrați de respectiva instituție. Și 
atunci, între cei doi nu prea există similitudini din acest punct 
de vedere, deși amândoi au devenit patroni de presă și așa mai 
departe, influențând în bună măsură viața politică a deceniilor 
de început”. 

Europa Liberă: Se spune așa, ca un fel de motto, că serviciile 
secrete pot influența „alegerile în marja de eroare a sondajelor 
de opinie”. Credeți că e adevărat? 

Virgil Măgureanu: „Pot influența și încă într
atâta vreme cât anumite părți ale procesului electoral sunt 
trecute și prin acest filtru. La noi se spune 
acesta e puțin bizar – că Serviciul de Telecomunica
răspunde de finalizarea rezultatelor votului 
să intru în amănunte aici, dar, peste tot în lume, nu numai la noi, 
serviciile au o marjă bună în ce prive
modul în care acest rezultat se vede în realitatea politică 
postelectorală”.  Sursa: Europa Liberă 
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FMI, BM şi „Un grup mic de Bogaţi” au 

orchestrat Lovitura de stat în
 

        FMI, BM şi „Un grup mic de Bogaţi” 
Lovitura de stat în 1989 şi distrugrea României dupa 1989 
până în prezent ! 

e asemenea, cei care au prins vremurile alea aflau 
informaţii şi de la Radio Europa Liberă (un radio pornit 
de CIA din America pentru propagarea ”valorilor 

occidentale”) – și aici intrăm la capitolul manipularea din partea 
mass media. Campania ANTI-comunismul lui Ceauşescu era 
orchestrată şi prin radioul Europa liberă, de către puterile străine 
care doreau să întoarcă populaţia împotriva sistemului care avea 
atât de mare succes din punct de vedere economic pe plan 
mondial. 

În 1989 a avut loc o Lovitură de Stat care să îl elimine din 
peisaj pe naţionalistul Ceauşescu şi care să distrugă economia 
României, economie ce făcea ravagii (prin competiţie pe plan 
mondial) economiilor vestice şi să distrugă în acelaşi timp un 
sistem DIFERIT de capitalismul occidental, capitalism prin care 
averea era acumulată în mâinile câtorva BOGAŢI, în timp ce 
restul populaţiei reprezenta masa de muncitori pentru “Elite”.

Totuși comunismul românesc a căpătat alte nuanțe decât ideea 
originală a bolșevicilor și așa a ajuns să pună în pericol însăși 
feudalismul-capitalisto-liberal al întregului VEST. Cu 1300 de 
fabrici și uzine, cu 7-8 milioane de angajați, cu bogățiile și 
poziția excelentă între ORIENT și OCCIDENT, cu datoria 
externă plătită, cu al treilea cel mai eficient serviciu de 
informații din lume, cu un sistem de învățământ extrem de 
performant și cu intenția lui CEAUȘESCU de a crea o bancă 
prin care să intermedieze comerțul cu petrol dinspre statele 
arabe către Occident ROMÂNIA astăzi ar fi arătat altfel.

România era o mașină de făcut bani, de făcut valută for
nicidecum un morman de fier vechi cum a afirmat Petre Roman. 
Cele 18 miliarde avute în plus în ’89 se constituiau din 
lichidități bancare sub formă de rezerve valutare, creanțe și 
sume aflate în curs de achitare ca urmare a exporturilor 
efectuate de România până la Lovitura de stat. (…) În întreaga 
țară s-a dat stop punerii în funcțiune a utilajelor noi, deja 
achiziționate. Industria românească trebuia oprită. 
strunguri, freze etc au ajuns la fier vechi conform directivei date 

D
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ționate. Industria românească trebuia oprită. Utilajele noi, 
etc au ajuns la fier vechi conform directivei date 

de străinul Petre Roman. (…) Fără a avea datorii majore , 
Ceuşescu pune la cale un plan de exploatare al Apusenilor încă 
din 1985. FMI-ul înebunește de-a dreptul, Soro
cu bătaie lungă a lui Ceaușescu le dă insomni și palpitații 
deoarece până în 2040 urmau să se exploateze intensiv 
zăcămintele de aur, argint şi metale rare, ce urmau să aducă 
României un profit evaluat în 2013 la nu mai puţin de 400
miliarde de euro !!! Profit!!! 

Deja se întrecea orice măsură. România nu mai avea nevoie de 
nimic din afară, îşi acoperea singură necesarul intern, exporta 
masiv, și punea la cale împreună cu China, Iranul şi Libia, o 
replică a FMI, prin BANCOREX. Pentru aceasta Ceau
trebuia condamnat la moarte prin împu
condamnată la jaf și sărăcie! Care dintre dumneavoastră n
strânge cureaua și nu ați agonisi bănuț cu bănuț timp de 8 ani 
pentru ca apoi să trăiți 1000 de ani voi și neamul vostru în 
bogăție și prosperitate? 

Depozitele erau pline şi înainte şi după aprilie 1989, dar 
produsele erau ţinute în depozite ca să învrăjbească poporul. 
Cine nu înţelege asta nu poate înţelege ce s
şi după aprilie 1989 până în prezent. Aprilie 1989 este mai 
important decât decembrie 1989 întrucât în aprilie ’89 se 
câştigase independenta completă: după ce se câştigase cea 
militară în 1956, politica în 1965 acum se câştigase cea 
economică dar toate au fost pierdute în decembrie 1989 cu 
largul concurs al poporului înfometat artificial.

Azi dacă ar fi rămas în picioare, ţara noastră era o super
mondială, păciuitoare şi avansată, dar acest lucru a fost 
preconizat de ocultă mondială. Dacă oamenii din ţara noastră au 
o stabilitate economică, continua să fie nişte caractere puternice 
şi cu sentimente puternice de unitate. În schimb, s
experimentul sărăcirii şi prostirii neamului, în speranţa că vom 
deveni răi şi nu vom sesiza ce se întâmplă, ca pentru bani vom 
da şi aurul şi gazele de şist şi apă şi lemnul şi ţara şi familia şi 
pe Dumnezeu. Credeţi că schimbarea de regim a fost pentr
binele nostru? NU. A fost necesară fi
N.Ceauşescu nu se puteau lua aceste bogăţii la preţuri de nimic.

Înainte de ‘89 uzina de la Reşiţa dădea de lucru la peste 14.000 
de oameni, însă odată cu prăbuşirea economiei interne de după 
Revoluţie şi un management privat care într
reuşit să o rentabilizeze, în companie mai sunt astăzi 1.590 de 
salariaţi şi aceia trăiesc cu grija că-şi vor pierde locurile de 
muncă. (…) Înainte de ‘89 compania exporta până la 15% din 
producţie către ţări precum Turcia, ţările arabe sau China.

Acum nu se mai fac pentru că se făceau după licenţă. Se livrau 
la Navrom şi alte companii, dar acum mai există nave în 
România? Fabrica de motoare diesel e închisă practic. Se mai 
făcea pe vremuri utilaj metalurgic. Făceam pentru toată 
metalurgia şi toate termocentralele din România motoare de la 5 
kW la 10 MW la curent continuu, curent alternativ, tot ce vreţi. 
Totul s-a dus de pomană“. Reşiţa era în anii ‘90 unul dintre 
centrele industriale importante din ţară,
primele locomotive din România, care la început erau 
locomotive cu aburi. În anii 1770 când la Reşiţa începea să se 
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Depozitele erau pline şi înainte şi după aprilie 1989, dar 
ţinute în depozite ca să învrăjbească poporul. 

Cine nu înţelege asta nu poate înţelege ce s-a întâmplat înainte 
şi după aprilie 1989 până în prezent. Aprilie 1989 este mai 
important decât decembrie 1989 întrucât în aprilie ’89 se 

pletă: după ce se câştigase cea 
militară în 1956, politica în 1965 acum se câştigase cea 
economică dar toate au fost pierdute în decembrie 1989 cu 
largul concurs al poporului înfometat artificial. 

Azi dacă ar fi rămas în picioare, ţara noastră era o superputere 
mondială, păciuitoare şi avansată, dar acest lucru a fost 
preconizat de ocultă mondială. Dacă oamenii din ţara noastră au 
o stabilitate economică, continua să fie nişte caractere puternice 
şi cu sentimente puternice de unitate. În schimb, s-a încercat 
experimentul sărăcirii şi prostirii neamului, în speranţa că vom 

i şi nu vom sesiza ce se întâmplă, ca pentru bani vom 
da şi aurul şi gazele de şist şi apă şi lemnul şi ţara şi familia şi 
pe Dumnezeu. Credeţi că schimbarea de regim a fost pentru 
binele nostru? NU. A fost necesară fiindcă sub regimul 
N.Ceauşescu nu se puteau lua aceste bogăţii la preţuri de nimic. 

Înainte de ‘89 uzina de la Reşiţa dădea de lucru la peste 14.000 
de oameni, însă odată cu prăbuşirea economiei interne de după 

ţie şi un management privat care într-un deceniu n-a 
reuşit să o rentabilizeze, în companie mai sunt astăzi 1.590 de 

şi vor pierde locurile de 
muncă. (…) Înainte de ‘89 compania exporta până la 15% din 

ţări precum Turcia, ţările arabe sau China. 

Acum nu se mai fac pentru că se făceau după licenţă. Se livrau 
la Navrom şi alte companii, dar acum mai există nave în 
România? Fabrica de motoare diesel e închisă practic. Se mai 

gic. Făceam pentru toată 
metalurgia şi toate termocentralele din România motoare de la 5 
kW la 10 MW la curent continuu, curent alternativ, tot ce vreţi. 

a dus de pomană“. Reşiţa era în anii ‘90 unul dintre 
centrele industriale importante din ţară, aici fiind realizate 
primele locomotive din România, care la început erau 
locomotive cu aburi. În anii 1770 când la Reşiţa începea să se 
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dezvolte o industrie înfloritoare în România, nici nu existau 
Statele Unite ale Americii. (…) În Reşiţa numai 
disponibilizările de la producătorul de utilaj greu UCM Reşiţa şi 
combinatul siderurgic TMK Reşiţa au lăsat pe drumuri circa 
22.500 de oameni de la Revoluţie, iar populaţia oraşului a 
scăzut cu 18% în ultimul deceniu, la circa 65.000.

De fiecare dată când un stat încearcă să ia măsuri economice şi 
politice independente, menite să apere interesele cetăţenilor săi, 
atunci propaganda neoliberală venită de la Washin
Bruxelles sau alt centru de putere globalist, înfierează guvernul 
sau liderul ţării rescpective ca fiind socialist sau şi mai grav, 
comunist şi dictatorial. 

Toţi ambasadorii S.U.A. la Bucureşti de după 1990 s
implicat în politica de stat a României prin mesaje şi acţiuni 
care au modelat parteneriatul strategic actual cu NATO, 
implicând plasarea în funcţii-cheie a anumitor demnitari 
români, astfel încît S.U.A. să deţină pîrghiile necesare asigurării 
intereselor zonale ale lor, privind vânzarea de tehnică militară 
veche sau prin care au oferit avantaje companiilor americane 
gen Ford, Bechtel, Polaris, Smisthfield etc. Omul nostru 
potrivit, activat la momentul potrivit“. 

 

Dezvăluiri incendiare despre 
supravegherea  în  masă a întregii 

populaţii a Planetei, în cartea lui Edward 
Snowden1 

 

Prof. dr. Vicu MERLAN 

           Edward Snowden s-a manifestat ca o f
înclinaţii militare, ca şi tatăl său, dar din cauza unui 
accident din timpul antrenamentelor, este nevoit să renunţe 
la cariera militară. Ahtiat de tehnologia computerizată, 
învaţă să descopere cele mai profunde implicaţi ale acestei

ncă de copil accesează serverele secrete ale unei centrale 
atomice, după care trimite un e-mail companiei prin care le 
demonstra breşa prin care sistemul era vulnerabil. 

Experimentează tot ceea ce însemna jocuri, tehnologie smart
home etc. Pasiunea pentru calculatoare i-a fost insuflată indirect 
de către tatăl său, ce lucra la Paza de Coastă şi care avea acces 
la primele tipuri de calculatoare. 

                                                             
1 Edward Snowden, Dosar permanent, Editura Nemira, Bucureşti, 2019
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ilizările de la producătorul de utilaj greu UCM Reşiţa şi 
combinatul siderurgic TMK Reşiţa au lăsat pe drumuri circa 
22.500 de oameni de la Revoluţie, iar populaţia oraşului a 
scăzut cu 18% în ultimul deceniu, la circa 65.000. 
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politice independente, menite să apere interesele cetăţenilor săi, 
atunci propaganda neoliberală venită de la Washington, 
Bruxelles sau alt centru de putere globalist, înfierează guvernul 

fiind socialist sau şi mai grav, 

Toţi ambasadorii S.U.A. la Bucureşti de după 1990 s-au 
implicat în politica de stat a României prin mesaje şi acţiuni 
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nzarea de tehnică militară 

veche sau prin care au oferit avantaje companiilor americane 
Smisthfield etc. Omul nostru 

Dezvăluiri incendiare despre 
supravegherea  în  masă a întregii 

populaţii a Planetei, în cartea lui Edward 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi 

t ca o fire rebelă, cu 
din cauza unui 

accident din timpul antrenamentelor, este nevoit să renunţe 
la cariera militară. Ahtiat de tehnologia computerizată, 
învaţă să descopere cele mai profunde implicaţi ale acesteia. 

ncă de copil accesează serverele secrete ale unei centrale 
mail companiei prin care le 

demonstra breşa prin care sistemul era vulnerabil.  

Experimentează tot ceea ce însemna jocuri, tehnologie smart-
a fost insuflată indirect 

de către tatăl său, ce lucra la Paza de Coastă şi care avea acces 

Nemira, Bucureşti, 2019. 

Un pas important pentru Snowden l-a reprezentat apariţia web
ului şi accesul la internet. Conectarea on line
a propulsat în aventura descoperirilor neaşteptate. 

Scos din sistemul militar prin fracturarea piciorului, se 
reabilitează în sistemul informaţional la vârsta de 22 de ani. 
Este avansat ierarhic datorită cunoştinţelor sale ingenioase, 
devenind spion pentru Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) şi 
Agenţia Naţională de Securitate (NSA), unde a lucrat 7 ani.

În acest răstimp observă o importantă acţiune a spionajului 
american, respectiv trecerea de la supravegherea unor indivizi  
suspecţi, la supravegherea în masă a întregii populaţii a 
Planetei. La un moment dat chiar pune umărul la dezvoltarea şi 
perfecţionarea  tehnologică, pentru a se putea colecta toate 
mesajele digitale din lume, pentru a fi stocate pe termen 
nelimitat, spre folosul unei Elite care să le folosească cu scopul 
intimidării, a şantajului sau pentru discreditarea oricăror 
persoane incomode politic sau de altă natură.

Edward Snowden arată că după 11 septembrie 2001 (în urma 
atacurilor teroriste de la New York) agenţiile de in
mână liberă şi buget nelimitat. Prin descrierile sale Edward 
Snowden deconspiră modalităţile de acoperire a spionajului 
american prin intermediul unor terţe firme, prin contracte şi 
subcontracte ce aparţin unor companii civile, modalitate de a
pierde urma. 

Munca sa de spion prin Europa şi apoi în Japonia i
cunoască desubturile întregii reţele, iar oportunitatea de a ţese şi 
a desţese iţele tehnologiei computerizate, i
top secret pentru majoritatea lumii şi chiar a celor care lucrau în 
Sistem. 

Edward Snowden ne dezvăluie prin această carte că toate 
cablurile şi sateliţii, serverele şi turnurile, cea mai mare parte a 
structurii internetului (circa 90 % din traficul mondial) se află 
sub controlul Statelor Unite. 

Deşi unele ţări, precum China şi Rusia, din dorinţa de a îngrădi 
hegemonia Americii, şi-au creat sisteme alternative precum 

actualitateactualitateactualitateactualitate    
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a propulsat în aventura descoperirilor neaşteptate.  

Scos din sistemul militar prin fracturarea piciorului, se 
reabilitează în sistemul informaţional la vârsta de 22 de ani. 
Este avansat ierarhic datorită cunoştinţelor sale ingenioase, 
devenind spion pentru Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) şi 
Agenţia Naţională de Securitate (NSA), unde a lucrat 7 ani. 

În acest răstimp observă o importantă acţiune a spionajului 
american, respectiv trecerea de la supravegherea unor indivizi  
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La un moment dat chiar pune umărul la dezvoltarea şi 

perfecţionarea  tehnologică, pentru a se putea colecta toate 
mesajele digitale din lume, pentru a fi stocate pe termen 
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intimidării, a şantajului sau pentru discreditarea oricăror 
persoane incomode politic sau de altă natură. 

Edward Snowden arată că după 11 septembrie 2001 (în urma 
atacurilor teroriste de la New York) agenţiile de informaţii au 

Prin descrierile sale Edward 
Snowden deconspiră modalităţile de acoperire a spionajului 
american prin intermediul unor terţe firme, prin contracte şi 
subcontracte ce aparţin unor companii civile, modalitate de a-şi 

 

Munca sa de spion prin Europa şi apoi în Japonia i-a permis să 
cunoască desubturile întregii reţele, iar oportunitatea de a ţese şi 
a desţese iţele tehnologiei computerizate, i-au accesat informaţii 

chiar a celor care lucrau în 

Edward Snowden ne dezvăluie prin această carte că toate 
cablurile şi sateliţii, serverele şi turnurile, cea mai mare parte a 
structurii internetului (circa 90 % din traficul mondial) se află 

Deşi unele ţări, precum China şi Rusia, din dorinţa de a îngrădi 
au creat sisteme alternative precum 
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Marele Firewall sau motoare de căutare, cenzurate sub 
controlul statului, prin sateliţi naţionalizaţi, totuşi SUA rămân 
cei care hotărăsc destinele internetului. Ca urmare SUA 
supraveghează, practic, pe oricine pune mâna pe un computer 
sau un telefon.  Edward Snowden a conştientizat că Guvernul 
SUA (Guvernul din Umbră sau Statul Paralel - Deep State) s-a 
implicat adânc în acest tip de supraveghere în masă. 

Fiind în Japonia, în anul 2009 Edward Snowden a aflat dintr-o 
întâmplare (care era de fapt o necesitate dictată providenţial) 
despre abuzurile NSA, prin care erau colectate în masă date 
despre fiecare persoană a Planetei, pentru o perioadă 
nedeterminată, a datelor brute, aşteptând o manipulare viitoare. 
În acest fel, Guvernul din Umbră - Deep State, putea cerceta în 
comunicaţiile din trecut ale oricărei personane pe care vroia s-o 
persecute, ca să desc opere o infracţiune. 

Edward Snowden motivează că a scris această carte, în ciuda 
pericolului la care s-a expus, cu dorinţa de a spune adevărul. A 
strâns documente care dovedeau încălarea legilor de către 
guvernul american, transmiţându-le jurnaliştilor începând cu 
iunie 2013, care le-au verificat şi le-au publicat, scandalizând 
întreaga lume. Autorul s-a bazat pe principiile morale şi etice, 
condamnând capitalismul de supraveghere, deoarece publicul 
dintr-o ţară sau din toată lumea nu a avut şansa de a-şi exprima 
opiniile în acest proces. Autorul argumentează: Sistemul 
universal de Supraveghere a fost creat nu doar fără 
consinţământul nostru, ci, într-un mod în care ne-a ascuns 
deliberat toate aspectele programelor sale. (…) Convingerea 
mea este că libertatea unei ţări nu poate fi măsurată decât prin 
respectarea drepturilor cetăţenilor ei şi că aceste drepturi sunt 
de fapt limitări ale puterii statului, care definesc unde şi când 
un guvern nu poate încălca domeniul libertăţilor personale sau 
individuale…  

Snowden demonstrează că supravegherea de către guvern are ca 
efect transformarea cetăţenilor în supuşi, la mila statului, într-un 
produs al corporaţiilor care-i vindeau informaţiile intime altor 
corporaţii, brokeri de date şi agenţi de publicitate. În acest fel 
marile companii precum Amazon, Dell, Apple, Google etc., 
vând, prin intermediul aparaturii lor, date confidenţiale despre 
cetăţeni, marilor agenţii de spionaj şi securitate. 

Datele noastre din computer sau telefon nu mai sunt ale noastre, 
sunt controlate, datorită internetului, printr-o simplă logare, de 
companii pe care le pot folosi pentru orice scop. Astăzi orice 
comunicare pe internet este o problemă nu de creativitate, ci de 
siguranţă. Fiecare tastare reprezintă un potenţial pericol. 

Conform celor scrise de Edward Snowden, terorismul a fost 
motivul declarat pentru care au fost implementate cele mai 
multe programe de supraveghere, în momente de mare teamă şi 
oportunism, justificându-se astfel utilizarea forţei! Evocările 
repetate ale teroarei de către clasa politică nu era un răspuns faţă 
de o ameninţare, ci o tentativă cinică de a transforma teroarea 

într-un pericol permanent care necesita vigilenţă permanentă 
implementată de o autoritate incontestabilă.  

Supravegherea în masă determină ca tehnologia să devină o 
armă puternică, mai puţin împotriva terorii şi mai mult 
împotriva libertăţii în sine.  

Edward Snowden ne explică arta tehnologiei care stă la baza 
colectării datelor informaţionale, avertizându-ne că atunci când 
dăm ENTER pentru a accesa o informaţie de pe internet, undeva 
pe la mijlocul drumului către serverul care păstrează informaţia 
dorită, se află un cititor negru în clădirile de telecomunicaţii, în 
ambasadele SUA sau bazele militare ale SUA, care conţin două 
instrumente principale: TERMOIL – se ocupă de colectarea 
pasivă – ce examinează metadatele din tot ceea ce vede şi 
TURBINE – colectarea activă, adică intervine activ asupra 
utilizatorilor. Aceşti selectori pot alege orice ar putea fi suspect. 
Astfel TURBINE deviază cererea noastră apoi către serverele 
NSA. În final obţii tot ceea ce cauţi inclusiv supravegherea pe 
care nu ţi-o doreşti, fără ca noi să ştim. Odată instalat acest 
program troian, NSA poate accesa metadatele şi datele din 
calculator sau telefon, astfel încât viaţa on line aparţine agenţiei 
de spionaj şi control. 

După dezvăluirile în presă a le lui Edward Snowden, Amnesty 
Internatinal şi unele grupuri ale societăţii civile (ACLU) au 
contestat activ NSA în instanţe federale. Guvernul în loc să se 
apere a declarat că ACLU şi clienţii săi nu puteau dovedi că 
cetăţenii sunt supravegheaţi, neavând probe, iar că acele dovezi 
ale lui Snowden erau secrete de stat şi scurgerile de informaţii 
către jurnalişti nu contau. Ca atare instanţa nu s-a putut exprima 
(!!!), respingând procesul intentat de societatea civilă 

Edward Snowden înainte de a prezenta presei dezvăluirile 
privind supravegherea populaţiei, şi-a făcut un plan meticulos 
de a scăpa de consecinţele inevitabile pe care urma să le suporte 
din partea statului american. A studiat de dinainte jurnaliştii 
neagreaţi de Sistem care ar fi putut avea coloană vertebrală 
spre a putea publica nestingheriţi dezvăluirile sale. I-a invitat în 
secret la Hong Kong (într-un oraş aglomerat şi oarecum departe 
de interesele SUA, Chinei şi Rusiei), unde timp de câteva zile, 
i-au pus în temă cu cele ce urmau a prezenta publicului larg. Au 
dat curs cererii sale: Laura Poitras cu reportaje la The 
Wasinghton Post, Glenn Greenwald şi Ewen MacAskill de la 
ziarul The Gardian.  

Pe 5 iunie 2013, The Gardian prezintă primul articol a lui Glenn 
Greenwald cu dezvăluiri incendiare. Au urmat reportajele lui 
Glenn şi Laura Poitras. Abia după o săptămână, după ce 
agenţiile CIA şi NSA era pe jar, Edward Snowden îşi dezvăluie 
identitatea. A vrut să fie sigur că nu este anihilat din start, că 
poate informa populaţia Americii şi nu numai despre adevărata 
identitate a acţiunilor de supraveghere a populaţiei. 

actualitateactualitateactualitateactualitate    
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După momentul postării Edward Snowden devine o ţintă. 
Sistemul a început prin a-i hărţui pe cei dragi: părinţi, soră, 
logodnică, prieteni etc., căutând toate punctele vulnerabile ale 
acestora şi ale lui spre a-l discredita în orice mod cu putinţă. 

Edward Snowden era familiarizat cu astfel de procedee, 
studiind multiplele cazuri de dinaintea sa, atât a unor agenţi 
faimoşi cât şi a unor militari. Pentru a evita închisoarea sau 
orice fel de condamnare, anticipează toate mişcările ce urmau a 
fi efectuate postdezvăluire. După dezvăluirile de la Hong Kong 
urma să călătoreasă în Ecuador (cu un regim antiamerican) unde 
să ceară azil politic, pe rute cu escală în Rusia şi Cuba.  

Deoarece Guvernul Statelor Unite l-a acuzat de încălcarea Legii 
Spionajului, cerându-se extrădarea sa, Edward Snowden este 
nevoit să plece cât mai repede, pe ascuns, spre Ecuador, fiind 
ajuta de câţiva avocaţii voluntari care i-au procurat un permis de 
liberă trecere, document recunoscut de ONU. Ajunge la 
Moscova, unde este reţinut de FSB (Serviciul Federal de 
Securitate), pe motiv că paşaportul este anulat din ordinul 
ministrului John Kerry, ceea ce nu-i mai putea permite 
continuarea călătoriei aeriene. 

După mai mult de o lună petrecută în aeroport, sub paza FSB-
ului, statul rus îi acordă azil politic, azil pe care îl are şi astăzi 
(oct. 2019). În acest timp a cerut azil la 27 de ţări ale Lumii, 
nici măcar una dintre ele nu l-a acceptat oficial, datorită 
presiunilor americane; unele refuzând-l direct, altele, doar dacă 
ajungea pe teritoriul lor, un fapt imposibil deoarece putând fi 
prins pe drum. 

Cu toate hărţuieleile şi confruntările prin care au trecut, familia 
şi cei dragi l-au susţinut necondiţionat, înţelegându-i atitudinea 
faţă de Sistem. Logodnica sa Lindsay călătoreşte la Moscova, 
unde se va căsători cu Edward, rămânând în exil împreună. 

Dezvăluirile lui Edward Snowden au dat roade: Sistemul a fost 
cunoscut, nivelul de conştientizare al populaţiei a crescut, 
mass-media din întreaga lume a dezbătut luni şi ani în şir 
această problemă (fiind şi astăzi pe tapet, poate mai puţin în 
România, unde presa este controlată de agenţiile americane şi 
sateliţii lor!). Revista Lohanul a prezentat, încă de la început 
(2013) mai multe articole despre dezvăluirile lui Snowden, 
alături de presa independentă, alternativă şi Wikiliks.  

La presiunea opiniei publice, a intervenţiei unor senatori din 
conducerea americană, Congresul SUA aprobă Legea Libertăţii, 
prin care se modifică Secţiunea 215, prin care se interzice clar 
colectarea în masă a înregistrărilor telefonice ale americanilor, 
iar în 2015, o curte federală a dat sentinţă într-un proces care a 
contestat legalitatea programului NSA de stocarea a 
înregistrărilor telefonice. S-au creat precedente care ulterior au 

dus la noi procese în instanţă, cu noi victorii în favoarea 
democraţiei. 

Documentele prezentate de Snowden presei şi lumii largi, au 
dezvăluit dedesupturile agenţiilor de securitate NSA. Simţindu-
se vulnerabile, multe companii din lume şi-au schimbat 
platformele, criptându-le, fapt care le permitea o prevenire a 
interceptărilor de către terţi, a traficului web. 

Astăzi, Edward Snowden, datorită isteţimii sale şi a fraternizării 
multor jurnalişti oneşti din lume cu el, nu stă închis în puşcăriile 
americane, ci a ajuns la conducerea Fundaţiei pentru Libertatea 
Presei, organizaţie non-profit, ce are ca scop protejarea şi 
responsabilizarea jurnalismului mondial în interes public, 
activitate pe care o prestează în mediul on-line. Pentru a fi mai 
uşor înţeles de majoritatea oamenilor Edward Snowden are 
curajul de a publica cartea, Dosar permanent, unde îşi expune 
toate intenţiile şi cunoştinţele sale într-un mod profund 
jurnalistic, carte ce apare şi în românia la Editura Nemira, pe 
parcursul anului 2019.  Articolul de faţă sintetizează şi 
coroborează informaţii din carte cu cele existente pe internet şi 
din filmul Snowden, despre autor şi dezvăluirile sale. 

O altă consecinţă importantă a acţiunilor sale o reprezintă 
decizia Uniuniii Europene din 2016, pentru prevenirea 
hegemoniei tehnologice, fiind adoptat Regulamentul General 
privind Protecţia Datelor.  

Cu toate acestea, aşa cum reiese şi din scrierile lui Edward 
Snowden, nu suntem convinşi deloc că Sistemul a renunţat pur 
şi simplu, la strângerea datelor. Credem mai degrabă, că 
Sistemul, în cârdoşiei cu acoliţii săi (alias Aliaţii), aşa cum a 
făcut-o de fiecare dată, s-a prefăcut şi de această dată că înlătură 
abuzurile faţă de populaţie, dar în fapt, atât acest articol ce va 
pare pe internet, cât şi multe altele ce fac rodul unor dezvăluiri 
despre planurile lor murdare, hegemonice, sunt atent studiate şi 
stocate, iar autorii şi susţinătorii lor sunt contorizaţi pentru ca 
atunci când vine timpul să fie hărţuiţi, intimidaţi şi chiar 
asasinaţi, aşa cum s-a petrecut în dese rânduri cu jurnaliştii 
curajoşi.  

* 

PS. Chiar autorul articolului a fost hărţuit şi intimidat de mai 
multe ori de Serviciile române, pentru intransigenţa liniară a 
unor dezvăluri, aşa cum au fost şi cele ale lui Edward Snowden, 
cât şi despre dezvăluirile despre genocidul planetar ce-l 
reprezintă otrăvirea populaţiei prin E-rile şi conservanţii din 
alimente şi băuturi, prin pulverizarea cu particule nanometrice 
de aluminiu sau alte substanţe nocive, despre injectarea 
populaţiei tinere în special cu vaccinuri ce conţin substanţe 
toxice precum mercurul, despre implementarea tehnologiei 5G 
cu efecte devastatoare asupra populaţiei şi a întregii vieţi pe 
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Pământ etc. În acest sens mi s-au efectuat mai multe perchezii 
acasă şi la părinţi, m-au anchetat zile întregi câte 8 ore pe zi fără 
nici un motiv obiectiv, m-au discreditat în mediul ştiinţific prin 
intermediul unor colegi turnători de tipul cozilor de topor
au ascultat telefonul ani de zile (unele înregistrări fiind folosite 
în cadrul anchetelor spre intimidare), mi-au inventariat mi
piese arheologice la Muzeul unde eram arheolog, spre a 
descoperi, poate, poate, ceva lipsa, ceea ce nu s
(probabil fiind singurul arheolog din România ce a trecut prin 
acestea), mi-au înscenat furt de artefacte pe şantierele 
arheologice pe care le coordonam (fapt pentru care am fost 
hărţuit cu dosare penale din 2014 până în 2017, urmărindu
orice preţ discreditarea şi descurajarea mea de a mai 
săpături arheologice şi a aduce în prim plan european preistoria 
românească, alături de alţi arheologi români, adevăruri despre 
civilizaţia ce a dominat Europa pe parcursul a câtorva milenii), 
mi-au implantat turnători în rândul voluntarilor ce au par
la săpături arheologice etc. Detalii asupra acestor intimidări şi 
hărţuieli le-am publicat ca Anexe din cadrul unei monografii 

arheologice, în anul 2018.1 

 

America a devenit brațul armat al 
Globalismului 

 

Ing. Calistrat M. ATUDOREI 

          Existența acestei structuri administrative subterane 
(Deep State), ce se dovedește a fi mai puternică decât orice 
președinte american, aduce o cu totul altă perspectivă în 
analiza dinamicii relațiilor internaționale.  

entru că, așa cum am mai subliniat, constatăm că această 
structură, a cărei existență a ajuns evidentă, nu acționează 
în interesul națiunii americane, ci în numele unor interese 

ce depășesc cu mult sfera unor interese naționaliste. Ne vedem 
în fața constatării că relațiile internaționale au trecut din faza de 
bipolaritate, în care se confruntau două super
tendință de unipolaritate, dar în care interesele, aspirațiile de 
hegemonie nu mai sunt asociate cu un stat, ci cu o structură ce 
are deja un caracter supra-național, configurat sub forma unui 
Sistem Globalist. Este, așadar, necesar să realizăm cu claritate 
că nu națiunea americană dorește hegemonia mondială, ci un 
Sistem care controlează America și care se folosește de 
administrațiile americane pentru a-și urma agenda.

Lucrarea de față a oferit numeroase exemple concrete, care scot 
în evidență faptul că o rețea de organizații cu caracter supra

                                                             
1 Vicu Merlan, Bazga – Cetăţuie. Monografie arheologică, Editura Stef, Iaşi, 
2018; ediţia II-a, 2019. 
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ță a oferit numeroase exemple concrete, care scot 
ță faptul că o rețea de organizații cu caracter supra-

Editura Stef, Iaşi, 

național, dar centrate în mare măsură în America, există de 
multă vreme și acționează în secret pentru a domina statele și 
pentru a-și impune o agendă globală. 

Pentru a relua foarte pe scurt, am constatat, de exemplu, că 
orânduirea comunistă, bolșevică, a fost înființată la comanda 
unor potentați din afara Rusiei (nu doar din America), despre 
care istoria oficială nu ne spune mai nim
finanțatorii internaționali, despre care documentele arată că au 
pus la cale Planul Marburg ce urmărea globalizarea comunistă? 
Și mai ales ce au făcut ei după aceea? Cu siguranță activitatea 
lor a avut impact și în cele ce au urmat.

Am mai reliefat că, în timpul Războiului Rece, NATO a activat 
structuri paramilitare gen Gladio, care manevrau în secret 
orientările sociale din țările supravegheate și care aveau înfipte 
rădăcini adânci în majoritatea guvernelor vestice. De
Parlamentul European a emis rezolu
respectivelor structuri, acestea au fost foarte vag analizate, iar 
preocuparea pentru activitatea lor ulterioară, deosebit de 
periculoasă, a fost totuși complet eludată din sfera preocupărilor 
oficiale. Am mai constatat, de asemenea, că re
globale cum ar fi Banca Mondială, FMI sau Banca 
Reglementelor Internaționale avantajează o elită politico
financiară, și nicidecum un popor anume, fie el și cel american. 
În cazul unei crize severe, Sistemul se salvează pe sine însu
în detrimentul masiv al cetățenilor și națiunilor. Poporul 
american este înșelat de zeci de ani prin manevrele financiare 
ale FED (Federal Reserve Bank), ce au condus administra
SUA la o stare de înrobire față de cartelu
internaționalist, din care FED este doar o verigă.

La fel cum am văzut că sistemul petrodolar îndatorează în mod 
implicit națiunile, iar cei care au dorit să iasă din sistem, au fost 
supuși la intense presiuni, mergând până la a fi atacați mi
La fel au pățit și cei care au dorit să-
sau băncile centrale. Este destul de u
aceste demersuri de constrângere, răspândite în lumea largă, 
implică o rețea mult prea vastă și eficientă pentru a o atr
doar puterii americane. 

Am mai constatat aceeași colaborare supra
coerentă în exportul de așa-zisă democra
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a fi un mijloc de a infiltra statele cu agenți care să opereze în 
final schimbări de regim. Iar infrastructura respectivă, ce 
implementează antrenamente sistematice și finanțări pentru 
grupările de opoziție, cuprinde nu doar departamentele de stat 
americane, ci și vaste organizații europene ce au legătură cu 
Uniunea Europeană, trusturi ca Open Society și structuri 
operative precum OTPOR, CANVAS şi alte zeci de consilii, 
comitete, fundaţii, think-tankuri, plus sute de alte organizaţii 
mai mult sau mai puțin discrete. Și totuși toate acestea 
funcționează coerent, prin colaborare strânsă cu cele mai 
importante autorități locale și cu corporațiile media, ceea ce 
vădește din nou un sistem supra-național, coordonat și eficient. 
Reamintesc și faptul că există o bogată documentație ce 
dovedește că așa-zisele revoluții din Europa de Est, Revoluțiile 
colorate sau Primăverile Arabe sunt în majoritatea lor rodul 
acestui sistem de „export al democrației”, care vizează de fapt 
infiltrarea și controlul tuturor statelor de către Puterea 
Globalistă sub masca altruismului. 

Am mai văzut din datele prezentate că cele mai importante 
organizații teroriste au fost înființate, antrenate și finanțate 
tocmai de puterile occidentale ca un fel de armate de mercenari. 
Activitatea îndelungată a ISIS, de exemplu, nu poate fi 
explicată în afara unei colaborări internaționale a puterilor 
vestice, care au susținut această grupare ca pe un pretext pentru 
intervențiile militare ale NATO sau ca pe un mijloc de a ataca 
diferite obiective (mai ales din Siria) prin intermediari. Am 
arătat în acest sens că sute de lideri ISIS au fost salvați (din 
calea coaliției ruso-siriene ce elibera Siria) de către servicii 
speciale americane, israeliene, franceze și britanice. 

Până și unii președinți ai Americii au demascat oficial, încă de 
acum 50 de ani, existența unei monstruoase organizații secrete, 
ce acționează subversiv și supra-statal. Afirmațiile lor descriu 
această structură ca fiind o organizație monolitică și nemiloasă, 
infiltrată în întreaga lume, ce controlează în mare măsură 
mijloacele economice, militare, diplomatice, științifice sau 
mediatice. Nu seamănă descrierea lor cu ceea ce vedem chiar în 
fața ochilor noștri? Sau poate Eisenhower și Kennedy nu știau 
ce spun și propagau teorii ale conspirației și… „fakenews”? 

Pentru cei care văd un oarecare sens în indiciile enumerate mai 
sus devine evident faptul că Statele Unite au devenit în prezent 
brațul armat al acestei entități ce are interese globaliste. Deși 
pentru mulți este încă dificil de admis, acest Sistem ascuns, 
subteran, subversiv, ce controlează mult mai mult decât 
America, urmărește să creeze așa-numita Noua Ordine 
Mondială. Organizații precum Bilderberg sau Comisia 
Trilaterală acționează deja ca un fel de Guvern din Umbră ce 
caută (încă pe ascuns) să își impună agenda. Puterea globală, 
hegemonia mondială nu mai reprezintă acum doar scopul unei 
super-puteri (în speță Statele Unite), ci obiectivul precis al 
Guvernului Mondial din umbră. În tot acest aparat globalist 
statul american este, prin administrațiile sale, instrumentul, 
interfața principală de exercitare a influenței. 

Bineînțeles, au rămas multe state care se opun cu îndârjire 
acestui plan și care se coalizează să îl înfrunte. Astfel de state 
sunt vizate militar de globaliști, sunt sancționate economic și 

supuse oprobiului public prin presa corporatistă obedientă 
acestora. Și totuși, așa cum am arătat, o largă majoritate a 
populației globului sesizează că armata SUA a devenit 
principalul agresor al lumii. Popoarele s-au săturat de 
demagogia, dublele măsuri și cinismul celor care în spatele 
măștii de democrație și intervenții umanitare nu au adus decât 
sânge și haos. 

Dar în cursa lor disperată pentru putere, conducătorii din umbră 
ai Americii au ajuns acum la o situație mai complicată ca 
niciodată în istoria ultimelor decenii: tensiunile militare și 
economice s-au acutizat și se tot extind, cheltuielile pentru 
înarmare cresc exponențial, datoria guvernului marionetă al 
SUA a atins cote neverosimile, iar nevoia de resurse pentru 
armata globală este urgentă. Așa cum s-a petrecut cu toate 
marile imperii care au ajuns pe punctul dinaintea căderii, și 
imperiul globalist american se află în situația de a fi supra-
extins în teatre de operațiuni militare ce sunt tot mai greu de 
întreținut, în timp ce rivalii au devenit puternici și s-au coalizat. 
Iar acești rivali nu mai sunt deloc dispuși să accepte o dominație 
discreționară. Au început să lucreze la detronarea Leviathanului. 

Actualmente, când puterea americano-globalistă este tot mai 
contestată, se pare că neoconii din Deep State au ajuns în fața 
unui mare impas: fie acceptă pe cale pașnică intrarea într-o nouă 
eră a relațiilor multipolare, fie își vor juca ultima carte a șansei 
de a obține hegemonia mondială. În cazul pedalării pe cea de-a 
doua variantă, ei ar putea declanșa un război devastator, 
generalizat, prin care să urmărească să își distrugă toți rivalii. 
Bineînțeles, în cazul unui război, puțini ar mai rămâne în viață 
pe Pământ, dar poate că pentru unii, așa cum s-a mai spus, „ar 
merita prețul”. Însă chiar și așa, pentru cei suficient de nebuni 
care ar merge pe opțiunea războiului, lucrurile sunt totuși 
complicate, pentru că surprizele nimicitoare pot fi mult mai rele 
decât și-ar putea imagina cineva. Poate că tocmai această 
rezervă îi va mai tempera și nu vor face pasul fatal, de care, din 
păcate, suntem totuși extrem de aproape. 

Există foarte mulți cetățeni americani care caută să stopeze 
orientările distructive ale globaliștilor ce acționează 
preponderent din Statele Unite. Ei sunt cei care pot cere 
socoteală (într-o anumită măsură) guvernului SUA și care, uniți, 
ar putea frâna, prin presiuni asupra administrației, o serie de 
inițiative dezastruoase. 

Un lucru este clar: dacă planurile neoconilor globaliști ar reuși, 
atunci probabil că va urma o epocă a tiraniei globale. Dar dacă 
în cele din urmă se va reuși blocarea acestor planuri de 
dominație planetară, atunci rămâne șansa să ne îndreptăm spre o 
lume a unor relații de putere multipolare, o lume care să fie cu 
adevărat axată pe principii de cooperare și pe normele dreptului 
internațional.  

(fragment din versiunea în limba engleză a cărții ”Planurile Americii pentru 
hegemonia mondială”, scrisă de Calistrat M. Atudorei, apărută în septembrie 

2019 la editura EPublishers) 
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Americanii preiau gazele din 
Marea Neagră 

 

          Directorul general al Transgaz S.A. („Transgaz”), Ion 
Sterian, și directorul general al Black Sea Oil & Gas SRL 
(„BSOG”), Mark Beacom, au semnat astăzi la Corbu 
ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectele celor două
companii în vederea preluării producţiei provenite din 
Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia („Proiectul 
MGD”) în Sistemul Național de Transport („SNT”).

S-a emis ordinul de începere a lucrărilor colaborării dintre 
Transgaz și Black Sea Oil & Gas SRL 

La eveniment au participat Ministrul Economiei, Niculae 
Bădălău, și șeful Cancelariei Prim-ministrului, Costin 
Mihalache. Proiectul Transgaz „Extindere SNT Vadu
constă în construirea unei conducte cu diametrul de Ø20” (Dn 
500), proiectată pentru a transporta gaze naturale la o presiune 
de 55 bar, în lungime totală de aproximativ 24,37 km, care va 
conecta Ţărmul Mării Negre cu Sistemul Naţional de Transport 
– conducta T1 pe direcţia Ţărmul Mării Negre – 
– Cogealac – Grădina. Termenul estimat de finalizare este anul 
2021. 

Proiectul MGD constă în săparea a cinci sonde de producţie (o 
sondă pe zăcământul Doina şi patru sonde pe zăcământul Ana), 
un ansamblu submarin de producţie pe zăcământul Doina care 
va fi conectat printr-o conductă de 18 km la platforma de 
producţie automatizată amplasată pe zăcământul Ana. O 
conductă submarină de 121 km va asigura transportul gazelor 
de la platforma Ana la ţărm, unde urmează 4,1 km de conductă 
subterană până la noua staţie de tratare a gazelor („STG”). 
Gazele tratate vor fi livrate prin staţia de măsurare a gazelor 
localizată în perimetrul STG către SNT operat de Transgaz. Se 
estimează că producţia de gaze va începe în trimestrul 1 al 
anului 2021. „Asistăm astăzi la un moment foarte important 
pentru economia românească. Pornim împreună două proiecte, 
Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia al Black Sea Oil 
& Gas și Extinderea Sistemului Național de Transport 
dezvoltată de Transgaz, care vor aduce beneficii pentru români 
și pentru economie prin contribuția majoră la valorificarea 
gazelor naturale din Marea Neagră. Extinderea Sistemului 
Național de Transport este una dintre cele mai importante 
lucrări dezvoltate de Transgaz și reprezintă punctul de plecare 
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ia românească. Pornim împreună două proiecte, 

Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia al Black Sea Oil 
și Extinderea Sistemului Național de Transport 

dezvoltată de Transgaz, care vor aduce beneficii pentru români 
ia majoră la valorificarea 

gazelor naturale din Marea Neagră. Extinderea Sistemului 
țional de Transport este una dintre cele mai importante 

și reprezintă punctul de plecare 

pentru intrarea gazelor din Marea Neagră în econom
românească și în circuitul internațional. Felicit echipele 
Transgaz și Ministerului Economiei pentru activitatea susținută 
pe care o derulează în vederea dezvoltării infrastructurii 
energetice a României. Doresc succes Black Sea Oil & Gas în 
acest proiect, îi încurajez să își consolideze și diversifice 
investițiile în industria petrolieră și petrochimică din România și 
îi asigur de întregul sprijin al Guvernului pentru dezvoltarea 
unor proiecte cu beneficii atât pentru români cât 
economia românească”, a declarat Costin Mihalache în mesajul 
transmis din partea premierului Viorica Dăncilă.

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a adăugat: „Acest 
proiect va acoperi 10% din necesarul anual de gaze naturale al 
României, și, mai mult decât atât, repre
importantă la nivel național, cât și pentru dezvoltarea 
economică şi socială a comunităților locale. Este rezultatul unei 
investiţii care până în acest moment s
milioane de dolari iar alte 400 de milioane urmeaz
investite de Black Sea Oil & Gas până la finalizarea 
construcţiei, ceea ce demonstrează angajamentul nostru pentru 
susţinerea mediului de afaceri din România”.

„Transgaz a fost, este și va fi un partener serios, ferm și hotărât 
al concesionarilor de perimetre offshore 
dezvolte proiecte de investiții care să permită la valorificarea 
gazelor naturale din Marea Neagră. Lucrările pe care le 
dezvoltăm pe relația Vadu-T1 sunt doar vârful icebergului. 
Transgaz joacă un rol deosebit în arhitectura infrastructurii 
energetice regională și europeană, ceea ne pune într
centrală, strategică, când vine vorba de sectorul gazier. Avem 
capacitatea și resursele necesare să ne îndeplinim cu succes 
misiunea și angajamentele”, a declarat 
general al SNTGN Transgaz, cu prilejul semnării ordinului de 
începere a lucrărilor. 

„Suntem foarte încântați că am ajuns într
proiectul nostru de pionierat din largul Mării Negre, alături de 
partenerii noştri de la Transgaz. Îi mul
general Sterian și echipei sale pentru abordarea proactivă și 
profesionistă care a făcut posibilă ajungerea în acest punct” a 
declarat Mark Beacom comentând asupra semnării ordinului.
https://www.national.ro/ 
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Statul Profund Globalist are nevoie de un 
război între Pakistan și India

 

          Statul profund (sau mai degrabă „subteran”) al 
Comisiei Trilaterale și al grupului Bildreberg acționează în 
special prin Banca Rezervei Federale, Pentagon, NASA, 
Banca Mondială, ONU, Bruxelles și Tribunalul de la Haga.

ar acum are nevoie urgentă de un nou război. Lovitura de 
stat plănuită pentru începutul acestui an în Venezuela nu a 
funcţionat, ceea ce le-a produs o mare insatisfac

eminențelor cenușii ce urmăresc instituirea oficială a unui 
Guvern Mondial. Pe de altă parte, ei caută să confrunte India cu 
Pakistanul pentru a le împinge într-un război care ar ruina 
planurile de extindere a influenței Băncii de Dezvoltare a 
alianței BRICS. 12 avioane Mirages 2000 ale forţelor aeriene 
indiene au bombardat în februarie o serie de tabere teroriste 
situate de-a lungul frontierei Pakistanului cu India. O sursă 
indiană afirmă că 300 de teroriști pakistanezi ar fi murit în urma 
atacului, în timp ce oficialii din Islamabad, capitala 
Pakistanului, susțin că, dimpotrivă, nu ar fi existat victime. 

Este foarte probabil ca Israel să fie în spatele atacului 
indian  

Se pare că a fost vorba despre o provocare pusă la cale de Israel 
pentru ca India să declare război Pakistanului. În februarie 
2019, Pakistan a recunoscut că India ar fi declan
asupra teritoriului său, dar nu a recurs la o ripostă. În contextul 
acestor tensiuni este necesar să avem în vedere că Pakistan 
deține armata cea mai mare din Orientul Mijlociu, mai mare 
decât cea saudită sau turcă. În cazul izbucnirii unui conflict, este 
clar că afectarea Indiei ar crea un mare impact nefast în ceea ce 
privește Banca de Dezvoltare formată de țările membre ale 
BRICS și anume China, Rusia, Brazilia, India și Republica Sud
Africană.  

Încă din anul 2015, Israelul instigă escaladarea belicoasă dintre 
Pakistan și India folosind în acest scop grupuri teroriste 
instalate pe linia de frontieră a Pakistanului cu misiunea de a 
pătrunde în India. Totodată, Israel vinde și plasează Indiei 
multiple tipuri de arme sofisticate, cum ar fi sistemul laser 
inteligent de străpungere a frontierei cu Pakistanul. De fapt, 
Israelul are activate mai multe fronturi din care extrage 
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e oficialii din Islamabad, capitala 
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Este foarte probabil ca Israel să fie în spatele atacului 

Se pare că a fost vorba despre o provocare pusă la cale de Israel 
lare război Pakistanului. În februarie 

2019, Pakistan a recunoscut că India ar fi declanșat un atac 
asupra teritoriului său, dar nu a recurs la o ripostă. În contextul 
acestor tensiuni este necesar să avem în vedere că Pakistan 

in Orientul Mijlociu, mai mare 
decât cea saudită sau turcă. În cazul izbucnirii unui conflict, este 
clar că afectarea Indiei ar crea un mare impact nefast în ceea ce 

ște Banca de Dezvoltare formată de țările membre ale 
și Republica Sud-

Încă din anul 2015, Israelul instigă escaladarea belicoasă dintre 
și India folosind în acest scop grupuri teroriste 

instalate pe linia de frontieră a Pakistanului cu misiunea de a 
și plasează Indiei 

multiple tipuri de arme sofisticate, cum ar fi sistemul laser 
inteligent de străpungere a frontierei cu Pakistanul. De fapt, 
Israelul are activate mai multe fronturi din care extrage 

avantaje. În caz că unele nu funcțione
Conducerea din Islamabad știe despre aceste aspecte și așa se 
explică tăcerea guvernului pakistanez în ceea ce priveşte 
bombardamentele executate de India. Bombardamentele nu au 
vizat Pakistanul, așa cum încearcă să ne intoxice pres
corporatistă vestică, ci exclusiv taberele teroriste antrenate de 
Mossad de la frontiera cu Pakistanul. Tocmai de aceea anumi
lideri pakistanezi vor să atenueze importan
în realitate acesta n-a fost împotriva Pakistanului, ci împo
teroriștilor instruiți de Mossad în scopul de a instiga conflictul 
între cele două țări.  

Potrivit site-lui Times of Israel, se pare că echipele Mossad au 
sosit în Pakistan în 23 și 24 octombrie 2018, spre nemulţumirea 
guvernului pakistanez care cunoştea că acestea au rolul de a 
instrui teroriştii instalaţi în taberele de la frontiera cu India. 
Guvernul din Pakistan cunoștea faptele, dar nu a făcut nimic. 
Motivul pare să fie acela că noul prim
Imran Khan, ar fi în realitate un agent al Mossad

Misiunea lui Imran Khan a fost în prima fază aceea de a media 
relații foarte bune ale Pakistanului cu SUA, 
eșecul loviturii de stat dorită de Statul Profund în Venezuela 
necesita urgent un război pentru a aduce profituri din vânzarea 
de arme. Aceeași strategie a fost aplicată în războaiele din 
Coreea, Vietnam, în „revoluțiile” numite 
războaiele din Libia și Siria.  

În data de 14 februarie 2019, trupe speciale pakistaneze, 
antrenate de agenți Mossad, au executat un atac terorist asupra 
unei baze indiene din Kașmir. În urma atacului au fost uciși 42 
de soldați indieni. Ca răspuns, India a bombardat taberele 
teroriste de la granița cu Pakistanul. Potrivit surselor Forţelor 
Aeriene Indiene. „Douăsprezece aeronave Mirage 2000 au 
participat la operaţiune, lansând peste 1.000 kilograme de 
bombe asupra taberelor teroriste de-
Control, granița de facto care separă India și Pakistanul în 
Kaşmir, n.n.), distrugându-le complet”. 

În același timp, conform IndiaTimes
India un sistem de senzori laser, un gard permanent monitorizat 
și un tip de „sol inteligent” pentru detectarea eventualelor 
mișcări de trupe pakistaneze care ar
frontiera spre India.  
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faptele, dar nu a făcut nimic. 
Motivul pare să fie acela că noul prim-ministru al Pakistanului, 
Imran Khan, ar fi în realitate un agent al Mossad.  

Misiunea lui Imran Khan a fost în prima fază aceea de a media 
ții foarte bune ale Pakistanului cu SUA, India și Israel. Dar 

șecul loviturii de stat dorită de Statul Profund în Venezuela 
necesita urgent un război pentru a aduce profituri din vânzarea 

și strategie a fost aplicată în războaiele din 
țiile” numite Primăvara arabă, în 

În data de 14 februarie 2019, trupe speciale pakistaneze, 
ți Mossad, au executat un atac terorist asupra 

șmir. În urma atacului au fost uciși 42 
ăspuns, India a bombardat taberele 

ța cu Pakistanul. Potrivit surselor Forţelor 
Douăsprezece aeronave Mirage 2000 au 
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IndiaTimes, Israel a instalat pentru 
India un sistem de senzori laser, un gard permanent monitorizat 
și un tip de „sol inteligent” pentru detectarea eventualelor 

șcări de trupe pakistaneze care ar avea intenția să treacă 
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Vedem așadar că „Elita” lucrează întotdeauna cu ambele părți 
(sau, mai exact, cu toate părțile). Este un sistem care provine 
încă de pe vremea Babilonului. În anul 1999, de exemplu, 
atunci când multe dintre puterile militare occidentale sprijineau 
Pakistanul, Israelul a ajutat India în războiul din Kargil
fel India a câștigat războiul.  

Așa-numita LOC, linia de frontiera dintre Pakistan 
teoretic controlată de ONU, dar în fapt este co
serviciul secret israelian, inclusiv în zona unde s
bombardamentele din februarie. Apare astfel destul de evident 
că Israelul a trădat încrederea Indiei și că s
atentatul din Kașmir, care a dus la uciderea a 42 de soldaț
indieni. Trădarea se datorează unor interese mai mari, conectate 
cu eșecul din Venezuela. Statul profund globalist a contat pe un 
război în Venezuela, dar acesta nu le-a mai ie
implicării decisive a Rusiei și Chinei de partea Venezuelei. 
Rezervele Federale și vânzarea de arme sunt blocate de datorii 
uriașe și de lipsa de războaie, care devenise o obișnuință pentru 
mașina de război americană. Un conflict între Pakistan și India 
ar fi fost exploatat prin intermediul companiei americane 
Carlyle Corporation, administrator al generării de conflicte 
pentru promovarea vânzării de arme și pentru aprobarea 
bugetelor de milioane de dolari de către Congresul Statelor 
Unite.  

Este trist să constatăm cum două popoare sunt instigate unul 
împotriva celuilalt. Fiind colonizate de Imperiul Britanic, 
populațiile hindusă și musulmană din ceea ce fusese denumit 
„India Britanică” au fost despărțite în anul 1947 în două state: 
India și Pakistan. Tensiunile provin în special din dreptul de 
posesie asupra zonei Kașmirului, pe care ambele state îl 
revendică.  

India a devenit în prezent cea mai mare piață pentru comerțul cu 
arme israeliene. Armele israeliene sunt folosite în principal 
împotriva „teroriștilor” din Jaish-e-Mohammed (JeM) din 
Pakistan. Dar acești „teroriști” au fost antrenați de Israel. În 14 
februarie 2019, JeM și-a asumat atacul asupra unei baze indiene 
din Kașmir. În replică, aviația indiană a eliminat „
teroriști” utilizând bombele ghidate prin GPS fabricate 
furnizate de Israel.  

India a vrut să își arate voința politică și puterea militară pentru 
a-și proteja astfel interesele. Iar Pakistanul, prin lipsa 
comentariilor la nivel oficial, a vrut să nu escaladeze tensiunile 
și să aprindă un foc care fusese plănuit să se extindă. 
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Statele lumii cumpără masiv aur, ceea ce 
prevestește criza. Țările cu cele mai mari 

rezerve 

       Achiziţiile semnificative de aur ale băncilor centrale vor 
continua în următorii ani, potrivit analiştilor de la Australia 
& New Zealand Banking Group Ltd., care se aşteap
achiziţii masive din partea mai multor state precum China.

„În climatul actual, în care incertitudinea în rândul monedelor 
emergente este ridicată, credem că există motive pentru ţări 
precum Rusia, Turcia, Kazahstan şi China să continue să îşi 
diversifice portofoliile”, susţin analiştii de la ANZ, cita
Bloomberg. 

otrivit acestora, achiziţiile nete de aur ale băncilor 
centrale vor rămâne deasupra pragului de 650 milioane 
tone. 

Acumularea de aur de către băncile centrale a devenit un 
fenomen important pe piaţa mondială a aurului, oferind un 
sprijin suplimentar pentru preţurile care au atins cel mai ridicat 
nivel de după 2013 pe fondul creşterii cererii.

Autorităţile au decis să îşi extindă rezervele de aur pe fondul 
încetinirii creşterii economice şi a schimburilor comerciale 
precum şi a agravării tensiunilor geopolitice. Potrivit ANZ, în 
prezent achiziţiile oficiale de aur reprezintă aproximativ 10% 
din consumul mondial. 

„Banca Centrală a Chinei deţine aproape 1.936 tone de aur, 
echivalentul a doar 3% din rezervele sale externe, ceea ce 
conferă acestei ţări spaţiu suficient pentru a majora ponderea 
alocată aurului”, subliniază ANZ. Banca Centrală a Chinei şi
majorat rezervele de aur şi în luna iulie, continuând o tendinţă 
care a început în luna decembrie 2018.

În 2018 a fost cumpărată cea mai mare cantitate de metal 
prețios de după 1967  

Potrivit Consiliului Mondial al Aurului (WGC), în primele şase 
luni ale acestui an băncile centrale au achiziţionat 3.741 tone de 
aur, ceea ce a dus cererea totală de aur la cel mai ridicat nivel 
din ultimii trei ani. Acest trend este aşteptat să continue; un 
sondaj derulat recent în rândul oficialilor băncilor centrale arată 
că 54% dintre respondenţi se aşteaptă ca deţinerile de aur să se 
majoreze în următoarele 12 luni. Tendin
achiziționa masiv aur a început în 2018, când a fost cumpărată 
cea mai mare cantitate de metal prețios de după 1967. Rusia și 
China își dispută primul loc la achiziții.

Potrivit unui raport publicat în luna mai d
aurului (WGC), achiziţiile strategice de aur ale băncilor centrale 
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mice şi a schimburilor comerciale 

precum şi a agravării tensiunilor geopolitice. Potrivit ANZ, în 
prezent achiziţiile oficiale de aur reprezintă aproximativ 10% 

Banca Centrală a Chinei deţine aproape 1.936 tone de aur, 
doar 3% din rezervele sale externe, ceea ce 

conferă acestei ţări spaţiu suficient pentru a majora ponderea 
”, subliniază ANZ. Banca Centrală a Chinei şi-a 

majorat rezervele de aur şi în luna iulie, continuând o tendinţă 
na decembrie 2018. 

În 2018 a fost cumpărată cea mai mare cantitate de metal 

Potrivit Consiliului Mondial al Aurului (WGC), în primele şase 
luni ale acestui an băncile centrale au achiziţionat 3.741 tone de 

otală de aur la cel mai ridicat nivel 
Acest trend este aşteptat să continue; un 

sondaj derulat recent în rândul oficialilor băncilor centrale arată 
că 54% dintre respondenţi se aşteaptă ca deţinerile de aur să se 

Tendința băncilor centrale de a 
ționa masiv aur a început în 2018, când a fost cumpărată 

țios de după 1967. Rusia și 
și dispută primul loc la achiziții. 

Potrivit unui raport publicat în luna mai de Consiliul mondial al 
aurului (WGC), achiziţiile strategice de aur ale băncilor centrale 
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au făcut ca cererea mondială de aur să crească cu şapte procente 
în primul trimestru, până la 1.053,3 tone. 

„Am văzut o continuare a cererii puternice venită din par
băncilor centrale. Ne aşteptăm la un nou an bun în ceea ce 
priveşte achiziţiile băncilor centrale, dar voi fi plăcut surprins 
dacă se vor ridica la nivelul din 2018”, a declarat directorul de 
studii de piaţă de la WGC, Alistair Hewitt. 

Potrivit Consiliului mondial al aurului, pe lângă cumpărători 
obişnuiţi precum băncile centrale din Kazahstan şi Turcia, în 
primul trimestru al acestui an Ecuadorul a decis să îşi majoreze 
rezervele de aur pentru prima dată după 2014, iar Qatarul şi 
Columbia au făcut şi ele achiziţii semnificative în primul 
trimestru. Lista cumpărătorilor de aur este dominată de ţări care 
încearcă să îşi reducă dependenţa de dolari şi cel mai frecvent 
sunt state cu o pondere mai mică a aurului în rezerve decât în 
cazul ţărilor din Europa Occidentală. 

Rusia şi-a majorat de patru ori rezervele de aur

În decurs de un deceniu, Rusia şi-a majorat de patru ori 
rezervele de aur, iar 2018 a fost cel mai ambiţios an de până 
acum. Și ritmul nu pare să încetinească. Datele publicate de 
Banca Centrală a Rusiei arată că în luna februarie 2019 
rezervele sale de aur au crescut cu un milion de uncii (28,349 
tone), cea mai mare cantitate adăugată după luna noiembrie.

La 1 ianuarie 2019, Banca Centrală a Rusiei deţinea 67,9 
milioane de uncii de aur, în creştere de la 59,1 milioane la 
începutul lui 2018. Astfel, Rusia urcă pe locul cinci în lume 
după rezervele de aur, fiind depăşită doar de SUA, Germania, 
Franţa şi Italia. China a căzut pe locul şase, cu 59,6 milioane de 
uncii de aur în decembrie 2018, de la 59,2 milioane în 
octombrie 2016. „Cumpărarea de aur vine în scopul 
diversificării activelor deţinute, în urma reducerii achiziţiilor 
de obligaţiuni americane”, a declarat pentru Reuters
de la un producător rus de aur, referindu-se la deţinerile d
masive ale Băncii Rusiei. Rusia, al treilea producător global de 
aur, şi-a majorat producţia în 2017 cu 6%, iar pentru 2018 este 
estimat un avans de 3%. Conform celor mai recente date de la 
Ministerul de Finanţe de la Moscova, în perioada ianuarie 
octombrie 2018, Rusia a produs 8,5 milioane de uncii de aur 
(265 de tone). 

Cât aur deține România  

Aurul este extrem de atrăgător pentru băncile centrale în căutare 
de active sigure. În trimestrul al treilea al anului trecut, 
achizițiile de aur ale băncilor centrale au crescut cu 22%, cea 
mai mare creștere din 2015, spune Natalie Dempster, director 
general pentru bănci centrale și politici publice al Consiliului 
Mondial al Aurului. 

În ultimii ani, cele mai mari achiziții de aur au fost făcute de 
Rusia, Turcia și Kazakhstan. Și în prezent cumpără cantități 
mari de aur, însă și țări precum India, Polonia și Ungaria au 
început să facă achiziții agresive de aur în ultimele luni.
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au adoptat un proiect de lege inițiat de Liviu Dragnea și Șerban 
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Bancnotele emise de Banca Na
României și de Ministerul Finanțelor în 

timpul domniei regelui Mihai

(I)                                                                                  

                                   Prof. Marian BOLUM

        În decembrie 1925 prin renun
prinț moștenitor al României, Carol, viitorul rege Carol al 
II lea, declanșează criza dinastică. Consiliul de Coroană 
întrunit pentru a discuta această problemă hotătă
convocarea Parlamentului la 4 ianuarie 1926.

u această ocazie Parlamentul acceptă renun
Carol la tron, îl proclamă pe Mihai ca mo
modifică Statul Casei Regale înfiin

organism de conducere format din prin
Miron Cristea și președintele Curții de Casație, Gh. Buzdugan. 
Carol nu mai face parte din familia domnitoare 
simplu particular.  

      La 20 iulie 1927, după moartea regelui Ferdinand, Mihai I 
devine rege însă deoarece era minor atr
de cei trei membrii ai Regenței care vor gestiona treburile țării 
până în momentul când Parlamentul îl proclamă pe Carol rege, 

la 8 iunie 19301. 

    Pe plan economic după încercarea de revalorizare a leului din 

1925 2  se încearcă o operație de devalorizare și stabilizare 
concomitentă a monedei naționale. Această acțiune a fost 
programată pentru începutul anului 1928 însă abia după alte 
două amânări a fost adoptată Legea de stabilizare monetară din 

7 februarie 19293. Deși inițiatorii au fost liberali, punerea în 
practică va fi realizată de un guvern țărănist (
- 7 iunie 1930) condus de Iuliu Maniu. 

                                                             
1http://ro.wikipedia.org/wiki/Criza_dinastic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
2 Marian Bolum, Studii și articole de numismatică, Editura Sf
3Aurică Smaranda, Lista cronologică a legiuirilor cu privire la emisiunile monetare în 
România în Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii LXX
nr.124-128, Bucureşti, 1981, p. 414.  
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SUA au în continuare cea mai mare rezervă mondială de aur, cu 
one de metal prețios. 

România are o rezervă de aur de aproximativ 104 tone, pe care 
o păstrează în mare parte la Banca Angliei. În aprilie, deputații 

țiat de Liviu Dragnea și Șerban 
Nicolae, care obligă BNR să repatrieze rezerva de aur. 

Bancnotele emise de Banca Națională a 
și de Ministerul Finanțelor în 

timpul domniei regelui Mihai I 

                                                                                 

of. Marian BOLUM – Bârlad 

În decembrie 1925 prin renunțarea la drepturile de 
ț moștenitor al României, Carol, viitorul rege Carol al 

șează criza dinastică. Consiliul de Coroană 
întrunit pentru a discuta această problemă hotătăște 
convocarea Parlamentului la 4 ianuarie 1926.  

u această ocazie Parlamentul acceptă renunțarea lui 
Carol la tron, îl proclamă pe Mihai ca moștenitor și 
modifică Statul Casei Regale înființând Regența, un 

organism de conducere format din prințul Nicolae, patriarhul 
și președintele Curții de Casație, Gh. Buzdugan. 

Carol nu mai face parte din familia domnitoare și devine un 

La 20 iulie 1927, după moartea regelui Ferdinand, Mihai I 
devine rege însă deoarece era minor atribuțiile sale sunt preluate 

ței care vor gestiona treburile țării 
până în momentul când Parlamentul îl proclamă pe Carol rege, 

Pe plan economic după încercarea de revalorizare a leului din 

ție de devalorizare și stabilizare 
ționale. Această acțiune a fost 

programată pentru începutul anului 1928 însă abia după alte 
două amânări a fost adoptată Legea de stabilizare monetară din 

ii au fost liberali, punerea în 
țărănist (10 noiembrie 1928 

condus de Iuliu Maniu.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Criza_dinastic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia 

Editura Sfera, Bârlad, 2012, p. 166-167. 

Lista cronologică a legiuirilor cu privire la emisiunile monetare în 
Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii LXX-LXXIV (1976-1980), 
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    În vedera realizării stabilizării monetare Parlamentul votează, 
în iulie 1928, în sesiune extraordinară, o lege prin care guvernul 
era autorizat să contracteze un împrumut de cel mult 
250.000.000 de dolari (deoarece resursele statului erau limitate 
se dorea realizarea acestui proces prin intermediul capitalului 
străin) și o lege prin care autoriza Banca Națională a Românie 
să se împrumute, dacă era nevoie, de la alte bănci de emisiune și 

să cumpere devize convertibile în aur 1 . În același timp 
programul de stabilizare elaborat de guvernul liberal prevedea 
realizarea echilibrului bugetar, fapt ce nu a fost posibil datorită 
recoltelor slabe din 1928 (au scăzut exporturile și implicit taxele 
pe care trebuia să le încaseze statul român).  

   Conform articolului I al legii din februarie 1929 unitatea 
monetară a României rămâne leul cu o greutate de 0,010 grame 
aur cu titlu de 900‰ , o greutate cu 32,258 ori mai mică decât a   
leului definit de legea din 1890 ceea ce însemna o devalorizare 

masivă consacrată prin lege2 (leul se depreciase masiv in timpul 
războiului și în anii ce au urmat insă era cotat mai slab și față de 
perioada de dinainte de reformă, 1 kg. de aur monetar fiind 111 
111,11 lei)  . 

    Sistemul monetar rămâne bazat pe monometalismul aur, însă 
legea nu face referiri la monedele de  argint sau de aur 
(caracteristici, condiții de emisiune și retragere) ceea ce 
înseamnă că circulația monetară urma să se bazeaze pe bancnote 
(biletele Băncii Naționale a României erau convertibile la 
purtător și la vedere în monede de aur, lingouri de aur sau 
devize-aur, acoperirea în aur fiind egală cu 35% din suma totală 
a angajamentelor la vedere, cel puțin 25 % din angajamente 
fiind acoperite cu aur în casă sau în depozite libere în 

străinătate) și pe monede divizionare3.     

    Ultimele articole au în vedere programul guvernului pentru 
stabilizarea monetată și autorizarea Ministerului Finanțelor de a 
încheia cu Banca Națională a României o convenție, cele două 
documente enunțate la articolele al VI-lea și al VII-lea, 

constituind anexe la lege4.   

    Programul de stabilizare a adus unele avantaje pentru Banca 
Națională a Românie, capitalul băncii fiind majorat de la 
100.000.000 de lei la 600.000.000 de lei prin creșterea valorii 
nominale a unei acțiuni de la 300 de lei la 3000 de lei fără ca 
acționarii să plătească vreo diferență, pentru această operațiune 

fiind folosit fondul de rezervă al băncii5. Măsurile luate de 
guvern în vedera menținerii convertibilității leului (mărirea unor 

                                                             
1 Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, vol I, Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 328. 
2 Ibidem, p. 338. 
3Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem, p. 348. 
 

taxe și impozite directe sau indirecte, reducerea cheltuielilor 
bugetare prin concedieri masive de funcționari, emisiunile de 
bani divizionari ș.a.) s-au dovedit ineficiente astfel că bugetul 
nu a putut fi echilibrat, deficitul fiind în continuă creștere în 
timp ce balanța comercială a rămas pasivă.  

     Stabilitatea monetară a eșuat datorită unor cauze economice 
interne dar și ca urmare a efectelor crizei mondiale de 
supraproducție din anii 1929 -1933. 

 

 

5 lei 1928 ( tip I, iulie 1914-septembrie 1929) 

În timpul primei domnii a regelui Mihai I sunt realizate noi 
emisiuni ale bancnotelor aflate deja în circulație. Prin Legea de 
stabilizare monetară din 7 februarie 1929 se stabilea că 
monedele divizionare erau piesele de 1 leu, 2 lei, 5 lei, 10 lei și 
20 de lei din aliaj de aluminiu sau nichel, ceea ce însemna că 
bancnotele de 5 lei și cele de 20 de lei ar fi trebuit scoase din 
circulație. Ultimele emisiuni cu cele două valori nominale vor fi 
tipărite cu data de 19 septembrie 1929.Dimensiuni: 132 x 79 
mm. Filigran: culoare mai deschisă decât hârtia, Traian în 
medalionul din stânga în profil spre dreapta și Zeița Roma în 

medalionul din dreapta în profil spre stânga6.  

Avers: culori variate, roșu-brun, albastru-lila, desen arabescuri. 
Chenar din linii, drepte, fin trasate, verticale pe laturile de sus și 
jos și orizntale pe laturile din stânga și din dreapta. Deasupra, 
central, un cartuș în care apare numele băncii emitente, BANCA 
NATIONALA A ROMANIEI. Sub acest cartuș sunt înscrise: 
numărul de control, data emisiunii și valoarea nominală CINCI 
LEI. Dedesubt sunt prezentate funcțiile (GUVERNATOR, 

                                                             
6George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, Monede şi bancnote 
româneşti, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1977, p.  333-334. 
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DIRECTOR, CASIER) și semnăturile autorizate. În stânga și în 
dreapta, în colțurile de jos, sunt două medalioane albe cu 
filigran. În stânga, deasupra medalionului, este prezentată o 
țărancă așezată, torcând. În dreapta sus, deasupra medalionului 
se află stema țării. În colțuri, seria și numărul de culoare neagră 
sunt dispuse pe diagonală. Pe chenar, în stânga jos, numele 
desenatorului, G. DUVAL FEC. ( nu apare numele gravorului). 

Revers: culori variate, roșu-brun, albastru-lila, desen arabescuri. 
Chenar ornamentat și fire împletite în jurul medalioanelor cu 
filigran. Deasupra, central, un cartuș ce segmentează chenarul, 
în care apare textul penalităților dispus pe patru rânduri: 
FALSIFICATORII ACESTOR  BILETE, SI TOTI ACEIA 
CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, SAU LE 
VOR FI INTRODUS ÎN TARA, SE VOR PEDEPSI CU 
INCHISOARE DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU 
INTERDICTIUNE SI AMENDA CONf. ART.117 C.P. În 
centru, este prezentă o țărancă cu un copil culegand fructe dintr-
un copac. În stânga și în dreapta, în panouri stilizate, este 
tipărită valoarea nominală 5 LEI iar dedesubt două  medalioane 
cu filigran.  

   Procedura de transport a hârtiei filigranate din Franța 
presupunea și unele riscuri. În ianuarie 1929 Banca Franței 
expediază cu vaporul 58 de lăzi cu hârtie pentru bancnotele de 5 
lei, însumând  8.250.000 de bilete și opt lăzi cu cerneală 
specială însă vaporul se scufundă. O parte din lăzile Băncii 
Naționale a României sunt recuperate în martie-iunie 1929 însă 
la deschiderea lor se constată că hârtia se tranformaseră într-o 

pastă ce nu mai putea fi folosită1. 

    Bancnotele de 5 lei, tip I, inclusiv cele tipărite în Rusia, au 
fost scoase din circulație începând cu data de 1 noiembrie 1930. 

      Bancnota de 5 lei, tip I, a avut 13 emisiuni: 31 iulie 1914, 4 
august 1916, 26 ianuarie 1917, 16 februarie 1917 (două 
emisiuni, culoare și filigran diferit), 21 august 1917, 25 martie 
1920, 22 noiembrie 1928 (data emisiunii tiparită drept), 22 
noiembrie 1928 ( data emisiunii tiparită înclinat) 19 septembrie 

19292. 

 Dimensiuni: 162 x 100 mm. Filigran: „Traian” în medalionul 
din stânga în profil spre dreapta, culoare mai închisă decât 
hârtia, „Mercur” în medalionul din dreaptă în profil spre stânga 
culoare mai închisă decât hârtia și „20” în medalion, culoare 

mai deschisă decât hârtia3. 

                                                             
1 S Marițiu, R. Cîrjan, Bancnotele României. Emisiunea de bancnote românești în perioada 
1929-1947, vol III, București, 2011, p. 78. 
2 Ioan Dogaru, Catalogul monedelor şi bancnotelor româneşti emise în perioada 1853-
1977, Bucureşti, 1978,  p. 34-35. 
 
3 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 337. 
 

Avers: desen clasic și hașuri liniforme de culoare albastru-
violet. În partea de sus și în părțile laterale sunt prezente 
ornamente clasice iar în partea de jos un chenar din linii drepte. 
În centru, sus, se află un cartuș curbat cu inscripția BANCA 
NATIONALA A ROMANIEI. Sub acest cartuș sunt înscrise: 
data emisiunii, numărul de control și valoarea nominală DOUE 
DIECI LEI. 

 

 

20 lei 1929 ( tip III, februarie 1919 - septembrie 1929) 

Dedesubt sunt prezentate funcțiile (GUVERNATOR, 
DIRECTOR, CASIER) și semnăturile autorizate. În stânga și în 
dreapta sunt tipărite câte două medalioane albe, cu filigran, 
separate de câte un cartuș cu inscripția Romania. Medalioanele 
din registrul superior conțin în filigran valoarea „20” iar cele 
din registrul inferior conțin, tot în filigran, efigia împăratului 
Traian, în stânga și a zeului Mercur, în dreapta. Compoziția 
centrală prezintă două fete reprezentând alegoric agricultura, în 
stânga și navigația în dreapta. Cele două personaje se sprijină pe 
un podium în mijlocul căruia este stema României. În colțurile 
de sus, în poziție oblică este tipărită valoarea „20”. În partea de 
jos apare aceeași valoare, în poziție normală, sub medalioane. 
Dispuse în diagonală, se observă seria și numărul, de culoare 
neagră. În afara compoziției, jos, în stânga se află numele 
desenatorului, GEORGES DUVAL Fec., iar în dreapta, numele 
gravorului, R RUFFE sc. 

 Revers: clasic și hașuri liniforme de culoare albastru-violet. În 
partea de sus și în părțile laterale se găsesc ornamente clasice iar 
în partea de jos un chenar din linii drepte. În centru, sus, este 
imprimat un cartuș curbat cu inscripția BANCA NATIONALA 
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A ROMANIEI, iar dedesubt valoarea nominală, DOUE DIECI 
LEI. În stânga și în dreapta se află câte două medalioane albe cu 
filigran separate de câte un cartuș cu valoarea „20”. În plan 
central este imprimat un vultur în zbor spre dreapta cu o cruce 
în cioc și cu stema Romăniei în gheare, iar dedesubt un peisaj 
ce repezintă un râu cu plute. Deasupra chenarului de jos se află 
o bandă ce conține textul penalităților, dispus pe două rânduri: 
FALSIFICATORII ACESTOR BILETE SI ACEIA CARI VOR 
FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, SAU LE VOR FI 
INTRODUS IN TARA SE VOR PEDEPSI CU INCHISOARE  
DE LA 5 PANA LA 10 ANI, CU INTERDICTIUNE SI 
AMENDA, CONF . ART.117 C.P. În afara compoziției, jos, în 
stânga, este tipărit numele desenatorului, GEORGES DUVAL 
Fec., iar în dreapta, numele gravorului, R RUFFE sc. 

    O parte din biletele tipărite cu data de 19 septembrie 1929, 
219 alfabete,  au fost depozitate în tezaurul Serviciului 
contabilitatea biletelor ca stoc de război, punerea lor în 
circulație  făcându-se doar după obținerea avizului Consiliului 

general1. 

    Bancnotele de 20 de lei au fost scoase din circulație începând 
cu data de 1 noiembrie 1930. 

     Bancnota de 20 de lei, tip III, a avut 37 de emisiuni: 26 
februarie 1909, 29 octombrie 1909, 12 noiembrie 1911,  14 
ianuarie 1911,  31 martie 1911,  2 iunie 1911, 13 
octombrie 1912, 15 martie 1912, 14 iulie 1912 (directori: V.I. 
Bratianu până la alfabetul 1083 și I.G. Bibicescu de la alfabetul 
1084), 15 noiembrie 1913, 1 februarie 1913, 19 
decembrie 1914, 6 martie 1914, 27 martie 1914, 30 
iunie 1914, 15 ianuarie 1915, 12 mai 1916, 26 ianuarie 1917,  6 
iulie 1917, 7 martie  1919, 31 iulie 1919,  25 martie 1920, 21 
ianuarie 1921, 3 noiembrie 1921, 26 mai 1922, 1 
februarie 1923, 23 august 1923, 5 februarie 1924,  12 
iunie 1924, 2 octombrie 1925, 14 mai 1925, 10 iunie 1926, 15 
decembrie 1927, 7 iunie 1928,  18 octombrie 1928, 31 

ianuarie 1929, 19 septembrie 19292.  

 

                                                             
1 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, Bancnotele României. Emisiunea de bancnote ale  
Băncii Naționale a României în perioada 1896-1929, vol. II, 2007, p. 100. 
2 Ioan Dogaru, op. cit., p. 36-37. 

 

100 lei 19293 (tip II, ianuarie 1910 - ianuarie 1942) 

Dimensiune: 196 x 113 mm. Filigran: Zeița Roma în 
medalionul din stânga în profil spre dreapta, împăratul Traian în 
medalionul din dreapta în profil spre stânga, monograma 
„BNR” în medalion ornamentat (privită pe avers este inversată), 
„100 LEI ” în cartuș dreptunghiular, cu zerourile drepte, 

capetele ovale, „LEI” scris cu majuscule4.  

Avers: Colorit diferit albastru-violet, brun-lila, desen stilizat. 
Deasupra, central, este imprimat  un cartuș în care apare numele 
băncii emitente, BANCA NATIONALA A ROMANIEI. Sub 
acest cartuș sunt înscrise data emisiunii și numărul de control. 
Dedesubt sunt prezentate funcțiile (GUVERNATOR, 
DIRECTOR, CASIER) și semnăturile autorizate. Jos, pe un 
podium central este înscrisă valoarea nominală UNA SUTA 
LEI. Compoziția centrală redă o țărancă, în costum popular, 
șezând pe un covor și avînd o seceră în mâna dreaptă. În dreapta 
este 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 îi 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, este tipărit numele desenatorului, 
GEORGES DUVAL fec. iar în dreapta jos, numele gravorului 
L.Ruffe sc. 

Revers: Colorit diferit albastru-violet, brun-lila, desen 
arabescuri. Chenar decorativ ornamentat. Deasupra se află un 
cartuș cu numele băncii emitente, BANCA NATIONALA A 
ROMANIEI. În centru, după un cartuș cu filigran, pe un decor 
cu fundal geometric, este reprezentată stema României flancată 
de câte un panou stilizat în care este valoarea „100”. Dedesubt, 

                                                             
3 http://www.bancnote-monede.ro/100-lei-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-
1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1940-
1942-tip-ii/ 
4 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 341-342. 
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pe trei rânduri, este tipărit textul penalită
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, este 
prezentă inscripția ROMANIA. În afara chenarului, în stânga 
jos, se află numele desenatorului, GEORGES DUVAL fec. iar 
în dreapta jos, numele gravorului L.Ruffe sc. 

 

Impostura tuturor analizelor economice
 

         La ora actuală există o multitudine de analize 
economice pe cât de sterile, pe atât de incongruente.

oţi indicatorii economici sunt denaturaţi datorită jocului 
unei duble economii: cea de suprafaţă, ce spoliază 
sistematic ţesutul socio-economic istoric care a format

civilizaţiile, şi cea profundă, care beneficiază de fonduri 
nelimitate cu scopul de a orienta planeta spre un control absolut 
al tuturor resurselor terestre, exercitat de către câţiva, cu preţul 
scufundării într-o mizerie endemică a întregii populaţii.
Conform unei surse din interior, tiparniţe de bani există ici şi 
colo în toată Europa. Ele sunt utilizate pentru anumite nevoi 
regionale considerate ca fiind strategice pentru controlul fizic şi 
psihic al populaţiilor. Astfel, diferite cantităţi de euro sunt
infuzate în economia europeană, în conformitate cu politicile 
locale de control. Această politică a banilor are un cost care se 
sprijină în totalitate pe economia reală a ţărilor. Deoarece 
megastructurile opace ale economiei subterane dispun de 
fonduri nelimitate, este nevoie ca ea să fie compensată printr
presiune fiscală nelimitată, ce tinde să ajungă până la 
confiscarea tuturor conturilor bancare ale cetăţenilor.

Ce să mai spunem de presa în stare de faliment, care nu subzistă 
decât prin subvenţiile statului. 98% din economia mass
este artificială. Fără 3,5 miliarde sub formă de subvenţii (cât au 
fost pentru anul 2019, în Franţa, spre exemplu), această 
„propagandăˮ nu ar supravieţui. Şi în acest caz este vorba de o 
activitate parazită care se sprijină pe colectarea impozitelor. 
Însă fiscalitatea în acelaşi timp vine să distrugă activităţi care 
sunt non-parazite şi esenţiale: agricultură, artizanat, IMM
presă liberă etc. 

Ce să mai spunem de băncile ascunse în spatele băncilor de 
afaceri, cu conturi cosmetizate care ascund falimentul 
generalizat. Ele sunt menţinute pe linia de plutire pentru a 
sifona toate resursele economiei reale cu scopul de a le transfera 
în economia subterană. Aceste bănci vor fi declarate în faliment 
la momentul decis, pentru a lichida toate conturile economiei 
reale. Un alt aspect cutremurător este reprezentat de faptul că 
banca creează un mod de plată (card) ce implică să fie achitat 

T
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textul penalităților: 
ICATORII 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 

ne albe, cu filigran, este 
ția ROMANIA. În afara chenarului, în stânga 

numele desenatorului, GEORGES DUVAL fec. iar 

Impostura tuturor analizelor economice 

ă există o multitudine de analize 
economice pe cât de sterile, pe atât de incongruente.  

oţi indicatorii economici sunt denaturaţi datorită jocului 
unei duble economii: cea de suprafaţă, ce spoliază 

economic istoric care a format 
civilizaţiile, şi cea profundă, care beneficiază de fonduri 
nelimitate cu scopul de a orienta planeta spre un control absolut 
al tuturor resurselor terestre, exercitat de către câţiva, cu preţul 

o mizerie endemică a întregii populaţii. 
nform unei surse din interior, tiparniţe de bani există ici şi 

colo în toată Europa. Ele sunt utilizate pentru anumite nevoi 
regionale considerate ca fiind strategice pentru controlul fizic şi 
psihic al populaţiilor. Astfel, diferite cantităţi de euro sunt 
infuzate în economia europeană, în conformitate cu politicile 
locale de control. Această politică a banilor are un cost care se 
sprijină în totalitate pe economia reală a ţărilor. Deoarece 
megastructurile opace ale economiei subterane dispun de 

limitate, este nevoie ca ea să fie compensată printr-o 
presiune fiscală nelimitată, ce tinde să ajungă până la 
confiscarea tuturor conturilor bancare ale cetăţenilor. 

Ce să mai spunem de presa în stare de faliment, care nu subzistă 
tatului. 98% din economia mass-media 

este artificială. Fără 3,5 miliarde sub formă de subvenţii (cât au 
fost pentru anul 2019, în Franţa, spre exemplu), această 

ˮ nu ar supravieţui. Şi în acest caz este vorba de o 
ijină pe colectarea impozitelor. 

Însă fiscalitatea în acelaşi timp vine să distrugă activităţi care 
parazite şi esenţiale: agricultură, artizanat, IMM-uri, 

Ce să mai spunem de băncile ascunse în spatele băncilor de 
nturi cosmetizate care ascund falimentul 

generalizat. Ele sunt menţinute pe linia de plutire pentru a 
sifona toate resursele economiei reale cu scopul de a le transfera 
în economia subterană. Aceste bănci vor fi declarate în faliment 

tru a lichida toate conturile economiei 
reale. Un alt aspect cutremurător este reprezentat de faptul că 
banca creează un mod de plată (card) ce implică să fie achitat 

un cost atunci când se recurge la el şi face ca orice sumă 
încasată (orice plată) să presupună un cost pentru cel căruia i se 
plăteşte astfel. Obligaţia de a plăti pentru efectuarea de plăţi şi 
de a plăti pentru a primi plăţi este o escrocherie generalizată, o 
fiscalitate deghizată care pare că nimeni nu o aduce în discuţie. 
Dar dacă doriţi să dispuneţi de banii voştri în numerar şi să fiţi 
propria dvs. bancă, aceasta este imposibil! Sunteţi constrâns să 
vă păstraţi banii în conturi cu rate de dobândă negativă.

Cât în ceea ce priveşte bursa, aceasta este o momeală ce vizează 
spolierea naivilor de bani. După cum spunea Warren Buffet: 
„Nu îmi va veni niciodată ideea să pun vreo centimă din banii 
personali la bursă. La bursă se joacă întotdeauna cu banii 
altoraˮ. Astfel, dacă bursa creşte câştigăm, dacă bursa scade 
câştigăm – conform lecţiilor acestui miliardar care a ştiut să 
joace de ambele părţi. 

Se poate recurge la aur ca activ de refugiu? Dacă există 
înşelătorii care permit să vinzi de 50 sau de 100 de ori un lingou 
de aur, înseamnă aceasta că aurul fizic poate să reprezinte un 
activ de refugiu? Poate punctual, pentru un moment tranzitoriu 
de credulitate. Ca toate pieţele, cea a aurului este trunchiată, şi 
este la modul dublu. Faptul că unii joacă aurul la bursă, 
inundând piaţa cu aur virtual (sau hârtii), reprezintă un alt 
aspect de care nimeni nu vorbeşte. Conform spuselor unui 
prospector de mine de aur, resursele de acest metal nobil sunt 
incomensurabile pe Terra. El afirmă că a descoperit o mină 
gigantică în Australia, a cărei exploatare a fost interzisă, pentru 
a nu fi perturbate pieţele bursiere. Multe alte locuri, inclusiv 
unele ce se află sub mările planetei, abundă de aur 
acestui prospector. Este de asemenea necesar să se ştie că aurul 
este etern. El este exploatat pe Terra de mii de ani, iar aceste 
resurse fizice ale planetei sunt permanent prezente. Aşadar, într
un haos generalizat, aurul fizic ar fi o valoare de refugiu? 
Suntem constrânşi să afirmăm că nu este cazul!

Groapa de gunoi a civilizaţiilor  

Ne aflăm sub jugul paraziţilor megalomaniaci care distrug ceea 
ce formează civilizaţiile noastre de milenii. Putem aici să 
trecem în revistă toţi indicatorii economici folosiţi şi să 
demonstrăm uzura morală a acestora, deoarece zarurile sunt 
măsluite la toate nivelurile. Doar anumiţi indicatori sociali sunt 
viabili şi aduc mărturie asupra distrugerii resurselor umane care 
are lor pe Terra: oamenii străzii, foamete, falimentarea în masă 
a unor întreprinderi non-parazite, lipsa accesului la apă potabilă, 

economieeconomieeconomieeconomie 
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un cost atunci când se recurge la el şi face ca orice sumă 
upună un cost pentru cel căruia i se 

plăteşte astfel. Obligaţia de a plăti pentru efectuarea de plăţi şi 
de a plăti pentru a primi plăţi este o escrocherie generalizată, o 
fiscalitate deghizată care pare că nimeni nu o aduce în discuţie. 

dispuneţi de banii voştri în numerar şi să fiţi 
propria dvs. bancă, aceasta este imposibil! Sunteţi constrâns să 
vă păstraţi banii în conturi cu rate de dobândă negativă.  

 

Cât în ceea ce priveşte bursa, aceasta este o momeală ce vizează 
or de bani. După cum spunea Warren Buffet: 

Nu îmi va veni niciodată ideea să pun vreo centimă din banii 
personali la bursă. La bursă se joacă întotdeauna cu banii 

ˮ. Astfel, dacă bursa creşte câştigăm, dacă bursa scade 
cestui miliardar care a ştiut să 

Se poate recurge la aur ca activ de refugiu? Dacă există 
înşelătorii care permit să vinzi de 50 sau de 100 de ori un lingou 
de aur, înseamnă aceasta că aurul fizic poate să reprezinte un 

giu? Poate punctual, pentru un moment tranzitoriu 
de credulitate. Ca toate pieţele, cea a aurului este trunchiată, şi 
este la modul dublu. Faptul că unii joacă aurul la bursă, 
inundând piaţa cu aur virtual (sau hârtii), reprezintă un alt 

eni nu vorbeşte. Conform spuselor unui 
prospector de mine de aur, resursele de acest metal nobil sunt 
incomensurabile pe Terra. El afirmă că a descoperit o mină 
gigantică în Australia, a cărei exploatare a fost interzisă, pentru 

bursiere. Multe alte locuri, inclusiv 
unele ce se află sub mările planetei, abundă de aur – potrivit 
acestui prospector. Este de asemenea necesar să se ştie că aurul 
este etern. El este exploatat pe Terra de mii de ani, iar aceste 

ei sunt permanent prezente. Aşadar, într-
un haos generalizat, aurul fizic ar fi o valoare de refugiu? 
Suntem constrânşi să afirmăm că nu este cazul! 

Ne aflăm sub jugul paraziţilor megalomaniaci care distrug ceea 
ă civilizaţiile noastre de milenii. Putem aici să 

trecem în revistă toţi indicatorii economici folosiţi şi să 
demonstrăm uzura morală a acestora, deoarece zarurile sunt 
măsluite la toate nivelurile. Doar anumiţi indicatori sociali sunt 

urie asupra distrugerii resurselor umane care 
are lor pe Terra: oamenii străzii, foamete, falimentarea în masă 

parazite, lipsa accesului la apă potabilă, 
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lipsa accesului la o hrană sănătoasă, şomaj endemic, colapsul 
sistemului educaţional, epidemiile etc. Acestea sunt rezultatele 
jafului ce este dorit şi organizat. Ce va rămâne după ce aceşti 
criminali vor termina de distrus tot? 

Orice civilizaţie demnă de acest nume asigură pentru poporul 
său trei elemente esenţiale: apă gratuită, hrană gratuită şi un 
acoperiş gratuit deasupra capului. Pentru un spirit ne
acestea reprezintă un drept inalienabil pe care Terra îl oferă 
locuitorilor săi. În schimbul căruia oamenii îşi oferă 
competenţele şi energia pentru ridicarea unei societ
respectă mediul natural care îi susţine. O astfel de civilizaţie a 
fost instaurată sub conducerea împăratului Ashoka în India, sub 
numeroase dinastii egiptene, la etrusci etc. Este ceea ce dă 
grandoarea şi puterea acestor civilizaţii care au clădi
Pământului. 

Când aceşti paraziţi nu vor mai avea nimic de distrus, cât va 
valora un lingou de aur în faţa unui litru de apă potabilă? Cât va 
valora un cont bogat în miliarde în faţa unei porţii de hrană 
sănătoasă? Doar resursele care permit supravieţuirea zilnică vor 
avea o valoare de piaţă. Oamenii vor înţelege atunci că dacă 
băncile au avut o contribuţie însemnată la dezvoltarea 
civilizaţiei noastre, parazitismul lor economic, în mod contrar, 
ne va face să revenim la epoca de piatră. Va fi atunc
timp pentru a reflecta asupra locului şi rolului fiinţei umane pe 
o planetă care oferă (fără intermediari) resursele sale tuturor.

 
Comerţul internaţional. Politica deficitului 

de cont curent în România
 
 

Ec. Aurel CORDA
 
CONTUL CURENT înregistrează intrările de
pe urmă exporturilor şi ieşirile de bani de pe urmă 
importurilor de bunuri (mărfuri), servicii,
urmărite de balantele precedente - balanţa comercială, 
balanta serviciilor, balanta veniturilor, balant
transferurilor unilaterale. 
                

ALANTA COMERCIALĂ măsoară diferenţa dintre 
exporturile şi importurile de bunuri. Cauza principală a 
deficitului balanţei comerciale este generată de pofta 

crescândă  pentru consum  a românilor, de structură e
dar şi de lipsa de performanţă a unor ramuri.  Deci şi creşterea 
importurilor atrage după sine şi creşterea cheltuielilor
spus, creşte efortul valutar  pentru satisfacerii cererii de produse 
din afara ţării. În plus, datorită faptului că cererea de valută este 
mai mare decât ofertă, rezultă că preţul, cursul valutei creşte, 
importurile se scumpesc. Guvernul face eforturi
pe termen lung rezultând datorii externe, pentru a echilibra acest 
deficit. 
      Mărirea deficitului balanţei comerciale influenţează în 
sensul creşterii deficitului de cont curent, ce indică faptul că 
cererea agregată  (consumul total) de mărfuri şi servicii este mai 
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lipsa accesului la o hrană sănătoasă, şomaj endemic, colapsul 
aţional, epidemiile etc. Acestea sunt rezultatele 

jafului ce este dorit şi organizat. Ce va rămâne după ce aceşti 

Orice civilizaţie demnă de acest nume asigură pentru poporul 
hrană gratuită şi un 

acoperiş gratuit deasupra capului. Pentru un spirit ne-rătăcit, 
acestea reprezintă un drept inalienabil pe care Terra îl oferă 
locuitorilor săi. În schimbul căruia oamenii îşi oferă 
competenţele şi energia pentru ridicarea unei societăţi care 
respectă mediul natural care îi susţine. O astfel de civilizaţie a 
fost instaurată sub conducerea împăratului Ashoka în India, sub 
numeroase dinastii egiptene, la etrusci etc. Este ceea ce dă 
grandoarea şi puterea acestor civilizaţii care au clădit istoria 

Când aceşti paraziţi nu vor mai avea nimic de distrus, cât va 
valora un lingou de aur în faţa unui litru de apă potabilă? Cât va 
valora un cont bogat în miliarde în faţa unei porţii de hrană 

vieţuirea zilnică vor 
avea o valoare de piaţă. Oamenii vor înţelege atunci că dacă 
băncile au avut o contribuţie însemnată la dezvoltarea 
civilizaţiei noastre, parazitismul lor economic, în mod contrar, 
ne va face să revenim la epoca de piatră. Va fi atunci (suficient) 
timp pentru a reflecta asupra locului şi rolului fiinţei umane pe 
o planetă care oferă (fără intermediari) resursele sale tuturor. 

olitica deficitului 
n România 

Aurel CORDAŞ – Iaşi 

URENT înregistrează intrările de  venituri de 
pe urmă exporturilor şi ieşirile de bani de pe urmă 

, servicii,  care sunt 
balanţa comercială, 

balanta serviciilor, balanta veniturilor, balanta 

ALANTA COMERCIALĂ măsoară diferenţa dintre 
exporturile şi importurile de bunuri. Cauza principală a 
deficitului balanţei comerciale este generată de pofta 

a românilor, de structură economiei, 
Deci şi creşterea 

importurilor atrage după sine şi creşterea cheltuielilor,  altfel 
pentru satisfacerii cererii de produse 

cererea de valută este 
mai mare decât ofertă, rezultă că preţul, cursul valutei creşte, 

cumpesc. Guvernul face eforturi, se împrumută 
pe termen lung rezultând datorii externe, pentru a echilibra acest 

anţei comerciale influenţează în 
, ce indică faptul că 

(consumul total) de mărfuri şi servicii este mai 

mare decât producţia internă el finanţându
capital (împrumuturi etc.). Altfel spus
mari decât exporturile. Relansarea consumului (cererii), fără 
pregătirea din timp a ofertei, urmată implicit de creşterea 
importurlor vor determina o creştere accentuată a deficitului de 
cont curent.  Aceasta înseamnă că
să  producă pierderi, adică să cheltuie mai mult pentru produse, 
mărfuri şi servicii aduse din străinătate (v. importurile de 
produse agroalimentare şi electrocasnice). 
       BALANTA  SERVICIILOR se referă la încasările şi plăţile 
care provin din servicii reciproce (servicii bancare, de asigurări, 
de transport, de turism, de reprezentări diplomatice
       BALANTA VENITURILOR = încasările şi plăţile cu titlul 
de venituri, cum ar fi - venituri din
intelectuală, dividentele, profituri, rente, salarii repatriate de 
emigranţi  sau salariile plătite specialiştilor stră
     BALANTA TRANSFERURILOR UNILATERALE reflectă 
despăgubirile, donaţiile, transferurile
dintre ţările membre etc. 
     O sursă importantă de reducere a deficitului de cont curent în 
ultimii ani, a reprezentat-o trimiterile de bani
muncitorilor români  aflaţi în străinătate. Performeri la acest 
capitol sunt transporturile şi serviciile IT.
continuare pe minus, ceea ce nu este suficient să echilibreze 
pierderea la nivelul balanţei serviciilor..
         În concluzie, deficitul de cont curent
sintetică a deficitului bugetar  şi deficitului balanţei comerciale, 
adică plăţile sunt mai mari decât încasările
datorie naţională (suma totală a datoriilor unui stat 
instituţii publice etc. provenite din împrumuturi interne şi 
externe,  făcute pentru a acoperi deficitul public). Aceste 
dezechilibre reprezintă suma performanţelor economiei 
româneşti. Faptul că politica fiscală este încă sustenabila se 
consideră că deficitul bugetar poate fi 3 % din PIB, iar datoria 
naţională  35 % din PIB cu mult sub limita criteriilor de 
convergenţă (60 % din PIB) stabilite la intrare în UE, ne dă 
speranţa unei reveniri.  
 
 

Sub un imens ghețar al Antarcticii a fost 
efectuată o descoperire nea

Despre ce este vorba?

       În Antarctica, Pine Island este ghe
topire este cea mai mare. Imensa masă de ghea
se topește văzând cu ochii.  

n sfert din pierderile de gheață ale Antarcticii se produc 
la acest ghețar colosal.  

Topirea accelerată a ghețarului Pine Island a fost pusă, așa cum 
era de așteptat, pe seama încălzirii globale. În
aceasta ar fi fost cauza, Pine Island ar fi trebuit să se topească la 
fel de încet precum restul ghețurilor antarctice. 

Topirea accelerată a ghețarului Pine Island a rămas multă vreme 
un mister, un fenomen cu origini necunoscute. Dar, de c

U
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mare decât producţia internă el finanţându-se prin intrări de 
ltfel spus, importurile sunt mai 

mari decât exporturile. Relansarea consumului (cererii), fără 
pregătirea din timp a ofertei, urmată implicit de creşterea 
importurlor vor determina o creştere accentuată a deficitului de 

înseamnă că  economia continua 
producă pierderi, adică să cheltuie mai mult pentru produse, 

mărfuri şi servicii aduse din străinătate (v. importurile de 
produse agroalimentare şi electrocasnice).  

SERVICIILOR se referă la încasările şi plăţile 
rovin din servicii reciproce (servicii bancare, de asigurări, 

sm, de reprezentări diplomatice etc).   
BALANTA VENITURILOR = încasările şi plăţile cu titlul 

n munca, din proprietatea 
lă, dividentele, profituri, rente, salarii repatriate de 
sau salariile plătite specialiştilor străini etc. 

BALANTA TRANSFERURILOR UNILATERALE reflectă 
despăgubirile, donaţiile, transferurile  în contul acordurilor 

O sursă importantă de reducere a deficitului de cont curent în 
o trimiterile de bani  în ţară, a 

aflaţi în străinătate. Performeri la acest 
capitol sunt transporturile şi serviciile IT.  Turismul rămâne în 
continuare pe minus, ceea ce nu este suficient să echilibreze 
pierderea la nivelul balanţei serviciilor..  

În concluzie, deficitul de cont curent  rămâne o expresie 
şi deficitului balanţei comerciale, 

ile sunt mai mari decât încasările  la care se adăugă o 
datorie naţională (suma totală a datoriilor unui stat - guvern 

etc. provenite din împrumuturi interne şi 
făcute pentru a acoperi deficitul public). Aceste 

rezintă suma performanţelor economiei 
româneşti. Faptul că politica fiscală este încă sustenabila se 
consideră că deficitul bugetar poate fi 3 % din PIB, iar datoria 

35 % din PIB cu mult sub limita criteriilor de 
lite la intrare în UE, ne dă 

țar al Antarcticii a fost 
efectuată o descoperire neașteptată. 

Despre ce este vorba? 

În Antarctica, Pine Island este ghețarul a cărui viteză de 
masă de gheață aproape că 

ță ale Antarcticii se produc 

țarului Pine Island a fost pusă, așa cum 
șteptat, pe seama încălzirii globale. Însă, dacă numai 

aceasta ar fi fost cauza, Pine Island ar fi trebuit să se topească la 
țurilor antarctice.  

țarului Pine Island a rămas multă vreme 
un mister, un fenomen cu origini necunoscute. Dar, de curând, 
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vălul misterului a fost înlăturat. În urma analizării mostrelor de 
apă preluate din zona banchizei antarctice de vest, din care face 
parte și ghețarul Pine Island, a fost descoperită o gigantică sursă 
de căldură existentă în subteran. Existența acestei surse colosale 
de căldură reprezintă factorul în baza căruia va putea fi 
prognozată evoluția viitoare a ghețurilor antarctice din zona 
banchizei de vest. Totuși, puternica sursă de căldură, care are 
origini vulcanice, este foarte imprevizibilă.  

Actualmente, așa cum arată oceanograful Brice Loose, de la 
Universitatea Rhode Island, este greu de stabilit modul în care 
este distribuită căldura provenită din subteran, felul în care 
această căldură se disipă în stratul de gheață de deasupra, 
provocându-i topirea. Este foarte important, pentru omenire, să 
fie stabilită viteza de topire a ghețurilor antarctice. Aceasta 
deoarece evoluția procesului de topire influențează în mod 
direct creșterea nivelului apelor din Oceanul Planetar. 

În anul 2017, din ghețarul Pine Island s-a desprins un bloc de 
gheață formidabil, de patru ori mai mare decât insula 
Manhattan. Activitatea vulcanică intensă din subsol a fost 
deconspirată, ulterior, de către concentrația ridicată de heliu
existentă în apele din regiune, după cum se arată într
apărut în Nature Communications.  

În urma noii descoperiri va fi necesar să fie refăcute în 
integralitate prognozele legate de viteza de topire a ghe
antarctice. În acest context numai topirea ghețarului Pine Island 
ar putea duce la creșterea cu 50 de centimetri a nivelului 
Oceanului Planetar.  
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În urma noii descoperiri va fi necesar să fie refăcute în 
integralitate prognozele legate de viteza de topire a ghețurilor 

țarului Pine Island 
șterea cu 50 de centimetri a nivelului 

 
Misterul craterului «viu» din Siberia

 

       Siberia este un loc plin de mistere. Unul dintre acestea 
este bizarul crater Patomskiy, care de când a fost descoperit 
și până în prezent nu a încetat să-i uimească pe geologi.

 
raterul Patomskiy a fost descoperit în 1949 de geologul 
rus Vadim Kolpakov. El se află situat în regiunea 
Irkutsk din Siberia. Datorită formei sale ciudate, încă de 

la jumătatea secolului trecut a ridicat n
întrebare cu privire la originea sa. 
 
Imediat după ce a fost descoperit, o echipă de geologi s
deplasat la fața locului pentru a realiza un studiu. Datele au fost 
controversate și nu s-a putut trage nicio concluzie logică. În 
acea vreme s-a vehiculat ideea că a fost creat de un asteroid. 
Singura problemă este că nu mai există un al crater asemănător 
pe Terra produs de impactul unui asteroid.
 
Pus sub semnul întrebării, craterul Patomskiy a generat 
teorii cu privire la originea sa. S-a căutat în nenumărate rânduri 
să se creeze o legătură certă între explozia de la Tunguska 
crater. Această ipoteză a fost imediat abandonată pentru că 
explozia de la Tunguska s-a petrecut în 1908, adică cu 109 ani 
în urmă, iar cercetările actuale au demonstrat că misteriosul 
crater Patomskiy are o vechime de peste 250 de ani. Mai mult 
de atât, craterul se află la o distanță considerabilă de locul 
exploziei, adică la peste 70 de kilometri.
 
Cuibul vulturului de foc  
 
Chiar dacă știința modernă nu poate explica existen
crater, există totuși o legendă care spune că în trecut a existat un 
„vultur de foc”, care a venit din ceruri 
Acest vultur pare să nu fie o pasăre oarecare, ci un obiect 
extrem de mare, cu o forță uluitoare. Această for
genera un crater uriaș, de peste 40 de metri înălțime și 160 de 
metri în diametru. 
 
Mai mult de atât, craterul Patomskiy pare să fie viu pentru că î
modifică mereu forma, crește și descrește. Interesant mai este 
faptul că vegetația din zonă nu respectă nicio lege a naturii, 
crescând extrem de repede de parcă o for
în interiorul craterului, îi oferă o energie colosală.
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este bizarul crater Patomskiy, care de când a fost descoperit 

i uimească pe geologi.  

 

raterul Patomskiy a fost descoperit în 1949 de geologul 
rus Vadim Kolpakov. El se află situat în regiunea 
Irkutsk din Siberia. Datorită formei sale ciudate, încă de 

la jumătatea secolului trecut a ridicat numeroase semne de 

Imediat după ce a fost descoperit, o echipă de geologi s-a 
ța locului pentru a realiza un studiu. Datele au fost 

a putut trage nicio concluzie logică. În 
a vehiculat ideea că a fost creat de un asteroid. 

Singura problemă este că nu mai există un al crater asemănător 
pe Terra produs de impactul unui asteroid.  

Pus sub semnul întrebării, craterul Patomskiy a generat și alte 
a căutat în nenumărate rânduri 

să se creeze o legătură certă între explozia de la Tunguska și 
crater. Această ipoteză a fost imediat abandonată pentru că 

a petrecut în 1908, adică cu 109 ani 
u demonstrat că misteriosul 

crater Patomskiy are o vechime de peste 250 de ani. Mai mult 
ță considerabilă de locul 

exploziei, adică la peste 70 de kilometri. 

te explica existența acestui 
și o legendă care spune că în trecut a existat un 

”, care a venit din ceruri și și-a făcut cuibul acolo. 
Acest vultur pare să nu fie o pasăre oarecare, ci un obiect 

uitoare. Această forță a putut 
ș, de peste 40 de metri înălțime și 160 de 

Mai mult de atât, craterul Patomskiy pare să fie viu pentru că își 
ște și descrește. Interesant mai este 

ția din zonă nu respectă nicio lege a naturii, 
crescând extrem de repede de parcă o forță necunoscută, aflată 
în interiorul craterului, îi oferă o energie colosală. 
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Pe urmele Lacului Ochiul Beiului

- legende si geografie 
 
 

Prof. Dragoş MATEI 

       În rezervaţia Nerei, am descoperit numeroase
basm. Primul popas - Lacul Ochiul Beiului
Apa transparentã şi culoarea turcoaz, face din acest lac un 
loc ireal de frumos. 

riginea acestui lac ne duce prin secolul al XVI 
Am identificat mai multe legende geografice.
Potrivit legendei, Beg - bey s-a îndrăgostit de o 

ciobăniţă românca din Sasca Montana. Într - o noapte, beiul a 
răpit-o pe ciobăniţa şi a închis-o în cetatea Turnu Mare din 
Cheile Nerei. Fată însă nu îl iubea pe beiul turc şi a fugit din 
cetate, însă în drum spre casă, a căzut în prăpastie ş
Beg - bey a plâns, până a murit !!! Fata s-a transformat în r
Râul Beuşniţa iar beiul, într-un lac - Lacul Ochiul Beiului.
Acum sunt împreună. 

A doua legendã despre Lacul Ochiul Beiului:
,,În secolul al XVII - lea, paşalâcul de Timişoara a fost condus 
de un bey foarte rãu, dar avea un fiu bun, cu nişte ochi albaştri 
nemaiîntâlnit. Fiul beiului, avea pasiunea de a merge la 
vânãtoare în zona Banatului montan. Aici, într
întâlnit o tânãrã ciobăniţă valahă. Imediat tânărul s
de valahã. Numai că beyul nu a fost de acord cu iubirea lor, 
ordonând uciderea ciobăniţei valahe. Când tânărul a aflat de 
uciderea iubitei, a plâns iar din lacrimile sale s- a format un lac: 
Lacul Ochiul Beiului!!! 

A treia legendă despre lacul Ochiul Beiului. 

Se spunea că din timpul dacilor, noaptea din vara spre toamna, 
nimfele dansau de bucurie pe suprafaţa lacului. La venirea 
romanilor, o parte din militari au privit aceste nimfe şi au fost 
transformaţi în apă limpede de astăzi. 

Din punct de vedere geografic, situaţia e altfel. Lacul Ochiului 
Beiului se afla în Parcul Naţional Cheile Nerei Beusnita şi este 
înconjurat de Munţii Aninei şi Locvei. Lacul se întinde pe o 
suprafaţă de 20 de metri şi are o adâncime de 6 metri. 

O
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Pe urmele Lacului Ochiul Beiului 
 

Prof. Dragoş MATEI -Timişoara 

umeroase locuri de 
Lacul Ochiul Beiului 

Apa transparentã şi culoarea turcoaz, face din acest lac un 
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tea Turnu Mare din 
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cetate, însă în drum spre casă, a căzut în prăpastie şi a murit. 
a transformat în râu - 

Lacul Ochiul Beiului. 

cul Ochiul Beiului: 
lea, paşalâcul de Timişoara a fost condus 

de un bey foarte rãu, dar avea un fiu bun, cu nişte ochi albaştri 
nemaiîntâlnit. Fiul beiului, avea pasiunea de a merge la 
vânãtoare în zona Banatului montan. Aici, într-o zi, tânărul a 

ăniţă valahă. Imediat tânărul s-a îndrăgostit 
ă beyul nu a fost de acord cu iubirea lor, 

ordonând uciderea ciobăniţei valahe. Când tânărul a aflat de 
a format un lac: 

Se spunea că din timpul dacilor, noaptea din vara spre toamna, 
nimfele dansau de bucurie pe suprafaţa lacului. La venirea 

e nimfe şi au fost 

Din punct de vedere geografic, situaţia e altfel. Lacul Ochiului 
Beiului se afla în Parcul Naţional Cheile Nerei Beusnita şi este 
înconjurat de Munţii Aninei şi Locvei. Lacul se întinde pe o 

metri şi are o adâncime de 6 metri.  

Este situat în apropierea celor trei cascade ale ră
cât şi de ruinele cetăţii medievale Ilidia, construind împreună un 
traseu turistic de neegalat în diversitate şi farmec. Provenienţa 
acestui lac este carstica şi forma lui este una de cuvă. Lacul este 
alimentat de un izvor care îl împiedica să îngheţe iarna, şi are o 
culoare turcoaz care îi oferă un aspect deosebit. Datorită 
temperaturii apei, în timpul iernii aici poposesc păsări 
migratoare precum stârci cenuşii şi raţe sălbatice
Învăluit în legendă sau nu, impresionant este faptul că lacul nu 
îngheaţă niciodată, cea mai scăzută temperatura la care ajunge 
chiar şi în miezul iernii fiind de maxim 4 grade Celsius (lacul 
are o temperatură constantă între 4 şi 8 grade), datorită izvorului 
care alimentează lacul în permanenţă. Nu
parte din păsările migratoare (rate sălbatice şi stârci cenuşii) 
prefera să rămână în această zonă peste iarnă, în loc să plece 
spre zone mai calde. 

 

 

Itinerar în Munţii Făgăraş
 
 

Prof. dr. Vicu MERLAN 
         
           Pentru turiştii dornici să urce cel mai înalt vârf al 
Carpaţilor româneşti (VF. Moldoveanul cu 2544 m), trebuie 
să urmeze traseul cel mai accesibil ce pleacă de la 
Mănăstirea Sâmbăta de Sus-Lacul  Bâlea şi invers
 

eoarece traseul este anevoios şi implică multe ore de 
mers, majoritatea turiştilor prefer să înnopteze la 
Cabana Podraga, ce se află la jumătatea distanţei între 

cele două puncte menţionate. 
 
Pentru a-l lua cu asalt, am urcat cu maşina Transfăgărăşanul şi 
ne-am cazat la una din cabanele de la Lacul Bâlea. Spre seară 
am urcat pe un traseu anevoios prin Culmea Bâlea, de unde am 
putut ajunge la un al circ glaciar, de pe cealaltă parte a crestei.
Peisajul glaciar format din circuri, lacuri, morene, custuri 
(creste) etc, vegetaţia înflorită a rodendendronului, crăiţele 
muntelui, şi chiar prezenţa pe crestele solitare a caprelor negre, 
dar şi a marmotelor din jurul lacurilor glaciare, oferă turiştilor o 
lume de basm, cu totul diferită de tumultul zgomotos al 
oraşelor. Deşi ne aflam la începutul lunii august, zăpada aflată 
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Este situat în apropierea celor trei cascade ale răului Beuşniţa 
cât şi de ruinele cetăţii medievale Ilidia, construind împreună un 
traseu turistic de neegalat în diversitate şi farmec. Provenienţa 

i lac este carstica şi forma lui este una de cuvă. Lacul este 
alimentat de un izvor care îl împiedica să îngheţe iarna, şi are o 
culoare turcoaz care îi oferă un aspect deosebit. Datorită 
temperaturii apei, în timpul iernii aici poposesc păsări 

precum stârci cenuşii şi raţe sălbatice 
Învăluit în legendă sau nu, impresionant este faptul că lacul nu 
îngheaţă niciodată, cea mai scăzută temperatura la care ajunge 
chiar şi în miezul iernii fiind de maxim 4 grade Celsius (lacul 

ntă între 4 şi 8 grade), datorită izvorului 
care alimentează lacul în permanenţă. Nu-i de mirare de ce mare 
parte din păsările migratoare (rate sălbatice şi stârci cenuşii) 
prefera să rămână în această zonă peste iarnă, în loc să plece 

în Munţii Făgăraş 

Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi 

să urce cel mai înalt vârf al 
Carpaţilor româneşti (VF. Moldoveanul cu 2544 m), trebuie 
să urmeze traseul cel mai accesibil ce pleacă de la 

Bâlea şi invers.  
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muntelui, şi chiar prezenţa pe crestele solitare a caprelor negre, 
dar şi a marmotelor din jurul lacurilor glaciare, oferă turiştilor o 

totul diferită de tumultul zgomotos al 
oraşelor. Deşi ne aflam la începutul lunii august, zăpada aflată 



 

        86868686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019 
       

 

pe pantele versanţilor nordici, mai persista, alimentând hidric 
lacurile glaciare dimprejur.  
 

 
Circul glaciar ce include Lacul Bâlea 

  
Noaptea se poate admira pe îndelete, luminiţele maşinilor ce 
urcă sau coboară Transfăgărăşanul, conturându-se astfel 
aliniamentul serpentiform al acestuia, dar şi aşezările umane din 
depresiunea Făgăraş şi-mprejurimi, până în Podişul 
Transilvaniei (Podişul Târnavelor şi Podişul Hârtibaciului). 

 
Circul glaciar de pe cealaltă parte a crestei Bâlea 

Atmosfera clară a muntelui permite observarea cerului 
magnific, find vizibile cu ochiul liber o mulţime de constelaţii şi 
câteva planete din Sistemul Solar.  
A doua  zi, am urmărit traseul de pe harta detaliată a Cabanei şi 
am stabilit să urcăm de pe partea cealaltă a Munţilor Făgăraşi, 
respectiv dinspre Lacul Vidraru. Asfel că am traversat tunelul şi 
imediat după locaţia Savamontului, de la prima parcare, am 
urmat traseul spre Lacul glaciar Capra. După circa o oră am 
ajuns la cascadă apoi la un mic lac glaciar semicolmatat – 
Căpriţa şi mai în amonte Lacul Capra.  
De jur împrejurul acestui lac se disting vârfuri semeţe, precum 
de peste 2500 de metri, precum Vânătoarea lui Budeanu etc. 
Lângă lac a fost ridicat de alpinişti un monument din marmură 
dedicate temerarilor ce au escaladat această zonă. De remarcat, 
că în lunile iulie-august afluxul de turişti pe acest traseu este 

maxim. Cel mai multe m-a uimit  numărul mare de străini (circa 
70%) provenind de pe toate continentele lumii, iar limba de 
comunicare nu mai era româna ci engleza 

 
Transfăgărăşanul văzut noaptea de la Cabana Bâlea 

. 
De la Lacul Capra am urmat segmentul de drum spre Vârful 
Moldoveanu, însă la sugestia unui grup de români, am renunţat 
la traseu deoarece nu aveam efectiv timp de întoarcere, traseul 
lua peste 8 ore de mers. Ne-am resemnat, făcându-ne 
promisiunea să-l luăm cu asalt la anul în 2020, prin punctul de 
la Sâmbăta de Sus.. Ne-am continuat traseul magnific spre 
Vârful Vânătoarea lui Budeanu, pe care l-am atins după o oră, 
ajungând la 2508 m. 

Cascada din aval de Lacul Capra 
Deoarece segmentul superior era destul de abrupt şi periculos 
(ascensiunea se făcea pe o creastă îngustă de 1-2 m lăţime, 
lateral fiind un hău de sute de metri, am urcat doar cu Matei, 
fiul cel mai mare din echipaj. 
 Ceilalţi membri: Eliza, Iosif şi Iustin ne-am aşteptat mai jos la 
răscrucea de drumuri spre Lacul Bălea.  
La coborârea ne-am abătut pe traseul spre Lacul Bâlea, care era 
cu mult mai jos altitudine al, faţă de Lacul Capra, pe şaua dintre 
cele două lacuri glaciare, după care ne-am întors pe lângă Lacul 
Capra şi am urmat acelaşi drum pe care venisem. De la şosea 
am coborât, cu maşina, serpentin ele strânse ale traseului spre 
aval, spre Curtea de Argeş. 
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Lacul glaciar Capra 

În drum, primul itinerar l-a constituit Lacul Vidraru, unde am 
admirat grandoarea intervenţiei umane în modificarea peisajului 
spre a utiliza eficient putere apei (Hidrocentrala), dar şi 
vaporaşele ce efectuau croaziere de o oră pe cuprinsul lacului. 
De aici am ajuns la Cetatea Poienari, cetate edificată de 
domnitorul Vlad Ţepes, având un rol defensiv, în caz de 
ameninţare iminentă, pentru familia şi chiar persoana sa. 

 
Pe Vârful Vânătoarea lui Budeanu la  2508 m 

Nu am putut-o vizita din cauza urşilor care o cuceriseră. Pe 
traseu spre aval am întâlnit doi urşi, în locuri diferite, într-o 
parcare şi altul la marginea drumului, cerşind mâncare de la 
turişti. 

 
Lacul Vidraru 

 Prezenţa urşilor în stradă şi-n apropierea localităţilor se 
datorează defrişărilor nemiloase, masive, a zonei montane, 
implicit restrângerea habitatului acestora, datorită unei politici 
oportuniste de jaf necontrolat asupra pădurilor româneşti, 

 
din partea clasei politice obediente sistemului capitalist străin, 
iresponsabilitate manifestată de la cele mai înalte instituţii ale 
statului până la ultimul pădurar. 

 
Cetatea Poienari ridicată de domnitorul Vlad Ţepes 

Pe ansamblu expediţia din Munţii Făgăraş, deşi nu a integrat în 
totalitate spaţiul întregii grupe Făgăraş, ne-a deschis noi 
orizonturi geografice şi geomorfologice, ne-a introdus într-un 
spaţiu biosferic divers.  
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În cadrul acestei expediţii am întâlnit excursionişti împătimiţi, 
care mi-au destăinuit multe taine ale muntelui, din tainele 
trăirilor solitare, a peisajelor austere ale crestelor şi văişor 
glaciare, ale trecătorilor înalte cu energii ce emană din hăuri şi 
înălţimi.  

Muntele ne alungă stările pesimiste, înlocuindu
stenice, pline de viaţă şi voioşie, dăruindu-ne o mai mare 
încredere în forţele proprii. Starea de regăsire, de abandon faţă 
de energiile benefice ale muntelui, energii ce provin de la Mama 
Natură, au un rol purificator asupra minţii umane, ce ajuta orice 
turist la o centrare faţă de sine, o regăsire interioară în 
consonanţă cu energia misterioasă a Macrocosmosului. Acesta 
este motivul pentru care muntele ne atrage misterios pe cărările 
sale.  
Efortul fizic, diferenţele de presiune atmosferică, de 
temperatură şi relief, fortifică corpul uman, î-l solarizează, î
impregnează cu energii specifice încrederii în sine, î
voinţa, î-i centrează spiritul spre introspecţie, aşa cum spune 
proverbul Mens sana in corpore sana (Munte sănătoasă în corp 
sănătos). 
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glaciare, ale trecătorilor înalte cu energii ce emană din hăuri şi 

 
Muntele ne alungă stările pesimiste, înlocuindu-le cu cele 

ne o mai mare 
Starea de regăsire, de abandon faţă 

de energiile benefice ale muntelui, energii ce provin de la Mama 
Natură, au un rol purificator asupra minţii umane, ce ajuta orice 

o regăsire interioară în 
consonanţă cu energia misterioasă a Macrocosmosului. Acesta 
este motivul pentru care muntele ne atrage misterios pe cărările 

Efortul fizic, diferenţele de presiune atmosferică, de 
l solarizează, î-l 

impregnează cu energii specifice încrederii în sine, î-i măreşte 
i centrează spiritul spre introspecţie, aşa cum spune 
Mens sana in corpore sana (Munte sănătoasă în corp 

 

 

Apa are sentimente, energie,
viaţa 

 

          Apă, un cuvânt atât de banal, un lucru atât de 
obişnuit pentru foarte mulţi dintre noi, apă, rămâne un 
mister.  

ar în ciuda multelor studii şi cercetări care s
ultimii ani, nu am reuşit încă să înţelegem ce este c
adevărat apă.  

Apă, un cuvânt atât de banal, un lucru atât de obişnuit pentru 
foarte mulţi dintre noi, apă, rămâne un mister. Iar în ciuda 
multelor studii şi cercetări care s-au făcut în ultimii ani, nu am 
reuşit încă să înţelegem ce este cu adevărat apă
reuşit să înţeleagă de ce apa îşi creşte densitatea la temperaturi 
scăzute, în comparaţie cu restul lichidelor care nu se comportă 
astfel şi se contractă când e rece . 

De ce apa este singura substanţa de pe pământ care există în 3 
stări? 

De ce are cea mai mare tensiune de suprafaţă?

De ce este cel mai puternic solvent de pe pământ?

Cum împotriva legii gravitaţiei , apa poate urca prin trunchiul 
copacilor foarte înalţi. 

Apa într-o sămânţă ajunge la 400 de atmosfere la momentul 
germinării, acesta fiind şi motivul pentru care o plantă poate 
creşte prin asfalt fără probleme. 

Fiecare sămânţă , fiecare embrion îşi începe viaţa în mod 
exclusiv în apă. 

Creierul este 85% apă. Omul în funcţie de vârsta sa este între 
65%-90% apă. Planeta noastră conţine 8

Cercetările din ultima vreme ne-au dus însă spre o concluzie 
logică. O substanţă ce dă viaţa plantelor, animalelor şi omului 
trebuie să aibă viaţă la rândul ei. Pe Pământ viaţa este 
dependentă de apă. Deci am putea spune fără să ne ascundem că 
APA=VIAŢA, sau mai simplu, apa are viaţă. Dar nu numai că 
are viaţa, s-a descoperit chiar că apa are memorie. Apa 
înregistrează tot ce se întâmplă în spaţiul prin care ea 
călătoreşte, iar în funcţie de toate aceste acumulări, apa îşi 
schimbă structură. 

Multă vreme cercetătorii nu au spart “codul” apei datorită 
faptului că erau legaţi de observarea compoziţiei chimice. Însă 
nu compoziţia este importantă ci structură. Din punct de vedere 
al compoziţiei apa este toată şi peste tot la fel, din punct de 
vedere al structurii apa este peste tot diferită.

Oamenii de ştiinţă susţin că structura apei din interiorul 
corpului nostru este identică cu cea din zona în care ne
născut. Acest lucru face că expresia “patria mama” să nu mai 
aibe doar o însemnătate poetică şi exp

I
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au făcut în ultimii ani, nu am 
reuşit încă să înţelegem ce este cu adevărat apă. Nimeni nu a 
reuşit să înţeleagă de ce apa îşi creşte densitatea la temperaturi 
scăzute, în comparaţie cu restul lichidelor care nu se comportă 

De ce apa este singura substanţa de pe pământ care există în 3 

e are cea mai mare tensiune de suprafaţă? 

De ce este cel mai puternic solvent de pe pământ? 

Cum împotriva legii gravitaţiei , apa poate urca prin trunchiul 

o sămânţă ajunge la 400 de atmosfere la momentul 
a fiind şi motivul pentru care o plantă poate 

Fiecare sămânţă , fiecare embrion îşi începe viaţa în mod 

Creierul este 85% apă. Omul în funcţie de vârsta sa este între 
90% apă. Planeta noastră conţine 80% apă. 

au dus însă spre o concluzie 
logică. O substanţă ce dă viaţa plantelor, animalelor şi omului 
trebuie să aibă viaţă la rândul ei. Pe Pământ viaţa este 
dependentă de apă. Deci am putea spune fără să ne ascundem că 

VIAŢA, sau mai simplu, apa are viaţă. Dar nu numai că 
a descoperit chiar că apa are memorie. Apa 

înregistrează tot ce se întâmplă în spaţiul prin care ea 
călătoreşte, iar în funcţie de toate aceste acumulări, apa îşi 

reme cercetătorii nu au spart “codul” apei datorită 
faptului că erau legaţi de observarea compoziţiei chimice. Însă 
nu compoziţia este importantă ci structură. Din punct de vedere 
al compoziţiei apa este toată şi peste tot la fel, din punct de 

ructurii apa este peste tot diferită. 

Oamenii de ştiinţă susţin că structura apei din interiorul 
corpului nostru este identică cu cea din zona în care ne-am 
născut. Acest lucru face că expresia “patria mama” să nu mai 
aibe doar o însemnătate poetică şi explică de ce pentru mulţi 
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dintre noi dorul de ţara şi bucuria reîntoarcerii “acasă” sunt 
sentimente de multe ori de nedescris sau de neînţeles.

În nici un loc din lume apa nu e la fel. Apa străbate solul, astfel 
absorbind informaţii legate de caracteristicile biologice şi 
energetice specifice fiecărui loc în parte, informaţii pe care noi 
la rândul nostru , locuitori ale anumitor “pământuri” le avem 
impregnate în ADN-ul nostru. 

Apa are sentimente 

În 1995 , doctorul Emoto Masaru a fost primul care a reuşit s
observe răspunsul apei la muzică. În laboratorul său, apa a fost 
supusă mai multor genuri de muzică , iar după fiecare sesiune 
de audiţii, aceasta a fost îngheţată instantaneu , ceea ce a permis 
observarea sub microscop a cristalelor formate de apă în ac
proces. Muzica precum cea a lui Bach , Mozart, Beethoven a 
format cristale frumoase, armonioase. Muzica precum heavy 
metal a format cristale urâte, nedefinite. 

 

Emil Racoviță, primul om care a făcut 
lumină în peșteră 

 

 Laurenţiu UNGUREANU 

Racovițenii sunt o familie atestată pe pământul 
românesc încă din secolul al XV-lea, cu trei domnitori ai 
Moldovei și ai Țării Românești și cu alți mari boieri în 
arborele genealogic. Emil, însă, este singurul dintre 
descendenții neamului Racoviță al cărui nume a ajuns în 
Antarctica, pe fundul Mării Mediterane și în 800 de cavități 
subterane. 

26 martie 1898. Latitudine 71 de grade și 31 de minute. 

azanele sunt definitiv stinse, iar echipajul navei Belgica 
se pune în acțiune. Înconjoară vasul cu metereze de 
zăpadă, pentru a reduce pierderile de căldură, iar puntea 

se transformă într-un pavilion-tampon. Sunt scoase din magazie 
hanoracele din blană de lup, cizmele și pantaloni
ren, schiurile cu manșoane din piele de focă și mănușile 
împletite din părul blondelor norvegiene.  

E clar, echipajul va ierna dincolo de Cercul Polar de Sud. E o 
premieră în analele expedițiilor antarctice. Curând, apar anemii, 
disfuncții, palpitații. Spre sfârșitul lunii mai, fizicianul

C
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În 1995 , doctorul Emoto Masaru a fost primul care a reuşit să 
observe răspunsul apei la muzică. În laboratorul său, apa a fost 
supusă mai multor genuri de muzică , iar după fiecare sesiune 
de audiţii, aceasta a fost îngheţată instantaneu , ceea ce a permis 
observarea sub microscop a cristalelor formate de apă în acest 
proces. Muzica precum cea a lui Bach , Mozart, Beethoven a 
format cristale frumoase, armonioase. Muzica precum heavy 
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Laurenţiu UNGUREANU  
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lea, cu trei domnitori ai 
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țiune. Înconjoară vasul cu metereze de 

zăpadă, pentru a reduce pierderile de căldură, iar puntea 
tampon. Sunt scoase din magazie 

și pantalonii din piele de 
șoane din piele de focă și mănușile 

E clar, echipajul va ierna dincolo de Cercul Polar de Sud. E o 
țiilor antarctice. Curând, apar anemii, 

ții. Spre sfârșitul lunii mai, fizicianul-ofițer 

Emil Danco e doborât de o dilatare de aortă. La 7 iunie, 
camarazii sapă o copcă în gheață. Acolo va fi mormântul lui. Pe 
vas se găsește câte un laborator de meteorologie, oceanografie, 
geologie și biologie. În laboratorul de biologie va lucra neobosit 
eminentul savant român Emil Racoviță. 

„În vârtejul ce ne stăpânea auzul, în vâltoarea urgiei înghe
ce ne mișca trupul, în alba întunecime ce ne lua vederile, ne 
simțeam așa de pierduți și așa de sing
părăsea și numai un singur simțământ ne susținea, simțământul 
datoriei“, va povesti Racoviță, la 8 decembrie 1900, într
conferință la Ateneul Român. 

Trei domnitori și toți trei  

Emil Racoviță era deja un cunoscut biolog român. Prov
dintr-o familie atestată pe pământul românesc încă din secolul 
XV. Racovițenii dăduseră trei domnitori Moldovei și Țării 
Românești, iar descendenții lor erau boieri mari. Emil Racoviță 
cobora din ramura primului fiu al lui Racovi

Fratele lui Niculae, Ion (Ioniță), va fi tatăl lui Mihai Racoviță 
Vodă, primul domn al Moldovei și Țării Românești din marea 
familie. Generațiile care au trecut nu l
Emil Racoviță de moștenirea căreia îi va face cinste. Îl ajutase și 
tatăl său, Gheorghe Racoviță, mare magistrat în Iași și unul 
dintre fondatorii societății „Junimea“. 

Creangă, Antipa, Xenopol, Poni, Cobălcescu

Grija pentru educația micului Emil era însă cea mai importantă. 
Astfel, viitorul explorator face primele clase cu 
cunoscut învățător din România, Ion Creangă. La liceu a fost 
coleg cu Grigore Antipa și i-a avut drept profesori, printre al
pe istoricul Alexandru D. Xenopol, chimistul Petre Poni 
geologul Grigore Cobălcescu. 

A făcut apoi Dreptul la Paris și s-a înscris la Facultatea de 
Științe de la Sorbona. În 1896 și-a luat doctoratul în 
teză despre lobul cefalic al anelidelor polichete, adică cei mai 
răspândiți viermi marini. Expediția polară era, astfel, o 
continuare naturală, dacă putem spune a

Foto: Emil Racoviță în laborator
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„În vârtejul ce ne stăpânea auzul, în vâltoarea urgiei înghețate 
șca trupul, în alba întunecime ce ne lua vederile, ne 
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Din Antarctica, Racoviță s-a întors cu 1.200 de piese zoologice 
și cu 400 de piese botanice, alături de observațiile amănunțite 
despre balene, foci și păsări antarctice. Informațiile adunate de 
pe „Belgica“ au fost mai utile decât toate celelalte expediții la 
un loc. Pentru studiul lor, au fost solicitați nu mai puțin de 74 de 
specialiști. Racoviță a rezervat pentru sine elaborarea a patru 
lucrări. A finalizat însă una singură, consacrată balenelor.  

Oricum, la întoarcere, Racoviță și-a continuat explorările. Avem 
o dovadă concretă: prima fotografie subacvatică din lume este o 
imagine în care apare exploratorul român! Poza a fost făcută în 
1899, de căre fotograful francez Louis Marie Auguste Boutan în 
timpul unei investigații în zona Banyuls-sur-Mer din sudul 
Franței. În imagine, Racoviță ține în mână o plachetă pe care 
scrie „Photographie Sous marine“ (n.r. – fotografie 
subacvatică), numai că, fiind poate copleșit de momentul 
istoric, bărbatul ține placheta invers!  

20.000 de animale colectate din peșteri 

Tot pasiunea lui Emil Racoviță pentru bogățiile și minunile 
naturii l-a adus, în vara lui 1904, într-o croazieră de cercetare în 
bazinul răsăritean al Mediteranei, în peșterile Cuevas del Drach 
din Insula Mallorca. 

Aici, însă, în apele întunecate ale unuia dintre marile lacuri pe 
care le adăpostește peștera, Racoviță a capturat un mic 
crustaceu. Descoperirea va marca cea mai abruptă cotitură din 
întreaga sa carieră de naturalist. Aici este geniul lui Racoviță: 
translucid și lipsit complet de ochi, animalul purta amprenta 
adaptării lui la neobișnuitul mediu subteran.  

Nimeni nu mai văzuse așa ceva. Racoviță a intuit imediat că 
studiul aprofundat al ființelor care trăiesc în peșteri poate 
contribui la deslușirea mecanismelor încă misterioase ale 
evoluției biologice. Racoviță renunță complet la cercetările 
oceanologice. 

 

Foto: Emil Racoviță și prima sa fotografie subacvatică 

Un an mai târziu, în compania lui René Jeannel, un tânăr și 
întreprinzător medic licențiat și în științe naturale, Emil 
Racoviță pornește în explorarea peșterilor de pe cei doi versanți 
ai Munților Pirinei. Cercetarea de pe teren s-a materializat în 

celebrul „Eseu asupra problemelor biospeologice“, apărut în 
1907. Peste trei decenii, Jeannel va spune că lucrarea e statutul 
fundamental al biospeologiei. Era, într-adevăr, certificatul de 
naștere al biospeologiei.  

Eseul era însă doar un început: pentru a continua cercetările, 
Racoviță înființează „Biospeologica“, o întreprindere științifică. 
În 1919, bilanțul instituției era nesperat: cercetătorii exploraseră 
800 de cavități subterane în principalele regiuni carstice din 
Europa și nordul Africii, colectaseră 20.000 de animale și 
publicaseră 41 de lucrări științifice însumând 3.400 de pagini. 
Și toate astea, în ciuda faptului că, în timpul Primului Război 
Mondial, în laboratorul lor fusese amenajat un spital militar. 

Primul institut de speologie din lume 

Sfârșitul războiului aduce și a doua cotitură din viața lui 
Racoviță: în vara lui 1919, românii l-au chemat la Cluj, pentru a 
sprijini organizarea celei dintâi universități românești din 
Transilvania, proaspăt integrată în frontierele României. 
Racoviță a acceptat propunerea, având un singur amendament: 
numai dacă va putea crea în cadrul noii universități un institut 
de cercetări științifice. 

La 26 aprilie 1920, era promulgată legea care consfințea 
nașterea Institutului de Speologie din Cluj, primul de acest gen 
din întreaga lume. „Biospeologica“ se va muta, astfel, la Cluj, 
epicentrul biospeologiei mondiale. Racoviță a devenit 
președinte al Academiei Române în trei mandate. Comunitatea 
științifică internațională i-a oferit o mulțime de distincții și 
funcții onorifice. 

 

Foto: O vietate descoperită de biologul român 

Ultimii ani ai vieții au fost însă mai duri. În septembrie 1940, 
pentru că România a fost obligată, prin Dictatul de la Viena, să 
cedeze Ardealul de Nord, Universitatea s-a refugiat la Sibiu, cu 
excepția Facultății de Științe, care s-a adăpostit la Timișoara. 
Racoviță și-a continuat cercetările și după război. Bilanțul e 
spectaculos: a explorat peste 1.200 de peșteri în Europa și 
Africa, a strâns o colecție de 5.000 de animale subterane și a 
publicat 66 de lucrări însumând aproape 6.000 de pagini.  
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La 11 noiembrie 1947, Emil Racoviță e transportat din cabinetul 
său de lucru direct la spital. Medicii nu mai pot face nimic. E 
înmormântat cu funeralii naționale la Cluj. 

Fosila unei specii de crocodil pitic de acum 
70 de milioane de ani a fost descoperită

Bazinul Hațeg 
 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

           Paleontologii au identificat în zona fosiliferă a 
Bazinului Hațeg o nouă specie de crocodil pitic, care locuia 
în această regiune în urmă cu aproximativ 70 de milioane de 
ani.  

osila (craniul crocodilului pitic de 7 cm. 
vertebră), o premieră inedită în Transilvania, a fost 
expusă la Muzeul de. Paleontologie al 

Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Acest craniu descoperit în 
Bazinul Hațeg i-a uimit pe cercetători încă de la început, în 
primul rând pentru faptul că este conservat excelent, de
a trăit acum câteva zeci de milioane de ani, în Era Mezozoică.

Fosila craniului crocodilului pitic de 70 milioane de ani descoperită în 
Bazinul Hațegului și expus la Muzeul de Paleontologie al Universită

– Bolyai din Cluj Napoca 

Cercetarea care a condus la acestă descoperire a avut loc în 
localitatea Pui, în albia râului Bărbat din jude
într-un geosit cu straturi roșii de argilă. Echipa a fost 
coordonată de Marton Venczel (șef secție Științe Naturale
cadrul Muzeului Țării Crișurilor, din Oradea) 
universitar doctor Vlad Codrea (Facultatea de Geologie 
Biologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai
Napoca). După multiple analize, specialiștii din Cluj au ajuns la 
concluzia că au de-a face cu o specie de crocodil pitic, ce era 
considerată dispărută în urmă cu 145 de milioane de ani, la 
limita dintre Jurasic și Cretacic (din Maastrichtian).Fosila de 
crocodil pitic a primit deja o denumire științific
Ghirai”, din fam. Atoposauridae) și un material despre acestă 
descoperire inedită a fost inclus în revista Cretaceous
una dintre cele mai prestigioase publicații științifice din 
domeniu.„Mandibula s-a păstrat în conexiune cu craniu

F 
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ță e transportat din cabinetul 
său de lucru direct la spital. Medicii nu mai pot face nimic. E 

Fosila unei specii de crocodil pitic de acum 
70 de milioane de ani a fost descoperită în 

univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti 

Paleontologii au identificat în zona fosiliferă a 
țeg o nouă specie de crocodil pitic, care locuia 

în această regiune în urmă cu aproximativ 70 de milioane de 

i pitic de 7 cm. și ultima 
vertebră), o premieră inedită în Transilvania, a fost 

al Universității 
din Cluj Napoca. Acest craniu descoperit în 

a uimit pe cercetători încă de la început, în 
ul rând pentru faptul că este conservat excelent, deși specia 

a trăit acum câteva zeci de milioane de ani, în Era Mezozoică. 

 

Fosila craniului crocodilului pitic de 70 milioane de ani descoperită în 
Universității Babeș 

Cercetarea care a condus la acestă descoperire a avut loc în 
localitatea Pui, în albia râului Bărbat din județul Hunedoara, 

șii de argilă. Echipa a fost 
Științe Naturale din 

, din Oradea) și profesorul 
Facultatea de Geologie și 

Bolyai din Cluj 
Cluj au ajuns la 

a face cu o specie de crocodil pitic, ce era 
considerată dispărută în urmă cu 145 de milioane de ani, la 

și Cretacic (din Maastrichtian).Fosila de 
științifică („Aprosochus 

și un material despre acestă 
Cretaceous Research, 

ții științifice din 
a păstrat în conexiune cu craniul, iar 

șirurile dentare sunt aproape complete
Vlad Codrea.  

O fosilă de Deinosuchus, un strămoș al crocodililor. Foto: Wikimedia

Zona Hațegului s-a dovedit una dintre cele mai bogate în 
depozite de fosile din țara noastră, încă din 
echipele de cercetători din cadrul Universită
început aici săpăturile. Potrivit studiilor paleontologice, în urmă 
cu 70 de milioane de ani, zona făcea parte dintr
vegetație tropicală situată în Oceanul Tethys 
Thetys), cuprins în interiorul arcului carpatic. Aici s
conservat fosile importante, printre care cele de dinozauri 
zburători gigantici și cele de dinozauri pitici. Cercetările 
viitoare ne vor oferi probabil și alte surprize plăcute din punct
de vedere paleontologic. 

Surse: wikipedia.org; stiritvr.ro; cunoastelumea.ro; observator.tv; 
libertatea.ro; evz.ro, stirileprotv.ro  

NASA: „Schimbările climatice” sunt 
cauzate de modificările orbitei solare a 
Pământului și înclinării axiale

cauzate de om)

         De mai bine de 60 de ani, Administra
Aeronautică și Spațială (NASA) știe că modificările care 
apar la modelele meteorologice planetare sunt complet 
naturale și normale.  

ar agenția spațială, indiferent de motiv, a ales să
farsa încălzirii globale creată de om să persiste 
răspândească, în detrimentul libertă

fi exact, anul 1958, când NASA a observat pentru prima dată că 
schimbările pe orbita solară a pământului, împreună cu 
modificările înclinării axiale a pământului, sunt atât 
responsabile de ceea ce oamenii de știință climatică au numit 
astăzi drept „încălzire” (sau „ răcire ”, în func
În anul 2000, NASA a publicat pe site
Pământului informații despre Teoria Climei Milankovitch
dezvăluind că planeta se schimbă, de fapt, din cauza unor 
factori străini care nu au absolut nicio legătură cu activitatea 

D
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șirurile dentare sunt aproape complete”, afirma cercetătorul 

 

ș al crocodililor. Foto: Wikimedia 

a dovedit una dintre cele mai bogate în 
țara noastră, încă din anul 2000, când 

echipele de cercetători din cadrul Universității Babeș-Bolyai au 
început aici săpăturile. Potrivit studiilor paleontologice, în urmă 
cu 70 de milioane de ani, zona făcea parte dintr-o insulă cu 

ție tropicală situată în Oceanul Tethys (sau Marea 
Thetys), cuprins în interiorul arcului carpatic. Aici s-au 
conservat fosile importante, printre care cele de dinozauri 

și cele de dinozauri pitici. Cercetările 
și alte surprize plăcute din punct 

wikipedia.org; stiritvr.ro; cunoastelumea.ro; observator.tv; 

Schimbările climatice” sunt 
cauzate de modificările orbitei solare a 

și înclinării axiale (nu sunt 
ate de om) 

De mai bine de 60 de ani, Administrația Națională 
și Spațială (NASA) știe că modificările care 

apar la modelele meteorologice planetare sunt complet 

ția spațială, indiferent de motiv, a ales să lase 
farsa încălzirii globale creată de om să persiste și să se 
răspândească, în detrimentul libertății umane. Pentru a 

fi exact, anul 1958, când NASA a observat pentru prima dată că 
schimbările pe orbita solară a pământului, împreună cu 

inării axiale a pământului, sunt atât 
știință climatică au numit 

astăzi drept „încălzire” (sau „ răcire ”, în funcție de agenda lor). 
În anul 2000, NASA a publicat pe site-ul său Observatorul 

Teoria Climei Milankovitch, 
dezvăluind că planeta se schimbă, de fapt, din cauza unor 
factori străini care nu au absolut nicio legătură cu activitatea 
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umană. 
 

 
Aceste informații încă nu au trecut în mass-media, de 
aproximativ 19 ani, motiv pentru care [persoanele cu agende 
ascunse] au început acum să pretindă că mai avem doar 18 luni, 
înainte ca planeta să moară din cauza unui exces de dioxid de 
carbon (CO2). Adevărul este, însă, mai mult pe linia a ceea ce 
astrofizicianul sârb Milutin Milankovitch, după care este 
numită Teoria Climei Milankovitch, a propus modul în care 
variațiile sezoniere și latitudinale ale radiațiilor solare care 
lovesc pământul în moduri diferite și în diferite momente, au cel 
mai mare impact asupra schimbărilor climatice.  
Cele două imagini (de Robert Simmon, NASA GSFC) ajută la 
ilustrarea acestui lucru, cu prima înfățișare a pământului pe o 
orbită aproape zero, iar cea de-a doua cu pământul pe o orbită 
de 0,07. Această schimbare orbitală este reprezentată de forma 
excentrică, ovală, din a doua imagine, care a fost exagerată 
intenționat în scopul de a arăta schimbarea masivă de distanță 
care se produce între pământ și soare, în funcție de, dacă este la 
perigeu sau apogeu. 
 

 
 
Excentricitatea orbitei Pământului se schimbă lent în timp, de la 
aproape zero la 0,07. Pe măsură ce orbita devine mai excentrică 
(ovală), diferența dintre distanța de la Soare la Pământ la 
perigeu (cea mai apropiată de soare) și apogeu (cea mai 
îndepărtată) devine din ce în ce mai mare. Rețineți că Soarele 
nu este în centrul elipsei orbitale a Pământului, ci este unul 
dintre punctele focale. 
 
 Notă: Excentricitatea orbitei prezentată în imaginea inferioară 
este de 0,5 extrem de exagerată. Chiar și excentricitatea 
maximă a orbitei Pământului - 0,07 - ar fi imposibil de arătat la 

rezoluția unei pagini web. Chiar și așa, la excentricitatea 
actuală, Pământul este cu 5 milioane de kilometri mai aproape 
de Soare la perigeu decât la apogeu. (Imagini de Robert 
Simmon, NASFC GSFC) 
 
    Cel mai important factor care afectează clima 
Pământului este Soarele  
 
În ceea ce privește oblicitatea pământului sau modificarea 
înclinării axiale, cele două imagini de mai jos (Robert Simmon, 
NASA GSFC) arată gradul în care pământul se poate deplasa 
atât pe axa sa, cât și pe orientarea sa de rotație. La înclinări mai 
mari, anotimpurile pământului devin mult mai extreme, în timp 
ce la înclinările inferioare devin mult mai blânde. O situație 
similară există pentru axa de rotație a Pământului, care în 
funcție de care emisferă este îndreptată spre Soare în timpul 
perigeului, poate afecta foarte mult extremele sezoniere dintre 
cele două emisfere.  
Pe baza acestor variabile diferite, Milankovitch a reușit să vină 
cu un model matematic cuprinzător, capabil să calculeze 
temperaturile de suprafață pe pământ care se întorc în timp, iar 
concluzia este simplă: clima Pământului a fost mereu în 
schimbare și este într-o constantă stare de flux și nu datorită 
vinei noastre ca ființe umane. Când Milankovitch și-a prezentat 
prima oară modelul, acesta a fost ignorat aproape jumătate de 
secol. Apoi, în 1976, un studiu publicat în revista Science a 
confirmat că teoria lui Milankovitch este, de fapt, exactă și că ea 
corespunde diferitelor perioade de schimbări climatice care au 
avut loc de-a lungul istoriei. 

 
 
   Stânga: Schimbarea înclinării axei Pământului (oblicitate) 
influențează amploarea schimbărilor sezoniere. La înclinările 
mai mari anotimpurile sunt mai extreme, iar la cele mai joase 
sunt mai blânde. Înclinarea axială curentă este de 23,5 °. 
 
   Dreapta: Precesiunea - modificarea orientării axei de rotație 
a Pământului [aceasta poate fi văzută mai clar într-o animație 
(mică (290 kB QuickTime) sau mare (1.2 MB QuickTime))] - 
modifică orientarea Pământului în raport cu perigeul și 
apogeul. Dacă o emisferă este îndreptată spre soare la perigeu, 
acea emisferă va fi îndepărtată spre apogeu, iar diferența de 
anotimpuri va fi mai extremă. Acest efect sezonier este inversat 
pentru emisfera opusă. În prezent, vara nordică are loc 
aproape de apogeu. 
 
 
În 1982, la șase ani de la publicarea acestui studiu, Consiliul 
Național de Cercetări al Academiei Naționale de Științe a 
Statelor Unite a adoptat teoria lui Milankovitch drept adevăr, 
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declarând că: „… variațiile orbitale rămân cel mai bine 
examinat mecanism de schimbare climatică pe scări de timp de 
zeci de mii de ani și sunt de departe cel mai clar caz al unui 
efect direct al schimbării expunerii solare asupra atmosferei 
inferioare a Pământului.”  
 
Dacă ar trebui să rezumăm totul într-o singură frază, ar fi 
aceasta: cel mai mare factor care influențează modelele de 
vreme și climatice de pe pământ este soarele, periodic. În 
funcție de poziția pământului față de soare la un moment dat, 
condițiile climatice vor varia dramatic, ba chiar vor crea 
anomalii drastice care sfidează tot ceea ce oamenii au crezut că 
știu despre modul în care a funcționat pământul. 
Sursa: https://www.naturalnews.com 

 
 

Enceladus, luna lui Saturn, întrune
toate condițiile de bază ale existenței vieții 

extraterestre! 

       Enceladus, satelitul natural al lui Saturn, ar putea 
susține forme de viață, cel mai probabil „
extraterestre”.  

ei de la NASA își întemeiază aceste concluzii pe 
prezența moleculelor de hidrogen în gheizerele gigantice 
(de zeci de kilometri înălțime) care țâșnesc prin fisurile 

din platoșa de gheață a lui Enceladus. 
C
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țiile orbitale rămân cel mai bine 
limatică pe scări de timp de 

și sunt de departe cel mai clar caz al unui 
efect direct al schimbării expunerii solare asupra atmosferei 

o singură frază, ar fi 
țează modelele de 

și climatice de pe pământ este soarele, periodic. În 
ție de poziția pământului față de soare la un moment dat, 
țiile climatice vor varia dramatic, ba chiar vor crea 

ă tot ceea ce oamenii au crezut că 
  

Enceladus, luna lui Saturn, întrunește 
țiile de bază ale existenței vieții 

Enceladus, satelitul natural al lui Saturn, ar putea 
ține forme de viață, cel mai probabil „bacterii 

și întemeiază aceste concluzii pe 
ța moleculelor de hidrogen în gheizerele gigantice 

țime) care țâșnesc prin fisurile 

 

 

Enceladus se situează acum pe primul loc între corpurile cere
din sistemul nostru solar ce ar putea adăposti forme de via
spațiul extraterestru. Următorii candida
satelitul Europa al planetei Jupiter.  
ajuns în urma analizării datelor culese de către sonda spa
Cassini. Sub suprafața înghețată a lui Enceladus se află un 
ocean care oferă condiții prielnice pentru existen
de viață. Printre altele, prezența moleculelor de hidrogen în apa 
oceanului de sub crusta înghețată a lui Enceladus sugerează că 
există, teoretic, condiții de dezvoltare a vieții, în forme 
primitive. Originea hidrogenului mole
chimice petrecute în ocean. La rândul său, hidrogenul poate 
intra în reacție cu dioxidul de carbon, formându

Are loc un proces numit metanogeneză
constitui, la rândul său, un nutrient necesar existen
dezvoltării și reproducerii formelor de viață bacteriană. Sunt 
prezente, astfel, surse de hrană pentru bacterii 
chimice care se petrec și în oceanele Planetei Albastre.

Pe de altă parte, hidrogenul este atât de abundent în apa 
oceanului de pe Enceladus încât s-ar putea trage concluzia că n
are cine să-l consume, neexistând bacterii sau că bacteriile, dacă 
într-adevăr există, sunt prezente într-
orice caz, important este că pe Enceladus sunt prezente 
ingredientele vieții. Existența hidrogenului molecular, explică 
cei de la NASA, completează ceea ce poate fi numit setul de 
condiții necesare pentru existența vieții: apă în stare lichidă, 
molecule organice (metan), minerale 
energie.  La rândul său, Europa, satelitul lui Jupiter, care, 
potrivit NASA, ar putea adăposti viața, este studiată minuțios, 
prin utilizarea telescopului Hubble.  
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Enceladus se situează acum pe primul loc între corpurile cerești 
din sistemul nostru solar ce ar putea adăposti forme de viață în 

i candidați sunt planeta Marte și 
 La această concluzie s-a 

ajuns în urma analizării datelor culese de către sonda spațială 
ța înghețată a lui Enceladus se află un 

e pentru existența unor forme 
ța moleculelor de hidrogen în apa 
țată a lui Enceladus sugerează că 

ții de dezvoltare a vieții, în forme 
primitive. Originea hidrogenului molecular se află în reacțiile 
chimice petrecute în ocean. La rândul său, hidrogenul poate 

ție cu dioxidul de carbon, formându-se metanul. 

metanogeneză. Metanul poate 
constitui, la rândul său, un nutrient necesar existenței, 

și reproducerii formelor de viață bacteriană. Sunt 
prezente, astfel, surse de hrană pentru bacterii și procese 

și în oceanele Planetei Albastre. 

Pe de altă parte, hidrogenul este atât de abundent în apa 
ar putea trage concluzia că n-

l consume, neexistând bacterii sau că bacteriile, dacă 
-un număr foarte mic. În 

orice caz, important este că pe Enceladus sunt prezente 
ța hidrogenului molecular, explică 

cei de la NASA, completează ceea ce poate fi numit setul de 
ții necesare pentru existența vieții: apă în stare lichidă, 

molecule organice (metan), minerale și o sursă accesibilă de 
opa, satelitul lui Jupiter, care, 

ța, este studiată minuțios, 
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Posibilitatea călătoriilor interstelare 
reinițializarea biosferei indică faptul că 

există foarte multe civilizații extraterestre 
în galaxie 

 
Robert ZUBRIN – Inginer specialist în fizică aerospaţială

          Pe baza timpului mediu de viaţă al unei civilizaţii 
galactice tipice şi a noţiunii că civilizaţiile vin, pleacă şi 
reapar în acelaşi sistem solar, inginerul speci
aerospaţială Robert Zubrin a calculat că numărul 
civilizaţiilor din galaxia noastră care dispun de tehnologie 
avansată (adică sunt cel puţin la fel de avansate ca şi noi) 
depăşeşte cu mult cifra de 3.500 calculată de Frank Drake 
în 1961, după ecuaţia care îi poartă numele („
Drake”). 

rintre cele 400 de miliarde de stele ce alcătuiesc galaxia 
Calea Lactee, Zubrin a estimat că numărul civilizaţiilor 
tehnologizate ar fi de 5 milioane. De asemenea, cea mai 

apropiată civilizaţie ar fi situată la aproximativ 185 de ani
lumină distanţă. 

În 1961, radio astronomul Frank Drake a dezvoltat o metodă 
pentru a analiza chestiunea frecvenţei civilizaţiilor extraterestre. 
Robert Zubrin a arătat că există unele presupuneri eronate 
semnificative pe care Drake le-a făcut, fizicianul descriind 
aceste aspecte într-un articol apărut în Centauri Dreams

Ecuaţia Drake defineşte „o civilizaţie” ca fiind o specie care are 
capacitatea de comunicare interstelară. Aceasta înseamnă 
radiotelescoape. Conform acestei definiţii, civilizaţia noastră nu 
a apărut pe Pământ decât în anul 1930. Cu toate că Pământul nu 
are în realitate mijloacele de transmisie interstelară adecvate şi 
are mijloace limitate de interpretare a comunicaţiilor radio 
interstelare. De asemenea, este necesar să privim şi spre metode 
de comunicare cu laser sau de alt gen în ceea ce priveşte 
comunicaţiile interstelare. 

 

P
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Posibilitatea călătoriilor interstelare și 
țializarea biosferei indică faptul că 

extraterestre 

specialist în fizică aerospaţială 

Pe baza timpului mediu de viaţă al unei civilizaţii 
galactice tipice şi a noţiunii că civilizaţiile vin, pleacă şi 
reapar în acelaşi sistem solar, inginerul specialist în fizică 
aerospaţială Robert Zubrin a calculat că numărul 
civilizaţiilor din galaxia noastră care dispun de tehnologie 
avansată (adică sunt cel puţin la fel de avansate ca şi noi) 
depăşeşte cu mult cifra de 3.500 calculată de Frank Drake 

pă ecuaţia care îi poartă numele („ecuaţia 

rintre cele 400 de miliarde de stele ce alcătuiesc galaxia 
Calea Lactee, Zubrin a estimat că numărul civilizaţiilor 
tehnologizate ar fi de 5 milioane. De asemenea, cea mai 

tuată la aproximativ 185 de ani-

În 1961, radio astronomul Frank Drake a dezvoltat o metodă 
pentru a analiza chestiunea frecvenţei civilizaţiilor extraterestre. 
Robert Zubrin a arătat că există unele presupuneri eronate 

a făcut, fizicianul descriind 
Centauri Dreams.  

” ca fiind o specie care are 
capacitatea de comunicare interstelară. Aceasta înseamnă 

definiţii, civilizaţia noastră nu 
a apărut pe Pământ decât în anul 1930. Cu toate că Pământul nu 
are în realitate mijloacele de transmisie interstelară adecvate şi 
are mijloace limitate de interpretare a comunicaţiilor radio 

e necesar să privim şi spre metode 
de comunicare cu laser sau de alt gen în ceea ce priveşte 

 

Ecuaţia lui Drake este: 

N = R∗∗∗∗ x fp x ne x fl x fi x fc x T 

unde: 
- N este numărul total de civilizaţii tehnologizate din galaxia 
noastră 
- R* = rata medie pe an de apariţie a stelelor în galaxia noastră
- fp = numărul stelelor care au sisteme asemănătoare sistemului 
solar 
- ne = numărul mediu de planete care pot sprijini apariţia şi 
existenţa vieţii 
- fℓ = numărul planetelor care îndeplinesc condiţiile de apariţie a 
vieţii şi pe care apare efectiv viaţa la un moment dat
- fi = numărul planetelor pe care a apărut viaţă şi s
specii inteligente 
- fc = fracţia de specii inteligente care au dezvoltat tehnologie de 
comunicare interstelară 
- T = timpul în care o civilizaţie atinge stadiul tehnologic 
avansat necesar comunicării cu alte civilizaţii stelare

- L reprezintă timpul mediu de viaţă al unei civilizaţii 
tehnologice 
- N⁄L reprezintă rata la care aceste civilizaţii dispar din 

Dacă estimăm L=50.000 ani (de zece ori timpul înregistrat în 
istorie), R*=10 stele pe an, fp=0,5, şi fiecare dintre ceilalţi patru 
factori – ne , fl , fi şi fc – egali cu 0,2, vom vedea că N=400. 

Patru sute de civilizaţii în galaxia noastră par a 
dar răspândite printre cele 400 de miliarde de stele din Calea 
Lactee, ele ar reprezenta doar o foarte mică fracţie 
un miliard, pentru a fi precişi. În zona noastră de galaxie, stelele 
(cunoscute) există la o densitate de aprox
320 de ani-lumină cubici. Dacă calculul din paragraful 
precedent a fost corect, ar rezulta că cea mai apropiată 
civilizaţie extraterestră ar fi situată la aproximativ 4.300 ani
lumină distanţă. 

Dar ecuaţia Drake este greşită, după cum
Ecuaţia presupune că viaţa, inteligenţa şi civilizaţia se pot 
dezvolta într-un anumit sistem solar doar o singură dată. 
Aceasta este ceva neadevărat din punct de vedere al manifestării 
în sine. Stelele se dezvoltă în miliarde de ani, 
dezvoltă în milioane de ani, iar civilizaţiile în mii de ani. 

Civilizaţia umană actuală ar putea să se autodistrugă într
conflict termonuclear, dar chiar dacă umanitatea nu ar ajunge 
astfel la autoextincţie, este puţin probabil ca 1.000 de 
târziu civilizaţia globală să fie restabilită pe deplin. Un impact 
al unui asteroid pe scala evenimentelor K
dinozaurii ar putea la fel de bine să şteargă complet umanitatea 
de pe suprafaţa pământului. Dar la 5 milioane de ani dup
impactul K–T, biosfera şi-a revenit pe deplin şi sus
de mamifere, păsări şi reptile din Cenozoicul timpuriu.
În mod similar, la 5 milioane de ani după ce un eveniment de 
clasă K–T ar conduce umanitatea şi majoritatea speciilor de pe 
pământ la extincţie, lumea va fi repopulată cu noi specii, 

astronomieastronomieastronomieastronomie 
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este numărul total de civilizaţii tehnologizate din galaxia 

= rata medie pe an de apariţie a stelelor în galaxia noastră 
= numărul stelelor care au sisteme asemănătoare sistemului 

= numărul mediu de planete care pot sprijini apariţia şi 

linesc condiţiile de apariţie a 
vieţii şi pe care apare efectiv viaţa la un moment dat 

= numărul planetelor pe care a apărut viaţă şi s-au dezvoltat 

= fracţia de specii inteligente care au dezvoltat tehnologie de 

= timpul în care o civilizaţie atinge stadiul tehnologic 
avansat necesar comunicării cu alte civilizaţii stelare 

L reprezintă timpul mediu de viaţă al unei civilizaţii 

⁄L reprezintă rata la care aceste civilizaţii dispar din galaxie 

Dacă estimăm L=50.000 ani (de zece ori timpul înregistrat în 
=0,5, şi fiecare dintre ceilalţi patru 

egali cu 0,2, vom vedea că N=400.  

Patru sute de civilizaţii în galaxia noastră par a fi foarte multe, 
dar răspândite printre cele 400 de miliarde de stele din Calea 
Lactee, ele ar reprezenta doar o foarte mică fracţie – de una la 
un miliard, pentru a fi precişi. În zona noastră de galaxie, stelele 
(cunoscute) există la o densitate de aproximativ una la fiecare 

lumină cubici. Dacă calculul din paragraful 
precedent a fost corect, ar rezulta că cea mai apropiată 
civilizaţie extraterestră ar fi situată la aproximativ 4.300 ani-

Dar ecuaţia Drake este greşită, după cum arată Robert Zubrin. 
Ecuaţia presupune că viaţa, inteligenţa şi civilizaţia se pot 

un anumit sistem solar doar o singură dată. 
Aceasta este ceva neadevărat din punct de vedere al manifestării 
în sine. Stelele se dezvoltă în miliarde de ani, speciile se 
dezvoltă în milioane de ani, iar civilizaţiile în mii de ani.  

Civilizaţia umană actuală ar putea să se autodistrugă într-un 
conflict termonuclear, dar chiar dacă umanitatea nu ar ajunge 
astfel la autoextincţie, este puţin probabil ca 1.000 de ani mai 
târziu civilizaţia globală să fie restabilită pe deplin. Un impact 
al unui asteroid pe scala evenimentelor K–T care a eliminat 
dinozaurii ar putea la fel de bine să şteargă complet umanitatea 
de pe suprafaţa pământului. Dar la 5 milioane de ani după 

a revenit pe deplin şi susținea gama 
de mamifere, păsări şi reptile din Cenozoicul timpuriu. 
În mod similar, la 5 milioane de ani după ce un eveniment de 

T ar conduce umanitatea şi majoritatea speciilor de pe 
xtincţie, lumea va fi repopulată cu noi specii, 
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inclusiv probabil multe tipuri de mamifere avansate 
descendente din varietăţile nocturne sau acvatice curente.

Estimarea populaţiei galactice  

Există 400 de miliarde de stele în galaxia noastră, şi 
aproximativ 10% dintre acestea sunt stele de tip G şi T care nu 
fac parte din sisteme stelare multiple. Mare parte dintre acestea 
probabil au planete, şi este o presupunere justificată că 10% 
dintre aceste sisteme planetare prezintă o lume cu o biosferă 
activă – probabil jumătate dintre cele care au trăit şi au evoluat 
la fel de mult ca şi Pământul. Aceasta înseamnă că rămân două 
miliarde de biosfere active, bine dezvoltate, pline cu plante şi 
animale complexe, capabile de a genera specii tehnologizate în 
timp, pe durata a 10-40 de milioane de ani. Ca valoare medie, 
putem alege 20 de milioane de ani ca „timp de regenerare

Dacă se foloseşte un timp mediu de viaţă de 50.000 de ani 
pentru o civilizaţie tehnologizată, atunci probabil există 5 
milioane de civilizaţii avansate active în galaxie la ora actuală şi 
probabil cea mai apropiată de noi este la 185 de ani lumină.

Dacă presupunem că ar putea lua 1.000 de ani pentru a 
consolida şi dezvolta un nou sistem solar până la punctul la care 
poate trimite propriile misiuni spaţiale, aceasta ar sugera viteza 
cu care un sistem stabilit se „răspândeşte” în galaxie, şi care ar 
putea fi, în acest caz, de ordinul a 0,5% din viteza luminii. 

Dacă o civilizaţie tipică se „răspândeşte” cu o viteză de 0,25% 
din viteza luminii (V) pentru 25.000 de ani (L⁄2) şi îi ia 1.000 de 
ani pentru a consolida un sistem solar, raza (R) zonei de 
stabilire ar fi de 62,5 ani lumină (R=VL⁄2=62,5 ani
domeniul său va include aproximativ 3.000 de stele. Atunci, cel 
mai apropiat „avanpost” de civilizaţie extraterestră ne aşteptăm 
să fie găsit la o distanţă de 185-62,5=122,5 ani-lumină. 

Valoarea lui L domină complet situația contactului între 
civilizațiile din galaxie.  

Dacă L este „scurt” (10.000 ani sau mai puţin), atunci 
civilizaţiile interstelare sunt puţine şi situate la distanţă mare, iar 
contactul direct cel mai probabil nu s-ar putea petrece niciodată. 
Dacă L este „mediu” (aproximativ 50.000 de ani), atunci raza 
domeniului unei civilizaţii este posibil să fie mai mică decât 
distanţa dintre civilizaţii, dar nu cu mult mai mică, şi astfel 
contactul poate apare ocazional. Să ne amintim că L, V şi S (S 
separarea între civilizaţii) reprezintă valori medii, astfel că 
civilizaţiile particulare din diferite zone pot să aibă valori 
diferite pentru aceşti parametri. Dacă L este de valoare mare 
(peste 200.000 de ani), atunci civilizaţiile sunt foarte apropiate 
iar contactul între ele apare frecvent.  

Întreaga demonstraţie, din care am prezentat mai sus doar 
câteva fragmente importante, se regăseşte în articolul lui Robert 
Zubrin „Mistakes in the Drake Ecuation”.  
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inclusiv probabil multe tipuri de mamifere avansate 
descendente din varietăţile nocturne sau acvatice curente. 

Există 400 de miliarde de stele în galaxia noastră, şi 
iv 10% dintre acestea sunt stele de tip G şi T care nu 

fac parte din sisteme stelare multiple. Mare parte dintre acestea 
probabil au planete, şi este o presupunere justificată că 10% 
dintre aceste sisteme planetare prezintă o lume cu o biosferă 

obabil jumătate dintre cele care au trăit şi au evoluat 
la fel de mult ca şi Pământul. Aceasta înseamnă că rămân două 
miliarde de biosfere active, bine dezvoltate, pline cu plante şi 
animale complexe, capabile de a genera specii tehnologizate în 

40 de milioane de ani. Ca valoare medie, 
timp de regenerare”. 

Dacă se foloseşte un timp mediu de viaţă de 50.000 de ani 
pentru o civilizaţie tehnologizată, atunci probabil există 5 

ansate active în galaxie la ora actuală şi 
probabil cea mai apropiată de noi este la 185 de ani lumină. 

Dacă presupunem că ar putea lua 1.000 de ani pentru a 
consolida şi dezvolta un nou sistem solar până la punctul la care 

spaţiale, aceasta ar sugera viteza 
cu care un sistem stabilit se „răspândeşte” în galaxie, şi care ar 
putea fi, în acest caz, de ordinul a 0,5% din viteza luminii.  

Dacă o civilizaţie tipică se „răspândeşte” cu o viteză de 0,25% 
⁄2) şi îi ia 1.000 de 

ani pentru a consolida un sistem solar, raza (R) zonei de 
⁄2=62,5 ani-lumină), iar 

domeniul său va include aproximativ 3.000 de stele. Atunci, cel 
ivilizaţie extraterestră ne aşteptăm 

lumină.  

ția contactului între 

Dacă L este „scurt” (10.000 ani sau mai puţin), atunci 
elare sunt puţine şi situate la distanţă mare, iar 

ar putea petrece niciodată.  
Dacă L este „mediu” (aproximativ 50.000 de ani), atunci raza 
domeniului unei civilizaţii este posibil să fie mai mică decât 

re civilizaţii, dar nu cu mult mai mică, şi astfel 
contactul poate apare ocazional. Să ne amintim că L, V şi S (S – 
separarea între civilizaţii) reprezintă valori medii, astfel că 
civilizaţiile particulare din diferite zone pot să aibă valori 

ru aceşti parametri. Dacă L este de valoare mare 
(peste 200.000 de ani), atunci civilizaţiile sunt foarte apropiate 

Întreaga demonstraţie, din care am prezentat mai sus doar 
e în articolul lui Robert 

 

Un nou studiu sugerează că Pământul ar fi 
fost deja vizitat de forme de via

extraterestră
 
Astrofizician 

         În Calea Lactee ar putea exista via
știm aceasta cu exactitate, pentru că omenirea nu are încă 
dovezi incontestabile în acest sens.  

Un nou studiu publicat în Astronomical Journal
exista viață în galaxia noastră, iar extratereștrii explorează în 
detaliu planetele existente, căutând să înve
călătorească mai repede de la o stea la alta („star hopping”). 

Acest studiu vine ca un răspuns la Paradoxul lui Fermi care se
referă la aparenta contradicție între lipsa dovezilor și diferite 
estimări de probabilitate ridicată a existen
extraterestre în altă parte a galaxiei Calea Lactee. 

Astrofizicianul Michael Hart a argumentat, într
1975, că extratereștrii au avut timp îndelungat să colonizeze 
Calea Lactee în cei 13,6 miliarde de ani de când galaxia s
format, dar din moment ce omenirea încă nu a avut un contact 
cu o altă civilizaţie extraterestră, înseamnă că nu există nicio 
altă civilizație în galaxia noastră.  

Acest nou studiu propune o modificare de perspectivă 
sugerează că extratereștrii sunt, cel mai probabil, strategici și au 
răbdare în a găsi o abordare, informează 

Stelele și planetele din jurul lor orbitează 
galaxiei pe diferite traiectorii și la viteze diferite. Autorul 
studiului sugerează faptul că extratere
următoarea destinație să se apropie de ei. În acest caz, 
civilizațiile ar putea să se extindă într
estimase Hart.  

Așa că poate la noi nu au ajuns încă sau poate au trecut deja pe 
aici, cu mult timp înainte ca oamenii să existe. 
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Un nou studiu sugerează că Pământul ar fi 
fost deja vizitat de forme de viață 

estră 

Astrofizician Michael HART 

În Calea Lactee ar putea exista viață extraterestră, însă nu 
știm aceasta cu exactitate, pentru că omenirea nu are încă 

 

Astronomical Journal sugerează că ar 
ță în galaxia noastră, iar extratereștrii explorează în 

detaliu planetele existente, căutând să învețe cum să 
călătorească mai repede de la o stea la alta („star hopping”).  

Acest studiu vine ca un răspuns la Paradoxul lui Fermi care se 
ție între lipsa dovezilor și diferite 

estimări de probabilitate ridicată a existenței civilizațiilor 
extraterestre în altă parte a galaxiei Calea Lactee.  

Astrofizicianul Michael Hart a argumentat, într-o lucrare din 
ștrii au avut timp îndelungat să colonizeze 

Calea Lactee în cei 13,6 miliarde de ani de când galaxia s-a 
format, dar din moment ce omenirea încă nu a avut un contact 
cu o altă civilizaţie extraterestră, înseamnă că nu există nicio 

Acest nou studiu propune o modificare de perspectivă și autorul 
ștrii sunt, cel mai probabil, strategici și au 

răbdare în a găsi o abordare, informează Science Alert.  

și planetele din jurul lor orbitează în jurul centrului 
și la viteze diferite. Autorul 

studiului sugerează faptul că extratereștrii ar putea aștepta ca 
ție să se apropie de ei. În acest caz, 

țiile ar putea să se extindă într-un ritm mai lent decât 

șa că poate la noi nu au ajuns încă sau poate au trecut deja pe 
aici, cu mult timp înainte ca oamenii să existe.  
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De asemenea, acest studiu explică faptul că galaxia se 
deplasează prin spaţiu la rândul ei. La fel cum planet
orbitează în jurul stelelor, și sistemele solare orbitează în jurul 
centrului galaxiei.  

Marele cutremur, avertisment cumplit: 
„A început numărătoarea inversă

INFP 

       „Avem dezvoltată împreună cu partenerii no
tehnologie software și hardware, plus un dispozitiv ce permite 
pre-detecția cutremurelor majore într-un interval de la 2 
săptămâni până la 6 ore înainte. 

ână în anul 2025 vom avea un cutremur de minim 7 
grade sau mai mare, o spun studiile și analizele, nu 
neapărat numai statistica”, anunță site-ul 

– Predicție și alertă cutremur.   

Controversatul site, care a avut rezultate remarcabile în câteva 
rânduri, vine cu o propunere pentru cei care doresc să afle mai 
multe, dar mai ales pentru autorități.  

„Din ce studii și analize reiese faptul că în următorii ani vo
avea de a face cu un cutremur major? Scrieți
fixăm o întâlnire, veniți la noi și vă prezentăm care este situația 
de fapt și nu ce visează unu sau altul, că prin 2040 sau 2080, 
iar dacă nu avem dreptate, ne retragem din acest domeniu
scriu cei de la Seismic Center. 

Pe de altă parte, autorii amestecă în anunțul lor nemulțumirea 
față de „nepăsare, corupție și rea-voință”. 

„Dacă vom zice când acest cutremur va avea loc 
NU… atâta timp cât există nepăsare, corupție și rea
dar îl vom anunța cu 6 ore înainte!”. 

Și, continuă autorii: „Dacă atitudinea celor în cauză se va 
transforma și vom vedea bunăvoință, avem capacitatea de a 
anunța acest tip de cutremur cu luni de zile, săptămâni sau zile 
înainte”. 

„Nu suntem obligați să anunțăm și mai ales să anunțăm 
persoane corupte, rău-voitoare sau alți frustrați

P
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De asemenea, acest studiu explică faptul că galaxia se 
deplasează prin spaţiu la rândul ei. La fel cum planetele 

și sistemele solare orbitează în jurul 

Marele cutremur, avertisment cumplit:  
A început numărătoarea inversă”. Reacție 

Avem dezvoltată împreună cu partenerii noștri o 
i hardware, plus un dispozitiv ce permite 

un interval de la 2 

ână în anul 2025 vom avea un cutremur de minim 7 
și analizele, nu 

ul Seismic Center 

 

Controversatul site, care a avut rezultate remarcabile în câteva 
rânduri, vine cu o propunere pentru cei care doresc să afle mai 

și analize reiese faptul că în următorii ani vom 
ți-ne pe e-mail, 

ți la noi și vă prezentăm care este situația 
și nu ce visează unu sau altul, că prin 2040 sau 2080, 

iar dacă nu avem dreptate, ne retragem din acest domeniu”, 

țul lor nemulțumirea 

Dacă vom zice când acest cutremur va avea loc – cu siguranța 
ție și rea-voința – 

Dacă atitudinea celor în cauză se va 
și vom vedea bunăvoință, avem capacitatea de a 

ța acest tip de cutremur cu luni de zile, săptămâni sau zile 

țăm și mai ales să anunțăm 
ți frustrați”, scriu cei de 

Seismic Center, încheind… înspăimântător: „
inversă a început, aviz celor care se simt în cauză

La solicitarea agenției DC News, Constantin Ionescu
general al Institutului Național de Cercetare şi Dezvoltare 
pentru Fizica Pământului, a declarat: „
prezice cutremurele cu 6 ore înainte”, explicând că „
nici tehnologie, nici cercetările din zona seismică din Vran
nu permit o astfel de estimare exactă”.

În privința cutremurului major până în 2025, directorul general 
INFP este sceptic. „Până în prezent, având în vedere activitatea 
seismică destul de redusă, nu putem să ajungem la o concluzie 
– încă nu am observat corelări între activitatea seismică 
factorii precursori unui cutremur pe care i
anterior”, a spus Ionescu. 

Imediat, a venit o altă reacție din partea 
„Afirmația dumneavoastră: «Deocamdată nu se pot prezice 
cutremurele cu 6 ore înainte. Nu există nici tehnologie, nici 
cercetările din zona seismică din Vrancea nu permit o astfel de 
estimare exactă» contravine în primul rând rezultatelor 
activității Institutului Academiei Române de Geofizică 
(Software de prealertare seismică (ve
instituţiilor abilitate să intervină în caz de cutremur
Center îi transmite directorului INFP că „
deoarece cei de la Institutul Academiei Române de Geofizică 
dețin un dispozitiv de prognoză poate și predicție
exact, pe baza cercetărilor din zona seismică Vrancea, pe lângă 
cercetările private efectuate de Seismic Center”.

„Cunoscând de mult timp această tehnologie Geodin 
recunoscută și de NASA, de ce afirmați contrariul 
specificați că aceste afirmații sunt doar din partea INFP sau ca 
și opinie personală?”, mai scriu cei de la 

În fine, Seismic Center precizează că „
împreună cu partenerii noștri o tehnologie software și 
hardware, plus un dispozitiv ce permite
cutremurelor majore într-un interval de la 2 săptămâni până la 
6 ore înainte ca seismele să se producă

Desigur, aici observăm o contradicție 
anterioară, Seismic Center spunea „
anunța acest tip de cutremur cu luni de zile, săptămâni sau zile 
înainte” – iar acum menționează „un interval de la 2 săptămâni 
până la 6 ore”. Ceea ce ar fi oricum foarte bine.

„Această tehnologie este inclusă deja în proiecte de colaborare 
cu instituții din străinătate, dar şi din România
Center, precizând că tehnologia respectivă „
detecția cutremurului din România de pe data de 28 octombrie 
2018”. 

Cert este că acest schimb de replici este un argument pentru 
necesitatea unui dialog între specialiști 
mediul privat sau de la instituții de stat. Problema seismică este 

seismologieseismologieseismologieseismologie 
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una teribil de importantă în România – și ea este necesar să fie 
privită ca un efort național, cât se poate de serios.

Va fi un cutremur major până în 2025? Cert este că, la un 
moment dat… va fi! 

Legea rezonanței oculte explică saltul 
cuantic din sfera trupului în cea a 

conştiinţei 
 

Prof. George BIANU 

        La ora actuală, mulți savanți consideră că activitatea 
mentală conștientă poate influența aspecte, lucruri, 
evenimente sau manifestări din cadrul lumii fizice, inclusiv 
organele, ţesuturile şi celulele ce alcătuiesc trupul.

onştiinţa este un factor important a cărui autenticitate nu 
poate fi respinsă nici în evoluţia proceselor vi
nici în inducția stărilor superioare de conştiinţă.

Această concluzie aruncă o umbră asupra cercetărilor medicale 
recente, care susţin că atitudinile, intenţiile şi înclinaţiile 
conştiente ale experimentatorului nu au niciun efect asupra 
rezultatelor experimentului şi, de aceea, pot fi ignorate în 
totalitate, fără nicio reținere. 

Evidențele contrazic însă această ipoteză. Iniţiaţii şi 
avansaţi ştiu că atitudinile, intenţiile ferme şi manifestările 
conştiente ale experimentatorului declanşează procese de 
rezonanță ocultă care influenţează rezultatele experimentului.

De altfel, meditațiile realizate la unison de un număr mare de 
oameni au evidenţiat efecte benefice semnificative, puternice şi 
concludente, care sunt în acord deplin cu 
anticipație. În astfel de meditații colective survine efectul ocult 
de multiplicare/înmulţire, definit în folclor prin proverbul: 
,,Unde-s mulți, puterea creşte”. 

Interesul sporit asupra modului în care observatorii conştienţi 
influenţează într-un mod specific procesul de observare a 
generat apariţia unui număr din ce în ce mai mare de lucrări în 
literatura de specialitate.  

C
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Această concluzie aruncă o umbră asupra cercetărilor medicale 
recente, care susţin că atitudinile, intenţiile şi înclinaţiile 
conştiente ale experimentatorului nu au niciun efect asupra 

ltatelor experimentului şi, de aceea, pot fi ignorate în 
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ție. În astfel de meditații colective survine efectul ocult 

de multiplicare/înmulţire, definit în folclor prin proverbul: 

Interesul sporit asupra modului în care observatorii conştienţi 
un mod specific procesul de observare a 

generat apariţia unui număr din ce în ce mai mare de lucrări în 

Teoria cuantică a devenit o veritabilă matcă din care izvorăsc 
noi şi noi idei menite să explice interconexiunea 
rezonanţă ocultă ce se declanşează în cazul unui proces atent de 
observație. 

Când va fi recunoscută ca atare de cât mai multe fiinţe umane 
(mai ales de oamenii de ştiinţă), Legea rezonan
aduce un aport imens. Este cât se poate de ev
rezonantei oculte se îmbină de minune cu toate descoperirile 
fizicii cuantice. Când va fi înțeleasă aşa cum se cuvine, va putea 
fi cuplată perfect cu fizica cuantică 
obişnuiţi, cercetătorilor şi tuturor celor interesa
spiritualitate autentică să facă paşi siguri şi rapizi pe calea 
cunoașterii de sine, pe calea descoperirii realității tainice a lui 
Dumnezeu Tatăl. 

Legea rezonanței oculte va avea un aport imens în 
transformarea conştiinţelor oamenilor. Apariţia şi
acestei legi fundamentale în cadrul şcolii noastre spirituale este 
o necesitate și nu o întâmplare. La fel, apariţia şi cristalizarea 
Principiului holografic ocult. Ele fac posibilă manifestarea unei 
simbioze creatoare între ştiinţă şi spiritualitate 
folos în explorarea universului lăuntric, punându
dispoziție jaloane sigure. Cu ajutorul lor, putem înţelege cu 
totul altfel ceea ce se petrece în noi şi în afara noastră, în 
Macrocosmos. 

Aceste noi idei se desfăşoară într-un spectru larg de opinii ale 
căror extreme sunt diametral opuse. De exemplu, unii 
cercetători susţin că instrumentele observatorului domină într
asemenea măsură procesul observării, încât măsurătorile nu pot 
fi atribuite nici măcar parţial obiectului 
schimb, alții arată că evenimentele care se petrec la un moment 
dat în conştiinţa observatorului sunt determinante pentru 
procesul de măsurare. Ei sugerează astfel ideea creatoare, 
profundă şi reală că domeniul cuantic poate funcţiona 
vestibul prin intermediul căruia conştiinţa şi obiectul sunt 
conectate, iar astfel măsurătorile realizate sunt validate, în final, 
la cel mai profund nivel imaginabil. 

În măsura în care avem inteligența și intuiţia necesare, ne dăm 
seama că aceste explicații includ în mod indirect procesele de 
rezonanță ocultă declanşate prin intermediul conștiinței 
observatorului la nivelul obiectului studiat. Altfel spus, această 
conectare despre care se vorbeşte la ora actuală devine cu 
putinţă datorită Legii rezonanței oculte în viitorul apropiat, 
Legea rezonanței oculte va fi necesar să fie recunoscută vrând
nevrând, în unanimitate, căci fără ea nu se va putea explica 
modul în care se realizează conectarea.

Nu este cazul să ne surprindă că expresii precum ,,fizica
conştiinţei” şi-au pierdut utilitatea din cauza creşterii regretabile 
a coeficientului lor de ambiguitate. Pentru a ieşi din cea
conceptuală ce le acoperă acum adevărata semnifica
nevoie de probe concludente, complete, neechivoce, care să 
lămurească teoriile hibride situate între extremele radicale.

fizicfizicfizicfizică 
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Majoritatea oamenilor de ştiinţă sunt convinşi că s-a reuşit 
sistematizarea poziţiei ce susţine întâietatea instrumentelor 
observatorilor asupra procesului de observare şi nu consideră 
necesar să se pună faţă în față ideile din întregul spectru 
conceptual. O asemenea viziune limitată, parţială, superficială 
aduce deservicii mai ales celor care abordează problemele într-o 
manieră în mod evident unilaterală. 

Cercetătorii au în continuare de desluşit problemele care 
izvorăsc din Principiul incertitudinii al lui Heisenberg, care 
afirmă că poziţia şi viteza microparticulelor nu pot fi niciodată 
determinate în simultaneitate. Astfel, preocuparea pentru rolul 
jucat în permanență de conștiința observatorului reapare, 
atrăgând noi adepţi, în pofida faptului ca mecanismul precis al 
influenţării realității fizice de către conştiinţă prin interacțiune 
cuantică rămâne un mister fascinant. 

Acest mister este însă elucidat în lumina Legii rezonanței 
oculte, care ne permite să înţelegem procesul prin care se 
realizează influenţarea realității fizice atunci când, spre 
exemplu, observatorul manifestă o intenție clară, fermă, 
puternică şi constantă.  

Din fericire, explicațiile ştiinţifice continuă să evolueze şi vor fi 
din ce mai mult îmbunătăţite pe măsură ce o ştiinţă mai 
luminată va căuta calea cea mai adecvată către Adevăr. 

La ora actuală, dovezile ce evidenţiază trecerea de la un nivel 
cuantic la altul, saltul cuantic între domeniul conştiinţei şi cel al 
trupului, există din abundenţă. (Noțiunea de salt cuantic este 
utilizată aici datorită impactului său didactic specific, şi nu în 
sensul tehnic impus la origini de fizicienii Niels Bohr şi Albert 
Einstein pentru a descrie saltul electronilor de pe un strat pe 
altul). 

Aceste dovezi pot fi detectate cu claritate în cazurile 
vindecărilor miraculoase, care se produc fără intervenţia 
medicinii convenționale (vindecarea prin credinţa în Dumnezeu, 
remisiunile spontane, efectul placebo etc.). 

Pentru iniţiaţi este evident că efectul placebo declanşează, de 
fapt, în universul ființei umane, un proces benefic, intens şi 
profund de rezonanță ocultă cu un anumit focar nesfârşit de 
energie vindecătoare armonizatoare, regenerantă, ce face să 
apară refacerea sau chiar vindecarea. 

Dincolo de aparențe, efectul placebo, deocamdată inexplicabil 
ştiinţific, evidenţiază realitatea tainică a Legii rezonanței oculte. 
Chiar și scepticii ignoranţi şi îndârjiți care se îndoiesc de 
existența acestei Legi se pot convinge că, în cazul efectului 
placebo, ceva tainic se produce, și anume un fenomen de 
rezonanță ocultă care atrage după sine ameliorarea stării 
bolnavului şi, uneori, chiar vindecarea sa totală. 

De ce sunt relevante aceste exemple de vindecări 
neconvenţionale? Pentru că în toate aceste situaţii, conştiinţa 
ființei umane declanşează un proces de rezonanță ocultă cu un 
focar de energie nesfârşită ce există în Macrocosmos şi 

determină astfel în sfera trupului un salt extraordinar, un salt 
cuantic. 

În conformitate cu viziunea fizicii moderne, întreaga realitate 
este permanent interconectată la nivelurile cele mai profunde, 
ceea ce confirmă vrând-nevrând Principiul holografic ocult. 

Astfel, observaţiile făcute asupra unui anumit obiect pot 
influența citirea datelor despre un alt obiect, indiferent dacă 
măsurătorile se fac prin separarea la distanțe mai mici sau mai 
mari a celor două obiecte. Uneori ele pot să nu fie deloc în 
contact fizic, să fie chiar la zeci de ani lumină depărtare, dar, cu 
toate acestea, în sensul cel mai profund, tainic şi universal, 
contactul dintre ele nu încetează niciodată. 

Acest aspect, pe care fizica modernă l-a confirmat în ultima 
vreme, a fost definit de inițiați prin expresia: „Totul este în 
parte, iar partea este în permanență inclusă în Marele Tot”. 

Prin urmare, dincolo de spațiu-timp, se află Eternitatea cea 
misterioasă care îmbrăţişează totul, cunoscută drept Conştiinţa 
infinită şi pură a lui Dumnezeu. Chiar dacă nu-I putem înțelege 
natura în totalitate, nici nu-I putem nega prezenţa impunătoare, 
nepieritoare şi enigmatică. 

Această dualitate a dus la un impas ştiinţific. Toată panoplia de 
fenomene inexplicabile înregistrate în domeniul parapsihologiei 
(psihochinezia, curbarea traseului luminii prin puterea gândului, 
materializarea şi dematerializarea, călătoriile astrale în afara 
trupului, decorporalizarea, clarviziunea, precogniţia, 
reîncarnarea, existenţa obiectivă a câmpurilor aurice din jurul 
ființelor vii, telepatia, empatia paranormală, psihometria, 
teleportarea, levitaţia, transmutația biologică la temperatura 
trupului a potenţialului sexual în energie, fenomenele 
extraordinare care apar în meditațiile profunde de lungă durată, 
vindecările miraculoase cu ajutorul fluidelor biomagnetice ce 
ţâşnesc din mâini etc.) evidenţiază existenţa misterelor, a 
aspectelor enigmatice care, indirect, ne fac să simţim într-un 
mod inefabil prezența misterioasă și copleşitoare a lui 
Dumnezeu.  

Chiar şi cei sceptici şi obtuzi ar putea să se întrebe: ,,De ce oare 
ştiinţa actuală nu legitimează toate aceste fenomene sau măcar 
50% dintre ele într-un fel sau într-altul?”. 

Ştiinţa nu este capabilă să ofere un răspuns clar şi pertinent. Ea 
nu poate fi mai bună decât ipotezele sale de plecare, decât 
metodologia pe care o foloseşte. 

La ora actuală, metodologia ştiinţei este structurată pe pilonii 
clasici ai demonstrabilităţii şi repetabilității. Aceste atribute sunt 
criteriile de bază pentru admiterea unor probe în cadrul 
discursului ştiinţific. Orice fenomen, oricât de extraordinar ar fi, 
dacă nu poate fi repetat într-un mod tangibil, este apriori exclus 
din vederile ştiinţei. 

Evidenţa ştiinţifică este necesar să fie obiectivă, însă 
fenomenele expuse anterior sunt paranormale, au un orizont 

fizicfizicfizicfizică 
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predominant subiectiv, ce depinde de starea lăuntrică a 
observatorului. Pentru a le percepe, observatorul
fie într-o stare transformată de conştiinţă, de exemplu o stare 
amplă şi profundă de transă sau o stare ce implică predominan
la nivelul creierului a ritmurilor de tip alpha. 

 

Cum se aranjează particulele în structuri 
complexe 

 
 

Prof. dr. Nicolas VOGEL, prof. dr. Michael ENGEL, 
prof. dr. Erdmann Spiecker

        Complexitatea în natură, fie în clorofilă, fie în 
organismele vii, deseori rezultă din auto-asamblare şi este 
considerată robustă într-un mod special.  

glomerări compacte (clustere) de particule elementare 
se pot dovedi a fi de importanţă practică, şi sunt găsite 
în nucleii atomilor, nanoparticule sau virusuri. 

Cercetătorii de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen
Nürnberg (FAU) au decodat structura şi procesul din spat
formării uneia din clasele de astfel de aglomerări (clustere) înalt 
ordonate. Descoperirile lor au sporit înţelegerea asupra modului 
în care se formează structurile în interiorul acestor aglomerări 
(clustere). În fizică, o astfel de aglomerare (cluster
ca o formă materială independentă la suprafaţa de tranziţie între 
atomi izolaţi şi lichide sau obiecte solide mult mai extinse. 

Aglomerările (clusterele) de numere magice pot fi urmărite în 
lucrările lui Eugene Wigner, Maria Göppert-Mayer 
Jensen, care au folosit această teorie pentru a explica stabilitatea 
nucleilor atomici şi au câştigat premiul Nobel pentru fizică 
pentru aceasta în 1963.  

„Până acum, cercetătorii au presupus că efectul este determinat 
pur şi simplu ca rezultat al atracţiei dintre atomi
prof. dr. Nicolas Vogel, profesor de tehnologia particulelor. 

Aglomerările (clusterele) coloidale apar sub diverse forme şi 
mărimi. Imagini de microscopie electronică (sferele gri din 
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predominant subiectiv, ce depinde de starea lăuntrică a 
observatorului. Pentru a le percepe, observatorul este necesar să 

o stare transformată de conştiinţă, de exemplu o stare 
amplă şi profundă de transă sau o stare ce implică predominanța 

Cum se aranjează particulele în structuri 

, prof. dr. Michael ENGEL,  
prof. dr. Erdmann Spiecker 

Complexitatea în natură, fie în clorofilă, fie în 
asamblare şi este 

ustere) de particule elementare 
se pot dovedi a fi de importanţă practică, şi sunt găsite 
în nucleii atomilor, nanoparticule sau virusuri.  

Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) au decodat structura şi procesul din spatele 
formării uneia din clasele de astfel de aglomerări (clustere) înalt 
ordonate. Descoperirile lor au sporit înţelegerea asupra modului 
în care se formează structurile în interiorul acestor aglomerări 
(clustere). În fizică, o astfel de aglomerare (cluster) este definită 
ca o formă materială independentă la suprafaţa de tranziţie între 
atomi izolaţi şi lichide sau obiecte solide mult mai extinse.  

Aglomerările (clusterele) de numere magice pot fi urmărite în 
Mayer şi Hans 

Jensen, care au folosit această teorie pentru a explica stabilitatea 
nucleilor atomici şi au câştigat premiul Nobel pentru fizică 

Până acum, cercetătorii au presupus că efectul este determinat 
atracţiei dintre atomiˮ, a afirmat 

prof. dr. Nicolas Vogel, profesor de tehnologia particulelor.  

 

Aglomerările (clusterele) coloidale apar sub diverse forme şi 
mărimi. Imagini de microscopie electronică (sferele gri din 

imagine) sunt comparate cu modele geometrice (sferele bleu din 
imagine). Numerele se referă la tipul de aglomerare coloidală 
şi la mărimea N a aglomerării (scală –

Grupul de cercetători de la FAU a arătat că particulele care nu 
se atrag unele pe altele formează de asemenea structuri
acestea (din figură). Articolul publicat de ei contribuie la o mai 
bună înţelegere asupra modului în care structurile se formează 
în clustere în general.  

Cercetarea are la bază o colaborare interdisciplinară: prof. dr. 
Nicolas Vogel, cercetător la catedra de Tehnologia Particulelor, 
şi prof. dr. Michael Engel, cercetător la catedra de Simulare 
Multiscalară, ambii de la Departamentul de Inginerie Biologică 
şi Chimică, au lucrat împreună cu expertul ştiinţific în 
materiale, prof. dr. Erdmann Spiecker
Materialelor (cercetări asupra micro
punând laolaltă expertiza lor din domenii diferite. Vogel a fost 
responsabil pentru sinteză, Spiecker pentru analiza structurală 
iar Engel pentru modelarea aglomerărilor 
coloidal. Termenul coloidal este derivat de la termenul grecesc 
utilizat pentru clei şi se referă la particule sau picături care sunt 
fin distribuite într-un mediu de dispersie, fie un obiect solid, un 
gaz sau nu lichid.  

„Cele trei abordări ale noastre sunt în mod special strâns 
corelate în acest proiect,” subliniază prof. Engel, „
completează una pe alta şi ne permit să obţinem o înţelegere 
mai profundă asupra proceselor fundamentale din spatele 
formării structurilor, pentru prima dată

Structurile se asamblează ele-însele  

Primul pas pentru cercetători în procesul care a implicat mai 
multe etape a fost acela de a sintetiza aglomerări (clustere) 
coloidale, nu mai mari de o zecime din diametrul unui fir de păr 
în total.  

„În primul rând, apa se evaporă dintr-
sferele de polimer sunt împinse să fie împreună. Cu timpul, ele 
se asamblează în sfere care cresc în dimensiuni şi încep să 
cristalizeze. Este remarcabil modul în care mai multe mii de 
particule individuale independente îşi găsesc poziţia ideală 
într-o structură precisă şi foarte simetrică în care toate 
particulele sunt aşezate în poziţii predictibile
Vogel.  

Cercetătorii au descoperit mai mult de 25 de aglomerări 
(clustere) coloidale diferite conexe numerelor magice şi care 
sunt de diferite forme şi mărimi, şi au fost capabili să definească 
patru morfologii diferite de aglomerări: cele în care evaporarea 
era cea mai rapidă formau aglomerări închise, deoarece interfaţa 
picăturii se mişca mai repede decât se puteau consolida 
particulele coloidale. Dacă rata de evaporare era mai mică, 
clusterele erau predominant sferice. Clusterele sferice au o 
suprafaţă curbă uniformă, prezentând doar un slab tipar de 
cristale. Clusterele cu simetrie icosaedrică se formau pe măsură 
ce rata de evaporare continua să scadă. Aceste clustere au un 
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geometrice (sferele bleu din 
imagine). Numerele se referă la tipul de aglomerare coloidală 

– 1µm).  

Grupul de cercetători de la FAU a arătat că particulele care nu 
se atrag unele pe altele formează de asemenea structuri precum 
acestea (din figură). Articolul publicat de ei contribuie la o mai 
bună înţelegere asupra modului în care structurile se formează 

Cercetarea are la bază o colaborare interdisciplinară: prof. dr. 
catedra de Tehnologia Particulelor, 

şi prof. dr. Michael Engel, cercetător la catedra de Simulare 
Multiscalară, ambii de la Departamentul de Inginerie Biologică 
şi Chimică, au lucrat împreună cu expertul ştiinţific în 
materiale, prof. dr. Erdmann Spiecker de la catedra de Ştiinţa 
Materialelor (cercetări asupra micro- şi nanostructurilor), 
punând laolaltă expertiza lor din domenii diferite. Vogel a fost 
responsabil pentru sinteză, Spiecker pentru analiza structurală 
iar Engel pentru modelarea aglomerărilor din sfere de polimer 
coloidal. Termenul coloidal este derivat de la termenul grecesc 
utilizat pentru clei şi se referă la particule sau picături care sunt 

un mediu de dispersie, fie un obiect solid, un 

ordări ale noastre sunt în mod special strâns 
,” subliniază prof. Engel, „ele se 

completează una pe alta şi ne permit să obţinem o înţelegere 
mai profundă asupra proceselor fundamentale din spatele 

ma dată.”  

 

Primul pas pentru cercetători în procesul care a implicat mai 
multe etape a fost acela de a sintetiza aglomerări (clustere) 
coloidale, nu mai mari de o zecime din diametrul unui fir de păr 

-o picătură de emulsie iar 
sferele de polimer sunt împinse să fie împreună. Cu timpul, ele 
se asamblează în sfere care cresc în dimensiuni şi încep să 
cristalizeze. Este remarcabil modul în care mai multe mii de 

viduale independente îşi găsesc poziţia ideală 
o structură precisă şi foarte simetrică în care toate 

particulele sunt aşezate în poziţii predictibile”, explică prof. 

Cercetătorii au descoperit mai mult de 25 de aglomerări 
diferite conexe numerelor magice şi care 

sunt de diferite forme şi mărimi, şi au fost capabili să definească 
patru morfologii diferite de aglomerări: cele în care evaporarea 
era cea mai rapidă formau aglomerări închise, deoarece interfaţa 

a mai repede decât se puteau consolida 
particulele coloidale. Dacă rata de evaporare era mai mică, 
clusterele erau predominant sferice. Clusterele sferice au o 
suprafaţă curbă uniformă, prezentând doar un slab tipar de 

aedrică se formau pe măsură 
ce rata de evaporare continua să scadă. Aceste clustere au un 
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grad înalt, special de simetrie, prezentând numeroase axe de 
simetrie de rotaţie dublă, triplă şi cvintuplă. Aceste reguli 
naturale de simetrie, în cadrul structurilo
icosaedrică, asigură un volum maxim pentru suprafaţă minimă 
de acoperire.  

Cu ajutorul microscopiei de rezoluţie înaltă s
suprafaţa aglomerării nu furnizează dovezi suficiente asupra 
acestor asimetrii. Chiar dacă suprafaţa unei aglomerări apare a 
fi înalt ordonată, nu este nicio garanţie că particulele din interior 
sunt aranjate aşa cum se aşteaptă. Pentru a verifica aceasta, 
cercetătorii au folosit electron-tomografia, disponibilă la 
Centrul Erlangen pentru Nanoanaliză şi Microsc
Electronică (CENEM). Aglomerări (clustere) individuale au 
fost bombardate cu electroni cu energie înaltă din toate direcţiile 
şi imaginile au fost înregistrate. Din mai mult de 100 de 
incidențe, cercetătorii au fost capabili să reconstruiască 
structura tridimensională a clusterelor şi astfel să îşi dea seama 
de tiparul particulelor din interiorul aglomerărilor printr
metodă similară computer-tomografiei care se foloseşte în 
medicină.  

În următoarea etapă, cercetătorii au realizat stimulări şi calcule
numerice foarte precise. Analizele au arătat că aglomerările care 
constau în numere de particule corespunzătoare unui număr 
magic sunt într-adevăr mai stabile, aşa cum s-a prezis în mod 
teoretic. Este bine ştiut că simetria icosaedrică observată poate 
fi găsită la virusuri şi în aglomerările ultrafine de atomi 
metalici, dar nu a fost niciodată investigată direct. Acum, cu 
aceste rezultate, o înţelegere detaliată şi sistematică asupra 
modului în care aceste aglomerări conexe numerelor magice se 
formează în sistemele-model investigate a fost posibilă pentru 
prima dată, permiţând ajungerea la concluzii referitoare la alte 
sisteme naturale la care tind să se formeze aglomerări (clustere). 

 

Aparatul de comunicare cu lumea de 
dincolo, inventat de Thomas Edison

 

      „Lucrez de ceva timp la construirea unui aparat pentru a 
vedea dacă este posibilă comunicarea cu persoanele care au 
părăsit această lume.” Acestea sunt cuvintele şocante rostite 
de marele inventator Thomas Edison într
acordat în octombrie 1920, pentru The American Magazine

i, în zilele acelea, atunci când Edison vorbea, oamenii 
ascultau. Oricum am lua-o, Thomas Edison a fost un 
superstar în vremurile sale, un inventator strălucit în 
timpul Revoluţiei Industriale. Supranumit „
din Menlo Park”, Edison a fost unul dintre inventatorii 
cei mai prolifici din istorie, deţinând nu mai puţin de 
1.093 de patente doar în Statele Unite.  

Edison a fost responsabil pentru crearea sau dezvoltarea mai 
multor aparate care au transformat modul în care oamenii trăiau 

Ş 
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grad înalt, special de simetrie, prezentând numeroase axe de 
simetrie de rotaţie dublă, triplă şi cvintuplă. Aceste reguli 
naturale de simetrie, în cadrul structurilor cu simetrie 
icosaedrică, asigură un volum maxim pentru suprafaţă minimă 

Cu ajutorul microscopiei de rezoluţie înaltă s-a arătat că 
suprafaţa aglomerării nu furnizează dovezi suficiente asupra 

glomerări apare a 
fi înalt ordonată, nu este nicio garanţie că particulele din interior 
sunt aranjate aşa cum se aşteaptă. Pentru a verifica aceasta, 

tomografia, disponibilă la 
Centrul Erlangen pentru Nanoanaliză şi Microscopie 
Electronică (CENEM). Aglomerări (clustere) individuale au 
fost bombardate cu electroni cu energie înaltă din toate direcţiile 
şi imaginile au fost înregistrate. Din mai mult de 100 de 

țe, cercetătorii au fost capabili să reconstruiască 
a tridimensională a clusterelor şi astfel să îşi dea seama 

de tiparul particulelor din interiorul aglomerărilor printr-o 
tomografiei care se foloseşte în 

În următoarea etapă, cercetătorii au realizat stimulări şi calcule 
numerice foarte precise. Analizele au arătat că aglomerările care 
constau în numere de particule corespunzătoare unui număr 

a prezis în mod 
teoretic. Este bine ştiut că simetria icosaedrică observată poate 

găsită la virusuri şi în aglomerările ultrafine de atomi 
metalici, dar nu a fost niciodată investigată direct. Acum, cu 
aceste rezultate, o înţelegere detaliată şi sistematică asupra 
modului în care aceste aglomerări conexe numerelor magice se 

model investigate a fost posibilă pentru 
prima dată, permiţând ajungerea la concluzii referitoare la alte 
sisteme naturale la care tind să se formeze aglomerări (clustere).  

Aparatul de comunicare cu lumea de 
dincolo, inventat de Thomas Edison 

Lucrez de ceva timp la construirea unui aparat pentru a 
vedea dacă este posibilă comunicarea cu persoanele care au 

.” Acestea sunt cuvintele şocante rostite 
de marele inventator Thomas Edison într-un interviu 

The American Magazine.  

i, în zilele acelea, atunci când Edison vorbea, oamenii 
o, Thomas Edison a fost un 

superstar în vremurile sale, un inventator strălucit în 
timpul Revoluţiei Industriale. Supranumit „Vrăjitorul 

”, Edison a fost unul dintre inventatorii 
cei mai prolifici din istorie, deţinând nu mai puţin de 

 

Edison a fost responsabil pentru crearea sau dezvoltarea mai 
l în care oamenii trăiau 

ca, de exemplu, becul electric, camera de filmat, proiectorul sau 
fonograful. 

Thomas Edison

Aşadar, a inventat Edison o „maşină pentru interacţiunea cu 
fantome”, adică o maşină pentru a vorbi cu cei morţi? Mult timp 
s-a speculat în cercurile cu preocupări în domeniul paranormal 
faptul că Edison chiar ar fi reuşit să creeze un astfel de 
dispozitiv, dar el s-ar fi pierdut. Totuşi, nu s
sau scheme cu privire la această maşină
fantome. Aşadar, a reuşit Edison să o construiască sau nu?

Într-un alt interviu dat de acelaşi Edison, publicat în aceeaşi 
lună din acel an, dar în altă revistă, Scientific American
inventator declara: „Mă gândesc de ceva timp la o maşină sau 
aparat prin care s-ar putea intra în legătură cu persoanele care 
au trecut într-o altă existenţă sau sferă

Deci, în două interviuri realizate în aceeaşi perioadă, există 
două declarații foarte similare, una în care Edison spune că 
„lucrează la construcţia” dispozitivului, iar 
că „se gândeşte” la acest aparat. Oarecum contradictoriu, în 
articolul din Scientific American se mai spune că aparatul lui 
Edison s-ar fi aflat deja în stadiul experimental, ca şi cum ar fi 
existat deja un prototip.  

În acelaşi faimos interviu din Scientific American
afirmă următoarele: „Nu pretind că aceste persoane au trecut 
într-o altă existenţă sau sferă, pentru că nu ştiu nimic despre 
acest subiect, şi niciun om nu poate şti. Dar, există posibilitatea 
de a construi un aparat prin care entită
existenţă, dacă vor dori să intre în contact cu noi, în această 
sferă de existenţă, vor avea o modalitate mai bună de a se 
exprima, decât prin intermediul meselor ouija sau a contactelor 
cu mediumuri.” 

Totul rămâne doar un mister nerezolvat… Şi nu vom şti 
niciodată dacă Edison chiar a reuşit s-
ascunsă invenţia sa. 

Ultima invenție a lui Edison  

O maşină care permite comunicarea cu lumea spiritelor a fost 
construită în secret de celebrul inventator american Thomas 
Alva Edison, în ultimii săi ani de viaţă. În mod ironic, posesorul 
aparatului, care doreşte să-şi păstreze anonimatul, spune că 
spiritul lui Edison l-a rugat să distrugă echipamentul în cauză şi 
să nu dezvăluie nimănui felul în care acesta a fost construit. 
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Thomas Edison 

maşină pentru interacţiunea cu 
”, adică o maşină pentru a vorbi cu cei morţi? Mult timp 

în cercurile cu preocupări în domeniul paranormal 
faptul că Edison chiar ar fi reuşit să creeze un astfel de 

ar fi pierdut. Totuşi, nu s-au găsit prototipuri 
sau scheme cu privire la această maşină-de-interacţiune-cu-

reuşit Edison să o construiască sau nu? 

un alt interviu dat de acelaşi Edison, publicat în aceeaşi 
Scientific American, marele 

Mă gândesc de ceva timp la o maşină sau 
utea intra în legătură cu persoanele care 

o altă existenţă sau sferă.” 

Deci, în două interviuri realizate în aceeaşi perioadă, există 
ții foarte similare, una în care Edison spune că 

” dispozitivului, iar alta în care afirmă 
” la acest aparat. Oarecum contradictoriu, în 

se mai spune că aparatul lui 
ar fi aflat deja în stadiul experimental, ca şi cum ar fi 

Scientific American, Edison mai 
Nu pretind că aceste persoane au trecut 

o altă existenţă sau sferă, pentru că nu ştiu nimic despre 
acest subiect, şi niciun om nu poate şti. Dar, există posibilitatea 

parat prin care entitățile din altă sferă de 
existenţă, dacă vor dori să intre în contact cu noi, în această 
sferă de existenţă, vor avea o modalitate mai bună de a se 
exprima, decât prin intermediul meselor ouija sau a contactelor 

âne doar un mister nerezolvat… Şi nu vom şti 
-o facă, dar a ţinut ulterior 

O maşină care permite comunicarea cu lumea spiritelor a fost 
l inventator american Thomas 

Alva Edison, în ultimii săi ani de viaţă. În mod ironic, posesorul 
şi păstreze anonimatul, spune că 

a rugat să distrugă echipamentul în cauză şi 
care acesta a fost construit. 
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„Dacă maşinăria mea va cădea pe mâinile cui nu trebuie, 
aceasta ar putea influenţa destinul omenirii. Sunt mult mai 
înţelept acum, şi-mi dau seama că doar minţile cele mai 
evoluate ar fi binevenit să comunice între lumi”, ar 

Edison a început să lucreze la acest aparat spre finele anilor ’20, 
spre surprinderea tuturor celor din anturajul său, care
agnostic, mai mult decât sceptic, faţă de posibilitatea unei vieţi 
„de apoi”. Unii istorici sunt de părere că interesul său în 
comunicarea cu morţii a fost stimulat de alţi importanţi 
cercetători şi oameni de ştiinţă cu care era prieten, în special Sir 
William Crookes şi Sir Oliver Lodge, de asemenea spiritişti de 
marcă. Crookes a fost un fizician a cărui specialitate 
a ajutat pe Edison să realizeze becul cu incandescenţă.

Nu avea timp de spiritism  

Alţi istorici spun că Edison poate să fi considerat drept datoria 
sa lămurirea controversei legate de spiritism şi a început să 
investigheze temeinic fiecare teorie pro şi contra. Spre 
deosebire de Lodge şi Crookes, care consultau mediumi şi alţi 
spiritişti, spiritul logic al lui Edison l-a convins că, dacă este 
posibil să comunicăm cu morţii, atunci este util să o putem face 
şi prin intermediul unui aparat. 

El nu avea timp de mediumi, table de spiritism sau dat în bobi. 
„Anumite metode (de spiritism) utilizate acum sunt atât de 
brute, de copilăreşti, de neştiinţifice, încât este uluitor cum aşa 
de mulţi oameni raţionali se lasă convinşi de ele
Edison. 

Vocea spiritului din „gramofon”  

Secretul proiectului său spiritist a fost păstrat extrem de bine, 
iar după ce a murit, în 1931, aproape toţi cei care l
au crezut că această ultimă invenţie nu a fost terminată 
niciodată. Dar un mic cerc de inventatori şi parapsihologi au 
aflat că în realitate s-a petrecut cu totul altfel. Prototipul fusese 
finalizat, apoi a fost cumpărat de un bogătaş excentric, amator 
de curiozităţi şi invenţii bizare. 

Iniţial, cumpărătorul a crezut că are în faţă unul dintre primele 
modele de gramofon şi l-a pus deoparte. După câţiva ani, el a 
încercat să pornească „gramofonul” – fără ac sau cilindru rotitor 
– şi a încremenit auzindu-l pe Edison spunându
Vocea spiritului inventatorului a fost rapid acoperi
altor spirite. Colecţionarul a vândut aparatul unei persoane a 
cărei identitate nu a vrut să o cunoască. 

Reglează-ţi frecvenţa radio pentru a-i auzi pe cei din Lumea 
de dincolo  

Friedrich Jurgenson, un documentarist suedez, este unul dintre 
cei mai faimoşi cercetători ai EVP (electronic voice phenomena 
– fenomene vocale electronice). El a înregistrat accidental pe 
bandă magnetică vocile rudelor sale decedate. Dr. Konstantin 
Raudive, psiholog din Letonia, a fost adeptul şi susţinătorul lui 
Jurgenson. 
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Dacă maşinăria mea va cădea pe mâinile cui nu trebuie, 
aceasta ar putea influenţa destinul omenirii. Sunt mult mai 

mi dau seama că doar minţile cele mai 
”, ar fi spus el.  

Edison a început să lucreze la acest aparat spre finele anilor ’20, 
spre surprinderea tuturor celor din anturajul său, care-l ştiau a fi 
agnostic, mai mult decât sceptic, faţă de posibilitatea unei vieţi 

e că interesul său în 
comunicarea cu morţii a fost stimulat de alţi importanţi 
cercetători şi oameni de ştiinţă cu care era prieten, în special Sir 
William Crookes şi Sir Oliver Lodge, de asemenea spiritişti de 

cialitate – vidul – l-
a ajutat pe Edison să realizeze becul cu incandescenţă. 

Alţi istorici spun că Edison poate să fi considerat drept datoria 
sa lămurirea controversei legate de spiritism şi a început să 

iecare teorie pro şi contra. Spre 
deosebire de Lodge şi Crookes, care consultau mediumi şi alţi 

a convins că, dacă este 
posibil să comunicăm cu morţii, atunci este util să o putem face 

El nu avea timp de mediumi, table de spiritism sau dat în bobi. 
Anumite metode (de spiritism) utilizate acum sunt atât de 
brute, de copilăreşti, de neştiinţifice, încât este uluitor cum aşa 
de mulţi oameni raţionali se lasă convinşi de ele”, se plângea 

Secretul proiectului său spiritist a fost păstrat extrem de bine, 
iar după ce a murit, în 1931, aproape toţi cei care l-au cunoscut 
au crezut că această ultimă invenţie nu a fost terminată 

erc de inventatori şi parapsihologi au 
a petrecut cu totul altfel. Prototipul fusese 

finalizat, apoi a fost cumpărat de un bogătaş excentric, amator 

ul dintre primele 
a pus deoparte. După câţiva ani, el a 

fără ac sau cilindru rotitor 
l pe Edison spunându-i pe nume. 

Vocea spiritului inventatorului a fost rapid acoperită de cele ale 
altor spirite. Colecţionarul a vândut aparatul unei persoane a 

i auzi pe cei din Lumea 

Friedrich Jurgenson, un documentarist suedez, este unul dintre 
cei mai faimoşi cercetători ai EVP (electronic voice phenomena 

fenomene vocale electronice). El a înregistrat accidental pe 
bandă magnetică vocile rudelor sale decedate. Dr. Konstantin 
Raudive, psiholog din Letonia, a fost adeptul şi susţinătorul lui 

Împreună au derulat numeroase experimente, iar Raudive a 
înţeles în scurt timp că cele mai bune rezultate pot fi obţinute 
atunci când procesele de înregistrare sunt acompaniate de 
„zgomot alb”. El credea că morţii folosesc cumva acest zgomot, 
transformându-l în sunetul vocii lor. 

Simțurile subconștiente pe care omul 
actual nu le folosește niciodată

        Omul raționează egocentric, pornind de la sine către 
infinit. De pildă, dacă întrebăm pe un savant până unde se 
extinde Universul, el va răspunde cu promptitudine: „
infinit!” – expresie care pune punct gândirii noastre. 

entru a extinde cunoștințele noastre despre Universul în 
care trăim, este necesar să privim 
noțiunii „infinit”. Și atunci ne vom da seama că Universul 

este format din miliarde de galaxii și sisteme solare, cu mii de 
miliarde de planete cu civilizații tehnologice aflate în diferite 
faze de dezvoltare. Să ne îndepărtăm 
„infinit”. Vom constata că există mii de alte universuri ce 
interacționează energetic între ele și țin această megastructură 
cosmică indivizibilă. Mergând şi mai departe, calea duce către 
Dumnezeu, sub forma Energiei dumnezeieşti supreme care a 
manifestat întregul Macrocosmos. În spa
totul se rezumă la materie, energie și informație; iar energiile 
universale sunt supuse procesului de transformare continuă 
o existență nelimitată în timp. 

Egocentrismul uman constituie o piedică 
energiilor paranormale existente în subcon
au trecut în stare latentă (în adormire) datorită faptului că nu au 
fost folosite. Este demonstrat din punct de vedere 
simțurile care nu sunt folosite se atenuează și dispar în labirintul 
necunoscut al creierului uman. Aşadar este ne
energiile omului și pornind din exterior spre interior, în raport 
cu biosfera terestră.  

Iată câteva simțuri existente în stare latentă, pe care le are 
specia umană în subconștient, ce se transmit pe cale genetică 
din generație în generație și care pot fi activate: 

Simțul detecției extrasenzoriale  

Acest simț este intens folosit în domeniul militar pentru 
accesarea unor ținte strategice, ce nu pot fi detectate cu 
aparatura tehnică actuală. 

P

biologiebiologiebiologiebiologie 

Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019 

Împreună au derulat numeroase experimente, iar Raudive a 
înţeles în scurt timp că cele mai bune rezultate pot fi obţinute 
atunci când procesele de înregistrare sunt acompaniate de 
„zgomot alb”. El credea că morţii folosesc cumva acest zgomot, 

țurile subconștiente pe care omul 
ște niciodată 

ționează egocentric, pornind de la sine către 
infinit. De pildă, dacă întrebăm pe un savant până unde se 

e cu promptitudine: „La 
expresie care pune punct gândirii noastre.  

 

ștințele noastre despre Universul în 
care trăim, este necesar să privim și din exteriorul 

Și atunci ne vom da seama că Universul 
și sisteme solare, cu mii de 

ții tehnologice aflate în diferite 
faze de dezvoltare. Să ne îndepărtăm și mai mult de limita 

”. Vom constata că există mii de alte universuri ce 
și țin această megastructură 

cosmică indivizibilă. Mergând şi mai departe, calea duce către 
Dumnezeu, sub forma Energiei dumnezeieşti supreme care a 
manifestat întregul Macrocosmos. În spațiul cosmic, aparent 

și informație; iar energiile 
universale sunt supuse procesului de transformare continuă și au 

Egocentrismul uman constituie o piedică și în cunoașterea 
energiilor paranormale existente în subconștientul omenirii, ce 
au trecut în stare latentă (în adormire) datorită faptului că nu au 
fost folosite. Este demonstrat din punct de vedere științific, că 

țurile care nu sunt folosite se atenuează și dispar în labirintul 
necunoscut al creierului uman. Aşadar este necesar să analizăm 

și pornind din exterior spre interior, în raport 

țuri existente în stare latentă, pe care le are 
știent, ce se transmit pe cale genetică 
și care pot fi activate:  

ț este intens folosit în domeniul militar pentru 
ținte strategice, ce nu pot fi detectate cu 



 

        102102102102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019 
       

 

Instruirea militarilor în branșa detecției extrasenzoriale 
constituie un secret pus sub cod zero. Selecția viitorilor 
extrasenzoriali se face cu discreție, ținându-se cont de gradul de 
inteligență și sensibilitate psiho-biologică a acestora. Pentru a se 
evita situații nedorite, în care un viitor extrasenzorial să intre în 
contact telepatic neautorizat cu un omolog din tabăra inamică, 
psihologii militari verifică riguros loialitatea acestora. Prin 
detecția efectului Rudan se poate verifica operativ gradul de 
sinceritate al subiecților umani, ce se prezintă la selecții.  

Simțul structurării cutremurelor de pământ  

Prin detecția extrasenzorială a evoluțiilor focarelor geopatogene 
seismice la suprafața solului, există posibilitatea certă ca omul 
să poată face predicția cutremurelor de pământ, asemănător cu 
alte specii terestre evoluate.  

Simțul comunicației telepatice  

Prin contact telepatic se poate lua legătura operativ cu unele 
rase extraterestre, ce răspund la mesajele pământenilor. Undele 
telepatice se propagă instantaneu în spațiul cosmic, ceea ce 
permite comunicarea în timp real. Până în prezent au avut loc 
numeroase întâlniri de gradul III între oameni și rase umanoide 
din alte sisteme solare, asupra cărora guvernele păstrează un 
secret absolut.  

Simțul detecției efectului Rudan – o componentă energetică 
din biocâmpul uman, animal și vegetal, care reflectă în orice 
moment nivelul funcțiilor biologice ale organismului viu  

Prin detecția extrasenzorială a efectului Rudan se poate 
determina în orice moment nivelul de sănătate organică și 
psihică a speciilor biologice terestre și se pot lua măsuri 
operative pentru remedierea sănătății acestora. 

Simțul localizării în subsol a vestigiilor arheologice, 
indiferent la ce adâncime se află  

Subsolul poate deveni „transparent” pentru omul care are 
activat acest simț. Se pot detecta cu o precizie de plus/minus 10 
milimetri orice vestigii arheologice și alte neomogenități ale 
subsolului, indiferent la ce adâncime se află. Prin acest 
procedeu, cunoscutul cercetător în domeniul paranormal, Vasile 
Rudan, a localizat în subsol, împreună cu generalul de divizie 
Vasile Dragomir, fost șef al Direcției Topografice Militare din 
cadrul M.Ap.N., zeci de kilometri de conducte antice din 
ceramică pentru aducțiunea apei potabile către cetățile și 
așezările fortificate dacice din Munții Orăștiei (România) și au 
descoperit opt cetăți necunoscute de către arheologi.  

Simțul detecției resurselor subterane de apă  

Este un simț uman cunoscut din vremi ancestrale, denumit 
rabdomanție sau radiestezie. Este folosit de căutătorii de resurse 
subterane de apă. 

Simțul detecției resurselor de petrol  

Prin activarea acestui simț din subconștientul uman, pot fi 
localizate cu precizie resurse petrolifere în anticlinal, 
delimitându-se în orice moment suprafețele variabile ale 
zăcământului de petrol, ale depozitul de apă și gazului de sondă.  

Simțul detecției obiectelor aflate în spațiul extraterestru, 
indiferent la ce distanță astronomică se află față de Terra  

Omul are posibilitatea să detecteze operativ ținte situate la 
distanțe astronomice. De pildă, în luna august 2013, domnul 
Vasile Rudan a localizat prin teledetecție extrasenzorială 
vestigii arheologice în subsolul planetei Marte. Descoperirea a 
fost publicată în Jurnal Paranormal la 27 august 2013. În anul 
următor, descoperirea vestigiilor arheologice de pe planeta 
Marte a fost confirmată de către NASA. 

 
Fotografie realizată de NASA la suprafața planetei Marte, prin 
care se confirmă existența vestigiilor arheologice. Fotografia a 
fost retușată de către NASA, pentru a se ascunde unele detalii 

tehnice 

Simțul detecției undelor gravitaționale  

Dacă omul are activat simțul detecției energiei gravitaționale, 
poate localiza cu ușurință undele gravitaționale, ce se manifestă 
peste tot la suprafața Terrei. De ce nu recurg cercetătorii civili 
la acest procedeu de detecție în cercetarea gravitației terestre, 
constituie o enigmă. 

Orizontul rațiunii umane se îngustează în mod sistematic  

Este știut că energiile și abilitățile biologice umane, dacă nu 
sunt folosite, se atenuează și dispar din zona conștientului, 
trecând în subconștient, în stare latentă. Orizontul conştiinţei 
omului „modern” se îngustează în mod sistematic, în funcție de 
dezvoltarea tehnologică și crearea unor facilități pentru a face 
viața terestră mai comodă. Până la urmă vom ajunge hibrizi 
tehnici cu urme biologice, stăpâniți în totalitate de tehnologia pe 
care am creat-o și pe care am scăpat-o de sub control. Simțurile 
omului slăbesc pe zi ce trece din varii cauze, în special cele de 
care se face responsabilă specia umană: poluarea în exces a 
aerului, a apelor de suprafață și apelor subterane, a solului și a 
subsolului, a biosferei, din punct de vedere chimic, fizic și 
bacteriologic. 

biologiebiologiebiologiebiologie 
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Savanții preconizează că așa va arăta specia umană în viitorul 
nu prea îndepărtat  

Simțul văzului uman se atenuează constant și este corectat, într
o oarecare măsură, prin purtarea ochelarilor de vedere cu 
dioptrii ce cresc, în general, la fiecare doi ani. Astfel, omul este 
obligat să privească lumea înconjurătoare printr-
restricționat și atenuat de lentile ochelarilor de vedere. 

Şi totuşi, simțul văzului poate fi corectat pe cale psihică, astfel 
ca omul să aibă o vedere optimă toată viața. Dar acest aspect 
este în contradicție cu interesele financiare meschine ale 
industriei ochelarilor de vedere și ale cabinetelor oftalmologice 
de pe mapamond. Specia umană a ajuns în robia banilor, 
neglijându-şi sănătatea, cât și pe cea a generațiilor viitoare. 

Simțul văzului la unele specii de animale este cu mult mai 
performant decât cel uman. De exemplu, omul are î
ochi trei tipuri de senzori pentru perceperea culorilor. Crevetele 
cu mantie beneficiază de 16 senzori, având o acuitate vizuală de 
peste cinci ori mai bună decât ființa umană. Vede și în 
lungimile de undă ultraviolete, infraroșii și în lumină po

 În Natură nimic nu este întâmplător în manifestarea materiei 
vii, totul este programat în funcție de necesitățile speciilor. 
Orice organism viu își perfecționează evolutiv simțurile, potrivit 
cu trebuințele sale existențiale.  

Sunt și animale cu vedere panoramică. De pildă, unele specii de 
păianjeni au ochi multipli amplasați circular în jurul capului, cu 
retină ce se regenerează în permanență, ce îi permite animalului 
să vadă și pe întuneric absolut. Calea de acces către sim
adormite ale omenirii trece printr-un curs de activare a 
energiilor paranormale ce se află în stare latentă în subcon
ceea ce ar permite simțurilor noastre să revină pe făgașul lor 
natural. 

Crevetele cu mantie. Potrivit estimărilor făcute de oameni de 
știință, crevetele cu mantie are simțul văzului cel mai 

performant de pe planeta noastră

Aceasta este posibil pentru toţi oamenii, cu condiţia ca şi 
conducătorii vremelnici ai omenirii să fie de acord cu acest 
deziderat. 
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ții preconizează că așa va arăta specia umană în viitorul 

și este corectat, într-
o oarecare măsură, prin purtarea ochelarilor de vedere cu 
dioptrii ce cresc, în general, la fiecare doi ani. Astfel, omul este 

-un câmp vizual 
tile ochelarilor de vedere.  

țul văzului poate fi corectat pe cale psihică, astfel 
ța. Dar acest aspect 

ție cu interesele financiare meschine ale 
e cabinetelor oftalmologice 

de pe mapamond. Specia umană a ajuns în robia banilor, 
și pe cea a generațiilor viitoare.  

țul văzului la unele specii de animale este cu mult mai 
performant decât cel uman. De exemplu, omul are în fiecare 
ochi trei tipuri de senzori pentru perceperea culorilor. Crevetele 
cu mantie beneficiază de 16 senzori, având o acuitate vizuală de 
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ție de necesitățile speciilor. 

și perfecționează evolutiv simțurile, potrivit 

vedere panoramică. De pildă, unele specii de 
ți circular în jurul capului, cu 

ță, ce îi permite animalului 
Calea de acces către simțurile 

un curs de activare a 
energiilor paranormale ce se află în stare latentă în subconștient, 

țurilor noastre să revină pe făgașul lor 

 
Crevetele cu mantie. Potrivit estimărilor făcute de oameni de 

țul văzului cel mai 
performant de pe planeta noastră 

Aceasta este posibil pentru toţi oamenii, cu condiţia ca şi 
conducătorii vremelnici ai omenirii să fie de acord cu acest 

Păianjen cu ochi multipli, cu simțul văzul

Altfel, ne rămâne alternativa opusă, agreată de guverne, să ne 
considerăm în continuare cea mai evoluată specie de pe Pământ 
sub raport biologic și psihic și să considerăm beteșugurile 
noastre ca fiind virtuți definitorii, ce ne deosebesc de c
specii terestre. 

Şcoala  şi  familia 
rezistenţă  ai  procesului  instructiv

educativ

 

Prof. ȋnv.primar  Liliana

„Cel care are imaginaţie, dar nu are învăţătură, are 
aripi, dar îi lipsesc picioarele.” (J. Joubert)

Un cunoscut autor francez care a studiat în 
profunzime fenomenul învăţării, Michel Gilly, a afirmat că în 
condiţiile unei civilizaţii complet transformată de progresul 
tehnic, nevoia de instruire şi educare „
esenţială ca şi nevoia de hrană”. 

Realitatea cotidiană şi statisticile din ultima vreme 
conturează tabloul sumbru al unei societăţi bolnave. Sănătatea 
fizică şi psihică a copiilor şi tinerilor se află în pericol. Familia, 
şcoala, anturajul şi audiovizualul- cele patru medii de viaţă 
curentă ale copilui- înregistrează un declin în planul valorilor 
pedagogice. 

 În familie: şomajul, sărăcia şi numărul mare de 
familii dezorganizate, liberalismul prost înţeles al educaţiei se 
răsfrâng asupra copilului, determinând „armonia” morală a 
acestuia, slăbirea afecţiunii părinteşti, afectarea echilibrului 
psihic al protagoniştilor, abandonul şcolar, vagabondajul.

În şcoală- deşi există un consens explicit în ceea ce 
priveşte prioritatea formativului asupra informativului, 
preocupările educative sunt uneori neglijate sau plasate în 
derizoriu. 

În comunitate, anturajul 
climatul social: delicvenţa juvenilă este în creştere, fumatul, 
consumul de alcool şi vagabondajul au câştigat teren şi printre 
tinerii de vârste fragede. 
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țul văzului panoramic 

Altfel, ne rămâne alternativa opusă, agreată de guverne, să ne 
considerăm în continuare cea mai evoluată specie de pe Pământ 

și psihic și să considerăm beteșugurile 
ți definitorii, ce ne deosebesc de celelalte 

coala  şi  familia - stâlpi  de  
rezistenţă  ai  procesului  instructiv-

educativ 

 

Liliana ISTRATE  - Huşi 

Cel care are imaginaţie, dar nu are învăţătură, are 
.” (J. Joubert) 

cunoscut autor francez care a studiat în 
profunzime fenomenul învăţării, Michel Gilly, a afirmat că în 
condiţiile unei civilizaţii complet transformată de progresul 
tehnic, nevoia de instruire şi educare „devine tot atât de 

Realitatea cotidiană şi statisticile din ultima vreme 
conturează tabloul sumbru al unei societăţi bolnave. Sănătatea 
fizică şi psihică a copiilor şi tinerilor se află în pericol. Familia, 
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răsfrâng asupra copilului, determinând „armonia” morală a 
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psihic al protagoniştilor, abandonul şcolar, vagabondajul. 

deşi există un consens explicit în ceea ce 
priveşte prioritatea formativului asupra informativului, 

ori neglijate sau plasate în 

 este puternic marcat de 
climatul social: delicvenţa juvenilă este în creştere, fumatul, 
consumul de alcool şi vagabondajul au câştigat teren şi printre 
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Audiovizualul - îşi pune amprenta asupra a ceea ce 

gândeşte, simte şi face copilul. 
Analizând această stare de lucruri, ne punem 

întrebarea firească: cine şi cum face educaţie în această 
societate? 

 
Complexitatea şi intensitatea factorilor de influenţare 

şi de presiune asupra copilului au crescut atât de mult, încât 
personalitatea acestuia nu mai este doar un rezultat al eredităţii, 
mediului şi educaţiei. Copilul însuşi este „constrâns” să devină 
un „actor al propriei educaţii”. 

Nimeni nu contestă existenţa unor numeroase familii, 
a unor şcoli şi instituţii care veghează atent asupra creşterii şi 
educării copiilor. 

Problema nu constă însă în a enumera agenţii 
educative şi nici măcar în a stabili capacitatea acestora de a 
oferi modele şi de a stabili priorităţi.  

Adevărata problemă o reprezintă necesitatea de a 
asigura coerenţa acestor influenţe educative, de a le integra într-
un parteneriat viabil în perspectiva idealului educaţional, un 
parteneriat solid între şcoală, familie şi comunitate. 

În ansamblul agenţilor educativi, şcoala, se ştie, 
joacă un rol esenţial. Dar o şcoală de calitate şi de succes nu 
poate fi înţeleasă astăzi în afara unei redimensionări a relaţiei 
şcoală-familie-comunitate. 

Această relaţie poate fi din ce în ce mai periclitată în 
condiţiile actuale, din următoarele motive: 

 

a) climatul familial s-a deteriorat sub presiunea 
şomajului, grijilor materiale, pierderii încrederii 
în valori, a stresului cauzat de toate acestea; 

b) unii părinţi aşteaptă încă „totul” de la şcoală; 
c) neînţelegându-şi corect rolurile- mai exact noile 

roluri, cadrele didactice şi părinţii se 
învinovăţesc reciproc. uneori şcoala îi acuză pe 
părinţi de incompetenţă educaţională, de 
dezinteres, pretenţii exagerate şi chiar 
agresivitate, iar părinţii, fie că le pretind 
învăţătorilor o atitudine mai intransigentă faţă de 
elevi, confruntând dialogul democratic elev-
învăţător cu familiarismul păgubos, fie le impută 
insuccesele elevilor, neînţelegând exigenţele 
prezentului; 

d) literatura pedagogică pentru părinţi este puţin 
reprezentată pe piaţa cărţii sau nu este 
valorificată de factorii responsabili. 

Poziţia celor două instanţe educaţionale- şcoala şi 
familia- trebuie să fie însă una de parteneriat, chiar şi membri ai 
comunităţii locale, deoarece crescând miza şcolarizării, există şi 
părinţi care doresc să se implice din ce în ce mai mult în viaţa 
şcolii. 

Un exemplu concludent în acest sens este implicarea 
unui mare număr de oameni din localitate la activităţile şcolii 
din timpul implementării proiectului „Talentul nu are vȃrstă”, 
proiect câştigat la nivel local, care a avut ca şi obiectiv general 
întărirea legăturii dintre şcoală-familie-comunitate. 

Pe parcursul anului şcolar, am desfăşurat  activităţi 
de prestigiu, prin care am urmărit: 

• sensibilizarea comunităţii faţă de valorile culturale 
locale prin informare, documentare şi activităţi 
comune; 

• stimularea curiozităţii, a interesului părinţilor, a 
membrilor comunităţii locale prin implicarea activă în 
viaţa cultural-artistică; 

• participarea directă a părinţilor la activităţi de pregătire 
a unor materiale necesare promovării, mediatizării şi 
diseminării proiectului; 

• stabilirea unui parteneriat continuu între şcoală-
familie-comunitate; 

• ameliorarea interrelaţionării, socializării, comunicării 
între elevi, cadre didactice şi părinţii din grupul ţintă şi 
alţi reprezentanţi ai comunităţii; 

• dezvoltarea capacităţilor organizatorice şi a spiritului 
de echipă, de cooperare, o mai bună stimulare şi 
motivare în a se implica direct în activităţi comune. 

              Prin aceste activităţi comune am reuşit: 
• să responsabilizăm comunitatea faţă de cunoaşterea 

problemelor cu care se confruntă şcoala; 
• să creem un „fir roşu” între cadre didactice şi, familiile 

elevilor-comunitate având astfel sentimentul unităţii; 
• să determinăm autorităţile locale să devină mai 

receptive faţă de nevoile şcolii, implicându-se mai des 
în rezolvarea problemelor lor. 

              Colaborând mai des cu părinţii elevilor din clasă, 
aceştia au înţeles că parteneriatul educaţional este una din 
conceptele cheie ale pedagogiei contemporane, participând 
astfel afectiv şi efectiv la organizarea şi desfăşurarea 
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parteneriatelor educaţionale locale, judeţene, interjudeţene. În 
cadrul acestor parteneriate s-au legat prietenii între elevi, între 
noi, cadre didactice şi părinţi. 

Partener tradiţional al şcolii, familia se defineşte atât 
ca instituţie socială, cât şi ca grup specific constituit din 
persoanele care sunt unite prin legături de căsătorie, sânge sau 
adopţie. Dispunând de o influenţă semnificativă în raport cu 
fiecare dintre membrii ei, familia se caracterizează prin: 

� structură specifică de statusuri şi roluri; 
� seturi de relaţii interpersonale specifice; 
� influenţă puternică asupra membrilor; 
� funcţii relativ precise în raport cu fiecare membru; 
� influenţe reciproce. 

Prin intermediul acestor elemente, fiecare familie 
influenţează atât elevii, cât şi adulţii cu status de părinte, care 
reprezintă parteneri reali sau virtuali ai şcolii. Din această 
perspectivă, cunoaşterea mediului familial din care provin elevii 
şi părinţii lor se constituie ca o condiţie sine qua non atât pentru 
succesul demersului educaţional adresat copiilor, cât şi din 
punctul de vedere al reuşitei perteneriatului. 

Cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de 
partener constant şi autentic devine o prioritate mai ales în 
contextul actual, în care familia însăşi trebuie să se adapteze 
unor schimbări semnificative. În acest sens, în raport cu familia 
tradiţonală, familia contemporană suportă o serie de modificări 
cu referire la statusuri şi roluri, norme şi relaţii, probleme, 
situaţii şi soluţii. 

Pentru a atrage familia, ca element cheie în cadrul 
parteneriatelor educaţionale, şcoala, şi, în particular, noi, 
învăţătorii, trebuie să luăm act de aceste schimbări, adaptându-
ne atitudinile şi comportamentele în consecinţă. Pornind de la 
aceste premise, efortul îndreptat către cunoaşterea familiei ca 
partener potenţial trebuie să se orienteze către: 

• trăsăturile, calităţile, problemele sale specifice; 
• statutul pe care elevul îl are în cadrul mediului său 

familial; 
• valorile şi normele pe care le avansează; 
• avantajele pe care le poate câştiga în cadrul 

parteneriatului; 
• beneficiile pe care le poate aduce şcolii, ca 

partener; 
• chiar în condiţiile asumării acestei perspective de 

către învăţători, în relaţiile dintre şcoală şi părinţii 
pot să apară disfuncţii generate de: 

� limitele în strategiile şcolii din 
domeniul parteneriatului; 

� barierele în comunicarea 
interpersonală; 

� lipsa de interes din partea părinţilor în 
raport cu educaţia şi, în particular, în 
raport cu evoluţia propriilor copii; 

� carenţele atitudinale şi 
comportamentale atât la nivelui 
părinţilor, cât şi al dascălului uneori; 

� problemele cu care se confruntă unele 
familii; 

� marginalizarea sau automarginalizarea 
unor familii defavorizate. 

Pentru a depăşi aceste bariere, care grevează în mod 
inerent parteneriatul dintre şcoală şi părinţii elevilor, trebuie 
asumate ca priorităţi: 

� creşterea iniţiativei şi implicării învăţătorului 
în sensibilizarea şi atragerea familiei; 

� elaborarea şi aplicarea sistematică a unor 
proiecte centrate pe parteneriatul cu părinţii; 

� transformarea comitetelor de părinţi în 
structuri active şi dinamice care îşi pot asuma 
rolul de interfaţă în relaţia dintre şcoală şi 
părinţi; 

� ameliorarea modalităţilor de informare a 
părinţilor; 

� diseminarea unor informaţii clare cu privire la 
şcoală, activităţile şi problemele ei; 

� organizarea unor activităţi extraşcolare 
diversificate în regim de parteneriat. 

Ca rezultat al respectării acestor priorităţi cu părinţii 
actualilor elevi din clasa a IV-a pe care o conduc, numai din 
surse de finanţare extrabugetară am reuşit să recondiţionăm sala 
de clasă (înţelegând achiziţionarea unui calculator, a unei 
imprimante, confecţionarea unui set de costume pentru serbările 
şcolare, dezvoltând astfel atât baza materială a şcolii, cât şi a 
climatului ambiental în care copii lor- elevii noştri îşi 
desfăşoară activitatea tehnică. 

Dintre multiplele motive şi argumente în sprijinul 
demonstrării necesităţii colaborării dinre cei trei factori de 
educaţie, o importanţă deosebită o are consonanţa şi unitatea 
acţiunilor întreprinse. Rolul conducător în procesul de educaţie 
îl are, fără îndoială, şcoala, pentru motive bine cunoscute. În 
calitatea sa de cel mai apropiat colaborator al şcolii, familia 
trebuie să o secundeze de aproape şi sincer. Părinţii iau 
cunoştinţă de cerinţele şcolii faţă de copii, în materie de 
educaţie, prin diverse moduri: la şedinţele cu părinţii, în 
discuţiile individuale cu învăţătorii, prin corespondenţă. În 
general nu se întâmpină dificultăţi în această privinţă. Ele apar 
acolo şi atunci când părinţii adoptă o altă atitudine faţă de 
sarcinile trasate de şcoală, aceasta fie în problemele de instruire, 
fie în cele de educaţie. În acest fel, părinţii creează mari 
dificultăţi copiilor, căci ei nu mai ştiu ce atitudine să adopte, pe 
cine să asculte. Printr-o asemenea atitudine, părinţii creează 
stări de nevroză propriilor copii sau, ceva mai grav, le 
determină un comportament duplicitar şi ipocrit, pervertindu-le 
însuşi caracterul. Iată de ce este necesar ca părinţii, comunitatea 
şi educatorii să formeze un front unitar educativ. Sprijinindu-ne 
reciproc şi adoptând atitudini unitare vom reuşi să ne creştem 
sănătos copiii, pentru că ei nu pot fi decât aşa cum îi creştem 
noi. 

O modalitate reală şi firească a colaborării cu şcoala 
este înfăptuită prin controlul copiilor de către părinţi. În şcoală 
acest control se efectuează zilnic, la fiecare materie, există deci 
o preocupare constantă şi sistematică pentru această problemă. 
Dar acasă? Unii părinţi consideră că aceasta este sarcina şcolii, 
iar alţii se scuză că nu o fac, deoarece nu au competenţa 
necesară pentru a realiza un control de fond. În discuţiile 
noastre cu aceşti părinţi noi trebuie să le explicăm că nimeni nu 
le poate pretinde un control asupra calităţii temelor şi lecţiilor, 
dar unul asupra cantităţii acestora, asupra efectuării sau 
neefectuării lor, este absolut necesar, pentru a preveni situaţia 
obişnuinţei de a nu le efectua. 
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Părinţii au datoria să-şi controleze copiii nu numai 
asupra modului în care îşi îndeplinesc obligaţiile şcolare, ci şi 
asupra relaţiilor pe care le au în afara şcolii, cu alţi copii, şi, 
uneori, şi cu adulţii, pentru că acestea pot fi benigne, 
nepericuloase sau maligne, dăunătoare. 

Şcoala şi familia sunt, aşadar, cei doi factori 
importanţi, cei doi stâlpi de rezistenţă ai procesului instructiv-
educativ, iar între aceştia şi mediul extraşcolar sau extrafamilial, 
comunitatea pendulează copilul, obiect şi subiect al activităţii 
instructiv-educativ. O bună colaborare între şcoală şi familie 
este posibilă numai atunci când familia înţelege bine menirea 
şcolii, iar şcoala consideră familia un aliat, un colaborator 
sincer, permanent, direct interesat în procesul instructiv-
educativ. 

Formele de colaborare a şcolii prin noi, învăţătorii, 
cu familiile elevilor sunt: 

a) întâlniri programate de învăţător: 
- cu toţi părinţii- şedinţele sau lectoratele, în 

cadrul cărora se dezbat teme actuale stabilite 
în prealabil, unele chiar împreună cu părinţii 
(am prezentat părinţilor referate cu tema. 
„Educaţia asupra timpului liber”; „Cum îi 
învăţăm pe copii să înveţe?”; „Caracterul- 
formarea lui în familie”; „Influenţa mass-
media asupra comportamentului elevilor”; 
„Ce este – Întâlnirea de dimineaţă?”; şi 
împreună am stabilit un program zilnic al 
şcolarului de clasa a IV-a); 

- cu un grup de părinţi; 
- numai cu părinţii unui copil; 

b) întâlniri întâmplătoare (în pauze, la terminarea 
orelor, pe stradă); 

c) convorbiri telefonice; 
d) corespondenţa; 
e) vizite la domiciliu; 
f) activităţi nonformale (excursii, concursuri, 

serbări, carnavaluri, aniversări, sărbătorirea 
zilelor de naştere- ocazii cu care atât părinţii şi 
bunicii, pentru că şi ei se implică activ în aceste 
activităţi, cât şi noi, învăţătorii, îi vedem pe copii 
manifestându-se în alt fel decât cel obişnuit. 
Deosebit de plăcută a fost întâlnirea elevilor din 
clasa mea cu o clasă de elevi de la Şcoala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” din Huşi în 
cadrul parteneriatului „Școala şi familia-un 
singur drum ne leagă”, precum şi excursia în 
judeţul Satu Mare, de Ziua Copilului). 

g) Consultaţii la cererea părinţilor.  
Din constatările făcute de-a lungul anilor, consider că 

întâlnirile colective reprezintă cea mai „profitabilă” şi 
democratică formă de colaborare a învăţătorului cu familiile 
elevilor. 

Participarea părinţilor la viaţa şcolii este un indicator 
al procesului de democratizare a educaţiei, în sensul unei 
creşteri a gradului de deschidere a instituţiei educative către 
comunitate, precum şi a creşterii vizibilităţii, transparenţei 
proceselor pedagogice pentru beneficiarii lor. În general, atât 
reprezentanţii şcolii, cât şi părinţii, conştientizează necesitatea 
dialogului şi văd efectul său benefic asupra rezultatelor şcolare. 

În concluzie, nu putem preamări rolul uneia din cele 
două instituţii partenere, în detrimentul celeilalte. Dar cadrul 
social în care educaţia este la ea acasă este şi va rămâne 
ŞCOALA, această instituţie din care îşi iau zborul spre alte 
trepte şcolare şi, în final spre viaţa adultă, toţi tinerii, însă să nu 
uităm că bucuriile şi eşecurile primelor experienţe şcolare sau a 
celor de mai târziu, emoţiile primelor „iubiri”, ale adolescenţei, 
alegerea profesiunii, a partenerului pentru întemeierea propriei 
familiii, toate se raportează şi se rezolvă în cadrul familiei. 
Locul în care copilul învaţă să fie iubit şi să iubească, cu mult 
înainte ca el să fie în stare să facă această distincţie, este cadrul 
familial. 

Având în vedere că, în condiţiile economice actuale, 
eşecul şcolar depăşeşte cadrul strict al învăţământului şi se 
impune ca o problemă stringentă a societăţii, cele două instituţii 
fundamentale pentru educarea copilului- ŞCOALA ŞI 
FAMILIA- trebuie să-şi concentreze eforturile, acordând astfel 
copilului interesul pe care acesta îl merită, ştiut fiind faptul că 
„cine începe bine, sfârşeşte frumos!”, acolo în 
COMUNITATEA din care face parte.  
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Copiii  învaţă ceea ce trăiesc 

  Dorothy Law Nolte 

Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne. 
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi. 
Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă să fie anxioşi. 
Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea. 
Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi. 
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia. 
Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi. 
Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă răbdarea. 
Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea. 
Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească. 
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine. 
Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă că e bine să ai un ţel. 
Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă generozitatea. 
Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr. 
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi. 
Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul. 
Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei şi în ceilalţi. 
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume. 
Copiii învaţă într-adevăr ceea ce trăiesc! Apoi cresc şi ajung să 
trăiască ceea ce au învăţat. 
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Catrenele epigramatice
 
 

Prof. Corneliu VĂLEANU 
 

Nu-mi voi cumpăra friptură, 
Nici măcar o prăjitură, 
Că mă-ndop fără parale 
Cu gogoşi electorale. 

 
Băseciene 

Pe mări şi-oceane cu vaporul 
A dus mereu de ţară dorul, 

Când în politică-a intrat 
Tsunami provocat-a pe uscat. 

 
***** 

Zece ani ca preşedinte, 
Cum ne-a condus, nu-şi mai aduce-aminte,

Acum,  ce este foarte trist, 
O face ...pe-a lupul moralist. 

 
***** 

Când intra-n baia de mulţime, 
Mi-a-ntins o labă cu asprime 
Şi-apoi urgent cu frica-n oase 
M-am dus la boli contagioase. 

 
***** 

În loc nepoţii să îşi crească, 
Ca orice bunic cu dragoste şi har,

S-a apucat să hoinărească, 
Fiindcă-i europarlamentar. 

Ioahanisme 
 

Vorbeşte rar, ca pe silabe, 
De parcă-ar fi în clasa-ntâi, 
Când îl asculţi,blocat rămâi, 

Că-ţi vine să îi tragi vreo două labe.
 

***** 
La interviuri când vorbeşte 

Rânjeşte ca un câine:hârrr !... 
Prin tot ce spune dovedeşte 
Că are-n el şi gene de catâr. 

 
***** 

Ca să ia o hotărâre, 
Cere mult timp de gândire, 

 
Eu o spun fără cinism: 

Suferă de autism! 
***** 

Schimbând sufixul –is cu –escu, 
Pe româneşte-i spunem Iohanescu,
Ca Ceuşescu nu vrea să fie dictator,

Ci să-l întreă pe Băsescu jucător.
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Catrenele epigramatice 

Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi 

aminte, 

Ca orice bunic cu dragoste şi har, 

ţi vine să îi tragi vreo două labe. 

 
i spunem Iohanescu, 

Ca Ceuşescu nu vrea să fie dictator, 
ucător. 

 
***** 

Sintagma:corupţi, penali şi infractori
O spune mereu, mereu de multe ori,

Făcând din asta un refren,
...Fiindcă e oligofren!

 

 
Dăncilisme 

 
Partidul care te-a catapultat
S-ajungi al doilea om în stat,

Vrea mereu să dovedeşti
Că eşti isteaţa din poveşti.

 
***** 

Când ai fost numită premier
Te-am crezut doamnă cu...minte,

Astăzi te crezi ...un reper!
Reflectă bine, ia aminte!...

***** 
Mai pe l-a-nceput de an,
Declarai chiar sus şi tare:

„Nu candidez la prezidenţiale!”
...Dar în în gând aveai al

 
Fabule 

 
Leul şi crocodilul

Pe malul fliviului Nil
S-au întâlnit un leu şi un crocodil,

Ambii războinici de temut
În al Africii ţinut.

Leul pe măsură de-
Şi de căldură afectat

S-a apropiat de apă pe furiş...
Dar crocodilul ascuns în păpuriş
L-a văzut şi pe dat’ a şi strigat:

-Ce cauţi la mine-n regat?
Nu ştii că pe Nil eu sunt faraon?

I se adresă leului pe un agresiv ton:
-Dacă nu pleci imediat

În fălcile mele vei sfâşiat!...
Leul s-a oprit şi şi-a ridicat o labă

Să arate că nu e o vietate sla
Să poată fi răpus atât de uşor

literaturliteraturliteraturliteratură 
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Sintagma:corupţi, penali şi infractori 
O spune mereu, mereu de multe ori, 

Făcând din asta un refren, 
...Fiindcă e oligofren! 

 

 

a catapultat 
ajungi al doilea om în stat, 
Vrea mereu să dovedeşti 

din poveşti. 

Când ai fost numită premier 
am crezut doamnă cu...minte, 
Astăzi te crezi ...un reper! 
Reflectă bine, ia aminte!... 

nceput de an, 
Declarai chiar sus şi tare: 

„Nu candidez la prezidenţiale!” 
...Dar în în gând aveai alt plan! 

Leul şi crocodilul 
Pe malul fliviului Nil 

au întâlnit un leu şi un crocodil, 
Ambii războinici de temut 

cii ţinut. 
-nsetat 

Şi de căldură afectat 
a apropiat de apă pe furiş... 

Dar crocodilul ascuns în păpuriş 
a văzut şi pe dat’ a şi strigat: 

n regat? 
Nu ştii că pe Nil eu sunt faraon? 

I se adresă leului pe un agresiv ton: 
Dacă nu pleci imediat 

În fălcile mele vei sfâşiat!... 
a ridicat o labă 

Să arate că nu e o vietate slabă 
Să poată fi răpus atât de uşor 
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Şi cu un răget înfiorător 
I-a răspuns răspicat: 

-Eu sunt rege-n africanul regat, 
Că toate vietăţile ştiu de mine 

Şi n-am să mă fac acum de ruşine, 
Că nu-s un oarecine sau un oarecare, 

Că sunt mare războinic între atâtea fiare 
Că toţi îmi  ştiu de frică 

Dacă în labele mele îmi  pică. 
Spui că eşti faraon? Mie nu-mi pasă, 

În gheare  te prind ca-ntr-o plasă, 
Te sfârtec  una-două în gură, 
Cât eşti de hidoasă făptură, 

Deci nu mă sperii de tine, nici de elefant 
Cât este el de gigant, 

Dacă eşti viteaz, curajos, 
Înfruntă-mă- în faţă, nu pe la dos!... 
Crocodilul şi-a învârtit  a lui coadă 

Ca leul mai bine să-l vadă, 
Fălcile şi le-a deschis cu colţi fioroşi, 
Ochiii de sticlă din orbite fiind scoşi, 

A ieşit din păpuriş, la lumină de soare, 
Pe leu încercând să-l doboare, 

Dar s-a oprit  dintr-o dată pe loc, 
Că înfrntarea cu leul nu e un joc 

Meditând pe moment că poate fi învins, 
Că în ale leului labe poate fi prins, 

Nici regele junglei nu a mai făcut in pas 
Şi pe locul unde era a rămas 
Şi în mintea lui aşa a gândit, 

Că este mai potrivit 
Să evite-nfruntarea pentru o gură de apă, 

Că o luptă-ntre ei nu e o agapă, 
Ci un conflict crud în care-ar pieri amândoi, 

Chiar dacă sunt nişte fiare de soi. 
Morala: 

Leul şi crocodilul sunt arme nucleare 
Şi, dacă s-ar fi pornit a lor încleştare, 

Deznodământul – ambii îl ştiu: 
Pământul ar deveni un pustiu! 

 
 

Vulpea şi iepurile 
 

O vulpe care-şi creştea puiii într-o vizuină 
Făcută într-o râpă sub un deal în ruină, 
Unde-şi săpase culcuşul ca pe o cetate 

Ca nimeni să nu o poate scoate, 

Flămândă că nu mai mâncase nimic 
De câteva zile şi nu mai avea lapte un pic 

Trebuia să vâneze grabnic ceva, 
Pe un deal,prin pădure,prin curţi,undeva, 

A ieşit din bârlog, uitându-se-n zare 
Să găsească ceva de mâncare, 

Un şoarece,un guzgan, sau o cioară 
Înainte de foame să moară, 

S-a uitat împrejur să nu fie văzută 
De vreun duşman, apoi după firea-i ştiută 

A hotărât să-şi încerce norocul, 
Ştiind că se joacă cu focul, 

Şi s-a dus pe furiş la un gospodar 
Unde văzuse destul de clar 

Raţe, gâşte,  curcani şi găini, 
Dar cu paznici de nădejde, o haită de câini, 

Şi pe furiş s-a strecurat să înhaţe 
Una din multele raţe, 

Însă Grivei, de pază ca un soldat, 
Când a simţit-o a şi lătrat, 

Armata de câini s-a repezit înspre ea 
Să  o rupă-n bucăţi...de-o prindea, 

Săraca a scăpat ca prin minune 
Cu  viclenia-i  ştiută, o pot spune, 

Şi s-a îndreptat spre o fâneaţă 
Ce ieşise-n a ei faţă, 

Şi cum alerga, dintr-o dată a zărit 
Un iepure-n iarbă pitit, 

Pe nesimţite de el s-a apropiat 
Să nu-l scape, că ar fi un păcat. 
Mustăcilă încremenit a rămas, 

Neavând timp să mai facă un pas, 
Iar vulpea cu glas dulce-a strigat 

Să rămână nemişcat: 
-Iepuraş, iepuraş, 

Stai cuminte, drăgălaş, 
Vreau să ne împrietenim 
Şi-mpreună să vorbim, 

Despre  mine se spun multe 
Cine vrea să le asculte, 

Că din fire sunt vicleană, 
Că-mi joc ochii sub sprânceană, 

Că mă fac moartă, vezi bine, 
Să-mi ia blana de pe mine, 

Hăituită-s de când sunt, 
Am destin aşa de crunt... 
Vreau uşor să te mângâi 
Şi prieten să-mi rămâi!... 

Iepurile, auzind ce-i spune, 
A crezut că-i o minune 

Cu vulpea prieten să fie, 
Cum n-au fost de-o veşnicie... 

Prostuţul de vorbe-nşelat 
S-a lăsat îmbrăţişat, 

Vulpea pe loc l-a-nhăţat 
Între dinţi l-a sfâşiat, 
În vizuină l-a cărat 
Şi pe pui i-a săturat. 
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Morala: 
Ca vulpea sunt oameni vicleni 

Care-ţi spun să nu te temi, 
Că-ţi sunt prieteni peste poate, 

Dar te mănâncă pe la spate. 
 

Catârul 
Catârul, nici el nu ştie bine, 

Cum a ajuns şef între cabaline, 
Dar şi peste alte vietăţi numite dobitoace

Care aveau sau nu pe vino-ncoace,
La început, catârul s-a purtat cu decenţă,

Care nu-l prea scotea în evidenţă,,
Fiind văzut ca un împăciuitor 

Peste toate vietăţile de pe-ntinsul ogor,,
Căci ajunsese sus în scaun, fără tăgadă,

Căci nu se iscase încă mare sfadă,
Dar armăsarii şi iepele au început a nechez

Şi măgarii aşişderea 
Din care îşi alesese pe sprâncene 
Consilieri urcaţi pe diferite scene

Cu rolul de  a-l sfătui 
Fapte mari de  a înfăptui, 

Catârul i-a ascultat o vreme 
Fără a se teme 

Că vietăţile numite cu sau fără vino-ncoace
Îl vor lăsa în pace, 

Însă dintr-o dată, cine ştie, 
A visat că este şef în heghelie 

Şi că nu mai vrea să ţină cont de sugestii
Pentru tot felul de chestii 

Cum ar fi nechezatele legi, 
Declaraţii pe care uşor le-nţelegi 

Şi a hotărât să-şi ia timp de gândire
La dânsul în staul pentru orice fel de numire,

Nu timp de o zi, ci săptămâne, 
Ci chiar cu o „sine die” s-amâne 

De numiri în funcţii de stat 
Şi neţinând cont de marele sfat 

Al vietăţilor cu sau nu cu vino-ncoace,
Că aşa mintea lui de catâr îi coace,

Că urmaşii lui Esculap 
Nu i-au spus că e tare de cap, 

Şi încrezător în domnia lui de catâr,
Când nechează mai şi rânjeşte  ca un câine:hârrr!...

Gata să muşte sau să dea cu copita,
Că aşa îl îndeamnă ispita. 

Herghelia de armăsari, iepe şi măgari
Cu el în frunte se cred cei mai tari
Şi peste măsură cei mai înţelepţi 

Că între vietăţile supuse sunt cei mai deştepţi,
Folosind o propagandă fabricată 
Şi în haina minciunii îmbrăcată. 

Catârul nechezând răspicat 
A spus că mai vrea un mandat, 
Susţinut frenetic de cabaline 
Cu spumă la gurile lor pline, 

Dar vom vedea ce spune viitorul,
Adică soborul. 
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Dar şi peste alte vietăţi numite dobitoace 

ncoace, 
a purtat cu decenţă, 

l prea scotea în evidenţă,, 

ntinsul ogor,, 
Căci ajunsese sus în scaun, fără tăgadă, 

Căci nu se iscase încă mare sfadă, 
Dar armăsarii şi iepele au început a necheza 

Din care îşi alesese pe sprâncene 
Consilieri urcaţi pe diferite scene 

ncoace 

Şi că nu mai vrea să ţină cont de sugestii 

 
şi ia timp de gândire 

orice fel de numire, 

 

 
ncoace, 

Că aşa mintea lui de catâr îi coace, 

Şi încrezător în domnia lui de catâr, 
Când nechează mai şi rânjeşte  ca un câine:hârrr!... 

Gata să muşte sau să dea cu copita, 

Herghelia de armăsari, iepe şi măgari 
Cu el în frunte se cred cei mai tari 

 
Că între vietăţile supuse sunt cei mai deştepţi, 

 
 

 

Dar vom vedea ce spune viitorul, 

Morala: Catârul, ştim bine că e încăpăţinat,
Oricât ar fi el de lăudat.

 
 

POEME
 
 

Nicolae VĂLĂREANU  SÂRBU 
 
Sens căutat  
 
De ce cade frunza 
pe acoperișul unui anotimp, 
 
de pleacă îndată păsările 
grăbite și speriate. 
 
Acolo se află sensul 
ce te face să-l cauți 
atât de perseverent? 
 
Când pasărea ce aduce vești 
cântă departe, 
 
aproapele se înclină  
de teamă. 
 
 Unde iertare nu este  
 
Unde iertare nu este 
continuă aprigă lupta. 
 
Nici uitarea nu intervine, 
rămâne o pată în amintiri 
care nu se întinde, dar nici nu iese, 
 
poate fi o cădere în gol 
prin întunericul orb. 
 
Timpul nu mai are răbdare, 
ucide din vârstă și ultima dorință 
fără să aibă remuscări, 
 
un zid prin tăcere apără 
chiar și pe cel învins 
cu speranța revanșei. 
 
Răul interior respiră și el binele 
și încearcă schimbarea. 
 
Cântar, 
pe care din talere să-mi așez 
greșelile dosite? 
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ştim bine că e încăpăţinat, 
Oricât ar fi el de lăudat. 

POEME 

Nicolae VĂLĂREANU  SÂRBU - Sibiu 
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Dincolo de emoție  
 
M-am întrecut cu vorba fără să scriu, 
cuvintele le-am scăpat din frâu 
după ce m-am hrănit cu spusele altora 
luate așa cum sunt. 
 
Dincolo de emoție 
am prins în brațe femeia. 
 
Ca un făcut s-a născut ideea, 
limba de clopot a sunetelor 
care urcă și coboară pe portativ 
alunecoasă 
pe corzile viorii portocalii. 
 
Arcușul se desprinde pe tonalități 
triste și amare  
căzute în vibrații de amintiri 
țesute în ascunsul sufletului. 
 
Adevărul crud 
se ridică la suprafață ca uleiul, 
dar îl vor arunca 
ca pe un surplus învechit, 
un pui de pasăre căzut din cuib 
acolo 
unde nimeni nu-l ocrotește.  
 
Ascuns în hazard  
 
Nu știu ce porți pe umerii 
așa de albi și fragili 
sculptați în zăpadă. 
 
Aștept în pielea tandrului 
ascuns în hazard, 
să se înlănțuie plăcerea privirii 
pentru ce doresc să ating. 
 
Cum îmi vei trimite zvonul 
tăinuit, plin de speranță 
ce urcă prin sânge și capătă putere. 

 
Și așa cuvintele-mi capătă vână, 
de semne în trup se nasc 
din lumina iubirii. 
 

 
 
 
Setea sărată  
 
Ea era plecată 
unde florile au cearcăne colorate 
și lăcrrimează cu arome amare 
sărutând diminețile cu rouă, 
 
urmează să sosească-n amiază 
de pe cărarea cu cireșii copți 
c-un surâs visător. 
 
Chiar dacă vara nu mai e vară 
și setea a devenit sărată, 
iar cerul gurii o cupolă uscată 
smălțuită fibros, 
 
prinde pe margini sunetele 
și ele cad în ispită, 
privesc femeia cu alți ochi 
de sub genele aspre.  
 
Zilele au orele arse  
 
Tu ești femeie mai adevărată, 
plină de încredere, 
de aceea urci treaptă cu treaptă 
o scară fără niciun sprijin 
doar admirată.  
 
În vreme ce ziduri se tot înalță 
nu ai teamă de ele, 
 
privești din fiecare unghi, lumina, 
o cauți în toate obiectele și ființele 
și o faci nemuritoare. 
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Zilele au orele arse 
în arome galbene de crin.  
 
 
Pe amândoi ne fascinează 
crepusculul 
ce se pierde tainic în suflet 
cu iubire. 
 
O recunosc mai subțire  
 
Ruptă din coastele fragile 
o recunosc mai subțire, 
mai verde decât copacul furtunii 
cu rădăcinile în aerul 
pământului gras, 
 
ea își pune amprenta 
pe inima pietrelor de mustesc, 
 
privirea-i se înalță 
cu tandrețe subtilă. 
 
Se furișează în lucruri, 
vorbește cu ele 
de mă subjugă cu dragostea 
ruptă din trup. 
 
Tot ce pot să mai zic, nu zic. 
 
Surâsul ei luminos 
și aura-i celestă 
mă cuprind.  
 
Noaptea tăcerii  
 
Noaptea tăcerii albastre 
nu are trup, 
se topește prin întunericul 
străpuns de stele aprinse. 
 
Noaptea tăcerii surde 
voce nu are, 
se disipează în aer 
lipsită de umbre. 
 
Noaptea tăceru sublime 
dezbrăcată complet, 
se pierde pe sine 
în brațele apelor mari. 
 
Noaptea tăcerii mirate 
nu are picioare, 
dar fuge speriată 
de lumina dimineții.  
 
Noaptea tăcerii fără iubire 
e un întuneric absurd 
prin care trec visele 
pe malul celălalt al dragostei. 

Noaptea tăcerii de foc 
e un fulger prin inimă 
ce-i luminează adâncul 
fântânii din sufletul durerii. 
 

  
 
De dragul atingerii  
 
Tu ai fost umbra risipei de veșminte 
lăsate să cadă pe fața lunii 
de la fereastra timpului 
pe marginea întunericului 
mirat de atâta iubire. 
 
Noaptea părea o ființă disimulată 
uitată afară de pază, 
liniștea avea ochi rotitori 
ca două stele ce schimbă priviri 
de dragul atingerii. 
 
Tot ce n-apuc să-ți spun 
adoarme-n cuvinte 
într-un vis. 
 
De acolo te priveghez 
cu răsuflarea tăiată 
cum cobori lângă mine 
înlăturând aerul mut. 
 
 
Patimi sălbatice la pândă  
 
Spune-mi cine-i cel ce nu știe 
câtă dragoste mai are 
să împartă, 
 
prigonește răbdarea, 
nu are nevoie de ea. 
 
În el se rânduiesc patimile 
sălbatice la pândă 
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dincolo de verbe. 
 
Prinde între degete destinul 
ca pe un pui de pasăre 
pe care-l mângâie, 
 
adaugă zilelor culoarea iubirii, 
le umple cu nesfârșire. 
 
Lasă-mă doar să ghicesc 
cuvintele pe care le cauți 
și o să scriu adevărul. 
 
 
 

Centuria Luminii - Lumina Cuvântului
Cuvântul Luminii 

 
 

Elena ARMENESCU
Motto:  
„Eu sunt Lumina lumii;  
cel ce Îmi urmează Mie  
nu va umbla în întuneric,  
ci va avea lumina vieţii”  
(Ioan cap 8-12)                                                                                             
 
„În lume, necazuri veți avea,  
 dar îndrăzniți! Eu am biruit lumea” 
 (Ioan –cap 16/33) 
 
În loc de prefaţă 
" Mărețul Har m-a mântuit " 
Amazing Grace !* 
 
Măreţul har m-a mântuit 
Pe mine din păcat 
Pierdut eram, dar m-a găsit 
De moarte m-a scapat 
 
Măreţul har m-a învăţat 
S-o rup cu orice rău 
Ce scump mi-e azi tot harul dat 
Trăiesc prin el mereu. 
Dureri, batjocuri, prigoniri 
Adese-am întalnit 
Prin harul marii Lui iubiri 
Eu toate-am biruit 
 
Prin har ajunge-voi in cer 
Cu slava îmbrăcat 
Şi voi slăvi în veşnicii 
Pe Cel ce har mi-a dat. 
(1772 John Newton)  
 
*cântat magistral de Andre Rieu împreună cu orchestra sa.
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*cântat magistral de Andre Rieu împreună cu orchestra sa. 

 

Secretul longevită

 

Sonete 

Prof. Petru

De vrei ca să trăiești o viață lungă, 
Întâi să nu-ți mai placă băutura 
Că știu pe unul ce-a pățit figura, 
Apoi tutunul să-l arunci din pungă. 
 
De pe grătar să-ndepărtezi friptura, 
Femeile de-acum să-ți ajungă 
Și Scaraoțchi să nu te împungă 
Să cauți, ca nebunul, aventura. 
 
Să mergi pe jos să treci ecuatorul, 
De toate astea să-ți dispară dorul 
Și să te-apuci să faci filozofie. 
 
Fără gulai, tutun și vreo beție 
Și fără o zburdalnică soție, 
Un an… îți va părea o veșnicie! 
 

 
       Poți face multe… 
 
Poți face multe dacă ai răbdare, 
Oricare vis îți poate prinde viață 
Și poți topi un munte-ntreg de gheață 
Sau să înalți o insulă în mare. 
 
Dai de lumini orbecăind prin ceață 
Și-n beznă se aprinde-o lumânare 
Sau din cuvânt se naște-o cugetare 
Ca zâmbetu-ntr-o tristă dimineață. 
 
Din frunzele din pomi tu faci mătase 
Pe-un râu întins poți pune pod de vase 
Și timpul vindecă orice durere. 
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Izvorului tu limpezește-i unda 
Iar în clepsidră să-nmulțești secunda 
Și-n trestii de cuvinte să pui miere. 
 
Femeie… 
 
Femeie, infidelă creatură, 
Ce te împarți cu-aceeași dărnicie 
Și unuia ,și altuia, și mie 
Și-o duci din aventură-n aventură. 
 
Tu ești adevărată-academie 
În care dobândești învățătură 
Că tuturor le dai mură în gură 
Și-un dor nemăsurat de veșnicie. 
 
Dar toată vina n-o porți tu ci furii 
Că noi, bărbații,-ți jefuirăm nurii 
De ai ajuns pe stradă cerșetoare. 
 
Eu aș îngenunchea, dar mi-i rușine, 
Nici nu mai știu de-ți amintești de mine, 
Dar ți-am adus o azimă și-o floare.  
 
Ce caut eu… 
 
Ce caut azi la psihoterapie? 
Așa mă întrebam eu după masă 
Când, de nebun, am fost plecat de-acasă 
Și am ajuns acolo din prostie. 
 
Iar doctorul în pace nu mă lasă 
Că multe despre mine-ar vrea să știe , 
De am mai dat dovezi de nebunie 
Și dacă mama este sănătoasă. 
 
Atunci de tine mi-am adus aminte 
Că numai tu cred că m-ai scos din minte 
De m-ai făcut, iubire, să-mi iau câmpii. 
 
De-am candidat și la parlamentare 
E semn că nebunia leac nu are 
Că stau acum alături de toți tâmpii… 
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Şarpele de pe balustradă
 
 

Pr. Marcel MIRON 
Alerg 
de ceva vreme 
fug pe câmpia bătută 
de soarele torid. 
 
Prin ierburi uscate 
cu hainele rupte de spini 
picioarele îmi înfloresc răni vii 
ca florile roşii 
din pădurile de cactus. 
 
Ca în învăţăturile  
sfântului neagoe Basarab 
Către coconul său Teodosie 
inorogul 
fiara sălbatică 
loveşte cu copitele 
în câmpia de aramă 
şi mă învăluie 
în tunete fără nori 
şi fulgere fără ploaie. 
 
Către podul din faţă alerg. 
 
Dincolo de râu de foc 
sunt munţi 
de unde vine tot ajutorul. 
 
Pe balustrade podului 
doarme şarpele 
întins de la est la vest 
cu ochii închişi 
gustă aerul cu limba bifurcată 
şi îmi scanează fiinţa. 
 
Nu mă fac frate cu el 
voi trece podul 
veninul lui 
dincolo de abis 
nu mai are putere. 
 
Amprenta Sfântului Andrei 
 
În frigul începutului de iarnă 
pe conturul noii biserici 
a sfântului Andrei 
stăm unul lângă altul 
ca pinguinii Antarcticii 
să nu ne îngheţe sufletele. 
 
Zidurile noului Ierusalim 
ne cuprind în vis 
ca pe Ana lui Manole 
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iar venele  
şi oasele 
fierul beton cel viu 
întăreşte mortarul 
până la cota zero. 
 
De aici  
începe orizontul 
fiecare îl vede  
precum se înalţă 
pe vârfurile amintirilor 
ori pe umerii prăfuiţi ai Păstorului 
berbec părăsit 
în drum către muntele Moria. 
 
Suntem ziduri vii 
şi împrumum pietrei 
cărămizilor 
lemnului construcţiei 
atributele vieţii. 
 

 
Când apa sfinţită va umezi 
pereţii ridicaţi cu jertfă 
seminţele sădite în ciment 
vor încolţi  
şirag de miracole. 
 
Fiecare îşi pune palma  
pe inima înpietrită 
a vecinului din perete. 
 
Un roi de inimi 
bătând pentru un şir de veacuri 
urcă pe lanţul ancorei 
care coboară în scripetele 
ascuns de nori. 
 
Cărămizile zidirii 
înnobilate cu miere 
şi boabe de grâu 
amestec dulce 
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colivă sărbătorească 
pregătită de noi 
biserica cea vie a lui Hristos 
luptătoare până la triumf. 
 
Corabia cu visători 
 
Am urcat pe vaporul 
cu pelerini 
pentru portul Athosului. 
 
Corbia vie de visători 
tineri 
bătrâni 
bărbaţi în toată firea 
privesc ţărmurile pustii 
ca în vremurile odiseice 
când Ulise rătăcea 
în drumul către casă. 
 
O taină ne cheamă către Athos 
pe noi 
bărbaţii 
să retrăim 
liniştea de dinaintea creaţiei Evei. 
 
Pieptănăm cu privirea 
ţărmurile pustii 
plajele virgine 
grotele tainice 
cascadele înspumate. 
 
Singurul loc de pe pământ 
unde îl poţi vedea pe Dumnezeu 
frâmântând lut 
pentru a închide rana sângerândă 
din coasta mea. 

 
râuri… 

 
 

Aura George Dan
ce frumos dar mi-ai făcut: 
lacrima pământului… 
 
mi-s umezi ochii- 
de petic de cer, 
de măreţia câmpului, 
de nemurirea mea pentru tine. 
 
bâtrână-mi sunt cât veacul 
dar, nu de buletin, 
de traiul anudin. 
 
atâta Dor s-a adunat în clipa 
de când am încetat am mai fi noi, 
râuri de jar s-au preschimbat în ploi… 
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Aura George Dan – Huşi 
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revarsă –acum, de frumuseţea gândului 
de florile din gard, 
de dimineţi… 
 
de Zboru-mi frânt, 
de-a inimii nămeţi. 
 
râuri de lacrimi, lacrimi perene 
în prag de Sânziene! 

 
confuzie 
 
în vâltoare, 
inima sângeră, sângeră… 
 
se agaţă nevolnică, neştiutoare, de umbră 
ca şi cum, umbra 
lumină-ar fi! 
 
ca şi cum, Soarele 
ar răsări, în nopţi… 
…………………. 
 
se –agaţă, printre lacrimi, şoptind 
nume, fără ecou! 
 
se –agaţă,  
ca şi cum umbra, Lumină-ar fi 
iar Lumina, umbră. 
 
dincolo, şi dincoace de  ţărm 
 
mă doare orice pom, cu umbra sa 
fiece scară spre cer, spre Infinit. 
înlăcrimată, amintirea ta 
şi-oricare orizont nemărginit. 
 
mă dor cărările, ce duc şi vin 
şi orele de-amor nestins, bizar 
floarea de colţ, sedusă de senin 
şi lacrimile, prefăcând în jar…. 
 
mă doare nelumina din tristeţi, 
frunzişul umed, răscolit de vânt 
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mă ard, pe creste, brazii cei semeţi 
şi neiubirea, prefăcută în cânt. 
 
 

Seara de Toamnă
 

 

Pe cer brăzdat 

de gândurile toamnei, 
prin nori căzuți 
când soarele înspre apus, 
încă mai doarme,.. 
Aripi înfrigurate, 
îşi caută liman în zări 
îndepărtate.  
Tăcerea picură tăceri 
de linişti necuprinse, 
când şoapta galbenă a frunzelor, 
şi ea adoarme, 
de verdele 
atât de verde-n sori,.. 
... iar azi e cuibărită 
în chihlimbarul toamnei., 
și se alintă în culori. 
În zare, culorile pădurii, 
în agonie se întrec 
şi cad în focuri 
pe oglinzi de ape,.. 
E seară. Şi totu-ncremeneste 
ca-ntr-o vrajă, 
se lasă cerul, de mine,mai aproape 
şi stele coboară somnoroase, 
iar luna plictisită,  
muscă adânc din înuneric 
şi din ape, 
când gândurile toamnei 
stau de strajă. 
 
Poveste Adevărată 
 
Eram copil 
şi locuiam pe strada "Înălţării". 
Şi ce frumoas era... 
pe-atunci.. mereu mă înălțam,.. 
insă de-odată, strada mea, 
alt nume a căpătat şi-n "Lăcrămioarelor"
s-a preschimbat. 
Am vrut, n-am vrut.. 
de dragul florilor ..m-am bucurat... 
Deja crescusem mare 
şi începeam s-aleg cărări 
spre neştiut.. 
însă mi-ar fi plăcut, 
pe strada "Înălţării"să rămân, 
dar...n-am putut... 
Aşa mi-a fost sortit,...şi cred că străzile,

literaturliteraturliteraturliteratură 

Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019 

Seara de Toamnă 

Dorina NENICI – Huşi 

n "Lăcrămioarelor" 

a fost sortit,...şi cred că străzile, 
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destinul mi l-au mânuit.. 
ducându-mă în alt decor,.. 
în altă viaţă să trăiesc, 
cu înălţări şi lăcrămioare 
și în căderi.. Şi-atunci.. 
uitasem să iubesc.. 
şi chiar uitasem să-mi mai fie dor. 
Apoi când anii, peste mine au năvălit, 
în gândul meu, 
lăstar din rădăcină strămutată, 
a pornit...şi s-a-naltat, şi s-a-naltat 
pân-a-nceput să lăcrimeze 
şi-apoi,..Într-un târziu, 
pe strada Minulescu, m-am mutat. 
Acum, pe strada Minulescu locuiesc 
şi-am început şi eu.. 
"..cu mine însumi", să vorbesc 
şi-n mine însămi, în sfârşit să regăsesc 
pe mama şi pe tata, ... 
ca-n vremurile de-altădat, 
când eu, fetiţa blondă cu păr cârlionțat, 
cântam,jucându-mă de-a teatrul.. 
şi-acum,..visând la străzile 
pe care mai de mult, am stat... 
Şi-n poezie mă frământ acum 
căci de la Minulescu, parcă.. mi se trage 
şi-n poezie cuvintele iau foc" 
ca-n "Acuarela" şi în Romanţa cea "fără ecou" 
şi în a "Celei c(ar)e pleacă ".. 
Pe strada Minuescu locuiesc.. 
..cine spunea că n-am noroc ?! 
 

Liniştea 

Liniştea 
pe-oglida apei, împleteşte 
fire lungi şi-adânci de cer, 
o visare înnoptata 
a luminii-n efemer.. 
Liniştea 
cu chip de taină 
renăscută-n feerie, 
când Poseidon şi Zeus, 
tulburaţi de-atâta pace 
au trezit...fior în nimfe, 
cu un val de poezie.. 
Liniştea , 
adânci tăceri 
din cuvinte nerostite, 
instelate-n armonie 
de albastru şi mister, 
pentru tot firescul lumii, 
din poveşti,.. nepovestite.. 
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Ceva de râs (ul lumii!)
 
 

Prof. Petru F. GRECU 
 

             Motto:

Alegere nepotrivită 
 
Săraca fată cuminte  
N-a avut destulă minte 
Să priceapă care-i rostul 
Dacă te măriţi cu prostul. 
 
Nepotrivire 
 
Trage Leana, spre chindie, 
La teabă-n gospodărie. 
Şi Vasile, tot aşa, 
Doar că trage…la măsea. 
 
Contraste 
 
Este mândră şi gătită 
Ca o doamnă de elită, 
Dar ce vezi în casa ei!? 
Ca la pupăza din tei. 
 
Un soţ îngăduitor 
 
Noaptea, la etajul zece, 
Doamna cu-n amant petrece. 
Soţul-i dus pe cale lungă 
Şi au timp cât să le-ajungă. 
Însă dracul, neavând treabă, 
Îl întoarce mai degrabă. 
Găsindu-i s-a înfuriat, 
Dar repede i-a iertat. 
Să-i arate că-i bun om, 
I-a dat drumul...din balcon. 
 
Bogăţia-i înşelătoare 
 
Carte multă nu se cere, 
Prost să fii, să ai avere. 
Fetele, roi de albine, Vor sta tot pe lângă tine,
Până ţi-ar suge avuţia, 
Tu râmâi doar cu prostia. 
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Ceva de râs (ul lumii!) 

Prof. Petru F. GRECU – Pădureni, jud. Vaslui 

Motto: 
Să nu uităm să zâmbim, 
Să uităm că-nbătrânim! 

Fetele, roi de albine, Vor sta tot pe lângă tine, 
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Metaforele eului liric în volumul de versuri 
„O altă dimensiune a sentimentelor” de 

Daniela Achim-Harabagiu
 

 
Emilia STROE-ȚENA

 
         Acest al II-lea volum de versuri al tinerei poete Daniela 
Achim Harabagiu, intitulat sugestiv ”O altă dimensiune a 
sentimentelor”, apărut la editura ”eCreator” Baia Mare
prezintă concepția și viziunea autoarei despre iubire, ca sursă a 
vieții, iubire devenită poezie, aflându-se peste tot: 
Pe urmă în izvoare,.../ Apoi în frunzele copacilor,/Verzi, 
îngălbenite,/Ruginite,/  Pe cer, pe aripi,.../ În a
Lactee,/ Coborâtă în cireșele/de mai, pământene!”

 
Acest poem de deschidere este unul vizual, viu colorat, cu 
imagini metaforice deosebit de sensibile. Poeta vorbe
dimensiunea ”nelumească, atemporală, astrală, aproape 
ubicuitară” a sentimentelor sale. Imaginea persoanei iubite, 
venite ”din altă galaxie”, se compune și din asemănări cu figuri 
mitologice și istorice: ”chip frumos, de Rege 
Dac”;...”preschimbat în Eros”. Iubirea este un copac cu ramuri, 
cărora poeta le cere să înmugurească în inima iubitului, ramurile 
confundându-se poetic, cu eul său: ”Înmugurește
ta!/ Fă-mi lăcaș unde fluturii zboară,” (Pe ramuri de iubire).

 
Poeta îi dresează iubitului său rugămintea de a opri timpul, de a 
intra în eternitate cu fericirea: ”Oprește timpul, păstrează 
clipa,/ O zbatere de aripi, nu vreau să mă doară!
Meditația poetei pe tema iubirii – o iubire captivă după care 
sufletul ”rămâne-nsângerat”, în poemul ”Ți-
drept ”concluzie” presărarea de ”praf de stele”: 
te iubesc și te-am eliberat,/Din strașnica  Închisoare  a 
gândurilor mele,/Fără să-ți spun că sufletu
nsângerat,/ Asupra-am presărat, magnific praf de stele.” 
Zbuciumul, dramatismul acestei ”mari iubiri târzii
sufletul poetei, din interiorul ființei în cosmos și are puterea 
unui adevărat seism: ”Ai preluat  frumoasă,  teribilă,  
Neîntâmplată,  a unei mari iubiri târzii,/ Cu care
și cerul și planeta.” (Ți-am spus) 
 
Iubirea este o ”mirabilă povară”, ”dulce ca mirea
îmbracă o ”haină precară” 
sau”umblă zdrențuită”: ”Și uneori e mândră,/ Iar alteori e 
tandră,/ Și umblă zdrențuită,/ De multe ori flamândă,/  Și goală 
cum e,  s-ar ascunde,/ Dar, nu are unde,/ Umblă iubirea
noi desculță,/ Vrăjitoare drăguță”. (Mirabila povară) Rela
dintre cei doi îndrăgostiți capătă imaginea unei scene de 
vânătoare, unde metaforele, când suave, când profunde, au o 
strălucire aparte: ” Te-am ucis în propria-ți vânătoare pornită/ 
Asupra-mi vulnerabilului, pământescului eu,/ Din confruntarea 
cu tine-am rămas, pururi rănită,/ Ca într-o farsă  urâtă  a 
destinului greu.” (În taină) 
  
O ală imagine, inspirată dintr-un basm anume, cu un prin
la vânătoare, ne readuce ulterior într-un cadru cât se poa
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Metaforele eului liric în volumul de versuri 
a sentimentelor” de 

Harabagiu 

ȚENA - Alexandria 

lea volum de versuri al tinerei poete Daniela 
Achim Harabagiu, intitulat sugestiv ”O altă dimensiune a 
sentimentelor”, apărut la editura ”eCreator” Baia Mare, 2018, 

ția și viziunea autoarei despre iubire, ca sursă a 
se peste tot: ”în pietre,/ 

Pe urmă în izvoare,.../ Apoi în frunzele copacilor,/Verzi, 
îngălbenite,/Ruginite,/  Pe cer, pe aripi,.../ În aștri, în Calea 

șele/de mai, pământene!” (Vei ști). 

Acest poem de deschidere este unul vizual, viu colorat, cu 
imagini metaforice deosebit de sensibile. Poeta vorbește despre 

”nelumească, atemporală, astrală, aproape 
” a sentimentelor sale. Imaginea persoanei iubite, 

și din asemănări cu figuri 
chip frumos, de Rege 

”. Iubirea este un copac cu ramuri, 
mugurească în inima iubitului, ramurile 

ște-mă în inima 
(Pe ramuri de iubire). 

dresează iubitului său rugămintea de a opri timpul, de a 
ște timpul, păstrează 

clipa,/ O zbatere de aripi, nu vreau să mă doară!”(ibid.) 
o iubire captivă după care 

-am spus”, are 
”: ”Ți-am spus că 

șnica  Închisoare  a 
ți spun că sufletu-mi rămâne-

am presărat, magnific praf de stele.” 
mari iubiri târzii” trece din 
ței în cosmos și are puterea 

Ai preluat  frumoasă,  teribilă,  ștafeta/          
Neîntâmplată,  a unei mari iubiri târzii,/ Cu care-am zdruncinat 

dulce ca mirea”, deși 

i uneori e mândră,/ Iar alteori e 
Și umblă zdrențuită,/ De multe ori flamândă,/  Și goală 
ar ascunde,/ Dar, nu are unde,/ Umblă iubirea-ntre 

”. (Mirabila povară) Relația 
ți capătă imaginea unei scene de 

vânătoare, unde metaforele, când suave, când profunde, au o 
ți vânătoare pornită/ 

ului, pământescului eu,/ Din confruntarea 
o farsă  urâtă  a 

un basm anume, cu un prinț plecat 
un cadru cât se poate de 

banal și de comun; iubita, bătând la poarta palatului, având cu 
sine o tolbă doldora de sentimente, averea sa, se treze
în acest spațiu străin și auster, neînțelegând de ce singurul său 
dar, adică sentimentele sale nu încap(e) acolo. un an
dramatism interior străbate aceste versuri de un lirism 
modernism aparte: „I-am zis: - Dar stai pu
Și pe neașteptate, mi-a detectat,/ Cu un aparat extrem de 
sofisticat,/ Sentimentele./ Apoi mi-a spus implacabil 
încruntat/ -Aici accesul e interzis/ Pentru persoanele/ Cu al 
sentimentelor gabarit depășit!/ -Și pentru că ești la prima 
abatere,/ Te sancționez cu avertisment,/ Pentru data viitoare,/ 
Îți voi confisca sentimentele!” (Acces interzis)
să continue ”portretul” iubirii, tânăra poetă Daniela Achim 
Harabagiu o compară cu o ”regină păgână
cerând fie iubitului, fie cititorului să îi facă o cunună de 
mărgăritare, s-o împodobescă cu razele lunii 
o facă să răsară în inima sa, plină de trăiri sincere, autentice, 
inocente: ”Adună-i  mărgăritare/ Și fă
o cu raze,/ Desprinse din lună,/ Și vino la mine cu ea,/ Într
seară Cerească,/ Răsare-o apoi în inima mea/ 
înmugurească! ” (A inimii stăpână). 
 
Elementele din care se compun atmosfera de iubire, elemente de 
peisaj, dar și cele ale figurii umane se transformă în semne 
poetice; sensurile lor se încarcă de densitate 
Iubirea devine o ”dulce durere”, o ”
”descumpănește” și ”năucește”. Adverbul de mod ”
folosit adesea în limbajul colocvial, este bine sedimentat în 
structura ”maxim mă năucește” și nu împietează. (Suntem în 
eter). Sentimentele poetei, deși resimțite prin toți porii ființei, 

prin toate ”
depășesc contingentul, se înalță în 
astral, în eter: ”
prelungirea acestei lumi,/ Două 
unghiuri adiacente,/ ardente,/ de 
bătrânul Cronos  îngemănate,/ 
latente.” (Suntem în eter) Între vis 
și realitate, poeta preferă visul c
pe o prelungire a gândurilor 
simțirilor ei curate: ”
concretul din lumea asta 
perversă!”
Trupurile celor doi îndrăgosti
sunt canale de comunicare spre 
infinit și absolut; poeta utilizează 

o imagine plină de prospețime, de un inefabil semantism: 
”Duceam cu noi,/ În noi,/ Iubirea păgână 
Ca niște mânji/ Sălbatici și neîncălecați,/ Să ne salveze din 
noianul de mirări/ Cuprinse în această lume absurdă/ 
de întrebări!” (În lumea din vis) 
 
Într-un alt poem, poeta își deplânge durerea născută din trădare 
și minciună: ”Mă durea  durerea  ce mi
dureros de cuvinte, greu de înțeles”./ ”… Mă durea durerea la 
gândul tău schimbător,/ Lipsit de iubire, sufletul tău 
plimbător,”(Să îmi scrii un poem!) Poezia Danielei Achim 
Harabagiu se  remarcă printr-o tonalitate u
factură romantică folosind un registru lexical ce pleacă de la 
banal, normal și accesibil pentru a ajunge la un nivel poetic cu 
imagini ce îl prind pe cititor captiv în mijlocul lor, înfă
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și de comun; iubita, bătând la poarta palatului, având cu 
sine o tolbă doldora de sentimente, averea sa, se trezește din vis 

țiu străin și auster, neînțelegând de ce singurul său 
dar, adică sentimentele sale nu încap(e) acolo. un anume 
dramatism interior străbate aceste versuri de un lirism și 

Dar stai puțin, el m-a invitat.../ 
a detectat,/ Cu un aparat extrem de 

a spus implacabil și foarte 
Aici accesul e interzis/ Pentru persoanele/ Cu al 

Și pentru că ești la prima 
ționez cu avertisment,/ Pentru data viitoare,/ 

(Acces interzis) Încercând 
” iubirii, tânăra poetă Daniela Achim 

regină păgână”, ”a inimii stăpână”, 
cerând fie iubitului, fie cititorului să îi facă o cunună de 

o împodobescă cu razele lunii și să i-o predea, să 
ma sa, plină de trăiri sincere, autentice, 

Și fă-i cunună,/  Împodobește-
Și vino la mine cu ea,/ Într-o 

o apoi în inima mea/ Și las-o acolo să 

Elementele din care se compun atmosfera de iubire, elemente de 
și cele ale figurii umane se transformă în semne 

poetice; sensurile lor se încarcă de densitate și dramatism. 
”, o ”efervescență” ce 

”. Adverbul de mod ”maxim”, 
folosit adesea în limbajul colocvial, este bine sedimentat în 

și nu împietează. (Suntem în 
și resimțite prin toți porii ființei, 
prin toate ”celulele” sale, 

șesc contingentul, se înalță în 
astral, în eter: ”Suntem  în eter,/ În 
prelungirea acestei lumi,/ Două 
unghiuri adiacente,/ ardente,/ de 
bătrânul Cronos  îngemănate,/ 

.” (Suntem în eter) Între vis 
și realitate, poeta preferă visul ca 
pe o prelungire a gândurilor și 

țirilor ei curate: ”Mă obosește 
concretul din lumea asta 
perversă!” (În lumea din vis) 
Trupurile celor doi îndrăgostiți 
sunt canale de comunicare spre 

și absolut; poeta utilizează 
de un inefabil semantism: 

”Duceam cu noi,/ În noi,/ Iubirea păgână și neastâmpărată,/ 
ște mânji/ Sălbatici și neîncălecați,/ Să ne salveze din 

noianul de mirări/ Cuprinse în această lume absurdă/ Și plină 

și deplânge durerea născută din trădare 
”Mă durea  durerea  ce mi-ai trimis,/ Un joc 

țeles”./ ”… Mă durea durerea la 
gândul tău schimbător,/ Lipsit de iubire, sufletul tău 

poem!) Poezia Danielei Achim 
o tonalitate ușor elegiacă, de 

factură romantică folosind un registru lexical ce pleacă de la 
și accesibil pentru a ajunge la un nivel poetic cu 

în mijlocul lor, înfășurându-
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l, înlățuindu-l, ca-ntr-un joc magic: ”Mă doare  durerea 
năprasnic la gândul,/ Că nimeni n-o să te iubească, ca mine 
vreodată, / Nimeni pe tine și  nici eu  pe  altul,/ Ce iubire 
ciudată,  fără timp,  fără dată,/ Ce a fost, va mai fi, va să fie?/ 
Iubire curată, iubire furată, magie?” (Să îmi scrii un poem!) 
 
Poeta îi cere iubitului să o iubească ”magnific”, ”enorm”, aceste 
adverbe, ca și mai-nainte adverbul ”maxim”, deși fac parte din 
registrul lexical uzual-modern, nu dăunează imaginii poetice, ba 
mai mult, îi redau și-i sporesc valoarea metaforică: ” Iubește-
mă magnific și chiar nepământesc,/ Cum pe altcineva, n-ai mai 
iubit vreodată,...” sau ”Iubirea nu-i de-ajuns, ar spune cineva,/ 
Și totuși, iubește-mă enorm,/   Precum protagonistul din 
filmul ”Undeva- Cândva”,/ Ca să îți simt iubirea, chiar și 
atunci când dorm!” (Iubește-mă) De la elementele fizice, 
iubirea care îi transformă poetei ”celulele” în ”cazane 
clocotitoare de sentimente” (Alchimie), și-i năvălește în sânge, 
sleind-o ”de viață și de putere”, (Odată) devine ”Într-o zecime 
de scundă nemuribundă” ”parfum de mirt de nard” și se înalță 
spre cer ”ca niște vârfuri lungi de brad” (Ascendentă), căutând 
parcă un vis astral sau ”sămânța focului iubirii” (Poemul cu 
același titlu)  Ea nu trebuie stinsă, ea trebuie să râmână aprinsă 
veșnic; poeta cheamă stihiile pentru a o reaprinde: ”Bateți 
vânturi și spulberați cenușa,/ Suflați tare, salvați sămânța,/ 
Sămânța focului iubirii!” (Sămânța focului iubirii). 
 
Următorul ciclu de poeme se intitulează ”De ziua dorului  și 
alte zile”. Ele au ca tematică tot iubirea, dar la alt nivel, iar 
subiectul ei se schimbă: este când mama, ființa care i-a dat viață 
și a plecat în eternitate, când poetul, când părinții, când înseși 
cuvintele care, așezate după anumite reguli, alcătuiesc structura 
unei limbi. (Dor de mama, Ce-o face mama, Ochii tăi mamă, 
Ce mai au de spus poeții, Despre limba română) O ”definiție” a 
dorului, acest cuvânt intraductibil, întâlnim în poezia scurtă, de 
factură parcă populară, intitulată Dorul, dar și în De ziua 
dorului, unde dorul este sinonim cu muza ce pune stăpânire pe 
poetă, asemenea unei adevărate maladii, cutremurându-i ființa, 
punându-i ”aripi de sticlă” și ridicând-o în astral, depășind zona 
contingentului aducător de suferință : ”Mă năruie, mă ridică,/ 
Îmi crește aripi de sticlă,/ Mă unge la inimă,/ Mă saltă la stele,/ 
Îmi duce dorul cu ele!” (De ziua dorului). 
 
Cele trei poezii dedicate mamei: ”Dor de mama”, ”Ochii tăi 
mama”, ”Ce-o face mama?”, compun chipul mamei ca fiind 
necesitatea absolută, sensul vieții, lumina ei. Poeta reușește un 
portret spiritual prin imagini deosebit de sensibile și delicate, 
având în centru ochiul, privirea, gândurile, ființa de abur a 
mamei, tăcerea ei : ”De când te-ai prefăcut în abur / Eu nu știu 
ce și cum  să fac, / Când tu și toate-ți  împrejur/ Doar tac, și 
tac, și tac!…” (Dor de mama)  sau : ”Mamă,  știi că mă  
surprind/ Uneori/ Cu privirea ta privind?/ Înțeleg, că îmi dai 
ochii tăi,/ Să privesc cu ei,/ Prin ei!” (Ochii tăi mamă) 
 
Există o întrebare care o frământă pe poetă și care dă și titlul 
poeziei  ”Ce-o face mama?” Aceasta își găsește un răspuns 
mulțumitor oarecum recapitulând activitățile din viața ei 
pământeană: poate crește și acolo în cer un pui de asin cu lapte 
praf, sau le citește basme cu zmei și feți frumoși copiilor de 
acolo. Întrebarea persistă în  mintea poetei, totuși, iar fianalul 
poeziei este elegiac, dramatic: ”Nu știu să deslușesc misterul 

acesta nepătruns/ Și-atunci rămâne această întrebare/ Ce-o 
face mama?” (Ce-o face mama?)  
  
Poemul ”Ce mai au de spus poeții” poate fi înțeles ca o artă 
poetică, o mărturisire de credință, întrucât autoarea consideră 
poezia ca un act de creație la care participă și cititorul ei, 
atribuind versurilor înțelesuri nebănuite, necunoscute de poet; 
cum toate lucrurile au fost deja spuse, de la începutul omenirii 
și până în prezent, poeta îl invită pe cititor să remarce talentul, 
harul poetic al creatorului, care aranjează în felul său personal, 
propriu, cuvintele și ideile generatoare de imagini și atmosferă 
poetică:  ”Tu însă cititorule observă clar,/  Cuvintele poetului i-
au fost date-n dar, / Ce vrea cu ardoare să spună, el scrie, / Ș-a 
lui slovă, rămâne în veci mărturie!” (Ce mai au de spus poeții) 
 Este de remarcat că în ambele cicluri poetice, tema 
iubirii este esențială pentru  Daniela Achim Harabagiu, poetă 
sensibilă la frumos, la adevăr, la calitățile umane creatoare de 
modele și repere în viață. Dacă în primul ciclu de poezii, 
Daniela elogiază iubirea ca liant al unui cuplu de îndrăgostiți, 
strigându-și trăirile personale, extazul dar și durerea, rănile, în 
cel de-al doilea ciclu sentimentul iubirii cunoaște o extindere a 
sferei de referință, el incluzând și alte personae iubite din 
familie -mama, părinții, în general; de asemenea, poeta este 
preocupată și de soarta poetului, căruia i se adresează cu 
cuvintele: ”Poetule, nefericită creatură”, iar în poemul intitulat 
”Despre limba română” poeta afirmă că ea este ”Vatra 
culturală la toată Europa” și ne îndeamnă pe noi, cititorii, să 
mai citim încă o data poezia lui Alexei Mateevici despre această 
”Comoară în adâncuri înfundată”. 
  
Daniela Achim Harabagiu este o poetă tânără, inconfundabilă, 
ce-și alcătuiește poezia din trăiri sincere, personale, punând în 
centrul existenței iubirea, motorul vieții, asumându-și riscurile 
unei relații pline de farmec, dar și de suferință, însă mai ales, 
realizând imagini poetice sensibile, pline de candoare, 
melancolie și frumusețe. Poemele sale sunt o alegorie 
sentimentală, creată din cuvinte simple, luate din registrul limbii 
vorbite, cărora poeta le dă, prin talentul său o conotație aparte, 
vizuală, luminoasă și în același timp, muzicală. Incadescența 
trăirilor sale îmbracă o haină metaforică în care încap inlusiv 
jocurile de cuvinte, gen: ”vers, univers, multivers” (Destin), dar 
și imagini pline de candoare referitoare la universul copilăriei 
(Mereu copil, Candoare)  sau la peisajele cu salcâmi și castani 
înfloriți (Ninge cu floare de salcâmi și de castani). Poeta este și 
pictoriță, iar acest lucru se vede în poezia sa, obsedată de vizual, 
de lumină. 
 
”O altă dimensiune a sentimentelor” este un volum de versuri ce 
merită a fi citit și înțeles. Vocea poetei Daniela Achim 
Harabagiu se detașează de  celelalte prin lirismul său de factură 
romantică,  prin aria de probleme pe care poeta le dezbate și le 
adresează sieși, dar și cititorului, pentru ca apoi, singură să 
găsescă soluții poetice în remarcabile imagini artistice. 
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Înseninată de frumos 
 
 

Simion BOGDĂNESCU
 
 Un chip ușor sidefat, cu tăiere caldă de priviri, sugerat 
strânse și ascunsedupă rama unor ochelari invizibili aproape, 
mă prinde într-o suavă reverie de pe coperta unei căr
niponă albă fugărită de un vifor încet de floare de cire
Vasilica Grigoraș, preoteasă de bibliotecă pre
oracol, poetă înseninată de frumos, haijină ce se înal
contemplație, îngrijându-se de sfințenie ca o netulburată 
biserică, să înfieze flori în trepte.  

 
 Față în față n-o cunosc. I-am citit unele poezii 
articole, câteva haiku-uri publicate prin reviste jude
vasluience (cum este „Meridianul Cultural Românesc” 
direcționat de prodigiosul D.V. Marin). Și mă pomenesc luat 
prin surprindere, ca ochiul de frumos, înscris în pasăre (pentru 
că noi, pe la începuturi, am scris cu păsări, cu hieroglife!). Ceea 
ce înseamnă zbor luat din cer și fixat în argilă. Mă pomenesc 
instantaneu că-mi citește volumul de versuri „Valea, Poete!” și 
scrie favorabil despre el. Atunci (și acum!) am luat hotărârea să
i răspund cu niște hieroglife-pasăre! E gândul de a 
cineva care a scris despre cartea mea de versuri fără să mă 
cunoască în față!  
 Am primit cartea „Seninul din inima căr
Pim, Iași, 2019), semnată de Vasilica Grigoraș, ca un fel de 
carte de vizită a spiritului creator întrupat în persoana domniei 
sale și încerc, fără culpă, să răspund, cam târziu, deși poetul 
Al.I. Philippide ne atrăgea iluminat atenția că: „Târziu nu
niciodată și totu-i prea curând.” 
 Volumul, așa cum l-a conceput și scris autoarea stă ca 
o terasă aristocratică: nu vrea să jignească pe nimeni, nici 
persoană, nici operă și are gesturi de încurajare în absolut cum 
își ridica, odinioară, mâna, o prințesă cu o strategie care te 
împingea să o săruți la aer. Nici nu se putea să nu
om cult și fin, umblând cu târzie melancolie pe străzile culturale 
ale Iașului.  L-am numit aici pe scriitorul subtil, Nicolae 
Busuioc. Zice Luminăția-Sa: „Vasilica Grigora
ușurință abilitățile și harul autorilor invocați, caracterele 
tipologice și semnificațiile intuite ale personajelor creionate în 
narațiile în cauză, subliniază esențele și semiotica 
evenimentelor amintite.” 
 Botezată în inima focului, cartea în discu
încadra, estetic, în categoria apolinicului, atât prin seninătatea 
titlului, cât și prin echilibrul judecăților critice, prin descifrarea 
din aproape în aproape a rostului fiecărei opere literare 
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și prin echilibrul judecăților critice, prin descifrarea 
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interpretate într-un limbaj adecvat, stăpânit cu siguran
finețea unui spirit trecut printr-o serioasă cultură, solidă 
lucidă, scriitoarea are, așadar, ochiul format prin costiniana 
osârdie a „cetitului cărților”, de unde și caracterul acut 
intelectualist al descifrării sensurilor profunde 
sentimentelor exprimate în fiecare volum luat sub observa
De aici, multele și diversele caracterizări lapidare, călinesciene, 
uneori, le-aș zice. De pildă, elementele de 
asemenea scriitură poate fi asemănată cu biserica satului 
românesc, cuvântul fiind icoana sufletului românului.” Sau în 
continuare: „acolo, în peștera adâncă a românismului, <lumina 
lui Zamolxis> va păstra veșnic vii stalactitele și stalagmitele în 
care vor străluci perlele profunde ale spiritualită
român...” Critica, pentru autoarea în cauză, nu este numai 
știință, numai interpretare, ci și artă, act artistic, liric și epic, 
muzical și descriptiv. Iată virtuți de prozatoare: „Pe șevaletul 
pădurii din dealul Dobrinei, toamna ghidu
cutia cu acuarele dintr-o gamă largă de culori. Verdele verii abia 
mai licărea din loc în loc.” 
 Semnificația generală, intuită și căutată cu rigoare, 
descoperită cu sinceritate și prietenie vreme îndelungată, este 
aceea că autorii și operele lor conturează România profundă a 
contemporaneității noastre, țara creatoare ce eternizează 
existențele prin cuvânt și merită a fi lăudate și încurajate. De 
multe ori, în finalul discursurilor sale critice, autoarea aduce 
sincere felicitări scriitorilor și operelor 
pentru că este ușor să jignești, să înjuri și să distrugi, dar es
uriaș de greu să creezi ceva autentic și durabil! Nimeni nu scrie 
doar pentru el însuși, ci pentru colectivitatea umană lingvistică 
și etnică din care face parte. Este aceasta, de fapt și de drept, 
axioma scriitorului! „Trebuie remarcat că autorul volum
este purtătorul de cuvânt și simțire al fiecăruia dintre noi, al 
poporului român.” 
 O viziune a contemplației în absolut și în miezul unor 
trăiri esențiale – aceasta este metafora titlului 
cărților. Calea netulburată, mioritică a îns
și prin frumos! 
 Semnificațiile individuale țin de natura sentimentelor 
și ideilor particulare descoperite de autoare în volumele de 
poezii și de proză ale tuturor scriitorilor avizați. Cu spirit ludic, 
Vasilica Grigoraș ...o grigorisește: „Care
Cine e câștigătorul? Sunt convinsă: Cititorul!”

Tonalitatea adresării prin scris are ceva sărbătoresc. 
Surprinde un ritual cu accent enconiastic, dar justificativ, nu 
laudativ peste măsura lucrurilor și nu fără bază de su
Căci mereu intervine cu citate-argument 
luminarea noastră că participăm la descifrarea tainelor lumii 
prin cuvântul înseninat de frumos și ea nu trimite cuvinte în 
vânt numai așa de dragul prieteniei sau, pur și simplu, de 
de a le trimite: „Bogăția limbajului, multitudinea și frumusețea 
figurilor de stil au completat suita de argumente spre a
exprima aceste gânduri. Mărturisesc sincer că le
reală admirație pentru că am identificat aici un cor pe mai mul
voci, cântând într-o armonie perfectă, pe acorduri nipone.”
 Seninul din inima cărților, indubitabil, are 
de istorie literară românească pentru sfâr
deceniu al secoluluiXXI și, în principal pentru personalitățile și 
operele vasluiene.E o „slăbiciune” de patriotism local, dar e. 
Distinsa noastră niponă, bântuită de o noapte albă de cire
vrea să impună memoriei voluntare a timpului oameni de 
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cultură din acest teritoriu, precum: Petrea Iosub, Valentina 
Teclici, Theodor Pracsiu, Simion Bogdănescu, Dan Ravaru, dr. 
Valeriu Lupu, Dorina Stoica, Ana Urma (Haijina), D.V. Marin, 
Daniel Dragomirescu, Lina Codreanu, Ion Gheorghe Pricop 
Ea, Vasilica (Basilica), se poate adăuga (sau o adăugăm noi), cu 
mândrie acestor scriitori, oameni de cultură, pasiona
univers magic al Cărții! 
 Cu chipul ei ușor sidefat, cu tăierea caldă a privirilor, 
încă mă prinde în rama unor ochelari invizibili aproape, o 
niponă albă fugărită de un vifor încet de floare de cire
Vasilica Grigoraș. 
 

Vâslind pe înălţimile celeste, de
Grigoraş 

„O corabie la timp potrivit”, Editura PIM, Iaşi, 2018

         Un titlu foarte sugestiv pentru situaţiile neprevăzute ale 
vieţii. Cine nu a avut nevoie de corabia salvatoare măcar într
moment cheie al vieţii? O corabie în care să intre toată suflarea 
gândurilor şi sentimentelor noastre. Fie şi corabia morgană care 
se zăreşte în depărtare, dar ai nădejde că o să vină să te ducă la 
mal. Şi aici, recurgem la poezia lui Marin Sorescu, în 
Dumnezeu îl întreabă pe om, ce-ar lua cu el dacă s
problema să facă naveta între pământ şi cer, pentru a ţine nişte 
cursuri, fiindu-i permise doar trei lucruri. În faţa acestor dileme, 
omul se gândeşte adeseori, la lucruri materiale. Şi care a
lucrurile esenţiale pe care le-am lua cu noi pe corabia 
salvatoare? Să medităm. Sunt multe lucruri deşarte pe care le 
râvnim şi altele, preţioase, de care ne lipsim, din proprie 
iniţiativă. Şi acestea sunt, de fapt, cele trebuincioase.

Iată, Vasilica Grigoraş ar lua cu sine cuvintele, pe care le 
consideră primordiale. Într-o permanentă căutare de sine, 
autoarea are drept bagaj sentimental, o sarică plină ochi de 
metafore, de imagini superbe, înveşmântate în straie  de 
sărbătoare, pentru a le înfăţişa ochilor noştri, avizi de frumos. 
Pentru autoare, Poezia este corabia care o va duce la ţărmul 
dorit, în arhipelagul visării. Cu o condiţie: să ştie să o conducă. 
Să fie ea însăşi vântul care împinge pânzele în direcţia dorită. 
Poezia îi ţine loc de aer, de hrană şi sete, dar este şi Crezul 
creştin pe care-l mărturiseşte cu destulă smerenie. Un crez 
devenit artistic de care poeta nu se dezice în nici o împrejurare. 

Din punct de vedere motivaţional, Vasilica Grigoraş îşi 
mărturiseşte alegerea fundamentală. O sumă de motive 
demonstrează fără drept de apel că Poezia este pentru ea totul: 
leac împotriva trecerii timpului, a singurătăţii, a plictiselii, a 
tuturor tulburărilor emoţionale. Scrisul înseamnă pentru ea 
libertate de spirit, zbor spre înălţimi, liniştea clipei, şi acordurile 
acelei încântătoare Ode a Bucuriei de a trăi. Conştientă că 
scrisul se naşte ”dintr-un nou răsărit / al credinţei în El / şi în 
mine” (De ce scriu?) 
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cultură din acest teritoriu, precum: Petrea Iosub, Valentina 
heodor Pracsiu, Simion Bogdănescu, Dan Ravaru, dr. 

Valeriu Lupu, Dorina Stoica, Ana Urma (Haijina), D.V. Marin, 
Daniel Dragomirescu, Lina Codreanu, Ion Gheorghe Pricop ș.a. 
Ea, Vasilica (Basilica), se poate adăuga (sau o adăugăm noi), cu 

riitori, oameni de cultură, pasionați ai acestui 

șor sidefat, cu tăierea caldă a privirilor, 
încă mă prinde în rama unor ochelari invizibili aproape, o 
niponă albă fugărită de un vifor încet de floare de cireș – 

de Vasilica 

Editura PIM, Iaşi, 2018 

Un titlu foarte sugestiv pentru situaţiile neprevăzute ale 
vieţii. Cine nu a avut nevoie de corabia salvatoare măcar într-un 
moment cheie al vieţii? O corabie în care să intre toată suflarea 
gândurilor şi sentimentelor noastre. Fie şi corabia morgană care 
se zăreşte în depărtare, dar ai nădejde că o să vină să te ducă la 
mal. Şi aici, recurgem la poezia lui Marin Sorescu, în care 

ar lua cu el dacă s-ar pune 
problema să facă naveta între pământ şi cer, pentru a ţine nişte 

i permise doar trei lucruri. În faţa acestor dileme, 
omul se gândeşte adeseori, la lucruri materiale. Şi care ar fi 

am lua cu noi pe corabia 
salvatoare? Să medităm. Sunt multe lucruri deşarte pe care le 
râvnim şi altele, preţioase, de care ne lipsim, din proprie 
iniţiativă. Şi acestea sunt, de fapt, cele trebuincioase. 

Grigoraş ar lua cu sine cuvintele, pe care le 
o permanentă căutare de sine, 

autoarea are drept bagaj sentimental, o sarică plină ochi de 
metafore, de imagini superbe, înveşmântate în straie  de 

chilor noştri, avizi de frumos. 
Pentru autoare, Poezia este corabia care o va duce la ţărmul 
dorit, în arhipelagul visării. Cu o condiţie: să ştie să o conducă. 
Să fie ea însăşi vântul care împinge pânzele în direcţia dorită. 

hrană şi sete, dar este şi Crezul 
l mărturiseşte cu destulă smerenie. Un crez 

devenit artistic de care poeta nu se dezice în nici o împrejurare.  

Din punct de vedere motivaţional, Vasilica Grigoraş îşi 
sumă de motive 

demonstrează fără drept de apel că Poezia este pentru ea totul: 
leac împotriva trecerii timpului, a singurătăţii, a plictiselii, a 
tuturor tulburărilor emoţionale. Scrisul înseamnă pentru ea 

clipei, şi acordurile 
acelei încântătoare Ode a Bucuriei de a trăi. Conştientă că 

un nou răsărit / al credinţei în El / şi în 

 Autoarea încheagă mici scenarii în care Poezia coboară 
în locul deja pregătit, după o lungă aşteptare, ca pentru a primi 
oaspeţii: ”încă nepregătit să intru / sub giulgiul nopţii / 
îmbrăţişez aripa / crepusculului de seară / care mă inundă tainic 
/ îmbrăcându-mi chipul / din ce în ce mai plin / de ceaţa 
dezlănţuită / în urma zborului / an
negocierii / vin în întâmpinarea / nevoii acute de înţelepciune / 
unde nimic nu se schimbă / şi totuşi nimic nu e la fel / cu 
pumnii plini de mătănii / şi rugăciunile / stropi de lumină // mă 
lepăd de învelişul / înţelesului de
nădejdea / în cele ce vor veni / dând glas înfiorării / verdelui 
molatic al tufarilor / cu scântei de licurici / şi veselie de prunci” 
(Nevoia de înţelepciune).  

 Din sanctuarele poeziei – se aude freamătul vântului 
ecou al tăcerii pline de magice clipe, de pe tărâmul mult 
visatelor utopii. Dar nu numai prin ţinuturile mirifice ne poartă 
poeta, ci, cu o privire atentă, ne aduce în realitate, acolo unde, 
cu toţii vedem, auzim şi simţim geamătul pământului, stors de 
speranţe: ”Dar vocea disperată a Românului / strigă din baierele 
inimii / că trăim într-o nebuloasă  / la o deconcertantă răspântie, 
/ în care ne-am pierdut obârşia, rostul şi sensul. / Nu ne mai 

regăsim / nici ca oameni şi nici ca 
naţie / cu adânci rădăcini în istoria 
milenară” (Văduvi de ţară). 

Cu profundă luciditate, autoarea 
evocă momentele dramatice ale 
poporului şi motivele care au condus 
la asemenea stări dezastruoase:”Nu 
putem mânca liniştiţi / din pâinea 
pământului! / Nu putem tămădui 
tristeţea arborilor decapitaţi / ale

căror memorii e vuiet continuu. / Nu putem săruta mâna străină 
/ şi îmbrăţişa la infinit cozile de topor, / ci nădăjduim că mâine 
cu toţii vom vindeca / dragostea ciumată de
(Văduvi de ţară). Însă poeta, ca un vizionar adevărat, priveşte 
spre viitorul promiţător: ”Mâine ne vom întoarce buzunarele de 
la piept / şi vom răsturna amărăciunea şi mizeria, / mâine vom 
seca apa râului dintre fraţi, / martor la suferinţele şi clătinările 
noastre, / mâine ne vom atinge cu mâini tremurânde / de emoţia 
regăsirii, miracol divin. / Mâine ne vom privi ochi în ochi / şi 
vom simţi mâna Maicii Domnului / sădindu
soarelui / în grădina inimilor”. 

Există şi soluţii pentru a ajunge la acel ”mâine” al mântuirii 
neamului nostru:”Pentru a fi un mâ
ntindem năframa dorinţei / brodată cu gând bun, cuvânt curat / 
şi faptă vânjoasă / curcubeu peste hotarele de
despart pământul trup din trupul nostru / înghiţit de haine voinţe 
străine / şi să desferecăm porţile poteci
fiilor rătăcitori”. Pentru aceasta, nu e nevoie decât:”Să ne unim 
întru credinţă / şi să aprindem luceafărul / nemuririi ţării şi 
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Autoarea încheagă mici scenarii în care Poezia coboară 
o lungă aşteptare, ca pentru a primi 

oaspeţii: ”încă nepregătit să intru / sub giulgiul nopţii / 
îmbrăţişez aripa / crepusculului de seară / care mă inundă tainic 

mi chipul / din ce în ce mai plin / de ceaţa 
dezlănţuită / în urma zborului / anilor fugari // la masa 
negocierii / vin în întâmpinarea / nevoii acute de înţelepciune / 
unde nimic nu se schimbă / şi totuşi nimic nu e la fel / cu 
pumnii plini de mătănii / şi rugăciunile / stropi de lumină // mă 
lepăd de învelişul / înţelesului de-altădată / punându-mi 
nădejdea / în cele ce vor veni / dând glas înfiorării / verdelui 
molatic al tufarilor / cu scântei de licurici / şi veselie de prunci” 

se aude freamătul vântului – 
de magice clipe, de pe tărâmul mult 

visatelor utopii. Dar nu numai prin ţinuturile mirifice ne poartă 
poeta, ci, cu o privire atentă, ne aduce în realitate, acolo unde, 
cu toţii vedem, auzim şi simţim geamătul pământului, stors de 

perată a Românului / strigă din baierele 
o nebuloasă  / la o deconcertantă răspântie, 

am pierdut obârşia, rostul şi sensul. / Nu ne mai 
regăsim / nici ca oameni şi nici ca 
naţie / cu adânci rădăcini în istoria 

(Văduvi de ţară).  

Cu profundă luciditate, autoarea 
evocă momentele dramatice ale 
poporului şi motivele care au condus 
la asemenea stări dezastruoase:”Nu 
putem mânca liniştiţi / din pâinea 
pământului! / Nu putem tămădui 
tristeţea arborilor decapitaţi / ale 

căror memorii e vuiet continuu. / Nu putem săruta mâna străină 
/ şi îmbrăţişa la infinit cozile de topor, / ci nădăjduim că mâine 
cu toţii vom vindeca / dragostea ciumată de-atâta răutate” 
(Văduvi de ţară). Însă poeta, ca un vizionar adevărat, priveşte 

”Mâine ne vom întoarce buzunarele de 
la piept / şi vom răsturna amărăciunea şi mizeria, / mâine vom 
seca apa râului dintre fraţi, / martor la suferinţele şi clătinările 
noastre, / mâine ne vom atinge cu mâini tremurânde / de emoţia 
regăsirii, miracol divin. / Mâine ne vom privi ochi în ochi / şi 
vom simţi mâna Maicii Domnului / sădindu-ne pe vecie floarea-

Există şi soluţii pentru a ajunge la acel ”mâine” al mântuirii 
neamului nostru:”Pentru a fi un mâine, / astăzi, acum, să-
ntindem năframa dorinţei / brodată cu gând bun, cuvânt curat / 
şi faptă vânjoasă / curcubeu peste hotarele de-altădată / ce 
despart pământul trup din trupul nostru / înghiţit de haine voinţe 
străine / şi să desferecăm porţile potecilor / de reîntoarcere a 
fiilor rătăcitori”. Pentru aceasta, nu e nevoie decât:”Să ne unim 
întru credinţă / şi să aprindem luceafărul / nemuririi ţării şi 
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neamului! / Să săpăm urii mormânt / în cetatea îmbrăţişărilor / 
iar crâmpeiele din vatra dulce a ţării / şi odoarele sfinte ale 
norodului / să-şi schimbe sălaşul din postura de adoptaţi / în 
aceea de fii legitimi ai unei noi ere. / Să dăm glas buciumului 
strămoşesc / să se-audă aici şi în toată lumea / strigătul nostru 
mai viguros ca niciodată, / vestind venirea apelor îngenuncheate 
la matcă. / Izvorul dragostei şi-al frăţiei / să curgă limpede şi lin 
peste existenţa noastră / prea mult înlăcrimată. / Să ne bucurăm 
de fructul / reîntregirii patriei şi poporului, / scump trofeu al 
jertfei şi umilinţei / şi să bată la unison clopotele inimilor / spre 
slavă şi mulţumire lui Dumnezeu” (Văduvi de ţară). Aceasta 
este o poezie emblematică, ea demonstrează, încă o dată, rolul 
poetului ca tribun al cetăţii. 

Pe de altă parte, autoarea transpune liric, mici tablouri picturale, 
zugrăvind pasteluri idilice încântătoare :”Soarele scăpătat / 
alunecă dincolo de coama dealului. / Luna îşi face mândră 
apariţia / şi scaldă cu / razele-i delicate / chipurile celor / care-o 
privesc cu admiraţie. / Întregul cer / spuzit cu stele / 
îmbujorându-se juvenil / străluceşte limpede / şi încetişor 
albastrul / cuprinde înălţimile” (Tablou estival). Contemplând 
priveliştea, sufletul se transfigurează, în timp ce tabloul se 
însufleţeşte, creând o stare de linişte şi binecuvântare, 
născătoare de pronii poetice, care te face martor la tainele 
Universului : ”tablou estival însufleţit / din care înfiorată / 
discret mă retrag / pentru o clipă poetică / cu heruvimi şi 
serafimi / în care mi-aştern / gândurile curcubeu, / apariţie 
instantanee / de cuvinte topite-n văzduh / şi preschimbate în 
trăiri divine” (Tablou estival). 

 În altă poezie, în mijlocul unei privelişti blânde, 
luminoase, cu soare mângâietor şi raze îmbrăţişătoare, în 
sufletul poetei se aprinde flacăra unui poem. Şi atunci, prin 
jocul iscusit al închipuirii, poeta se crede Pasărea Phoenix: ”În 
viscolul de foc / al luminii albastre / mă văd pasărea Phoenix / 
şi încep să sporovăiesc / cu ramurile copacilor / ce se mlădie 
uşor / în ritmul trilurilor, / cu mireasma florilor / pitită 
ştrengăreşte / până şi-n ultimile / cotloane ale verii / împodobită 
/ în culorile fluturilor / care-mi ating / creştetul inimii / 
răscolindu-mi / întreaga fiinţă” (Nu există timp). Toate aceste 
imagini îi creează certitudinea veşniciei, a atingerii infinitului.  

În poezia Vasilicăi Grigoraş există ca elemente de construcţie 
poetică: aripi, pulberi de spumă, lacrimi pierdute, multă lumină, 
liniştea, bucuria, visul adevărat, plânsul schimbat în bucurie, 
duioşia nădejdii, sufletul de pluş, zâmbete după lacrimi, 
”stampe vechi / cu aura câmpului”, o sfântă icoană, tainice 
trăiri, ”joc năvalnic / numit viaţă”, un luminiş, fărâme de 
lumină, bucurie de a exista. Cu acestea şi încă altele, autoarea 
clădeşte edificiul trainic care să-i fie adăpost pentru rugă. 

Epitetizare şi metaforizare, comparaţii, din belşug, dau 
versurilor o aură de strălucire calmă. Transfigurarea artistică 

presupune uitarea de sine, autoarea devine o nouă persoană, 
simţurile se acutizează, trăirile se adâncesc: ”cu gesturi  
necontrolate / îmi ridic privirea glacială / pentru a mă căuta // 
după multe aşteptări / m-am regăsit dar cu certitudine  / sunt 
altcineva // în casa inimii / înceţoşată / de bruma amintirilor / 
ultimul ceasornic / bate ora / pentru un nou parcurs // de pe 
chipul / zilelor şi nopţilor / dispar smerite / lamentările 
înrădăcinate / de prea multă vreme / povăţuite / de fâlfâitul 
gingaş / al îngerului nopţii / purtătorul voinţei / de a face unele 
retuşuri / în felul meu de a fi // pe aripi de fluturi albaştri / 
gustând din / dulcele polen al verii / învăţ din nou / alfabetul 
iubirii  / şi proiectez pilonii / unei împliniri adevărate / prin voia 
Domnului” (Îngerul nopţii). De multe ori, şi acesta poate fi 
specificul poeziei Vasilicăi Grigoraş, epitetele se înlănţuie, 
formând o coroană care înnobilează versul. Din una în cealaltă, 
ele sunt o inflorescenţă parfumată care se cere admirată şi 
preţuită în aceeaşi măsură. Ex.”Să îmbrăcăm / pala de foc a 
iubirii / în frânturi de răsfăţ / clipe de-ncântare / la ivirea 
primilor muguri / în braţele fragede / ale inimii / pe platoul 
zorilor / sub mlădierea / vibrantului senin / al cerului care se 
topeşte / printre pleoape suave / în surâsul ochilor / atingându-
ne discret / cu mişcări lente / ca într-un vals de  Brahms” (Vino, 
iubite!)  

De altfel, poeta preferă exprimarea simplă, uşor accesibilă, 
păstrată în retorte de aur în laboratorul său de creaţie care este 
plin de lumina iubirii de frumos şi de oameni: ”stăm furişaţi / în 
laboratorul îndestulat / al sfintei simplităţi/ certă dorinţă / 
proaspăt răsărită / şi ne-mbăiem în chip minunat / în şuvoiul 
verde / al sevei binecuvântate / din lumea vie // în cuvânt 
luminat / ochii ni se întâlnesc / într-o înţelegere subtilă  / a ceea 
ce urmează / întru însorirea sufletului” (Laboratorul dragostei). 
Întreg Universul ia parte la sentimentele celor doi: luna devine 
portocalie doar pentru ei, ziua înmiresmată de primăvară 
debordează de entuziasm şi mai cu seamă, cine iubeşte 
descoperă ”amprenta lui Dumnezeu”(Laboratorul dragostei). În 
această situaţie, îndrăgostiţii pot desluşi ”murmurul viitorului / 
sub al cărui cer inexorabil / timpul se opreşte în loc / şi printr-o 
fisură misterioasă / se furişează strop cu strop / o dragoste 
sublimă” (Laboratorul dragostei). 

O declaraţie de credinţă, de dragoste şi de smerenie faţă de 
Dumnezeu se află în  poezia: ”Întâia-mi dragoste”: ”Semănător 
de pace / îţi reverşi bunătatea / în colţul inimii însetate  / de 
numele Tău cel sfânt. // Izvor nesecat / lin curgător / de lumină 
lăuntrică / pe cărarea şerpuită / cale sublimă / de atins / până nu 
este / prea târziu / spre depărtarea / nesfârşită / neîndoielnică / 
de necuprins / de neatins / de neînţeles / spre înaltul cerului / 
până-n creştetul sfinţeniei. // Feştilă  aprinsă / din curat fir de 
borangic / îmi oblojeşti rănile / suişului anevoios / pe scara 
iertării / dăruindu-mi / bucuria pruncilor / şi înţelepciunea 
bătrânilor / în sensul cel mai adânc / negrăită îndurare / semn al 
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iubirii. // Întâia-mi dragoste / eşti Tu, Doamne! / Te rog, pune 
pecetea Ta / pe inima mea / şi cu voia Ta, / mântuieşte-mă!” De 
altfel, credinţa e considerată de poetă, ca o corabie care îi oferă 
a doua şansă la viaţă: ”la urma urmei / îmi sugerează cu 
clemenţă / o viaţă cusută  / de o a doua şansă / în corabia 
credinţei”(A doua şansă). 

Sintagme comune: o strună de vioară, o lacrimă de compasiune, 
un soare auriu, aroma petalelor, primăvara iubirii, pe aripi de 
cuvânt, nisipul clepsidrei, calea speranţei, petale de soare, 
oglinda adevărului, ungherele inimii, pe aripi de vis, aleea 
visului împlinit, lumină binefăcătoare, şuvoi de lacrimi pe 
obraz, o eternitate a clipei, ş.a.  

Poeta a adunat în desaga anilor, o sumă de ”întrebări / rafale de 
vânt venite tăvălug / din văzduhul fiinţei / fire  încâlcite de roata 
morii / prin albia râului vieţii”(Sub semnul întrebării). Şi în 
acest caz, ”fără efuziuni zgomotoase / printr-o banală sugestie / 
transmitere telepatică / coabitez cu eternul timp al întrebărilor / 
şi mă minunez o clipă / de simplitatea răspunsurilor” (Sub 
semnul întrebării). 

Unele versuri au caracter aforistic, poeta aplicând la propria 
viaţă, experienţe trăite:”zadarnic aş năzui să trăiesc / în temple 
şi palate / când totu-i un castel de nisip” (Zădărnicie şi miracol). 
Şi: ”am înţeles treptat / că zădărnicia-i întuneric / ce bântuie 
doar acolo / unde noi nu vrem, nu ştim, nu putem / să aprindem 
lumina / înlăuntrul nostru / bucurându-ne / de un adevărat 
miracol” (Zădărnicie şi miracol). 

O edificatoare rugăciune, foarte frumoasă, se numeşte”Grăunte 
de praf”: ”noapte adâncă de toamnă / câmpul şi sufletul goale / 
doar luna plină / sunt un grăunte de praf / pasăre-n palma 
colinelor / în sinceră rugă // Doamne, / mi-e foame/ Te rog, 
hrăneşte-mă! / mi-e sete, / Te rog, adapă-mă! / mi-e frig, / Te 
rog, acoperă-mă! / mi-e frică, / Te rog, apără-mă! / mă doare, / 
Te rog, lecuieşte-mă! / mi-e dor de Tine, / Te rog, / iubeşte-mă, 
Doamne! // (.....) // chiar dacă eu, nevrednica, / n-am făcut 
pentru Tine / nimic din toate acestea”.  

Un veritabil autoportret se regăseşte în poezia: ”Pictând cu alb 
pe alb”:”scufundată / într-un vis aievea / mă las purtată / de-o 
mică furtună // patinez pe apele împietrite / ale unui îngheţ 
timpuriu / pozez unui portretist / meticulos / dar cu capul în nori 
/ apoi înaintez uşor / şi păşesc prin albul aşezat / din care 
zvâcneşte / cuvântul fierbinte / de fraze născător // apăs clapele / 
pianului interior / chipul mi se-nseninează / prind vigoare / 
deschid / jurnalul inimii / pictez cu alb pe alb / şi mă regăsesc / 
în floarea de ierbar / dialogând cu / propriul orologiu // mă-
mbrac uşor / cu vechile petale / mă scăld în mireasma / 
adâncului trăirilor / mă îmbăt / cu varietatea culorilor / şi mă  
simt / binecuvântată / de îmbrăţişarea / curcubeului / din anii 
de-altădată”.   

În afara rugăciunii şi a cererii de iertare, dialogul cu Dumnezeu 
se concretizează şi într-o serie de întrebări, pe care autoarea i le 
adresează, cu dorinţa expresă de a primi un răspuns, un semn. E 
o poezie în care, prin aceste interogaţii, poeta recunoaşte că noi, 
oamenii, prin natura noastră, greşim înaintea lui Dumnezeu:”De 
ce, Doamne, cât trăim / stăpâni ne dorim / peste toţi să fim / şi 
să-i umilim? // De ce, oare, Doamne, / nu putem să ne oprim / 
atunci când greşim? / Mereu ne certăm / fără să iertăm / din 
suflet curat / şi adevărat. // De ce, Doamne, nu putem / să ne 
controlăm / şi perseverăm / în ură şi mânie / lene şi mândrie? / 
În loc să iubim / noi ne irosim, / talant cheltuim / în drăcesc 
mod / că e mai comod. // Până când, Doamne / nu vom pricepe / 
cu noi ce se petrece, / şi că viaţa ne e dată / o singură dată, / să 
fim fericiţi / cu toţii uniţi, / să ne mângâiem, / răni să vindecăm? 
// Dă-ne, Doamne suflet / în al nostru umblet / pentru a ne 
reculege / şi-n taină a alege / să ne sprijinim / pe-adevăr divin / 
ca singură scară / spre înălţare, / spre-albă curăţire / pentru 
mântuire. // Fără Tine-n noi / în veci vom fi goi, / dar ne vom 
ruga, / fie, Doamne, voia Ta”(De ce?) 

Cuvinte mai puţin cunoscute: zaimful, iridescente, înzilită, 
trezvia, meteahnă, zulufat, păiang, jurubiţe, ş.a.  

Nu o dată, autoarea foloseşte o sintagmă inedită, bazată pe 
oximoron: ”vocea tăcerii / glas divin” – care nici nu mai trebuie 
explicată, fiindcă e definiţia perfectă a tăcerii.  

Atentă la ceea ce se întâmplă cu sine şi cu cei din jur, poeta 
continuă să lucreze, să îmbunătăţească ceea ce e de îmbunătăţit. 
Şi dacă, la început, îşi vede umbra alunecând timidă pe lângă 
zid, continuând căutarea: ”pestriţă la suflet / stau lângă zidul 
mănăstirii / ne-ndrăznind să intru // firavă ca o lumânare / ce se 
topeşte / în vâlvătaia focului / îmi ridic privirea din pământ / şi 
scormonesc orizontul / până la izvor” (Brâu de mătase). Şi de 
unde, descoperea: ”doar zădărnicie / în jur / şi în mine”, ajunsă 
într-un sens giratoriu, vede că: ”se deschide-o nouă cale / şi-n 
ploaia de noiembrie / las apa şuvoi / să şlefuiască / piatra din 
mine”. Transformarea e salutară şi: ”fără să mă grăbesc / mă 
încing / cu un brâu de mătase / şi simt / cum se înfiripă în mine / 
un germene de nădejde // deschid uşa altarului meu / fac primul 
pas cu dreptul / mă dezbrac / de omul vechi / şi văd din nou 
răsăritul” (Brâu de mătase). 

Natura visătoare a poetei îşi spune cuvântul, mai ales în poezia: 
”Eroina unui basm”, titlu care spune totul:”din când în când / 
rămân cu mine însămi / pe veranda visului // mă imaginez / 
eroina unui basm / întind mâna spre Crai Nou / şi împreună / 
urcăm în Carul Mare / ne plimbăm cu artă  / prin ploaia fecundă 
/ şi prudentă / îmbrăcând / fiorul parcursului pur // răsfoiesc / 
pagini din cartea vieţii / consemnări confidenţiale / despre 
armonii trecătoare / şi vuiete dense / nădejdi împlinite / şi dulci 
amăgiri / raţiuni cuminţi / ori judecăţi neroade / iubiri 
nevinovate / şi pasiuni pline / de argumente goale // cu peniţa 

literaturliteraturliteraturliteratură 



 

        123123123123                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

subţire / scriu dieta sufletului / oglinda adevărului / o stare 
ciudată / cald culcuş / scrânciobul visării / pace senină / în 
toamna adâncă”.  

În dulcele stil baladesc se desfăşoară poezia ”O clipă
cu inserţii filozofico-aforistice. Şi tot de dragul eufoniei, 
autoarea a scris poezia, al cărui cuvânt de ordine, repetitiv, este 
dorul. Nici de aici nu lipsesc asonanţele, specifice genului 
popular: ”dor de dor / şi dor de zbor / dor de umblet / şi de 
zâmbet / de lumină / şi grădină / dor de cânt / şi de cuvânt / dor 
de stih / dor de văzduh / de-nceput / şi de sărut / dor de tine / 
dor de mine / dor de noi / amândoi // dragostile dor / de dor / 
însă / nu mor”(Stropi de dor). În sintonie cu aserţiunea 
dostoievskiană ”Frumuseţea va salva lumea”, poeta Vasilica 
Grigoraş consideră că doar gândul bun, manifestările pozitive, 
virtuţile creştine: Credinţa, Speranţa, Iubirea, dar şi virtutea 
răbdării, a carităţii, pot salva lumea şi, ca atare, ea caută să le 
practice în chip natural, ca modus vivendi: ”În licărul candelei / 
cu răbdarea / anilor fugari, / cu vorbe dulci / abia şoptite / şi 
mângâieri line / de vioară, / treptat / acolo unde era / zgomot, 
întuneric, / sufocare / se simţea / diluarea gândurilor reci / în 
care noaptea nu-i adâncă, / nici ziua doar lumină, / iar soneria 
interioară / anunţă murmurul senin / al înfloririi cireşilor / 
ridicând astfel cortina / spre adevăratul / izvor al iubirii”(Doar 
licărul candelei). 

Sintagme remarcabile: orizont de curcubeu, pe tivul 
anotimpului, în capela unei noi zile, înflăcărate umbre, ”pe 
trupul diafan / al iernii grizonate”. Poeta e conştientă că: ”a 
venit timpul / să mă iau în serios / să-L respect şi să
pe Dumnezeul din mine” (Paradoxuri). Nu lipsesc însă, poeziile 
cu dedicaţie, aşa cum sunt: pentru poeta şi jurnalista Valentina 
Teclici (Noua Zeelandă),  poetei Ana Urma din Vaslui, 
cineastului, scriitorului şi jurnalistului Ben Todică (Australia), 
în semn de preţuire şi prietenie. Acestea au o valoare 
sentimentală. Şoapte, visări, murmure de uimire, sclipiri, 
parfumul salcâmilor, ”timp de muguri, boboci, corole”; 
”moleşeala dulce a dragostei”, ”doriri / de iubiri năvalnice”, 
completează tabloul romantic al unei poete sensibile, al cărei 
chip se reflectă în oglinda sinelui, aşa cum este, de fapt, 
aureolată de neliniştea speranţei şi de nurii dragostei. Dar şi: 
promisiuni deşarte, clipe şubrede, banalităţi subtile. Toate 
acestea, printre ”dorinţe uitate / în cufărul ros de carii / din 
podul inimii” (Suflet pelerin). 

Personificarea este un procedeu stilistic frecvent, astfel lucrurile 
şi fenomenele capătă însuşiri antropomorfice
imperceptibil / al pădurilor şi câmpiilor; ”luna are obrajii albi şi 
scofâlciţi”,”sunetele naturii / hoinăreau aievea / printre 
viguroase ramuri / îmbrăcate de sărbătoare”,”nepăsarea de 
nepătruns, / blândă şi vibrantă / a florilor, copacilor, / râurilor, 
stâncilor, / cântecului păsărilor”;”ecoul paşilor timpului. Prin 
ceea ce scrie, autoarea transmite bunăstarea sufletească şi 
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subţire / scriu dieta sufletului / oglinda adevărului / o stare 
nciobul visării / pace senină / în 

În dulcele stil baladesc se desfăşoară poezia ”O clipă-i viaţa”, 
aforistice. Şi tot de dragul eufoniei, 

autoarea a scris poezia, al cărui cuvânt de ordine, repetitiv, este 
ici de aici nu lipsesc asonanţele, specifice genului 

popular: ”dor de dor / şi dor de zbor / dor de umblet / şi de 
zâmbet / de lumină / şi grădină / dor de cânt / şi de cuvânt / dor 

nceput / şi de sărut / dor de tine / 
ine / dor de noi / amândoi // dragostile dor / de dor / 

însă / nu mor”(Stropi de dor). În sintonie cu aserţiunea 
dostoievskiană ”Frumuseţea va salva lumea”, poeta Vasilica 
Grigoraş consideră că doar gândul bun, manifestările pozitive, 

redinţa, Speranţa, Iubirea, dar şi virtutea 
răbdării, a carităţii, pot salva lumea şi, ca atare, ea caută să le 
practice în chip natural, ca modus vivendi: ”În licărul candelei / 
cu răbdarea / anilor fugari, / cu vorbe dulci / abia şoptite / şi 

ine / de vioară, / treptat / acolo unde era / zgomot, 
întuneric, / sufocare / se simţea / diluarea gândurilor reci / în 

i adâncă, / nici ziua doar lumină, / iar soneria 
interioară / anunţă murmurul senin / al înfloririi cireşilor / 

astfel cortina / spre adevăratul / izvor al iubirii”(Doar 

Sintagme remarcabile: orizont de curcubeu, pe tivul 
anotimpului, în capela unei noi zile, înflăcărate umbre, ”pe 
trupul diafan / al iernii grizonate”. Poeta e conştientă că: ”a 

L respect şi să-L iubesc / 
pe Dumnezeul din mine” (Paradoxuri). Nu lipsesc însă, poeziile 
cu dedicaţie, aşa cum sunt: pentru poeta şi jurnalista Valentina 
Teclici (Noua Zeelandă),  poetei Ana Urma din Vaslui, 

lui, scriitorului şi jurnalistului Ben Todică (Australia), 
în semn de preţuire şi prietenie. Acestea au o valoare 
sentimentală. Şoapte, visări, murmure de uimire, sclipiri, 
parfumul salcâmilor, ”timp de muguri, boboci, corole”; 

”, ”doriri / de iubiri năvalnice”, 
completează tabloul romantic al unei poete sensibile, al cărei 
chip se reflectă în oglinda sinelui, aşa cum este, de fapt, 
aureolată de neliniştea speranţei şi de nurii dragostei. Dar şi: 

, banalităţi subtile. Toate 
acestea, printre ”dorinţe uitate / în cufărul ros de carii / din 

Personificarea este un procedeu stilistic frecvent, astfel lucrurile 
şi fenomenele capătă însuşiri antropomorfice :”zâmbetul 

eptibil / al pădurilor şi câmpiilor; ”luna are obrajii albi şi 
scofâlciţi”,”sunetele naturii / hoinăreau aievea / printre 
viguroase ramuri / îmbrăcate de sărbătoare”,”nepăsarea de 
nepătruns, / blândă şi vibrantă / a florilor, copacilor, / râurilor, 

or, / cântecului păsărilor”;”ecoul paşilor timpului. Prin 
ceea ce scrie, autoarea transmite bunăstarea sufletească şi 

speranţa care împrăştie întunericul, redând încrederea în viaţă, 
ceea ce nu e deloc puţin, dimpotrivă. Poezia ei este total 
pozitivă şi stenică, în acord cu sufletul însetat de Lumină
revărsatul zorilor / bine ancorată în fiinţa mea / fac loc poeziei / 
în stare latentă / care-mi dezvăluie că / forţa şi armonia vieţii / 
stau doar în / înţelegerea misterioasă / a iubirii” (Înţelegere 
misterioasă). 

 Din orice situaţie s-ar afla, printre suspine şi rugi, 
poeta se înalţă biruitoare, pe deplin stăpână peste cuvântul care 
îi este supus necondiţionat, într-o profundă simbioză:”Stăpânită 
de lacrimi, / îşi pipăie blând / cicatricile nevindecate,
suspine / pune surdina / gândurilor / şi descoperă farul înalt / din 
sinele său / din care ţâşneşte / şi se revarsă lumina” (Agonie de 
noiembrie).       Prin poezie, autoarea ”descoperea fără tăgadă / 
înţelesul candid / al bucuriei lăuntrice” (V
contemplare). Prin cuvintele sale, poeta a ajuns la acea esenţă a 
trăirii creştine pe care fiecare om ar trebui să o cunoască: ”Ce 
voieşti să spun / ca să mai adun / sfinte învăţăminte / şi să iau 
aminte / că fără iubire / nu e mântuire, 
înviere?” (Cum voieşti). 

Limbajul rugăciunii, adresarea reverenţioasă către Dumnezeu, 
în cuvinte simple, vădesc o totală supunere faţă de voinţa Lui, 
versurile încheindu-se cu formula jaculatorie: ”Facă
Ta!”. E cea mai bună mărturisire de credinţă a unui suflet curat, 
înclinat spre Bine şi Adevăr. 

 

Cântecul nop

 

         Nu-și mai amintea cum ajunsese acolo. S
învăluire de sunete care- o îmbräcau precum o căma
vrăjite. S-a lipit de lada carului cu toată căldură trupului micu
adormit încă. Nu mai văzuse a
Luna...umbrele trestiilor... mulțimea broaștelor...greierii prin 
ierburi... sclipirile apei?... Balta se întindea în jurul ei sau ea 
crescuse din intinderea pânzelor sale albe? Luna rădea în 
strălucirea apei care se mișca in cercuri fugare. Un joc de stropi 
de jar. Papura își apleca vârfurile grele spre oglinda ei 
înșelătoare. Acest amestec de umbre foșnitoare și de lumină ca 
o revărsare continuă de argint curgător!...Feti
măriți de uimire, topită ea însăși în magia acestei muzici. Daca
ar fi întins mâna în aer, ar fi atins propria inimă ca un fluid 
plutitor, sau pletele- i de alge, sau ochii de smarald muiat în 
lună... 
O trezi fornăitul familiar al boilor care pă
foarte aproape, pe grindul dintre ochiurile de apä unde era tras 
și carul. Prin ceața străvezie văzu silueta neagră a tatălui său , 
aplecat deasupra coasei. Auzea fâșâitul ritmic al täișului prin 
iarba de un verde – întunecat. Și un miros crud și mustos îi 
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speranţa care împrăştie întunericul, redând încrederea în viaţă, 
ceea ce nu e deloc puţin, dimpotrivă. Poezia ei este total 

enică, în acord cu sufletul însetat de Lumină :”Spre 
revărsatul zorilor / bine ancorată în fiinţa mea / fac loc poeziei / 

mi dezvăluie că / forţa şi armonia vieţii / 
stau doar în / înţelegerea misterioasă / a iubirii” (Înţelegere 

ar afla, printre suspine şi rugi, 
poeta se înalţă biruitoare, pe deplin stăpână peste cuvântul care 

o profundă simbioză:”Stăpânită 
de lacrimi, / îşi pipăie blând / cicatricile nevindecate, / printre 
suspine / pune surdina / gândurilor / şi descoperă farul înalt / din 
sinele său / din care ţâşneşte / şi se revarsă lumina” (Agonie de 
noiembrie).       Prin poezie, autoarea ”descoperea fără tăgadă / 
înţelesul candid / al bucuriei lăuntrice” (Verdele pierdut în 
contemplare). Prin cuvintele sale, poeta a ajuns la acea esenţă a 
trăirii creştine pe care fiecare om ar trebui să o cunoască: ”Ce 
voieşti să spun / ca să mai adun / sfinte învăţăminte / şi să iau 
aminte / că fără iubire / nu e mântuire, / fără de tăcere / nu e 

Limbajul rugăciunii, adresarea reverenţioasă către Dumnezeu, 
în cuvinte simple, vădesc o totală supunere faţă de voinţa Lui, 

se cu formula jaculatorie: ”Facă-se Voia 
mărturisire de credinţă a unui suflet curat, 

Cântecul nopții 
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și mai amintea cum ajunsese acolo. S-a trezit īntr-o 
o îmbräcau precum o cămașă din fire 

t de lada carului cu toată căldură trupului micuț, 
adormit încă. Nu mai văzuse așa ceva. Cine cânta? 

țimea broaștelor...greierii prin 
ierburi... sclipirile apei?... Balta se întindea în jurul ei sau ea 

a pânzelor sale albe? Luna rădea în 
șca in cercuri fugare. Un joc de stropi 

și apleca vârfurile grele spre oglinda ei 
șelătoare. Acest amestec de umbre foșnitoare și de lumină ca 

urgător!...Fetița privea cu ochii 
ți de uimire, topită ea însăși în magia acestei muzici. Daca-

ar fi întins mâna în aer, ar fi atins propria inimă ca un fluid 
i de alge, sau ochii de smarald muiat în 

iliar al boilor care pășteau pe undeva , 
foarte aproape, pe grindul dintre ochiurile de apä unde era tras 
și carul. Prin ceața străvezie văzu silueta neagră a tatălui său , 

șâitul ritmic al täișului prin 
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pătrunse în nări prelungidu-se în tot trupul odată cu o senza
de fericire fără seamăn ce o cufunda încet-încet în meandrele 
somnului. 
O aduse la suprafață glasul tatălui care înjuga boii:
-Märiuco, vino și stai înaintea boilor cât încarc eu iarba în car! 
Tatăl trase carul pe o latură a brazdei, fetița se așează în fața 
boilor apucând cu o mână lanțul din coarnele lor și cu cealaltă 
coada iuștii, mai mult așa, de formă. Boii stäteau răbdători, 
pufăind prin nările lor calde. Mariucăi nu-i era frică. Atinse cu 
palma botul lui Duman, boul din brazdă. Acesta întoarse capul 
spre ea și o privi cu ochii lui mari și blânzi de parcă ar fi zis: 
„Ce vrei tu, mumuruță? Crezi că de iușca ta ne temem noi?” Se 
auzea fâșâitul palelor de iarbă aruncate cu furcă în car 
când în cănd, îndemnul tatălui: 

-Hai, mută-i mai înainte! Atâta! Aho, Boian! Când au încărcat 
carul, de părea o căpiță umblătoare, tatăl a apucat
și i-a făcut vânt pe vârful ei. A urcat și el în față, potrivind bine 
și acoperind cu un sac coșarca aproape plină cu peștele pe care
prinsese la coș. Aveau de mers până acasă! Arendase bucata 
asta de șes din bălțile Prutului de la unu' tocmai din Ruscani 
căruia locul i se pärea prea departe. Chiar se gândea omul să
vândă de alt an dacă îi pică un preț bun. „Cu întovărășirea asta, 
și cum umblă vorba despre colhloz, cine mai cumpăra 
pământ?...”- gândi tatăl cu voce tare. 
-Ce-ai spus, tată?-întrebă fata nedumerită. 
-Vorbeam și eu de unul singur. Dar tu nu dormi, acolo?
- Nu, tată! Mă gândesc... oare cum o să fie la școala?
- Nu te frământă atâta! O să fie bine! Da-da...dupâ cum văd eu, 
te trage ața la carte, Măriucă! Semeni cu bădia Costică...
- Care bădia Costică? Eu nu-l știu. 
- Apoi nu-și mai aduce nimeni aminte de dânsul. Fratele nostru 
mai mare. Cre'că eram de vreo zece ani când a plecat. El era 
flăcău, de-acu'. A plecat în Dobrogea...se zicea c-
pământ acolo. N-am mai auzit nimic de el.Cine știe dac
trăind... 
- De ce să semăn cu el? Eu vreu să semăn cu tine!
- Apoi, el era tare la carte. Domnu' invățător Dima i
când s-au întâlnit intr-o duminică după-amiază la cărciuma lui 
Iordache: „Băiețăl- asta era vorba lui când spunea ceva cuiva, 
fire-ar bărbat, femeie sau copil- băiețăl, de ce nu-
copilul la școala? Tare-i ușor de cap! Asa, cum vine el la școalä, 
din an în Paște, și îl întrece pe-al meu la toate, cât mă 
dânsul...” Gospodării satului au tăcut un moment cu to
nevenindu-le să creadă urechilor. Parcă li se oprise ceva în gât.
-Și eu tot cu domnu’ învățător Dima o să invăț? 
- Apoi da, că el și cu Doamna au învățat carte pe toți din sat, de 
când mă știu eu...- spuse tatăl dus pe gænduri . "Hăis, Duman, 
cea Boian!" - își îndeamnă el boii care trăgeau anevoie carul pe 
drumul în pantă. De la un timp începu să fluiere u
care se tot ducea peste porumbiștele de pe-o parte 
drumului, peste arcuirea domoală a dealului, până la marginea 
zării fumurii unde începuse să apară o dungă violetä subtire, 
abia o părere. Era așa de bine acolo, îngropată în iarba 
imbătătoare, în legănarea ușoară a carului, în căldură ce venea 
dinspre silueta dreaptă a tatălui!... Nimic rău nu i se putea 
întâmpla aici! Era ora aceea de liniște limpede cân
încremenește pentru o fracțiune de secundă. Pământ și cer își 
opresc respirația, în cumpânâ fragilă, pentru ca apoi freamătul 
firii să reînceapă cu o nouă zi...Cerul cădea peste ea în balans, 
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se în tot trupul odată cu o senzație 
încet în meandrele 

ță glasul tatălui care înjuga boii: 
înaintea boilor cât încarc eu iarba în car! 

ța se așează în fața 
țul din coarnele lor și cu cealaltă 

știi, mai mult așa, de formă. Boii stäteau răbdători, 
i era frică. Atinse cu 

palma botul lui Duman, boul din brazdă. Acesta întoarse capul 
și o privi cu ochii lui mari și blânzi de parcă ar fi zis: 

ță? Crezi că de iușca ta ne temem noi?” Se 
lor de iarbă aruncate cu furcă în car și, din 

i mai înainte! Atâta! Aho, Boian! Când au încărcat 
ță umblătoare, tatăl a apucat-o de subsuori 

ță, potrivind bine 
și acoperind cu un sac coșarca aproape plină cu peștele pe care-l 

ș. Aveau de mers până acasă! Arendase bucata 
șes din bălțile Prutului de la unu' tocmai din Ruscani 

gândea omul să-l 
ț bun. „Cu întovărășirea asta, 

și cum umblă vorba despre colhloz, cine mai cumpăra 

nu dormi, acolo? 
școala? 

da...dupâ cum văd eu, 
ța la carte, Măriucă! Semeni cu bădia Costică... 

meni aminte de dânsul. Fratele nostru 
mai mare. Cre'că eram de vreo zece ani când a plecat. El era 

-o să le dea 
știe dac-o mai fi 

el? Eu vreu să semăn cu tine! 
țător Dima i-a zis lu' tata 
amiază la cărciuma lui 

asta era vorba lui când spunea ceva cuiva, 
-ți lași tu 

șor de cap! Asa, cum vine el la școalä, 
al meu la toate, cât mă țin eu de 

dânsul...” Gospodării satului au tăcut un moment cu toții, parcă 
rechilor. Parcă li se oprise ceva în gât. 

 
și cu Doamna au învățat carte pe toți din sat, de 

spuse tatăl dus pe gænduri . "Hăis, Duman, 
are trăgeau anevoie carul pe 

drumul în pantă. De la un timp începu să fluiere ușor o melodie 
o parte și alta a 

drumului, peste arcuirea domoală a dealului, până la marginea 
ungă violetä subtire, 

șa de bine acolo, îngropată în iarba 
șoară a carului, în căldură ce venea 

dinspre silueta dreaptă a tatălui!... Nimic rău nu i se putea 
ște limpede când totul 

ște pentru o fracțiune de secundă. Pământ și cer își 
ția, în cumpânâ fragilă, pentru ca apoi freamătul 

firii să reînceapă cu o nouă zi...Cerul cădea peste ea în balans, 

stelele sclipeau în jurul ei intr-o ploaie alb albăstrui
scântei...genele se închideau grele... Totul era un cântec fără 
început și sfârșit... 

*Textul conține regionalisme fonetice, lexicale, morfologice sau construcții 
sintactice populare. 

 

În paşi de dans

(Povestire) 

Sociolog Ingride Emanuela BUJDER 

           Scaunul cu patru picioare era destul de greu pentru 
mâinile sale mici, dar şi ea era hotărâtă ca un om mare. Doar 
trecuse de şase ani și jumătate. Îşi pregătise instrumentele ca un 
chirurg experimentat, aproape ritualic: foarfec, piepten, p
Ca în majoritatea blocurilor, în baie era puţin loc şi trebuia să se 
cocoaţe pe un scaun, ca să vadă bine în oglindă. Tresări. I s
părut că a auzit un zgomot. Nu era nimic. Mama trebuia să vină 
de la serviciu peste o jumătate de oră. Avea timp.Îşi 
clipă, în oglindă, faţa rotundă şi părul negru cu nuanţe albăstrii, 
drept şi lung până la umeri. Atât ştia: trebuia să facă o 
schimbare. Se va tunde.  

Cu mişcări repezi, fără remuşcări, prinse o şuviţă groasă de păr 
din partea stângă a capului, potrivi foarfecul şi tăie.Cu părul în 
mână, zâmbi triumfătoare. Îl lăsă în chiuvetă, apoi, mai 
îndemânatecă prinse o suviţă din partea dreaptă şi 
hârşti…Constată uimită că, uitându-se la mişcarea din oglindă a 
mâinii,  nu nimereşte părul cu foarfecul şi că mâ
lângă păr. Ha, oglinda asta îi joacă feste! Continuă cu bretonul, 
pe care îl adunase în faţă.Nu vedea bine prin perdeaua groasă de 
păr şi zgomotul revoluţionar al foarfecului o anunţă că a 
terminat şi treaba asta. 

Privi curioasă. Frumos! îşi zise. Gâtul său lung putea fi admirat 
acum cu arcuirile lui fine și umbrele delicate, faţa era mai 
luminoasă, doar bretonul o încurcase şi îi ieşise cam lung. 
Câteva fire îi atârnau peste ochi. Se gândi că nu ar fi rău să mai 
prindă o dată firele neascultătoare şi să taie. “Da…acum e 
bine!” îşi spusese.Uite că n-o mai încurcă. Se vedea ce reuşise 
să facă. Fruntea era mai lată şi niciun fir nu se zărea. “Ei şi ce?” 
gândi Maria, simţind că nu era chiar obişnuită coafura ei.

Până la urmă, mândră de isprava ei, se admira din toate părţile 
şi nu pricepu de ce mama rămăsese atât de uimită când ajunse 
acasă.   

- Doamne, ce-ai făcut, Maria? Te-ai sluţit! Păcat de părul tău 
frumos! Apoi o pufni râsul. Peste o lună ai serbare şi ai rolul 
principal: prinţesa florilor. Ai mai văzut o prinţesă tunsă scurt şi 
fără breton? 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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o ploaie alb albăstruie de 
scântei...genele se închideau grele... Totul era un cântec fără 

ține regionalisme fonetice, lexicale, morfologice sau construcții 

În paşi de dans 

 

Sociolog Ingride Emanuela BUJDER - Vaslui 

Scaunul cu patru picioare era destul de greu pentru 
mâinile sale mici, dar şi ea era hotărâtă ca un om mare. Doar 

și jumătate. Îşi pregătise instrumentele ca un 
chirurg experimentat, aproape ritualic: foarfec, piepten, perie. 
Ca în majoritatea blocurilor, în baie era puţin loc şi trebuia să se 
cocoaţe pe un scaun, ca să vadă bine în oglindă. Tresări. I s-a 
părut că a auzit un zgomot. Nu era nimic. Mama trebuia să vină 
de la serviciu peste o jumătate de oră. Avea timp.Îşi privi o 
clipă, în oglindă, faţa rotundă şi părul negru cu nuanţe albăstrii, 
drept şi lung până la umeri. Atât ştia: trebuia să facă o 

Cu mişcări repezi, fără remuşcări, prinse o şuviţă groasă de păr 
rivi foarfecul şi tăie.Cu părul în 

mână, zâmbi triumfătoare. Îl lăsă în chiuvetă, apoi, mai 
îndemânatecă prinse o suviţă din partea dreaptă şi 

se la mişcarea din oglindă a 
mâinii,  nu nimereşte părul cu foarfecul şi că mâna îi alunecă pe 
lângă păr. Ha, oglinda asta îi joacă feste! Continuă cu bretonul, 
pe care îl adunase în faţă.Nu vedea bine prin perdeaua groasă de 
păr şi zgomotul revoluţionar al foarfecului o anunţă că a 

şi zise. Gâtul său lung putea fi admirat 
și umbrele delicate, faţa era mai 

luminoasă, doar bretonul o încurcase şi îi ieşise cam lung. 
Câteva fire îi atârnau peste ochi. Se gândi că nu ar fi rău să mai 

ltătoare şi să taie. “Da…acum e 
o mai încurcă. Se vedea ce reuşise 

să facă. Fruntea era mai lată şi niciun fir nu se zărea. “Ei şi ce?” 
gândi Maria, simţind că nu era chiar obişnuită coafura ei. 

ei, se admira din toate părţile 
şi nu pricepu de ce mama rămăsese atât de uimită când ajunse 

ai sluţit! Păcat de părul tău 
frumos! Apoi o pufni râsul. Peste o lună ai serbare şi ai rolul 

r. Ai mai văzut o prinţesă tunsă scurt şi 
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La asta nu se gândise. Mama o duse imediat la frizerie şi de 
acolo ieşi tunsă scurt, băieţeşte.  

-Măcar i-au dat o formă, spuse împăcată mama. 

-Nu, cred că eu m-am tuns mult mai bine. Acum sunt ca un 
băiat, bombăni Maria, nemulţumită. 

Obrajii îi ardeau ca o văpaie. Ochii străluceau ca nişte cărbuni 
aprinşi. Cunoştea bine ritmul, căci repetaseră trei săptămâni 
pentru serbarea de sfârşit de an. Doar câteva zile va mai fi la 
grupa mare, alături de colegii de cămin, i se repetase adesea. 

Picioarele, cu săndăluţe albe şi șosete scurte cu dantelă, se 
zăreau zvelte dintre volanele lucioase de atlas. O fundă albă, 
mare, “de la ruşi”, cum spunea mama, îi împodobea părul 
negru, într-un moţ ferm în vârful capului. Era mai înaltă decât 
mulţi dintre copii, căci avea aproape şapte ani. 

Împreună cu cel mai drăguţ băiat din clasă conducea formaţia 
de mici dansatori, aşezaţi unii în spatele celorlalţi, în perechi. 
La semnul ei, reuniţi în cerc în ritmul melodiei, se prindeau cu 
mâinile de talie, băieţi şi fete, urmându-i ritmul săltăreţ. Băteau 
din picioare şi înaintau strângând cercul, băteau iar şi făceau doi 
paşi în spate.Apoi se învârteau amețitor, ţinându-se strâns, ca 
împletiţi, de după talie.Desprinzându-se se alegeau perechi şi se 
roteau uşor, câţiva paşi la dreapta, câţiva la stânga, semeţi, plini 
de importanţa momentului.Câte unul se mai împiedica, dar 
partenerul îl trăgea iute de mână, redresându-l. 

Spectatorii, bunici, părinţi şi fraţi, aşezaţi ca la spectacol, în 
rânduri, pe scăunele mici sau în picioare, în capătul sălii, către 
uşă se amuzau atunci grozav, încurajându-i cu bătăi de palme. 
Zâmbete, chicote şi uneori, ambiţie, se citea pe feţele lor sau 
poate doar bucuria adevărată de a se afla în faţa copiilor lor, mai 
frumoşi sub vraja dansului şi a muzicii. 

Tovarăşa educatoare îi urmărea de pe margine, vibrând la 
fiecare mişcare a lor, pregătită să intervină la orice schimbare de 
ritm sau greşeală. Cum ocrotea blânda zână a primăverii caişii 
înfloriţi, ghioceii şi zambilele, muguraşii ce străluceau pufoşi pe 
ramuri în soarele abia mijit, asemenea se simţea dragostea cu 
care se dăruia curajoşilor săi elevi, vorbindu-le în limbi numai 
de ei ştiute. O privi pentru o clipă şi îi citi mulţumirea în ochii 
mari, strălucitori. Era mai mult decât educatoarea sa, era chiar 
mama. Îşi amintea că în zilele de clasă obişnuite, când făceau o 
pauză de la lecţii, ca să se joace, copiii o înconjurau cu drag, o 
îmbrăţişau şi doreau să fie mereu în preajma ei. Iar ea, care îşi 
făcuse chiar o uniformă specială, o rochie cloş cu cordon la 
spate şi guleraş de dantelă albă, cu părul negru, ondulat, veselă 
şi numai viaţă, îi cuprindea pe toţi ca o mamă. 

Da, dar acasă, mama era numai a ei. 

La sfârşitul spectacolului: aplauze, aplauze şi multe flori, 
agitaţie mare. Chiar dacă ai fi stat într-un colţişor tot ai fi simţit 
cum se scăldau cu toţii în magia momentului, de parcă şi 
miracolele ar fi fost posibile: fluturi multicolori păreau să 
zboare prin sală, iepuri albi să iasă din jobene, baloane să 
inunde clasa plină de copii ce zburdă veseli, alergând după 
zmee ce se înalţă spre tavanul înalt.   

Sălile de clasă, ca de palat, erau neobişnuite: mari si 
impunătoare. În acea clădire fusese în trecut o şcoală de modă 
veche şi toate spaţiile erau copleşitoare.Era loc de activităţi, dar 
şi pentru scena de spectacol, iar geamurile erau largi, ca nişte 
ochi imenşi pe cer. De pe pereţi zâmbeau complice personajele 
din basme, pictate de mama ei: Albă ca Zăpada, neasemuit de 
frumoasă, pe care o admira când stătea în pătuţ, înainte de 
culcare, după prânz, piticii năstruşnici, puşi mereu pe şotii, 
Scufiţa Roşie, puţin sfioasă, cu pelerina ce-i dăduse numele, 
Lizuca cu Patrocle al ei mergând voioşi spre casa bunicilor, 
zânele anotimpuri, dintre care iarna o fascinase mereu, dându-i 
fiori de gheaţă, dar şi speranţe de săniuş şi clopoţei. Imaginile 
erau atât de vii, încât parcă auzea şuierul gerului printre brazii 
îngreunaţi sub haine lungi de nea.  

Glasurile copiilor, ale educatoarelor şi ale părinţilor se 
împleteau, se rosteau cuvinte de mulţumire, de apreciere, se 
făceau urări copiilor ce se pregăteau să intre la şcoală şi 
zâmbetele, strângerile de mână, privirile înduioşate, aveau un 
nume -  sărbătoare. 

După o oră era linişte. O linişte plăcută, uşor misterioasă. 
Costumul Mariei stătea cuminte pe catedră lângă flori şi 
bomboane.Scaunele copiilor erau aşezate lângă pereţi ca 
soldăţeii la paradă.Jucăriile se odihneau în dulăpioare, lângă 
plastilină, lego, creioane de colorat şi câte altele.Casetofonul 
dormea pe o măsuţă, lângă fereastră. 

Îmbrăţişă clasa cu o ultimă privire, îşi luă la revedere de la 
piticul cel mai mic din poveste, care era bun prieten de-al ei şi 
fugi să o prindă pe mama de mână, tocmai când aceasta se 
pregătea să încuie uşile mari de la intrare, în timp ce vorbea 
veselă cu celelalte colege. 

- Pe unde umbli prinţesa mea tunsă, nu te dai plecată? Hai 
acasă! 

…apoi se transformă în flori de cais ce plutesc pe aripile 
vântului primăvăratec, împletindu-se în părul copilelor … 

Părul chiar îi stătea minunat, negru smoală, lung cât să-i 
cuprindă umerii slăbuţi, bogat, uşor ondulat.De machiaj nici nu 
putea fi vorbă, poate puţin strugurel pe buze.Se admiră îndelung 
în oglinda mare din camera ei.Era, în sfârşit, mulţumită. Fusta 
pe care i-o făcuse mama cadou era fistichie: bej, pe talie, lungă 
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şi croită în clini. Când se învârtea, faldurile sale se transformau 
într-o spumă dantelată şi camera devenea neîncăpătoare. 

- Mamă, am plecat. Până la zece vin. 

- Ia să te văd! Vai, ai să fii cea mai frumoasă! 

- Cine să ne bage în seamă pe noi cei dintr-a IX-a? Suntem cei 
mai mici si eu nici măcar nu candidez la miss boboc. 

- Nu trebuie să candidezi la miss ca să fii aşa frumuşică şi 
delicată cum eşti tu. 

- Ce-ai să spui, dacă sunt copilul tău. Cioara spune că cel mai 
frumos pui e al ei. 

- Vii cu Ana, că e cam târziu! 

- Nu-ţi face griji. Nu vin singură. Stau mai mulţi colegi pe-
aproape. 

- Să dansezi, să fii veselă!spuse mama cu duioșie. 

- Bine, bine, te-am pupat, pa, mai spuse Maria şi ieşi grăbită pe 
uşă. 

*** 

Era mândră de liceul la care învăţa, cu atât mai mult cu cât clasa 
sa, de reală, era cea mai bună din oraş. Într-un liceu care se 
respectă şi balurile bobocilor erau îndelung pregătite, devenind 
adevărate spectacole. Profesorii mai tineri, dar şi elevi talentaţi 
şi întreprinzători din clasele mari pregăteau tot felul de surprize 
pentru concurenţi, o muzică de calitate pentru dans şi diferite 
momente artistice pentru pauze.  

Pluti până la şcoală pe aripile neliniştilor şi ale emoţiilor, iar în 
faţa sălii de sport, unde se organiza balul bobocilor din acel an, 
simţi că atmosfera s-a încins deja, căci începuse concursul 
pentru miss şi mister boboc. Intră discret pe uşă, privi uşor 
descumpănită, încercând să-şi facă puţin curaj, căci trecuseră 
deja pe lângă ea câteva dintre vedetele claselor a X-a. O mare 
gălăgioasă de elevi făcea sala să vibreze, iar în mijlocul 
mulţimii trona juriul, format din profesori şi elevi dintr-a XII-a, 
căpătând în ochii tuturor o aură de mari învăţaţi. În faţa lor 
defilau tinerele perechi curajoase, care se înscriseseră în 
concurs.  

Maria se strecură uşor până la clasa ei şi se bucură că aceştia 
prinseseră o poziţie destul de bună pentru a privi spectacolul şi 
pentru a-şi încuraja colegii. 

-Ai ajuns în sfârşit, Maria, răsuflă uşurată Ana, prietena sa 
blondă. Finuţă, dar vioaie şi un pic mai băieţoasă se îmbrăcase 
modern, cu blugi, o pereche de botine negre cu vârful ascuţit şi 

cu o cămaşă cadrilată pe talie. La urechi, printre fire rebele de 
păr, zâmbeau nişte cercei mari, de plastic, rotunzi, care o 
prindeau tare bine, căci îşi făcuse un moţ vesel într-o parte a 
capului. 

-Ce zgomot e aici, spuse uimită Maria, neputând să-şi ia ochii 
de la ea. Ce bine arată! gândi ea. 

Urmară două ore de veselie, gălăgie, ţipete, râsete, muzică şi 
emoţii din partea concurenţilor. Maria şi Ana se înghionteau de 
fiecare dată sau îşi făceau cu ochiul, când zăreau întâmplător 
vreo figură cunoscută, dintre celebrităţile zilei, fete sau băieţi 
mai mari cu un an sau doi, despre care se ţeseau diferite 
legende, care le transformaseră în adevărate vedete. Erau 
popularii liceului.Fetele dădeau tonul în materie de modă, erau 
drăguţe şi temerare, iar băieţii erau năstruşnici, frumoşi, 
inventivi.Aveau mereu replica potrivită. 

După două ore deja erau răguşite, dar în nici un caz obosite. 
Mai proaspete ca oricând, aşteptau partea dansantă a balului, 
după ce concursul se încheiase şi premianţii trăiră din plin 
sublimul moment, pe ameţitoarele culmi ale succesului. 

Acordurile muzicii inundaseră spaţiul impersonal al sălii de 
sport, înviorat de atâtea suflete tinere, de trăirile lor calde 
necenzurate şi pe alocuri cu accente rebele. Fiecare avea o 
poantă mai deosebită de spus, o figură specială de arătat la dans, 
unii se plimbau preocupaţi din sală afară şi înapoi, căci aveau 
treburi importante, poate să fumeze o ţigară, undeva în spatele 
şcolii, riscând nota scăzută la purtare, alţii sprijineau pereţii 
plictisiţi, negăsindu-şi locul într-un spaţiu atât de strâmt. Şi mai 
erau dintre aceia care considerau că totul este chiar plictisitor, 
spunând că e timpul să plece spre zone din oraş mai interesante, 
la discoteca din centru, spre exemplu. 

*** 

Maria dansa într-un cerc restrâns cu câţiva colegi şi colege cu 
care se înţelegea mai bine. Timpul stătea în loc şi nu existau 
decât muzica, unduirile trupurilor ce o urmau şi zâmbete senine 
ce trimiteau în tot universul mesajul bucuriei, ca pe o apă vie 
neîncepută, vindecătoare. Nu era de mirare că atmosfera acelei 
seri magice era incendiară, luminoasă, solară, desăvârşită.Nu 
existau oprelişti, toată bucuria era găzduită de inimile deschise 
şi darnice, de feţele strălucitoare, translucide. 

În mijlocul unei piruete ce nu se mai sfârşea, când spuma fustei 
sale lungi şi cloşate învălui în dilatarea sa spaţiul din jurul ei, 
transformând-o pentru cei din jur într-o delicată margaretă într-
un câmp însorit, Maria se trezi luată la dans, pe neaşteptate, dar 
firesc de un coleg mai mare cu un an. Sângele îi inundă obrajii 
şi ea nu a putut opri focul lor, ce îi trăda uimirea şi emoţia. Era 
primul dans din anul I de liceu, iar el era semeţ şi gingaş, 
precum bujorii de mai din grădina bunicii. Nici nu visase la o 
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asemenea clipă. La început se rotiră stângaci, dar apoi prinseră 
curaj şi se bucurară din plin de melodia lor. Nu ştia unde sunt 
ceilalţi, nici nu mai conta, căci i se părea că erau singuri, 
alergând în jocul lor după fluturi în câmpii, întinzând zmee la 
maluri de mări, înotând în ape limpezi, inventivi, luminoşi şi 
zglobii. 

Toate răsăriturile de soare de până atunci, toate visele de sub 
stele, toate tristeţile din zilele ploioase se dizolvaseră timide şi 
fecunde, descătuşând energii ce promiteau să nască mii de 
începuturi. 

*** 

În drum spre casă, vorbiră vrute şi nevrute, căci Ana nu văzuse 
nimic, fiind ocupată afară cu alţi colegi, aşa că momentul acela 
era numai al ei şi al lui, pentru totdeauna.  

Acum râdeau zgomotos de parcă toată strada era a lor. Nu
amintea să mai fi râs atât de plin, total, cald şi sigură de ea până 
atunci. O atrase în buna ei dispoziţie şi pe Ana şi fericirea lor 
curgea lin, inundând banalele trotuare de pe lângă nesfârşitele 
clădiri întunecate şi licurici păreau că dansează în faţa lor, 
acompaniindu-le, conducându-le până acasă.  

Adormi târziu în noapte, căci încă se simţea ameţită de lungile 
piruete, de muzică, de lumini, de râsete…de mâinile lui 
nesigure, dar calde, pe umerii ei firavi. 

... Le urmăresc cu privirea până când le văd întorcându
sub forma unor petale de trandafir ce se rotesc în grădini 
fermecate… ...pentru ca în clipa următoare să se transforme 
în frunze galbene ca îmbrăcămintea gutuilor parfumate, 
apoi în frunze roşii şi ruginii purtate vârtej de surdul vânt 
al toamnei târzii...…dar între cele două clipe ...se scurge o 
viaţă 

 

Iubire canibală

 

Prof. dr.  Cornelia PĂUN

La ușa apartamentului se auzi soneria. Erau doi 
miliţieni, cu uniforme albastre - unul înalt, brunet, cu păr creţ, 
mai închis la ten și celălalt mai scund, rotofei, cu păr rar, blond. 

          Ly deschise ușa și oamenii legi au fost puternic 
impresionaţi de prezenţa falnică și uriașă a bărbatului negru, din 
faţa lor, cu ochii sângerii și aliură sălbatică.  

-Suntem plutonierii Ilie Ghidoveţ și Vasile Tocan
Capitalei. Am venit în urma apelului primit din casa 
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asemenea clipă. La început se rotiră stângaci, dar apoi prinseră 
curaj şi se bucurară din plin de melodia lor. Nu ştia unde sunt 

onta, căci i se părea că erau singuri, 
alergând în jocul lor după fluturi în câmpii, întinzând zmee la 
maluri de mări, înotând în ape limpezi, inventivi, luminoşi şi 

Toate răsăriturile de soare de până atunci, toate visele de sub 
steţile din zilele ploioase se dizolvaseră timide şi 

fecunde, descătuşând energii ce promiteau să nască mii de 

În drum spre casă, vorbiră vrute şi nevrute, căci Ana nu văzuse 
nimic, fiind ocupată afară cu alţi colegi, aşa că momentul acela 

Acum râdeau zgomotos de parcă toată strada era a lor. Nu-şi 
amintea să mai fi râs atât de plin, total, cald şi sigură de ea până 
atunci. O atrase în buna ei dispoziţie şi pe Ana şi fericirea lor 

ndând banalele trotuare de pe lângă nesfârşitele 
clădiri întunecate şi licurici păreau că dansează în faţa lor, 

Adormi târziu în noapte, căci încă se simţea ameţită de lungile 
sete…de mâinile lui 

... Le urmăresc cu privirea până când le văd întorcându-se 
sub forma unor petale de trandafir ce se rotesc în grădini 
fermecate… ...pentru ca în clipa următoare să se transforme 

e ca îmbrăcămintea gutuilor parfumate, 
apoi în frunze roşii şi ruginii purtate vârtej de surdul vânt 
al toamnei târzii...…dar între cele două clipe ...se scurge o 

Iubire canibală 

Cornelia PĂUN HEINZEL 

soneria. Erau doi 
înalt, brunet, cu păr creţ, 

i celălalt mai scund, rotofei, cu păr rar, blond.  

i oamenii legi au fost puternic 
rbatului negru, din 

i Vasile Tocană de la Miliţia 
Capitalei. Am venit în urma apelului primit din casa 

dumneavoastră! spuseră bărbaţii, în timp ce prezentau politico
legitimaţiile de serviciu. 

-Poftiţi, vă rog, le spuse Ly. Eu am sunat.

           Miliţienii au intrat uimiţi de spaţiul, ce le ap
ochilor, caracterizat printr-un  lux ostentativ, cum nu mai 
văzuseră până atunci. Nu mai admiraser
mobilier sculptat în lemn masiv, picturi valoroase 
multe oglinzi și candelabre, plante exotice ce crescuser
junglă. Trupul alb, perfect, din ghips al zeiţei Venus le atrase 
atenţia… și capul lui Hefaistos, acoperit abunden
aflat pe birou.  Au privit apoi șocaţi buc
răspândit prin camera. Ochii li se îndreptar
fotografia unei blonde superbe, cu faţa de p
și ten de porţelan, ce îi privea zâmbind ca
comodă. 

-Este soţia dumneavoastră, Violeta ? ceru l
ei. 

-Da ! răspunse Ly. 

-Și , acum…acum, unde este ? întrebă 

           Ly nu scoase nicio vorbă câ
semn cu degetul spre stomac. 

           Miliţianul mai înalt se albi la faţ
bărbatului, care confirmă întocmai cele anunţate la telefon. Era 
clar acum, că nu a fost o glumă și că cele relatate s
în realitate. Cel scund a început să vomite 
spre toaletă.   

            Ly se gândi fără să vrea la ziua c
Violeta. Prima senzaţie pe care a avut
toată, că ar savura-o ca pe o prăjitur
portocală parfumată, ca pe o banană african
o delicatesă unică, aromată, de pe masa unui rege bogat… 

            Lunganul se apropie de telefon 

-Ĩmi daţi voie? Pot să sun? Trebuie să
Comandant. 

-Desigur, răspunse Ly politicos. 

-Tovarăşu’ Ciolan, sunt eu, Ghidoveţ. 
Așa este… cum a relatat persoana cu apelul telefonic.

-Fă urgent raportul și vino repede la sediu
superiorii! Singur nu pot lua decizii, într
anvergură. Doar este vorba de fata ministrului de la noi 
băiatul unui conducător african. Ce caz uluitor! se auzi o voce 
groasă. Nu știu cum trebuie rezolvat... 

             Miliţianul mai înalt a început s
tremura și cu greu o stăpânea. Se grăbe
stea prea mult în acest loc. Avea senzaţia c
cât îl ţin picioarele. 

-Mai ai mult de scris? întrebă blondul. Hai, Ilie, mai repede !
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rbaţii, în timp ce prezentau politicoși 

rog, le spuse Ly. Eu am sunat.     

Miliţienii au intrat uimiţi de spaţiul, ce le apărea în faţa 
lux ostentativ, cum nu mai 

atunci. Nu mai admiraseră la nimeni în casă, 
mobilier sculptat în lemn masiv, picturi valoroase și sculpturi, 

i candelabre, plante exotice ce crescuseră ca în 
. Trupul alb, perfect, din ghips al zeiţei Venus le atrase 

i capul lui Hefaistos, acoperit abundent de cârlionţi, 
ocaţi bucăţile de carne și sângele 

ndit prin camera. Ochii li se îndreptară instinctiv către 
fotografia unei blonde superbe, cu faţa de păpușă, ochii albaștri 

mbind candid, din rama de pe o 

, Violeta ? ceru lămuriri unul dintre 

 atunci celălalt. 

teva secunde. Apoi făcu 

Miliţianul mai înalt se albi la faţă. Ĩnţelese mimica 
întocmai cele anunţate la telefon. Era 

cele relatate s-au întâmplat 
vomite și s-a îndreptat grăbit 

vrea la ziua când a cunoscut-o pe 
Violeta. Prima senzaţie pe care a avut-o, a fost că ar mânca-o 

o ca pe o prăjitură delicioasă, ca pe o 
africană înmiresmată, ca pe 

, de pe masa unui rege bogat…  

Lunganul se apropie de telefon și întrebă:  

? Trebuie să-l anunţ pe tovarăşul 

’ Ciolan, sunt eu, Ghidoveţ. Confirm cele sesizate. 
a este… cum a relatat persoana cu apelul telefonic. 

i vino repede la sediu! Trebuie să-mi anunţ 
Singur nu pot lua decizii, într-un caz de o asemenea 

e vorba de fata ministrului de la noi și 
tor african. Ce caz uluitor! se auzi o voce 

tiu cum trebuie rezolvat...  

Miliţianul mai înalt a început să scrie raportul. Mâna ii 
bea însă. Nu mai putea să 

stea prea mult în acest loc. Avea senzaţia că, ar trebui să fugă 

blondul. Hai, Ilie, mai repede ! 
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-Imediat, Vasile, mai am puţin ! Termin, imediat! răspunse 
colegul său. Ce, nu mai ai puţină răbdare ?  

              Bărbaţii ieșiră șocaţi din apartament. 

- Măi, ce frumoasă era tipa ! Ce-o fi găsit una ca ea, la ăsta ? 
Avea bani, avea de toate ! exclamă Ghidoveţ. Am înţeles că și 
el e fiu de mare șef de triburi de la ei, de acolo, de pe 
pământurile Africii. Dar ea nu avea nevoie de bani.    

-Poate de altceva avea nevoie. Câteodată, de prea mult bine, faci 
greșeli incredibile! Eu cred că era foarte răsfăţată. A trăit în puf, 
toată viaţa! Singura fiica a ministrului! Și nu era deloc proastă! 
Era la facultate! Studentă! răspunse Tocană.  Nu oricine este 
student la noi, în epoca aceasta! Trebuie să fi inteligent, să ai 
minte cu adevărat! Copiii proști ai securiștilor nu pun piciorul în 
Universitate, chiar dacă au pile! Selecţia este foarte severă și 
corectă. 

-Totuși, cred că putea să-și găsească unul de pe la noi ! spuse 
Ghidoveţ. 

-Ce ești șovin! Nu știi că negrii sunt mai dotaţi și mai virili ca 
albii ? îl mustră Tocană pe colegul său. 

-Ei, dar și românii noștri sunt foarte buni ! Nu sunt chiar de 
lepădat ! exclamă Ghidoveţ. 

-Da, dar probabil fata dorea ceva diferit, ceva ieșit din comun ! 
Gândește-te că toată viaţa i-au fost satisfăcute toate poftele ! Ca 
unei prinţese răsfaţate ! spuse Vasile. Eu, unul, mă mulţumesc 
cu orice ! Nici la mâncare, nici la femei, nu sunt prea pretenţios 
! Numai să fie !  

-Mie imi plac blondele frumoase, ca aceasta ! Și logodnica mea 
e drăguţă ! Cred că o   să-i spun să se vopsească ! I-ar sta bine 
platinată ! spuse Ilie gânditor. 

- Nu-i stă rău nici șatenă, cum e! confirmă Vasile. Blondă ? 
Vezi să nu o pierzi ! Ţi-o fură altul ! Ca vânzătoare, cum are 
mulţi clienţi, nu se știe niciodată. A mea are pielea mai închisă 
la culoare. Nu se poate blonzi! Ar arăta ca dracul ! Dar îmi 
place, că e creaţă ! Nu trebuie să-și facă părul permanent! Ies 
mai ieftin așa, cu ea ! Nu mă mai costă coaforul ! 

………………………………………………………………… 

                Ly își puse capul între mâini. Cu socrul său nu putea 
acum să dea ochii. N-ar fi rezistat tensiunilor. Tatălui său i-a 
povestit însă totul. Și acesta a rămas bineinţeles, șocat. Totuși, 
ceva dinăuntrul lui, din inima lui de tată iubitor l-a înţeles. Ca 
întotdeauna când făcea fiul său o năzdrăvănie. Era doar fiu de 
căpetenie războinică și i se permite orice! Așa erau legile 
junglei. Acum, însă, Ly rămase singur, numai el, cu conștiinţa 
lui.  “Cum o să dorm singur în noaptea aceasta? Fără să-i simt 
corpul în braţele mele, lipit de al meu, să-i aud respiraţia“, gândi 
bărbatul. “De când ne-am căsătorit, am dormit totdeauna 
împreună. Un somn fără Violeta alături, mi se pare de 
neconceput. În fiecare noapte, adormeam îmbrăţişaţi, după ore 
de amor sălbatic. Teoria conform căreia contrariile se atrag, se 
dovedea din plin în cazul nostru. Atracţia existentă între noi era 

explozivă, ca o furtună în deşert. Aş fi făcut dragoste cu ea 
neântrerupt. Când ne priveam unul pe altul în ochi, nimic nu 
mai putea să ne oprească. M-am simţit atras de ea din prima 
clipa în care am văzut-o. Albul pielii ei delicate, cu miros de 
bebeluş, părul lung, lins, blond deschis mă atrageau la nebunie. 
Fiecare silabă rostită de Violeta mi se părea o licoare magică, 
dulce, care pătrundea în sufletul meu, şi topea inima mea 
sălbatică. Aş fi dorit să o ascult tot timpul. Timbrul vocii ei, atât 
de melodios, mă mişca până în adâncul fiinţei mele de războinic 
bantu”.  Ly se întinse pe pat şi se gândi “ În clipa aceasta, cel 
mai frumos lucru care mi       s-ar putea întîmpla ar fi să-i aud 
vocea cristalină, liniştitoare. Toate grijile, spaimele mele   s-ar 
îndepărta ca printr-o vrajă. Violeta era atât de delicată, de lipsită 
de apărare încât aveam senzaţia că trebuie să o protejez 
permanent. Să o apăr de tot ce este rău. Pentru ea aş fi luptat cu 
oricine, oricând… şi mi-aş fi riscat chiar viaţa proprie. Ce mult 
îmi plăcea să o ţin în braţe… întrega noapte… parcă pentru a o 
apăra de vreun duh al întunericului, fermecat de fiinţa ei.  Am 
iubit-o la nebunie pe Violeta,,, cum nu am mai iubit vreodată o 
femeie…și o mai iubesc, încă… deși poate nimeni nu ar 
înţelege asta. Ce voi face fără ea?  De când ne-am cunoscut, nu 
a existat zi în care să fim despărţiţi. De când ne-am căsătorit, nu 
a fost noapte în care să nu fim împreună. Numai cu Violeta mă 
simţeam a fi  întreg. Era pentru mine sufletul pereche, care mi-a 
fost hărăzit pentru totdeauna. Una ca ea, nu va mai exista în 
viaţa mea ! Şi nici în vieţile viitoare ! “.  

            Atracţia  irezistibilă pe care a simţit-o când a văzut-o 
prima dată, atunci la “Balul bobocilor“ de la “Academia de 
Studii Economice“ era încă vie în inima lui, în sufletul lui, în 
fiecare părticică din corpul său.  

            ”La mine, la “Politehnică“, nu prea sunt fete. Și acelea, 
puţine ca număr fug de mine, ca de dracu…ce proaste! Ce, le 
mănânc? ”, gândi Ly . A.S.E.-ul era însă plin de studente! Care 
mai de care mai frumoase! Și nu cu fiţe, ca 
politehnistele! ”.             

Atunci, pe podiumul sălii de festivităţi, când a apărut Violeta și 
a fost declarată “Miss Boboc ASE“, Li a avut senzaţia că vede 
un înger din ceruri care a coborât pe pământ, printre muritorii 
de rând ! Nu mai văzuse o fiinţă atât de dulce, de atrăgătoare…  

 

          ”Dar oare se va uita la mine vreodata zeiţa aceasta ?” se 
întrebă atunci Ly, visător. 

          Când Violeta se strecură în ringul de dans, Ly o 
întâmpină cu atitudinea sa mândră de conducător de triburi 
sălbatice, ca și cum ar ataca o gazelă din jungla sălbatică… și 
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fetei  i-a plăcut mult abordarea aceasta neobișnuită. De obicei, 
toţi știau că-i fata ministrului și i se gudurau în jur, ca niște 
căţeluși speriaţi, să-i satisfacă toate voile… 

          Bărbatul acesta, însă, era altfel decât cei cunoscuţi de ea. 
Era sigur pe el, curajos…  și lucirile din privirea lui sălbatică, ca 
a unui tigru sângeros, aveau în ele ceva fascinant, ceva 
deosebit… 

          Fata nu a regretat deloc alegerea sa. Tânărul negru dansa 
incredibil. Mișcările acestuia, de felină aveau ceva din 
elasticitatea arcuirilor și a săriturilor unei pantere agile, dar și 
din fineţea extensiilor delicate ale antilopei hăituite de feline, 
prin jungla africană, de vreun animal de pradă. Simţi apoi, că 
Ly avea mâinile calde, ca nisipurile africane, dogorâte de arșita 
soarelui înfierbântat și le cuprinse pe ale ei, delicate, albe și 
reci, aşa cum le avea ea de obicei. Avu impresia că şi inima 
bărbatului african pârjolea totul in jurul său, ca razele solare 
arzătoare în deşert. ”Cum oare putea iubi omul acesta atât de 
înfocat ?” se întrebă ea. 

-Este şeful de promoţie din an! îi explică Violetei Ba, prietenul 
și compatriotul acestuia, cu care venise în România și care-l 
însoţea de obicei, peste tot unde mergea… mai puţin la cursuri.  

          Ba era însă copilul unor oameni săraci, din popor. 
Partidul socialist din ţara sa l-a trimis, la învăţătură, pe 
cheltuiala statului și el trebuia să se întoarcă în patria sa, cu 
diplomă universitară și să practice cele invăţate, adică meseria. 
Era mai mic de înălţime și extrem de slab, ca negrii subnutriţi 
din ţările africane subdezvoltate, aşa cum erau prezentaţi la 
diferite televiziuni, la emisiunile de ştiri sau în filmele 
documentare. Cunoștea foarte puţin limba română și nici la 
învăţătură nu era prea bun. Nu îl atrăgea deloc. Noroc cu Ly, 
care îl ajuta întotdeauna. De obicei, lui Ba îi cam plăcea să tragă 
chiulul de la orele de curs… 

           La Universitate, când se făcea prezenţa la cursuri și 
profesorul striga numele Ly, acesta răspundea întotdeauna cu 
”Da! ”. Apoi cadrul didactic striga numele lui Ba, care de obicei 
nu era prezent. Și studenţii, colegii de grupă spuneau în cor ” Ba 
! ”, pentru a confirma lipsa lui dar și să glumească cu jocul de 
cuvinte care se forma printr-un astfel de răspuns. 

           Ly avea aproape doi metri, structură atletică, câteva 
tatuaje care reprezentau poziţia sa în cadrul colectivităţii ce o 
conducea, realizate conform tradiţiei sale strămoșești, rămase 
din cele mai vechi timpuri și la care niciun urmaș nu renunţase 
până acum. Mai era însă ceva, care te făcea să te gândești. că el 
este un om special, un conducător, o căpetenie - modul său de 
comportare, poziţia corpului, felul de abordare… 

Atunci când Ly se duse și cumpără un trandafir roșu, 
ca sângele și-l oferi Violetei, totul îi păru fetei extrem de 
romantic… și unic… întrucât gestul contrasta teribil cu figura 
sa dură, sălbatică… 

            Amândoi au fost atât de impresionaţi unul de celălalt, 
încât senzaţia reciprocă a fost de iubire la prima vedere. 

           Ly era încântat că era în sfârşit apreciat la adevărata sa 
valoare, de o persoană și nu de oricine ! De cea mai minunată 
fiinţă feminină pe care o văzuse vreodată ! O adevărată Marlyn 
Monroe din România actuală, prezentă în carne și oase, pe care 
însă o putea vedea faţă în faţă, în realitate, nu într-un film sau 
vreo fotografie și care părea mult mai dulce, mai apetisantă, 
decât cea din poze sau pelicule… să o mănânce, din cap până în 
picioare… 

          Bărbatul se gândi că trebuie să se poarte cu Violeta cât 
mai delicat cu putinţă. Era obișnuit ca, studentele de la 
Politehnică, colegele lui de grupă, și cele de an, dar chiar și cele 
din anii mai mici, să îl respingă imediat… se speriau 
întotdeauna de înfăţișarea lui sălbatică. Și se mutau imediat din 
bancă, dacă se așeza cumva lângă ele. Iar altele, cu care dorea 
să converseze puţin, nici măcar nu-i răspundeau la întrebări. Se 
făceau că nu înţeleg ce glăsuiește. Atitudinea și reacţia Violetei 
l-au încântat pe Ly. Fata nu avea complexe că vorbește cu un 
negru. Mai ales că, unii oameni aveau multe prejudecăţi legate 
de acest lucru. Existau două mituri legate de acest subiect. Dacă 
o femeie avea relaţii cu un negru, era imediat considerată frivolă 
și devenea etichetată drept ușuratică. Se spunea că, după o 
relaţie cu un negru, despre care se știa că sunt mai dotaţi din 
punct de vedere fizic, femeia nu mai ar putea avea relaţii cu un 
alb, deoarece nu mai putea fi satisfăcută de acesta. Nu se știe 
cine lansase aceste concluzii. Dar probabil tocmai cele care au 
fost și au cunoscut această situaţie, au transmis aceste explicaţii, 
deoarece o persoană din exterior, nu putea cunoaște aceste 
lucruri atât de intime.  

           Tatăl lui Ly îi trimitea permanent lădiţe cu fructe exotice 
din Africa.  Ĩn România, nu se prea găseau în comerţ, decât 
foarte, foarte rar. Chiar Violeta, ca fiică de ministru, făcea 
destul de greu rost de asemenea delicatese. Așa că Li consideră 
că, foarte romantic ar fi să-i ducă fetei niște banane din patria 
natală, niște nuci de cocos uriașe sau portocale dulci și aromate. 

           Ĩntâlnirile lor erau cât se poate de romantice. Trăiau 
amândoi un vis feeric, cu ochii deschiși, o poveste de dragoste 
unică. Deveniseră dependenţi unul de celălalt... nu mai puteau 
trăi unul fără celălalt... 

           Ministrul, tatăl Violetei, deși s-a împotrivit vehement de 
la început relaţiei dintre tineri, își iubea prea mult fiica și ca 
urmare i-a organizat o nuntă conform rangului său, cea mai 
fastuoasă posibilă, în condiţiile regimului socialist. 

            Nici familia lui Ly nu a fost prea încântată de veste, dar 
nu se puteau împotrivi hotărârii fiului lor. Decizia era déjà luată 
și faptele consumate. Se văzuseră în faţa faptului împlinit. Nu se 
mai putea împotrivi nimeni căsătoriei lor şi unei așa mari iubiri. 

………………………………………………………………… 

           Trebuia să sosească echipa de la criminalistică, să 
preleveze probele. Nu putea aranja nimic în apartament. Trebuia 
să păstreze locul faptei intact. Așa i s-a spus. Ly era frânt de 
oboseală. S-a cufundat în fotoliul de plus, pufos și adormi rapid. 

………………………………………………………………… 
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           Era cu Violeta pe tărâmul Africii, pământul natal și erau 
împreună atât de fericiţi… nimic care să le umbrească viaţa nu 
exista în jurul lor… 

          Soarele care ardea cu pasiune pământul, vegetaţia și 
vietăţile sălbatice, parcă intensificau iubirea lor unică, 
dogoritoare.  

            Violeta era fascinată de peisaj, de natură și nici 
animalele sălbatice africane nu o speriau deloc. Privea 
pericolele cu inocenţă, candid, ca pe ceva imposibil. A venit 
fără frică cu el și cu ceilalţi bărbaţi, la vânătoare. Și nu a speriat-
o deloc leul fioros care a venit în apropierea sa, atras irezistibil 
de mireasma pielii ei delicate. Dacă Ly nu l-ar fi împușcat rapid, 
femeia ar fi fost victimă sigură a animalului sângeros. Iar 
șarpele impresionant, care se încolăcea pe trunchiul copacului 
secular i-a plăcut Violetei atât de mult, încât s-a apropiat 
inconștient de mult de el, să-l admire. Ĩi părea o apariţie 
fantastică … dintr-un basm pe care-l citise în copilăria sa… 

-Ai grijă Violeta, pitonul nu e o jucărie ! Ești o pradă ușoară 
pentru el ! Ferește-te și dacă-ţi place, admiră-l de la distanţă ! îi 
atrase atenţia Ly. 

-Dar ce frumos este ! Nu mă mai satur să-l privesc ! spuse 
femeia încântată de fascinanta reptilă.  

           Acolo, în jungla africană, ea părea a zeiţă a pădurii, care 
înţelegea și iubea miracolul naturii, de parcă ar fi trăit în 
mijlocul acesteia dintotdeauna. Era zâna arborilor seculari, 
prinţesa gingaşelor antilopelor și a zebrelor tărcate, regina leilor 
fioroși și a girafelor gigantice… 

Printre tufișuri se auzi un scâncet ciudat și Violeta se 
îndreptă instinctiv, în acea direcţie. Descoperi surprinsă, printre 
crengile încolăcite și în frunzele cu margini înţepătoare, un 
drăgălaș pui de leu.  ”Cea care m-a atacat, era deci leoaica. Ĩși 
apăra puiul”, gândi ea. Și luă micuţul leu în braţele sale. Din 
momentul acela, acesta deveni prietenul ei cel mai bun, mai 
apropiat, din continentul african. 

            Nopţile africane îi păreau Violetei adevărate feerii ale 
naturii. Trăia totul ca într-o poveste… părea totul atât de 
romantic…ea, în braţele lui Ly admirând imensitatea cerului 
gri-albastru cu reflexe rozulii-sângerânde și ascultând sunetul 
unic al misterioasei junglei africane, străpuns din când în când 
de un urlet, care departe de a părea înfiorător, dimpotrivă, se 
armoniza perfect cu mediul sălbatic al continentului. 

             Deodată, Ly simţi dogoarea unor flăcări imense, ce 
spulbera vegetaţia din jur. Animalele fugeau înspăimântate. 
Focul îi înconjura pe el și pe Violeta. 

-Ai grijă! și se repezi să stingă flăcările ce cuprinseră hainele și 
părul Violetei. 

             Ly se trezi speriat. Totul îi părea încă atât de real... 
flăcările, fumul… focul și frica…  spaima incredibilă… 

”Nu sunt în Africa ! Dar ar fi fost mai bine dacă rămâneam 
amândoi acolo…”, gândi bărbatul. 

             Aici, în România, s-a simţit totdeauna frustat. Pe stradă, 
în mijloacele de transport era văzut ca o ciudăţenie. Apariţia lui 
era o raritate. Şi în orice loc de pe pământ, cel mai greu este de 
luptat cu prejudecăţile. Oamenii se fereau… se mutau de lângă 
scaunul pe care se așeza lângă ei în metrou sau în tramvai. 
Fetele de la facultate nu vorbeau cu el. Se fereau ca de ciumă. 
Nu găsea femei decât dacă plătea. Și el bani avea, din belșug. 
Doar tatăl său era în ţara natală, printre primii oameni din stat. 
Problema cea mai spinoasă era că prostituţia în ţară era interzisă 
și legea se respecta exact cum era scrisă. Fiind socialism, nu 
existau șomeri, persoane care să vrea să muncească și să nu aibă 
loc de muncă. Femeile mergeau toate la serviciu, cu excepţia 
celor întreţinute de soţi şi a pensionarelor. Dacă era găsită o 
persoană fără lucru, era imediat luată de Miliţie și trimisă la 
muncă. Așa că, femeile care prestau această activitate erau în 
număr extrem de mic și o practicau ferite de ochii autorităţilor. 
Astfel Ly trebuia să plătească foarte mulţi bani pentru așa o 
prestaţie. 

           ”Româncele sunt frumoase”, gândi Ly. ”Dar Violeta este 
cea mai minunată dintre ele… sau mai bine spus, era. Ea a fost 
singura care m-a plăcut și m-a admirat întotdeauna, fără niciun 
interes, fără a fi atrasă de banii mei, de poziţia mea. Pentru că și 
ea avea bani destui. Tatăl ei, ca ministru, putea să-i cumpere 
orice… bineânţeles în limitele pe care le prevedea regimul 
socialist… care nu permitea nici securiștilor de frunte, un lux 
ostentativ. indecent”.  

           ”Cel mai frumos revelion din viaţa mea a fost cel 
petrecut cu Violeta și cu grupul ei de prieteni, la Tușnad”, îşi 
aminti Ly.  

Staţiunea era minunată atât iarna, cât și vara. Avea locuri cu 
păduri desprinse parcă din basmele fascinante ale lui Andersen, 
cu peisaje de poveste, încât aveai impresia că dintre copaci îţi 
poate apărea oricând o zână magică, spiridușul sprinţar al 
pădurii sau chiar o fioroasă Baba Cloanţa.  

             ”Am fost cazaţi la hotelul cel mai luxos din oraș. Dar și 
celelalte locaţii erau superbe. Petrecerea de Revelion a fost 
fantastică. Și meniul mi-a plăcut, deși era imposibil să servesc 
din tot ce era pe masă - antreurile, grătarul de porc și friptura de 
curcan, consomé-ul, păstravul la cuptor, cu garniturile aromate 
corespunzătoare și bineânţeles deliciosul tort de ciocolată cu 
frișcă, profiterolul, salata de fructe exotice și clătitele cu 
dulceaţă ”.  

Cu grupul Violetei, cu tineri foarte glumeţi s-au distrat și-au 
dansat nebunește toată noaptea.   

             A doua seară, în local s-a organizat un Carnaval ad-hoc. 
“Pentru că nu aveam haine pregătite pentru așa ceva, eu și 
Violeta am făcut schimb de haine. Era singura soluţie să putem 
participa. Atunci i-am lărgit cusăturile de la rochia ei de gală. 
Aproape  i-am rupt-o. Cred că nici nu a mai purtat-o de atunci. 
Era mult mai subţirică decât mine”, își aminti Ly. ”Dar ce mult 
mi-a plăcut concursul de dans! Trebuia să dansăm, ţinând în 
gură o lingură pe care stătea un ou. Ce distractiv! Oul trebuia să 
nu cadă pe jos, în timpul dansului, care consta dintr-un mixaj 
din melodii de diferite ritmuri, de la cel delicat al valsului și al 
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romanticului tango, la cele sălbatice de samba, salsa, fox… am 
rezistat până aproape de final… ”.   

            Zilele cât au fost în staţiune, au dormit numai câteva ore 
pe noapte. Căci după masa de seară de la restaurant, care se 
închidea la orele unsprezece, aşa cum permitea regimul 
socialist, mergeau într-una din camerele de hotel și jucau cărţi 
toată noaptea. Tot grupul lor fuma, mai puţin Violeta. Ĩncercă și 
ea, pentru a se conforma cu ceilalţi. Pufăia numai ţigările. Din 
când în când, Ly și Violeta dispăreau în camera lor. 

-Ce-aţi făcut acolo, șmecherilor? îi întrebau prietenii la 
întoarcere. 

           Curând, se obișnuiseră toţi ca, în timpul activităţilor ce le 
desfășurau în grup, din când în când, perechea de amorezi să 
dispară cât mai des. Și nici nu mai întreba nimeni de ei. Nici 
măcar în glumă…  

            Ĩn zilele următoare au vizitat pădurile și izvoarele 
staţiunii, în mare parte, sulforoase. Gheaţa transparentă ce 
învelea frunzele de diferite configuraţii și crengile copacilor 
oferea ochilor privitorilor un spectacol incredibil, ireal. 
Izvoarele, cu formaţiunile tip stalactite și stalacmite de apă 
îngheţată în jur erau fermecătoare. Faptul că nu erau singuri era 
benefic. Deoarece să te plimbi iarna prin pădure liniștit, nu o 
poţi face decât într-un grup, dacă nu vrei desigur, să ai parte de 
întâmplări neplăcute, neprevăzute.  

           Ĩntr-una din zile a fost organizată o plimbare la lacul din 
apropierea staţiunii. Drumul prin păduri a fost plăcut, deși era 
foarte frig. Iar lacul îngheţat avea farmecul lui propriu, deși nu 
se asemăna deloc cu cele cunoscute, africane, nici ca aspect, 
nici din punct de vedere al vegetaţiei ce-l străjuia…         

           Ly și Violeta s-au căsătorit la sfârșitul lunii aprilie. 
Ministrul, tatăl fetei a avut grijă ca nunta lor să fie minunată și 
fastuoasă, în limitele permise de regim. Apoi, tinerii au plecat 
imediat la mare, în staţiunea Neptun. Dar nu singuri. A venit și 
grupul Violetei. Era oarecum plăcut cu prietenii. Studenţii nu-i 
deranjau și cu ei nu se plictiseau deloc, se puteau distra tot 
timpul. 

           Atunci, Ly, văzu o altă mare, diferită de cea din patria sa 
natală. Ĩn mai, nu se putea face baie în ea, temperatura era prea 
scăzută, dar peisajul marin putea fi admirat în voie. Căci 
întinderea de apă își exercită atracţia sa irezistibilă, indiferent de 
locul în care există. Fiecare mare te vrăjește în modul ei 
propriu, te farmecă în maniera ei unică…  

          Staţiunea Neptun devenise de 1 mai  o staţiune a 
studenţilor, un tărâm al tinereţii veșnice. Mulţi dintre ei, dintre 
cei care erau printre primii la învăţătură, primiseră bilete 
gratuite de la Uniunea Tineretului Comunist.  De când intrai în 
oraş, se auzeau acordurile muzicale ale ultimelor șlagăre 
internaţionale lansate. Și tinerii își mișcau corpurile ritmat, 
oriunde se aflau, pe străzi, pe plajă, în gară sau localuri…  

           Ly era primul din an, la Universitatea Politehnică, dar nu 
a solicitat bilet gratuit. ”Sunt facilităţile pentru săraci”, gândi el. 
A cumpărat bilete pentru el și Violeta, pe aceeaşi filieră cu cea a 

grupului ei de prieteni, pentru a-i face pe plac iubitei. Amicii 
fetei nu prea îl admirau, chiar îl ironizau și glumeau pe seama 
lui uneori, când nu era de faţă. Iar Ly i-a surprins nu o dată, 
făcând acest lucru. Îi tolera însă, pentru Violeta. Dorea ca 
aceasta să fie pe deplin fericită, să nu ducă lipsă de nimic, așa 
cum totdeauna, în copilărie și adolescenţă ei, tatăl ei, i-a 
satisfăcut toate dorinţele. Nu vroia ca Violeta să regrete 
vreodată faptul că s-a căsătorit cu el.  

………………………………………………………………… 

      Trecuse un an de la căsătoria lor. Un an minunat, fără 
probleme !   

           Petrecerea la care au fost invitaţi de Paști, a fost însă cea 
care le-a adus nenorocirea în familie. Ca să nu meargă lumea la 
Biserică, toate discotecile erau deschise. Funcţionau în această 
noapte, permanent. 

           A doua zi de Paști, Ly își aminti că a fost cu grupul de 
prieteni ai Violetei. Și ea era sufletul petrecerii. Toţi bărbaţii 
erau atrași de delicateţea și veselia tinerei femei, de frumuseţea 
ei neobișnuită. Ochii tuturor erau aţintiţi asupra ei, când dansa, 
când povestea, când zâmbea… parcă doreau cu toţii, a lor să fie! 
Și lucrul acesta îl îngrijora pe Ly! Cu toate că știa că, Violeta nu 
s-ar fi uitat la alt bărbat decât la el. Numai pe el îl iubea. Avea 
deplină încredere în ea. Și totuși, privirile acelea cu tupeu, îl 
înnebuneau… parcă toţi ar fi dorit femeia lui. La el, în Africa, 
nu s-ar fi întâmplat așa ceva… dar aici, în Europa… 

           Oboseala cu dansul neîntrerupt din discoteci, din noaptea 
de Paști, ritmurile asurzitoare și petrecerea finală, i-au fost 
fatale… Simţi, deodată că nu mai este el, Ly cel actual, era 
complet altul, unul dintr-o altă viaţă, anterioară, din misterioasa 
junglă africană, în care el era un sălbatic neânfricat al tribului 
său de războinici, cu obiceiurile şi ritualurile specifice 
moştenite cu sfinţenie, din moşi-strămoşi... Parcă ar fi băut o 
licoare aducătoare de nebunie. Și toate frustrările sale, le-a 
revărsat atunci pe biata Violeta, cum au ajuns în apartamentul 
lor din Piaţa Romană. A luat-o în braţe aprig, a sărutat-o 
patimaș și buzele        i-au ajuns pe sânii ei, înmiresmaţi, rotunzi 
ca niște grepfruit-uri rosé. Și atunci mușcă din ei cu putere, cu 
dinţii săi puternici, ascuţiţi și extrem de albi. Femeia ţipă de 
durere. Instinctual, pentru a o potoli, o mușcă de gât, de vena 
jugulară. Acesta a fost doar începutul. Petrecerea la care a fost 
prezent, trezise în el sălbaticul, imposibil de oprit. Nu se mai 
putea controla. Parcă nu ar fi fost el, Ly cel din prezent. Părea 
că ar fi unul din altă viaţă, din alt timp, o epocă în care ceea ce 
făcea el acum, părea cu totul și cu totul normal. Simţea că o mai 
făcuse și de alte dăţi, chiar dacă nu mai înfulecase carne atât de 
dulce și albă…  nu era pentru el, prima dată când savura așa 
ceva. Parfumul cărnii si aroma sângelui l-au făcut să acţioneze 
ca un leu înfometat, ce se arunca vijelios asupra prăzii… ca un 
animal sângeros, care nu mai avea în el nimic uman…    

          Realiză ce făcuse, abia după ce era prea târziu. Parcă se 
trezise dintr-un coşmar. ” Nu am fost eu cel care am făcut aşa 
ceva”, gândi Ly. ” Violeta era totul pentru mine, era femeia 
vieţii mele, nu puteam să-i fac vreodată ceva rău. Și, totuşi, ce 
s-a întâmplat, cu mine ? ”.      
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          O iubea la nebunie şi ea era atât de îndrăgostit
Doar a luptat cu toţi pentru el. Cu severul său tat
mama sa, cu agenţii de la Securitate, care nu au v
buni aceasta uniune… cu răutăţile colegelor ei, invidioase… cu 
glumele prietenilor. Și el, cum a răsplătit-o… a pedepsit
pentru decizia luată. Ea, Violeta și-a plătit iubirea pentru el, cu 
sângele său… 

          Primul care a aflat ce a făcut Ly, a fost tată
a sunat imediat. 

-Eu ţi-am spus că nu o să iasă bine. Ţi-am zis să–
la noi, o negresă, așa cum fac și au făcut, toţi din familia 
noastră. Lasă că te scap eu de năpastă. Te aștept cur
Pleacă cât mai repede de acolo. Tatăl Violetei ţine la ea foarte 
mult și este în stare să facă moarte de om pentru ea. Cum a
face și eu pentru tine, dacă ai păţi ceva rău, spuse b

-Aştept decizia autorităţilor. Nu pot pleca acum, pur 
spuse Ly. 

           Și dădu telefon la Miliţie să anunţe cele înt

           La început, miliţianul care a ascultat convorbirea, nu i
venit să creadă urechilor cele auzite. A crezut c
Datorită Securităţii, care monitoriza totul, crimele se înt
foarte rar și erau aspru pedepsite de lege. 

…………………………………………………………………

         La ușă se auzi soneria și apoi niște bătăi puternice în u

Ly deschise ușa. Erau doi bărbaţi îmbră
sobre și elegante. 

-Suntem de la Securitate, domnii Făcăleţ şi Codeaţă. 
să vă faceţi urgent bagajul. Avem sarcina de a v
aeroport. Aici aveţi biletul de avion. Și pașaportul cu viza. 
Odată urcat în avion, direcţia Africa, plecaţi 
întoarceţi aici, niciodată! spuse unul dintre ei. Ș
avea probleme. 

Ly avea déjà bagajele pregătite. ”Deci aceasta a fost 
decizia”, gândi el. ” Nu voi fi închis. Probabil pentru că doresc, 
să se menţină relaţiile diplomatice fără inconveniente. Din 
cauza aceasta nici nu s-a dat publicităţii, nu s
cazul…” continuă Ly șirul gândurilor,  ”dar pe Violeta eu am 
iubit-o, ca pe nimeni alta și cum nu voi mai iubi a
vreo femeie, în viaţa mea. Voi rămâne totdeauna, cu o profund
durere în suflet, când mă voi gândi la ea. P
miraculos al Africii, oamenii ei, îmi vor da puterea necesar
merg mai departe, mă vor ajuta să trec peste aceasta amar
suferinţă...”. 
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dar pe Violeta eu am 

i cum nu voi mai iubi așa niciodată 
ne totdeauna, cu o profundă 
ndi la ea. Poate pământul 

miraculos al Africii, oamenii ei, îmi vor da puterea necesară să 
trec peste aceasta amară 

 

Enigme în desfăşurare

 

Cronică literară

 Octavian  MIHALCEA

             Volumul de versuri al lui Nicolae Vălăreanu Sârbu, 
Fluturi de trup (Editura Blumenthal, Bucureşti, 2015)
prezintă puneri în scenă cu evident parfum panteist, 
profunzimea ideaticii realizând o binevenită sinteză cu 
elanul metaforic.  

oetul acordă întâietate discursu
metafizice. Imaginile puternice dau o dimensiune aparte 
cărţii, ce poate fi abordată şi dintr

labirintică, conferind cititorilor multiple grile de interpretare. 
Avem senzaţia plăsmuirii unor tablouri care tind spre ho
spre ample edificări ideale: "Acolo,// voi încrusta în pietre 
semne,/ cine le va descifra/ deschide porţi spre tâmplele 
timpului,/ trage durerea după sine şi pleacă,// dincolo de 
prăpastie unde s-a rostogolit cerul/ şi se naşte într
univers.// Aici un Dumnezeu exilat/ a creat cuvântul/ egal cu 
sine însuşi." (Dincolo de prăpastie). Nedisimulata sensibilitate a 
versurilor lui Nicolae Vălăreanu Sârbu
proximitatea inefabilului. Cromatici mutabile însoţesc aceste 
desfăşurări lirice, împreună cu fiinţa unor penetrante simboluri. 
Nuanţele pasionale contribuie la consistenţa mesajelor expuse. 
Variate stări diafane atrag lectorii în lumi speciale: "Unde 
retrasă înfloreţte menta sălbatică/ nopţile boreale devin curbe/ 
cum drumurile peste munţi.// Cu rotunde flăcări răsăritul se
aprinde/ sub genele apelor repezi,/ cascade în sărituri 
deschizând porţi.// Acolo trupul tău cu linii spirale/ se
rochii de bumbac vaporos/ şi toamna priveşte ascunsă după 
culori.// Ochii mei cu negru brodat în pupile,/ te visează
mătase cu florile albe/ ce-mi flutură-n braţe." 
Putem considera împlinirea întru metaforă ca un deziderat 
estetic al autorului. Transcendentul are, ca întotdeauna, virtuţi 
soteriologice: "Dumnezeu aduce prea departele, aproape/ în 
ochiul său magic/ binecuvântează viaţa." 
atinge pământul). Memoria pare descinsă din incandescente 
oglinzi ştiutoare. Sunt favorizate atitudinile introspective, căile 
mereu fascinante spre aflarea esenţelor. Inc
propensiunea către verticală a poeziilor din 
Ideatica filosofică asigură diverse potenţialităţi de evadare: 
"Într-o vreme când timpul se comprimă/ ori poate se dilată 
dincolo de margini,/ moartea e ucisă/ de propriile ei 
determinări,/ viaţa devine nesfârşită/ prin recompunerea 
materiei vii/ în evoluţie/ din ceva în altceva." 
altceva). Valorile sufleteşti ordonează meandricele trasee ale 
volumului, astfel petrecându-se metamorfoze, redimensionări 
cu impact deosebit: "E o  taină în tine să cauţi/ ecoul din golul 
în care se aude,/ tot ce n-ai vrut să-ţi  spui/ unde cuvintele cu 
miere pe limbă/ netezesc riduri.// Iar ochii
privesc înlăuntru cum te ating/ şi urcă prin mine jertfa zidirii,/ 
să nu mă opresc din lucrare.// Când mâinile se prind de cer/ prin 
aer fortificându-se/ marea coroană a puterii.// Zilele îşi pun beţe 

P
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Enigme în desfăşurare 

Cronică literară 

MIHALCEA – Bucureşti  

Nicolae Vălăreanu Sârbu, 
Fluturi de trup (Editura Blumenthal, Bucureşti, 2015), ne 
prezintă puneri în scenă cu evident parfum panteist, 
profunzimea ideaticii realizând o binevenită sinteză cu 

oetul acordă întâietate discursului cu vădite accepţiuni 
metafizice. Imaginile puternice dau o dimensiune aparte 
cărţii, ce poate fi abordată şi dintr-o perspectivă 

labirintică, conferind cititorilor multiple grile de interpretare. 
Avem senzaţia plăsmuirii unor tablouri care tind spre holistic, 
spre ample edificări ideale: "Acolo,// voi încrusta în pietre 
semne,/ cine le va descifra/ deschide porţi spre tâmplele 
timpului,/ trage durerea după sine şi pleacă,// dincolo de 

a rostogolit cerul/ şi se naşte într-un alt 
// Aici un Dumnezeu exilat/ a creat cuvântul/ egal cu 

Nedisimulata sensibilitate a 
Nicolae Vălăreanu Sârbu ne situează în 

proximitatea inefabilului. Cromatici mutabile însoţesc aceste 
împreună cu fiinţa unor penetrante simboluri. 

Nuanţele pasionale contribuie la consistenţa mesajelor expuse. 
Variate stări diafane atrag lectorii în lumi speciale: "Unde 
retrasă înfloreţte menta sălbatică/ nopţile boreale devin curbe/ 

munţi.// Cu rotunde flăcări răsăritul se-
aprinde/ sub genele apelor repezi,/ cascade în sărituri 
deschizând porţi.// Acolo trupul tău cu linii spirale/ se-mbracă-n 
rochii de bumbac vaporos/ şi toamna priveşte ascunsă după 

t în pupile,/ te visează-n ii de 
n braţe." (Fluid şi vaporos). 

Putem considera împlinirea întru metaforă ca un deziderat 
estetic al autorului. Transcendentul are, ca întotdeauna, virtuţi 

prea departele, aproape/ în 
ochiul său magic/ binecuvântează viaţa." (Până unde cerul 

Memoria pare descinsă din incandescente 
oglinzi ştiutoare. Sunt favorizate atitudinile introspective, căile 
mereu fascinante spre aflarea esenţelor. Incontestabilă, 
propensiunea către verticală a poeziilor din Fluturi de trup. 
Ideatica filosofică asigură diverse potenţialităţi de evadare: 

o vreme când timpul se comprimă/ ori poate se dilată 
dincolo de margini,/ moartea e ucisă/ de propriile ei 

minări,/ viaţa devine nesfârşită/ prin recompunerea 
materiei vii/ în evoluţie/ din ceva în altceva." (Din ceva în 

Valorile sufleteşti ordonează meandricele trasee ale 
se metamorfoze, redimensionări 

taină în tine să cauţi/ ecoul din golul 
ţi  spui/ unde cuvintele cu 

miere pe limbă/ netezesc riduri.// Iar ochii  cu norii pe gene/ 
privesc înlăuntru cum te ating/ şi urcă prin mine jertfa zidirii,/ 

esc din lucrare.// Când mâinile se prind de cer/ prin 
se/ marea coroană a puterii.// Zilele îşi pun beţe 
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în roate pe rând/ se miră cum transparenţa înşală/ şi lumina 
curge-n oglinda adevărului/ surpă fructul mâniei.// Ispitei îi 
pune zăvoare/ în timp ce fac/ tunel în idei." (Tunel în idei).

Ion N. Oprea la al 106-lea Carte:
Curtea de Argeş. Întreaga Familie Regală 
înmormântată la Arhiepiscopie. Mihai I 

lângă mama Sa, Regina Elena
 

Volum închinat CASEI REGALE A ROMÂNIEI. Maiestăţii 
Sale REGINA ELENA, Mamă a lui MIHAI I, Rege al 

ROMÂNIEI 
 

Gheorghe A. STROIA - Membru ARA & USE

              Curtea de Argeş, ROMÂNIA. Întreaga Familie 
Regală înmormântată la Arhiepiscopie. Mihai I lângă 
Mama Sa, Regina Elena. Volum închinat CASEI REGALE A 
ROMÂNIEI, Maiestăţii Sale REGINA ELENA MAMĂ a lui 
MIHAI I, Rege al ROMÂNIEI, aşa se intitulează recentul  
volum, octombrie 2019, 252 pagini, la Editura Armonii 
Culturale-Adjud,  cu un cuvânt de început semnat de 
subsemnatul, editor.                                                                      
„Istoria ne oferă zi de zi lecții ce trebuie a fi  învățate. Se spune 
că lecțiile ne învățate, dar repetate, conduc la perpetuarea 
acelorași greșeli, într-un vârtej ascendent de  circumstan
agravante. Oricât de sceptici sau rezervați am fi, nu putem să nu 
spunem că România de astăzi există, datorită unor mari 
personalități istorice, politice, culturale, care i-au marcat cursul, 
devenirea, istoria. Galeria marilor voievozi ai neamului se 
completează cu epoca regilor României care au  contribuit la 
rândul lor la înfăptuirea unor momente memorabile.  
Astfel, Războiul de Independență (1877) și, implicit,  câștigarea 
independenței țării, se datorează lui Carol I (1866
Unirea cea Mare (1918) este opera artizanului său,  Ferdinand I 
(1914-1927). Insurecția armată de la 23 august  1944 și implicit 
garanția continuării noastre ca neam, se  datorează lui Mihai I 
(1927-1930, 1940-1947), ultimul rege al  Românilor. 

Cartea de față, opera patriarhului literelor ieș
OPREA, este o nouă lecție, pe care sârguinciosul cronicar 
ieșean ne-o oferă. Istoria regalității românești, cu informații în 
detaliu, o culegere interesantă de articole preluate sau crea
proprii, ne oferă o viziune de ansamblu asupra famil
începând cu jumătatea secolului al XIX-lea, până la finele 
primei jumătăți a veacului al XX-lea.   
Sunt prezentate fapte, evenimente mai mult sau mai pu
cunoscute. Cartea reprezintă o cronică actualizată a familiei  
regale, seria evenimentelor nefericite datorate recentelor decese  
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în roate pe rând/ se miră cum transparenţa înşală/ şi lumina 
n oglinda adevărului/ surpă fructul mâniei.// Ispitei îi 

(Tunel în idei).  

lea Carte: 
Curtea de Argeş. Întreaga Familie Regală 
înmormântată la Arhiepiscopie. Mihai I 

lângă mama Sa, Regina Elena 

Volum închinat CASEI REGALE A ROMÂNIEI. Maiestăţii 
EGINA ELENA, Mamă a lui MIHAI I, Rege al 

Membru ARA & USE” 

Curtea de Argeş, ROMÂNIA. Întreaga Familie 
Regală înmormântată la Arhiepiscopie. Mihai I lângă 

. Volum închinat CASEI REGALE A 
NIEI, Maiestăţii Sale REGINA ELENA MAMĂ a lui 

, aşa se intitulează recentul  
volum, octombrie 2019, 252 pagini, la Editura Armonii 

Adjud,  cu un cuvânt de început semnat de 
                                           

ții ce trebuie a fi  învățate. Se spune 
țiile ne învățate, dar repetate, conduc la perpetuarea 

un vârtej ascendent de  circumstanțe 
ți am fi, nu putem să nu 

spunem că România de astăzi există, datorită unor mari 
au marcat cursul, 

devenirea, istoria. Galeria marilor voievozi ai neamului se 
or României care au  contribuit la 

rândul lor la înfăptuirea unor momente memorabile.   
ță (1877) și, implicit,  câștigarea 

ței țării, se datorează lui Carol I (1866-23 1914). 
nului său,  Ferdinand I 

ția armată de la 23 august  1944 și implicit 
ția continuării noastre ca neam, se  datorează lui Mihai I 

1947), ultimul rege al  Românilor.  

 
ță, opera patriarhului literelor ieșene, ION. N.  

ție, pe care sârguinciosul cronicar 
ții românești, cu informații în 

detaliu, o culegere interesantă de articole preluate sau creații 
proprii, ne oferă o viziune de ansamblu asupra familiei regale,  

lea, până la finele 

Sunt prezentate fapte, evenimente mai mult sau mai puțin 
cunoscute. Cartea reprezintă o cronică actualizată a familiei  

lor nefericite datorate recentelor decese  

ale Reginei Ana și Regelui Mihai I, fac și ele obiectul 
articolelor lucrării. Cu condescendență, respect și admirație față 
de personalitățile care ne-au marcat istoria, Ion N. Oprea 
reușește să pună într-o nouă lumină monarhia 
rang de monument național necropola regală de la Curtea de  
Argeș, locul sacru în care și-au aflat loc de odihnă regii 
României.  
         O carte interesantă, plină de amănunte surprinzătoare 
despre regi, regine, moștenitori și urmași la tron, despre 
înscăunări sau abdicări, despre fapte 
locuri reprezentative ale vremurilor. Toate acestea pot fi  
considerate piese rare, de mare importan
istoriei naționale. Îl felicităm pe neobositul 
ION N. OPREA, pentru vehemența cu care redescoperă valorile 
României și abnegația cu care restituie memoriei cititorilor săi 
veritabile pagini de istorie!  

 
Vasile Calestru, O istorie a şvabilor din 

Banat, Editura Istros, Brăila, 2018
 

ARGUMENT

 După apariţia volumului Martiraj în Bărăgan 
mi-am propus să abordez istoria şvabilor din Banat, un subiect 
extrem de complex, cu o diversitate de aspecte.

 De ce am ales această temă? Pentru că, după cum 
spunea cineva „Aţi trăit alături de 
generaţia noastră ştie destul de puţin despre voi” 
n.a.). 

 Volumul de faţă este structurat în două părţi: în prima 
parte a studiului, sunt expuse consideraţii generale cu privire la 
istoria şi geografia Banatului. Un ca
colonizarea germanilor în Banat şi implicarea lor în dezvoltarea 
ulterioară a acestei provincii.  

Am gândit o reevaluare şi o redimensionare a situaţiei 
demografice din Banat şi reflectarea acesteia în evoluţia vieţii 
social-economice, politice şi cultural
începând cu Evul Mediu până în zilele noastre 
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și Regelui Mihai I, fac și ele obiectul 
ță, respect și admirație față 

au marcat istoria, Ion N. Oprea 
mină monarhia și să ridice la  

țional necropola regală de la Curtea de  
au aflat loc de odihnă regii 

O carte interesantă, plină de amănunte surprinzătoare 
și urmași la tron, despre 

înscăunări sau abdicări, despre fapte și evenimente, despre 
locuri reprezentative ale vremurilor. Toate acestea pot fi  
considerate piese rare, de mare importanță, în marea cartă a  

ționale. Îl felicităm pe neobositul publicist ieșean  
ța cu care redescoperă valorile 

și abnegația cu care restituie memoriei cititorilor săi 

O istorie a şvabilor din 
Istros, Brăila, 2018 

RGUMENT 

Martiraj în Bărăgan (2006), 
am propus să abordez istoria şvabilor din Banat, un subiect 

extrem de complex, cu o diversitate de aspecte. 

De ce am ales această temă? Pentru că, după cum 
 noi (românii – n.a.) şi 

generaţia noastră ştie destul de puţin despre voi” (germanii – 

Volumul de faţă este structurat în două părţi: în prima 
parte a studiului, sunt expuse consideraţii generale cu privire la 
istoria şi geografia Banatului. Un capitol consistent tratează 
colonizarea germanilor în Banat şi implicarea lor în dezvoltarea 

Am gândit o reevaluare şi o redimensionare a situaţiei 
demografice din Banat şi reflectarea acesteia în evoluţia vieţii 

mice, politice şi cultural-religioase a populaţiei, 
începând cu Evul Mediu până în zilele noastre  
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În partea a doua a volumului, un loc important îl ocupă 
deportarea, ca formă de represiune comunistă şi, îndeosebi, 
deportarea şvabilor în U.R.S.S. şi în Câmpia Bărăganului. Am 
încearcat să demonstrez, prin argumente istorice, faptul că 
şvabii şi celelalte etnii, etichetate pe nedrept „
poporului”, erau oameni cinstiţi, paşnici şi gospodari. Sunt 
descrise suferinţele îndurate, modul în care ei s
noilor condiţii de viaţă, cum au înfruntat ostilităţile unui loc 
străin, clima insuportabilă, absenţa apei, decalajul cultural, 
suspiciunea iniţială a locuitorilor din apropiere, cărora le
prezentaţi ca răufăcători. 

             În lucrare, accentul cade pe aspecte ale vieţii 
cotidiene din deportare, munca, familia şi formele de viaţă 
socială a deportaţilor. 

Am prezentat noile aşezări şi activităţile cotidiene în 
domeniul agriculturii, construcţiilor şi al serviciilor. Am 
consultat numeroase lucrări referitoare la istoria şvabilor, o 
parte dintre ele în limba germană. Am preluat, cu toată 
consideraţia faţă de munca autorilor, informaţii, documente de 
arhivă şi imagini, care să ofere o privire de ansamblu asupra 
istoriei germanilor din Banat. 

Cititorul va parcurge cu mai multă uşurinţă diferitele 
etape din istoria şvabilor, după analizarea hărţilor, 
documentelor, fotografiilor din Anexe. Indicele de nume oferă o 
bogată informaţie sistematizată. 

Îmi exprim speranţa că şi alţi intelectuali 
oameni de cultură din diverse domenii –  vor continua şi vor 
îmbogaţi cu noi documente această filă de istorie, pe care am 
încercat s-o prezint. 

În încheiere, îmi exprim deosebita preţuire pentru 
Acad. Victor Spinei. Reputatul istoric a binevoit să 
munca autorului acestei lucrări.  

Mulţumirile mele se adresează preşedintelui Forumului 
Democrat al Germanilor din Banat, conf. univ. dr. Ioan 
Fernbach. 

Se cuvine subliniată recunoştinţa mea pentru sprijinul 
acordat şi susţinerea referitoare la investigaţia istorică a 
cercetătorilor, care mi-au înlesnit documentarea la următoarele 
instituţii: C.N.S.A.S. Bucureşti, Serviciile Judeţene Timiş al 
Arhivelor Naţionale, apoi Arad, Ialomiţa, Călăraşi, Galaţi, 
Brăila, precum şi Asociaţiei Foştilor Deporta
filiala Timişoara, Asociaţiei Foştilor Deportaţi în U.R.S.S., 
aceeaşi filială. 

Mulţumiri speciale prestigioasei Edituri „Istros” din 
Brăila, care şi-a asumat responsabilitatea publicării acestui 
volum în condiţii foarte bune. Această carte n-ar fi apărut fără 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019

În partea a doua a volumului, un loc important îl ocupă 
, ca formă de represiune comunistă şi, îndeosebi, 

âmpia Bărăganului. Am 
încearcat să demonstrez, prin argumente istorice, faptul că 
şvabii şi celelalte etnii, etichetate pe nedrept „duşmani ai 

”, erau oameni cinstiţi, paşnici şi gospodari. Sunt 
descrise suferinţele îndurate, modul în care ei s-au adaptat 
noilor condiţii de viaţă, cum au înfruntat ostilităţile unui loc 
străin, clima insuportabilă, absenţa apei, decalajul cultural, 
suspiciunea iniţială a locuitorilor din apropiere, cărora le-au fost 

, accentul cade pe aspecte ale vieţii 
cotidiene din deportare, munca, familia şi formele de viaţă 

Am prezentat noile aşezări şi activităţile cotidiene în 
domeniul agriculturii, construcţiilor şi al serviciilor. Am 

e lucrări referitoare la istoria şvabilor, o 
parte dintre ele în limba germană. Am preluat, cu toată 
consideraţia faţă de munca autorilor, informaţii, documente de 
arhivă şi imagini, care să ofere o privire de ansamblu asupra 

Cititorul va parcurge cu mai multă uşurinţă diferitele 
etape din istoria şvabilor, după analizarea hărţilor, 
documentelor, fotografiilor din Anexe. Indicele de nume oferă o 

Îmi exprim speranţa că şi alţi intelectuali – istorici, 
vor continua şi vor 

îmbogaţi cu noi documente această filă de istorie, pe care am 

În încheiere, îmi exprim deosebita preţuire pentru 
Acad. Victor Spinei. Reputatul istoric a binevoit să încurajeze 

Mulţumirile mele se adresează preşedintelui Forumului 
Democrat al Germanilor din Banat, conf. univ. dr. Ioan 

Se cuvine subliniată recunoştinţa mea pentru sprijinul 
investigaţia istorică a 

au înlesnit documentarea la următoarele 
instituţii: C.N.S.A.S. Bucureşti, Serviciile Judeţene Timiş al 
Arhivelor Naţionale, apoi Arad, Ialomiţa, Călăraşi, Galaţi, 
Brăila, precum şi Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan, 
filiala Timişoara, Asociaţiei Foştilor Deportaţi în U.R.S.S., 

Mulţumiri speciale prestigioasei Edituri „Istros” din 
a asumat responsabilitatea publicării acestui 

ar fi apărut fără 

contribuţia financiară a Primăriei Municipiului Iaşi în cadrul 
parteneriatului cu Academia Română.
recunoscător la cei care m-au sprijinit în demersul meu: prof. 
dr.Th. Codreanu şi prof. Lina Codreanu, pentru ajutorul 
prietenesc şi competent.  

Se cuvine subliniată recunoştinţa faţă de familia mea, 
care a fost alături de mine în îndelungata perioadă de 
documentare şi elaborare a acestei lucrări.

 

Știința a demonstrat că liniștea este vitală 
pentru creierul nostru

 

     Studiile au arătat că zgomotul excesiv din jurul nostru, 
nu doar scade calitatea vieţii şi funcţiile cognitive, dar şi 
reduce speranţa de viaţă. 

acă sunteţi o persoană de vârstă medie, vă treziţi la 
sunetul un ceas deşteptător. Alarma vă tri
baie unde vă pregătiţi repede pentru ziua de muncă. 

Dacă aveţi timpul necesar, mâncaţi ceva în fugă înainte de a sări 
în maşină şi daţi drumul la muzică în timp ce staţi în trafic în 
drum spre locul de muncă. Odată ajuns acolo este plin de 
oameni, clienţi, colegi, maşini, camioane, avioane, maşini de 
tuns iarba, construcţii, telefoane şi sarcini de rezolvat în 
următoarele 8 ore. 

Aceste zgomote pe care majoritatea dintre noi le 
experimentează în exces ne aduc trupul într
diminuând calitatea vieţii şi reducând speranţa de viaţă. 
Zgomotul în exces nu este sănătos pentru oameni. Liniştea, pe 
de altă parte, poate avea beneficii uriaşe.
distrugerea cauzată de zgomot. Pentru început să remarcăm 
faptul că termenul englezesc pentru zgomot, „noise”, vine din 
latinescul noisea sau noxia, care înseamnă stare de rău, durere, 
distrugere sau rănire. Mai aveţi vreo îndoială că zgomotul nu 
este sănătos pentru noi? Dincolo de această observaţie, există 
evidenţe ştiinţifice care susţin efectele nefaste ale zgomotului 
asupra sănătăţii noastre. 

Studii  

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a examinat şi cuantificat 
presiunea asupra sănătăţii pe baza unui studiu european care a 
implicat 340 milioane de oameni din vestul Europei. S
descoperit că rezidenţii au pierdut cumulativ un milion de ani 
din vieţile lor din cauza zgomotului, în fiecare an. Aceasta 
înseamnă că unul din trei oameni pierde un an întreg din viaţă 
din cauza zgomotului excesiv. 

Un studiu care a fost publicat în 2011 în 
Ştiinţifică a examinat efectele pe care aeroportul din Munchen 

D
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contribuţia financiară a Primăriei Municipiului Iaşi în cadrul 
parteneriatului cu Academia Română. Mă gândesc sincer 

au sprijinit în demersul meu: prof. 
dr.Th. Codreanu şi prof. Lina Codreanu, pentru ajutorul 

Se cuvine subliniată recunoştinţa faţă de familia mea, 
care a fost alături de mine în îndelungata perioadă de 
documentare şi elaborare a acestei lucrări. 

Știința a demonstrat că liniștea este vitală 
pentru creierul nostru 

Gary W. Evans 

Studiile au arătat că zgomotul excesiv din jurul nostru, 
nu doar scade calitatea vieţii şi funcţiile cognitive, dar şi 

acă sunteţi o persoană de vârstă medie, vă treziţi la 
sunetul un ceas deşteptător. Alarma vă trimite către 
baie unde vă pregătiţi repede pentru ziua de muncă. 

Dacă aveţi timpul necesar, mâncaţi ceva în fugă înainte de a sări 
în maşină şi daţi drumul la muzică în timp ce staţi în trafic în 
drum spre locul de muncă. Odată ajuns acolo este plin de 

i, clienţi, colegi, maşini, camioane, avioane, maşini de 
tuns iarba, construcţii, telefoane şi sarcini de rezolvat în 

Aceste zgomote pe care majoritatea dintre noi le 
experimentează în exces ne aduc trupul într-o stare de stres 

d calitatea vieţii şi reducând speranţa de viaţă. 
Zgomotul în exces nu este sănătos pentru oameni. Liniştea, pe 
de altă parte, poate avea beneficii uriaşe. Să explorăm mai întâi 
distrugerea cauzată de zgomot. Pentru început să remarcăm 

nglezesc pentru zgomot, „noise”, vine din 
latinescul noisea sau noxia, care înseamnă stare de rău, durere, 
distrugere sau rănire. Mai aveţi vreo îndoială că zgomotul nu 

Dincolo de această observaţie, există 
e susţin efectele nefaste ale zgomotului 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a examinat şi cuantificat 
presiunea asupra sănătăţii pe baza unui studiu european care a 
implicat 340 milioane de oameni din vestul Europei. S-a 

coperit că rezidenţii au pierdut cumulativ un milion de ani 
din vieţile lor din cauza zgomotului, în fiecare an. Aceasta 
înseamnă că unul din trei oameni pierde un an întreg din viaţă 

Un studiu care a fost publicat în 2011 în revista Psihologia 
a examinat efectele pe care aeroportul din Munchen 
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le are asupra sănătăţii şi cogniţiei copiilor. Profesorul Gary W. 
Evans de la Universitatea Cornell a remarcat că juniorii expuşi 
la zgomot au dezvoltat un mecanism de apărar
ignore zgomotul. Însă aceşti copii ignoră nu doar zgomotul 
dăunător dar şi stimulii obişnuiţi care sunt importanţi pentru 
atenţie cum ar fi vorbitul. Vă miraţi de ce oamenii au probleme 
în a fi atenţi în zilele noastre? Poate pentru că sunt 
prea mult zgomot şi la prea multe sunete. 

„Acest studiu este printre cele mai edificatoare, probabil 
dovada cea mai definitorie că zgomotul – chiar la niveluri la 
care nu produce daune auzului – cauzează stres şi este 
periculos pentru oameni”, a declarat profesorul Gary Evans.

Cu toţii am remarcat diferenţa între a locui în oraşe mari şi a trăi 
într-un loc izolat, liniştit, înconjurat de natură. Mediul de viaţă 
dintr-un oraş mare pare să fie nesănătos, nu este vorba doar de 
calitatea aerului dar şi de energia, agitaţia şi zgomotul de acolo. 
Aceste studii ilustrează clar că nu este natural şi sănătos pentru 
oameni să trăiască şi să muncească într-un mediu zgomotos în 
fiecare zi. Zgomotul are legătură cu tensiunea arterială ridicată, 
bolile de inimă, ţiuitul în urechi şi lipsa somnului. Trăind în 
medii cu zgomot permanent provoacă un nivel ridicat de 
hormoni dăunători.  

Beneficiile liniştii  

Gândiţi-vă la momentele în care aţi simţit nevoia să vă retrageţi 
la o cabană sau într-un loc liniştit. Aţi remarcat liniştea? Nu 
doar atât, dar v-aţi simţit mult mai bine după 3-
acolo? 

Nu este vorba doar despre aerul curat sau de pauza de la lucru, 
ci şi de linişte şi lipsa distragerii. Acest aspect poate fi observat 
şi dacă daţi o petrecere la cabană cu muzica tare. Nu este ceva 
relaxant, ci doar o altă distragere. Când evaluaţi cele două 
experienţe contrastante, beneficiile liniştii devin mult mai clare.

Un studiu interesant a evidenţiat efectele zgomotului, muzicii şi 
liniştii asupra creierului. Studiul a fost publicat în jurnalul 
şi arată că două minute de pauză luată în timp ce asculţi muzică 
liniştită de studiu au fost de departe mult mai relaxante pentru 
creier decât muzica relaxantă în sine. Cu cât perioada de linişte 
a fost mai îndelungă, cu atât a fost mai benefică pentru 
participanţii la studiu. Autorul cercetării, L. Bernardi, a 
descoperit că acele pauze de linişte au fost cele mai importante 
aspecte ale studiului. Liniştea este evidenţiată prin contrast. 

Ce puteţi face  

Aşadar, ce puteţi face dacă sunteţi expuşi la prea mult zgomot şi 
căutaţi să evitaţi aceasta sau pur şi simplu vreţi o pauză? În 
primul rând, vestea bună este că creierul se recuperează în timp. 
Conform teoriei restaurării atenţiei, resursele cognitive finite ale 
creierului pot începe să se refacă dacă eşti într
nivel scăzut de impuls senzorial. În linişte, creierul lasă jos 
garda senzorială şi recuperează ceea ce s-a pierdut prin excesul 
de zgomot. Practic, este necesar să faceţi un mic efort să 
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le are asupra sănătăţii şi cogniţiei copiilor. Profesorul Gary W. 
Evans de la Universitatea Cornell a remarcat că juniorii expuşi 
la zgomot au dezvoltat un mecanism de apărare prin care să 
ignore zgomotul. Însă aceşti copii ignoră nu doar zgomotul 
dăunător dar şi stimulii obişnuiţi care sunt importanţi pentru 
atenţie cum ar fi vorbitul. Vă miraţi de ce oamenii au probleme 
în a fi atenţi în zilele noastre? Poate pentru că sunt expuşi la 

Acest studiu este printre cele mai edificatoare, probabil 
chiar la niveluri la 

cauzează stres şi este 
declarat profesorul Gary Evans. 

Cu toţii am remarcat diferenţa între a locui în oraşe mari şi a trăi 
un loc izolat, liniştit, înconjurat de natură. Mediul de viaţă 
un oraş mare pare să fie nesănătos, nu este vorba doar de 

i de energia, agitaţia şi zgomotul de acolo. 
Aceste studii ilustrează clar că nu este natural şi sănătos pentru 

un mediu zgomotos în 
Zgomotul are legătură cu tensiunea arterială ridicată, 

ţiuitul în urechi şi lipsa somnului. Trăind în 
medii cu zgomot permanent provoacă un nivel ridicat de 

vă la momentele în care aţi simţit nevoia să vă retrageţi 
arcat liniştea? Nu 

-4 ore petrecute 

Nu este vorba doar despre aerul curat sau de pauza de la lucru, 
ci şi de linişte şi lipsa distragerii. Acest aspect poate fi observat 

ană cu muzica tare. Nu este ceva 
relaxant, ci doar o altă distragere. Când evaluaţi cele două 
experienţe contrastante, beneficiile liniştii devin mult mai clare. 

Un studiu interesant a evidenţiat efectele zgomotului, muzicii şi 
Studiul a fost publicat în jurnalul Heart 

şi arată că două minute de pauză luată în timp ce asculţi muzică 
liniştită de studiu au fost de departe mult mai relaxante pentru 

Cu cât perioada de linişte 
gă, cu atât a fost mai benefică pentru 

participanţii la studiu. Autorul cercetării, L. Bernardi, a 
descoperit că acele pauze de linişte au fost cele mai importante 
aspecte ale studiului. Liniştea este evidenţiată prin contrast.  

puteţi face dacă sunteţi expuşi la prea mult zgomot şi 
căutaţi să evitaţi aceasta sau pur şi simplu vreţi o pauză? În 
primul rând, vestea bună este că creierul se recuperează în timp. 
Conform teoriei restaurării atenţiei, resursele cognitive finite ale 

ierului pot începe să se refacă dacă eşti într-un mediu cu 
nivel scăzut de impuls senzorial. În linişte, creierul lasă jos 

a pierdut prin excesul 
Practic, este necesar să faceţi un mic efort să 

petreceţi mai mult timp în linişte. Asta însemnând fără muzică, 
filme, prieteni, conversaţii, telefon etc., fie şi doar pentru 30 de 
minute sau o oră pe zi. Această linişte nu doar că va permite 
creierului să îşi refacă funcţiile cognitive, precum creativitatea, 
dar îţi dă posibilitatea să te deconectezi, să te linişteşti şi să te 
conectezi cu sinele tău. 

 

Traumele psihice

 

           Prof. dr. 

Colegiul "D. Cantemir

        Psihologii au definit trauma ca un eveniment de o 
intensitate foarte mare, ce apare în via
depășește posibilitățile sale de adaptare.

n general acest eveniment neplăcut generează o sensibilizare 
excesivă a individului la emoțiile ulterioare. Atunci când 
trauma duce la stres post-traumatic, daunele pot implica 

schimbări fizice la nivelul creierului uman, schimbări de natură 
chimică, care afectează capacitatea persoanei de a face fa
mod adecvat stresului și care, pe termen lung, generează 
efecte patogene durabile. Sentimentul de
amânat săptămâni, ani în măsura în care per
să răspundă circumstanțelor imediate ale fenomenului stresant. 
Traumele psihologice pot duce la consecin
lung, care sunt adesea trecute cu vederea, chiar 
profesioniștii din domeniul sănătății mintale.Tr
cauzată de o mare varietate de evenimente.

Traumele psihologice pot însoți traume fizice
independent. Cauzele tipice și pericolele de traume psihologice 
sunt: 

Abuzurile grave din partea altor indivizi:
sexual, hărțuirea, violența domestică
verbale. Abuzurile din copilărie sunt o sursă foarte amplă de 
traume la nivelul psihicului minorilor
echipați în a face față factorilor stresanți.

Evenimentele catastrofice, cum ar fi
vulcanice, războiul sau alte violențe în masă
provoca traume psihologice. 

Expunerea pe termen lung la situa
fi sărăcia sau formele mai ușoare de ab
verbal, abuzul de tip alienator, poate fi
abuzului verbal, pentru un copil mai ales, acesta poate avea 
potențial traumatic deosebit, doar într-un singur eveniment.

Î
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mai mult timp în linişte. Asta însemnând fără muzică, 
filme, prieteni, conversaţii, telefon etc., fie şi doar pentru 30 de 

Această linişte nu doar că va permite 
creierului să îşi refacă funcţiile cognitive, precum creativitatea, 

r îţi dă posibilitatea să te deconectezi, să te linişteşti şi să te 

Traumele psihice 

Prof. dr.  Doina GRIGORAŞ -  

Cantemir" Huşi, Judeţul Vaslui 

au definit trauma ca un eveniment de o 
intensitate foarte mare, ce apare în viața individului și care 

șește posibilitățile sale de adaptare.  

n general acest eveniment neplăcut generează o sensibilizare 
țiile ulterioare. Atunci când 

traumatic, daunele pot implica 
schimbări fizice la nivelul creierului uman, schimbări de natură 
chimică, care afectează capacitatea persoanei de a face față în 

pe termen lung, generează 
Sentimentul de "a fi copleșit" poate fi 

amânat săptămâni, ani în măsura în care persoana se străduiește 
țelor imediate ale fenomenului stresant. 

Traumele psihologice pot duce la consecințe negative pe termen 
lung, care sunt adesea trecute cu vederea, chiar și de către 

știi din domeniul sănătății mintale.Trauma poate fi 
cauzată de o mare varietate de evenimente. 

traume fizice sau pot exista 
și pericolele de traume psihologice 

Abuzurile grave din partea altor indivizi: abuzul 
domestică sau amenințările 

sunt o sursă foarte amplă de 
minorilor, care sunt mai puțin 

ți în a face față factorilor stresanți. 

, cum ar fi cutremurele și erupțiile 
țe în masă, de asemenea, pot 

Expunerea pe termen lung la situații extreme, cum ar 
șoare de abuz, cum ar fi abuzul 
, poate fi traumatizantă. În cazul 

abuzului verbal, pentru un copil mai ales, acesta poate avea 
un singur eveniment. 
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Cu toate acestea, persoane diferite vor reacționa diferit la 
evenimente similare. O persoană poate experimenta un 
eveniment ca fiind traumatic în timp ce o altă persoană, nu va 
avea de suferit traume ca urmare a unui eveniment similar într-
un context similar. Cu alte cuvinte, nu toate persoanele care 
experimentează un eveniment cu potențial traumatizant va fi 
efectiv traumatizată din punct de vedere psihologic.  

Acum 100 de ani nu se vorbea despre traume, nu se știa că 
putem fi mai fericiți, mai împliniți și mai frumoși sufletește. Dar 
în ziua de azi știm că există traume inevitabile, și știm că 
trebuie depășite ca să ne atingem potențialul incredibil.  

Când suntem copii, suntem complet vulnerabili în fața celor din 
jur. Orice lucru mic ne poate răni pe termen lung, orice privire 
urâtă sau neatenție a părinților sau a prietenilor. Nu avem 
noțiunea minciunii, și luăm de bun tot ce primim din exterior. 
Astfel cu toții intrăm în viață cu frici și traume ascunse. Unii 
mai grave, alții superficiale dar le avem cu toții. 

Două dintre cele mai mari suferințe ale oamenilor sunt bolile și 
dependențele. Dar daca vrei să schimbi un dependent trebuie 
intai sa te armonizezi pe tine ca sa-l poti accepta pe el asa cum 
este fara sa-l judeci. Asta ii creaza un spatiu de siguranta in care 
poate sa inceapa metamorfozarea si vindecarea sa.Singura sursă 
a suferințelor noastre pornește din sufletul nostru.  
Chiar dacă mediul, educația, sau genele noastre au o influență 
majoră asupra vieții noastre, acestea pot fi depășite dacă suntem 
conectați la esența noastră. Și invers, nimic nu il poate ajuta pe 
cel care este deconectat de la sine. Iar noi trăim azi într-o lume 
mai separată de propria esență decât am fost probabil vreodată 
în istoria noastră cunoscută.  

 Primele consecințe ale ruperii conexiunii noastre sufletești sunt 
lipsa de iubire și lipsa de vocație, pentru că vocația nu este 
altceva decât muncă facută cu iubire. Când nu ai iubire și 
vocație, e ca și când ți-ai pierdut sufletul.  

Omul ajunge la dependențe și boală pentru că nu mai simte 
valoarea sa ca ființă umană, nu mai simte iubirea, vocația, 
sensul și împlinirea și recurge la ”medicamente” care să-i aline 
neliniștea interioară, durerea, agitația, stresul, frica.  
”Medicamentele” sunt orice lucru exterior care ne alină această 
suferință și durere: dificultatea de a mă simți bine în corpul 
meu, cu gândurile și emoțiile mele.  

Incapacitatea noastră de a rămâne cu noi fără să ne amorțim 
simțurile este cauza numărul 1 a suferințelor noastre, și ar trebui 
să fie prioritatea numărul 1 în activitatea noastră zilnică.  
A fi bine cu tine însuți este o stare ce nu poate exista fără o 
componentă spirituală. Și astfel suntem puși să ne întrebam 
zilnic: azi am fost spiritual sau dependent?  
În ultimii 30 de ani, o nouă știință, care se numește neuro-psiho-

imunologie, demonstrează legătura foarte strânsă dintre emoții, 
gânduri și boli fizice.  

Toate bolile grave și considerate incurabile, cum ar fi bolile 
cronice sau cancerul, au fost corelate direct cu traumele 
psihologice și emoționale suferite de-a lungul vieții, în special 
în copilărie. Flash-back-uri, amintiri, coşmaruri - aceste 
intruziuni au rolul de a facilita integrarea traumei în structura de 
personalitate; apar ruminaţii, gânduri culpabilizatoare, 
catastrofizante, negative, tendinţa de a uita, de a reprima, de a 
nega pentru a nu mai simţi durerea, depersonalizare, scindare, 
ideaţii suicidare. Apar erori de percepţie a ceea ce se întâmplă, a 
propriei responsabilităţi în situaţia traumatică (fie 
supraresponsabilizare şi autoculpabilizare, fie eliminarea 
oricărei responsabilităţi sau participări), atribuiri eronate de 
cauze şi explicaţii ale evenimentului traumatic. Foarte 
semnificativ este faptul că trauma produce o puternică zguduire 
a sistemului de valori şi de credinţe ale persoanei despre sine, 
alţii şi despre lume; ea duce la o zdruncinare durabilă a 
înţelegerii de sine şi a lumii, mai mult sau mai puţin 
cuprinzătoare. Este afectată imaginea şi stima de sine, precum şi 
capacitatea de a-şi imagina/proiecta vreun viitor. Sunt multe 
modificări în sistemul memoriei şi acest lucru a născut multe 
dezbateri în literatura de specialitate faţă de aşa-numitul 
fenomen al amintirilor false. 

Consecințele la nivel social sunt grave: într-o lume în care omul 
nu-și mai simte sufletul și nu mai e conectat cu el, nu mai poate 
vedea armonie în nimic: în ceilalți, în natură, în alte ființe vii.  
Și astfel, totul în jur devine un obiect de manipulat care să ne 
servească pe post de satisfacere a poftelor și dorințelor noastre, 
dar, la fel ca și ”fantomele flămânde” din buddhism, omul fără 
suflet nu mai este decât un sac fără fund care nu poate fi umplut 
oricât de mult ai băga în el. 

De aici rezultă distrugerea naturii, războaiele, suferința și 
foametea. Precum în individ, așa și în lume. 
Putem să ne reconectăm cu esența noastră, putem să ne 
vindecăm de traume care ne bântuie și ne îmbolnăvesc, și, 
transformându-ne viața, putem inspira și schimbarea întregii 
lumi.  
Psihologia (psyche-logos) a fost denumită de vechii greci ca 
știința despre suflet.  

A devenit știința despre minte, știința despre comportamente, 
știința despre gânduri, emoții.  

Primul mare obstacol în calea suferințelor noastre este faptul că, 
într-o societate ca a noastră, oamenii nu se mai simt înțeleși. Nu 
se mai pot vulnerabiliza, nu mai pot sa vorbească despre 
problemele lor, pentru că vor fi aspru judecați și învinovățiți.  
Un om cu o traumă, sau o dependență, are nevoie de cel puțin 
un om în această lume, în fața căruia să își poată deschide 
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sufletul.  
O altă ființă umană căreia să îi poată spune: ”Sunt înfrânt. Sunt 
dependent. Nu mă pot controla. Mi-e rușine. Acasă nu mă 
acceptă nimeni. Am nevoie de iubire. Mi
Primul pas spre vindecare este capacitatea noastră de a exprima 
suferințele noastre, însă societatea nu mai permite asta, pentru 
că stigmatizează orice vulnerabilitate ca fiind 
”slăbiciune”. Adevarul e că nu suntem roboți, suntem 
umane.  
Și toate lucrurile nespuse vor fi reprimate, și toate emoțiile 
noastre negative se vor întoarce împotriva noastră sub forma 
bolii, a dependenței și a suferinței. Bessel van der Kolk autorul 
cartii The body keeps the score-Corpul tine scorul 
traumele sunt stres prelungit (lucruri care te macina si face ca 
muschii sa fie incordati) care modifica secreti
apare aciditate şi boli imune. 

Orice comportament are în spate o emoţie. Emoţiile 
diversificate te fac împlinit (a trăi viaţa pe un spectru larg). 
Sărăcia emoţională (netrăirea unor emoţii) duce la dependente 
(sunt înlocuite cu altceva-surogate). Din cele50 de emoţii 
oamenii trăiesc 4-5. E ca şi cum un pictor ar picta cu 2 culori. 
Rutina emoţională poate duce la depresie şi anxietate. De reţinut 
este faptul că muzica favorizează trăirea emoţiilor.
Când nevoile noastre cele mai profunde sunt neîmplinite, începe 
suferința. Începem să ne vindecăm numai atunci când ne 
depășim furia personală și ne întoarcem spre realizarea sinel
nostru adevărat, căruia nu îi este niciodată frică și care nu poate 
fi rănit niciodată. 

Uneori negam durerea, alteori ne înecăm în ea, alteori suntem 
atât de blocaţi încât nu mai simţim nimic. 

Atunci când negam, spunem că ne este ‘’asa de bine’
situaţie, că nu a fost nimic important de fapt, ca ‘’lucrurile 
acestea se mai întâmpla, nu e ceva neobisnuit’’ sau uitam . 
Uneori nu putem înţelege de ce, văzând un film sau citind o 
frază într-o carte, ne apuca plânsul zguduitor sau plecam 
nervoşi, închizând cartea. Când ne înecăm în durere,
apară sentimente intense şi de lungă durată de furie, tristeţe, 
disperare, se diminuează interesul faţă de toate activităţile zilei, 
ruşinea şi vinovăţia ne însoţesc aproape permanent, în orice 
facem. 

Când ne blocam şi nu mai simţim nimic, este ca un gol. Suntem 
ca frunzele nemişcate înaintea furtunii. Însă corpurile noastre 
simt mai repede şi mai bine ca ceva în noi vrea să fie rezolvat şi 
începe să ne doară capul său stomacul, încep să ne cadă dinţii, 
digestia este dată peste cap, apare oboseala şi multe altele
apar bolile, deoarece în noi este ceva neînţeles, neacceptat, 
neintregat. Omul este, prin construcţia lui, capabil să se ridice 
din cele mai adânci ‘’nisipuri miscatoare’’.Acest lucru se poate 
face şi datorită rezilientei. 
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ță umană căreia să îi poată spune: ”Sunt înfrânt. Sunt 
șine. Acasă nu mă 

ie de iubire. Mi-e greu”. 
Primul pas spre vindecare este capacitatea noastră de a exprima 

țele noastre, însă societatea nu mai permite asta, pentru 
că stigmatizează orice vulnerabilitate ca fiind 

ți, suntem ființe 

Și toate lucrurile nespuse vor fi reprimate, și toate emoțiile 
noastre negative se vor întoarce împotriva noastră sub forma 

Bessel van der Kolk autorul 
Corpul tine scorul arata ca 

traumele sunt stres prelungit (lucruri care te macina si face ca 
muschii sa fie incordati) care modifica secretiile hormonale; 

Orice comportament are în spate o emoţie. Emoţiile 
viaţa pe un spectru larg). 

or emoţii) duce la dependente 
surogate). Din cele50 de emoţii 

5. E ca şi cum un pictor ar picta cu 2 culori. 
anxietate. De reţinut 

este faptul că muzica favorizează trăirea emoţiilor. 
Când nevoile noastre cele mai profunde sunt neîmplinite, începe 

ța. Începem să ne vindecăm numai atunci când ne 
șim furia personală și ne întoarcem spre realizarea sinelui 

și care nu poate 

Uneori negam durerea, alteori ne înecăm în ea, alteori suntem 

Atunci când negam, spunem că ne este ‘’asa de bine’  în această 
situaţie, că nu a fost nimic important de fapt, ca ‘’lucrurile 
acestea se mai întâmpla, nu e ceva neobisnuit’’ sau uitam . 
Uneori nu putem înţelege de ce, văzând un film sau citind o 

o carte, ne apuca plânsul zguduitor sau plecam 
Când ne înecăm în durere,  pot să 

apară sentimente intense şi de lungă durată de furie, tristeţe, 
disperare, se diminuează interesul faţă de toate activităţile zilei, 
ruşinea şi vinovăţia ne însoţesc aproape permanent, în orice 

ne blocam şi nu mai simţim nimic, este ca un gol. Suntem 
ca frunzele nemişcate înaintea furtunii. Însă corpurile noastre 
simt mai repede şi mai bine ca ceva în noi vrea să fie rezolvat şi 
începe să ne doară capul său stomacul, încep să ne cadă dinţii, 

i multe altele. Aşa 
apar bolile, deoarece în noi este ceva neînţeles, neacceptat, 

Omul este, prin construcţia lui, capabil să se ridice 
din cele mai adânci ‘’nisipuri miscatoare’’.Acest lucru se poate 

Rezilienta este mai degrabă un proces prin care ne adaptăm, în 
fata traumelor, tragediilor, pericolelor sau î
stres cum ar fi problemele familiale, relaţionale, financiare sau 
boli grave (conform American Psychological Association)

Soliditatea rezilienței este dată de relațiile securizante cu 
persoane în care ai deplină încredere (parin
prieteni, profesori etc.) adică relații de atașament sănătoase, 
bazate pe respect și acceptare. 

Bibliografie: 
- Bibliografie American Psychiatric Association, DSM
Riedesser, P., Tratat de psihotraumatologie, traducere, Ed. Trei, Bucureşti, 2007
-https://ro.wikipedia.org     
 

 

Poluarea reduce inteligen
 

     Poluarea atmosferică cauzează o reducere „
inteligenţei, potrivit unui studiu (2018) care indică faptul că 
impactul nefast pe care aerul toxic îl are asupra societăţii 
este cu mult mai profund decât bine
nocive asupra sănătăţii fizice. 

ercetarea a fost realizată în China, însă este relevantă 
pentru întreaga planetă, 95% din populaţia globului 
respirând un aer care este dăunător sănătăţii.

S-a descoperit că nivelul mare de poluare atmosferică a condus 
la scăderi semnificative ale rezultatelor la testele lingvistice şi 
aritmetice, impactul mediu al aerului nociv asupra fiinţei umane 
fiind echivalent cu pierderea unui an de educaţie din viaţă.

„Aerul poluat are drept efect reducerea nivelului intelectual al 
fiinţei umane cu echivalentul unui an de educaţie, 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 pentru cei de peste 64 de ani, mai ales 
bărbaţi, şi pentru cei cu un grad de educaţie scăzut. Dacă am 
calcula echivalentul pierderii cognitive/intelectuale pentru 
aceştia, s-ar putea spune că este vorba de câţiva ani de 
educaţie.” 

Cotidianul american The Guardian 
studiile anterioare ajunseseră deja la concluzia că poluarea 
aerului afectează performanţele cognitive ale studenţilor, însă 
aceasta este prima dată când se cercetează efectul asupra 
fiinţelor umane, pe vârste şi pe sexe.  

Studiul, ale cărui rezultate au fost publicate în revista 
prestigioasă de specialitate Proceedings of National Academy of 
Sciences (PNAS), a arătat că Efectul nociv asupra inteligenţei 
este mai mare în cazul persoanelor de peste 64 de ani şi are 
consecinţe grave deoarece, aşa cum a spus Chen, „

C
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Rezilienta este mai degrabă un proces prin care ne adaptăm, în 
fata traumelor, tragediilor, pericolelor sau în faţa surselor de 
stres cum ar fi problemele familiale, relaţionale, financiare sau 

hological Association) 

ței este dată de relațiile securizante cu 
persoane în care ai deplină încredere (parinți, partener de viața, 

ții de atașament sănătoase, 

Bibliografie American Psychiatric Association, DSM-5, 2013 Fischer, G., 
Riedesser, P., Tratat de psihotraumatologie, traducere, Ed. Trei, Bucureşti, 2007 
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respirând un aer care este dăunător sănătăţii. 
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ar putea spune că este vorba de câţiva ani de 
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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 este mai puţin cunoscut. 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 
rezultate similare înregistrate anterior la aceleaşi grupe de vârstă 
şi au urmărit să le coreleze cu modificările nivelului de poluare 
cu dioxid de azot şi dioxid de sulf înregistrate în aceeaşi 
perioadă de timp. 

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. 

Românul de Nobel alungat din ţară pentru 
că a îndrăznit să-i critice sistemul medical: 

„Bolile morale ne macină“

Costel CRÂNGAN

        Toate universităţile româneşti i-au trântit uşa în nas lui 
Constantin Levaditi, care a fost nevoit să-şi continue carier
în Franţa, acolo unde era recunoscut deja ca unul dintre cei 
mai mari savanţi ai medicinei.  
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cele mai multe decizii financiare importante le luăm la o vârstă 

Rebecca Daniels, de la asociaţia britanică de caritate în 
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le acestui studiu sunt extrem de îngrijorătoare”. 

Poluarea atmosferică duce la moartea prematură a aproximativ 
şapte milioane de oameni anual, însă pericolul asupra 
abilităţilor intelectuale este mai puţin cunoscut. Un studiu 

mortalitatea foarte 
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au trântit uşa în nas lui 
şi continue cariera 

în Franţa, acolo unde era recunoscut deja ca unul dintre cei 

umele românului este legat de realizarea vaccinului 
antipoliomielitic, de punerea bazelor chimioterapiei şi 
de dezvoltarea antibioticelor. Povestea vieţii lui 

Constantin Levaditi, românul genial care a influenţat major 
medicina mondială, arată că România a fost mai mereu 
predispusă să-şi devoreze viitorul. Nu de alta dar eminentul 
savant a fost pur şi simplu alungat din propria ţară, după ce a 
fost declarat indezirabil în toată cercetarea românească pentru 
că îndrăznit să critice deschis clasa politică, administraţia şi 
sistemul sanitar. Deşi a fost unul dintre cei mai importanţi 
savanţi români din medicină, Constantin Levaditi este în zilele 
noastre aproape anonim. Este necunoscut până şi pentru 
locuitorii de pe strada ce-i poartă numele în Galaţiul natal: o 
străduţă banală, care se strecoară gropiş printre câteva blocuri 
anoste, cenuşii, dar care poartă cu mândrie nume de flori. Calea 
de acces, care este sufocată de maşinile parcate de
de-a dreapta, dă ocol cimitirului Sfântul Lazăr, apoi coteşte 
brusc printre blocuri şi se termină anonim 
strada Combinatului - chiar la poarta locului pentru odihnă 
veşnică. Oamenii nu mai ştiu cine a fost savantul Constantin 
Levaditi şi nici măcar nu poţi să-i judeci pentru asta, căci 
păstrarea memoriei înaintaşilor nu-i tocmai punctul forte al 
naţiei noastre. Dar să rememorăm povestea vieţii unuia dintre 
cei mai mari oameni pe care i-a dat România.
greceşti Constantin Levaditi s-a născut la Galaţi, pe 19 iulie 
1874, într-o familie modestă, fără avere. Tatăl său, emigrant 
grec (se născuse în Livadia), muncea ca salahor în portul Galaţi, 
iar mama lui era dintr-un sat din apropiere d
un destin deloc simplu. Pe când avea doar şase ani şi începea 
şcoala primară, ambii părinţi i s-au îmbolnăvit grav (posibil de 
tuberculoză; sursele istorice nu sunt prea clare), iar el a fost 
nevoit să lucreze, pentru supravieţuire, ca b
Ducea la domiciliul clienţilor diverse comenzi de la băcănia 
unui unchi de-al său. După doi ani, în anul 1882 (pe când avea 
opt ani), îşi pierde ambii părinţi, la doar câteva luni unul de 
altul, fiind luat în grija unei rude din Bucureşt
infirmieră într-un spital. Aceasta îi remarcă potenţialul 
intelectual şi îl dă la şcoală. A urmat liceul şi, apoi, facultatea 
de medicină la Bucureşti, unde l-a avut ca îndrumător pe 
celebrul Victor Babeş. Specializarea, cu un interesant p
cercetare despre tuberculoză (deloc întâmplător dacă ne gândim 
la împrejurările în care au murit părinţii săi) şi
Paris, la Institutul Louis Pasteur şi Laboratorul de Patologie 
Generală, dar şi la Frankfurt, la Institutul de Terapie 
Experimentală. În 1902, a obţinut titlul de doctor în medicină în 
capitala Franţei, după care a continuat să lucreze la Paris, la 
Institutul Pasteur şi Institutul Fournier, fiind unul dintre cei mai 
apreciaţi cercetători de acolo. Studiile sale despre poli
herpes şi encefalita letargică au fost considerate de mare interes 
practic şi teoretic. În 1913, a reuşit, pentru prima dată în lume, 
să cultive virusul poliomielitic pe alte celule decât cele 
nervoase, contribuind astfel decisiv la crearea vacci
antipoliomielitic. Despre „bolile morale” ale românilor Levaditi 
a revenit în ţară în 1919 (la vârsta de 45 de ani, în plină carieră 
de cercetător), pentru a preda la facultăţile de medicină, dar 
Iaşiul şi Bucureştiul l-au respins, iar Clujul l
„indezirabil”, după ce savantul criticase dur sistemul sanitar 
românesc, clasa politică şi, în general, grija statului faţă de 
starea socială a poporului. „Nu este de acceptat ca zone întinse 
din teritoriul ţării să fie lipsite cu desăvârşire de medi
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umele românului este legat de realizarea vaccinului 
antipoliomielitic, de punerea bazelor chimioterapiei şi 
de dezvoltarea antibioticelor. Povestea vieţii lui 

Constantin Levaditi, românul genial care a influenţat major 
medicina mondială, arată că România a fost mai mereu 

şi devoreze viitorul. Nu de alta dar eminentul 
savant a fost pur şi simplu alungat din propria ţară, după ce a 
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a dreapta, dă ocol cimitirului Sfântul Lazăr, apoi coteşte 
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tuberculoză; sursele istorice nu sunt prea clare), iar el a fost 
nevoit să lucreze, pentru supravieţuire, ca băiat de prăvălie. 
Ducea la domiciliul clienţilor diverse comenzi de la băcănia 

al său. După doi ani, în anul 1882 (pe când avea 
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intelectual şi îl dă la şcoală. A urmat liceul şi, apoi, facultatea 

a avut ca îndrumător pe 
celebrul Victor Babeş. Specializarea, cu un interesant proiect de 
cercetare despre tuberculoză (deloc întâmplător dacă ne gândim 
la împrejurările în care au murit părinţii săi) şi-a făcut-o la 
Paris, la Institutul Louis Pasteur şi Laboratorul de Patologie 
Generală, dar şi la Frankfurt, la Institutul de Terapie 
Experimentală. În 1902, a obţinut titlul de doctor în medicină în 
capitala Franţei, după care a continuat să lucreze la Paris, la 
Institutul Pasteur şi Institutul Fournier, fiind unul dintre cei mai 
apreciaţi cercetători de acolo. Studiile sale despre poliomielită, 
herpes şi encefalita letargică au fost considerate de mare interes 
practic şi teoretic. În 1913, a reuşit, pentru prima dată în lume, 
să cultive virusul poliomielitic pe alte celule decât cele 
nervoase, contribuind astfel decisiv la crearea vaccinului 
antipoliomielitic. Despre „bolile morale” ale românilor Levaditi 
a revenit în ţară în 1919 (la vârsta de 45 de ani, în plină carieră 
de cercetător), pentru a preda la facultăţile de medicină, dar 

au respins, iar Clujul l-a declarat 
„indezirabil”, după ce savantul criticase dur sistemul sanitar 
românesc, clasa politică şi, în general, grija statului faţă de 
starea socială a poporului. „Nu este de acceptat ca zone întinse 
din teritoriul ţării să fie lipsite cu desăvârşire de medici şi de 
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spitale, pentru că toate guvernele aşteaptă să se ocupe de 
sănătatea naţiei străinii şi oamenii cu stare. Nu este de acceptat 
nici ca românii fără stare materială să fie lăsaţi să moară pentru 
că nu au cu ce plăti doctorii şi doctoriile”, scria Le
„bolile morale ale românilor”, în anul 1926, rememorând 
încercarea lui de a se întoarce în România. Ca urmare a 
ostilităţii administraţiei, dar şi pe fondul invidiei unor colegi, 
care fac „eforturi” (mai ales pe canale politice) pentru a 
compromite ambiţiosul program derulat de profesor în 
combaterea sifilisului, alege să se întoarcă în Franţa, la 
cercetare. În 1920 este invitat să preia conducerea Institutului 
Rockfeller din New York, însă refuză. În 1926, devine membru 
titular al Academiei Române, al cărei membru corespondent era 
încă din 1910. Este considerat decanul incontestabil al şcolii 
franceze de bacteriologie, iar ultimii ani au coincis cu studii 
importante asupra antibioticelor: penicilină, streptomicină, 
bacitracină, subtilin, polymyxin, aureomycin, cloramfenicol. 
Savantul român este considerat unul dintre fondatorii 
virusologiei, imunologiei şi inframicrobiologiei moderne, 
studiile sale asupra sifilisului, poliomielitei, encefalitei, rabiei 
sau chimioterapiei fiind printre cele mai valoroase la nivel 
mondial. A fost nominalizat de patru ori la Nobel Munca lui a 
primit fireasca recunoaşterea internaţională. A fost premiat de 
Academia franceză de Ştiinţe şi de universităţi celebre din 
Marea Britanie, Germania şi SUA. A primit patru nom
la Premiul Nobel, evident pentru medicină, însă, din păcate, nu 
a câştigat niciodată prestigiosul premiu. Lucrările şi activitatea 
lui Constantin Levaditi sunt încă puncte de referinţă în cursurile 
unor universităţi şi în dezbaterile din cadrul c
virusologie şi imunologie. A murit pe 5 septembrie 1953, la 
Paris, având marele regret că nu a fost lăsat să ajute la 
dezvoltarea cercetării româneşti. „Am fost forţat să lucrez 
printre străini pentru că nu m-au vrut cârmuitorii românilor 
mei”, scria Levaditi, în anul 1951, în autobiografia sa.

Teoria unui savant rus: Somnul nu este o 
pierdere de timp, ci un medicament

         Teoria faimosului om de știință a făcut senzație și a 
scos la iveală unele lucruri interesante privind activitatea 
creierului nostru în timp ce dormim. 

van Pigariov este membru fruntaș al Institutului pentru 
Probleme de Transmisie a Informațiilor și este angajat în 
studierea fiziologiei somnului. Cercetările sale sunt 

cunoscute în întreaga lume. 

Dintotdeauna s-a crezut că creierul se relaxează noaptea. Însă, 
experimentele au arătat că atunci când dormi el continuă să 
lucreze activ. Următoarele ipoteze sunt că: creierul procesează 
informațiile acumulate pe parcursul zilei și rezolvă problemele 
emoționale. 

Somnul nu este o pierdere de timp, ci un medicament

Studiind problemele de somn, opiniile divergente, am crezut că 
multe animale dorm atât de mult ca și oamenii. Șobolanii, de 
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spitale, pentru că toate guvernele aşteaptă să se ocupe de 
sănătatea naţiei străinii şi oamenii cu stare. Nu este de acceptat 
nici ca românii fără stare materială să fie lăsaţi să moară pentru 
că nu au cu ce plăti doctorii şi doctoriile”, scria Levaditi despre 
„bolile morale ale românilor”, în anul 1926, rememorând 
încercarea lui de a se întoarce în România. Ca urmare a 
ostilităţii administraţiei, dar şi pe fondul invidiei unor colegi, 
care fac „eforturi” (mai ales pe canale politice) pentru a 

romite ambiţiosul program derulat de profesor în 
combaterea sifilisului, alege să se întoarcă în Franţa, la 
cercetare. În 1920 este invitat să preia conducerea Institutului 
Rockfeller din New York, însă refuză. În 1926, devine membru 

omâne, al cărei membru corespondent era 
încă din 1910. Este considerat decanul incontestabil al şcolii 
franceze de bacteriologie, iar ultimii ani au coincis cu studii 
importante asupra antibioticelor: penicilină, streptomicină, 

yxin, aureomycin, cloramfenicol. 
Savantul român este considerat unul dintre fondatorii 
virusologiei, imunologiei şi inframicrobiologiei moderne, 
studiile sale asupra sifilisului, poliomielitei, encefalitei, rabiei 

valoroase la nivel 
mondial. A fost nominalizat de patru ori la Nobel Munca lui a 
primit fireasca recunoaşterea internaţională. A fost premiat de 
Academia franceză de Ştiinţe şi de universităţi celebre din 
Marea Britanie, Germania şi SUA. A primit patru nominalizări 
la Premiul Nobel, evident pentru medicină, însă, din păcate, nu 
a câştigat niciodată prestigiosul premiu. Lucrările şi activitatea 
lui Constantin Levaditi sunt încă puncte de referinţă în cursurile 
unor universităţi şi în dezbaterile din cadrul congreselor de 
virusologie şi imunologie. A murit pe 5 septembrie 1953, la 
Paris, având marele regret că nu a fost lăsat să ajute la 
dezvoltarea cercetării româneşti. „Am fost forţat să lucrez 

au vrut cârmuitorii românilor 
”, scria Levaditi, în anul 1951, în autobiografia sa. 

Somnul nu este o 
pierdere de timp, ci un medicament 

știință a făcut senzație și a 
scos la iveală unele lucruri interesante privind activitatea 

ș al Institutului pentru 
țiilor și este angajat în 

studierea fiziologiei somnului. Cercetările sale sunt 

t că creierul se relaxează noaptea. Însă, 
experimentele au arătat că atunci când dormi el continuă să 
lucreze activ. Următoarele ipoteze sunt că: creierul procesează 

țiile acumulate pe parcursul zilei și rezolvă problemele 

o pierdere de timp, ci un medicament 

Studiind problemele de somn, opiniile divergente, am crezut că 
și oamenii. Șobolanii, de 

exemplu, dorm chiar mai mult, spune marele om de 
Pigariov. 

În organele interne există mulți receptori. Ei colectează în mod 
constant informații – despre temperatură, aciditate, procese 
chimice. Unde ajung ele, este un mister . La urma urmei, 
semnalele din ochi procesează două treimi din cortexul cerebral, 
mai adaugă Pigariov. 

Ce se întâmplă exact? 

În fiecare noapte, corpul nostru efectuează o scanare a tuturor 
organelor interne și, în primul rând, pune în ordine ceea de ce 
are cea mai mare nevoie corpul tău. Din nou, faza de somn 
contează. Principala interacțiune a organelor interne cu
are loc în timpul unui somn lent. Dar, în timpul unui somn 
rapid, creierul este angajat în sine –
intern, și nu doar un centru de control. 

Cu cât dormi mai mult, cu atât mai bine?

Trebuie să dormi atât de mult cât vrei. So
pierdere de timp, așa cum se crede. Unii oameni de știință au 
ajuns la punctul absurdității și au încercat să inventeze pastile 
care nu ar permite dormirea. Somnul este cea mai importantă 
parte a vieții noastre, în timpul căreia creierul est
activități complexe. 

Insomnia este o problemă mare. În America, suferă un număr 
imens de persoane, iar în Rusia numărul lor cre
Tulburarile de somn duc la diverse boli (acela
etc.), dar nu este încă luat în serios. 

Am dormit cam opt ore, mă trezesc fără ceas de
regim clar. Și mă simt minunat! În general, sunt sigur că vârsta 
cea mai productivă pentru o persoană este de la 70 la 100 de 
ani. Există o mulțime de experiențe și cunoștințe, dar nimi
fiziologic nu împiedică ca corpul tău să fie într
mai spune Pigariov. 

Siguranța vaccinului antigripal este 
practic nulă. Cui folosește acest vaccin?

 
 

Johannes van der Wouden,Tom Jefferson

     În fiecare toamnă, ne este dat să auzim acelea
avertismente parcă apocaliptice, despre o gripă, „
veche” sau „mai nouă”, menite să ne sperie şi să ne 
vaccinăm de îndată cu toţii.  

Este imposibil să nu observăm la aceşti agitatori un 
pandemie… Până la urmă, ea chiar a venit, spun ei… Dacă nu 
au putut convinge populaţia cu gripa aviară, au reuşit (în parte) 
cu cea porcină. Ni se vorbea despre posibile victime, folosindu
se cifre cu multe zerouri dar au rămas din nou doar zerouril
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exemplu, dorm chiar mai mult, spune marele om de știință, Ivan 

ți receptori. Ei colectează în mod 
despre temperatură, aciditate, procese 

chimice. Unde ajung ele, este un mister . La urma urmei, 
semnalele din ochi procesează două treimi din cortexul cerebral, 

În fiecare noapte, corpul nostru efectuează o scanare a tuturor 
și, în primul rând, pune în ordine ceea de ce 

are cea mai mare nevoie corpul tău. Din nou, faza de somn 
țiune a organelor interne cu cortexul 

are loc în timpul unui somn lent. Dar, în timpul unui somn 
– este, de fapt, un organ 
 

Cu cât dormi mai mult, cu atât mai bine? 

Trebuie să dormi atât de mult cât vrei. Somnul nu este o 
șa cum se crede. Unii oameni de știință au 

ții și au încercat să inventeze pastile 
care nu ar permite dormirea. Somnul este cea mai importantă 

ții noastre, în timpul căreia creierul este angajat în 

Insomnia este o problemă mare. În America, suferă un număr 
imens de persoane, iar în Rusia numărul lor crește în fiecare an. 
Tulburarile de somn duc la diverse boli (același ulcer gastric 

Am dormit cam opt ore, mă trezesc fără ceas deșteptător, pe un 
Și mă simt minunat! În general, sunt sigur că vârsta 

cea mai productivă pentru o persoană este de la 70 la 100 de 
țime de experiențe și cunoștințe, dar nimic 

fiziologic nu împiedică ca corpul tău să fie într-o formă bună, 

ța vaccinului antigripal este 
ște acest vaccin? 

Johannes van der Wouden,Tom Jefferson 

În fiecare toamnă, ne este dat să auzim aceleaşi 
avertismente parcă apocaliptice, despre o gripă, „mai 

”, menite să ne sperie şi să ne 

Este imposibil să nu observăm la aceşti agitatori un dor de 
pandemie… Până la urmă, ea chiar a venit, spun ei… Dacă nu 
au putut convinge populaţia cu gripa aviară, au reuşit (în parte) 
cu cea porcină. Ni se vorbea despre posibile victime, folosindu-
se cifre cu multe zerouri dar au rămas din nou doar zerourile… 
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bani aruncaţi pe geam şi spaimă între oamenii de rând. Au fost 
însă şi oameni fericiţi – producătorii de vaccinuri! 

n mod intenţionat este provocată o adevărată isterie în 
masă. Oare ce ne vor aduce toamna și iarna aceasta? 
Întrucât un sezon rece fără gripă nu se poate, rămâne 
întrebarea ce fel de gripă? OMS recomanda anul trecut un 
vaccin denumit „vaccin antigripal trivalent purificat, 
inactivat”, care a fost produs şi de Institutul Cantacuzino, 
şi conţinea 2 tulpini de virus gripal tip A (subtipurile 

H1N1 şi H3N2) şi o tulpină de virus gripal tip B. Vaccinul mai 
conţinea drept conservant timerosal 1/10 000, iar ca stabilizator 
aldehida formică max. 0,04 mg/0,5 ml. 

OMS recomandă vaccinul antigripal persoanelor cu risc, adică: 
- persoanele în vârstă de peste 65 ani; 
- persoanele (copii, tineri, adulţi şi vârstnici) cu afecţiuni 
medicale cronice (pulmonare si cardiovasculare); 
- persoanele (copii, tineri, adulţi şi vârstnici) cu boli metabolice 
cronice (diabet zaharat, disfuncţii renale, hemoglobinopatii, 
imunosupresii); 
- personalului medical; 
- pentru lucrătorii din serviciile comunitare esenţiale: vameşi, 
pompieri, poliţişti, militari etc., precum şi elevi, studenţi şi alte 
persoane ce locuiesc în dormitoare comune; 
- familiile celor afectaţi; 
- gravidele în trimestrele II şi III de sarcină. 

„Deşi copiii sănătoşi nu sunt consideraţi o grupă de risc, pot fi 
şi ei vaccinaţi, începând cu luna a 7-a de viaţă, dozele fiind 
adaptate vârstei, conform recomandărilor OMS.” 

La capitolul „acţiune terapeutică” se mai specifică: „Întrucât 
nivelul maxim al anticorpilor este atins la 4 săptămâni după 
vaccinare, este indicat ca aceasta să se efectueze în perioada 1 
octombrie - 1 decembrie. Vaccinarea se poate practica, 
indiferent de sezon, în cazul în care datele epidemiologice 
indică posibilitatea apariţiei unei epidemii. Protecţia conferită 
de vaccinul gripal poate să nu fie suficientă pentru a preveni 
îmbolnăvirea dacă tulpinile circulante de virus gripal sunt 
diferite antigenic de cele existente în formula 
vaccinului.”(ibidem). 

Pe piaţa românească există desigur şi alte vaccinuri antigripale: 
Influvac, Fluarix, Vaxigrip, Vaxigrip pediatric etc. 

În continuare vom descrie efectele vaccinului antigripal şi 
studiile legate de acesta la modul general, deoarece sunt 
asemănătoare, atât modul de cultivare al virusurilor cât şi 
substanţele folosite în vaccin. Nu pot fi mult diferite efectele 
vaccinului antigripal nou, fie el monovalent, bivalent sau 
trivalent, ci dimpotrivă, ele pot fi chiar agravate prin 
combinarea mai multor tipuri de virusuri, aşa cum se petrece şi 
în cazul altor vaccinuri combinate (DTP, ROR etc.). 

Cui foloseşte vaccinul antigripal?  
Se pare că nimănui dintre cei care sunt vaccinați, ci 

dimpotrivă… 

Dacă a dat greş Tamiflu (un medicament folosit în caz de gripă, 
din cauza căruia au murit mulţi oameni), se încearcă acum cu 
vaccinul antigripal. Dar „în cazul unei pandemii adevărate, nu o 
să avem nicio şansă”, ne spune Johannes van der Wouden, 
expert în epidemiologia gripei (Influenza) de la Universitatea 
Erasmus de la Rotterdam. El se referă la faptul că la ora actuală 
se foloseşte acelaşi mod de preparare a vaccinului antigripal ca 
în trecut: virusul gripal este cultivat pe ou de găină embrionat 
(care conţine embrion de găină). Dar un virus cu adevărat 
agresiv ar distruge imediat aceste organisme vii şi mici 
(embrionii de găină). „Dacă virusul ar fi chiar atât de agresiv şi 
le-ar omorî, e posibil ca oamenii angajaţi (care au lucrat cu 
acele ouă şi cu acel virus) să nu mai ajungă la servici a doua 
zi… ”, spune el. (Ehgartner, Bert., Lob der Krankheit, 2004, 
277). 

Van der Wouden critică şi modul în care OMS (Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii) controlează şi supraveghează evoluţia şi 
prevenirea gripei (Influenza), folosindu-se de 112 regulamente 
în 83 de ţări! 

De îndată ce apar primele cazuri de gripă sezonieră, experţii „se 
pun imediat pe treabă” pentru a afla cât de periculoasă este, 
dacă sunt aceleaşi tipuri de virusuri ca în anul precedent sau 
sunt altele. Din probele recoltate, se va face un nou vaccin 
antigripal. 

„Grupele de risc”, aşa cum le cunoaştem deja, sunt reprezentate 
de „oamenii vârstnici şi bolnavii cu afecţiuni cronice (în special 
respiratorii), dar şi gravidele, personalul medical şi chiar copiii 
din colectivităţi”. Studiile care există la ora actuală arată însă cu 
totul altceva… 

În ce dilemă se află OMS-ul ne arată o serie de studii efectuate 
pe aceste grupe de vârstă (copii mici şi persoane în vârstă) de 
către renumitul grup Cochrane, care a publicat rezultatele în 
jurnalul de specialitate The Lancet. 

Tom Jefferson, coordonatorul grupului, face un rezumat, scriind 
că „pentru copiii cu vârsta sub 2 ani vaccinurile au efect de 
placebo (adică deloc) iar pentru oamenii vârstnici este mai 
indicat să se spele cât mai des pe mâini şi să aibă un stil de 
viaţă sănătos decât să meargă la medic ca să se vaccineze.” 
Jefferson spune pe faţă unde este problema: „Ar fi momentul ca 
cei care fac lobby în cadrul OMS şi al Ministerului Sănătăţii 
din SUA să fie îndepărtați, fiindcă experţii din domeniul gripei 
(Influenza) recomandă populaţiei produsele acestora – aşa cum 
o fac şi cei care îşi vând aspiratoarele pentru a scăpa de marfă 
– de parcă am fi cu toţii o gloată de idioţi”. Jefferson vrea să 
accentueze prin această declaraţie dură pe care o face şi lipsa 
unor studii de calitate, în special la oamenii trecuţi de 65 de ani, 
studii pe care le-a folosit la analizele sale.  

Î
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Rezultatele arată două aspecte care se contrazic: „pe de o parte 
la cei vaccinaţi protecţia faţă de gripă este practic zero (!) iar 
pe de altă parte, vaccinarea ar scădea riscul de deces. Dar asta 
ar însemna că vaccinul de fapt îi apără pe bătrâni de alte boli 
precum diabet zaharat, AVC etc., nu însă şi de gripă, ceea ce 
este un nonsens!” (Tom Jefferson, Carlo Di Pietrantoj 
Inactivated influenza vaccines in the elderly – are you sure?, 
Lancet 2007;370:1199-1200). Studiile, afirmă Jefferson, sunt 
făcute într-un mod cu totul disproporţionat: cei vaccinaţi sunt în 
majoritatea cazurilor oameni sănătoşi iar grupa de control (cei 
nevaccinaţi) o reprezintă în majoritatea cazurilor bătrâni bolnavi 
de gripă care se simt prea slăbiţi şi bolnavi pentru a se deplasa 
la medic. Deci nu este de mirare că decesele sunt multe la acest 
grup de oameni. 

O publicaţie din octombrie 2007, a unui grup de oameni de 
ştiinţă aparţinând Institutului Naţional de Sănătate (NIH) din 
SUA, arată că „eficienţa vaccinului antigripal la vârstnici este 
mult exagerată” .(Simonsen L. et al. „Mortality benefits of 
influenza vaccination in elderlypeople: an ongoing 
controversy”, Lancet Infectious Diseases 2007; 7: 658-666). Ca 
şi Jefferson, ajung şi ei la aceleași rezultate.  

Dacă ar fi să existe o eficienţă a vaccinului antigripal la 
vârstnici, ea ar fi necesar să fie dovedită, dar la ora actuală nu 
există niciun studiu pe care ne putem baza cu adevărat. Studiile 
pe care le avem arată că doar un procent de 5% dintre decese la 
vârstnici sunt provocate de gripă, dar în acelaşi timp se vorbeşte 
de o prevenire cu 50% a mortalităţii… în cazul vârstnicilor 
vaccinaţi antigripal, deci un nonsens. (Bert Ehgartner, Lob der 
Krankheit, 2004, 279). 

Statisticile din SUA din ultimii 20 de ani arată că „vaccinul 
antigripal nu a influenţat deloc mortalitatea la vârstnici. Nu 
există niciun indiciu în acest sens”. „Deşi oamenii bătrâni se 
lasă mult mai des vaccinaţi în ziua de azi şi procentul celor 
vaccinaţi împotriva gripei a crescut de la 15% în 1980 la 65% 
în anul 2000, nu s-a observat o scădere a cazurilor de boală. 
Dimpotrivă, acestea au crescut uşor.” (Simonsen L et al. 
„Impact of Influenza vaccination on seasonal mortality in the 
US elderly population”, Archives of Internal Medicine 2005; 
165 (3):265-272). Dar acest aspect nu este un „fenomen 
american”, ci apre în toate tările unde se foloseşte vaccinul 
antigripal. Spre exemplu în Italia, o echipă de experţi de la 
Universitatea din Bari a arătat că, deşi procentul vârstnicilor 
vaccinaţi a crescut de la 5% în anii’70 la 65% în 2001, nu s-a 
constatat niciun efect benefic. (Rizzo C et al. „Influenza-related 
mortality in the Italian elderly: no decline associated with 

increasing vaccination coverage”, Vaccine 2006; 24; 6468 -
6475). 

După datele oficiale din SUA, vaccinarea este indicată la toţi 
copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 23 de luni, fiind o grupă de 
risc în ceea ce priveşte complicaţiile şi cazuri grave de boală. Să 
fie oare aşa? Decesele provocate de gripă sunt, din fericire, 
foarte rare la copii. În Germania, statistica arată că la copii mai 
mici de 5 ani a fost un singur deces în 2005 iar în 2004 au fost 2 
cazuri. Dar acest fapt nu se datorează vaccinurilor. 

Găsim şi la această grupă de vârstă o totală ineficienţă a 
vaccinului antigripal. Studiul făcut pe copii mai mici de 2 ani de 
către grupul Cochrane arată ineficienţa vaccinului antigripal, 
acesta având doar un efect placebo. (Jefferson et al. 
„Assessment of the efficacy and effectiveness of influenza 
vaccine in healthy children: systematic review”, Lancet 2005; 
365:773-780). Pentru oficialităţile din SUA acest fapt nu a 
constituit însă un obstacol în recomandarea vaccinului 
antigripal tuturor sugarilor sănătoşi, în vârstă de 6 luni, şi asta 
fără a exista vreun studiu de siguranţă (publicat) pentru această 
grupă de vârstă. Există doar câteva date legate de copiii de peste 
3 ani. Din acest motiv, Jefferson şi colab. au scris tuturor celor 
30 de grupuri de studii şi au cerut eventualele reacţii secundare 
ale vaccinului la copii. Unii dintre oamenii de ştiinţă le-au 
răspuns că într-adevăr există astfel de studii, dar firmele 
producătoare de vaccinuri nu au dorit să facă public niciun 
astfel de studiu. „De aici rezultă că există pericolul ca unele 
reacţii secundare rare ale vaccinului să nu fie încă bine 
studiate”, critică Jefferson atitudinea producătorilor de 
vaccinuri. (Jefferson T et al. „Safety of influenza vaccines in 
children”, Lancet 2005;366:803-804). 

La femeile gravide vaccinate antigripal nu s-a putut dovedi 
niciodată o protecţie a copilului (France 2006). 

Reacţiile adverse ale vaccinului antigripal. Nesiguranţa 
vaccinului  

- siguranţa vaccinului antigripal este practic nulă; nu există 
studii care să afirme siguranţa acestui vaccin: pentru copii 
există un singur studiu oficial, mai vechi, efectuat la 35 de 
copii, iar la vârstnici există 5 studii date publicităţii, a căror 
perioadă de investigare se întinde doar pe o săptămână după 
vaccinare şi numărul celor vaccinaţi luați în studiu este sub 
3000. Având în vedere că anual sunt vaccinaţi milioane de 
oameni, acest „gol imens al unor studii de specialitate” este pur 
şi simplu imposibil de acceptat. (Francioni 1996); 

- efectele secundare ale vaccinului sunt numeroase şi ele se 
înmulţesc odată cu vârsta şi mai ales cu repetarea lor anuală, 
astfel încât sunt afectaţi mai grav 14% dintre oamenii de peste 
65 de ani şi 30% din cei trecuţi de 75 de ani; având în vedere că 
anual este nevoie de schimbarea tipurilor de virus din vaccin. 
De asemenea, s-a observat că apar şi reacţii secundare noi, 
inclusiv cazuri de deces. Spre exemplu, în Israel, în 2006, au 
murit mai mulţi oameni vârstnici după vaccinul antigripal, 
motiv pentru care s-a sistat vaccinarea. În anul 1976, fiind o 
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epidemie de gripă în SUA, au fost vaccinați antigripal 50 de 
milioane de oameni, după care s-a constatat apariţia a mii de 
cazuri de sindrom Guillain-Barre (slăbiciune musculară 
instalată rapid şi progresivă, datorită afectării sistemului nervos 
periferic de către sistemul imun), motiv pentru care s-a oprit 
vaccinarea. (Herald Tribune 2006). 

Reacţii adverse locale şi generale:  
- dureri locale; 
- simptome asemănătoare gripei: dureri musculare şi articulare, 
oboseală accentuată (astenie), cefalee, febră (Thurairajan 1997); 
Obs: aceste simptome afectează un procent de 14% la copiii cu 
vârsta cuprinsă între 11 şi 15 ani (Neuzil 2002); simptomele se 
înmulţesc odată cu vârsta şi afectarea prin vaccin scade totodată 
imunitatea faţă de alte infecţii respiratorii şi alte boli, 
consultaţiile copiilor la medicii de familie înmulţindu-se mult 
după vaccinul antigripal (Hoberman 2003). 

Reacţii adverse alergice şi tulburări circulatorii:  
- vaccinul poate provoca reacţii alergice uşoare până la şoc 
alergic, în special la proteinele din oul de găină pe care se 
cultivă virusul vaccinal; ele apar la cei alergici la ou dar pot să 
şi inducă o astfel de alergie pentru prima dată (Yamane 1998); 
- sindromul oculorespirator este o altă formă de alergie la 
vaccin care constă în apariţia unei forme de conjunctivită, edem 
al feţei şi tulburări respiratorii; 
- astmul bronşic – deşi nu este dovedit deloc efectul benefic al 
vaccinului antigripal la bolnavii astmatici, aceştia reprezintă un 
grup „cu risc” la care este recomandată vaccinarea antigripală, 
după STIKO şi celelalte Instituţii Sanitare din lume. Să fie oare 
aşa? În urma unui studiu, la adulţi s-a observat agravarea 
astmului la cei vaccinaţi (Cates 1999) iar la copii, studiile arată 
că după vaccinare a crescut frecvenţa cazurilor de astm: 2 studii 
făcute pe 1.300 de copii vaccinaţi au arătat o creştere a 
frecvenţei cazurilor de astm iar la unul dintre studii a apărut 
chiar o dublare a numărului de cazuri comparativ cu lotul de 
copii nevaccinaţi (Bueving 2004, Christy 2004). Cazurile de 
astm bronşic alergic apar şi după mai mulţi ani de la vaccinare 
(Takahashi 2007); 
- Boli autoimune – s-a observat că după vaccinare apare uneori 
o reacţie autoimună prin formare de anticorpi împotriva 
propriilor celule (Stepanova 2000); în literatura medicală găsim 
numeroase cazuri de boli autoimune care afectează vasele 
sanguine şi rinichii (denumite vasculite), puse pe seama unor 
componente din vaccinul antigripal (Yanai-Berar 2002, Tavadia 
2003); adjuvantul MF 59 se pare că poate induce lupus 
eritematos (Satos 2003), dar şi numeroase complicaţii nervoase 
sunt puse pe seama acestui vaccin antigripal. 

Reacţii adverse neurologice: 
Obs: prezenţa timerosalului în vaccin, drept conservant 
(timerosalul conţine mercur organic, substanţă neurotoxică 
dovedită, în procent de 49,6%!) este o adevărată intoxicaţie 
pentru sistemul nervos care, acumulându-se an de an la cei 
vaccinaţi (în special la vârstnici şi copii) poate conduce la boli 
nervoase grave. 
- vaccinul antigripal poate provoca la oamenii cu predispoziţie 
genetică o reacţie autoimună împotriva ţesutului nervos, ceea ce 
duce la demielinizarea acestuia; în consecinţă are loc o lezare 

mai mult sau mai puţin importantă a nervilor sau a neuronilor 
(celule nervoase) sau a măduvei spinării; o afecţiune gravă o 
reprezintă encefalomielita acută demielinizantă (Nakamura 
2003); 
- s-au descris infecţii ale nervilor, cu dureri şi tulburări 
funcţionale, în special la nivelul mâinilor sau a feţei (Felix 
1976, Schumm 1976, Ehrengut 1977, Furlow 1977, Hennessen 
1978); 
- afectarea nervului optic cu apariţia de tulburări de vedere; 
- paralizia muşchilor oculari, cu generarea de vedere dublă 
(diplopie) sau strabism (Hennessen 1977, Kawasaki 1998); 
- sindromul Guillain-Barre – este o reacţie adversă gravă, de 
temut a vaccinului antigripal. Legătura între această afecţiune şi 
vaccin a fost dovedită şi recunoscută (Bryan 1977, Juurlink 
2006, Souayah 2007). Între anii 1991-1999, în SUA au fost 
relatate 382 de cazuri, majoritatea debutând în primele 2 
săptămâni de la vaccinare; în 2004 au fost anunţate 31 de cazuri 
care au debutat în primele 6 săptămâni de la vaccin (Souayah 
2007). Frecvenţa acestui sindrom este de 4 ori mai mare după 
vaccinul antigripal decât după DTP (Geier 2003); 
- au fost relatate şi alte afecţiuni nervoase precum disfuncţii ale 
vezicii urinare, tulburări în dinamica sexuală, ameţeli şi 
tulburări de mers (Wells 1971, Ehrengut 1977, Hennessen 1977, 
Poser 1982, Bakshi 1996). 

 

Concluzii  

- Gripa este o boală neplăcută, dar cu o evoluţie bună, cu 
vindecare în 1-2 săptămâni în majoritatea cazurilor; 
- Studiile cunoscute la ora actuală nu arată nicio eficienţă a 
vaccinului antigripal; folosirea lui în masă demonstrează un 
interes pur financiar; 
- Nu s-a dovedit că vaccinul scade frecvenţa bolii, a 
complicaţiilor acesteia sau a mortalităţii; dimpotrivă, vaccinul 
are efecte secundare în timp care nu se doresc (de către firmele 
producătoare) a fi cunoscute; 
- Copiii şi astmaticii au de suferit în urma vaccinării; 
- Prezenţa unor substanţe toxice în vaccinul antigripal precum 
mercurul din timerosal sau aldehida formică, provoacă în timp 
(prin cumul tot de la vaccinuri antigripale sau alte vaccinuri) 
boli grave, neurologice, în special la copii şi vârstnici; 
- Cocktail-ul de virusuri şi substanţe din vaccin ne scad 
imunitatea şi ne predispun spre alte boli, deseori mai grave; 
- Există suficiente tratamente naturale, lăsate de Dumnezeu, 
care pot preveni gripa prin imunizarea noastră naturală, iar în 
caz de boală ele pot preveni complicaţiile şi susțin vindecarea. 
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«Păziți-vă de aceste vaccinuri, ca de foc !» 
- avertizează presa străină

       Site-ul Noi.md a scris de multe ori despre faptul, că 
trebuie să fim foarte prudenți în campaniile de vaccinare a 
copiilor.  

rintre altele, era vorba despre campania de vaccinare a 
fetițelor de nouă - zece ani cu vaccinul quadri
Gardasil (contra tipurilor 6, 11, 16 și 18 al virusului 

papilom) în cadrul programului GAVI pentru anii 2017
Noi.md a prevenit despre numeroasele efecte secundare ale 
acestui vaccin. Acum despre posibilele efecte nocive provocate 
de Gardasil scrie presa ucraineană și cea rusească. «În Rusia 
este în toi vaccinarea "voluntar"- obligatorie a fetelor 
femeilor cu vaccinuri contra cancerului de col uterin
viitor, vaccinarea masivă de virusul papilom poate începe 
Ucraina», - se arată alarmată mass-media din țările vecine. Nici 
un folos Denumirea vaccinurilor - Gardasil (producător: Merck 
Sharp & Dohme, Olanda) și Cervarix (producător: 
GlaxoSmithKline Biologicals, Belgia). Ambele vaccinuri 
constau din particule asemănătoare virusului, 
acțiune este similar. 1. Este vorba despre vaccinuri modificate 
genetic. Doar asta e suficient pentru a înțelege acțiunea lor 
distrugătoare asupra organismului. 2. Aceste vaccinuri sunt total 
inutile contra cancerului de col uterin, dimpotriv
cazuri ele sporesc probabilitatea lui. 3. În țările unde vaccinarea 
a avut deja loc, aceste vaccinuri s-au recomandat ca foarte 
periculoase. În SUA este creat site-ul "Adevărul despre 
Gardasil"(truthaboutgardasil. org/), pe care multe fet
mamele lor povestesc despre aceea cum vaccinul le
le-a transformat în persoane cu dezabilități. Cercetătorii 
independenți cred că vaccinurile pentru reducerea populației vor 
fi de două tipuri. Primul vizează fetele de 12-20 ani. El va fi 
introdus pe motivul profilacticii cancerului mamar sau de col 
uterin. Conținutul este similar cu vaccinurile prin care au fost 
sterilizate fetițele în Mexic,Nicaragua,Irak. Efecte asupra 
organismului. Crearea în organism a așa numitei ”gravidități 
false”, permanente, și respingerea fetală la 3
graviditate. Plus la acțiunea directă, vaccinul dat are un impact 
psihic colosal, dat fiind că numeroasele avortări de sarcină 
înaintată vor crea o spaimă enormă față de posibilitatea unei 
sarcini în sine. Cel de-al doilea vaccin vizează femeile peste 45 
ani. Conținutul: imunoglobulina umană și preparatele OMG. 
Efecte asupra organismului. Excitarea bruscă a imunită
injectarea imunității ”tinere” și ulterior reducerea ei bruscă la 
zero, timp de 2 – 5 ani, fără alimentarea ”imunită
adică imposibilitatea organismului de a rezista oricărei infec
Ei bine, se pare că vaccinul contra cancerului de col uterin are 
efectul doi în unu. Este și primul, și cel de
concomitent. O minciună uriașă? În continuare, noile date 
clinice vorbesc despre inutilitatea medicală a gardasilului. Ceea 
ce nu știți despre vaccinul Gardasil. Partea a doua Pentru a se 
clarifica cu această concluzie, "Nevs Tagit" a studiat atent 
investigația publicată de "Revista Asocia
americane " (JAMA, august, 2007) întitulată "Influen
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zece ani cu vaccinul quadrivalent 

și 18 al virusului 
papilom) în cadrul programului GAVI pentru anii 2017-2018. 
Noi.md a prevenit despre numeroasele efecte secundare ale 
acestui vaccin. Acum despre posibilele efecte nocive provocate 

și cea rusească. «În Rusia 
obligatorie a fetelor și 

a cancerului de col uterin. De anul 
viitor, vaccinarea masivă de virusul papilom poate începe și în 

țările vecine. Nici 
Gardasil (producător: Merck 
și Cervarix (producător: 

GlaxoSmithKline Biologicals, Belgia). Ambele vaccinuri 
constau din particule asemănătoare virusului, mecanismul de 

țiune este similar. 1. Este vorba despre vaccinuri modificate 
țelege acțiunea lor 

distrugătoare asupra organismului. 2. Aceste vaccinuri sunt total 
inutile contra cancerului de col uterin, dimpotrivă, într-un șir de 

țările unde vaccinarea 
au recomandat ca foarte 

ul "Adevărul despre 
Gardasil"(truthaboutgardasil. org/), pe care multe fete și 
mamele lor povestesc despre aceea cum vaccinul le-a schilodit, 

ți. Cercetătorii 
ți cred că vaccinurile pentru reducerea populației vor 

20 ani. El va fi 
introdus pe motivul profilacticii cancerului mamar sau de col 

ținutul este similar cu vaccinurile prin care au fost 
țele în Mexic,Nicaragua,Irak. Efecte asupra 

șa numitei ”gravidități 
și respingerea fetală la 3-4 luni de 
țiunea directă, vaccinul dat are un impact 

psihic colosal, dat fiind că numeroasele avortări de sarcină 
ță de posibilitatea unei 

al doilea vaccin vizează femeile peste 45 
ținutul: imunoglobulina umană și preparatele OMG. 

Efecte asupra organismului. Excitarea bruscă a imunității prin 
ții ”tinere” și ulterior reducerea ei bruscă la 

ni, fără alimentarea ”imunității tinere”, 
adică imposibilitatea organismului de a rezista oricărei infecții. 
Ei bine, se pare că vaccinul contra cancerului de col uterin are 

și primul, și cel de-al doilea caz, 
șă? În continuare, noile date 

clinice vorbesc despre inutilitatea medicală a gardasilului. Ceea 
știți despre vaccinul Gardasil. Partea a doua Pentru a se 

clarifica cu această concluzie, "Nevs Tagit" a studiat atent 
evista Asociației medicale 

americane " (JAMA, august, 2007) întitulată "Influența 

vaccinului cu particule similare virusului papilom uman 16/18 
L1, asupra femeilor cu o infecție precedentă ". Studiul avea 
scopul să stabilească folosul utilizării vaccinului
pentru femeile purtătoare de VPU (din care, de facto, fac parte 
toate femeile active sexual, indiferent de vîrstă). Articolul din 
Revista Asociației medicale americane conține date uluitoare 
despre ineficiența vaccinului. El susține că vaccinul
adesea provoca sporirea numărului de viru
incapabil să elibereze de el organismul majorită
Aceste rezultate șocante s-au soldat cu concluzia logică a 
autorilor studiului publicat de ”Revista Asocia
americane": Nu au fost depistate dovezi importante că vaccinul 
are efect terapeutic în analizele femeilor care au primit toate 
dozele de vaccin comparativ cu analizele femeilor care aveau 
doar o infecție VPU. «După ce am evaluat analizele, care 
reflectă diverși parametri conform caracteristicilor stabilite la 
începutul studiului, noi nu am găsit dovezile eficien
vaccinului. La fel, nu am văzut dovezile eficien
analizele evaluate conform altor parametri, care ar fi putut 
influența viteza de eliminare a virusului 
inclusiv timpul de la începerea vieții sexuale, administrarea 
contraceptivelor orale, fumatul și infecția aferentă C. 
trachomatis sau N. Gonorrhoeae», - se spune în articol. Cu alte 
cuvinte, autorii nu au găsit dovezi că vaccinul nu func
Asta i-a făcut pe autori să tragă concluzia ucigătoare că gardasil 
este un uriaș fals medical. Cercetătorii au încercat să aducă 
argumente care să încurajeze orice medic, guvernator 
autoritățile din sănătate în SUA (și oriunde în lume) să revadă 
politica de vaccinare cu gardasil. Reie
de eliminare a virusului nu diferă în cazul celor vaccina
infecția virală persistentă este cel mai bun prevestitor al riscului 
de progresare, e puțin probabil că vaccinarea va putea influen
pozitiv viteza progresării modificărilor. E dificil să apreciezi 
cinstit aceste dovezi și concluzii științifice, 
americani, fără ca să ajungi la concluzia că politica vaccinării 
obligatorii cu gardasil, promovată în prezent în toate statele, se 
bazează pe orice, numai nu pe datele 
lăcomie? Există mai multe teorii care explică motivarea acestei 
politici. Una dintre ele este profitul financiar. Companiile ("Big 
Farma") impun politica vaccinării obligatorii pentru a ob
profituri din comercializarea unui număr mare de vaccinuri în 
diferite state. Ideea este confirmată cel pu
guvernatorul statului Texas Rik Perry primul care a acceptat 
obligativitatea acestei vaccinări, avea legături secrete cu 
compania farmaceutică (demnitarul cu cel mai înalt rang din 
administrația lui Perry lucra nemijlocit la " Merck " 
producătorul gardasilului). A doua versiune 
are ca scop intoxicarea oamenilor. Această teo
neverosimilă unor cititori, presupune că această vaccinare 
obligatorie este introdusă pentru a crea în viitor o morbiditate 
prin intoxicarea oamenilor cu chimicale periculoase 
fragmente de ADN conținute, se știe, de vaccinuri. Intoxicarea
oamenilor va avea efect asupra viitoarelor venituri ale 
companiilor farmaceutice, după ce vor apare boli grave care 
necesită ”tratament” medicamentos. Multă lume care sus
această teorie chiar crede că SIDA, spre exemplu, a fost creat de 
savanți, după care la finele anilor 1980 prin vaccinuri 
implementat în populația homosexualilor din New York. Ceea 
ce nu știți despre vaccinul Gardasil Cea de
controlul asupra populației. Conform acestei teorii, sarcina 
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principală a vaccinării obligatorii este să deprindă poporul 
american să se supună preparatelor obligatorii. Dacă 
introducerea preparatelor medicale obligatorii pentru o parte din 
populație va avea succes, această politică va putea fi extinsă 
asupra altor grupuri și într-un final – ar cuprinde întreaga 
populație Teoria despre profitul financiar este credibilă, ea nu 
necesită nimic în afară de lăcomia companiilor farmaceutice și 
coruptibilitatea funcționarilor. " Nevs Tagit " consideră că ea 
este cea mai probabilă explicație a evenimentelor din jurul 
politicii de vaccinare cu gardasil, dar nu exclude și alte 
explicații. Comercializarea spaimei Devine clar, deci, că 
programul vaccinării obligatorii contra VPU nu se bazează pe 
ceva ce amintește de știința veritabilă, da pe ideea înrădăcinată 
insistent în mințile oamenilor, transmisă ocazional de la 
persoană la persoană, aidoma unui virus, cu o viteză în creștere, 
cînd mass-media, autoritățile medicale și reprezentanții 
companiilor farmaceutice mereu repetă această idee. Care 
anume? «VPU provoacă cancerul de col uterin, de aceea 
vaccinul contra acestui virus poate opri boala și salva viața ». 
Dar această teză nu are suport științific real. Ea este mai mult o 
legendă urbană, nu un fapt științific. Se mai creează impresia, că 
ea este sugerată de cei care obțin astfel profituri financiare 
(companii farmaceutice care produc, comercializează și obțin 
profit din comercializarea vaccinului contra VPU). În cazul 
nostru, o asemenea companie farmaceutică este " Merck " — o 
corporație puternică cu trecut dubios, bogat în acuzații de 
umflare artificială a prețurilor, evaziune fiscală (compania a 
deschis conturi offshore pentru a nu achita impozite de miliarde 
în SUA), piraterie deschisă și tăinuirea mărturiilor negative 
despre preparatele sale. Nu încape îndoială, că fără careva 
restricții etice " Merck " este capabilă de un fals medical de 
proporții. Și e gata să-l comită. În baza datelor din articol, 
vaccinarea obligatorie a fetelor cu gardasil pare cea mai 
obraznică escrocherie medicală dintre cele comise de companie. 
"News Taget" crede că în prezent " Merck " este atrasă în falsul 
medical și că ea a influențat demnitarii din Administrație și din 
organele de sănătate ale statului, i-a corupt sau i-a atras prin alte 
metode în susținerea schemei enorme de comercializare a 
vaccinului, care în cel mai bun caz este inutil, iar în cel mai rău 
– periculos. Prevenirea cancerului de col uterin nu are nimic 
comun cu comercializarea și prescrierea gardasilului, iar 
întreaga companie de vaccinare obligatorie cu el ține în 
exclusivitate de marketing și comerț. "Marketingul" vaccinului 
contra VPU este o clasică comercializare a bolii: extinderea 
spaimei față de boală ca metodă de a goni într-un ungher 
pacientul care caută ”soluția”, devenită brusc accesibilă și este 
asigurată de aceeași companie farmaceutică, care a sprijinit din 
start zvonurile despre boală. Gălăgia din jurul cancerului de col 
uterin și gardasil este un caz clasic de marketing pe spaimă, 
planificat pentru a trezi la consumatori temeri așa de mari, ca în 
rezultatul vociferării publice să apară legislația care face 
vaccinarea obligatorie. O speranță iluzorie Împărtășește această 
opinie și cercetătorul australian Mike Adams. Articolul său a 
fost publicat pe site-ul NaturalNews. Com. În SUA, cancerul de 
col uterin (cancerul mucoasei colului uterin) atacă anual cca 13 
000 femei. Cca 4000 mor. În lume, jertfe ale bolii devin o 
jumătate de milion, mor 225 000. În a.2002 în urma acestei boli 
în Australia au decedat 131 femei (1,9 la 100 000 femei, OMS 
Populația globală standard, grupul vizată - 20-69 ani). În a.1970 
a fost lansată ipoteza, că cancerul de col uterin este cauzat de 

virusul unui simplu herpes (VPH), transmis prin contact sexual. 
Presupunerea se baza pe cercetările populaționale. În a.1980 a 
apărut altă opinie, acceptată și în prezent, cum că cancerul de 
col uterin ține de transmiterea virusului papilom uman (VPU). 
Dar chiar și Institutul național al cancerului anunță că nu a fost 
depistată o legătură cauzală. Grupul VPH include peste 100 de 
viruși (e posibil un număr infinit de variante) , dar doar 30 au 
legătură cu cancerul de col uterin. În a.1992 biologii moleculari 
Peter Dewsberg și Jody Schwartz de la Universitatea California 
au descoperit că prezența VPH și a VPU, probabil, este 
condiționată de infectarea celulelor canceroase proliferate — 
persoana cu cancer de col uterin este mai vulnerabilă la aceste 
infecții. Adică, VPH și VPU indicau prezența infecției, dar nu 
erau cauza ei. Cam 75% dintre persoanele active sexual pot fi 
influențați de VPU la un moment dat. La testarea vaccinului, s-a 
decis că toate femeile infectate cu VPU-16, depistat în 50% 
dintre cazurile de cancer de col uterin, vor fi eliminate. Adică, 
au fost selectate femei cu sistemul imunitar bun, care le apăra 
de apariția markerilor ADN ai VPU, care vorbesc despre faptul 
că virusul a fost contactat anterior. În trecut, femeile ar fi putut 
fi atacate de virus, însă nu aveau anticorpi. Pentru cercetare au 
fost selectate și cele care în anamneză nu aveau leziuni ale 
colului uterin și numeroși parteneri sexuali. Adică, anume cele 
care aveau cea mai mică probabilitate de dezvoltare a acestei 
boli. Cine a studiat vaccinul? Înșiși producătorii. S-a efectuat 
două teste clinice: unul – de compania " Merck ", celălalt — 
"Glaxo Smith Klin ". Testele au fost foarte asemănătoare ca 
design, diferită a fost doar proveniența vaccinului recombinant. 
Gardasilul companiei "Merck" — proteina capsidă (cochilia 
exterioară a virusului), care formează particula asemănătoare 
virusului, lipsită total de ADN, fusese obținută cu ajutorul 
drojdiilor transgene (un vaccin modificat genetic care conține 
particule de proteine asemănătoare virusului din VPU, plantate 
în celulele de drojdie). Departamentul verificare a produselor 
alimentare și a medicamentelor (FDA) din SUA avertizează : 
"Femeile care suferă de alergie la drojdie sau oricare altă 
componentă a vaccinului nu trebuie să folosească gardasil"2. 
Alte componente includ aluminiu, clorură de sodiu, polisorbat 
80 și tetraborat de sodiu(borax). Cervarixul companiei "Glaxco 
Smith Klin" încă este în proces de licențiere, care va finaliza în 
aprilie, 2007. Și acest vaccin reprezintă o proteină capsidă, dar 
el a fost obținut cu ajutorul baculovirusului propagat în celulele 
insectelor 3. Vaccinul conține 225 mkg adjuvant în bază de 
aluminiu pentru fortificarea răspunsului imun. Grupul 
experimental avea 15-25 ani, iar vîrsta indicată pentru acest 
vaccin este de 9-26 ani. Studiul "Merck" a durat 4 ani, cel al 
companiei Glaxco Smith Klin" - 2 ani și 3 luni. La prima etapă 
a testării clinice au fost 768 persoane vaccinate în cazul 
"Merck" și doar 560 în cel al " Glaxco Smith Klin" ". 
Participantelor li s-a administrat un vaccin intramuscular. După 
care a urmat un studiu vast cu participarea a 20 541 femei între 
16 și 26 ani. Acestea au fost monitorizate timp de 14 zile după 
administrarea vaccinului sau placebo (cu conținut de aluminiu). 
Reacțiile au inclus dureri de cap, greață, diaree, vomă, oboseală, 
dureri abdominale, amețeli, mialgie (dureri musculare). Au fost 
raportate boli autoimune ca artrita juvenilă, artrita reumatoidă, 
artrita reactivă. Femeile vaccinate pe parcursul a 30 zile de la 
debutul sarcinii au născut 5 copii cu defecte înnăscute. O 
cercetare de durată a siguranței sau a posibilelor interacțiuni cu 
alte vaccinuri administrate în aceeași perioadă, nu s-a efectuat. 
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Dacă vaccinul contra colului uterin este administrat 
concomitent cu cel contra hepatitei В și/sau DPT , influența lui 
completă asupra sănătății femeii este și mai greu de apreciat. 
Vaccinul nu a fost evaluat nici din punct de vedere al 
potențialului cancerigen (capacitatea de a provoca cancer). Cele 
trei doze de vaccin contra VPU recomandate trebuie 
administrate timp de 6 luni: prima în ziua fixată, a doua peste 2 
luni, a treia peste 6 după prima (conform MIMS). Vaccinul are 
în vizor milioane de femei și fete din lumea întreagă, însă 
cercetările asupra lui cuprind mai puțin de 0,01% din populația 
pentru care vaccinul este prezent pe piață. În procesul de 
cercetare a vaccinului au fost cernute destinatarele
fost studiate în special "femeile tinere care nu au fost influen
de nici unul dintre cele 4 tipuri de VPU din vaccin "5. Site
Institutului național al cancerului din SUA constată că nici una 
dintre femeile care au primit trei doze de vaccin nu a dezvoltat 
infecția VPU-16. Însă " 22 de femei au dezvoltat anomalii ale 
colului uterin, care se pot solda cu cancer ". În plus, "vaccinul 
nu oferă protecție contra altor tipuri de VPU, care pot cauza 
cancer ". Unde mai pui, că "nu se știe dacă protec
VPU-16 este de lungă durată ". Și " el nu previne apariția 
cancerului din infecția VPU-16, deja existentă în clipa 
vaccinării". Reprezentanții autorităților de sănătate previn că 
utilizarea vaccinului nu înseamnă că nu va mai trebui făcut 
testul Papanicolau, doar că e posibil ca el să fie făcut mai rar ca 
în prezent (la fiecare 2 ani). De poate da numeroase rezultate 
negative false, care au dus la cercetarea VPU. Departamentul 
sănătății a anunțat recent, că "Australia ocupă locul 2 privind 
cele mai rare cazuri de cancer de col uterin și înregistrează cel 
mai jos nivel de mortalitate din cauza cancerului în lume". 
Autoritățile federale din Australia cheltuiesc anual peste 90 
milioane de dolari pentru a efectua examinări screening ale 
femeilor privind cancerul de col uterin. Acum Australia va 
cheltui 436 mln. dolari pentru a oferi un vaccin gratuit fetelor 
femeilor între 12 și 26 ani. Este în discuție și vaccinarea 
băieților. Poate un vaccin provoca dezvoltarea cancerului? Să 
admitem, că el este administrat unei persoane care suferă de 
cancer de col uterin nedepistat sau uneia cu VPU. Ce va fi? Cu 
regret, alte cauze posibile ale cancerului — 
contraceptivele orale, lubrifianții, spermicidele și alte substanțe 
toxice asemănătoare celor care se conțin în obiectele de igienă 
personală, nu-s cercetate, din contra – ignorate. Prea pu
atenție se atrage alimentației, modului de viață, bunăstării 
emoționale, respirației corecte, somnului bun, exercițiilor fizice 
și procedurilor acvatice, care la fel au un rol important în 
prevenirea cancerului sau tratarea lui. Publicat în 
conține concluzia că insuficiența de seleniu și zinc poate fi un 
factor de risc în dezvoltarea cancerului de col uterin. «Pare lipsit 
de logică și prea simplu, ca un vaccin să prevină cancerul. Eu 
cred că acest vaccin este încă o speranță iluzorie de a reduce 
posibilitatea dezvoltării cancerului și un pretext minunat de 
obținere a veniturilor pentru autorii și producătorii acestui 
vaccin » – concluzionează autorul articolului.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019

Dacă vaccinul contra colului uterin este administrat 
și/sau DPT , influența lui 

ții femeii este și mai greu de apreciat. 
luat nici din punct de vedere al 

țialului cancerigen (capacitatea de a provoca cancer). Cele 
trei doze de vaccin contra VPU recomandate trebuie 
administrate timp de 6 luni: prima în ziua fixată, a doua peste 2 

MIMS). Vaccinul are 
și fete din lumea întreagă, însă 

țin de 0,01% din populația 
ță. În procesul de 

cercetare a vaccinului au fost cernute destinatarele, după care au 
fost studiate în special "femeile tinere care nu au fost influențate 
de nici unul dintre cele 4 tipuri de VPU din vaccin "5. Site-ul 

țional al cancerului din SUA constată că nici una 
vaccin nu a dezvoltat 

16. Însă " 22 de femei au dezvoltat anomalii ale 
colului uterin, care se pot solda cu cancer ". În plus, "vaccinul 

ție contra altor tipuri de VPU, care pot cauza 
protecția contra 

Și " el nu previne apariția 
16, deja existentă în clipa 

ții autorităților de sănătate previn că 
utilizarea vaccinului nu înseamnă că nu va mai trebui făcut 
testul Papanicolau, doar că e posibil ca el să fie făcut mai rar ca 
în prezent (la fiecare 2 ani). De poate da numeroase rezultate 
negative false, care au dus la cercetarea VPU. Departamentul 

ții a anunțat recent, că "Australia ocupă locul 2 privind 
și înregistrează cel 

mai jos nivel de mortalitate din cauza cancerului în lume". 
țile federale din Australia cheltuiesc anual peste 90 

milioane de dolari pentru a efectua examinări screening ale 
privind cancerul de col uterin. Acum Australia va 

cheltui 436 mln. dolari pentru a oferi un vaccin gratuit fetelor și 
și 26 ani. Este în discuție și vaccinarea 

ților. Poate un vaccin provoca dezvoltarea cancerului? Să 
este administrat unei persoane care suferă de 

cancer de col uterin nedepistat sau uneia cu VPU. Ce va fi? Cu 
 spre exemplu, 

ții, spermicidele și alte substanțe 
țin în obiectele de igienă 

ignorate. Prea puțină 
ție se atrage alimentației, modului de viață, bunăstării 
ționale, respirației corecte, somnului bun, exercițiilor fizice 

ce, care la fel au un rol important în 
au tratarea lui. Publicat în 2003, studiul 

ține concluzia că insuficiența de seleniu și zinc poate fi un 
factor de risc în dezvoltarea cancerului de col uterin. «Pare lipsit 

simplu, ca un vaccin să prevină cancerul. Eu 
ță iluzorie de a reduce 

și un pretext minunat de 
ținere a veniturilor pentru autorii și producătorii acestui 

Le Monde: Vaccinarea împotriva febrei 
Dengue, un fiasco al Sanofi

      După moartea mai multor copii în Filipine, grupul 
farmaceutic francez Sanofi a fost obligat să renun
campania de vaccinare începută de autorită
în 2016. 

iarul francez Le Monde a lansat o întrebare firească: a 
minimalizat compania Sanofi riscurile, comercializând 
vaccinul Dengvaxia în mai multe state, în ciuda 

multitudinii de incertitudini care existau cu privire la siguran
și consecințele pe termen lung ale acestuia?

La sfârşitul anului 2017, autoritățile din Filipine au declanșat o 
anchetă privind imunizarea a sute de mii de copii cu vaccinul 
împotriva febrei Dengue, după ce Sanofi primise avertismente 
conform cărora vaccinul respectiv ar fi putut agrava simptomele 
bolii. Compania farmaceutică franceză Sanofi recuno
vaccinul ar putea agrava boala la persoanele care nu au fost 
infectate anterior.  

Virusul febrei Dengue este transmis de 
sunt asemănătoare gripei. 

Pentru filipinezi, știrea că vaccinurile francezilor de la Sanofi 
le-ar putea îmbolnăvi mai grav copiii a fost un 
în care 830.000 de elevi au făcut una sau mai multe injec
parte a programului public de vaccinare lansat în m
scris ziarul Le Monde. 

Dezvăluirile au declanșat un val de proteste. „
nu sunt cobai”, au scandat părinții celor vaccinați împotriva 
febrei Dengue, în timpul protestelor din decembrie 2017.

Un avertisment din partea Organizației Mondiale a Sănătății 
susținea că persoanele care nu au fost niciodată infectate cu acel 
virus ar fi indicat să evite vaccinul Dengvaxia.

Cabinetul președintelui Rodrigo Duterte a ordonat ca 
imunizarea populației să se oprească, iar stocurile de vaccin
rămase nefolosite să fie returnate companiei farmaceutice. 
Inițial se intenționa ca Filipine să reprezinte prima țară din lume 
care să beneficieze de vaccinare în masă împotriva febrei 
Dengue. Cotidianul francez Le Monde

Z
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vaccin din lume împotriva febrei Dengue a adus speran
oameni, deoarece vaccinul Dengvaxia întrunea toate elementele 
unui produs de succes. În 2008, Sanofi a achizi
suma de 332 milioane o companie mică anglo
biotehnologie, Acambis, care a dezvoltat ulterior un vaccin 
promițător împotriva acestei boli tropicale. 

Creat din virusul febrei galbene si modificat genetic, Dengvaxia 
a fost diferit de vaccinurile testate fără succes până atunci, 
inclusiv de Sanofi. Laboratorul francez a sperat 
că va avea un mare succes, producând un vaccin care să poată 
preveni mai mult de 3 milioane de cazuri grave de febră Dengue 
și aproximativ 10.000 de decese pe an dintr-un total de 100 de 
milioane de cazuri simptomatice. Din păcate, testarea
practice a vaccinului a fost făcută pe oameni. 

În urma declanșării acestui scandal, Sanofi s-a apărat, sus
că niciun copil vaccinat nu a avut de suferit din cauza 
vaccinului Dengvaxia, lansat în 2015. Compania franceză a 
folosit acest vaccin şi în alte ţări precum: Argentina, Australia, 
Bangladesh, Bolivia, Brazilia, Cambodgia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Indonezia, Malaysia, Mexic, 
Paraguay, Peru, Singapore, Thailanda, Venezuela şi în cadrul 
unui program public de imunizare a populaţiei din Brazilia.

Legea vaccinării obligatorii, băgată în 
prioritate legislativă 

      De anul viitor, niciun copil nu va mai fi primit în 
dacă nu a efectuat vaccinurile obligatorii. Guvernul a decis 
ca Legea privind vaccinarea persoanelor din România să 
intre în prioritățile legislative ale actualei sesiuni 
parlamentare. 

opiii care nu se prezintă cu dovada vaccinării împotriva 
difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, 
rujeolei, rubeolei, oreionului și hepatitei B nu vo

primiți în școli. Înscrierea acestora într-o colectivitate de 
învățământ se va face numai după prezentarea documentelor 
care atestă efectuarea vaccinărilor obligatorii sau a unei scheme 
de recuperare pe care să o realizeze în termen de un an. Cel 
puțin așa prevede controversata Lege a vaccinării, care va fi 
adoptată de Parlament în acest an.  

C
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„România se confruntă în ultimii ani cu scăderea constantă a 
acoperirii vaccinale pentru toate tipurile de vaccinuri utilizate. 
Cauzele sunt multiple, de la neprezentarea la vaccinare, refuzul 
vaccinării, până la lipsa de informare corectă a părin
campaniile antivaccinare promovate de diverse grupuri, 
insistându-se pe reacțiile adverse rare ale vaccinurilor, și nu pe 
beneficiile acestora. În plus, în ultimii ani se realizează cu 
dificultate aprovizionarea constantă cu vaccinuri, datorită 
numărului mic de producători și a problemelor de producție 
care apar frecvent și care afectează și alte state europene. 
Strategia de vaccinare adoptată de fiecare stat m
diferă, astfel încât tipurile de vaccinări, tipurile de vaccinuri 
utilizate în programe, numărul de doze sau vârstele eligibile 
pentru fiecare tip de vaccin, modalitatea de finan
stabilite de fiecare țară, pe baza recomandărilor specia
din domeniu, dar și pe baza dovezilor științifice și a 
recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății
expunerea de motive a proiectului legislativ.

Doar 11 state europene au decis obligativitatea vaccinării

Din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, doar Belgia, 
Bulgaria, Ungaria, Cehia, Franța, Grecia, Polonia, Letonia, 
Slovacia, Slovenia și Malta au legiferat obligativitatea 
vaccinării. 

„În prezent, la nivel național se înregistrează o scădere 
dramatică a acoperirii vaccinale la vaccinurile incluse în 
Calendarul Național de vaccinare, care se situează sub limita 
de 95% recomandată de către OMS. Astfel, vaccinarea în 
România a scăzut constant de la an la an la toate vaccinurile. 
Din cauza aceasta, în 2017 au fost înregistrate
cazuri de rujeolă în 41 de județe, soldate cu 32 de decese
mai precizează în expunerea de motive a proiectului de lege. 
Una dintre măsurile prevăzute în viitoarea lege este ca statul 
român, prin Ministerul Sănătății și Ministerul Educa
Naționale, să asigure pregătirea studenților facultăților de 
medicină și a medicilor rezidenți, dar și a asistenților medicali 
în însușirea noțiunilor de vaccinologie.

Efectele adverse, compensate de stat

Potrivit proiectului de lege, statul român, pr
Sănătății, va asigura condițiile pentru diagnosticul și tratamentul 
optim al oricăror reacții adverse ale vaccinării, precum și 
compensarea oricăror efecte de durată, dacă sunt dovedite 
relațiile de cauzalitate. Tipurile de reacții adverse po
și măsurile compensatorii se vor stabili prin hotărâre a 
Guvernului, iar confirmarea reacțiilor adverse și a relației de 
cauzalitate se va face de către Grupul Tehnic de Coordonare a 
Activității de Vaccinare. În situația în care reacțiile adver
datorate unei deficiențe imputabile producătorului vaccinului, 
Ministerul Sănătății va urmări recuperarea contravalorii plătită 
ca măsură compensatorie. 

medicinmedicinmedicinmedicină 
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România se confruntă în ultimii ani cu scăderea constantă a 
acoperirii vaccinale pentru toate tipurile de vaccinuri utilizate. 

neprezentarea la vaccinare, refuzul 
vaccinării, până la lipsa de informare corectă a părinților, 
campaniile antivaccinare promovate de diverse grupuri, 

țiile adverse rare ale vaccinurilor, și nu pe 
timii ani se realizează cu 

dificultate aprovizionarea constantă cu vaccinuri, datorită 
și a problemelor de producție 

și care afectează și alte state europene. 
Strategia de vaccinare adoptată de fiecare stat membru al UE 
diferă, astfel încât tipurile de vaccinări, tipurile de vaccinuri 
utilizate în programe, numărul de doze sau vârstele eligibile 
pentru fiecare tip de vaccin, modalitatea de finanțare sunt 

țară, pe baza recomandărilor specialiștilor 
și pe baza dovezilor științifice și a 

ției Mondiale a Sănătății”, se arată în 
expunerea de motive a proiectului legislativ. 

Doar 11 state europene au decis obligativitatea vaccinării 

bre ale Uniunii Europene, doar Belgia, 
ța, Grecia, Polonia, Letonia, 

și Malta au legiferat obligativitatea 

țional se înregistrează o scădere 
le la vaccinurile incluse în 

țional de vaccinare, care se situează sub limita 
de 95% recomandată de către OMS. Astfel, vaccinarea în 
România a scăzut constant de la an la an la toate vaccinurile. 
Din cauza aceasta, în 2017 au fost înregistrate peste 8.000 de 

țe, soldate cu 32 de decese”, se 
mai precizează în expunerea de motive a proiectului de lege. 
Una dintre măsurile prevăzute în viitoarea lege este ca statul 

ții și Ministerul Educației 
ționale, să asigure pregătirea studenților facultăților de 

și a medicilor rezidenți, dar și a asistenților medicali 
șirea noțiunilor de vaccinologie. 

Efectele adverse, compensate de stat 

Potrivit proiectului de lege, statul român, prin Ministerul 
ții, va asigura condițiile pentru diagnosticul și tratamentul 

ții adverse ale vaccinării, precum și 
compensarea oricăror efecte de durată, dacă sunt dovedite 

țiile de cauzalitate. Tipurile de reacții adverse postvaccinare 
și măsurile compensatorii se vor stabili prin hotărâre a 

țiilor adverse și a relației de 
cauzalitate se va face de către Grupul Tehnic de Coordonare a 

ții de Vaccinare. În situația în care reacțiile adverse sunt 
țe imputabile producătorului vaccinului, 

ții va urmări recuperarea contravalorii plătită 
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Asigură-ți o viață lungă, determinând 
organsimul să producă mai multă 

melatonină 

     Cu siguranță, ai auzit despre hormonul somnului 
melatonina. El mai este numit și hormonul vieții și 
longevității. 

elatonina este produsă în mod firesc în organism, 
provine și de la unele alimente sau poate fi introdusă 
în organism sub formă de medicamente 

Cum este produsă melatonina? 

Melatonina este produsă de epifiză (glanda pineală). Sub 
acțiunea razelor solare aminoacidul triptofan se transformă în 
serotonină, care în timpul nopții se transformă în melatonină. 
Din acest considerent, este important în fiecare zi să petreci cel 
puțin jumătate de oră afară. Însă aproximativ 70% din 
melatonină este produsă în timpul nopții. Procesul începe 
aproximativ la orele 20:00 și este cel mai intens între 12:00 și 
4:00. 

Ce facem pentru a spori cantitatea de melatonină?

– fă tot posibilul să te culci seara până la orele 12:00;

-dacă ești nevoit să fii treaz după această oră, ai grijă să fie cât 
mai puțină lumină; 

-dormi suficient, pentru a-ți restabili puterile; 

-înainte de somn stinge toate sursele de lumin
jaluzelele, folosește o mască pentru ochi. 

-dacă te trezești în timpul nopții, nu aprinde lumina, ci doar 
veioza. 

Ce rol are melatonina? 

Funcția principală a melatoninei este reglarea bioritmului. 
Datorită lui noi putem adormi, având un somn pro
lângă aceasta, melatonina: 

-asigură o activitate eficientă a sistemului endocrin;

M
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ți o viață lungă, determinând 
organsimul să producă mai multă 

 

ță, ai auzit despre hormonul somnului – 
și hormonul vieții și 

elatonina este produsă în mod firesc în organism, 
și de la unele alimente sau poate fi introdusă 

în organism sub formă de medicamente și suplimente. 

Melatonina este produsă de epifiză (glanda pineală). Sub 
țiunea razelor solare aminoacidul triptofan se transformă în 

ții se transformă în melatonină. 
portant în fiecare zi să petreci cel 

țin jumătate de oră afară. Însă aproximativ 70% din 
ții. Procesul începe 

și este cel mai intens între 12:00 și 

e melatonină? 

fă tot posibilul să te culci seara până la orele 12:00; 

ști nevoit să fii treaz după această oră, ai grijă să fie cât 

înainte de somn stinge toate sursele de lumină, închide 

ști în timpul nopții, nu aprinde lumina, ci doar 

ția principală a melatoninei este reglarea bioritmului. 
Datorită lui noi putem adormi, având un somn profund. Însă pe 

asigură o activitate eficientă a sistemului endocrin; 

-încetinește procesul de îmbătrânire; 

-stimulează funcțiile de apărare ale sistemului imunitar;

-are un efect antioxidant; 

-ajută organismul să lupte cu depresia;

-influențează procesul de producere a altor hormoni în 
organism; 

-are un efect benefic asupra celulelor creierului.

Și respectiv, dacă melatonina nu este produsă în cantitate 
suficientă, omul îmbătrânește mai repede, apar probleme de 
greutate, obezitatea, la femei se măre
precoce, crește probabilitatea de cancer mamar.

În ce alimente se găsește melatonina?

În unele produse melatonina se găsește, iar în altele există alte 
susbstanțe ce ajută la producerea ei. În formă pură melatonina 
se conține în porumb, banane, roșii, orez, morcov, ridiche, 
smochine, ovăz, nuci, orz și stafide. 

Însă există și alimente care influențează pozitiv producerea 
melatoninei, cum ar fi: dovleacul, migdal
de vită și de curcan, ouăle de găină, laptele, caisele, lintea, 
ardeiul gras și semințele de floarea soarelui.

De menționat, că producerea de melatonină încetează în 
organism atunci când se întrebuințează alcool, cofeină, tutun, 
dar și când se iau anumite medicamente ce conțin beta
somnifere, antiinflamatoare și antidepresive.

Cu vârsta, cantitatea de melatonină scade, fapt ce se simte în 
special după 35 de ani, de aceea trebuie să ajutăm organismul să 
o producă într-un mod cât mai eficient.

 

Epidemie mondială de miopie. Solu
care mulți nu o știu

 

          În 1970, aproape 25% dintre oamenii cu vârsta 
cuprinsă între 12 şi 54 de ani erau miopi. În anii 2000, 
procentajul a crescut la 41%.  

„Copii și adulții petrec foarte mult timp în fața ecranelor și mai 
mult timp în casă, spune Mark Jacquot, director al unei clinici 
medicale. Acest stil de viață contribuie la reducerea focusului 
pe obiectele aflate la distanță, ceea ce înseamnă miopie
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țiile de apărare ale sistemului imunitar; 

a; 

țează procesul de producere a altor hormoni în 

are un efect benefic asupra celulelor creierului. 

Și respectiv, dacă melatonina nu este produsă în cantitate 
ște mai repede, apar probleme de 

greutate, obezitatea, la femei se mărește riscul de menopauză 
ște probabilitatea de cancer mamar. 

ște melatonina? 

ște, iar în altele există alte 
În formă pură melatonina 

ține în porumb, banane, roșii, orez, morcov, ridiche, 

și alimente care influențează pozitiv producerea 
melatoninei, cum ar fi: dovleacul, migdalele, cașcavalul, carnea 

și de curcan, ouăle de găină, laptele, caisele, lintea, 
și semințele de floarea soarelui. 

ționat, că producerea de melatonină încetează în 
țează alcool, cofeină, tutun, 

și când se iau anumite medicamente ce conțin beta-blocante, 
și antidepresive. 

Cu vârsta, cantitatea de melatonină scade, fapt ce se simte în 
special după 35 de ani, de aceea trebuie să ajutăm organismul să 

cât mai eficient. 

Epidemie mondială de miopie. Soluția pe 
ți nu o știu 

Mark Jacquot 

În 1970, aproape 25% dintre oamenii cu vârsta 
cuprinsă între 12 şi 54 de ani erau miopi. În anii 2000, 

ții petrec foarte mult timp în fața ecranelor și mai 
, spune Mark Jacquot, director al unei clinici 

ță contribuie la reducerea focusului 
ță, ceea ce înseamnă miopie.” 
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n unele părți ale lumii, spre exemplu în Singapore, armata 
are probleme cu recrutarea deoarece nu îi poate înrola pe cei 
care suferă de miopie. În 2012, în Coreea de Sud, un studiu 

făcut pe adolescenți de 19 ani a arătat că aproape 96% dintre ei 
sunt miopi. 

Rolul luminii în declanşarea miopiei  

Cel mai important sfat pe care Pfeiffer îl oferă părinţilor ca 
măsură preventivă împotriva miopiei este următorul: „
vă copiii să se joace afară pentru două ore în fiecare zi şi nu 
numai ochii lor vor beneficia”. 

Conform News.com.au, epidemia de miopie înregistrată în 
rândul elevilor este cauzată de lipsa luminii solare! „
de clar că lumina strălucitoare stimulează eliberarea de 
dopamină care previne miopia.” 

În Singapore, elevii sunt până la 9 din 10 miopi, pen
petrecut doar aproximativ 30 de minute în aer liber în fiecare zi 
– comparativ cu trei ore pentru copiii din Australia, unde 
prevalența miopiei în rândul copiilor de origine europeană este 
de aproximativ 10%. Procentul în Marea Britanie este de 
aproximativ 30 până la 40 la sută, iar în Africa este „practic 
nul”. 

Copiii din Asia de Est „practic merg la școală, în timpul orelor 
nu merg afară, apoi merg acasă și rămân înăuntru. Studiază și 
se uită la televizor”. 

Este o problemă gravă deoarece miopia este strâns legată de 
boli precum dezlipire de retină, glaucom sau cataractă. Acest 
aspect devine o problemă de sănătate publică deoarece nu doar 
costurile corecției miopiei este necesar să fie luate în 
considerare, ci și aceste boli asociate cu miopia car
în ce mai dese. 

Din fericire, miopia nu se transmite genetic. Aproape 20 de 
studii au arătat că nu contează ce fel de material genetic î
transmis, ci felul în care îți folosești ochii. 

Cum se previne miopia?  

- Petrecând mult timp afară, în natură 
- Intercalând pauze dese 
Jacquot vorbește despre regula 20-20-20. La fiecare 20 de 
minute de activitate în fața unui ecran sau a unei cărți, uită
ceva care se află la 20 de metri distanță, pentru 20 de secunde. 
„Pentru ochii tăi aceasta înseamnă o mică pauză, la fel 
pentru mintea ta.” 
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i ale lumii, spre exemplu în Singapore, armata 
are probleme cu recrutarea deoarece nu îi poate înrola pe cei 
care suferă de miopie. În 2012, în Coreea de Sud, un studiu 

ți de 19 ani a arătat că aproape 96% dintre ei 

Cel mai important sfat pe care Pfeiffer îl oferă părinţilor ca 
măsură preventivă împotriva miopiei este următorul: „Trimiteţi-
vă copiii să se joace afară pentru două ore în fiecare zi şi nu 

, epidemia de miopie înregistrată în 
rândul elevilor este cauzată de lipsa luminii solare! „Este destul 
de clar că lumina strălucitoare stimulează eliberarea de 

În Singapore, elevii sunt până la 9 din 10 miopi, pentru că au 
petrecut doar aproximativ 30 de minute în aer liber în fiecare zi 

comparativ cu trei ore pentru copiii din Australia, unde 
ța miopiei în rândul copiilor de origine europeană este 

de aproximativ 10%. Procentul în Marea Britanie este de 
proximativ 30 până la 40 la sută, iar în Africa este „practic 

școală, în timpul orelor 
și rămân înăuntru. Studiază și 

este strâns legată de 
boli precum dezlipire de retină, glaucom sau cataractă. Acest 
aspect devine o problemă de sănătate publică deoarece nu doar 

ției miopiei este necesar să fie luate în 
și aceste boli asociate cu miopia care sunt din ce 

Din fericire, miopia nu se transmite genetic. Aproape 20 de 
studii au arătat că nu contează ce fel de material genetic îți este 

20. La fiecare 20 de 
ța unui ecran sau a unei cărți, uită-te la 

ță, pentru 20 de secunde. 
înseamnă o mică pauză, la fel și 

 

Mecanisme de apărare ale organismului. 
Inteligența trupului, dăruită de Dumnezeu
 
 
Căscatul  
 

copul principal al căscatului este să răcorească creierul 
după ce a fost supraîncălzit sau supraîncărcat.
 

 

 
 
Strănutul  
 
De obicei strănutăm atunci când căile nazale se umplu cu prea 
mulți alergeni, microbi, praf sau alte substanțe iritante. 
Strănutul este modalitatea organismului de a scăpa de acest 
„gunoi”. 
 
Întinderile de dimineață  
 
Instinctiv ne întindem dimineaţa cu scopul de a ne pregăti trupul 
pentru sarcinile fizice de pe parcursul zilei. În acela
întinderile lucrează mușchii, refac fluxul de sânge şi ne 
îmbunătăţesc starea de spirit. 
 
Sughițul  
 
Când mâncăm foarte repede şi înghițim bucăți m
sau pur și simplu atunci când ne supraîncărcăm, nervul 
pneumogastric se poate irita. Această reacţie este în strânsă 
legătură cu stomacul și diafragma. Rezultatul este o porţie de 
sughiț. 
 
Tresăritul în timpul somnului  
 
Acesta se referă la acel sentiment ciudat când te pui în pat să 
adormi și după ceva timp trupul îţi este străbătut ca de un șoc 
electric. În acest moment, toţi muşchii se contractă atât de 
puternic încât te trezești imediat. 
 
Acest fenomen este rezultatul faptului că atunci 
punctul să adormi, frecvența respirației scade rapid, în timp ce 
pulsul încetinește doar foarte puțin şi mușchii sunt relaxați. În 

S
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Mecanisme de apărare ale organismului. 
ța trupului, dăruită de Dumnezeu 

copul principal al căscatului este să răcorească creierul 
după ce a fost supraîncălzit sau supraîncărcat. 

 

De obicei strănutăm atunci când căile nazale se umplu cu prea 
ți alergeni, microbi, praf sau alte substanțe iritante. 

Strănutul este modalitatea organismului de a scăpa de acest 

m dimineaţa cu scopul de a ne pregăti trupul 
pentru sarcinile fizice de pe parcursul zilei. În același timp, 

șchii, refac fluxul de sânge şi ne 

țim bucăți mari de mâncare 
și simplu atunci când ne supraîncărcăm, nervul 

pneumogastric se poate irita. Această reacţie este în strânsă 
și diafragma. Rezultatul este o porţie de 

acel sentiment ciudat când te pui în pat să 
și după ceva timp trupul îţi este străbătut ca de un șoc 

electric. În acest moment, toţi muşchii se contractă atât de 

Acest fenomen este rezultatul faptului că atunci când eşti pe 
ța respirației scade rapid, în timp ce 

ște doar foarte puțin şi mușchii sunt relaxați. În 
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mod uimitor, creierul interpretează aceste evoluții ca prevestind 
moartea. Așa că el încearcă să te salveze, oferindu
 
Încrețirea pielii când petreci mult timp în apă
 
Încreţiturile care apar pe pielea mâinilor atunci când rămâi o 
perioadă îndelungată în apă joacă un rol important. Acest 
fenomen este cauzat de faptul că atunci când organismul se 
confruntă cu o cantitate mai mare de umiditate, în
mediul poate fi alunecos. Astfel încât pielea de pe mâini imediat 
începe să se modifice pentru a-ţi fi mai ușor să te prinzi de 
suprafețele netede. 
 
Pierderea memoriei  
 
Pierderea memoriei survine de multe ori după trecerea prin 
unele experiențe extrem de dureroase, şocante. Creierul nostru 
șterge literalmente cele mai cumplite momente din amintirile 
noastre. 
 
Pielea de „găină”  
 
Funcția primară a pielii de „găină” este aceea de a reduce 
cantitatea de căldură pe care trupul o pierde prin porii pielii, 
ceea ce ne ajută apoi să ne menţinem mai uşor constantă 
temperatura trupului în condiții climatice nefavorabile.
 
Lacrimile  
 
În afară de a acționa ca mijloc de protecție pentru suprafaţa 
ochiului atunci când obiectele străine vin în contact cu ea, 
lacrimile servesc drept instrument de „apărare emo
Oamenii de știință cred că, în situații de stres, trupul creează o 
nouă sursă, puternică de iritare, în scopul de a distrage aten
persoanei respective de la durerea cu care se confruntă în acel 
moment. 
 
Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care merită să Îi 
fim cu toții foarte recunoscători lui Dumnezeu, din a cărui 
înțelepciune s-au făcut toate acestea. 

 
 

Lipsa sării din sânge şi prosti
 

Prof. univ. dr. Ioan BRADU IAMANDESCU

       La televizor vedem zilnic aceeași campanie pseudo
medicală: „Excesul de sare, zahăr şi grăsimi dăunează grav 
sănătăţii!”. Profesorul Iamandescu: „Scopul lor real este să 
devenim legume”.  

rofesorul universitar doctor Ioan Bradu Iamandescu, unul 
dintre cei mai mari alergologi europeni, somitate a 
cercetării medicale, dispărut dintre noi anul trecut, a 

acordat numeroase interviuri şi a publicat numeroase articole, 
printre care şi cel legat de secretul lipsei sării din sânge.

P
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ții ca prevestind 
rindu-ți un șoc. 

țirea pielii când petreci mult timp în apă  

Încreţiturile care apar pe pielea mâinilor atunci când rămâi o 
perioadă îndelungată în apă joacă un rol important. Acest 
fenomen este cauzat de faptul că atunci când organismul se 

ă cu o cantitate mai mare de umiditate, înțelege că 
mediul poate fi alunecos. Astfel încât pielea de pe mâini imediat 

șor să te prinzi de 

e ori după trecerea prin 
țe extrem de dureroase, şocante. Creierul nostru 

șterge literalmente cele mai cumplite momente din amintirile 

ția primară a pielii de „găină” este aceea de a reduce 
ură pe care trupul o pierde prin porii pielii, 

ceea ce ne ajută apoi să ne menţinem mai uşor constantă 
ții climatice nefavorabile. 

ționa ca mijloc de protecție pentru suprafaţa 
obiectele străine vin în contact cu ea, 

lacrimile servesc drept instrument de „apărare emoțională”. 
știință cred că, în situații de stres, trupul creează o 

nouă sursă, puternică de iritare, în scopul de a distrage atenția 
la durerea cu care se confruntă în acel 

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care merită să Îi 
ții foarte recunoscători lui Dumnezeu, din a cărui 

ipsa sării din sânge şi prostia 

Prof. univ. dr. Ioan BRADU IAMANDESCU - Bucureşti 

și campanie pseudo-
„Excesul de sare, zahăr şi grăsimi dăunează grav 

Scopul lor real este să 

orul universitar doctor Ioan Bradu Iamandescu, unul 
dintre cei mai mari alergologi europeni, somitate a 
cercetării medicale, dispărut dintre noi anul trecut, a 

acordat numeroase interviuri şi a publicat numeroase articole, 
etul lipsei sării din sânge.  

O taină ținută cu mari eforturi și mulţi bani departe de 
urechile și ochii „prostimii”: lipsa sării din sânge

Interesant, dar logic. Aceeași problemă ca în cazul tensiunii 
arteriale: înainte 130/80 era tensiune de aviator, acu
limita superioară a „normalului”. Să aibă aceeaşi justificare?

„Excesul de sare, zahăr şi grăsimi dăunează grav sănătăţii!
Ăsta da avertisment medical! Ce înseamnă exces, nu ne explică 
însă nimeni! La prima citire, exces înseamnă prea mult, dar 
raportat la greutatea fiecăruia! Între copilul de 20 de kilograme 
şi adultul de 80 sau 120 de kilograme… este o marjă de eroare 
foarte mare, ca să pronunți exces, sau să recomanzi doar 2, 4 
sau 6 g de sare pe zi. 

Între omul de la munte, care bea apă puternic 
aproape pură, şi cel de la șes sau de la oraş care primeşte apa 
cea mai infectă, cel de la munte va „dizolva” şi elimina mult 
mai repede chimicalele! 

Nu uitați că nu suntem la fel, că nu avem aceeași grupă 
sanguină, că diferă şi RH-ul – purtătorul de oxigen din sânge! 
Unii au în sânge predominant cuprul (RH negativ) alţii, cei mai 
mulţi, au fierul (RH pozitiv)! 

Nu uitaţi ceea ce mulţi vor să ascundă: orice reacţie a apei cu 
sarea produce… căldură! Iar sarea formează principalul 
electrolit care, scos din sânge, reduce de… 11.000 de ori viteza 
transferului informaţional către creier! Mai simplu spus, lipsa 
sării din sânge… prosteşte! Intuiţia spune că ăsta este scopul lor 
real: să devenim legume! La muncă şi înapoi acasă, la televizor, 
unde ni se repetă zilnic: „Excesul de sare, zahăr şi grăsimi 
dăunează grav sănătăţii!”. 

Dar excesul de alcool, tutun şi medicamente? De ce nu se fac 
campanii la TV cu acest subiect? De ce nu se fac campanii 
contra drogurilor? Nu este vorba de boală şi moarte, mai al
rândul tinerilor? Ba da! Dar este vorba şi de bani, de mulţi bani, 
atât de mulţi încât viaţa copiilor şi a tinerilor nu mai contează! 
Este vorba de profituri imense, accize şi taxe! Şi, în fond, este 
bine să ai multe „legume” în sistem! Pentru că leg
plătesc taxele la zi!  

Amintiţi-vă! Ce face medicul prima dată când ajungi în spital? 
Îţi schimbă regimul alimentar: fără sare! Adică taie legăturile 
informaţionale cu creierul, ca să poată trimite medicamentele 
peste tot în trup. Amorţeşte creierul pentru că altfel, acesta ar 

medicinmedicinmedicinmedicină 
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reacţiona imediat la chimicalele administrate! Ar declanşa 
alergii! 

Dar zahărul? Zahărul este purtător de un cu totul alt tip de 
informaţii! Nu vorbim de „clasicul” zahăr alb, tos, chimizat la 
maximum! Vorbim de zahărul natural din fructe, sintetizat de 
natură cu ajutorul apei! Vorbim de zaharurile multiple din 
mierea de albine, naturală! Vitalitatea dvs. şi a copiilor dvs., 
atenţia, concentrarea, vin din zaharurile naturale! Şi evoluţia 
dvs.! 

Genetica! Grăsimile?! Să vedem ce spun studiile! Colesterolul 
ajută la formarea membranelor celulare; la sinteza hormonilor 
în glandele suprarenale şi în ovar! Colesterolul este 
indispensabil digestiei lipidelor, în urma transformării de către 
ficat în acid biliar. Nivelurile joase ale colesterolului, induse cu 
ajutorul medicamentelor, duc la apariţia depresiei, 
comportamentului violent, tendinţelor suicidare, creşterii 
riscului de infarct miocardic şi mai ales la o slabă func
sistemului imunitar. 

În trecut, cineva cu un regim alimentar ce conţinea 300 mg de 
colesterol pe zi, cu un nivel HDL (colesterol bun) de 35 mg pe 
decilitru de sânge, era considerat normal. Asta până când cei de 
la OMS (Organizația Mondială a Sănătății) au hotărât să 
schimbe normele! Să le coboare la 200! Imediat, au apărut 36 
de milioane de „bolnavi”şi 4,3 de miliarde de dolari pe an, 
câștig, dintr-un foc! 

Între vrăjeala ştiinţifică a unora şi intuiţia lui strămoşească, 
ciobanul român a ales intuiţia! Tot cu slănina, pită, ceapă şi 
palincă trăieşte! Nu face exces şi trăiește mult şi bine… cum aţi 
vrea să-şi crească altfel oile, să lupte cu frigul, cu ploile, cu 
lupii? Şi toate astea până pe la 60-70 de ani… cu un cojoc miţos 
de 40 de kilograme pe umeri şi bâta în mână? Acum, trage
dumneavoastră concluziile. 

Sănătatea creierului influenţează sistemul 
imunitar 

       De la diverse alimente şi nutrienţi precum cătina şi 
vitamina C, până la suplimentele cu echinaceea de la 
magazinul naturist, grija pentru sănătate este centrată pe 
sistemul tău imunitar. Dar de ce, mai exact, este necesar să 
ai grijă de el?  

istemul imunitar constituie o protecţie mai sofisticată a 
trupului contra bolilor. Este ceea ce te apără contra unei 
răceli atunci când toată lumea din biroul tău a luat

este ceea ce opreşte celulele canceroase să se răspândească prin 
tot trupul. De la răceală şi până la cancer, sănătatea imunitară 
este esenţială pentru reuşitele tale în viaţă. Luând în considerare 
numărul tot mai mare de boli cronice autoimune, sănătatea 
imunitară este un aspect de care este important să ţinem cont.
Pentru o bună sănătate imunitară ai nevoie de o bună sănătate a 
creierului. Creierul are un rol important în sănătatea imunitară şi 
nu mulţi vorbesc despre conexiunea între cele două. În loc să 

S 
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De la diverse alimente şi nutrienţi precum cătina şi 
vitamina C, până la suplimentele cu echinaceea de la 
magazinul naturist, grija pentru sănătate este centrată pe 

ce, mai exact, este necesar să 

istemul imunitar constituie o protecţie mai sofisticată a 
trupului contra bolilor. Este ceea ce te apără contra unei 
răceli atunci când toată lumea din biroul tău a luat-o şi 

canceroase să se răspândească prin 
tot trupul. De la răceală şi până la cancer, sănătatea imunitară 
este esenţială pentru reuşitele tale în viaţă. Luând în considerare 
numărul tot mai mare de boli cronice autoimune, sănătatea 

are este important să ţinem cont. 
Pentru o bună sănătate imunitară ai nevoie de o bună sănătate a 
creierului. Creierul are un rol important în sănătatea imunitară şi 
nu mulţi vorbesc despre conexiunea între cele două. În loc să 

ascundă simptomele, medicina funcţională caută să înţeleagă 
mecanismele prin care se generează problemele de sănătate, 
cum ar fi un sistem imunitar slăbit. 

Pentru a înţelege legătura dintre creier şi un sistem imunitar 
puternic, este necesar să fie analizate două căi majore prin care
creierul controlează sistemul imunitar:

 

Axa creier - imunitate  

Axa creier - imunitate este o conexiune importantă pentru o 
stare de sănătate optimă. În multe cazuri au apărut disfuncţii 
imunitare şi boli autoimunitare ca urmare a unui accident de 
maşină. Dar de ce? Un studiu publicat în 
imunologie a descoperit că cerebelul joacă un rol substanţial în 
modularea celulelor imunitare. 

De asemenea, un studiu publicat în 
nucleară arată, prin cartografierea creierului, cum ce
joacă un rol important în încercarea de a dezvolta o funcţie 
imună la pacienţii cu cancer! Pe lângă cerebel, neocortexul s
descoperit a fi un alt factor esenţial pe axa creier 

Axa intestine - creier  

Comunicarea dintre flora microbiană şi creier (axa intestine 
creier) este un sistem esenţial pentru înţelegerea stării generale 
de sănătate. Intestinul este supranumit şi al doilea creier şi chiar 
seamănă din punct de vedere fizic! 80% din sistemul imunitar 
este localizat la nivelul intestinelor, iar 95% din serotonină, 
neurotransmiţătorul senzaţiei de bună dispoziţie, este produsă şi 
depozitată în intestine. 

Aşa cum intestinul afectează creierul, se poate petrece şi invers. 
Creierul s-a dovedit că reglează imunitatea mucoasei intestina

Cum să promovezi sănătatea creierului şi sănătatea 
imunitară  

Medicina funcţională tratează fiecare pacient în mod personal. 
Fiecare este diferit, şi la fel sunt şi nevoile fiecăruia. Deşi sunt 
multe aspecte care este necesar să fie luate în considerar
patru dintre ele de care este important să se ţină cont atunci 
când se analizează conexiunile creier -

medicinmedicinmedicinmedicină 
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1. Căile de metilație sănătoase  

Metilația este un fel de proces de reciclare a antioxidanţilor în 
organism. Metilația este necesară pentru o sănătate optimă a 
creierului, precum şi pentru o imunitate bună. Metila
sănătoasă produce antioxidantul cel mai eficient în combaterea 
bolilor – glutationul. Când nivelul de glutation este scăzut, şi 
sistemul imunitar este slăbit. 

Ce contribuie la scăderea nivelului de glutation?

- Antidepresivele 
- Toxinele 
- Contraceptivele 
- Medicamentele pentru diabet 
- Medicamentele contra acidităţii 
- Mutaţiile genelor MTHFR 

Verificarea funcţiei de metilație se face prin analiza 
homocisteinei. Homocisteina se transformă în glutation prin 
metilație. Dacă nivelul de homocisteină este ridicat, metilația nu 
funcţionează bine. Toată lumea ar fi bine să facă această 
analiză. 
Nivelul de homocisteină peste 7 umol/l s-a demonstrat că 
determină inflamaţia creierului, distruge bariera sânge
scade sănătatea imunitară. Vestea bună este că în prezenţa 
donatorilor de metil, precum vitamina B6, homocisteina este 
convertită în glutation! 

2. Vitamina D  

Vitamina soarelui este crucială pentru sănătatea cr
imunitară. Aceasta răspunde de multe căi imune ale creierului şi 
un nivel scăzut al acestei vitamine este asociat cu boli 
autoimune şi o sănătate precară. 

Un nivel sănătos de vitamina D este în jur de 60
pentru majoritatea persoanelor, inclusiv pentru cei care suferă 
de boli autoimune. 

3. Inflamaţia  

Inflamaţia cronică este unul dintre motivele majore ale bolilor 
cronice, însă un nivel sănătos de inflamaţie combate bolile! 
Pentru a menţine un nivel sănătos de inflamaţie este esenţi
ajuţi un neurotransmiţător prezent în creier, 
acetilcolina. Activitatea sănătoasă a acetilcolinei s
că produce un echilibru optim al oxidului nitric. Nutrienţi 
precum huperzina A şi adenozin trifosfat s-au dovedit a activa 
această cale. O cantitate optimă din aceşti nutrienţi ajută 
funcţionarea creierului, iar valoarea optimă poate varia în 
funcţie de boala specifică de care cineva suferă. 

4. Sănătatea microbiomului  

Pentru un sistem imunitar sănătos ai nevoie de un microbiom 
sănătos. Nu este obligatoriu să ai simptome gastrointestinale 
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Pentru un sistem imunitar sănătos ai nevoie de un microbiom 
ătos. Nu este obligatoriu să ai simptome gastrointestinale 

pentru a suferi de o boală intestinală. Boli precum „sindromul 
intestinului permeabil” pot avea un impact major asupra 
sistemului imunitar. 

Funcţionarea optimă a axei creier - imunitate 
modalitate crucială de optimizare a sistemului imunitar!

Jurnalistul Cătălin Sturza, după studiul 
care arată că NU există o «genă gay»: Pe 
cine ajută această mișcare ideologică 

construită pe neadevăruri?

                                  Cui folosește ea?

        Jurnalistul Cătălin Sturza a comentat rezultatele unui 
recent studiu făcut public la începutul lunii septembrie, 
conform căruia nu există o genă gay.

na dintre consecințele textului studiului publicat de 
revista Science este faptul că dacă gay
astfel, atunci comportamentul homosexual nu este un 

dat biologic, așa cum susține lobby
alegere sau o preferință, susține jurnalistul. El arată că aspectul 
de care se tem cel mai mult activiștii LGBT ar fi p
distrugerea minciunilor intrinseci ce reprezintă fundamentul 
„identității” lor gay, și a întregii baze pe care s
mișcarea pentru „drepturile gay”. 

Iată textul postat de Cătălin Sturza: 

Nu există o „genă gay”, a confirmat cel mai ma
vreodată pe ADN-ul uman, ne spune 
concluzia unei analize realizate pe 500.000 de profiluri ADN de 
un grup de cercetători din Europa și Statele Unite, ale căror 
concluzii, publicate în prestigioasa revistă Science,
definitiv o ipoteză apărută în anii 1990, conform căreia ar 
exista o «genă gay» ce ar fi la fel de previzibilă ca aceea care 
influențează culoarea ochilor.” 

Una dintre consecințele micului text de mai sus este faptul că 
dacă gay-ii nu sunt „born that way” (născu
comportamentul homosexual nu este un dat biologic, a
susține lobby-ul LGBTQI, ci este o alegere sau o 
PREFERINȚĂ. Culturile tradiționale și psihologia tradițională 
îl numesc încă deviație sau perversiune (în sensul de 
a funcției sexuale normale); mulți se referă la el în termenii de 
„viciu” și „adicție”, „dependență”. În orice caz, dacă acest 
comportament reprezintă o preferință, nu există nicio bază 
pentru a legaliza „căsătorii”, „adopții” și orice altceva m
corectitudinea politică pentru persoanele de acela
nu exista oricum, deoarece căsătoria este ceea ce este, 
poate să fie „extinsă” fără a fi în fapt distrusă). 
„căsătoriile” și „adopțiile” gay nu reprezintă un drept nat
(care nu poate să fie acordat pe baza unei preferin
reprezintă un privilegiu – acordat pentru simplul fapt că o 
grupare foarte zgomotoasă a pretins prin mijloace adeseori 
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pentru a suferi de o boală intestinală. Boli precum „sindromul 
intestinului permeabil” pot avea un impact major asupra 

imunitate - intestine este o 
modalitate crucială de optimizare a sistemului imunitar! 

Jurnalistul Cătălin Sturza, după studiul 
care arată că NU există o «genă gay»: Pe 

șcare ideologică 
construită pe neadevăruri? 

ște ea?  

Jurnalistul Cătălin Sturza a comentat rezultatele unui 
recent studiu făcut public la începutul lunii septembrie, 
conform căruia nu există o genă gay.  

țele textului studiului publicat de 
dacă gay-ii nu sunt născuți 

astfel, atunci comportamentul homosexual nu este un 
șa cum susține lobby-ul LGBTQI, ci este o 

ță, susține jurnalistul. El arată că aspectul 
știi LGBT ar fi prăbușirea și 

distrugerea minciunilor intrinseci ce reprezintă fundamentul 
ții” lor gay, și a întregii baze pe care s-a construit 

Nu există o „genă gay”, a confirmat cel mai mare studiu realizat 
ul uman, ne spune Agerpres. „Aceasta este 

concluzia unei analize realizate pe 500.000 de profiluri ADN de 
și Statele Unite, ale căror 

concluzii, publicate în prestigioasa revistă Science, infirmă 
definitiv o ipoteză apărută în anii 1990, conform căreia ar 
exista o «genă gay» ce ar fi la fel de previzibilă ca aceea care 

țele micului text de mai sus este faptul că 
that way” (născuți așa), atunci 

comportamentul homosexual nu este un dat biologic, așa cum 
ul LGBTQI, ci este o alegere sau o 

ȚĂ. Culturile tradiționale și psihologia tradițională 
ție sau perversiune (în sensul de pervertire 

ției sexuale normale); mulți se referă la el în termenii de 
și „adicție”, „dependență”. În orice caz, dacă acest 

ță, nu există nicio bază 
ții” și orice altceva mai cere 

corectitudinea politică pentru persoanele de același sex (o bază 
nu exista oricum, deoarece căsătoria este ceea ce este, și nu 
poate să fie „extinsă” fără a fi în fapt distrusă). Și atunci 

și „adopțiile” gay nu reprezintă un drept natural 
(care nu poate să fie acordat pe baza unei preferințe) ci 

acordat pentru simplul fapt că o 
grupare foarte zgomotoasă a pretins prin mijloace adeseori 
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parapolitice să obțină aceste privilegii prin argumente și 
sloganuri care se dovedesc, în cea mai mare parte, goale de 
conținut. 

O ironie imensă constă în faptul că diferențele de gen reprezintă 
„alegeri”, conform corectitudinii politice, deși biologia este în 
mod clar diferită, iar „orientarea sexuală” ar fi înnăscută, de
biologia este în mod indiscutabil identică. Feminismul sus
de ceva timp, că ideea că diferențele de „gen” ar fi înnăscute 
este o mare erezie; ideologia susține că aceste diferențe sunt 
rezultatul alegerii personale și a condiționării sociale. Și asta în 
ciuda faptului că diferențele între bărbați și femei sunt „scrise” 
în ADN încă din momentul concepției și se manifestă la toate 
nivelurile biologice (fapt recunoscut de marea majoritate a 
medicilor). Pe de altă parte, lobby-ul LGBTQI sus
„orientarea sexuală” este înnăscută („we are born that way
ciuda absenței diferențelor biologice – între un bărbat straight 
un bărbat gay nu există nicio diferență biologică. Chestiunea 
„genei gay” am văzut că a fost demontată prin acest studiu de la 
Harvard – însă studiile realizate pe gemeni identici au arătat 
încă de acum mulți ani că, în fapt, nu există nicio bază științifică 
solidă pentru a vorbi despre o predeterminare genetică 
homosexuală în afara contextului social. 

O a treia consecință e aceea că, dacă legile se schimbă pentru a 
legaliza inginerii sociale precum cele impuse de corectitudinea 
politică – prin redefinirea unor instituții umane fundamentale 
toți cei care se vor opune acestor inginerii vor intra sub 
incidența legii. Acolo unde s-au legalizat astfel de inginerii 
sociale, dacă eu voi spune, cu articolul de la Harvard în mână, 
că nu există nicio bază pentru „căsătoriile gay”, voi intra 
imediat sub incidența legii, deoarece aceste „inginerii” 
reprezintă deja status quo-ul, sunt recunoscute p
putea să fiu amendat sau trimis la închisoare; metodele mai 
subtile de pedepsire a disidenților includ linșajul mediatic, 
marginalizarea și concedierea de la job. Exemplele sunt deja, 
din păcate, foarte numeroase; chiar dacă fluturi artico
Harvard și arăți că ai adevărul științific de partea ta (ca să nu 
mai vorbim de fundamentele teologice) – asta nu te va ajuta la 
absolut nimic. Libertatea de exprimare și libertatea de conștiință 
rămân, din ce în ce mai mult, vorbe goale, pe hârt

În sfârșit, tragedia este că, odată cu modificarea legilor pentru a 
legaliza astfel de inginerii sociale, și odată cu creșterea presiunii 
asupra bisericilor și a grupurilor tradiționale de a se conforma 
discursului oficial al corectitudinii politice, devine din ce în ce 
mai greu să îi ajuți pe cei care se luptă cu astfel de 
comportamente și dependențe. Conform unei metaanalize care 
ia în considerare 30 de studii realizate între 1954 
dintre homosexualii care au urmat o formă de terapie 
(psihologică) au renunțat la acele comportamente. Prisihiatrul 
pro-gay Robert Spitzer a chestionat 200 de persoane care au 
trecut prin terapie și a constatat că există un succes clar al 
terapiei în tot ce înseamnă comportament, atracție, fantasmare și 
alte aspecte ale vieții și psihologiei. Însă odată cu noile legi care 
se conformează presiunii corectitudinii politice, orice formă de 
terapie este scoasă în afara legii, în multe state americane (
numai). 
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țină aceste privilegii prin argumente și 
se dovedesc, în cea mai mare parte, goale de 

țele de gen reprezintă 
și biologia este în 

mod clar diferită, iar „orientarea sexuală” ar fi înnăscută, deși 
logia este în mod indiscutabil identică. Feminismul susține, 

țele de „gen” ar fi înnăscute 
ține că aceste diferențe sunt 

și a condiționării sociale. Și asta în 
țele între bărbați și femei sunt „scrise” 

ției și se manifestă la toate 
nivelurile biologice (fapt recunoscut de marea majoritate a 

ul LGBTQI susține că 
we are born that way”), în 

între un bărbat straight și 
ță biologică. Chestiunea 

„genei gay” am văzut că a fost demontată prin acest studiu de la 
însă studiile realizate pe gemeni identici au arătat 

ți ani că, în fapt, nu există nicio bază științifică 
solidă pentru a vorbi despre o predeterminare genetică 

că legile se schimbă pentru a 
legaliza inginerii sociale precum cele impuse de corectitudinea 

ții umane fundamentale –, 
ți cei care se vor opune acestor inginerii vor intra sub 

lizat astfel de inginerii 
sociale, dacă eu voi spune, cu articolul de la Harvard în mână, 
că nu există nicio bază pentru „căsătoriile gay”, voi intra 

ța legii, deoarece aceste „inginerii” 
ul, sunt recunoscute prin lege. Și voi 

putea să fiu amendat sau trimis la închisoare; metodele mai 
ților includ linșajul mediatic, 

și concedierea de la job. Exemplele sunt deja, 
din păcate, foarte numeroase; chiar dacă fluturi articolul de la 

și arăți că ai adevărul științific de partea ta (ca să nu 
asta nu te va ajuta la 

și libertatea de conștiință 
rămân, din ce în ce mai mult, vorbe goale, pe hârtie. 

șit, tragedia este că, odată cu modificarea legilor pentru a 
și odată cu creșterea presiunii 

și a grupurilor tradiționale de a se conforma 
evine din ce în ce 

ți pe cei care se luptă cu astfel de 
și dependențe. Conform unei metaanalize care 

ia în considerare 30 de studii realizate între 1954 și 1994, 33% 
dintre homosexualii care au urmat o formă de terapie 

țat la acele comportamente. Prisihiatrul 
gay Robert Spitzer a chestionat 200 de persoane care au 

și a constatat că există un succes clar al 
ție, fantasmare și 

ții și psihologiei. Însă odată cu noile legi care 
se conformează presiunii corectitudinii politice, orice formă de 
terapie este scoasă în afara legii, în multe state americane (și nu 

Den Baily, un fost „gay” care a trecut printr
„restaurare” a orientării sexuale, scrie: „
adesea, de ce activiștii gay încearcă să scoată în afara legii 
mijloacele profesionale de terapie și consiliere care le oferă 
celor care doresc eliberarea de comportamentele homosexuale 
nedorite, dacă acești activiști îmbrățișează cu adevărat 
«toleranța» pe care o predică? De ce se tem ei, de fapt, așa de 
tare? Vă voi spune că aspectul de care se tem cel mai tare este 
prăbușirea și distrugerea minciunilor intrinseci ce reprezintă 
fundamentul «identității» lor gay și a întregii baze pe care s
construit mișcarea pentru «drepturile gay». De aceea activiștii 
gay vor insista că această formă de comportament sexual 
disfuncțional reprezintă «cine» sunt ei. Este singurul lor mijloc 
de a rămâne blindați în falsurile și neadevărurile pe care le 
susțin.” 

Ne putem întreba, așadar: pe cine ajută, atunci, această mișcare 
ideologică construită pe neadevăruri 
mișcătoare? Cui folosește ea? 

Cum să curățați organismul de zahăr și să 
scăpați de dependență

        Atracția pentru dulciuri o au majoritatea oamenilor. 
Dar este zahărul inofensiv? Cei mai mul
consumă de trei ori mai mult zahăr decât are nevoie 
organismul nostru. 

xcesul de zahăr duce la consecin
sănătatea noastră. Cele mai importante dintre acestea 
sunt surplusul de kilograme, hipertensiunea arterială 

nivelul ridicat de colesterol din sânge. 

Cum să curățați organismul de zahăr cu ajutorul unei diete 
echilibrate  

Pentru a curăța organismul de zahăr, este necesar să începe
aveți o alimentație corectă. Acesta este primul și cel mai 
important pas. Deci, la ce este nevoie să fii atent atunci când î
planifici ce să mănânci? 

Micul dejun  

Pentru micul dejun, se recomandă să consuma
integrale. Uită de muesli dulci și fulgi de ciocolată. O 

E
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Den Baily, un fost „gay” care a trecut printr-un proces de 
„restaurare” a orientării sexuale, scrie: „Oamenii se întreabă, 

știi gay încearcă să scoată în afara legii 
și consiliere care le oferă 

celor care doresc eliberarea de comportamentele homosexuale 
ști activiști îmbrățișează cu adevărat 

ța» pe care o predică? De ce se tem ei, de fapt, așa de 
tare? Vă voi spune că aspectul de care se tem cel mai tare este 

șirea și distrugerea minciunilor intrinseci ce reprezintă 
ții» lor gay și a întregii baze pe care s-a 

șcarea pentru «drepturile gay». De aceea activiștii 
gay vor insista că această formă de comportament sexual 

țional reprezintă «cine» sunt ei. Este singurul lor mijloc 
ți în falsurile și neadevărurile pe care le 

șadar: pe cine ajută, atunci, această mișcare 
ideologică construită pe neadevăruri și pe nisipuri așa de 

țați organismul de zahăr și să 
ți de dependență 

ția pentru dulciuri o au majoritatea oamenilor. 
Dar este zahărul inofensiv? Cei mai mulți dintre noi 
consumă de trei ori mai mult zahăr decât are nevoie 

xcesul de zahăr duce la consecințe neplăcute pentru 
sănătatea noastră. Cele mai importante dintre acestea 
sunt surplusul de kilograme, hipertensiunea arterială și 

 

țați organismul de zahăr cu ajutorul unei diete 

 

de zahăr, este necesar să începeți să 
ți o alimentație corectă. Acesta este primul și cel mai 

important pas. Deci, la ce este nevoie să fii atent atunci când îți 

Pentru micul dejun, se recomandă să consumați cereale și fructe 
și fulgi de ciocolată. O 
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alternativă sănătoasă la zahăr pentru micul dejun este mierea 
naturală de albine, dar nici ea nu este indicat să fie consumată în 
exces. 

Prânz  
Este recomandat să renunțați la produsele semipreparate și la 
fast-food-uri. Aceste alimente au un conținut ridicat de zahăr, și 
în plus conțin și o cantitate mare de adaosuri chimice nocive. 
După posibilitate, evitați alimentele prea sărate și produsele care 
conțin coloranți artificiali.  Ideal pentru masa de prânz este să 
consumați și o salată proaspătă de legume. Utilizați ingrediente 
naturale pentru dressing și evitați sosurile din supermarket. 

Gustarea de după-amiază  

Probabil acesta este cel mai periculos moment al zilei. Acum 
avem o tentație puternică de a mânca ceva dulce. De regulă, 
spre orele 3-4 după-amiază începem să simțim oboseala 
acumulată în timpul zilei. Zahărul este o modalitate rapidă de a 
furniza organismului energie, așa că acum va fi mai greu să 
rezistăm acestei ispite. Alegeți un desert raw-vegan îndulcit cu 
miere sau ronțăiți niște nuci. 

Cina 
Acesta este momentul perfect pentru cerealele integrale, cum ar 
fi pastele sau pâinea integrală. O alegere sănătoasă pentru cină 
sunt de asemenea legumele. Cel mai important aspect este să nu 
mâncați prea mult. Porțiile moderate vă vor ajuta să evitați 
indigestia la orele târzii. 

Purificarea organismului  

O altă recomandare importantă este să se acorde atenție curățării 
regulate a organismului de toxine. Aceasta în plus va păstra pH-
ul natural al organismului. 

 

Zahărul creează un mediu favorabil pentru dezvoltarea 
microorganismelor Candida albicans. Când nu mai consumăm 
zahăr, acestea vor fi gradat eliminate din organismul nostru. În 
primele zile puteți simți o mică oboseală și tensiune nervoasă. O 
astfel de reacție a organismului nostru este destul de naturală. 
Urmăriți să dați dovadă de curaj și să vă abțineți de la dulciuri 
timp de cel puțin câteva zile. După aceasta, puteți include în 
dieta dvs. o cantitate mică de miere naturală. 

Exerciții fizice  

Exercițiile fizice și sportul vă vor ajuta să rezistați ispitelor 
dulci. Activitatea fizică vă va umple cu mai multă energie decât 
zahărul. În plus, veți avea mai puțin timp liber să vă gândiți la 
dulciuri. 

Exercițiul ne ajută să ne relaxăm, datorită faptului că ardem mai 
multe calorii și trupul nostru se curăță mai repede de toxine. 
Simțim o creștere a vitalității și a energiei.  

Dacă nu vă place să faceți sport, începeți cu plimbări de 
jumătate de oră, de trei ori pe săptămână. 

Renunțarea la îndulcitori artificiali  

Fiecare dintre noi am auzit despre pericolele pe care le are 
zahărul asupra sănătății omului. Prin urmare, mulți dintre noi au 
optat pentru... îndulcitori artificiali. Din păcate, aceasta nu este 
soluția cea mai rezonabilă, așa cum pare la prima vedere. 

În cele mai multe cazuri, îndulcitorii artificiali provoacă și mai 
mult rău organismului nostru. Aceștia sunt calorii goale, fiind 
niște produși chimici. Îndulcitorii nu conțin substanțe utile, ci 
duc la o greutate în exces. 

Fructele și legumele proaspete este necesar să fie mereu la 
îndemână  

Ca să scăpați de tentațiile de a adăuga în mâncare zahăr sau alți 
înlocuitorii sintetici ai acestuia, recurgeți la un truc foarte 
simplu: luați vasul cu zahăr de pe masă.  

Dacă vă decideți să vă curățați organismul, în bucătărie nu este 
indicat să mai existe produse care să vă tenteze. Faceți o listă cu 
alimente permise și urmați cu strictețe lista atunci când mergeți 
la cumpărături. În acest fel vă veți obișnui rapid să ocoliți 
secțiunile din supermarket cu alimente care conțin zahăr. 

Pentru a face față rapid tentației de a mânca ceva dulce, este 
recomandat să aveți întotdeauna la îndemână nuci. 

Cei mai mulți dintre noi sunt foarte dependenți de zahăr. Prin 
urmare, la început nu vă va fi ușor să renunțați la acest aliment, 
din cauza dorinței puternice de a gusta ceva dulce. Dar 
rezultatul va merita tot efortul! 
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Clorura de magneziu - sarea care face 
minuni 

 

Sânziana BUSUIOC

       Câteodată organismul nostru își pierde echilibrul și se 
îmbolnăvește aparent fără o cauza anume.  

are că, în spatele fiecărei boli, cauza stă într
Descoperă cum o substanță, de care nu prea se vorbește, 
ne poate ajuta în cazuri diverse și diferite între ele 

Clorura de Magneziu – MgCl2 – Sare Nigari 

Nu știu prin ce conjunctură am cunoscut această sare, prin anul 
2009, o perioadă de căutări și incercări pentru mine. Evident, 
cum este și normal, după o atentă culegere de date și informații, 
am cumpărat-o în farmacie și am probat efectele consumului de 
clorura de magneziu. In farmacie am aflat că este foarte utilizată 
de cei care practică sport în perioada caldă a anului, pentru 
reintegrarea magneziului pierdut prin transpira
Efectele consumului au fost evidente dupa o saptamana. Am 
devenit mai activa, plina de energie, mai relaxata in general, 
balonarile abdominale s-au atenuat. 

După această încercare, am recomandat-o tatălui meu, care la 
rândul său, în urma consumului, deja dupa 3 săptămani, a 
observat diverse efecte destul de evidente: i s
problemele digestive la nivel de stomac, tensiunea în limite, 
dureri de cap mult mai rare și în general o revigorare a tonusului 
de viată, în special cu mai multă energie în viată de zi cu zi; 
după această testare, și el a recomandat-o altora și altora.

Unde se găseste 

 Sarea Nigari sau clorura de magneziu se găseste în cantităti 
mari in apa de mare; de exemplu: Marea Mediterană con
gr per litru. Sarea de mare integrală conține cantităti mari de 
clorura de magneziu, în formă coloidală, motiv pentru c
foarte recomandată utilizarea acesteia în bucătărie.
Pentru noi este mai comod să o găsim în farmacie, iar costul său 
este derizoriu: 100 gr la aproximativ 7 lei. 

P
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sarea care face 

Sânziana BUSUIOC 

și pierde echilibrul și se 

are că, în spatele fiecărei boli, cauza stă într-o inflamare. 
ță, de care nu prea se vorbește, 

și diferite între ele – 

 

știu prin ce conjunctură am cunoscut această sare, prin anul 
și incercări pentru mine. Evident, 

și normal, după o atentă culegere de date și informații, 
și am probat efectele consumului de 

ura de magneziu. In farmacie am aflat că este foarte utilizată 
de cei care practică sport în perioada caldă a anului, pentru 
reintegrarea magneziului pierdut prin transpirație. 
Efectele consumului au fost evidente dupa o saptamana. Am 

lina de energie, mai relaxata in general, 

o tatălui meu, care la 
rândul său, în urma consumului, deja dupa 3 săptămani, a 
observat diverse efecte destul de evidente: i s-au atenuat 
roblemele digestive la nivel de stomac, tensiunea în limite, 

și în general o revigorare a tonusului 
de viată, în special cu mai multă energie în viată de zi cu zi; 

și altora. 

Sarea Nigari sau clorura de magneziu se găseste în cantităti 
mari in apa de mare; de exemplu: Marea Mediterană conține 7.5 

ține cantităti mari de 
clorura de magneziu, în formă coloidală, motiv pentru care este 
foarte recomandată utilizarea acesteia în bucătărie.  
Pentru noi este mai comod să o găsim în farmacie, iar costul său 

Dar la ce este bună această sare 
procesele din organismul nostru. 

In primul rând să analizăm puțin acest element: Magneziul
Magneziul este unul dintre mineralele cu care pământul este cel 
mai bogat, 2,3 % din scoarța terestră. Este un mineral esențial 
pentru menținerea echilibrelor biochimice ale corpului și, 
implicit, a sănătătii întregului organism. Din cele 18 minerale 
pe care corpul nostru le folosește pentru o bună funcționare a 
întregului său sistem, magneziul este cel mai important. 
Aproximativ 60% din magneziu se găseste la nivelul oaselor, 
restul fiind stocat la nivelul țesuturilor și organelor. Din ce în ce 
mai multă atenție este dată acestui mineral deoarece în urmă 
cercetărilor recente s-a demonstrat importan
funcționarea optimă a aparatului cardiovascular, a rinichilor și a 
mușchilor. 

In natură, el nu se găsește în stare pura, ci mereu combinat cu 
alte elemente chimice, cum ar fi carbonul, oxigenul, sulful, 
siliciul, clorul. Cele mai cunoscute în farmacologie sunt: oxidul 
de magneziu ce este folosit ca antiacid pentru cei ce au aciditate 
la stomac, hidroxidul de magneziu ce este un laxativ, sulfatul de 
magneziu, numit și sare epson, este un laxativ foarte eficient, 
clorura de magneziu ce o tratăm noi aici.
Necesarul zilnic de Mg al organismului adult de 70 kg este în 
jur de 420mg, este o cantitate importantă care în general, din 
dieta plină de preparate, semipreparate 
asimila. 

Rolul magneziului în organism 
• Magneziul este implicat în producerea de energie 
menținerea echilibrelor metabolice, fiind cunoscut fapt
acesta participă în organism la peste 300 de reac
pe post de catalizator. 
• Participă la sinteza proteinelor și a acizilor nucleici.
• Magneziul joacă un rol extrem de important în relaxarea 
musculară, fiind astfel un mineral esen
performanță. De asemenea, magneziul este implicat în 
prevenirea crampelor și a spasmelor musculare.
• La nivel celular, magneziul este responsabil pentru 
funcționarea corectă a pompelor de sodiu și potasiu, influențând 
astfel în mod pozitiv influxurile electrice din organism.
• Studii recente în domeniul cardiologiei au demonstrat că 
magneziul este un mineral extrem de important pentru 
menținerea sănătății mușchiului cardiac.
• Pe lângă contribuția adusă funcției cardiace, magneziul joac
un rol important și în reducerea tensiunii arteriale, prin 
diminuarea constricției și a spasmului vascular. și nu în ultimul 
rând protejează vasele prin scăderea colesterolului din sânge, 
împiedicând formarea plăcilor de aterom.
• Este un mineral necesar pentru sinteză 
parathormonului (hormon implicat în homeostazia calciului 
fosforului cu menținerea în limite normale a raportului dintre 
aceștia). 
• Magneziul este esențial pentru un sistem nervos sănătos și 
pentru reducerea impactului negativ al stresului zilnic asupra 
acestuia. 
• Atenueaza simptomele supărătoare ale sindromului 
premenstrual. 
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Dar la ce este bună această sare și cum influentează 

țin acest element: Magneziul  
Magneziul este unul dintre mineralele cu care pământul este cel 

ța terestră. Este un mineral esențial 
ținerea echilibrelor biochimice ale corpului și, 

t, a sănătătii întregului organism. Din cele 18 minerale 
ște pentru o bună funcționare a 

întregului său sistem, magneziul este cel mai important. 
Aproximativ 60% din magneziu se găseste la nivelul oaselor, 

țesuturilor și organelor. Din ce în ce 
ție este dată acestui mineral deoarece în urmă 

a demonstrat importanța magneziului în 
ționarea optimă a aparatului cardiovascular, a rinichilor și a 

ște în stare pura, ci mereu combinat cu 
alte elemente chimice, cum ar fi carbonul, oxigenul, sulful, 
siliciul, clorul. Cele mai cunoscute în farmacologie sunt: oxidul 
de magneziu ce este folosit ca antiacid pentru cei ce au aciditate 

stomac, hidroxidul de magneziu ce este un laxativ, sulfatul de 
și sare epson, este un laxativ foarte eficient, 

clorura de magneziu ce o tratăm noi aici.  
Necesarul zilnic de Mg al organismului adult de 70 kg este în 

ntitate importantă care în general, din 
dieta plină de preparate, semipreparate și fast-food, nu o putem 

• Magneziul este implicat în producerea de energie și în 
ținerea echilibrelor metabolice, fiind cunoscut faptul că 

acesta participă în organism la peste 300 de reacții biochimice 

și a acizilor nucleici. 
• Magneziul joacă un rol extrem de important în relaxarea 
musculară, fiind astfel un mineral esențial pentru sportivii de 

ță. De asemenea, magneziul este implicat în 
și a spasmelor musculare. 

• La nivel celular, magneziul este responsabil pentru 
ționarea corectă a pompelor de sodiu și potasiu, influențând 

tiv influxurile electrice din organism. 
• Studii recente în domeniul cardiologiei au demonstrat că 
magneziul este un mineral extrem de important pentru 

ținerea sănătății mușchiului cardiac.  
ția adusă funcției cardiace, magneziul joacă 

și în reducerea tensiunii arteriale, prin 
ției și a spasmului vascular. și nu în ultimul 

rând protejează vasele prin scăderea colesterolului din sânge, 
împiedicând formarea plăcilor de aterom. 

pentru sinteză și secreția 
parathormonului (hormon implicat în homeostazia calciului și a 

ținerea în limite normale a raportului dintre 

țial pentru un sistem nervos sănătos și 
ativ al stresului zilnic asupra 

• Atenueaza simptomele supărătoare ale sindromului 
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Clorura de magneziu - MgCl2 

Din căutările mele, am ajuns la concluzia că această sare este 
mult mai folositore după 40 de ani, adică, din momentul în care 
apar primele probleme mai importante de sănătate. Acest lucru, 
în final, este relativ, deoarce am găsit recomandări ale 
consumului sau şi la copii, în probleme de răceală, dureri în gât, 
febra, boli ale copilăriei şi în general pentru orice tip de 
problema, şi veţi vedea că ajută la orice această sare, atât la 
copii, la adulţii şi mai ales la vârstnici, aceştia ultimii ar trebui 
să o consume în loc de cafea de dimineata pe stomacul gol. 

 

Dar să privim mai de aproape această sare 
Clorură de Magneziu este un compus anorganic ce are formulă 
chimică MgCl2, este solubil în apă. 

Am încercat să înţeleg motivul pentru care această sare este 
văzută ca şi remediu natural util în tratarea diverselor probleme 
de sănătate. Am găsit răspunsul într-un interviu făcut 
Doctorului italian Raul Vergini ce ne vorbeşte despre această 
substanţă: 

- Doctore, se pare că populaţia civilizată suferă de o lipsa de 
magneziu, care ar pute fii cauza? 

- În 99% de cazuri motivul este insuficienta asimilare prin 
alimentaţie. Acest lucru este un rezultat al faptului că se tinde a 
nu se consumă alimente bogate în magneziu (cum ar fii nucile, 
migdale, fasolea, cerealele integrale), a se consumă făină sau 
sare rafinată, reducând astfel din, acelea care în trecut erau 
principalele două surse fundamentale de magneziu: pâinea şi 
sarea. 
Ṣi în fine, cultură intensivă şi folosirea îngrăşămintelor chimice, 
au redus cantitativ magneziul din teren, drept urmare şi din 
produsele terenurilor respective; din care cauza legumele şi 
fructele de astăzi sunt numai în imagine aceleaşi cu cele de 
acum 50 sau 80 de ani în urmă. 

- Clorură de magneziu este foarte eficientă şi în uzul ei extern, 
de exemplu în dezinfectarea rănilor. Care este diferenţa între un 
dezinfectant normal şi soluţia de clorură de amgneziu? 
- Folosirea externă a fost prima utilizare de către Delbet a 
clorurii de magneziu, la începutul anilor 1900. El a propus o 
soluṭie de 1,2% pentru a spăla şi vindeca rănile. Cu sarea 
cristalizată de astăzi soluţia devine 1,65% (65 gr la un litru de 
apă fiartă). Această soluţie nu omoară bacteriile cum fac 

anumite soluţii antiseptice, în schimb măreşte activitatea 
globulelor albe. Deci nu este un dezinfectant în adevăratul sens 
al cuvantului pentru că nu omoară bacteriile prezente, dar pur şi 
simplu stimulează apărarea în zonele traumatizate facilitând 
cicatrizarea. 

- Aţi putea să ne povestiţi, în două cuvinte, experienţele 
doctorului Delbet în utilizarea clorurii de magneziu în tratarea 
bolilor mai importante, cum ar fi difteria? Ṣi mai ales, răspunsul 
incredibil al Consiliului Academiei Medicilor când profesorul 
Delbet a propus terapia pe bazӑ de magneziu pentru a trata 
această maladie? 

- În anul 1932 Dr. Neveu a folosit în cazul difteriei o soluţie de 
clorură de magneziu cu scopul de a reduce riscul alergic 
provocat de serul antidifteric ce l-ar fi folosit asupra unei 
pacient (deoarece Delbet a demonstrat că soluţia putea să reducă 
din alergii). Când a două zi fetiţă căreia îi administrase această 
soluţia, deci înainte de a-i administra serul antidifteric, s-a 
întors la el, a constat cu stupoare că pacienta s-a însănătoşit 
complet. După acest caz a tratat alţi 5 pacienţi în lunile care au 
urmat şi toţi se însănătoşiseră. În anii care au urmat, alţi 60 
tratează cu succes, fără a utiliza serul antidifteric. După aceste 
cazuri, publică într-o revista medicală rezultatele obţinute de el 
şi câţiva din colegii lui probează şi confirmă metoda lui, cu 
rezultate foarte bune. 

In 1943 Neveu îşi da seama că pe lângă difterie se poate trata şi 
poliomelita, o altă boală ce făcea ravagii în acea perioada. 
Atunci încearcă să promoveze această metodă, prezentând-o 
Academiei de Medicină prin Delbet, ce era membru. Dar 
Academia refuză ca Delbet sa facӑ comunicarea în numele lui 
Neveu, întrucât nu era membru, atunci Delbet o face în numele 
sau, însă cu mii de scuze îi vine negată acţiunea. Cert e că, după 
un timp, Delbet reuşeşte să le prezinte metoda, dar nu va fi 
niciodata publicată şi răspândită de către Academie. După 
protestele sale, Academia răspunde că un nou tratament 
împotriva difteriei ar fi împiedicat vaccinările, a căror 
răspândire era în interesul lor. 

- MgCl2 se pare că este eficientă în multe boli, cum de medicii 
nu îi cunosc utilizările? 

- Deoarece terapia cu clorură de magneziu nu este studiată în 
universitate şi nu este ilustrată în niciunul din textele de terapii 
medicale. Cu apariţia antibioticelor şi a vaccinărilor, această 
terapie ce deja a avut multe obstacole în trecut, este practic 
dispărută (sau mai bine zis a fost definitiv eliminată). Se 
preconiza, în mod naiv, că antibioticele şi vaccinele ar fi tot 
ceea ce ne trebuia pentru a trata bolile infective (de abia după 
multe decenii ne-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar aşa 
simple). Ṣi din alt punct de vedere, clorura de magneziu este o 
substanţă naturală, deci nu are nevoie de un brevet, ca rezultat 
companile farmaceutice nu s-ar gândi niciodată să investească 
milioane de euro în a face cercetări pe o substanţă din care nu ar 
putea să obţină vreun avantaj economic. 
Este puţin trist şi destinul vitaminelor, câteva dintre ele, care 
chiar ar fi avut mare potenţial preventiv şi terapeutic, nu au fost 
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studiate, experimentate sau propagandate mai mult dacat 
trebuie, tocmai pentru acelaşi motiv. 

In anul 1915 prof. Pierre Delbet (medic chirurg la Paris) 
comunica colegilor săi rezultatele experimentelor sale care 
aveau că scop găsirea unei substanţe care ar putea mari protecţia 
organismul în faţă agresiunilor bacterice şi virale şi care în 
acelaşi timp să întărească sistemul imunitar. 
Această substanţă, MgCl2 - clorură de magneziu, Delbet o 
prepara sub formă unei soluţii de apă. Delbet şi echipa sa au 
folosit-o cu succes în: inflamările la nivelul gâtului, astm şi 
maladii alergice, răceli, bronhopneumonie, intoxicaţii 
alimentare, gastroeneterita, abcese şi furuncoli, febra, oreon. 
Delbet s-a concentrat şi în studiul raportului între Mg şi cancer; 
după multe experienţe clinice, ne lasă moştenire confirmarea că 
magneziul are o acţiune preventivă în ceea ce priveşte formarea 
tumorilor. 
Pe de altă parte, afirmaţiile sale vin să fie confirmate de studii 
geologice ce au stabilit existenţa relaţiei între cantitatea mică de 
magneziu din terenul unei anumite zone şi numărul de cazuri de 
cancer individuate în rândul populaţiei din zona respectivă. 
Despre consumul MgCl2 sunt mulţi cei care au vorbit de-a 
lungul timpului; despre obţinerea unor rezultate neaşteptate, 
chiar şi cazuri în care s-au evitat operaţii inevitabile. 
Doctori precum Delbet, Neveu, Martin du Theil au obţinut 
rezultate pozitive în prevenirea îngroşării prostatei odată cu 
vârstă înaintată, "mărind asimilarea de Mg", scrie Delbet, "se 
poate opri evoluţia hipertrofiei prostatice, chiar de multe ori da 
înapoi de la un stadiu avansat cu o continuă asimilare a clorurii 
de magneziu." 

Şi Părintele Beno J. Schorr raportează numeroase cazuri de 
îmbunătăţire a condiţiei prostatei în urmă consumării de clorură 
de magneziu: "Un bătrân nu reuşea să urineze cu o zi înainte de 
operaţia ce ar fi trebuit să o facă, si i s-au administrat două doze 
de 3 grame de Clorură de Magneziu; începe imediat o 
ameliorare... după trei săptămâni este vindecat, fără operaţie." 

Iata cateva din bolile tratate cu succes folosind Clorura de 
Magneziu: 
epilepsie, distrofie, scleroză, poliomielită, tumori, astm, bronșită 
cronică, bronhopulmonita, enfizema pulmonară, gripă, 
răgușeală, afectiuni gastrointestinale, boli cervicale, tensiuni 
neuro musculare, artrită, sciatica, dureri musculare, calcificări, 
osteoporoză, depresie, dureri de cap, febra, urticarie, rabia, 
oreon, scarlatină, rubeola, pojar, alte boli ale copilăriei. 

Nu exista boala care sa nu poata fii tratata cu Clorura de 
Magneziu deoarece aceasta actioneaza asupra intestinului si 
deci actioneaza direct asupra mucoasei intestinale inflamate, 
ajutand restabilirea Ph-lui intestinal, de la acid la alcalin; acest 
lucru ne demonstreaza cum toate bolile pornesc de la o 
inflamare a aparatului GASTRO INTESTINAL. 

Trebuie să ne amintim că orice alterare ale enzimelor, a florei 
microbiene, a Ph–lui digestiv și cel al mucoase intestinale, 
influențează sănătatea noastră, nu numai la nivel intestinal dar și 
în orice parte a organismului. 

Clorura de Magneziu are puterea de a stimula sistemul imunitar. 
Stimularea sistemului imunitar este baza mecanismelor 
fiziologice naturale de aparare impotriva bolilor. 

Scopul principal este acela de a obține un tonus imunitar foarte 
puternic, în așa fel încât să realizăm o apărare generală în orice 
moment, indiferent de anotimp sau vârstӑ. Importanța 
Magneziului a fost pentru prea mult timp subevaluată. 

Administrarea Clorurii de Magneziu – MgCl2 
Pentru un consum continuu, recomandat după varsă de 40 de 
ani, pentru cei ce vor să prevină problemele ce se instaurează în 
mod normal cu înaintarea în vârstă, se administrează dimineaţă 
pe stomacul gol imediat ce v-aţi trezit 125 cm³ (cam jumătate de 
păhărel mic de ţuică) de soluţie de concentatie 2%. În funcţie de 
sarea folosită: uscată, sunt 20 gr la 1 litru de apă normală sau 
cristalizată 25 gr la un litru de apă normală. 

Pentru tratament în cazuri mai grave se poate folosi soluţia de 
25 gr la litru de apă, o doza de 125 cm³ o data la 6 ore. 
Apă preferabil fiartă şi răcită, dacă nu, apă plata este ok. 

Se administrează întodeauna înainte de masă cu măcar 30 min şi 
niciodată după masă, fiind o sare interacţionează cu acidul 
gastric neutralizând aciditatea, încetinind digestia sau chiar 
oprind-o, în cazul acelora care au probleme de digestie lentă. 

Nu are nici un fel de contraindicaţii; are doar un gust sălciu, 
amărui. 

La copii poate fii utilizată fără nici o problema, combinată cu un 
suc proaspăt de fructe, în concentraţia mai slabă. 
Copiii peste:  
5 ani 125 cm³ la 6 ore 
4 ani 100 cm³ la 6 ore 
3 ani 80 cm³ la 6 ore 
2 ani 60 cm³ la 6 ore 
1 an 60 cm³ la 6 ore 

Eu am consumat în mod preventiv timp de 6 luni în anul 2009, 
după care în fiecare an am consumat pe o perioadă de 1 – 2 luni, 
în perioada de iarnă. Copiilor mei le dau în cazul în care au 
febră sau inflamație în gât. 

Sursa: https://sanatate2016.blogspot.com/2015/11/clorura-de-magneziu-mgcl2-
sarea-care.html 
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9 boli tratate cu catina

 

Andreea C

         Din toamnă până la sfârşitul iernii, micile bobiţe 
portocalii n-au niciun concurent când vine vorba de 
întărirea imunităţii. 

ufele ţepoase pe care creşte cătina până la altitudini de 
mii de metri poartă fructele proaspete chiar şi sub 
zăpadă, la temperaturi de minus câteva zeci de grade, 

calităţile rămânându-le neatinse. Au un conţinut excepţional de 
vitamina C, antioxidant de mare ajutor în sezonul rece, plus 
multe alte vitamine şi minerale – de fapt, aproape toate de care 
are nevoie corpul uman: vitamina E, care întârzie îmbătrânirea,
betacaroten, bun pentru piele şi ochi, întreg complexul de 
vitamine B, vitamina D, calciu, fosfor, fier, magneziu, 
aminoacizi esenţiali. Aşa se explică proprietăţile antibiotice, 
antivirale şi imunostimulatoare ale uneia dintre cele mai 
rezistente plante din lume, care te ajută să ai un organism 
asemenea ei! 

Cum s-o foloseşti 

O poţi consuma proaspătă, ca atare, înghiţind pur şi simplu 
boabele, dar şi sub formă de suc, ulei, sirop sau macerat la rece. 
S-ar putea să ţi se pară scumpă (poate costa 20 de lei 
kilogramul), nu e tocmai uşor de curăţat şi nici prea bună la 
gust, însă nimic nu este mai presus de faptul că te păzeşte şi te 
vindecă de nenumărate boli dacă faci o cură de 1

• Fructele proaspete, zdrobite şi amestecate cu miere, le 
poți înghiţi ca atare, imediat ce le-ai preparat, sau le 
păstrezi la frigider nezdrobite, în recipiente din sticlă 
cu miere. Pune 500 g de boabe într-un borcan de 1 kg, 
completează cu miere, păstrează la frigider şi ia zilnic 
două linguriţe dimineaţa. 

• Sucul gros obţinut cu ajutorul storcătorului din fructele 
proaspete se administrează de trei ori pe zi, în doze de 
câte trei linguri. Dacă-l ames-teci în părţi egale cu 
miere, obţii sirop de cătină. 

T
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9 boli tratate cu catina 

Andreea COHUŢ 

 

Din toamnă până la sfârşitul iernii, micile bobiţe 
au niciun concurent când vine vorba de 

se pe care creşte cătina până la altitudini de 
mii de metri poartă fructele proaspete chiar şi sub 
zăpadă, la temperaturi de minus câteva zeci de grade, 

le neatinse. Au un conţinut excepţional de 
în sezonul rece, plus 

de fapt, aproape toate de care 
, care întârzie îmbătrânirea, 

betacaroten, bun pentru piele şi ochi, întreg complexul de 
vitamine B, vitamina D, calciu, fosfor, fier, magneziu, 
aminoacizi esenţiali. Aşa se explică proprietăţile antibiotice, 
antivirale şi imunostimulatoare ale uneia dintre cele mai 

din lume, care te ajută să ai un organism 

O poţi consuma proaspătă, ca atare, înghiţind pur şi simplu 
boabele, dar şi sub formă de suc, ulei, sirop sau macerat la rece. 

ar putea să ţi se pară scumpă (poate costa 20 de lei 
ilogramul), nu e tocmai uşor de curăţat şi nici prea bună la 

gust, însă nimic nu este mai presus de faptul că te păzeşte şi te 
vindecă de nenumărate boli dacă faci o cură de 1-2 luni.  

Fructele proaspete, zdrobite şi amestecate cu miere, le 
ai preparat, sau le 

păstrezi la frigider nezdrobite, în recipiente din sticlă 
un borcan de 1 kg, 

completează cu miere, păstrează la frigider şi ia zilnic 

cu ajutorul storcătorului din fructele 
proaspete se administrează de trei ori pe zi, în doze de 

teci în părţi egale cu 

• La farmacii şi plafar, găsești pulbere, tinctură sau ulei 
de cătină, pentru administrare internă sau externă.

Bună la toate 

De la afecţiunile trupului până la cele ale sufletului, toate îşi 
găsesc leac în această plantă-farmacie. Iată câteva utilizări:

Alină răcelile 

O cură cu cătină are darul de a ţine departe virusurile vinovate 
de răceli şi gripe. Dacă te-ai îmbolnăvit, tot cătina te salvează. 
Alungă tusea, calmează durerile în gât şi ajută organismul să 
lupte cu boala, pe care o învinge astfel mult mai repede. Chiar şi 
în afecţiuni respiratorii grave, precum 
fi folosită în completarea tratamentului prescris de medic. 
Siropul este cel mai eficient preparat când vine vorba de aceste 
afecţiuni. 

Echilibează tensiunea 

Dacă ai hipertensiune, cătina echilibrează circulaţia sângelui şi 
domoleşte bătăile inimii, astfel că te scapă de neplăceri şi de 
riscuri. 

Previne ateroscleroza 

Contribuie la menţinerea elasticităţii vaselor de sânge, 
preîntâmpinând formarea plăcilor de aterom. Dacă există deja 
cheaguri de sânge, acestea vor fi mai uşor eliminate. Persoanele 
care au afecţiuni cardiovasculare ori au sufe
miocardic ar face bine să urmeze o cură cu cătină.

Reface ficatul 

Dacă ai hepatită sau chiar ciroză într-o fază incipientă, e bine să 
ştii că bobiţele de cătină au efect regenerator pentru ficat. Sucul 
proaspăt are cele mai bune efecte, doar că trebuie asociat cu un 
regim alimentar sănătos, bogat în legume şi fructe, sărac în 
grăsimi, prăjeli, sare și zahăr. 

Vindecă rănile 

Tăieturi, arsuri, iritaţii, eczeme, toate trec mult mai repede şi 
fără urme dacă aplici pe pielea afectată ulei de cătină de cel 
puţin două ori pe zi. Masezi uşor, ultima dată înainte de culcare, 
şi laşi să acţioneze. Dacă adaugi câteva picături de u
în crema ta de corp obişnuită, îţi protejezi pielea de uscăciune şi 
alte efecte neplăcute ale frigului. O mască revitalizantă pentru 
ten este siropul de cătină lăsat să acţioneze un sfert de oră.

Alungă anemia 

Bogăţia de vitamina C din compoziţia cătinii ajută fierul să se 
fixeze în organism. Aşadar, în special femeile cu lipsă de fier 
beneficiază de pe urma ei. Este indicată şi în caz de rahitism la 
copii. 
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ști pulbere, tinctură sau ulei 
, pentru administrare internă sau externă. 

De la afecţiunile trupului până la cele ale sufletului, toate îşi 
macie. Iată câteva utilizări: 

O cură cu cătină are darul de a ţine departe virusurile vinovate 
ai îmbolnăvit, tot cătina te salvează. 

Alungă tusea, calmează durerile în gât şi ajută organismul să 
e care o învinge astfel mult mai repede. Chiar şi 

în afecţiuni respiratorii grave, precum pneumonia, cătina poate 
tului prescris de medic. 

Siropul este cel mai eficient preparat când vine vorba de aceste 

Dacă ai hipertensiune, cătina echilibrează circulaţia sângelui şi 
domoleşte bătăile inimii, astfel că te scapă de neplăceri şi de 

Contribuie la menţinerea elasticităţii vaselor de sânge, 
preîntâmpinând formarea plăcilor de aterom. Dacă există deja 
cheaguri de sânge, acestea vor fi mai uşor eliminate. Persoanele 
care au afecţiuni cardiovasculare ori au suferit deja un infarct 
miocardic ar face bine să urmeze o cură cu cătină. 

o fază incipientă, e bine să 
ştii că bobiţele de cătină au efect regenerator pentru ficat. Sucul 

doar că trebuie asociat cu un 
sănătos, bogat în legume şi fructe, sărac în 

Tăieturi, arsuri, iritaţii, eczeme, toate trec mult mai repede şi 
fără urme dacă aplici pe pielea afectată ulei de cătină de cel 
puţin două ori pe zi. Masezi uşor, ultima dată înainte de culcare, 
şi laşi să acţioneze. Dacă adaugi câteva picături de ulei de cătină 
în crema ta de corp obişnuită, îţi protejezi pielea de uscăciune şi 
alte efecte neplăcute ale frigului. O mască revitalizantă pentru 
ten este siropul de cătină lăsat să acţioneze un sfert de oră. 

iţia cătinii ajută fierul să se 
fixeze în organism. Aşadar, în special femeile cu lipsă de fier 
beneficiază de pe urma ei. Este indicată şi în caz de rahitism la 
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Mai tare ca depresia 

În stările de tristeţe, oboseală cronică şi depresie, cătina este
tonic eficient, care-ţi redă pofta de viaţă. Fructele cu miere se 
înghit dimineaţa sau în prima parte a zilei; altfel, efectul lor 
energizant s-ar putea să nu te lase să te odihneşti. E foarte bună 
şi preventiv, în perioadele stresante sau când depui un efort 
intens. 

Pune pe fugă infecţiile 

Dacă abia scapi de o boală și deja bate alta la uşă, o cură cu 
cătină e cel mai bun scut. Fie că e vorba de infecţii urinare, 
stomacale, repiratorii sau de altă natură, toate se vor prinde mult 
mai greu de tine. 

Tratează şi previne infertilitatea 

Atât sterilitatea masculină, cât şi cea feminină pot fi învinse cu 
ajutorul cătinii. 30 de picături de ulei de două ori pe zi reglează 
activitatea hormonală şi totodată stimulează apetitul sexual.
Articol preluat din revista Femeia de Azi, nr.43/30.10.2014 

COARNELE – fructe care ajută în 
dereglările glandei TIROIDEI 

sistemului LIMFATIC
 

 Ana Maria POS
 
         Sunt foarte gustoase când sunt coapte bine. Asemenea 
măceșelor, coarnele sunt foarte bogate în vitamina C, 
depășind cantitatea regăsită într-o lămâie.  

ceste fructe ne pot oferi cantități importante de calciu, 
magneziu, fier și antioxidanți. Sunt în mod deosebit 
bogate în antocianini, pigmenți din grupul flavonoidelor 

care au fost asociați cu protecția împotriva bolilor 
cardiovasculare, a cancerului și a tumorilor, reducere 
inflamațiilor și îmbunătățirea memoriei. Coarnele pot fi 
consumate crude, ca atare, sau uscate și folosite la diferite 
preparate medicinale. Au proprietăți tonice, antimicrobiene și 
antipireptice (reduc febra). Se remarcă îndeosebi efectelor lor 
imunostimulatoare și anti-anemice. Coarnele sunt recomandate 
în afecțiunile gastro-intestinale (diaree, crampe, limbrici) 
tulburările glandelor endocrine. Consumul lor ajută de 
asemenea la pierderea în greutate și la drenarea limfei. După 
recoltare, coarnele se lasă la uscat într-un loc însorit, apoi se 
păstrează în pungi de hârtie. Din coarnele uscate se poate 
prepara un remediu bun împotriva hipotiroidiei și a dereglărilor 
sistemului limfatic. – Puneți 1 lingură de coajă de corn (culeasă 
la sfârșitul lui octombrie) și 1 lingură de fructe uscate la înmuiat 
în 250 ml de apă rece. – Așteptați 3 ore, apoi strecurați și 
păstrați maceratul deoparte. – Plantele rămase se pun apoi la 
fiert 5 minute cu încă 250 ml de apă. – Se amestecă apoi cele 
două extracte și se strecoară. – Cantitatea de ceai rezultat se bea 
pe parcursul unei zile, cu înghițituri mici. – Se poate face o cură 
de 10 zile, cu posibilitatea de a o repeta după o pauză de 2 luni. 
Surse articol: 1. Leacuri Mănăstirești, Mariana Borloveanu 
 2. http://uncommonfruit.cias.wisc.edu/cornelian-cherry/  
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activitatea hormonală şi totodată stimulează apetitul sexual. 
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dereglările glandei TIROIDEI și ale 
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antipireptice (reduc febra). Se remarcă îndeosebi efectelor lor 
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intestinale (diaree, crampe, limbrici) și 

tulburările glandelor endocrine. Consumul lor ajută de 
și la drenarea limfei. După 

un loc însorit, apoi se 
hârtie. Din coarnele uscate se poate 

și a dereglărilor 
ți 1 lingură de coajă de corn (culeasă 

șitul lui octombrie) și 1 lingură de fructe uscate la înmuiat 
șteptați 3 ore, apoi strecurați și 
Plantele rămase se pun apoi la 

Se amestecă apoi cele 
Cantitatea de ceai rezultat se bea 

Se poate face o cură 
de 10 zile, cu posibilitatea de a o repeta după o pauză de 2 luni.  

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082894/
 https://lataifas.ro/boli-si-tratamente-naturiste/93043/coarnele
glandei-tiroidei-si-ale-sistemului-
limfatic/?fbclid=IwAR1y3cPoI9Xt6k3M7sjpMvyyVzHYkCt
Pk_80M3u8rX7HFjaLK0ird0eVeQ  
 

Porumbele – cadoul toamnei pentru 
sănătatea noastră

        Porumbele (scorombar, tarn, coţobrel, mărăcine, spin) 
sunt fructe mici , albăstrui cu un gust acrişor. Aceşti arbuşti 
cresc pe câmpii, în zonele montane, fâneţe, pe marginea 
drumului sau a pădurilor şi nu depăşesc înălţimea de 3 
metrii. 

entru a avea parte de cele mai bune arome, aşteaptă ca 
fructele să fie bine coapte înainte de a le culege. Culoarea 
trebuie să fie un purpuriu închis şi fruc

moi când le strângi uşor între degete. Este un semn bun dacă au 
început deja să cadă natural. 
Sunt fructe rezistente care se păstrează proaspete pe arbuşti 
chiar şi după îngheţ, păstrându-şi gustul delicios. Aceste fructe 
se consuma crude sau se pot face diverse preparate, gemuri, 
sirop, suc sau vin.  
Porumbelele au fost şi sunt folosite şi în medicină tradiţională.
Porumbelele conţin vitamina C din abundenţă, acizi organici, 
saruri de magneziu şi potasiu. Crenguţele acestui arbust pot
folosite pentru a prepara un ceai gustos şi foarte sănătos, ţinând 
astfel viruşii departe. 
Aceste fructe sunt recomandate pentru tratarea bolilor de 
stomac, dinţi, ajuta la întărirea unghiilor şi sunt un adevărat 
elixir al sănătăţii. 
Sistem imunitar 
Porumbele au un conţinut mare de tanin, un antioxidant 
puternic, care acţionează asupra imunităţii organismului. 
Stimulează imunitatea, ferind organismul de răceală şi gripă, 
tonifica oasele, dintii şi unghiile. 
Sănătatea rinichilor şi vezicii urinare
Florile de porumbar şi porumbele pot fi folosite pentru a scăpa 
de retenţia de lichide, pentru a trata pietrele la rinichi şi alte 
probleme renale, datorită proprietăţilor lor diuretice. În plus, 
plantă este utilă pentru gestionarea spasmelor vezicii urinare. 
Mai mult, este utilizată în calmare crampelor stomacale şi a 
durerilor nervoase. 
Pentru tratamentul erupţiilor cutanate, în boli de rinichi şi 
vezică şi că depurativ se prepară un ceai dintr
pulbere de frunze peste care se toarnă 200 ml apă cloco
lasa 10 minute acoperit şi înainte de a-l bea, se adăugă un vârf 
de cuţit de bicarbonat pentru că mediul alcalin creat să 
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pulbere de frunze peste care se toarnă 200 ml apă clocotită. Se 

l bea, se adăugă un vârf 
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favorizeze eliberarea substanţelor active care altfel rămân 
„închise” în frunze. 

Purifică sângele 
Florile, frunzele, scoarţă de porumbar şi fructele au proprietăţi 
depurative. Cu alte cuvinte, ajuta la purificarea sângelui şi la 
detoxifiere prin îndepărtarea impurităţilor din fluidele corpului. 
Florile de porumbar în special sunt bogate în rutin şi quercitin, 
care ajută la purificarea sângelui. Ceaiul din flori de porumbar 
previn guta şi reumatismul. 
Pentru digestie 
Porumbele îmbunătăţesc digestia , ameliorează constipaţia, 
vindeca dispepsiile, reduc balonarea şi ameliorează simptomele 
de diaree, mai ales la copii. 
Împotriva constipaţiei, că sedativ şi diuretic, se prepară o 
infuzie dintr-o linguriţă de petale peste care se toarnă 200 ml de 
apă clocotită. Se ţine la infuzat 15 minute după care se filtrează. 
Se pot bea două căni de ceai pe zi. 
Energizant 
Apa infuzată cu pulbere de coajă de porumbar are un efect 
calmant asupra nervilor. De asemenea ajuta la ameliorarea 
oboselii şi creşte vitalitatea organismului. Extractul de 
porumbar amestecat cu ceai sau cu apa este de asemenea util în 
acest sens. 
Atenţie! Frunzele şi seminţele acestei plante conţin acid 
cianhidric care le conferă un gust uşor amar. Deşi nu sunt 
dăunătoare în cantităţi mici, ar trebui evitat consumul în 
cantităţi mari. 
În plus, unele persoane pot fi alergice la această plantă. Femeile 
gravide şi cele care alăptează ar trebui să consulte medicul 
înainte de a utiliza porumbar în scopuri medicinale.

 

Măceşe – remedii şi beneficii extraordinare 
pentru sănătate 

 

            Măceşele au fost utilizate în mod tradiţional pentru 
proprietăţile lor medicinale şi sunt cercetate intens astăzi.

atorită prezenţei acidului elagic, licopenului şi 
fenolilor, măceşele oferă numeroase beneficii şi vă 
îmbunătăţesc sănătatea în diverse moduri.

Pe lângă vitamina C, macesee mai conţin calciu, fier, magneziu, 
fosfor, potasiu, sodiu, zinc, tiamina, riboflavina, niacina, 
vitamina B6, A, E şi K. 

Beneficiile măceşelor sunt şi motivul pentru care sunt atât de 
populare, fiind eficiente în tratarea unei largi varietăţi de 
condiţii. 
Previne cancerul şi alte boli cronice 
Conform studiilor, măceşele reduc migrarea celulelor 
canceroase de sân. Extractul de măceşe a împiedicat şi creşterea 
canceroasă în creier, un loc unde celulele canceroase ale sanului 
tind să se răspândească. 
Un alt studiu se concentrează pe fitochimicele prezente în 
de măceşe. Polifenolii prezenţi în aceste fructe pot împiedica 
proliferarea celulelor canceroase. 
Măceşele au, de asemenea, proprietăţi antiinflamatoare, care 
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Beneficiile măceşelor sunt şi motivul pentru care sunt atât de 
populare, fiind eficiente în tratarea unei largi varietăţi de 

le reduc migrarea celulelor 
canceroase de sân. Extractul de măceşe a împiedicat şi creşterea 
canceroasă în creier, un loc unde celulele canceroase ale sanului 

Un alt studiu se concentrează pe fitochimicele prezente în ceaiul 
. Polifenolii prezenţi în aceste fructe pot împiedica 

Măceşele au, de asemenea, proprietăţi antiinflamatoare, care 

contribuie la prevenirea cancerului. Compuşii bioactivi precum 
fenolii, acidul ascorbic, beta-carotenul, taninurile şi pectinele 
toate acestea contribuie la reducerea stresului oxidativ, care 
poate provoca boli cronice. 

 
Reduce colesterolul 
Aportul regulat de extract de măceşe a fost legat de un nivel 
redus de colesterol. Măceşele sunt deosebit de efici
persoanele supraponderale. Persoanele care au consumat timp 
de 6 săptămâni ceai de măceşe au înregistrat o scădere 
semnificativă a nivelului total de colesterol. Aceasta scădere 
reduce riscul de boli de inimă. 
Supliment de vitamina C 
Măceşele sunt foarte bogate în vitamina C. Unul dinte 
beneficiile vitaminei C este stimularea producţiei de colagen în 
organism. Colagenul este o proteină care formează ţesutul 
conjunctiv din organism. 
Vitamina C tratează inflamaţia şi îmbunătăţeşte imunitatea. 
Aceasta previne scorbutul, o boală care poate provoca 
slăbiciune musculară, dureri articulare, erupţii cutanate şi 
pierderea dinţilor. 
Vitamina C mai contribuie şi la menţinerea sănătăţii vaselor de 
sânge. Datorită nivelului ridicat al acestei vitamine, tribur
indiene americane au folosit ceaiul de măceşe pentru a trata 
afecţiunile respiratorii. 
Vitamina C ajuta corpul să absoarbă mai bine fierul.
multe beneficii, principalul fiind prevenirea anemiei şi 
menţinerea sănătăţii sângelui. Şi da, vitami
prevenirea şi tratarea simptomelor de răceală şi gripă.
Ajută la prevenirea poliartritei reumatoide
Într-un studiu, pacienţii care au primit pulbere de măceşe au 
prezentat dureri reduse la nivelul şoldurilor, articulaţiilor şi 
genunchilor cu aproximativ o treime. Studiul a fost realizat pe 
300 de pacienţi cu artroza. 
Măceşele conţin acid gras GOPO, care, conform experţilor este 
versiunea vegetală a uleiului de peşte. Acesta contribuie la 
proprietăţile anti-artritice. 

Ajută la gestionarea diabetului 
Anumite studii efectuate sugerează că aportul regulat de măceşe 
poate scădea nivelul de zahăr din sânge şi poate ţine diabetul 
sub control. 
Benefic pentru inimă 
Într-un studiu realizat de Departamentul de Ştiinţe Medicale 
Experimentale din Suedia, s-a constatat că aportul de pulbere de 
măceşe reduce semnificativ riscul bolilor cardiovasculare.
Tratează inflamaţia 
Studiile afirmă că proprietăţile antiinflamatorii ale măceşelor 
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toate acestea contribuie la reducerea stresului oxidativ, care 

 

Aportul regulat de extract de măceşe a fost legat de un nivel 
redus de colesterol. Măceşele sunt deosebit de eficiente pentru 
persoanele supraponderale. Persoanele care au consumat timp 
de 6 săptămâni ceai de măceşe au înregistrat o scădere 
semnificativă a nivelului total de colesterol. Aceasta scădere 

unt foarte bogate în vitamina C. Unul dinte 
beneficiile vitaminei C este stimularea producţiei de colagen în 
organism. Colagenul este o proteină care formează ţesutul 

Vitamina C tratează inflamaţia şi îmbunătăţeşte imunitatea. 
sta previne scorbutul, o boală care poate provoca 

slăbiciune musculară, dureri articulare, erupţii cutanate şi 

Vitamina C mai contribuie şi la menţinerea sănătăţii vaselor de 
sânge. Datorită nivelului ridicat al acestei vitamine, triburile 
indiene americane au folosit ceaiul de măceşe pentru a trata 

Vitamina C ajuta corpul să absoarbă mai bine fierul. Fierul are 
, principalul fiind prevenirea anemiei şi 

menţinerea sănătăţii sângelui. Şi da, vitamina C ajuta la 
prevenirea şi tratarea simptomelor de răceală şi gripă. 
Ajută la prevenirea poliartritei reumatoide 

un studiu, pacienţii care au primit pulbere de măceşe au 
prezentat dureri reduse la nivelul şoldurilor, articulaţiilor şi 

aproximativ o treime. Studiul a fost realizat pe 

Măceşele conţin acid gras GOPO, care, conform experţilor este 
versiunea vegetală a uleiului de peşte. Acesta contribuie la 

Anumite studii efectuate sugerează că aportul regulat de măceşe 
poate scădea nivelul de zahăr din sânge şi poate ţine diabetul 

un studiu realizat de Departamentul de Ştiinţe Medicale 
a constatat că aportul de pulbere de 

măceşe reduce semnificativ riscul bolilor cardiovasculare. 

Studiile afirmă că proprietăţile antiinflamatorii ale măceşelor 
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sunt atribuite seminţelor din interiorul fructelor, şi nu cojii. 
Proprietăţile antiinflamatorii ajuta, de asemenea, la prevenirea 
eroziunii cartilajelor. 
Ajută digestia 
După cum a raportat Universitatea din Michigan, măceşele ajută 
la prevenirea durerilor de stomac şi la tratarea altor probleme 
digestive. 
Reglează tensiunea arterială 
Măceşele pot scădea semnificativ nivelul tensiunii arteriale. 
Asiguraţi-vă că discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă luaţi 
medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale. 
Îmbunătăţeşte sănătatea pielii 
Vitamina C, aşa cum am menţionat anterior, stimulează 
producţia de colagen şi reduce ridurile fine. Măceşele conţin şi 
vitamina A care imbunatateate şi hidratează pielea. 
Uleiul de măceşe combate daunele UV provocate de soare. 
Antioxidanţii din aceste fructe îmbunătăţesc textura şi tonul 
pielii şi ajuta la tratarea pigmentarii. Acizii graşi esenţiali din 
uleiul de trandafir împiedica cicatrizarea şi încurajează 
regenerarea pielii. 
Ceai de măceşe – beneficii şi proprietăţi 
Notă: Acest conţinut oferă numai informaţii generale. Nu este în 
nici un caz un substitut pentru o opinie medicală calificată. 
Consultaţi întotdeauna un specialist sau medicul pentru mai 
multe informaţii.      Sursă: www.stylecraze.com 

Pelinul – agent de curatare al 
organismului 

 

      S-ar putea să fi auzit că pelinul are legătură cu absintul, 
băutură alcoolică verde, populară din secolul XIX-lea, şi 
asociată cu scriitori şi artişti celebri, precum Vincent Van 
Gogh, Ernest Hemingway, Oscar Wilde și Edgar Allan Poe. 
 

elinul este utilizat pentru a elimina virmii intestinali. 
Paraziţii, din fericire pot fi trataţi cu remedii naturale. 
Pelinul, nuca neagră şi cuişoarele sunt folosite de obicei 

împreună pentru a combate o infecţie parazitică. Atunci când 
aceste trei ingrediente se folosesc împreună, pot afecta ciclul de 
viaţă al unui parazit. Cercetările ştiinţifice arata ca pelinul poate 
ucide chiar şi celulele canceroase. Poate fi folosit şi pentru 
tratarea anorexiei, insomniei, anemiei, lipsa apetitului, 
flatulenta, dureri de stomac, icter şi indigestie.  Pe lângă 
bacterii, pelinul poate ucide şi ciuperci parazitice. Uleiul 
esenţial distilat din părţile aeriene ale plantei a împiedicat 
dezvoltarea unui spectru larg de ciuperci. Uleiul esenţial de 
pelin a demonstrat şi proprietăţi antioxidante în timpul testării. 
Pelinul conţine principii amare  (absintina, artabsina, 

anabsintina, etc), ulei volatil, substanţe de natură carotenoidica, 
fitosteroli, lactone, acizi organici, vitaminele B6 şi C etc. 
Organismele dăunătoare reprezintă o problemă serioasă de 
sănătate care pot contamina alimentele şi apă. Pelinul conţine 
mulţi compuşi care creează un mediu ce descurajează aceste 
organisme. 
Conţine compuşi cunoscuţi pentru stimularea digestiei prin 
susţinerea funcţiei hepatice şi a vezicii biliare. Beneficiul este 
mărit atunci când este combunat cu alte plante digestive, cum ar 
fi mentă sau ghimbirul. 

Acesta sprijină circulaţia sănătoasă şi calmează iritarea. 
Cercetările arată că poate avea chiar proprietăţi 
neuroprotectoare. 
La fel ca multe alte plante, pelinul este o sursă concentrată de 
antioxidanţi. Activitatea antioxidantă susţine vindecarea 
rănilor. 

Nu trebuie uitat nici rolul pelinului în tratarea diabetului, 
această plantă având şi calităţi depurative. Pelinul stimulează 
capacitatea de rezistenţă a organismului fiind indicat în 
tratamentul unor boli infecţioase ( gripă, pneumonii ). 
Mulţi oameni apelează la tratamente alternative când vor să-şi 
vindece afecţiunile gastrointestinale. Studiile arată ca 
remediile din plante, printre care şi cele pe bază de pelin, sunt 
foarte eficiente, uneori chiar mai bune decât medicamentele, în 
combaterea simptomelor de suprapopulare cu bacterii a 
intestinului subţire. 
Dacă este folosit extern, pelinul poate fi unul dintre cele mai 
bune leacuri împotriva durerilor. Tinctura alcoolică de pelin, 
atunci când se aplică extern, are un efect excelent de alungare a 
durerilor musculare, umflăturile articulaţiilor şi artrită. 
Tinctura alcoolică de pelin: 
o ceaşcă jumătate de pelin tăiat mărunt 
8 linguri de pelin pişat 
2 ceşti de whisky 
Puneţi ingredientele într-un borcan şi lăsaţi-l 11 zile la macerat. 
Se agita borcanul zilnic, în ultima zi se lasa plantele să se aşeze 
pe fundul borcanului, apoi cu grijă se strecoară printr-o pânză 
fină sau prin filtru de cafea. Se pune într-o sticlă de culoare 
închisă şi se păstrează la loc răcoros şi slab luminat. Pentru 
dureri, se pune doar un singur strop, pelinul are puterea de a 
alunga imediat durerea. La fel de puternic este şi uleiul de pelin. 
Atenţie! Trebuie administrat cu prudenţă din cauza toxicităţii 
tuioninei, mai ales când se administreaza în inapetenţă sau 
atonie gastrică, în inflamaţii ale mucoaselor gastro-intestinale. 
Nu este recomandat  femeilor însărcinate şi celor care alăptează 
şi celor care suferă de ulcer. 
https://www.globalhealingcenter.com/natural-health/harmful-organism-

cleansing-benefits-wormwood/ 
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Menta și ghimbirul sunt plante 
vindecătoare minunate pentru auto

îngrijire 
 

 

       Menta și ghimbirul sunt două dintre plantele mele 
preferate pentru vindecare. Am descoperit menta atunci 
când aveam 10 ani și am folosit-o toată viața pentru tratarea 
tuturor afecțiunilor mele, mai ales a indigestiei.

m descoperit ghimbirul acum 20 de ani 
răceală mai puternică și am avut nevoie de o plantă 
vindecătoare pentru a-mi stimula sistemul imunitar. 

Sunt foarte recunoscătoare pentru beneficiile lor legate de 
vindecare.  
  

  
 Am un stomac foarte delicat și aceste minunate plante 
medicinale m-au ajutat foarte mult, în nenumărate feluri.
 
Îmi place menta deoarece crește necultivată (sălbatic) peste tot 
și va exista întotdeauna minunatul dar vindecător al acesteia. 
Ghimbirul crește în principal în Orientul Mijlociu, dar și în alte 
părți ale lumii. Ambele pot fi plantate și cultivate în propria 
grădină de plante medicinale.  
 
Adesea beau ceai sub formă de macerat la rece de mentă atunci 
când nu mă simt bine și este nevoie să-mi vindec indigestia 
să-mi stimulez apetitul. Beau macerat de ghimbir din motive 
similare, dar îmi place, de asemenea, să adaug pudră de ghimbir 
și ghimbir proaspăt la mesele mele delicioase, sănătoase și 
vegane. Aromele puternic înțepătoare sunt foarte vindecătoare. 
Îmi plac savorile și aroma.  
 
Nu plec niciodată de acasă fără mentă. Este energizantă, 
răcoritoare, un decongestionant natural și creează o energie 
benefică vindecătoare în orice mediu toxic, nefast. Port o 
sticluță cu ulei esențial organic de mentă în poșetă. Am trei cutii 
de ceai de mentă în dulap. Am două pungi de praf de ghimbir 
organic și 3 bucăți mari de ghimbir proaspăt organic. Îi 
încurajez pe toți să aibă mentă și ghimbir în trusa lor de prim 
ajutor și în cabinetul de medicină holistică pe bază de plante. 
Bucurați-vă de o bună sănătate și de vindecare prin mijloace 
naturale, pe care o puteți obține singuri. 
 

A
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și ghimbirul sunt plante 
vindecătoare minunate pentru auto-
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și aceste minunate plante 
au ajutat foarte mult, în nenumărate feluri.  

ște necultivată (sălbatic) peste tot 
și va exista întotdeauna minunatul dar vindecător al acesteia. 

ște în principal în Orientul Mijlociu, dar și în alte 
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Adesea beau ceai sub formă de macerat la rece de mentă atunci 
mi vindec indigestia și 

ghimbir din motive 
similare, dar îmi place, de asemenea, să adaug pudră de ghimbir 
și ghimbir proaspăt la mesele mele delicioase, sănătoase și 
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e acasă fără mentă. Este energizantă, 
și creează o energie 

benefică vindecătoare în orice mediu toxic, nefast. Port o 
ță cu ulei esențial organic de mentă în poșetă. Am trei cutii 
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și 3 bucăți mari de ghimbir proaspăt organic. Îi 

ți să aibă mentă și ghimbir în trusa lor de prim 
și în cabinetul de medicină holistică pe bază de plante. 

ecare prin mijloace 

Aș dori să împărtășesc o rețetă de ceai pe bază de plante 
vindecătoare pe care o fac atunci când dragul meu so
ne simțim bine și avem nevoie de un impuls energetic. Este o 
poțiune minunată de ierburi, care se potrivesc foarte bine, 
delicioasă. 
 
Într-o cană puneți apă plată sau de izvor peste care adăugați:
- 2 lingurițe frunze proaspete de mentă, spălate în prealabil
- 1/2 linguriță ghimbir tăiat proaspăt 
- 2 lingurițe de suc de lămâie proaspăt stors
- 1 linguriță de sirop de arțar sau îndulcitorul dvs. organic 
preferat, nerafinat. 
Lăsați la macerat timp de 6 ore, până când substanțele active din 
plante sunt extrase și ceaiul este foarte puternic. Când aroma 
umple aerul și ceaiul are un gust puternic de mentă 
veți ști că ceaiul este gata pentru a fi băut. Vă puteți bucura de 
acest ceai delicios, vindecător, pe bază de plante, în zilele reci, 
dar vă puteți, de asemenea, bucura de el și în zilele fierbinți de 
vară. Este minunat să îl beți încet pe tot parcursul zilei, iar 
puterea binefăcătoare a plantelor vă va ajuta să vă sim
ore întregi.  
 

Vindecătorul cu 1.000 de proprietă
încetinește procesul de îmbătrânire, 

întărește sistemul imunitar

       Denumită „vindecătorul cu 1.000 de proprietăţi
este o plantă care dispune de toţi nutrienţii esenţiali pentru 
o funcţionare sănătoasă a organismului uman.

n compoziţia ei intră numeroase principii active, proteine, 
minerale şi vitamine.  

În ultimii ani, lucerna a devenit tot mai cunoscută pentru 
multiplele moduri în care poate să susţină trupul uman şi pentru 
eficienţa în tratarea a diferite probleme de sănătate. De 
asemenea, lucerna încetineşte procesul de îmbătrânire, întăreşte 
sistemul imunitar atât la copii cât şi la adulţi, reglează procesul 
de coagulare a sângelui, purifică sângele şi ajută la absorbţia 
nutrienţilor. Toate acestea constituie un avantaj considerabil 
pentru buna funcţionare a inimii, tot mai slăbită în zilele noastre 
din pricina stresului cotidian. 

Sucul proaspăt este cel mai valoros produs obţinut din această 
plantă, iar medicii recomandă consumul a aproximativ 50 ml de 
suc dimineaţa, înainte de masă.  

Î
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Lucerna conţine mulţi nutrienţi într-o formă în care sunt uşor de 
asimilat şi digerat. Conţine o cantitate considerabilă de 
betacaroten, clorofilă şi octacosanol. În compoziţia frunzelor 
intră şi flavone, isoflavone, steroli şi derivate de cumarină. 
Dintre vitamine şi minerale, sunt prezente vitaminele A, B1, 
B6, C, E, K, calciu, potasiu, fier şi zinc. 

Încă din Antichitate, medicii din China şi India foloseau 
frunzele de lucernă şi vârfurile florilor în tratamentul pentru 
tulburările digestive. De-a lungul timpului, lucerna a fost 
utilizată pentru tratarea multor stări patologice. Pl
recomandată pentru stimularea alăptării, cât şi ca tratament 
pentru indigestie, anemie şi pierderea poftei de mâncare.

Lucerna se administrează ca tonic pentru rinichi şi pentru 
sistemul reproductiv. De asemenea, funcţionează ca tonic 
glandular şi pentru aparatul locomotor.  

Lucerna alcalinizează şi detoxifică tot trupul, în special ficatul, 
fortifică oasele şi dantura şi regenerează mucoasa aparatului 
digestiv. Este benefică pentru probleme la coloană, în caz de 
hemoragie şi ajută la funcţionarea optimă a glandei pituitare.

De curând, s-a dovedit că lucerna are ca efect scăderea 
colesterolului, are acţiune împotriva bacteriilor Gram negative, 
precum Salmonella typhi, şi conţine cel puţin o proteină cu aşa
numita activitate antitumorală.  

Extern, lucerna este eficientă sub formă de cataplasmă în caz de 
arsuri şi înţepături de insecte.  

COADA-CALULUI vindecă 1000 de 
afecțiuni și ajută la eliminarea tumorilor 

CANCEROASE 

       Coada-calului poate vindeca mii de afec
remediu senzațional pentru afecțiunile renale, depresii, 
demineralizare, dureri articulare și reumatice, oase fragile 
și multe alte probleme de sănătate. 

oada-calului se poate adăuga în mâncăruri, în combina
cu alte mirodenii sau condimente, pentru a
gustul de iarbă. Coada-calului se poate folosi 

formă de infuzie sau pulbere. Infuzia se obține dintr
de plantă mărunțită și 1 litru de apă. Se bea câte 1 cană, de 1
ori pe zi. 

C
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o formă în care sunt uşor de 
digerat. Conţine o cantitate considerabilă de 

betacaroten, clorofilă şi octacosanol. În compoziţia frunzelor 
intră şi flavone, isoflavone, steroli şi derivate de cumarină. 
Dintre vitamine şi minerale, sunt prezente vitaminele A, B1, 

Încă din Antichitate, medicii din China şi India foloseau 
frunzele de lucernă şi vârfurile florilor în tratamentul pentru 
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pentru indigestie, anemie şi pierderea poftei de mâncare. 

Lucerna se administrează ca tonic pentru rinichi şi pentru 
sistemul reproductiv. De asemenea, funcţionează ca tonic 

Lucerna alcalinizează şi detoxifică tot trupul, în special ficatul, 
fortifică oasele şi dantura şi regenerează mucoasa aparatului 
digestiv. Este benefică pentru probleme la coloană, în caz de 
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, şi conţine cel puţin o proteină cu aşa-

lucerna este eficientă sub formă de cataplasmă în caz de 

CALULUI vindecă 1000 de 
țiuni și ajută la eliminarea tumorilor 

 

calului poate vindeca mii de afecțiuni. Este un 
țiunile renale, depresii, 
și reumatice, oase fragile 

calului se poate adăuga în mâncăruri, în combinație 
cu alte mirodenii sau condimente, pentru a-i estompa 

calului se poate folosi și sub 
ține dintr-o lingură 

țită și 1 litru de apă. Se bea câte 1 cană, de 1-3 

Indicații pentru uz intern 

Are efecte remineralizante și revigorante 
Protejează aparatul urinar de infecții, ajută în diferite afecțiuni 
renale și favorizează refacerea țesuturilor afectate sau distruse.

• demineralizare (lipsă de minerale)
• depresie, manie, accese de furie
• îmbunătățirea digestiei 
• gastrită hiperacidă, ulcer gastric
• infecții urinare și intestinale 
• blocaj urinar 
• nisip la rinichi, pietre la rinichi
• incontinență urinară 
• refacerea țesuturilor afectate în bronșită, pneumonie 

sau tuberculoză 
• refacerea țesuturilor osoase 
• stoparea hemoragiilor interne 
• anemie post-hemoragică 
• eliminarea toxinelor 
• gută 
• boli de ficat 
• edem (inclusiv a edemelor asociate cu ischemia 

cardiacă) 
• bronșită cronic, TBC 
• tumori canceroase 

Unii autori susțin că planta se absoarbe mai bine în corp dacă 
este administrată sub formă de pulbere. Planta uscată se macină 
fin prin râșnița electrică de cafea și se păstrează într
borcănel, la loc uscat. Se ia câte 1 linguri
pe zi. 

Pulberea este utilă în carențele de calciu și magneziu, 
fracturi, osteoporoză, reumatism, anemie, infec
articulare, ateroscleroză, boli de inimă, hipertensiune 
arterială, ulcere gastro-duodenale. 

În scop terapeutic, se pot face cure de 3 luni, cu 1 săptămână de 
pauză între ele. Dacă boala este mai gravă, se pot 
îndelungate, de 2 luni, cu 2 săptămâni pauză între ele, însă la 
sfatul medicului. 

Indicații pentru uz extern 

Sub formă de băi de șezut, pentru: 

• afecțiuni renale 
• cistită 
• sciatică 
• discopatie 
• dureri de coloană 
• scurgeri vaginale 
• dureri de mijloc 
• hemoroizi 

MedicinMedicinMedicinMedicină naturistă 
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și revigorante pentru trup și psihic. 
ții, ajută în diferite afecțiuni 

și favorizează refacerea țesuturilor afectate sau distruse. 

demineralizare (lipsă de minerale) 
depresie, manie, accese de furie 

tă hiperacidă, ulcer gastric 

nisip la rinichi, pietre la rinichi 

țesuturilor afectate în bronșită, pneumonie 

erne și externe 

edem (inclusiv a edemelor asociate cu ischemia 

țin că planta se absoarbe mai bine în corp dacă 
sub formă de pulbere. Planta uscată se macină 

șnița electrică de cafea și se păstrează într-un 
borcănel, la loc uscat. Se ia câte 1 linguriță de pulbere, de 3 ori 

țele de calciu și magneziu, 
ză, reumatism, anemie, infecții, dureri 

articulare, ateroscleroză, boli de inimă, hipertensiune 

În scop terapeutic, se pot face cure de 3 luni, cu 1 săptămână de 
pauză între ele. Dacă boala este mai gravă, se pot ține cure mai 
îndelungate, de 2 luni, cu 2 săptămâni pauză între ele, însă la 
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Pentru băi, se pun 100 g de plantă mărunțită la macerat într
litru de apă rece și se lasă peste noapte. A doua zi, se pune 
amestecul la încălzit, și se strecoară. Lichidul rezultat se adaugă 
la 7 litri de apă caldă. Baia durează 20 de minute. Apa tr
acopere rinichii. 

După baie, corpul nu se șterge, ci se îmbracă într
și se stă în pat pentru a transpira, cel puțin o oră. Lichidul 
pentru baia de șezut se mai poate folosi încă de 1

Eficiența băilor și a tuturor remediilor este mai mare dacă planta 
este proaspătă. 

Persoanele care transpiră abundent în zona picioarelor cu un 
miros neplăcut, pot face băi de picioare cu infuzie de coada
calului. 

Sub formă de gargară, în: 

• sângerări gingivale 
• stomatită 
• amigdalită 
• inflamații ale mucoasei bucale  

Articol relatat de portalul lataifas.ro. 

Vă otrăviți cu deodorante convenționale? 
Iată alternativele 

        Transpirația este un proces perfect natural pe care 
trupul îl produce în mod regulat pentru a rămâne sănătos.

jută la reglarea temperaturii trupului și permite pielii să 
elimine toxinele dăunătoare. Sudoarea sau transpira
nu are miros în sine, dar bacteriile tind să se 

înmulțească în zonele cu umiditate. Acest proces generează 
deșeuri, rezultând mirosul neplăcut care este asociat în mod 
obișnuit cu sudoarea.  

Toată lumea transpiră, dar nimeni nu vrea să miroasă 
dezagreabil, de aceea mulți oameni apelează la deodorantele din 
comerţ pentru a elimina această problemă. Cu toate acestea, 
majoritatea deodorantelor și antiperspirantelor conțin aluminiu, 
care blochează porii și împiedică transpirația. În felul acesta 

A

MediciMediciMediciMedici
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țită la macerat într-un 
și se lasă peste noapte. A doua zi, se pune 

și se strecoară. Lichidul rezultat se adaugă 
la 7 litri de apă caldă. Baia durează 20 de minute. Apa trebuie să 

șterge, ci se îmbracă într-un halat gros 
și se stă în pat pentru a transpira, cel puțin o oră. Lichidul 

șezut se mai poate folosi încă de 1-2 ori. 

te mai mare dacă planta 

Persoanele care transpiră abundent în zona picioarelor cu un 
cu infuzie de coada-

ți cu deodorante convenționale? 

ția este un proces perfect natural pe care 
entru a rămâne sănătos.  

și permite pielii să 
elimine toxinele dăunătoare. Sudoarea sau transpirația 
nu are miros în sine, dar bacteriile tind să se 

țească în zonele cu umiditate. Acest proces generează 
, rezultând mirosul neplăcut care este asociat în mod 

 

Toată lumea transpiră, dar nimeni nu vrea să miroasă 
ți oameni apelează la deodorantele din 

comerţ pentru a elimina această problemă. Cu toate acestea, 
și antiperspirantelor conțin aluminiu, 

și împiedică transpirația. În felul acesta 

toxinele care altfel ar fi fost eliminate odată cu transpiraţia se 
vor acumula în organism şi pot chiar să conducă la probleme 
grave de sănătate. Pe lângă aluminiu, majoritatea produselor 
deodorante pe care le găsiţi în mod obişnuit în magazine conţin 
şi alte substanţe chimice potențial periculoase. Aceste 
ingrediente toxice pot fi absorbite cu u
compromite de asemenea sănătatea.  

În plus, majoritatea deodorantelor din comerţ nu elimină de fapt 
mirosurile neplăcute ale trupului, ci doar le acoperă cu 
parfumuri chimice sintetice.  

Din fericire, există o mulțime de alternative sigure și sănătoase 
pe care le puteți utiliza pentru a elimina în mod natural 
mirosurile neplăcute ale transpiraţiei. Iată câteva ingrediente 
naturale pe care le puteți folosi pentru a vă face propriul 
deodorant complet non-toxic, care va fi, de asemenea, blând pe 
pielea ta.  

Magneziu purificat  

Magneziul este un mineral esențial pentru a avea o stare de 
sănătate optimă. Destul de interesant este 
deficiență de magneziu poate duce la acumularea mai multor 
mirosuri neplăcute în trup. Aceasta înseamnă că magneziul vă 
poate ajuta să eliminaţi mirosurile dezagreabile atât în interior 
cât și la exterior. Atât administrat intern, cât și aplicaţiile 
externe ale magneziului pot reduce mirosurile neplăcute ale 
trupului. Datorită proprietăților sale de neutralizare puternice, 
magneziul este folosit ca o alternativă non
aluminiu.  

Potasiu  

Acestmineral susține funcțiile senzoriale, participă la 
menținerea echilibrului hidric și poate stimula metabolismul 
proteic şi glucidic. Prin urmare, potasiul contribuie la 
menţinerea unui nivel sănătos și echilibrat de umiditate a pielii. 

Uleiuri esențiale  

Adăugate în formula de deodorant pe care o preparaţi singuri, 
uleiurile esențiale naturale oferă un parfum ușor și proaspăt, 
fără a recurge la ingrediente sintetice. Unele 
sunt ideale pentru utilizarea lor în deodorante, cum ar fi 
lavanda, menta și uleiurile de citrice.  

Un amestec care conţine aceste ingrediente sănătoase poate 
ajuta la eliminarea mirosurilor neplăcute ale trupului în mod 
natural.  
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toxinele care altfel ar fi fost eliminate odată cu transpiraţia se 
vor acumula în organism şi pot chiar să conducă la probleme 
grave de sănătate. Pe lângă aluminiu, majoritatea produselor 
deodorante pe care le găsiţi în mod obişnuit în magazine conţin 

țial periculoase. Aceste 
ingrediente toxice pot fi absorbite cu ușurință în piele și vă pot 

În plus, majoritatea deodorantelor din comerţ nu elimină de fapt 
mirosurile neplăcute ale trupului, ci doar le acoperă cu 

țime de alternative sigure și sănătoase 
ți utiliza pentru a elimina în mod natural 

mirosurile neplăcute ale transpiraţiei. Iată câteva ingrediente 
ți folosi pentru a vă face propriul 

toxic, care va fi, de asemenea, blând pe 

țial pentru a avea o stare de 
sănătate optimă. Destul de interesant este și faptul că o 

ță de magneziu poate duce la acumularea mai multor 
mirosuri neplăcute în trup. Aceasta înseamnă că magneziul vă 

uta să eliminaţi mirosurile dezagreabile atât în interior 
și la exterior. Atât administrat intern, cât și aplicaţiile 

externe ale magneziului pot reduce mirosurile neplăcute ale 
ților sale de neutralizare puternice, 

l este folosit ca o alternativă non-toxică la aditivii din 

ține funcțiile senzoriale, participă la 
ținerea echilibrului hidric și poate stimula metabolismul 

proteic şi glucidic. Prin urmare, potasiul contribuie la 
și echilibrat de umiditate a pielii.  

Adăugate în formula de deodorant pe care o preparaţi singuri, 
țiale naturale oferă un parfum ușor și proaspăt, 

fără a recurge la ingrediente sintetice. Unele uleiuri esențiale 
sunt ideale pentru utilizarea lor în deodorante, cum ar fi 

 

Un amestec care conţine aceste ingrediente sănătoase poate 
ajuta la eliminarea mirosurilor neplăcute ale trupului în mod 
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Iată 10 cele mai periculoase produse 
alimentare de pe rafturile magazinelor!

      Dacă faci parte din acei oameni, care zi de zi cumpără 
produsele alimentare de pe rafturile supermarketelor 
moderne, atunci trebuie să citești acest articol!

in păcate, în prezent, cantitatea produselor periculoase 
și dăunătoare sănătății sunt mult mai multe decât cele 
ecologice și benefice. 

Marketium a realizat o listă a celor mai periculoase produse, 
care conțin ingrediente dăunătoare sănătății noastre
care sunt ele: 

10. Produsele alimentare care conțin ingrediente modificate 
genetic 

-Arahidele. Acestora le este transferată gena plantei Petunia, 
care în doze mari este toxică. 
-Mazăre verde conservată. 
-Porumb dulce conservat. 
-Cartofii importați. 
-Bastonașe de crab. Aceste imitații de carne de crab conțin 
esență de crabi amestecată cu soia genomodificată.
-Cacao solubil. 

9. E-621 sau glutamat de sodiu 

Pur și simplu, ia produsul de pe raft și citește compoziția. Dacă 
printre ingrediente găsești potențiatorul de aromă glu
sodiu, poți pune liniștit produsul înapoi! Acesta este adăugat 
mai peste tot. Optează pentru produse naturale: sare, piper 
boabe, zahăr din sfeclă ș.a.m.d.. 

8. Îndulcitorii artificiali 

Nu toți îndulcitorii sunt calorici, plus la asta mai sunt și 
economi: un singur container poate înlocui până la 12 kg de 
zahăr! Dar asta nu înseamnă că aceștia sunt sănătoși.

Atunci când percepe gustul dulce, organismul este în a
carbohidraților, însă acest lucru nu se întâmplă odată cu 
ingerarea îndulcitorilor artificiali. În acest mod, organismul î
dereglează funcția normală de asimilare a carbohidraților și își 
amplifică senzația de foame. Nu consuma îndulcitori artificiali!

7. Hering sărat în ambalaj de plastic 

Astfel de produse trebuie să se păstreze neapărat în ulei, 
în ulei! Nimic altceva nu va putea să păstreze heringul proaspăt. 
Atunci când alegi produsul atrage atenția în ce este ambalat și în 
ce se păstrează. Dacă în ambalaj nu este ulei, atunci în pe
fost adăugată urotropină. 

D
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ă 10 cele mai periculoase produse 
alimentare de pe rafturile magazinelor! 

Dacă faci parte din acei oameni, care zi de zi cumpără 
produsele alimentare de pe rafturile supermarketelor 

ști acest articol!  

rezent, cantitatea produselor periculoase 
și dăunătoare sănătății sunt mult mai multe decât cele 

celor mai periculoase produse, 
țin ingrediente dăunătoare sănătății noastre. Iată 

țin ingrediente modificate 

Acestora le este transferată gena plantei Petunia, 

ții de carne de crab conțin 
ță de crabi amestecată cu soia genomodificată. 

și simplu, ia produsul de pe raft și citește compoziția. Dacă 
ști potențiatorul de aromă glutamat de 

ți pune liniștit produsul înapoi! Acesta este adăugat 
mai peste tot. Optează pentru produse naturale: sare, piper 

ți îndulcitorii sunt calorici, plus la asta mai sunt și 
conomi: un singur container poate înlocui până la 12 kg de 

știa sunt sănătoși. 

Atunci când percepe gustul dulce, organismul este în așteptarea 
ților, însă acest lucru nu se întâmplă odată cu 

lor artificiali. În acest mod, organismul își 
ția normală de asimilare a carbohidraților și își 
ția de foame. Nu consuma îndulcitori artificiali! 

eapărat în ulei, și doar 
în ulei! Nimic altceva nu va putea să păstreze heringul proaspăt. 

ția în ce este ambalat și în 
ce se păstrează. Dacă în ambalaj nu este ulei, atunci în pește a 

6. Terciurile de preparare rapidă și cerealele cu adaosuri de 
arome și coloranți sintetici 

Ne referim îndeosebi la acele produse, care con
identice celor naturale. Aceste substan
caracteristice fructelor, însă de fapt, nici un fel d
naturale nu vei găsi în ele. 

5. Bomboanele ,,Berberis” 

Aceste caramele sunt capabile să ardă masa împreună cu fa
masă. Pentru a te convinge de acest lucru, udă o caramelă cu 
apă și las-o pe o țesătură, pentru o perioadă. Din cauza 
concentratului care se conține în aceste bomboane, ele pot arde 
chiar și plasticul. Ce se poate întâmpla atunci cu stomacul 
nostru? 

4.Grăsimile trans 

Evită să cumperi untul de proastă calitate, cu un procentaj de 
grăsime mai mic de 72,5%. Grăsimea naturală a unt
poate fi mai mică de 82,5%. Dacă nu-l găse
consumi uleiuri vegetale. 

3. Icrele roșii puțin sărate 

La fel ca și heringul, acestea nu se păstrează foarte mult timp, 
pentru că nu conțin suficientă sare. Icrele roșii care au un 
termen mare de valabilitate nu pot conține ingrediente naturale.

2. Pufuleții și fulgii de porumb 

La prepararea acestor produse nu se utilizează zahăr. La 
temperatura de 140 grade Celsius (la care se prepară aceste 
produse), zahărul arde, de aceea, în locul l
periculosul îndulcitor E952. 

1. Marmelada 

Astăzi, acest deliciu colorat este un produs al industriei chimice, 
de aceea, consumul de marmeladă este periculos pentru 
sănătate. 

WI-FI – agresiunea invizibilă

         Wi-Fi este o tehnologie utilizată pentru realizarea de 
rețele locale de comunicații fără fir (WLAN 
area networks).  

ehnologia implică cel puțin o antenă Wi
Internet și o serie de computere și alte dispozitive 
electronice care comunică fără fir cu 

permițând conectarea lor la Internet. Industria 
telecomunicațiilor și cercetătorii finanțați de aceasta susțin că 
nu există niciun efect nefast asupra sănătă
Wi-Fi. Vom urmări în cele de mai jos să arătăm dacă este 

T
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și cerealele cu adaosuri de 

Ne referim îndeosebi la acele produse, care conțin adaosuri 
identice celor naturale. Aceste substanțe au miros și gust 
caracteristice fructelor, însă de fapt, nici un fel de ingrediente 

Aceste caramele sunt capabile să ardă masa împreună cu fața de 
masă. Pentru a te convinge de acest lucru, udă o caramelă cu 

țesătură, pentru o perioadă. Din cauza 
ține în aceste bomboane, ele pot arde 

și plasticul. Ce se poate întâmpla atunci cu stomacul 

Evită să cumperi untul de proastă calitate, cu un procentaj de 
grăsime mai mic de 72,5%. Grăsimea naturală a untului nu 

l găsești, e mai sănătos să 

și heringul, acestea nu se păstrează foarte mult timp, 
țin suficientă sare. Icrele roșii care au un 

ține ingrediente naturale. 

La prepararea acestor produse nu se utilizează zahăr. La 
temperatura de 140 grade Celsius (la care se prepară aceste 
produse), zahărul arde, de aceea, în locul lui se folosește 

Astăzi, acest deliciu colorat este un produs al industriei chimice, 
de aceea, consumul de marmeladă este periculos pentru 

agresiunea invizibilă 

ilizată pentru realizarea de 
țele locale de comunicații fără fir (WLAN – wireless local 

țin o antenă Wi-Fi conectată la 
și o serie de computere și alte dispozitive 

electronice care comunică fără fir cu antena Wi-Fi, 
țând conectarea lor la Internet. Industria 

țiilor și cercetătorii finanțați de aceasta susțin că 
nu există niciun efect nefast asupra sănătății în urma utilizării 

Fi. Vom urmări în cele de mai jos să arătăm dacă este 
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adevărat ce susțin ei și să aflăm ce anume putem face pentru a 
ne proteja.  

 

Este radiația Wi-Fi nocivă?  

Este peste tot. La fiecare colț de stradă, la serviciu și acasă. O 
întâlnim în școli, spitale, locuri publice, în mijloacele de 
transport în comun, chiar și în avioane. Vecinii o folosesc. Noi 
o folosim. Wi-Fi este tehnologia viitorului, iar „viitorul a 
început azi”. Mulțumită acestei tehnologii, nu mai suntem 
niciodată în situația de a nu putea avea acces la rețeaua world 
wide web. Dar cu ce preț? 

Principala problemă a routerelor Wi-Fi este emisia acestei 
radiații în mod constant, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână 
(desigur, dacă sunt lăsate în stare de funcționare, cum se petrece 
în casele multora dintre noi). Comparativ, telefoanele mobile, 
deși emit același tip de radiație, fac aceasta la intensitate 
maximă doar atunci când primesc sau trimit un apel și, de 
asemenea, atunci când au activate datele mobile sau GPS-ul. 

Nu suntem expuși doar la radiațiile emise de propriul nostru 
router Wi-Fi. Cum radiațiile trec și prin pereți, asta înseamnă 
că, într-un apartament de bloc, de pildă, suntem expuși la un 
cumul de radiații provenite de la toți vecinii care au instalat Wi-
Fi. Acest aspect este ușor de observat atunci când, pe laptop, 
verificăm rețelele wireless disponibile. 

Din ce în ce mai mulți oameni de știință și cercetători în 
domeniu dezvăluie efectele produse de aceste radiații asupra 
sănătății. În funcție de durata și de intensitatea expunerii, 
riscurile pot să varieze de la insomnii și dureri de cap până la 
tumori cerebrale. Numeroși experți și-au exprimat îngrijorarea 
legată de radiațiile emise de dispozitivele wireless. Joel 
Moskowitz, directorul Centrului pentru Sănătatea Familiei și a 
Comunității de la Universitatea Berkeley, California, 
menționează probleme neurologice, cancer și afectarea 
aparatului reproducător (atât la bărbați, cât și la femei), 
categoriile cele mai expuse riscurilor fiind femeile însărcinate și 
copiii. Un studiu recent, în cadrul căruia cobaii au fost expuși la 
niveluri ridicate de radiație Wi-Fi și de la telefoane mobile a 
arătat creșteri ale stresului oxidativ și schimbări hormonale 
tipice cancerului și bolilor neurologice. 

Se preconizează că toate aceste probleme se vor acutiza odată 
cu trecerea de la tehnologia actuală 4G la 5G. Vom analiza în 
continuare implicațiile acestui progres tehnologic. 

De la 4G la 5G: care sunt implicațiile?  

„Noi, semnatarii, oameni de ştiinţă, doctori şi organizaţii de 
mediu, precum și alte persoane (…), solicităm oprirea de 
urgenţă a dezvoltării reţelelor wireless 5G (generaţia a cincea), 
incluzând 5G prin intermediul sateliţilor spaţiali. 5G va creşte 
masiv expunerea la radiaţii de frecvenţe radio (RF) în plus faţă 
de reţelele de telecomunicaţii 2G, 3G şi 4G deja funcţionale. 
Radiaţiile RF s-au dovedit a fi periculoase pentru oameni şi 
mediu. Punerea în funcţiune a 5G reprezintă un experiment 
asupra umanităţii şi a mediului, ce se defineşte în termeni de 
crimă în legislaţia internaţională.” 

Așa începe apelul internațional intitulat „Stop 5G pe Pământ şi 
în Spaţiu!” adresat către Națiunile Unite, Organizația Mondială 
a Sănătății, Uniunea Europeană, Consiliul Europei și toate 
guvernele naționale, semnat până acum de peste 48.000 de 
persoane din 111 țări. 

„Companiile de telecomunicaţii din toată lumea”, anunță textul 
apelului, „cu suportul guvernelor, sunt în poziţia de a 
implementa, în următorii doi ani, reţeaua wireless de generaţie 
a cincea (5G). (…) În principiu, tot ce posedăm şi cumpărăm, 
de la frigidere și maşini de spălat până la cartoane de lapte, 
perii de păr şi scutece pentru copii va conţine antene şi 
microcip-uri şi va fi conectat wireless la internet. Fiecare 
persoană de pe planetă va avea acces instant la comunicaţii 
wireless de foarte mare viteză, din orice locaţie, chiar şi din 
păduri tropicale, din mijlocul oceanelor sau din Antarctica.” 

Deși poate pentru unii cititori aceste detalii sunt deja cunoscute, 
inițiatorii apelului avertizează că, în urma implementării 
tehnologiei 5G, vor rezulta schimbări de mediu fără precedent, 
la nivelul întregii planete. Pentru a asigura funcționarea în 
condiții optime, se estimează că pe Pământ vor fi instalate 
milioane de noi stații 5G, iar în spațiu, 20.000 de noi sateliți. 
Mai mult decât atât, Internetul Obiectelor va cuprinde, până în 
anul 2020, aproximativ 200 miliarde de obiecte cu caracter 
transmiţător, iar câțiva ani mai târziu se estimează că numărul 
acestora va ajunge la un trilion. 

Apelul subliniază că există peste 10.000 de studii de specialitate 
apărute în reviste științifice de prestigiu, care atestă că 
„radiaţiile din frecvenţe radio (RF) sunt nocive pentru viaţă”. 
În sprijinul acestei afirmații stau „dovezile clinice acumulate 
despre oameni bolnavi şi afectaţi, dovezi experimentale legate 
de distrugerea ADN, a celulelor şi organelor într-o largă 
varietate de plante şi animale, precum şi dovada 
epidemiologică a faptului că majoritatea afecţiunilor civilizaţiei 
moderne – cancer, boli de inimă şi diabet – sunt cauzate de 
poluarea electromagnetică.” 

Apelul este tranșant: „Dacă planurile industriei de 
telecomunicaţii pentru 5G se concretizează, nicio persoană, 
animal, pasăre sau insectă de pe planetă nu va mai avea 
capacitatea de a evita expunerea, 24 ore pe zi, 365 zile pe an, la 
niveluri de radiaţie RF de zeci până la de sute de ori mai mari 
decât cele existente în acest moment, fără posibilitatea de a nu 
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fi expus nicăieri pe planetă. Aceste planuri legate de 5G 
ameninţă să provoace efecte grave și ireversibile asupra 
oamenilor, ca şi distrugerea permanentă a tuturor 
ecosistemelor Pământului.” 

Și, după ce ne sunt puse în față aceste perspective deloc 
liniștitoare, se afirmă: „Este necesar să fie luate măsuri 
imediate în vederea protejării umanităţii şi a mediului, în 
conformitate cu imperativele etice şi acordurile internaţionale”. 

De ce va crește tehnologia 5G expunerea la radiații  

Apelul explică modul în care funcționează tehnologia 5G: 
„În vederea transmiterii unui volum enorm de date pentru 
Internetul Obiectelor (IoT – Internet of Things), tehnologia 5G, 
atunci când e dezvoltată total, va folosi unde milimetrice, ce 
sunt transmise slab prin material solid. Acest aspect va solicita 
fiecărui operator să instaleze staţii de bază la fiecare 100 de 
metri, 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 dispozitivele 5G vor avea antene multiple 
aranjate în reţele fazate, care colaborează pentru a emite raze 
fascicule focalizate, dirijabile, asemănătoare cu laserele, ce se 
pot urmări reciproc. Fiecare telefon 5G va conţine duzine de 
antene mici, toate colaborând pentru a urmări şi ţinti o rază 
foarte focalizată către cel mai apropiat turn de comunicaţii 
celulare. Comisia Federală pentru Comunicaţii din Statele 
Unite (FCC) a adoptat reguli permiţând capacităţi de putere 
efectivă pentru aceste fascicule de până la 20 de waţi, de zece 
ori mai puternice decât nivelurile admise pentru telefoanele 
actuale.” Numele acestei tehnologii este MIMO (input-uri 
multiple, output-uri multiple). 

Continuăm să depănăm „povestea” noii tehnologii 5G și, în 
general, a radiațiilor electromagnetice. În funcție de reacțiile 
noastre sau de lipsa acestora, viața va merge mai departe ca 
până acum sau, dimpotrivă, vom fi martorii unei povești 
„horror” când, peste câteva decenii, vom privi în urmă și nu ne 
va veni să credem cum în primii ani ai mileniului ne-am lăsat 
expuși, cu totul iresponsabil, la radiațiile care ne-au 
îmbolnăvit. 

Oare oamenii viitorului vor numi vremea pe care o trăim acum 
„veacul întunecat”? Ține de noi, toți, să nu fie așa.  

Ne amintim că, prin anii ’60, medicii nu vedeau nicio problemă 
să fumeze în prezența pacienților, ba chiar le recomandau și 
acestora fumatul, ca leac pentru durerile în gât! Mai mult, până 
și personajele din desenele animate fumau (un singur exemplu: 
binecunoscuții Fred și Barney din Familia Flinstone) și nimeni 
nu vedea în asta o problemă… Până când volumul studiilor care 
arătau efectele nocive ale tutunului asupra sănătății a devenit 
atât de copleșitor, încât problema nu a mai putut fi negată la 
nesfârșit. Probabil la fel se va petrece și cu radiațiile 
electromagnetice. Se pare că încă mai este necesar să se adune 
la cantitatea deja impresionantă de studii științifice existente, 

pentru ca nimeni să nu le mai poată nega efectele asupra 
sănătății și să se înceapă să se ia măsuri pentru reducerea acestei 
expuneri la scară planetară. 

Deja primele reacții oficiale împotriva implementării 5G au 
început să apară, în diverse țări. Pe 24 martie, în Statele Unite, 
oficialitățile din orașul Portland, Oregon, s-au opus ferm 
instalării rețelelor 5G în oraș. Patru zile mai târziu, în Italia, 
orașul Florența a invocat principiul precauției și a refuzat să dea 
undă verde pentru 5G, făcând referire la „ambiguitatea și 
incertitudinea organizațiilor supranaționale și private” care au 
puncte de vedere ce diferă foarte mult unele de altele, „în ciuda 
uriașei cantități de dovezi oferite de studiile publicate” despre 
efectele asupra sănătății populației. 

În aceeași zi, în Rusia, ministrul Apărării a refuzat să transfere 
frecvențele necesare pentru operarea 5G, fapt care, practic, 
amână introducerea 5G în Rusia cu încă cel puțin câțiva ani. Pe 
31 martie, în Belgia, ministrul Mediului a anunțat că orașul 
Bruxelles nu va implementa 5G, argumentând că „locuitorii 
orașului Bruxelles nu sunt cobai, a căror sănătate să poată fi 
vândută în scopul obținerii profitului”.  

Pe 4 aprilie, în Germania, a fost înaintată o petiție adresată 
Parlamentului țării, petiție ce a strâns deja un număr mare de 
semnături, pentru a lansa o dezbatere despre 5G. La aceeași 
dată, membrii Parlamentului din Olanda au insistat ca, înainte 
de orice aprobare dată instalării vreunei rețele 5G, să fie făcute 
suficiente studii științifice cu privire la efectele radiațiilor.  

Pe 5 aprilie, Curtea Supremă de Justiție din California a validat 
în unanimitate decizia conform căreia companiile de 
telecomunicații sunt obligate să obțină permisiune mai înainte 
de a instala orice antenă.  

În fine, în Elveția, pe 10 aprilie, Geneva a adoptat o moțiune 
pentru un moratoriu asupra tehnologiei 5G, prin care 
Organizației Mondiale a Sănătății i se cere să monitorizeze 
studii științifice independente (deci fără conflicte de interese, 
adică nefinanțate de industria telecomunicațiilor!), care să 
evalueze efectele negative asupra sănătății datorate tehnologiei 
5G. 

„Un electrosmog de proporții aproape de neimaginat”  

Toate acestea se adaugă la Apelul „Stop 5G pe Pământ şi în 
Spaţiu!”, menționat în prima parte a articolului, prin care peste 
48.000 de persoane se opun implementării 5G, arătând 
consecințele asupra vieții de pe Pământ. Acest apel a fost 
precedat de numeroase petiţii şi apeluri din partea comunităţii 
ştiinţifice internaţionale, pe când încă nici nu se preconiza 
expunerea fără precedent ce se urmărește prin tehnologia 5G. 

Astfel, apelul de la Freiburg din 2002, semnat de peste 3.000 de 
medici, după ce menționa treisprezece afecțiuni cronice cauzate 
de radiații (cancer, migrene, tinitus, susceptibilitate la infecții, 
insomnie etc.), solicita oprirea expansiunii tehnologiei wireless 
şi propunea un moratoriu asupra noilor staţii de bază. În 2015, 
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un număr de 215 oameni de ştiinţă din 41 ţări au transmis un 
semnal de alarmă către Naţiunile Unite şi Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii, afirmând că „numeroase publicaţii ştiinţifice recente 
au demonstrat că EMF (câmpurile electromagnetice) afectează 
organismele vii la niveluri mult mai scăzute decât cele 
acceptate în majoritatea ghidurilor naţionale şi internaţionale”. 

Înainte de aceasta, Raportul BioInitiative din anul 2012, adus la 
zi în 2014, a trecut în revistă peste 1.800 de studii medicale și 
științifice recente, ce arată faptul că radiația emisă de 
tehnologiile Wi-Fi poate induce efecte adverse asupra tuturor 
funcțiilor organismului uman. 

Printre aceste efecte nocive ale radiațiilor electromagnetice 
asupra sănătăţii se numără: cancerul, bolile cardiovasculare, 
deficienţele cognitive, distrugerea ADN-ului, deficienţele de 
memorie şi de învăţare, insomnia, afectarea fertilității, stresul 
oxidativ.  

Profesorul Olle Johansson de la Departamentul de Neuroștiințe 
al Universității Karolinska din Stockholm (Suedia) afirma: 
„Până și câmpurile electromagnetice cu niveluri de doar 
1/100.000 din cele la care suntem expuși în mod curent de la 
telefoanele mobile s-a descoperit că perturbă funcționarea 
complexă electrică desfășurată la nivel celular, producând 
vătămări ale ADN-ului, proteinelor, neuronilor și proceselor 
oxidative. Cu toate acestea, noi am permis dezvoltarea unui 
electrosmog de proporții aproape de neimaginat!”. 

„Vremea pentru a acționa este chiar acum!”  

 

Pledând pentru eliminarea Wi-Fi din toată lumea, Johansson 
avertiza: „Ne va afecta generațiile viitoare, iar momentul 
pentru a acționa este chiar acum!”. 

Efectele asupra copiilor includ, pe lângă cele de mai sus, 
următoarele: autism, tulburare hiperactivă cu deficit de atenție 
(ADHD) şi astm.  

Agenţia Internaţională de Cercetare asupra Cancerului (IARC) a 
Organizației Mondiale a Sănătății a conchis, în 2011, că 
radiaţiile RF cu frecvenţe între 30 kHz - 300 GHz sunt posibil 
cancerigene pentru oameni. Pe aceeași listă sunt incluși și 
numeroși alți agenți cu potențial carcinogen, cum ar fi plumbul, 
cloroformul, emanațiile de la gazele de eșapament și pesticidul 
DDT. Paradoxal, majoritatea părinților ar fi îngrijorați dacă și-ar 

vedea copiii expuși la niveluri semnificative de plumb, DDT 
etc., însă aceiași părinți își lasă copiii expuși un număr mare de 
ore zilnic la radiațiile emise de tehnologia Wi-Fi și la alte surse 
de radiații electromagnetice. 

Efectele acestor radiații sunt documentate de o literatură 
medicală și științifică întinsă pe multe decenii. Așa-numita 
„boală a microundelor” a fost raportată pentru prima oară încă 
din august 1932 (deci acum… 86 de ani!), fiindu-i asociate 
simptome precum: oboseală severă, epuizare, tulburări de somn, 
dureri de cap și mare susceptibilitate la infecții. Aceste 
simptome au fost evidențiate chiar și la niveluri reduse (non-
termice) ale radiațiilor. 

Până în 1972, Institutul de Cercetări Medicale Navale din 
Bethesda, Maryland (SUA) adunase deja peste 200 de studii 
științifice care atestau efecte nocive ale radiațiilor 
electromagnetice, generate la niveluri atât termice (ce pot 
produce încălzirea țesuturilor, ca unele telefoane mobile ținute 
la ureche, care încălzesc locul în timpul unei convorbiri lungi), 
cât și non-termice. Din cauza dimensiunilor extrem de mari ale 
colecției de articole, acestea au fost catalogate în 17 categorii 
diferite de morbiditate! 

În timpul Războiului Rece, Ambasada Rusiei a iradiat cu 
microunde de intensitate redusă Ambasada SUA din Moscova 
de vizavi. După schimbări de personal în urma problemelor 
neurologice, a avorturilor spontane, numeroaselor cancere și 
leucemii, a fost numit pentru a investiga chestiunea cercetătorul 
John R. Goldsmith, reprezentantul pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănătății. Raportul său a concluzionat 
că microundele sunt responsabile pentru toate acele afecțiuni 
suferite de personalul ambasadei americane. Ceea ce este 
interesant de remarcat este că microundele folosite de ruși aveau 
niveluri uneori mai reduse în comparație cu puterea multora 
dintre transmițătoarele wireless din vremea noastră. 

În anii ’80, US Air Force a cheltuit 4,5 milioane de dolari 
pentru a studia cobaii iradiați la 2,45 GHz (frecvența folosită 
acum de tehnologia Wi-Fi) la niveluri joase, non-termice. În 
comparație cu cobaii neiradiați, aceștia au suferit cu 16% mai 
mult de tumori maligne, cu 100% mai mult de tumori cu 
metastază (cancerul s-a răspândit în trup) și cu 260% mai mult 
de tumori maligne primare.  

În cele ce urmează, vom detalia câteva dintre aceste efecte. 

Efectele nocive ale radiațiilor electromagnetice  

1. Dezvoltarea insomniilor  

Vi s-a petrecut să vă piară somnul după ce ați utilizat Wi-Fi-ul, 
sau chiar v-ați întors de pe o parte pe alta multă vreme, 
străduindu-vă să adormiți? Astfel de fenomene sunt consemnate 
frecvent, iar, încă din 2007, un studiu științific (Hung et al.) a 
evaluat modulația de joasă frecvență provenită de la telefoanele 
mobile și impactul acesteia asupra somnului. Participanții la 
studiu au fost expuși radiațiilor electromagnetice emise de 
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telefoane mobile reale, precum și la false telefoane. Celor 
expuși la radiații le-a fost mult mai greu să adoarmă, fiind 
observate totodată modificări în patternul undelor cerebrale. 

Dormitul în preajma unui telefon mobil, sau într-o casă cu Wi-
Fi, ori într-un apartament de bloc în care se intersectează 
numeroase semnale Wi-Fi de la toți vecinii poate crea probleme 
cronice de somn, din pricina faptului că bombardamentul 
constant cauzat de poluarea Wi-Fi interferează cu somnul 
liniștit. Iar pentru unele persoane, insomnia e doar preludiul 
unor probleme mai serioase, precum instalarea depresiilor și a 
hipertensiunii.  

 

2. Afectarea dezvoltării celulare  

Atunci când un grup de eleve daneze din clasa a IX-a s-au plâns 
de probleme de concentrare după dormitul cu telefonul mobil 
lângă cap, s-au gândit să realizeze un experiment pentru a testa 
efectele routerelor Wi-Fi asupra unor plante (creson). Un lot de 
plante a fost crescut într-o cameră lipsită de radiații wireless; 
celălalt lot a crescut în preajma a două routere care emiteau 
aceeași cantitate de radiații ca un telefon mobil. Rezultatul? 
Plantele situate cel mai aproape de sursele de radiații nu au 
crescut.  
Experimentul le-a adus fetelor premii la un concurs științific și a 
trezit interesul oamenilor de știință din toată lumea. 

3. Diabet  

În 2013, un studiu publicat în revista medicală Environmental 
Toxicology and Pharmacology arăta că, atunci când cobaii au 
fost expuși la Wi-Fi timp de numai o oră pe zi, timp de 22 de 
zile, au dezvoltat o stare asemănătoare diabetului. Astfel, 
radiațiile electromagnetice au indus deteriorări ale 
metabolismului glucozei la aceste animale, utilizate adesea în 
studii datorită similarității efectelor observate asupra lor cu cele 
observate la om. Cuștile cobailor au fost plasate sub un access 
point de la un dispozitiv Wi-Fi. Acesta integra două antene 
omnidirecționale, setate pentru a facilita accesul la Internet 
wireless la 2,45 GHz. 

 

4. Afecțiuni oculare  

Expunerea cronică la radiații electromagnetice se poate dovedi 
extrem de periculoasă și pentru ochi. Deoarece microundele 
produc opacități lenticulare, numeroși copii și tineri expuși la 
radiațiile Wi-Fi vor dezvolta, destul de probabil, probleme 
oculare, inclusiv cataracte, la vârste mult mai mici decât 
generațiile anterioare. 

5. Posibile mutații genetice la urmași  

În lucrarea Efectele biologice ale câmpurilor electromagnetice 
de joasă intensitate (2007), dr. Goldsworthy arăta mecanismul 
prin care microundele pot vătăma celulele, preconizând totodată 
faptul că ovulele și sperma genetic afectate pot conduce la 
mutații genetice la urmași. Dacă ne gândim la copiii care stau 
cu laptopul conectat la Wi-Fi în poală, nu putem să nu ne 
punem întrebarea: „De ce aș face asta, în loc să-mi iau o bucată 
de cablu și un conector, care pot înlocui Wi-Fi-ul fără a se 
pierde din performanță, și totodată fără efecte adverse?”… 

Simptome reale sau psihogene?  

Unele voci au opinat că astfel de simptome și afecțiuni ar fi, în 
realitate, psihogene. De pildă, atunci când persoanele care 
locuiesc într-o anumită zonă văd instalându-se în vecinătate un 
stâlp cu antene de telefonie mobilă, ei ar atribui problemele 
ulterioare de sănătate acelor antene. Așadar, totul ar fi doar o 
reacție psihologică. Cu toate acestea, un argument împotrivă îl 
reprezintă numeroasele cazuri în care antene și transmițătoare 
wireless au fost instalate în locuri ascunse, fără ca persoanele 
din vecinătate să aibă cunoștință de prezența lor, și totuși s-au 
înregistrat aceleași simptome și în cazul lor. 

Mai mult, de vreme ce s-au înregistrat probleme similare la 
animale în apropierea noilor antene instalate, precum și în 
laborator, în condiții controlate, atunci cum s-ar mai putea da 
vina pe factorul psihic? Concluzia e că simptomele sunt, din 
păcate, cât se poate de reale… 

Risc crescut pentru femei însărcinate și copii!  

În 2011, Institutul Karolinska din Suedia a emis o avertizare în 
care se afirmau următoarele: „Femeile însărcinate sunt 
îndemnate să evite utilizarea dispozitivelor wireless, atât ele 
însele, cât și să rămână la distanță faţă de alți utilizatori”. 

„Standardele actuale (care indică pragurile maxime admise ale 
radiațiilor emise în cadrul tehnologiei wireless) sunt complet 
inadecvate. Acestea ignoră complet fătul care se dezvoltă în 
pântecele mamei.” 

Un studiu realizat la Universitatea Yale (Aldad, 2012) a 
descoperit că, atunci când femelele de cobai însărcinate au fost 
expuse la radiațiile emise de un telefon mobil obișnuit, au 
născut pui hiperactivi și cu memorie mai deficientă în 
comparație cu un grup de control care nu a fost expus. Dr. Hugh 
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Taylor, conducătorul Departamentului de Obstetrică, 
Ginecologie și Științele Reproducerii de la Școala de Medicină 
a Universității Yale, împreună cu echipa sa de cercetare, au 
conchis că radiația emisă de telefoanele celulare a vătămat 
neuronii din cortexul prefrontal al creierului.  

Cercetători de la Samsun (Turcia) au publicat rezultate ale 
cercetărilor care arătau că la cobaii de laborator care au fost 
expuși înainte de a se naște la radiația emisă de telefonul mobil 
s-au constatat vătămări ale acelor părți ale creierului implicate 
în memorare și învățare (Inkinci, 2013). Cercetători de la 
Universitatea din Los Angeles, California (Divan, 2008) au 
studiat 13.000 de mame și copii și au găsit că expunerea 
prenatală la telefonul mobil a fost asociată cu un risc ridicat de 
probleme comportamentale și hiperactivitate la copii. 

Se poate petrece ca un nou-născut să doarmă cu un router Wi-Fi 
la capul pătuțului, din neștiința părinților. Sau, dacă părinții sunt 
mai avizați, s-ar putea să nu știe însă că, de cealaltă parte a 
peretelui lângă care doarme bebelușul, vecinul şi-a instalat 
router-ul Wi-Fi (iar radiațiile, știm, desigur, pătrund prin pereți). 
Iar dacă acel copil mai are în plus și un BabyPhone în pătuț, va 
deveni pacientul ideal al pediatrilor și neurologilor. 

Majoritatea argumentelor care susțin că radiațiile 
electromagnetice pot produce mult mai multe vătămări copiilor 
decât adulților s-au concentrat pe faptul că aceștia au un craniu 
de dimensiuni mai mici și cu o grosime mai redusă, ceea ce 
sporește expunerea creierului lor la aceste radiații. Astfel, la 
copii, creierul, ochii și măduva spinării absorb această radiație 
pe o adâncime de 3 ori până la de 10 ori mai mare decât în cazul 
adulților. Mai mult ‒ și cu precădere la copii! ‒, aceste radiații 
deschid bariera hematoencefalică (bariera sânge-creier), 
permițând toxinelor să pătrundă în creier; au efect asupra 
memoriei, concentrării și a altor abilități cognitive; perturbă 
hormonii responsabili pentru ciclurile de somn, ducând la 
epuizare pe timpul zilei; incită tulburări de comportament și 
purtări aberante. 

Pe lângă aceste argumente, numeroase studii au arătat, de 
asemenea, că aceste radiații produc efecte asupra celulelor stem 
embrionare (studiile sunt citate în Pall, 2018). Vătămările 
crescute produse ADN-ului în urma expunerii la radiații arată că 
acești copii au o susceptibilitate sporită de a dezvolta cancer. 
Acțiunea radiațiilor asupra celulelor stem îi face totodată pe 
copii deosebit de susceptibili la perturbarea dezvoltării 
cerebrale, fapt care ar putea fi o cauză a autismului. Prezentând 
toate aceste aspecte, cercetătorul american Martin Pall 
conchide: „Din toate aceste rezultate ale diverselor studii 
rezultă că introducerea Wi-Fi în școlile din toată țara ar putea 
constitui o amenințare majoră la adresa sănătății copiilor 
noștri, precum și o amenințare la adresa profesorilor și a 
copiilor pe care urmează să îi nască. Copilul în burta mamei 
este deosebit de sensibil la aceste radiații”. 

Cercetătorul Barrie Trower afirma: „N-am văzut niciodată un 
om de știință care să aibă îndrăzneala de a trimite spre 
publicare într-o revistă științifică un articol în care să propună 

un nivel al radiațiilor wireless care să prezinte siguranță pentru 
un copil, născut sau nenăscut. Pur și simplu pentru că așa ceva 
nu există. Anul trecut (2010) am ținut conferințe în șase țări. 
Când merg într-o țară, lansez o provocare la televiziune 
adresată industriei și guvernului să aducă un om de știință care 
să intre în direct pe post și să citeze un nivel al radiațiilor ce 
prezintă siguranță pentru copii. În 12 ani de când fac aceasta, 
nimeni nu a ieșit în față ca să afirme aşa ceva.” 

 
Barrie Trower 

Scriind despre problemele pe care le-a observat la elevii de 
școală, același cercetător sublinia: „În toate școlile din întreaga 
lume pe care le-am vizitat, și care implementaseră tehnologia 
Wi-Fi, toți elevii se plângeau de aceleași simptome: oboseală, 
dureri de cap, amețeală, dureri în piept, probleme cu vederea. 
Efectele radiațiilor vor rămâne multă vreme după ce copiii sunt 
expuși la școală. A fost realizat un studiu utilizând un telefon 
mobil obișnuit. S-a observat că, după doar două minute de 
vorbit la telefon, undele cerebrale naturale ale copiilor erau 
perturbate, iar acest efect s-a menținut timp de 2 ore după 
efectuarea convorbirii”. 

Concluzia: „Nu există niciun nivel de siguranță cunoscut pentru 
radiațiile din cadrul tehnologiei Wi-Fi pentru embrion, făt, 
copil și femeia însărcinată”. 

Tehnologia Wi-Fi și cancerul  

Raportul BioInitiative din 2012 confirmă că radiațiile 
electromagnetice pot produce și accelera dezvoltarea cancerelor, 
prin mecanisme subtile de vătămare celulară și perturbări 
hormonale. Riscul dezvoltării cancerului, în urma expunerii atât 
la antenele de telefonie mobilă, cât și la dispozitivele wireless 
personale, sporește odată cu creșterea numărului cumulat de ore 
de expunere, a numărului anilor de expunere, a puterii radiate 
de antene, a duratei în care este expusă o anumită parte a 
trupului (ex. urechea de care ținem lipit telefonul, organele 
genitale aflate aproape de buzunarul de la pantaloni în care 
ținem de obicei telefonul – sau inima, dacă obișnuim să ținem 
telefonul în buzunarul de la cămașă). Totodată, riscul e cu atât 
mai mare cu cât este mai mică vârsta la care persoana a fost 
pentru prima oară expusă la aceste radiații. 

Noi motive de îngrijorare au apărut după ce, în 2018, un nou 
studiu a descoperit o dublare a ratei tumorilor cerebrale în 
ultimele două decenii, din cauza radiațiilor electromagnetice. 
Studiul, publicat în Journal of Public Health and Environment, 
a investigat riscul apariției unui tip agresiv și adeseori fatal de 
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tumoare cerebrală, cunoscută sub numele de glioblastom 
multiform (GBM). Savanții au analizat 79.241 de cazuri de 
tumori maligne timp de peste 21 de ani, observând că, în 
Anglia, cazurile de GBM au crescut de la aproximativ 1.250 pe 
an în 1995 până aproape de 3.000. Grupul de cercetători a 
afirmat că ratele crescute ale tumorilor lobului temporal frontal 
„ridică suspiciuni că utilizarea telefoanelor mobile 
fixe fără fir ar putea produce gliom”. Profesorul Dennis 
Henshaw susține: „Descoperirile noastre ilustrează nevoia de a 
cerceta mai atent și de a căuta să explicăm mecanismele din 
spatele acestei evoluții a cancerului, în loc de a ascunde sub 
preș factorii declanșatori ai maladiei și de a ne concentra doar 
asupra medicației.” 

Numărul persoanelor bolnave de cancer în Statele Unite, 
conform statisticilor din 2014-2015 efectuate de American 
Cancer Society, se ridica la 14.483.830. În realitate, acest număr 
este încă și mai mare, deoarece nu include zecile de mii de 
persoane cu carcinom in situ (cancer non
milioanele de americani diagnosticați cu cancer de
celulelor bazale și al celulelor scuamoase. Pentru copiii 
americani cu vârste între 5 și 14 ani, cancerul rămâne a doua 
cauză care duce la deces. Tratamentul cancerului poate costa 
până la un milion de dolari pe cap de locuitor. Ne putem întreba
cum vor fi plătite cazurile nenumărate ce vor rezulta de pe urma 
tehnologiilor Wi-Fi promovate cu atâta agresivitate în fiecare 
sector al societății? 

Controverse în lumea științifică?  

Pe 28 martie 2018, un studiu guvernamental american a conchis 
că există „dovezi clare” că radiațiile emise de telefoanele 
mobile produc cancer, mai precis un cancer al țesutului inimii la 
cobai, afecțiune mult prea rară pentru a putea fi explicată printr
o apariție întâmplătoare. 11 oameni de știință independenți au 
discutat timp de trei zile acest studiu, care a fost efectuat de 
către Programul Național de Toxicologie din cadrul 
Departamentului SUA pentru Sănătate și Servicii și care se 
numără printre cele mai vaste efectuate cu privire la efectele 
radiațiilor emise de telefoanele mobile. Oamenii de 
au realizat studiul au expus mii de cobai la doze de radia
echivalente cu cele ale expunerii medii ale unui utilizator de 
telefon mobil pe întreaga durată a vieții. Niciuna dintre marile 
corporații de știri din SUA sau Europa nu a difuzat această 
descoperire științifică! Pe de altă parte, când apare un articol 
sponsorizat de industria telecomunicațiilor, care încearcă să 
convingă publicul că aceste tehnologii nu au niciun efect advers 
asupra sănătății, știrea este imediat preluată și difuzată. De ce? 
Autorii unui studiu publicat anul trecut în 
intitulat Adevărul incomod despre cancer și telefoanele mobile
încearcă să explice: 

„Când Henry Lai, profesor de bioinginerie la Universitatea din 
Washington, a analizat 326 de studii legate de siguran
tehnologiilor wireless, publicate între anii 1990 
descoperit că 44% dintre ele nu găsiseră niciun efect biologic 
datorat acestor radiații, iar 56% găsiseră. Aparent, părerile 
savanților erau împărțite. Însă atunci când Lai a reclasificat 
studiile după criteriul sursei de finanțare a acestora, a apărut o 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019

tumoare cerebrală, cunoscută sub numele de glioblastom 
ții au analizat 79.241 de cazuri de 

tumori maligne timp de peste 21 de ani, observând că, în 
Anglia, cazurile de GBM au crescut de la aproximativ 1.250 pe 
an în 1995 până aproape de 3.000. Grupul de cercetători a 

or lobului temporal frontal 
ridică suspiciuni că utilizarea telefoanelor mobile și a celor 

”. Profesorul Dennis 
Descoperirile noastre ilustrează nevoia de a 

mecanismele din 
ții a cancerului, în loc de a ascunde sub 

ș factorii declanșatori ai maladiei și de a ne concentra doar 

Numărul persoanelor bolnave de cancer în Statele Unite, 
efectuate de American 

Cancer Society, se ridica la 14.483.830. În realitate, acest număr 
și mai mare, deoarece nu include zecile de mii de 

(cancer non-invaziv), nici 
ți cu cancer de piele, al 

și al celulelor scuamoase. Pentru copiii 
și 14 ani, cancerul rămâne a doua 

cauză care duce la deces. Tratamentul cancerului poate costa 
până la un milion de dolari pe cap de locuitor. Ne putem întreba 
cum vor fi plătite cazurile nenumărate ce vor rezulta de pe urma 

Fi promovate cu atâta agresivitate în fiecare 
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științifică! Pe de altă parte, când apare un articol 
țiilor, care încearcă să 

convingă publicul că aceste tehnologii nu au niciun efect advers 
și difuzată. De ce? 

Autorii unui studiu publicat anul trecut în The Guardian, 
și telefoanele mobile, 

Când Henry Lai, profesor de bioinginerie la Universitatea din 
analizat 326 de studii legate de siguranța 

tehnologiilor wireless, publicate între anii 1990 și 2006, el a 
descoperit că 44% dintre ele nu găsiseră niciun efect biologic 

ții, iar 56% găsiseră. Aparent, părerile 
e. Însă atunci când Lai a reclasificat 

țare a acestora, a apărut o 

cu totul altă imagine: 67% dintre studiile independente au găsit 
efecte biologice, în comparație cu doar 28% dintre studiile 
finanțate de industria telecomunicațiilor. Descoperirile lui Lai 
au fost replicate într-o analiză din 2007 publicată în revista 
Environmental Health Perspectives
probabilitatea ca studiile finanțate de industrie să găsească 
efecte asupra sănătății era de două or
decât în cazul studiilor independente. (…)

Neutralizarea din partea industriei a problemei siguran
deschis poarta pentru modificarea societă
Internetul Obiectelor. Acesta va necesita însă augmentarea 
tehnologiei 4G actuale cu cea 5G, crescând astfel masiv 
expunerea întregii populații la radiații. La fel ca în cazul 
telefoanelor mobile, tehnologia 5G este pe punctul de a fi 
introdusă fără vreo testare prealabilă, pentru a se vedea dacă 
prezintă sau nu siguranță. În ultimii 30 de ani, miliarde de 
persoane din toată lumea au fost expuse la un experiment de 
sănătate publică: folosește un telefon mobil azi, și află mai 
târziu dacă îți va produce vătămări genetice sau cancer

 

Opt efecte fiziopatologice ce vor fi 
amplificate de 5G

Prof. dr. Martin L. PALL

       În timp ce implementarea tehnologiei wireless 5G este 
asiduu promovată, fără a fi testată temeinic în prealabil în 
ceea ce priveşte efectele biologice, dr. Martin Pall 
în Biochimie și Genetică, profesor emerit de Biochimie 
Științe Medicale Fundamentale la Universitatea de Stat din 
Washington, director de cercetare la Tenth Paradigm 
Research Group, Portland, Oregon 
dovezilor științifice incontestabile, asupra pericolului unei 
iminente explozii a problemelor de sănătate cauzate de noua 
tehnologie: boli neuro-degenerative 
cancere, autism, copii născuți morți, orbire, disfuncții 
hormonale, deteriorarea ADN-ului, insuficien
holocaustul insectelor, distrugerea pădurilor.

stfel, într-un amplu raport adresat forurilor responsabile 
ale Uniunii Europene, Statelor Unite 
organizațiilor internaționale competente, dr. Martin Pall 

sintetizează opt tipuri de afecțiuni ce pot fi provocate de 5G.
A

dezbateridezbateridezbateridezbateri 

Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019 

cu totul altă imagine: 67% dintre studiile independente au găsit 
ție cu doar 28% dintre studiile 

țiilor. Descoperirile lui Lai 
o analiză din 2007 publicată în revista 

Environmental Health Perspectives, care a conchis că 
țate de industrie să găsească 

ții era de două ori și jumătate mai mică 
decât în cazul studiilor independente. (…) 

Neutralizarea din partea industriei a problemei siguranței a 
deschis poarta pentru modificarea societății propusă prin 
Internetul Obiectelor. Acesta va necesita însă augmentarea 

4G actuale cu cea 5G, crescând astfel masiv 
ții la radiații. La fel ca în cazul 

telefoanelor mobile, tehnologia 5G este pe punctul de a fi 
introdusă fără vreo testare prealabilă, pentru a se vedea dacă 

ultimii 30 de ani, miliarde de 
persoane din toată lumea au fost expuse la un experiment de 

ște un telefon mobil azi, și află mai 
ți va produce vătămări genetice sau cancer…”. 

Opt efecte fiziopatologice ce vor fi 
ificate de 5G 

Prof. dr. Martin L. PALL 

În timp ce implementarea tehnologiei wireless 5G este 
asiduu promovată, fără a fi testată temeinic în prealabil în 
ceea ce priveşte efectele biologice, dr. Martin Pall ‒ doctor 

r emerit de Biochimie și 
Științe Medicale Fundamentale la Universitatea de Stat din 
Washington, director de cercetare la Tenth Paradigm 
Research Group, Portland, Oregon ‒ avertizează, pe baza 

științifice incontestabile, asupra pericolului unei 
inente explozii a problemelor de sănătate cauzate de noua 

degenerative și cronice, infertilitate, 
ți morți, orbire, disfuncții 

ului, insuficiență renală, 
distrugerea pădurilor. 

 

un amplu raport adresat forurilor responsabile 
ale Uniunii Europene, Statelor Unite și tuturor 

țiilor internaționale competente, dr. Martin Pall 
țiuni ce pot fi provocate de 5G. 
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Mai bine de 60% din raport se concentrează pe contestarea 
afirmațiilor Comitetului Științific pentru Riscurile Medicale 
Emergente și Nou Identificate (SCENIHR), ale industriei 
telecomunicațiilor, ale Comisiei Federale a Comunicațiilor 
(FCC) și ale Administrației pentru Alimente și Medicamente 
(FDA) din Statele Unite, care nu reflectă știința actuală și omit, 
în mod repetat, o mare parte sau chiar toate concluziile acesteia. 
Aceste organizații sunt obișnuite nu numai cu omisiunile, ci și 
cu falsurile ușor demonstrabile, susținând eforturile ample ale 
industriei telecomunicațiilor de a corupe știința, atacând oameni 
de știință a căror singură vină a fost aceea că ajunseseră la 
descoperiri importante care nu erau pe placul industriei, precum 
și de a corupe agențiile federale cu importante roluri de 
reglementare. 

Există însă o vastă literatură de specialitate ce oferă un nivel 
ridicat de certitudine științifică pentru fiecare dintre cele opt 
efecte fiziopatologice provocate de expunerile la câmpurile 
electromagnetice (CEM) de frecvență non-termică a 
microundelor. Astfel, CEM-urile provoacă: 

1. Trei tipuri de atacuri ale ADN-ului celular, care produc 
rupturi monocatenare și bicatenare în ADN-ul celular, oxidând 
bazele din ADN-ul celular. Fiecare dintre aceste modificări 
duce la apariția cancerului și la importante modificări genetice 
atât la oameni, cât și animale. Când se petrec în celulele 
somatice, pot cauza cancerul, iar când se petrec în celulele de 
linie germinală, cauzează trei dintre cele mai importante tipuri 
de mutații în generațiile viitoare: mutații cromozomiale, mutații 
ale numărului de cópii și mutații punctuale. 

2. Fertilitate scăzută la bărbați și femei, creșterea riscurilor 
de avort spontan, scăderea nivelurilor de estrogen, progesteron 
și testosteron, scăderea libidoului. Calitatea spermei poate 
scădea sub 50% la populațiile din țările lumii avansate 
tehnologic. Un studiu realizat pe reproducerea cobailor a arătat 
că expunerea la CEM-uri de frecvență radio în parametrii aflați 
în limitele actualelor linii directoare de siguranță a produs 
scăderi substanțiale în reproducere, în timp ce o expunere peste 
aceste limite a produs sterilitate totală sau aproape totală, direct 
proporțională cu nivelul de expunere ‒ sterilitate ce s-a dovedit 
în mare parte ireversibilă. 

3. Efecte neurologice și neuro-psihiatrice. Un articol scris de 
dr. Martin Pall pe această temă, precum și două studii anterioare 
citate au evidențiat o serie de efecte ale CEM-urilor, înregistrate 
în societățile noastre avansate tehnologic: perturbări ale 
somnului și insomnie; oboseală; dureri de cap; depresii și 
simptome depresive; lipsă de concentrare și de atenție, 
disfuncții cognitive; amețeală și vertij; perturbări ale memoriei; 
agitație, tensiune, anxietate, stres și iritabilitate. Există dovezi 
științifice că CEM-urile cauzează un debut al demenței foarte 
devreme, incluzând Alzheimer, demență digitală sau alte forme 
ale acestei boli. 

4. Apoptoză (moartea celulară programată). Cele mai 
importante consecințe ale creșterilor semnificative ale apoptozei 

sunt apariția bolilor neuro-degenerative și reproducerea scăzută, 
dar, pe lângă acestea, mai există și altele. 

5. Afecțiunile provocate de stresul oxidativ. Stresul oxidativ 
afectează reproducerea, funcțiile neurologice, determină 
deteriorări ale ADN-ului celular și cauzează cancerul. 

6. Efecte endocrine (hormonale). Prin expunerea la CEM, 
scad nivelurile hormonilor steroizi, în timp ce nivelurile altor 
hormoni cresc; de asemenea, scad nivelurile hormonilor neuro-
endocrini și ale insulinei, probabil datorită epuizării endocrine. 

7. Creșteri ale nivelurilor de calciu intracelular ([Ca2+]i) ca 
urmare a expunerii la EMF, ducând la creșterea semnalizării 
celulare prin ionii de calciu. 

8. Apariția cancerului. Efectele în lanț produse în celulele 
noastre de expunerile la EMF-uri pot cauza cancer în 15 moduri 
diferite. Cancerul cerebral, cancerul salivar, neurinomul acustic 
și alte două tipuri de cancer înregistrează o creştere a incidenței 
din cauza folosirii telefonului mobil. Persoanele care trăiesc în 
apropierea turnurilor de telefonie mobilă prezintă rate crescute 
de cancer. Operatorii radio de unde scurte sau radio-amatorii, 
precum și persoanele expuse la radar au o incidență ridicată de 
cancer. Utilizatorii de telefoane mobile pe termen lung au cea 
mai mare incidență de cancer cerebral, constatându-se apariţia 
cancerului pe partea ipsilaterală a capului (partea pe care sunt 
folosite telefoanele mobile). 

Soluții există  

Fiecare dintre aceste efecte este produs prin mecanismul 
principal de acțiune al CEM-urilor de frecvență joasă, şi anume 
prin activarea canalelor de calciu dependente de voltaj 
(CCVD). Fiecare dintre aceste efecte este produs prin așa-
numitele efecte în lanț ale activării CCVD, care conduc apoi la 
electro-hiper-sensibilitate (EHS). În continuare, EHS provoacă 
perturbări metabolice foarte greu de recuperat după un anumit 
nivel. Sensibilitatea extraordinară a senzorului de voltaj CCVD 
la forțele EMF-urilor ne arată că actualele linii directoare de 
siguranță permit să fim expuși, în mod legal, la niveluri de EMF 
aproximativ de 7,2 milioane de ori peste nivelul normal. Astfel, 
atât fizica, cât și biologia atrag atenția asupra aceluiași 
mecanism de acțiune a EMF-urilor non-termice.Astfel, 
diferitele efecte produse de EMF-uri devin adevărate amenințări 
existențiale, dacă luăm în considerare faptul că unele dintre ele 
sunt deopotrivă cumulative și ireversibile. Există o evidență 
incontestabilă a caracterului cumulativ și ireversibil al efectelor 
neurologice și neuro-psihice, al celor reproductive, al mutațiilor 
ADN-ului, al efectelor cardiace, precum și al unora dintre 
efectele hormonale. 

De asemenea, orice ocurență a ADHD-ului și autismului ca 
urmare a expunerii la CEM-uri nu face decât să ne îngrijoreze și 
mai mult. Când știm că valorile spermei au scăzut sub 50% în 
toate țările dezvoltate tehnologic la nivel mondial, e greu să 
ascunzi faptul că majoritatea populației din aceste țări este deja 
serios afectată. Aceeași concluzie se poate trage și pe baza 
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răspândirii efectelor neuro-psihiatrice în aceste țări. Ambele 
efecte se vor agrava și mai mult, chiar și fără creșterea 
expunerilor curente, din cauza naturii cumulative și a 
ireversibilității lor. Evident, 4G și 5G nu fac decât să 
înrăutățească situația. 

În plus, este de așteptat ca deteriorarea funcțiilor creierului, pe 
care o constatăm deja, să ne pecetluiască soarta, dacă nu vom 
acționa rapid și energic, căci există soluții: internetul poate fi 
accesat în continuare folosind conexiuni cu fir; putem reduce 
substanțial radiația telefonului mobil și radiația telefonului fără 
fir; contoarele inteligente (smart meters) pot funcționa foarte 
bine prin conexiuni prin cablu etc. 

Atâta timp cât există un risc major determinat de multiple 
amenințări existențiale pentru fiecare țară avansată tehnologic, 
ignorarea vehementă a acestuia dovedește o uriașă lipsă de 
responsabilitate. 

Angajat ONU: Tehnologia 5G 
înseamnă război împotriva umanității 

 

 Adrian VORNICU 

      Primele opt luni din Cel De-al Dolea Război Mondial au 
fost fără lupte, fiind numite Războiul Mut. Folosirea 
undelor milimetrice din cadrul celei de-a cincea generații de 
tehnologie a comunicațiilor, sau 5G, este tot un război mut, 
de o altă natură 

cest război nevăzut este și mut, dar de această dată se 
trag focuri – sub forma fasciculelor de radiații 
electromagnetice (REM), asemănătoare razelor laser, 

emise de mânunchiuri de mici antene[1] – și nimeni dintre cei 
aflați în bătaia focului nu știe că este vătămat serios, ireparabil 
și pe tăcute. 

Într-o primă fază, 5G îi va face pe oameni electro-
hipersensibili[2]. Probabil faptul că am stat în fața a două mari 
ecrane de calculator pentru mai bine de 18 ani cât am lucrat 
pentru ONU m-a făcut și pe mine electro-hipersensibilă. Atunci 
când Biroul ONU din Viena a instalat, în decembrie 2015, 
puncte de acces (hotspot) pentru telefonie mobilă și WiFi – 
menite să servească mari areale publice – în îngustele coridoare 
de metal din Centrul Internațional din Viena, m-am simțit rău în 
continuu pentru următoarele șapte luni. 

Timp de doi ani și jumătate am făcut apoi tot ce mi-a stat în 
puteri pentru a alerta sindicatul angajaților ONU, administrația 
și serviciile medicale despre pericolul pe care radiațiile 
electromagnetice emise de aceste puncte de acces îl reprezintă 
pentru sănătatea angajaților ONU, dar am fost ignorată. De 
aceea, în mai 2018, am ridicat problema chiar Secretarului 
General al ONU, Antonio Guterres (vezi transcript-ul mai jos). 
Este fizician și inginer în electricitate, având în trecut prelegeri 
despre semnalele de telecomunicații dar, cu toate acestea, el 
declară că nu știa nimic despre toate acestea. A promis să ceară 

OMS (Organizația Mondială a Sănătății – n.tr.) să studieze 
problema dar, șapte luni mai târziu, acele puncte de acces 
(hotspot) erau încă la locul lor. Nu am primit niciun răspuns la 
foarte multele mail-uri pe care i le-am trimis. 

Drept urmare, m-am bucurat să mă pot alătura eforturilor de 
publicare a unui Apel Internațional de Oprire a Emisiilor 5G pe 
Pământ și în Spațiu întrucât îmi era foarte clar că, în ciuda celor 
43 de apeluri științifice anterioare, foarte puțină lume înțelege 
pericolele radiațiilor electromagnetice (REM). Experiența mea 
ca redactor ar putea fi de folos pentru a ne putea asigura că un 
nou „apel 5G”, inclusiv privind emiterea de fascicule 5G din 
spațiu, ar fi redactat clar, cuprinzător, explicativ dar accesibil și 
celor nespecialiști, citând din peste o sută de lucrări științifice 
dintre zecile de mii publicate în ultimii 80 de ani despre efectele 
biologice ale REM[3]. 

Având în spate ani de redactare a documentelor ONU privind 
spațiul cosmic, știu că acesta este foarte contestat din punct de 
vedere geopolitic și că orice incident care ar implica un satelit 
militar ar putea declanșa un răspuns catastrofal[4]. Legile 
privind spațiul sunt atât de încurcate – un singur exemplu ar 
putea fi complexitatea legii răspunderii în spațiu[5], [6] – așa 
încât nu am greși dacă am numi orbitele din jurul Pământului 
drept Vestul Sălbatic. China a provocat consternarea 
internațională în 2007, când a demonstrat eficiența unei arme 
anti-satelit distrugându-și intenționat unul propriu. Resturile 
spațiale sunt principala îngrijorare printre țările călătoare în 
spațiu, din cauza așa-numitului sindrom Kessler, care 
prevestește o cascadă de resturi spațiale care ar putea face 
impracticabile în viitor orbitele din jurul Pământului[7]. În 
aceste condiții, lansarea în spațiu a peste 20.000 de sateliți 
comerciali 5G vi se pare un lucru normal? 

Locuiesc în Viena, Austria, unde tăvălugul 5G a venit brusc 
peste noi. În ultimele cinci săptămâni, rețele pre-5G au fost 
anunțate oficial în aeroportul din Viena și chiar 5G în 
Rathenausplatz, principala piață din Viena, care atrage zeci de 
mii de vizitatori în târgurile organizate aici de Crăciun, în 
decembrie, și la patinoarele din ianuarie, o atracție specială 
pentru copii. Alături de păsări și insecte, copiii sunt cei mai 
vulnerabili în fața ravagiilor 5G, din cauza trupurilor lor încă 
mici[8]. 

Prieteni și cunoscuți de-ai mei din Viena, împreună cu copiii 
lor, deja se plâng de simptomele clasice ale otrăvirii cu 
REM[9]: sângerări nazale, dureri de cap, dureri de ochi, dureri 
în piept, greață, oboseală, stări de vomă, tinitus (țiuit în urechi – 
n.tr.), amețeli, simptome asemănătoare gripei și dureri cardiace. 
De asemenea, relatează despre „o bandă strânsă în jurul 
capului”; presiune deasupra capului; dureri scurte și înțepătoare 
prin corp; vibrații ale organelor interne. Alte efecte biologice, 
precum tumori sau demență apar după o perioadă mai 
îndelungată dar, în cazul 5G, care nu a fost niciodată testat din 
punct de vedere al siguranței pentru sănătate, cine știe?[10] 

Parcă peste noapte, o pădure de infrastructură 5G a răsărit în 
Austria. În numai 3 săptămâni, o prietenă de-a mea a trecut de 
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la stadiul de persoană cu o sănătate robustă la una care s-a văzut 
nevoită să părăsească țara în care a trăit 30 de ani. Fiecare 
persoană este afectată diferit de REM. Pentru ea a fost o 
adevărată tortură așa că ultimele ei două nopți în Austria le-am 
petrecut împreună cu ea dormind în pădure. Interesant, în 
drumul ei prin sudul Germaniei, starea ei s-a înrăutățit mai mult 
față de Austria, în timp ce in nordul Germaniei nu a mai avut 
simptome și s-a simțit complet normal, ceea ce sugerează că 
acolo încă nu a ajuns tăvălugul 5G. 

Nu există limitări legale la expunerea la radiații 
electromagnetice. Convenabil pentru industria 
telecomunicațiilor, există doar indicații fără putere de 
constrângere legală, așa cum sunt cele produse de pompos-
numita Comisie Internațională pentru Protecția de Radiațiile 
Non-Ionizante (CIPRNI), care s-a dovedit a fi, exact ca 
Vrăjitorul din Oz, o micuță organizație non-guvernamentală din 
Germania care își numește singură membrii, niciunul dintre ei 
nefiind medic sau expert în probleme de mediu[11]. 

Exact ca Vrăjitorul din Oz, CIPRNI pare să aibă puteri magice. 
Prestidigitațiile ei fac să „dispară” în aer efectele non-termice 
ale radiațiilor electromagnetice, dacă ne gândim la zecile de mii 
de studii care demonstrează efectele biologice ale REM și care 
invalidează așa-numitele lor indicații de siguranță[12]. Mai 
departe, a reușit să vrăjească și Uniunea Internațională pentru 
Telecomunicații, parte a familiei Națiunilor Unite, să 
recunoască aceste indicații[13]. Dar un singur email trimis către 
CIPRNI în octombrie 2018 cu comentarii ale profesorului 
Martin Pall privind noul set de indicații a produs imediat o 
explozie de interes privind prezența on-line a profesorului – 
care până acum fusese inexistentă – din partea firmelor și 
persoanelor din întreaga lume, din partea autorității unei țări 
privind imigrația, din partea Biroului Cancelarului Austriei, al 
unei firme de avocatură din Viena dar și din partea 
Interpolului!!![14], [15] 

Sper ca și alții să citească și să distribuie Apelul pentru Oprirea 
5G în Spațiu, să se trezească și ei și alții și să treacă la acțiune 
pentru a opri 5G. Chiar și opt luni de Război Nevăzut 5G pot 
însemna o catastrofă pentru toată viața de pe planetă. Elon 
Musk este pregătit să lanseze primii 4.425 de sateliți 5G în iunie 
2019 și să „acopere” Pământul cu radiații 5G, ignorând 
nenumărate tratate internaționale. Ar putea fi ultima mare 
extincție planetară, prin grija multi-miliardarei 5G, cel mai mare 
experiment biologic și manifestația celei mai mârșave mândrii 
și lăcomii din istoria omenirii. 

Prima reacție a oamenilor la ideea că 5G poate fi o amenințare 
la întreaga viață de pe pământ este de obicei neîncrederea și 
respingerea. Odată însă ce au examinat mai bine faptele, a doua 
senzație este în mod obișnuit de teroare. Trebuie să transcedem 
acest fapt pentru a putea vedea 5G ca pe o oportunitate de a lua 
problemele în propriile noastre mâini, să ne asumăm 
responsabilitatea și să trecem la acțiune. S-ar putea să fi pierdut 
deja în ultimii 20 de ani peste 80% dintre insectele de pe 
glob[16]. Copacii riscă să fie tăiați cu milioanele pentru a se 
putea asigura un semnal 5G continuu pentru mașinile, 
autobuzele sau trenurile fără conducător uman[17]. Vom 

rămâne indiferenți și vom accepta să fim și noi și copiii noștri 
iradiați, să ne vedem sursele de hrană decimate și mediul 
înconjurător distrus? 

Ziarele din toată lumea popularizează tot mai mult opinia că 
extincția omului s-ar putea să fie un lucru bun[18], [19], dar 
atunci când problema devine nu una retorică ci una reală, când 
vine vorba despre viața ta, a copiilor tăi, a comunității tale și a 
mediului în care tu trăiești și care sunt amenințate iminent, mai 
poți fi de acord cu o asemenea opinie? Dacă nu, te rugăm să 
semnezi Apelul pentru Oprirea 5G și să te mobilizezi în a 
contacta pe toți cei pe care îi cunoști și care ar putea avea 
puterea să oprească tehnologia 5G, mai ales pe Elon 
Musk[20] dar și pe președinții caltor companii care 
intenționează să lanseze sateliți 5G în mai puțin de 20 de 
săptămâni de acum înainte. Viața pe pământ are nevoie de 
ajutorul tău acum! 
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comunicațiilor mobile – și în special al comunicațiilor mobile 5G 
trecute cu vederea. Din acest motiv, vă recomandăm cu empatie să nu implementa
proiect.  

Guvernul vrea să permită amplasarea 
antenelor 5G PESTE TOT inclusiv pe 

spații verzi sau arii protejate. Se dorește 
amplasarea pe blocuri de locuin

acordul proprietarilor
 

     

          Guvernul României pregăte
Urgență prin care va permite amplasarea antenelor 
orașe, pe terenuri agricole (indiferent de clasa de calitate a 
acestora), pajiști permanente, terenuri forestiere, spații 
verzi, terenuri care fac parte din arii naturale protejate, 
informează Hotnews. 

ai precis, Guvernul pregăte
196/2018 cu privire la înfiin
funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condominiilor, astfel încât firmele de comunica
vor putea încheia contracte cu asocia de proprietari reprezentată 
de președinte, fără a fi necesară hotărârea adunării generale a 
asociației de proprietari sau acordul vreunui proprietar din 
condominiu.  

Aceasta, deși Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 prevede 
că: `Părțile comune pot fi utilizate de către terți, persoane fizice 
sau juridice de drept public și/sau privat, numai ca urmare a 
hotărârii adunării generale a asociației de propri
cu acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor din 
condominiu și cu acordul tuturor proprietarilor direct afectați de 
vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosin
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de concesiune, semnat de președinte în numele asocia
avizat de cenzor/comisia de cenzori”. 

 Proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Comunica
condus de Alexandru Petrescu, și va sta în consult
zile. Puteți consulta OUG-ul și Nota de Fundamentare.

Eduard Lovin, vicepreședinte al autorității de reglementare în 
comunicații (ANCOM) spune că nu există riscuri asupra 
sănătății, efectele tehnologiei 5G fiind la fel cu cele din 3G sau 
4G. „În opinia noastră din punctul de vedere al influen
sănătății nu este altfel decât rețele de până acum 3G
sunt câmpuri electromagnetice generate de site-
mobile care trebuie să respecte niște normative date prin ordin 
al Ministrului Sănătății. 

Ca inginer de telecomunicații vă pot spune că, în momentul în 
care densifici site-urile, implicit se va folosi o putere mai mică 
de emisie și radiație de câmp electromagnetic. Densitatea 
câmpului electromagnetic este mare până la câțiva metri în jurul 
site-urilor de antene. Le recomand tuturor, ceea ce fac 
folosim cu rațiune și moderație terminalul mobil și să utilizăm 
căștile handsfree. 

Ca să fiu mai clar, pe rețelele existente - la 2G, 3G, 4G 
momentul în care ai un site care acoperă o rază de 30 de km în 
linie dreaptă cu terminalul mobil, cu cât e distan
atât terminalul mobil trebuie să emită cu o putere mai mare ca 
să ajungă să se propage semnalul la un nivel calitativ 
satisfăcător pentru a avea un schimb de date sau o cla
semnalului vocal. 

Moderația este indicată în astfel de cazuri. Nu neapărat antenele 
influențează în mod majoritar prin câmp electromagnetic corpul 
uman, ci terminalul pe care-l ții la ureche. Cu cât site
o distanță mai mare, cu atât telefonul mobil trebuie să
putere mai mare pentru a-și calibra parametrii de semnal. Cu cât 
site-urile sunt mai dese, implicit puterea de emisie a telefonului 
scade de câteva ori, pentru că nu trebuie să mai propage un 
semnal la 30 de kilometri, ci doar la 500 de metri.

Partea de densificare, în condițiile în care câmpul 
electromagnetic în jurul site-urilor este la nivele mari doar pe o 
rază de câțiva metri în jurul antenelor, rezolvă în sens pozitiv 
problema pentru că telefoanele mobile vor emite c
mai mică ca să ajungă pe distanțe mai mici. Dar recomandăm 
moderație, pentru că dacă stai cu telefonul la ureche multe ore 
pe zi, luni și ani întregi, câmpul electromagnetic îți încălzește 
țesutul. 

Puterile sunt mici la site-urile de telefonie m
compară cu kilowații de la emițătoarele de radio, televiziune, 
radare etc. Până și cablurile de medie tensiune, nu zic de cele de 
înaltă tensiune, creează un câmp mai puternic decât emi
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și va sta în consultare publică 10 
Nota de Fundamentare. 

ședinte al autorității de reglementare în 
ții (ANCOM) spune că nu există riscuri asupra 

ții, efectele tehnologiei 5G fiind la fel cu cele din 3G sau 
n punctul de vedere al influenței asupra 

ții nu este altfel decât rețele de până acum 3G-4G. La fel 
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ște normative date prin ordin 

ții vă pot spune că, în momentul în 
urile, implicit se va folosi o putere mai mică 

și radiație de câmp electromagnetic. Densitatea 
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țiune și moderație terminalul mobil și să utilizăm 

la 2G, 3G, 4G - în 
ază de 30 de km în 

linie dreaptă cu terminalul mobil, cu cât e distanța mai mare cu 
atât terminalul mobil trebuie să emită cu o putere mai mare ca 
să ajungă să se propage semnalul la un nivel calitativ 
satisfăcător pentru a avea un schimb de date sau o claritate a 

ția este indicată în astfel de cazuri. Nu neapărat antenele 
țează în mod majoritar prin câmp electromagnetic corpul 

ții la ureche. Cu cât site-ul este la 
efonul mobil trebuie să-și aloce o 

și calibra parametrii de semnal. Cu cât 
urile sunt mai dese, implicit puterea de emisie a telefonului 

scade de câteva ori, pentru că nu trebuie să mai propage un 
doar la 500 de metri. 

țiile în care câmpul 
urilor este la nivele mari doar pe o 

țiva metri în jurul antenelor, rezolvă în sens pozitiv 
problema pentru că telefoanele mobile vor emite cu o putere 

țe mai mici. Dar recomandăm 
ție, pentru că dacă stai cu telefonul la ureche multe ore 

și ani întregi, câmpul electromagnetic îți încălzește 

urile de telefonie mobilă, nu se 
ții de la emițătoarele de radio, televiziune, 

și cablurile de medie tensiune, nu zic de cele de 
înaltă tensiune, creează un câmp mai puternic decât emițătorul 

unui site de pe un bloc care acoperă câteva sute d
stai sub o linie de înaltă tensiune e
proximitatea unui site de telefonie mobilă”, a precizat Eduard 
Lovin, vicepreședinte al ANCOM, pentru Hotnews.

În Elveția sunt proteste masive împotriva folosirii tehnologiei 
5G, iar Federația Doctorilor Elvețieni a atras 
folosirii tehnologiei 5G, afirmând că „atâta vreme cât nu există 
nicio dovadă științifică asupra lipsei de impact asupra sănătății a 
creșterii nivelului de radiații, trebuie să existe reținere în a face 
acest pas”. 

 În România, doar senatorul PMP, Cristian Lungu
pentru Protecția Consumatorilor și Mănăstirea Petru
pronunțat pentru reținere în folosirea acestor tehnologii.

Românii - cobai pentru multina

 
        Asociația Pro Consumatori, organizaţie de utilitate 
publică, membră a Organizaţiei Europene a 
Consumatorilor, lansează Campania Na
Informare și Educare „Stop 5G”.  

rin intermediul acestei campanii ne propunem să atragem 
atenția autorităţilor statului român asupra pericolelor 
generate de aplicarea tehnologiei 5G în România pentru 

mediu, oameni şi orice altă formă de viaţă. De ase
desfăşura acţiuni de conştientizare a consumatorilor cu privire 
la impactul tehnologiei 5G asupra vieţii şi sănătăţii acestora.

În prezent se promovează puternic implementarea noilor reţele 
de telecomunicaţii 5G, care vor opera cu frecvenţe din 
microundelor de până la 300 GHz. Promovarea aceasta mizează 
doar pe criterii tehnice de viteze foarte mari de transmitere şi de 
descărcare a datelor de către utilizatori, de exemplu pentru 
holograme, şi respectiv pe criterii economice privind gene
rapidă a profiturilor de zeci de miliarde de EUR sau dolari 
pentru operatorii de reţele mobile şi agenţiile guvernamentale 
care reglementează licenţele. La modă este realitatea virtuală şi 
internetul lucrurilor, aşa-zisul Internet of things
înglobat ca orice alt lucru generator de profit în această reţea, 
pierzându-şi individualitatea de fiinţă umană liberă.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) a pus cu mare discreţie, timp de 30 de 
zile la final de 2018, în discuţie aşa-zis publică şi a promovat 
rapid Strategia națională pentru implementarea 5G în România

S-a trecut în 2019 la etapa testelor de implementare în teren, la 
Bucureşti de către Vodafone şi la Flore
către Orange, fără ca populaţia să fie informată despre efectele 
adverse asupra sănătăţii sau bunăstării consumatorilor de 
servicii de telefonie mobilă şi internet wireless. Despre 
dezavantajele privind securitatea datelor personale se vorbeşte 
tangenţial, mai mult din perspectiva vulnerabilităţii sistemelor 
instituţionalizate de date. Aspectele privind securitatea datelor 
instituţionalizate sunt publicate doar pentru eliminarea 
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concurentei puternice a gigantului chinez de telecomunicaţii 
Huawei.          

Nimic nu scapa oficial despre efectele negative asupra sănătăţii, 
bunăstării oamenilor şi a mediului. Dacă se mai fac auzite voci 
neoficiale despre acest subiect, mai mult în mediul online, 
atunci acestea sunt rapid contracarate ca vehiculând probleme 
de mult timp reglementate în Uniunea Europeană sau 
promovând informaţii neconfirmate, chiar tendenţioase, 
contrare progresului tehnologic cu orice preţ. Recent, peste 200 
de cercetători din peste 35 de ţări au semnat o petiţie cerând un 
moratoriu pentru lansarea tehnologiei 5G, până când se va 
dovedi că nivelul de radiaţii la care vom fi expuși cu toţii este 
sigur. 

Încă din 2011 Organizaţia Mondială a Sănătăţii a clasificat 
radiaţiile telefoniei mobile drept un posibil cancerigen, pe baza 
legăturilor asociate între telefonia mobilă și un risc sporit de 
gliom, o formă de cancer cerebral, motivând astfel: "În cazul 
moleculelor vii, oscilaţiile produc modificări în metabolismul 
celular, ducând la scăderea imunităţii organismului şi la 
scăderea coeziunii ţesuturilor, facilitând inclusiv dezvoltarea a 
diferite forme de cancer, mai ales cerebral. Efectele nocive 
depind de intensitatea radiaţiilor electromagnetice, care cresc 
exponenţial, adică proporţional, în funcţie de apropierea faţă de 
instalaţiile ce le produc".Astfel, telefonia mobilă intră în aceeași 
categorie cu DDT-ul și cu vaporii de benzină. Cu toate acestea, 
conform Institutului Naţional pentru Cancer din SUA 
(https://www.cancer.gov/), doar „un număr limitat de studii au 
evidenţiat o asociere statistică între folosirea telefoniei mobile și 
riscul de cancer cerebral…, dar cele mai multe studii nu au găsit 
nicio legătură”, iar poziţia oficială a Centrului pentru Prevenirea 
și Controlul Bolilor (CDC, https://www.cdc.gov/) din aceeaşi 
tară este că „nu există dovezi știinţifice care să dea un răspuns 
concret la această întrebare. Nu știm sigur dacă radiaţiile de la 
telefoanele mobile pot cauza probleme de sănătate mai târziu în 
viaţă.” 

Oare chiar aşa să fie? 

În domeniul radiaţiilor reţelelor 5G am identificat peste 140 de 
articole tehnice şi ştiinţifice publicate numai în 2018 pe plan 
internaţional, care evidenţiază impactul negativ asupra sănătăţii 
şi mai ales efectele insuficient controlate ale acestor câmpuri 
electromagnetice pulsate. Totuşi, dovezile clinice acumulate 
despre oameni bolnavi, sensibili şi afectaţi de electrosmog, 
dovezi experimentale legate de distrugerea ADN, a celulelor şi 
organelor într-o largă varietate de plante şi animale, precum şi 
dovada epidemiologică a faptului că majoritatea afecţiunilor 
civilizaţiei moderne: cancer, boli de inimă şi diabet sunt, în 
mare parte, cauzate de poluarea electromagnetică. Toate acestea 
constituie subiectul unei baze de articole de literatură ştiinţifică 
cu mai mult de 10000 studii de specialitate. Nicio persoană, 
animal, pasăre sau insectă de pe planetă nu va avea capacitatea 
de a evita expunerea, 24 ore pe zi, 365 zile pe an, la nivele de 
radiaţie din domeniul microundelor, care sunt de zeci până la 
sute de ori mai mari decât ceea ce există în acest moment. 
Densitatea planificată a transmiţătoarelor de frecvenţe pentru 
telecomunicaţii este imposibil de imaginat. În plus faţă de 
milioanele de staţii 5G noi de pe Pământ vor fi şi 20.000 sateliţi 
în spaţiu pe orbita geostaţionară pentru aproximativ 200 
miliarde de dispozitive mobile cu caracter receptor-transmiţător. 

Unele frecvențe utilizate de staţiile de telecomunicaţii 5G, cum 
este cea de 23,8 GHz, pot furniza semnături identice cu cele ale 
vaporilor de apă, determinând astfel sateliţii de meteorologie să 
furnizeze informaţii eronate. „Nu am ști dacă semnalul este 
complet natural”, a spus Jordan Gerth, meteorolog la 
Universitatea din Wisconsin-Madison. În consecinţă prognozele 
ar deveni mai puțin corecte, dacă meteorologii încorporează 
aceste date false în modelele lor, după cum se concluzionează 
într-un articol publicat în prestigioasa revistă "Nature". 

Pe de altă parte, corpul uman este constituit din apă în proporţie 
de peste 70% la adulţi şi peste 80% la copii. Noutatea absolută, 
îngrijorătoare pentru oamenii informaţi privind impactul asupra 
sănătăţii şi bunăstării publice, este nouă bandă de frecvente de 
26 GHz repartizată pentru telecomunicaţii în România, foarte 
apropiată de 23,8 GHz, o frecvenţă de absorbţie rezonantă a 
apei. Efectele de penetrare a frecventelor de telefonie mobilă 
actuala la nivelul capului sunt ilustrate mai jos. 

 

Cercetătorii în neurologie au obiectivat prin termografie 
activitatea creierului, implicit reflectarea câmpurilor electrice, 
care se generează la nivelul acestuia, în activitatea psihomentală 
şi reciproc. Se observa că efectele remanente ale radiaţiilor se 
manifestă la o adâncime mai mare în cutia craniană la copii, cu 
atât mai mare cu cât vârsta e mai mică şi asta în condiţii de 
absorbţie nerezonanta. Creierul copiilor în creştere este în mod 
deosebit în pericol, deoarece absoarbe de două ori mai mult 
radiația comparativ cu creierul adulților. Rezonanta amplifica 
foarte mult efectele de absorbţie. Înainte de această descoperire, 
psihofiziologii americani arătaseră că o reflectare similară are 
loc între activitatea psihomentală şi substanţele descărcate la 
nivel cerebral (neurotrasmiţători şi hormoni).        

Aşadar, activitatea electrică a creierului, cea chimică şi 
gândurile sau emoţiile unei persoane sunt intercorelate. Aceeaşi 
informaţie este oglindită în diferitele structuri ale fiinţei umane. 
Activitatea electrică a creierului nu este ecranată de niciun scut 
de protecţie antiradiaţii. Cutia craniană protejează doar faţă de 
acţiuni mecanice sau acţiuni ale factorilor climatici obişnuiţi: 
vânt, razele soarelui, ploaie.       Deci, activitatea electrică a 
creierului este expusă oricărei influenţe electromagnetice 
exterioare, cu alte cuvinte, oricărui dispozitiv Wi-Fi şi oricăror 
emisii de unde electromagnetice. 

Cu toate acestea, chiar şi reglementările internaţionale stabilite 
până acum pentru 2G şi 3G, exemple fiind European 
Community July 1999.1 şi ICNIRP April 1998.2 cu aceleaşi 
valori maxime pentru 950MHz şi 1850MHz, nu sunt adoptate şi 
respectate la fel în toate statele democratice. Italia, Elveţia şi 
Belgia au adoptat nivele acceptate mai scăzute decât în 
reglementările menţionate, Germania a adoptat exact valorile 
statuate, iar Austria, Olanda, China, Japonia şi SUA au făcut 
opinie separată,  adoptând valori mai mari. Deci, tocmai SUA, 
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care nu recunoaşte o asociere între folosirea telefoniei mobile și 
riscul de cancer cerebral, nu respecta nici reglementările 
internaţionale în domeniul protecţiei populaţiei.  Oare suntem 
doar cobai pentru multinaţionalele din domeniul 
telecomunicaţiilor? 

Câteva ştiri importante din mediul online ne-au ridicat semne de 
întrebare, noua utilizatorilor, dar nu şi "autorităţilor" din 
România în domeniul comunicaţiilor şi sănătăţii publice: 

1. Anglia, Lloyds din Londra, unul dintre cele mai importante 
grupuri de asigurări din lume, refuză să încheie contracte de 
asigurare a sănătății față de efectele tehnologiilor wireless 5G 
("Wi-Fi"): https://principia-scientific.org/lloyds-insurers-refuse-
to-cover-5g-wi-fi-illnesses/, publicată în 12 februarie 2019; 

2. Italia, un district al Romei a votat împotriva testelor 5G. Sunt 
de așteptat alte voturi pentru stoparea testelor 5G în patru 
consilii regionale, un consiliu provincial și alte consilii 
municipale din Italia: 
https://www.terranuova.it/News/Attualita/Un-Municipio-di-
Roma-vota-contro-il-5G-cosa-fara-la-Giunta, publicată în 28 
martie 2019; 

3. Rusia, Ministerul rus al Apărării refuză să transfere frecvențe 
pentru 5G, ceea ce întârzie efectiv orice lansare de 5G timp de 
mai mulți ani: 
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/03/28/7977
14-minoboroni-otkazalos-peredavat-5g, publicată în 28 martie 
2019; 

4. Italia, Florenţa aplică principiul precauției, refuzând să 
permită instalarea reţelei 5G, referindu-se la "ambiguitatea și 
incertitudinea organismelor supranaționale și a organismelor 
private (cum ar fi ICNIRP)", care "au poziții foarte diferite unul 
faţă de celălalt, în ciuda dovezilor uriașe ale studiilor publicate 
privind impactul asupra sănătăţii": 
https://oasisana.com/2019/04/05/provoca-danni-al-corpo-
firenze-frena-sul-5g-e-applica-il-principio-di-precauzione-
approvata-con-voto-quasi-unanime-la-mozione-in-difesa-della-
salute-notizia-esclusiva-oasi-sana/, publicată în 5 aprilie 2019; 

5. Belgia, Ministrul Mediului a declarat că Bruxelles opreşte 
planurile de lansare a reţelelor 5G, pentru că nivelele de radiaţii 
sunt imposibil de estimat şi “Oamenii din Bruxelles nu sunt 
porci de Guineea, a căror stare de sănătate o pot vinde pentru 
profit": http://www.brusselstimes.com/brussels/14753/radiation-
concerns-halt-brussels-5g-for-now, publicată în 1 aprilie 2019; 

6. Germania, germanii au semnat în masa o petiţie pentru a 
determina Bundestag-ul să dezbată stoparea acordării licenţelor 
5G până la lămurirea impactului asupra sănătăţii: 
https://www.telecompaper.com/news/germans-petition-
parliament-to-stop-5g-auction-on-health-grounds--1287962, 
publicată pe 4 aprilie 2019; 

7. Olanda, Membrii Parlamentului din Țările de Jos insistă că 
cercetarea în domeniul impactului radiațiilor să fie efectuată 
înainte de aprobarea rețelelor 5G: 
https://takebackyourpower.net/5g-the-dominoes-are-starting-to-
fall/, publicată în 4 aprilie 2019; 

8. SUA, Judecătorii de la Curtea Supremă din California au 
validat în unanimitate o ordonanță din San Francisco din 2011, 

care impune companiilor de telecomunicații obținerea de 
autorizații de la nivelul local, nu federal, înainte de a plasa 
antenele pe infrastructura orașului: 
https://zero5g.com/2019/california-supreme-court-sides-with-
cities-in-small-cell-faceoff/, publicată în 5 aprilie 2019; 

9. Elveţia, Cantonul Vaud a adoptat o rezoluție prin care solicită 
un moratoriu asupra instalării antenelor 5G până la publicarea 
în această vară a unui raport privind 5G de către Oficiul Federal 
Elvețian pentru Mediu: https://takebackyourpower.net/5g-vaud-
switzerland-adopts-moratorium/, publicată în 9 aprilie 2019; 

10. Elveţia, Geneva adoptă o moțiune pentru un moratoriu 
privind 5G, cerând Consiliului de Stat să solicite OMS să 
monitorizeze studii științifice independente, pentru a determina 
efectele nocive ale 5G: https://www.letemps.ch/suisse/geneve-
adopte-une-motion-un-moratoire-5g, publicată în 11 aprilie 
2019. 

Autoritățile de reglementare din întreaga lume se vor reuni abia 
pe 28 octombrie 2019 la Sharm el-Sheikh, Egipt, pentru a 
încheia acorduri internaționale, prin care companiile vor putea 
utiliza frecvențele pentru transmisiile 5G și vor stabili un nivel 
acceptabil de interferență cu frecvențele de observare a 
Pământului. 

Dacă planeta nostra Terra are în mod natural o ionosferă, un 
scut magnetic geoterestru şi centurile de radiaţii Van Allen, care 
ne protejează de radiaţiile electromagnetice nocive şi de 
bombardamentul ionilor provenind din Cosmos, atunci de 
radiaţiile electromagnetice artificiale tot mai dense din imediata 
noastră vecinătate trebuie să ne protejăm singuri. 

În fapt, reţelele 5G şi celelalte surse artificiale de radiaţii 
electromagnetice generează electrosmogul, care reprezintă noul 
fumat: profitabil pentru industrie, nociv pentru consumatori. 

Unica Recomandare U.E. nr. 519/1999 în domeniu, preluata în 
legislaţia naţională prin Ordinul de ministru al Sănătăţii nr. 
1193/29.09.2006, publicat în M. Of. al României nr. 
895/03.11.2006, este deja depăşită, nu mai corespunde 
specificaţiilor tehnice stabilite actualmente pentru efectele 
cumulării incontrolabile a radiaţiilor 5G în aglomerările urbane. 

Oficial, Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a răspuns 
că există trei comisii internaţionale (SCENIHR, ICNIRP, 
SCEER), care lucrează la reevaluarea situaţiei. Răspunsurile 
INSP nu dovedesc o reală preocupare pentru actualizarea şi 
implementarea pe plan naţional a unor standarde de protecţie a 
sănătăţii publice, căci am văzut mai sus ca "Florenţa aplică 
principiul precauției, refuzând să permită instalarea reţelei 5G, 
referindu-se la "ambiguitatea și incertitudinea organismelor 
supranaționale și a organismelor private (cum ar fi ICNIRP)." 
Atunci, de ce atâta grabă în implementarea în România a unor 
reţele de telecomunicaţii 5G cu efecte imprevizibile şi 
reglementate în domeniul sănătăţii umane? 

Instanţa lucrului deja judecat în acest domeniu al protecţiei 
populaţiei la radiaţiile generate de antenele de telefonie 
mobilă 

Chiar şi existenţa unui risc potenţial justifica îndepărtarea 
antenelor de pe locuinţe. Atât timp cât nu s-a stabilit cu un 
anumit grad de certitudine că antenele GSM nu au nici un efect 
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periculos asupra vieţii şi sănătăţii unei persoane, care locuieşte 
permanent în preajma acestor dispozitive, reclamantul trebuie să 
beneficieze de principiul precauţiei instituit de art. 174 din 
Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (fostul art. 130 R 
din Tratatul de la Maastricht), care s-ar traduce prin aceea că, în 
lipsa unor date certe referitoare la consecinţele pe termen lung 
ale expunerii la câmpuri electromagnetice, autorităţile trebuie să 
protejeze cu prioritate individul contra riscurilor potenţiale. 

Instanţa apreciază că dreptul la viaţă şi integritate fizică, 
şi implicit la sănătate, garantat de art. 2 din Convenţia 
Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea nr. 30 din 
18.05.1994 (publicată în M. Of. Nr. 135/31.05.1994) şi 
consacrat de art. 22, art. 34 şi art. 35 din Constituţia României, 
presupune şi eliminarea din mediul biologic al individului a 
oricărui risc potenţial pentru sănătatea şi bunăstarea să. 

Companiile de telecomunicaţii vor trebui să ţină cont de faptul 
că vor fi obligate să-şi îndepărteze antenele de telefonie mobilă 
din preajma unor imobile şi să piardă investiţiile efectuate. 

Precedente în justiţie  

1. Tribunalul Comercial Cluj a respins în aprilie 2011 acţiunea 
companiei de telefonie Orange prin care cerea obligarea 
locatarilor dintr-un bloc din Mănăştur să permită pornirea 
antenelor de pe imobil: 
http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/orange-pierde-procesul-
antena-de-pe-bloc--64189.html. 

2. Un orădean a înfruntat cu tenacitate compania Vodafone 
pentru desfiinţarea antenei de emisie-recepţie montate pe terasa 
blocului în care locuieşte. Sentinţa obţinută în februarie 2013 îi 
dă dreptate, instanţa acceptând, pentru prima oară în România, 
că emisiile antenelor GSM sunt nocive şi pot provoca inclusiv 
cancer cerebral: http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-
6/jos-antena-in-premiera-judecatoria-obliga-o-companie-de-
telefonie-sa-si-demonteze-o-antena-de-pe-un-bloc-
106241.html?mobile=no; 

3. O asociaţie de proprietari din blocul nr. 30 B, din oraşul 
Reşiţa, str. Petru Maior, judeţul Caraş Severin, a obţinut pe 6 
decembrie 2016 la Judecătoria Sectorului 1 o decizie prin care 
compania de telefonie Vodafone este obligată să demonteze 
antena GSM de pe bloc. 

HG nr. 520 din 2016 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate 
de câmpuri electromagnetice (M. Of. al României nr. 576 din 
28 iul. 2016)  stabileşte cerinţele minime pentru protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea 
lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la câmpuri 
electromagnetice la locul de muncă. Dacă pentru lucrători 
exista reglementări specifice privind expunerea temporară 
la câmpuri electromagnetice, atunci de ce nu ar beneficia de 
acestea şi oamenii care locuiesc permanent în astfel de 
amplasamente?  

În data de 29 ianuarie 2015, a fost adoptată în Franţa legea cu 
privire la limitarea expunerii la undele electromagnetice 
(publicată oficial în 10 febr. 2015). Este începutul recunoaşterii 
pericolului radio-frecvenţelor asupra sănătăţii.Legea prevede 
reguli mai stricte privind publicitatea în domeniul telefoniei 
mobile şi a celorlalte tehnologii fără fir: a fost interzisă 

recomandarea şi vânzarea unui telefon mobil copiilor sub 14 
ani. În plus, toate reclamele despre telefoanele mobile trebuie să 
recomande utilizarea căştilor. A fost interzisă utilizarea reţelelor 
Wi-Fi în locaţiile destinate activităţilor pentru copii mai mici de 
trei ani, iar în şcoli sunt permise doar în spaţii dedicate 
activităţilor legate de tehnologia informaţiei: http://www.vie-
publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-
relative-sobriete-transparence-concertation-matiere-exposition-
aux-ondes-electromagnetiques.html. 

 

Deocamdată, măsurările test de câmpuri electromagnetice, 
efectuate de ANCOM în România, sunt pe două cazuri izolate 
"device to device", nu pe câmpuri multiple cumulate în hot 
spot-uri specifice aglomerărilor urbane de tip smart-city şi nu 
sunt concludente privind impactul pe termen lung asupra 
sănătăţii populaţiei.  

 

Pe plan internaţional măsurările au fost un eşec chiar din punct 
de vedere tehnic, vitezele de download 5G nu au fost mai mari 
decât cele furnizate acum de tehnologia 4G. Costurile imense de 
implementare şi lipsa telefoanelor mobile pentru 5G sunt alte 
impedimente care întârzie lansarea oficială a reţelelor 5G. 

De fiecare dată când trecem de la o generație de telecomunicaţii 
mobile la alta, crește exponențial cantitatea de radiaţii 
electromagnetice la care toți suntem expuși, aşa cum reiese din 
imaginile de mai jos.  

Oameni de ştiinţă de top confirma temerile noastre 

Dr. Martin Pall de la Universitatea Statului Washington,vorbind 
la o masă rotundă organizată de NIH şi CDC, a afirmat: 
"Introducerea reţelelor 5G fără ca un singur test biologic să fi 
furnizat dovada siguranţei în ceea ce priveşte sănătatea fiinţelor 
umane, animalelor şi mediului este absolut nebunească.": 
https://www.youtube.com/watch?v=kBsUWbUB6PE şi 
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https://s3.amazonaws.com/media.electrosmogrx.com/dr
5g-hazard-letter.pdf. 

 Această acţiune este echivalentă cu a pune la dispoziţia 
publicului noi medicamente fără a efectua un singur test privind 
siguranţă şi eficacitatea acestora. 

 

Lipsa standardelor de protecţie a populaţiei nu constituie însă 
un impediment pentru actorii care promovează "progresul" cu 
orice preţ uman. 

Pentru a înrăutăţi situaţia, telecomunicaţiile 5G necesita 
instalarea a zeci de milioane de noi antene "cu celule mici". 
Vorbim despre o antenă la fiecare 3 până la 12 case în zone 
rezidențiale și la fiecare bloc din zonele centrale, iar cel mai 
îngrijorător este că nu ştim cum ne va afecta sănătatea.

Reducerea expunerii la radiaţii electromagnetice se realizează 
urmând pasi simpli:  

#1: Învaţa cum să recunoşti simptomele expunerii la radiaţii. 
Ele sunt redate în tabelul alăturat. 

#2: Învaţa cum radiaţiile afectează fiecare celulă. Recent, 
oamenii de ştiinţă au descoperit că radiaţiile de la telefoanele 
mobile, router-ele wifi şi turnurile de antene activează 
nenumăraţi senzori microscopici care se găsesc pe suprafaţa 
fiecăreia dintre celule. Atunci când acești "senzori de tensiune" 
sunt expuși semnalelor electromagnetice străine, celulele tale 
sunt înșelate şi permit unor cantități mari de calciu să curgă în 
interiorul lor. În mod normal, calciul este un mineral sănăto
dar prea mult calciu în interiorul celulei echivalează cu a turna 
gaz pe foc și astfel se declanșează o serie de efecte negative 
asupra sănătății, cum ar fistresul oxidativ, spargerea ADN
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tă acţiune este echivalentă cu a pune la dispoziţia 
publicului noi medicamente fără a efectua un singur test privind 

 

Lipsa standardelor de protecţie a populaţiei nu constituie însă 
movează "progresul" cu 

Pentru a înrăutăţi situaţia, telecomunicaţiile 5G necesita 
instalarea a zeci de milioane de noi antene "cu celule mici". 
Vorbim despre o antenă la fiecare 3 până la 12 case în zone 

zonele centrale, iar cel mai 
îngrijorător este că nu ştim cum ne va afecta sănătatea. 

Reducerea expunerii la radiaţii electromagnetice se realizează 

#1: Învaţa cum să recunoşti simptomele expunerii la radiaţii. 

#2: Învaţa cum radiaţiile afectează fiecare celulă. Recent, 
oamenii de ştiinţă au descoperit că radiaţiile de la telefoanele 

ele wifi şi turnurile de antene activează 
nenumăraţi senzori microscopici care se găsesc pe suprafaţa 

ști "senzori de tensiune" 
și semnalelor electromagnetice străine, celulele tale 

șelate şi permit unor cantități mari de calciu să curgă în 
interiorul lor. În mod normal, calciul este un mineral sănătos, 
dar prea mult calciu în interiorul celulei echivalează cu a turna 

și astfel se declanșează o serie de efecte negative 
ții, cum ar fistresul oxidativ, spargerea ADN-ului, 

epuizarea melatoninei, infertilitatea 
(https://s3.amazonaws.com/media.electrosmogrx.com/dr
5g-hazard-letter.pdf). 

#3: Învaţa să te lipseşti de telefonul mobil sau să
departe de corp şi să simţi beneficiile minimizării expunerii la 
radiaţii electromagnetice. 

#4: Învaţa să utilizezi mijloacele de ecranare electromagnetică.

"Guvernul României vinde sănătatea românilor pe câteva miliarde de 
lei care se vor obține din vânzarea drepturilor de utilizare a benzilor 
de frecvențe specifice tehnologiei 5G. Asociația Pro Consumatori 
somează Guvernul României să aplice principiul precau
au procedat și alte state sau orașe europene, în privința tehnologiei 
5G, și să oprească orice demers în vederea realizării operabilității 
acestei tehnologii. În prezent există în lume mii de studii 
insitute de cercetare și universități de prestigiu, referitoare la impactul 
devastator generat de folosirea acestei tehnologii asupra mediului 
ființelor vii!" a precizat dl. conf. univ. dr. Costel Stanciu, 
Președinte APC.   

Senatorul Cristian Lungu cere 
îndepărtarea antenelor 5G din Flore

(Cluj): Nu suntem laboratorul de 
experimente al nimănui!

     Senatorul Cristian Lungu atrage aten
informare a cetățenilor asupra efectelor adverse ale folosirii 
tehnologiei 5G, deși în alte state există dubii serioase cu 
privire la siguranţa acesteia, informează un comunicat de 
presă. 

Senatorul Cristian Lungu

Ca urmare a deciziei Guvernului României de a accepta 
tehnologia 5G în România, au fost instalate terminale fixe 5G în 
comuna Florești, județul Cluj, în centrul vechi din București, iar 
până la sfârșitul anului vor fi prezente în orașe precum 
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Senatorul Cristian Lungu 

Ca urmare a deciziei Guvernului României de a accepta 
tehnologia 5G în România, au fost instalate terminale fixe 5G în 

ști, județul Cluj, în centrul vechi din București, iar 
șitul anului vor fi prezente în orașe precum 
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Constanța, Iași, Brașov, Timișoara, Craiova și Sibiu, țintite fiind 
zonele cu populație ridicată. 

Senatorul Vasile-Cristian Lungu atrage atenția asupra faptului 
că în Europa există deja țări care au blocat tehnologia 5G 
datorită pericolului asupra sănătății populației, însă în România, 
populația nici măcar nu a fost informată despre folosirea 
tehnologiei 5G, darămite să se vorbească despre 
ale radiațiilor asupra cetățenilor. 

Conform senatorului, în Europa se iau măsuri de siguran
de posibilele efecte nefaste ale tehnologiei 5G 
îndepărtarea acestor antene din orașele României.

„Nu suntem laboratorul de experimente al nimănui! Antenele 
5G este necesar să dispară din Florești și din alte orașe până 
există studii concludente despre impactul pe care tehnologia 5G 
îl are asupra sănătății populației!”, a declarat Lungu.

Într-o interpelare adresată ministrului Comuni
Alexandru Petrescu, senatorul Cristian Lungu cere lămuriri 
despre studiile care au dus la autorizarea prin ANCOM a 
terminalelor fixe 5G amplasate în Florești, Cluj. 

De asemenea, cere ca ministerul să-și argumenteze decizia 
având în vedere că în alte țări din Europa această tehnologie a 
fost interzisă pentru binele populației. 

Asociația Pro Consumatori atrăgea atenția, încă din luna mai, 
asupra potențialelor efecte adverse ale tehnologiei 5G asupra 
populației. 

În luna aprilie, Bruxelles-ul anunța blocarea implementării 
acestei tehnologii din cauza riscurilor pentru sănătate.

Controlul oamenilor prin intermediul 
undelor electromagnetice

      Un anumit tip de manipulare implică ştiinţa şi foloseşte 
progresele obţinute de cercetători în domeniul cont
minţii oamenilor prin intermediul ecranelor TV sau al 
monitoarelor computerelor.  

Căutaţi pe Google US 6506148 B2. Este seria unui patent 
înregistrat în SUA, care confirmă ceea ce se presupunea de 
mult: DA, există posibilitatea ca oamenii, la nivel
poată fi controlaţi prin intermediul monitoarelor TV şi a 
ecranelor computerelor. Sunteţi curioşi cum? 

Înregistrarea patentului US 6506148 B2 nu ar fi fost o mare 
ştire (de altfel în SUA se înregistrează anual jumătate de milion 
de patente) dacă nu ar fi reprezentat dovada faptului că 
cercetătorii au brevetat pe această cale invenţia care permite 
controlul minţii celor care urmăresc programele TV.
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țări care au blocat tehnologia 5G 

ții populației, însă în România, 
ția nici măcar nu a fost informată despre folosirea 

tehnologiei 5G, darămite să se vorbească despre efectele nocive 

Conform senatorului, în Europa se iau măsuri de siguranță față 
de posibilele efecte nefaste ale tehnologiei 5G și el cere 

șele României. 

mente al nimănui! Antenele 
ști și din alte orașe până 

există studii concludente despre impactul pe care tehnologia 5G 
”, a declarat Lungu. 

o interpelare adresată ministrului Comunicațiilor, 
Alexandru Petrescu, senatorul Cristian Lungu cere lămuriri 
despre studiile care au dus la autorizarea prin ANCOM a 

 

și argumenteze decizia 
țări din Europa această tehnologie a 

ția Pro Consumatori atrăgea atenția, încă din luna mai, 
țialelor efecte adverse ale tehnologiei 5G asupra 

blocarea implementării 
acestei tehnologii din cauza riscurilor pentru sănătate. 

Controlul oamenilor prin intermediul 
undelor electromagnetice 

Un anumit tip de manipulare implică ştiinţa şi foloseşte 
progresele obţinute de cercetători în domeniul controlului 
minţii oamenilor prin intermediul ecranelor TV sau al 

. Este seria unui patent 
înregistrat în SUA, care confirmă ceea ce se presupunea de 
mult: DA, există posibilitatea ca oamenii, la nivel planetar, să 
poată fi controlaţi prin intermediul monitoarelor TV şi a 

nu ar fi fost o mare 
ştire (de altfel în SUA se înregistrează anual jumătate de milion 

acă nu ar fi reprezentat dovada faptului că 
cercetătorii au brevetat pe această cale invenţia care permite 
controlul minţii celor care urmăresc programele TV. 

Desigur, un anumit gen de control al minţii exista deja, de 
vreme ce, la drept vorbind, orice ş
manipulează comportamentul celui care priveşte programul 
respectiv. S-a vorbit de multe ori despre modalitatea în care o 
anumită reclamă, o anumită emisiune TV ori un program de 
ştiri modifică la modul concret opiniile telespectat
inclusiv prin anumite elemente inserate la nivel subliminal în 
ele. 

Un amănunt important este faptul că manipularea mediatică 
poate fi contracarată dacă sunt cunoscute tehnicile de 
manipulare pe care le implică! Însă invenţia patentată sub 
numărul US 6506148 B2 ocolește ceea ce noi putem 
conștientiza în mod obișnuit, astfel că nu ne permite să ne 
apărăm! 

Patentul se referă la demonstraţia faptului că mintea umană 
poate fi manipulată/controlată prin intermediul unor impulsuri 
electromagnetice, precum cele emise de ecranele TV şi 
monitoarele computerelor, la frecvenţe mici (1/2 Hertzi sau 2 
Hertzi). 

Iniţial s-a observat legătura dintre impulsurile electromagnetice 
cu aceste frecvente şi pielea umană, apoi s
la a controla sistemul nervos. Controlul se realizează prin 
intermediul unei imagini de o anumită intensitate care este 
afişată pe ecranul computerului sau al aparatului TV, ulterior 
agentul manipulator (cel care deţine controlul programului 
software sau al staţiei TV) oscilând intensitatea imaginii de la 
0,1 la 15 Hz. 

Patentul a fost înregistrat în 2001 de către un „cercetător” 
despre care nu prea a auzit internetul… probabil că au auzit cei 
care este necesar. Dar, din 2001 şi până acum, cu siguran
tehnologia a evoluat uluitor de mult... 

Putem să scăpăm de acest gen de control în masă? Desigur, 
dacă renunțăm la televizoare, laptopuri sau alte „gadgeturi”... 

Dacă vă mai pierdeți vremea privind la TV vedetele zilei 
debitând tot felul de tâmpenii, partea 
acest timp este posibil să fiți manipulați și controlați prin 
intermediul ecranelor.  

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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Desigur, un anumit gen de control al minţii exista deja, de 
vreme ce, la drept vorbind, orice ştire sau calup publicitar 
manipulează comportamentul celui care priveşte programul 

a vorbit de multe ori despre modalitatea în care o 
anumită reclamă, o anumită emisiune TV ori un program de 
ştiri modifică la modul concret opiniile telespectatorilor, 
inclusiv prin anumite elemente inserate la nivel subliminal în 

Un amănunt important este faptul că manipularea mediatică 
poate fi contracarată dacă sunt cunoscute tehnicile de 
manipulare pe care le implică! Însă invenţia patentată sub 

ște ceea ce noi putem 
știentiza în mod obișnuit, astfel că nu ne permite să ne 

Patentul se referă la demonstraţia faptului că mintea umană 
poate fi manipulată/controlată prin intermediul unor impulsuri 

cele emise de ecranele TV şi 
monitoarele computerelor, la frecvenţe mici (1/2 Hertzi sau 2 

a observat legătura dintre impulsurile electromagnetice 
cu aceste frecvente şi pielea umană, apoi s-a evoluat şi s-a ajuns 

nervos. Controlul se realizează prin 
intermediul unei imagini de o anumită intensitate care este 
afişată pe ecranul computerului sau al aparatului TV, ulterior 
agentul manipulator (cel care deţine controlul programului 

intensitatea imaginii de la 

Patentul a fost înregistrat în 2001 de către un „cercetător” 
despre care nu prea a auzit internetul… probabil că au auzit cei 
care este necesar. Dar, din 2001 şi până acum, cu siguranță 

 

Putem să scăpăm de acest gen de control în masă? Desigur, 
țăm la televizoare, laptopuri sau alte „gadgeturi”...  

ți vremea privind la TV vedetele zilei 
debitând tot felul de tâmpenii, partea și mai proastă este că în 

ți manipulați și controlați prin 
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Manipularea media este joacă de copii pe lângă cea făcută prin 
intermediul câmpurilor electromagnetice. Pentru că, atunci când 
undele electromagnetice încep să îţi influenţeze sistemul nervos, 
nu prea mai sunt şanse de a scăpa de acest control.

Acum ştiţi de ce uneori conaţionalii noştri (şi nu numai) ajung 
să aibă tot felul de idei și comportamente ciudate 
câte un ticălos, ba ies în stradă să îşi omoare s
necorporatiști, ba au impresia că fac revoluţii dacă se plimbă ca 
oile pe stradă zeci de kilometri în fiecare seară, trântind cu 
sticlele de plastic de asfalt. 

Cele mai populare smartphone
radiază în fiecare secundă

           Comisia Federală de Comunicaţii (FCC) 
investighează smartphone-uri produse de Apple şi Samsung, 
companiile cu cele mai răspândite produse printre 
utilizatorii din întreaga lume, acuzate că emit un nivel mai 
ridicat de radiaţii decât permit reglementările institu

 

erificările efectuate de Chicago Tribune
de testare a radiaţiilor RF Exposure Lab din California 
au arătat că modelele iPhone 7 şi iPhone 8 de la Apple, 

precum şi Galaxy S8, Galaxy S9 şi Galaxy J3 de la Samsung 
emit cantități de radiații care depăşesc limitele stabilite de 
legislația în vigoare.  

Depistarea cantităților periculoase de radiaţii a fost înregistrată 
printr-un test care a plasat telefoanele la 2 mm distanţă de un 
trup uman, adică situațiile când folosim telefonul lipit de ureche
în timpul unui apel telefonic sau când telefonul este ţinut în 
buzunar. 

Este doar o bucățică din puzzle-ul imens al tehnologiei 
smartphone  

Americanii atenționează că au efectuat teste pe doar 11 
smartphone-uri, dintre sutele de mărci vândute în întrega l
Însă suntem „asigurați” că riscurile pentru sănătate asociate 
radiaţiilor emise de telefoanele smart sunt „încă incerte”. 

Unii spun că cei din generaţia tânără sunt expuşi la mai multe 
radiaţii emise de smartphone-uri decât cei apar
generaţiilor mai în vârstă, deoarece smartphone-urile sunt din ce 

V
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Manipularea media este joacă de copii pe lângă cea făcută prin 
intermediul câmpurilor electromagnetice. Pentru că, atunci când 

luenţeze sistemul nervos, 
nu prea mai sunt şanse de a scăpa de acest control. 

Acum ştiţi de ce uneori conaţionalii noştri (şi nu numai) ajung 
și comportamente ciudate – ba votează 

câte un ticălos, ba ies în stradă să îşi omoare semenii 
ști, ba au impresia că fac revoluţii dacă se plimbă ca 

oile pe stradă zeci de kilometri în fiecare seară, trântind cu 

Cele mai populare smartphone-uri ne 
radiază în fiecare secundă 

ă de Comunicaţii (FCC) 
uri produse de Apple şi Samsung, 

companiile cu cele mai răspândite produse printre 
utilizatorii din întreaga lume, acuzate că emit un nivel mai 
ridicat de radiaţii decât permit reglementările instituției. 

Chicago Tribune în laboratorul 
de testare a radiaţiilor RF Exposure Lab din California 
au arătat că modelele iPhone 7 şi iPhone 8 de la Apple, 

precum şi Galaxy S8, Galaxy S9 şi Galaxy J3 de la Samsung 
re depăşesc limitele stabilite de 

ților periculoase de radiaţii a fost înregistrată 
un test care a plasat telefoanele la 2 mm distanţă de un 

țiile când folosim telefonul lipit de ureche 
în timpul unui apel telefonic sau când telefonul este ţinut în 

ul imens al tehnologiei 

ționează că au efectuat teste pe doar 11 
uri, dintre sutele de mărci vândute în întrega lume. 

ți” că riscurile pentru sănătate asociate 
radiaţiilor emise de telefoanele smart sunt „încă incerte”.  

Unii spun că cei din generaţia tânără sunt expuşi la mai multe 
uri decât cei aparținând 

urile sunt din ce 

în ce mai răspândite în ziua de astăzi. Să nu uităm însă că şi 
telefoanele mobile obişnuite emiteau radiaţii. 

Colosul american Apple a încercat să se apere 
Chicago Tribune că testarea a fost inexactă, prin comparaţie cu 
testele realizate de însăși compania producătoare. Însă ziarul 
american se apără la rândul lui, susținând că laboratorul unde 
reporterii săi au întreprins testele este recunoscut 
FCC pentru verificările frecvenței radiațiilor provenite de la 
device-urile electronice. 

Guvernul SUA recunoaşte că «aparatele 
smart» dintr-o locuinţă modernă sunt 
folosite pentru a-i spiona pe locatari!

       Există dovezi clare că agenţiile de servicii secrete 
americane nu îşi pierd abilităţile de supraveghere prin 
creşterea folosirii criptării de către companiile tehnologice.

ărturia directorului serviciilor secrete naţionale, 
James Clapper, este o astfel de dovadă care merită 
luată în considerare. 

Aşa cum raportează ziarul The Guardian
clar faptul că internetul lucrurilor –
precum termostate, camere video şi alte obiecte electronice care 
sunt (din ce în ce mai multe) conectate la internet 
oportunitate amplă pentru agenţiile d
spiona diverse persoane şi chiar grupuri mari de oameni. Mulţi 
consumatori care cumpără aceste produse pot fi complet 
inconştienţi de acest aspect, ceea ce este într
chiar periculos. Şeful serviciilor secrete de inf
afirma: „noi putem folosi internetul lucrurilor pentru a vă 
spionaˮ. „În viitor, serviciile de informaţii ar putea folosi 
internetul lucrurilor pentru identificare, supraveghere, 
monitorizare, localizare, urmărire şi vizare pentru recrutare
sau pentru a obține acces la reţele sau datele utilizatorului
spus Clapper în faţa unei comisii a Senatului ca parte din 
declaraţia anuală de „stabilire a pericolelor

De altfel Clapper a adus în atenție ceva foarte asemănător cu 
ceea ce arată rezultatele unui studiu major făcut de Centrul 
Berkman de la Harvard. Acest studiu concluziona că declara
FBI cum că agenții lor întâmpină obstacole şi orbecăie în 
întuneric – prin pierderea abilităţii de a spiona suspecţii din 
cauza criptării datelor – este foarte mult exagerată. Acest studiu 
a generat ecouri din partea multor experţi în supraveghere, care 
au arătat foarte clar că cetăţenii se află de fapt în „
a supravegheriiˮ. 

Apărătorii dreptului la viaţă privată cunosc potenţial
al internetului lucrurilor care poate fi exploatat de guvern şi 
probabil aceasta chiar se petrece deja de mai mulţi ani. 
Agenţiile de aplicare a legii au sesizat această bre
crescut în continuu emiterea de ordine juridice pentru diferit
companii cu privire la datele pe care le colectează de la cetăţeni 
şi despre care aceștia foarte posibil nici să nu ştie că le transmit. 

M
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crescut în continuu emiterea de ordine juridice pentru diferite 
companii cu privire la datele pe care le colectează de la cetăţeni 
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Poliţia a cerut companiei Dropcam, deţinute de Google, 
înregistrările camerelor video care există în casele oamenil
care erau destinate supravegherii copiilor. Datele Fitbit au fost 
deja utilizate în procese împotriva acuzaţilor de nenumărate ori. 
(Fitbit Inc. este o companie americană ale cărei produse sunt 
dispozitive ce urmăresc activitatea personală 
wireless care se pot purta şi care înregistrează date precum 
numărul paşilor făcuţi, frecvenţa cardiacă, calitatea somnului, 
numărul de paşi urcaţi şi alţi parametri metrici implicaţi în 
programele de fitness.) 

Problema nerespectării vieţii private a cetăţeniilor a început să 
se intensifice, atingând milioane de case: Samsung a iscat 
controverse după ce a anunţat scoaterea pe piaţă a unui televizor 
care ascultă tot ceea ce se spune în cameră, sfâr
preveni cetăţenii să nu discute informaţii sensibile în apropierea 
acestuia. 

În timp ce Samsung s-a expus la multe controverse declarând 
aspectele respective, în prezent o gamă largă de dispozitive 
acţionează ca aparatură care vede-tot sau aude-tot, inclusiv alte 
modele de televizoare precum Xbox, Kinect, Amazon Echo şi 
programul GMʼs OnStar care urmăreşte tiparele de conducere 
ale deţinătorilor de maşini. Chiar şi o păpuşă Barbie de ultimă 
generaţie are capacitatea de a vă spiona – ea îl ascultă pe 
posesor pentru a-i răspunde, dar de asemenea trimite
aude înapoi la „nava-mamăˮ, la Mattel.  

O categorie de probleme grave legate de internetul lucrurilor 
sunt cele referitoare la breșele de securitate, care permit 
hackerilor – fie că sunt ființe cu intenții criminale, fie că 
reprezintă guvernul sau alte entități ce pot fi încadrate undeva 
între cele două ipostaze – să acceseze stocuri de date fără niciun 
fel de mandat judecătoresc, precum ciudaţii care foloseau 
monitoarele de supraveghere ale bebelușilor pentru a spiona ce 
se petrece în respectivele case. 

Un cercetător în domeniul securităţii a descoperit că 
termostatele Google Nest puneau la dispoziţie pe internet 
codurile utilizatorilor. Există chiar un motor de căutare pentru 
internetul lucrurilor numit Shodan care permite utilizatorilor să 
găsească foarte uşor camere video nesecurizate şi care 
furnizează date din interiorul caselor oamenilor, fără ca aceştia 
să ştie. 

Deși oamenii folosesc din proprie inițiativă astfel de 
dispozitive, sunt foarte puţine şanse ca ei să înţeleagă în 
totalitate faptul că în timp ce le utilizează, foarte multe dintre 
datele lor personale sunt trimise spre diferite companii pentru a 
fi stocate pe servere care pot fi ulterior accesate fie de hackeri, 
fie de unele agenţii guvernamentale. 

Deși comentariile lui Clapper au generat un val de discu
jurul problemei legate de invadarea vieţii private, pentru guvern 
aceasta nu a fost o problemă nou apărută, fiind cunoscut de mult 
timp potenţialul de a exploata aceste dispozitive. Directorul 
CIA la vremea respectivă, David Petraeus a declarat foarte clar 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019

Poliţia a cerut companiei Dropcam, deţinute de Google, 
înregistrările camerelor video care există în casele oamenilor şi 
care erau destinate supravegherii copiilor. Datele Fitbit au fost 
deja utilizate în procese împotriva acuzaţilor de nenumărate ori. 
(Fitbit Inc. este o companie americană ale cărei produse sunt 
dispozitive ce urmăresc activitatea personală – dispozitive 
wireless care se pot purta şi care înregistrează date precum 
numărul paşilor făcuţi, frecvenţa cardiacă, calitatea somnului, 
numărul de paşi urcaţi şi alţi parametri metrici implicaţi în 

etăţeniilor a început să 
se intensifice, atingând milioane de case: Samsung a iscat 
controverse după ce a anunţat scoaterea pe piaţă a unui televizor 
care ascultă tot ceea ce se spune în cameră, sfârșind prin a 

nsibile în apropierea 

a expus la multe controverse declarând 
aspectele respective, în prezent o gamă largă de dispozitive 

tot, inclusiv alte 
nect, Amazon Echo şi 

ʼs OnStar care urmăreşte tiparele de conducere 
ale deţinătorilor de maşini. Chiar şi o păpuşă Barbie de ultimă 

ea îl ascultă pe 
i răspunde, dar de asemenea trimite ceea ce 

O categorie de probleme grave legate de internetul lucrurilor 
șele de securitate, care permit 
țe cu intenții criminale, fie că 

ți ce pot fi încadrate undeva 
să acceseze stocuri de date fără niciun 

fel de mandat judecătoresc, precum ciudaţii care foloseau 
șilor pentru a spiona ce 

Un cercetător în domeniul securităţii a descoperit că 
termostatele Google Nest puneau la dispoziţie pe internet 
codurile utilizatorilor. Există chiar un motor de căutare pentru 

care permite utilizatorilor să 
că foarte uşor camere video nesecurizate şi care 

furnizează date din interiorul caselor oamenilor, fără ca aceştia 

și oamenii folosesc din proprie inițiativă astfel de 
dispozitive, sunt foarte puţine şanse ca ei să înţeleagă în 

că în timp ce le utilizează, foarte multe dintre 
datele lor personale sunt trimise spre diferite companii pentru a 
fi stocate pe servere care pot fi ulterior accesate fie de hackeri, 

nerat un val de discuții în 
jurul problemei legate de invadarea vieţii private, pentru guvern 
aceasta nu a fost o problemă nou apărută, fiind cunoscut de mult 
timp potenţialul de a exploata aceste dispozitive. Directorul 

raeus a declarat foarte clar 

că agenţiile de servicii secrete utilizează internetul lucrurilor 
pentru a spiona cetăţenii încă din anul 2012. 

El afirma: „aspectele de interes vor fi localizate, identificate, 
monitorizate şi controlate de la distanţă prin t
identificare prin radio-frecvenţă, reţele de senzori, servere 
minuscule înserate şi acumulatori de energie din mediu (solară, 
eoliană etc. pentru a fi folosită de dispozitivele wireless din 
casă) – toate conectate la internetul de generaţi
folosind din abundenţă computerizarea, la preţ mic şi de putere 
mare.ˮ  Aşa cum arăta şi site-ul Wired
bucuria că în curând CIA va putea spiona cetăţenii prin 
intermediul maşinii de spălat vase.  

Autorul Evgeny Morozov, critic tenace al Silicon Valley, a 
sintetizat astfel întreaga problemă legată de internetul lucrurilor 
şi tehnologia „smartˮ, într-o postare pe twitter: 
„În cazul în care vă întrebați ce înseamnă «smart» în 
sintagmele «orașe smart» și «case smart»:
Supraveghere 
Comercializare 
prezentată drept 
Tehnologie 
Revoluționară” 

În timp ce dispozitivele conectate la internet nu pleacă nicăieri 
este cert că ele vor deveni din ce în ce mai prezente în via
noastră – este important ca producătorii de astfel de dispozit
să se mobilizeze pentru a le face atât de sigure întocmai precum 
criptarea end-to-end de care se plângea directorul FBI. Treaba 
noastră este să presăm guvernul să dea noi legi stricte care să 
prevină invadarea vieţii private prin intermediul televizoar
păpuşilor sau a termostatelor care formează o reţea de 
interconectare a miliarde de case din întreaga lume.

Fluorul a fost clasificat ca neurotoxină în 
cel mai prestigios jurnal medical din lume

Vocile care cer îndepărtarea florurei de sodiu industri
din sursele de apă potabilă au devenit tot mai pregnante în 
ultii ani, iar acum mai multe surse confirmă dovezile 
împotriva acesteia.  

n studiu publicat în cel mai vechi şi mai prestigios 
jurnal medical, The Lancet, a clasificat fluorul ca 
neurotoxină – în aceeaşi categorie ca arsenicul, plumbul 

şi mercurul.  

Potrivit studiului, o analiză sistematică a identificat cinci 
chimicale industriale ca neurotoxine care provoacă daune 
neuronale: plumbul, metil-mercurul, bifenil policlorinat (PCB), 
arsenicul şi toluenul.  

Analiza menţionează încă şase substanţe identificate ca 
neurotoxine: manganul, fluorul,  clorpirifos, diclor
tricloretanul (DDT), Tetracloretilena şi difenilii polibromuraţi 
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eteri (PBDE). Autorii studiului atrag atenţia că multe alte 
neurotoxine sunt încă nediscoperite şi neclasificate. 

 

    Studiul  menţionează că dizabilităţile neuronale, printre care 
deficitul de atenţie, hiperactivitatea, dislexia şi alte afecţiuni 
cognitive afectează milioane de copii la nivel mondial în ceea 
ce ei numesc o nouă pandemie a neurotoxicităţii. 

Pe lângă fluoroul din sursele de apă potabilă din oraşe, 
substanţa poate fi găsită şi în anumite alimente, în mod 
special în anumite tipuri de ceai procesate care au fost 
cultivate în zone cu un grad ridicat de poluare.

Dacă ai citit vreodată atenţionările de pe cutia de pasta de 
dinţi, probabil ştii deja cât de periculos poate fi fluorul, mai 
ales pentru copii.  Din cauza acestui pericol, mulţi părinţi au 
renunţat la pastele de dinţi care conţin fluor în favo
formule organice pe bază de ulei de cocos, 
esenţiale de mentă şi scorţişoară sau alte ingrediente naturale. 

În studiul publicat în The Lancet, autorii propun o strategie 
globală şi susţin că subtanţele chimice netestate nu ar tre
fie considerate sigure pentru dezvoltarea creierului, iar cele care 
sunt deja utilizate ar trebui testate pentru a li se termina 
neurotixicitatea şi efectul asupra dezvoltării neuronale. 

Concluziile lor coincid cu cele ale unei meta-analize din 201
realizate de Universitatea Harvard care confirmă că 
care trăiesc în medii în care apa are concentraţii mari de 
fluor au un IQ semnificativ mai mic decât copiii care trăiesc 
în zone cu puţin fluor.  

Mai mult, fluorura de sodiu din apa potabilă a mai fost asociată 
cu diferite tipuri de cancer. Aceasta este diferită de florura de 
calciu care se găseşte în stare naturală în concentraţie scăzută în 
apa de băut şi în ceai.  

În prezent, florura este adăugată în sursele de apă potabilă în 
cea mai mare partea a Americii de Nord, dar nu es
întâlnită sau, mai mult, este chiar interzisă în totalitate în cele 
mai multe state din Europa şi alte state dezvoltate. 
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a mai fost asociată 
cu diferite tipuri de cancer. Aceasta este diferită de florura de 
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este chiar interzisă în totalitate în cele 
mai multe state din Europa şi alte state dezvoltate.  

Aluminiul, un criminal tăcut al lumii 
moderne

       Foarte puțini dintre noi sunt  la curent cu faptul că 
băuturi precum ceaiul, vinul, sucurile carbogazoase, 
produse cosmetice, medicamente (precum aspirina) c
aluminiu care, în timp, se adună în organism, ducând astfel 
la diverse afecțiuni.  

eşi pare incredibil, aluminiul
responsabil de multe dereglări ale organismului, 
absorbţia mare de aluminiu putând provoca anemii, 

osteomalacie (oase moi), Alzheimer, scleroză laterală 
amiotrofica, fibrom pulmonar, tumori mamare, Parkinson, 
ADHD, osteoporoză, boli cardiovasculare şi afectează chiar 
funcţia sexuală feminină. 

În ultima vreme, specialiştii au constatat o concentraţie crescută 
de aluminiu în organismul oamenilor, mai ales al copiilor, 
intoxicarea putând ajunge săptămânal la 2
aluminiu pe kilogram, în condiţiile în care cantitatea tolerabila 
este de cel mult un miligram. În timp, expunerea la aluminiu 
duce inevitabil la demenţă! 

Alerta s-a dat încă din secolul trecut, dar oamenii au ignorat 
avertismentele. În 1940, o doctoriţă a descris cazul căţeluşului 
ei, grav bolnav, căruia niciun veterinar nu reuşise să
stabilească diagnosticul. Ea obişnuia să
în cele mai bune tigăi de aluminiu, însă câinele a început să 
vomeze după mese şi, după o lună, era atât de slăbit, că nu se 
mai putea ţine pe picioare. 

Stăpâna a schimbat tigaia cu una emailată, constatând imediat 
îmbunătăţirea sănătăţii câinelui, până când a
total. Deşi pare greu de crezut, aluminiul e responsabil de multe 
dereglări şi în organismul oamenilor, cea mai cumplită fiind 
demenţa, afecţiune de care suferă milioane de persoane în lume.

Aluminiul din apă 

Apa noastră cea de toate zilele e plină de aluminiu. Cea mai 
mare parte a uzinelor de tratare a apei de suprafaţă utilizează 
sulfat de aluminiu pentru a elimina microorganismele nocive şi 
alte particule pe care le conţin şi care pot fi usor distruse prin 
sedimentare şi filtrare. 

Aportul zilnic de aluminiu din apa potabilă poate varia mult în 
functie de regiune şi de râuri care sunt mai bogate sau mai 
sărace în aluminiu. Se crede, în general, că aluminiul de origine 
naturală, provenit din apa netratată, se află într
este uşor asimilată de organism şi nu provoaca efecte negative 
asupra sănătăţii. Dar apa tratată conţine aluminiu uşor 
asimilabil, de aceea – atenţie! – apa poate fi o sursă mai 
importantă de aluminiu decât alimentele.

Cantitatea de aluminiu din apa îmbuteliat
variază şi ea, după cum producătorii utilizează apa de la robinet 
cu sau fără tratamente suplimentare. Cel mai bine e să citim cu 

D
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atenţie eticheta sticlei de apă minerală sau plată şi să o alegem 
pe cea care conţine cel mai puţin aluminiu. Riscul de apariţie a 
bolii Alzheimer e de 7-8 ori mai mare la persoanele care 
consumă ape bogate în aluminiu monomeric. 

Aluminiul din medicamente 

Aportul de aluminiu care provine din aerul nepoluat se ridică la 
cel puţin patru micrograme pe zi. Dar unde mai există aer 
nepoluat? În zonele industriale, unde nivelul aluminiului din aer 
este mult mai ridicat, cantitatea poate creşte la mai mult de 100 
micrograme pe zi. La serviciu, muncitorii pot inspira 3,5 până la 
7 miligrame de aluminiu pe zi. 

În afară de aer şi apă, oamenii absorb aluminiu, şi înca în doze 
mari, şi din medicamente. E vorba de cele care nu sunt prescrise 
de medici şi care se vând la cerere în farmacii, ca antiacizii, 
acidul acetilsalicilic tamponat şi unele vitamine pentru copii. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a estimat că aportul celor care 
consumă regulat acest tip de medicamente pe baza de aluminiu 
poate creşte până la cinci grame pe zi. Toti aceşti factori care 
conţin metalul toxic au efecte diferite asupra organismului în 
funcţie de vârstă şi de starea de sănătate. 

Dar cele mai puternice surse de expunere la aluminiu rămân 
ambalajele: cutii, caserole, foliile care au la bază acest metal. 
Potrivit unui studiu recent publicat de o revista medicală din 
Australia, cantitatea de aluminiu care se găseşte în cutiile 
metalice de băuturi şi sucuri o depăşeste cu 5% pe cea din 
ambalajele din sticlă. 

Aluminiul n-are ce căuta în bucătărie! 

Anul trecut, medicii români au determinat cantitatea de metale 
toxice din firele de păr recoltate de la 1.000 de persoane. 
Rezultatele cercetării i-au uimit: peste 30% dintre pacienţi au 
aluminiu în corp. 

Efectele imediate sunt următoarele: 

– omul are dureri de cap, se balonează, i se usucă pielea şi îşi 
pierde pofta de mâncare. Pacienţii care suferă de afecţiuni 
renale şi fac dializă regulat, se expun la niveluri crescute de 
aluminiu în lichidele pentru dializă. 

– Studiile au arătat că aluminiul ajunge în organism şi din 
cereale, prăjituri, biscuiţi, paste, legume (ciuperci, spanac, 
ridichi, salată), dar şi din ceaiuri sau băuturi care conţin aditivi 
alimentari cu aluminiu, cum ar fi cacao. 

– Cantitatea de aluminiu creşte peste cota admisă şi atunci când 
peştele şi carnea sunt gătite în oale din aluminiu sau sunt 
împachetate în folie de aluminiu (staniol, supus la temperaturi 
mari în cuptor). 

– Toţi suntem expuşi mai mult sau mai puţin riscului de a 
absorbi aluminiu, daca nu în bucătăria proprie, atunci când bem 
o cafea în oraş, preparată cu apă contaminată sau în vase de 
aluminiu. 
– Un pericol pentru sănătate îl reprezintă şi radiatoarele 
confecţionate din aluminiu, care sunt responsabile pentru 
simptome ca: ameţeală, tulburări de vedere şi chiar începutul 
unor paralizii. 

Efecte nefaste: 
– Persoanele supraexpuse la aluminiu pot să prezinte 
encefalopatie, o formă de demenţă convulsii, tremurături, 
psihoză şi diferite schimbări la nivelul vorbirii şi al 
comportamentului. 

– Encefalopatia, ca efect al expunerii la aluminiu în exces, se 
întâlneşte mai ales la bolnavii care fac dializă. 

– Aluminiul este asociat şi altor boli serioase care afectează 
sistemul nervos, precum maladiile Lou Gehrig şi Parkinson. Dar 
cele mai de temut sunt demenţa presenilă, tulburările mentale, 
îmbătrânirea precoce şi Alzheimer. 

Deşi industria farmaceutică a mediatizat exagerat progresul 
înregistrat în prevenirea şi tratarea acestei boli, în realitate 
progresul este nesemnificativ. Primele simptome care se 
recunosc la această boală şi care indică începutul unei 
deteriorări mintale progresive, sunt pierderile de memorie, 
dezorientarea şi depresia. Celulele creierului pacienţilor 
suferinzi de această boală pot conţine de 10 până la 30 de ori 
mai mult aluminiu decât media. 

Ce obiecte trebuie aruncate? 

Toxicitatea acestui metal a fost descrisa în revista „Sciences et 
Vie”, unde s-a aratat că efecte secundare ale aluminiului apar 
chiar şi când este consumat în cantităţi mici. 
Un alt caz de intoxicaţie cu aluminiu este prezentat într-o 
revistă medicală americană ca o tumoare a esofagului care s-a 
retras când bolnavul a încetat să mai folosească vase de 
aluminiu. 

Cum putem sta cât mai departe de aluminiu? 

În primul rând, trebuie să renunţăm la toate ustensilele, 
tacâmurile şi recipientele de aluminiu din bucătărie, să 
consumăm apă îmbuteliată cu conţinut scăzut din acest metal, să 
renunţăm definitiv la ambalarea alimentelor în staniol şi folii de 
aluminiu, să nu mai cumpărăm conserve, bere şi răcoritoare la 
cutie, să refuzăm mâncarea la caserole tapate cu aluminiu. 

Pare imposibil, dar veţi vedea că aceleaşi alimente există şi în 
ambalaje de sticlă sau carton. Cât despre celelalte obiecte care 
ne înconjoară, eliminaţi-le pe cele inutile. De termopane şi uşi 
de aluminiu n-aveţi cum scăpa. 
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Aluminiul din deodorant 

Ambalajele produselor cosmetice (spray-uri, cutii de cremă, 
vopsea) au aluminiu din belşug. 

Aluminiul conţinut în deodorante (20% clorura de aluminiu) 
pătrunde mai uşor prin piele decât pe cale digestivă. În plus, 
inhalarea de aluminiu fin divizat şi de pulbere de oxid de 
aluminiu a fost identificată drept cauză a fibromului pulmonar 
şi a îmbolnăvirii plamânilor. 

Antiperspirantele conţin şi ele săruri de aluminiu şi zirconiu, 
care inhibă activitatea glandelor sudoripare, prin blocarea şi 
închiderea porilor. 

Un studiu efectuat la Universitatea Reading (Marea Britanie) 
acuză antiperspirantele şi deodorantele că pot favoriza apariţia 
tumorilor mamare, cauzate de absorbţia prin piele a unei 
cantităţi de aluminiu. 

Asimilarea pe termen lung a unor concentraţii importante de 
aluminiu prin deodorante şi antiperspirante poate conduce la 
serioase probleme de sănătate. 

Persoanele cu aşa-zisa „aluminofobie” pot folosi 
antiperspirantele sau deodorantele fără aluminiu, disponibile în 
farmacii. Sursa: suntsanatos.ro 

Un meteorolog, fost cadru militar, admite 
faptul că avioane militare pulverizează 

aluminiu în atmosferă

     Sub pretextul că în acest mod protejează planeta de 
încălzirea globală, geoingineria recurge la pulverizarea în 
atmosferă de metale precum aluminiu, bariu, stronţiu, 
precum şi unele substanţe plastice. 

În urmă cu câţiva ani era suficient să vrei să afli ce reprezintă 
dârele de culoare albă lăsate pe cer de unele avioane şi chiar să 
îndrăzneşti să crezi că ele sunt de fapt substanţe chimice nocive, 
pentru a deveni tu însuţi subiect de batjocură şi ironie pentru 
oficialităţi şi mulţi oameni obişnuiţi.  
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Aluminiul conţinut în deodorante (20% clorura de aluminiu) 
pătrunde mai uşor prin piele decât pe cale digestivă. În plus, 
inhalarea de aluminiu fin divizat şi de pulbere de oxid de 
aluminiu a fost identificată drept cauză a fibromului pulmonar 

Antiperspirantele conţin şi ele săruri de aluminiu şi zirconiu, 
care inhibă activitatea glandelor sudoripare, prin blocarea şi 

Un studiu efectuat la Universitatea Reading (Marea Britanie) 
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Asimilarea pe termen lung a unor concentraţii importante de 
aluminiu prin deodorante şi antiperspirante poate conduce la 
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Un meteorolog, fost cadru militar, admite 
faptul că avioane militare pulverizează 

aluminiu în atmosferă 

Sub pretextul că în acest mod protejează planeta de 
recurge la pulverizarea în 

atmosferă de metale precum aluminiu, bariu, stronţiu, 

 

În urmă cu câţiva ani era suficient să vrei să afli ce reprezintă 
dârele de culoare albă lăsate pe cer de unele avioane şi chiar să 

zneşti să crezi că ele sunt de fapt substanţe chimice nocive, 
pentru a deveni tu însuţi subiect de batjocură şi ironie pentru 

În zilele noastre, autoritățile aşteaptă ca oamenii să creadă că 
motivul pentru care sunt pulverizate substan
atmosferă este acela că în acest mod poate fi salvată planeta. 
propaganda funcționează: oamenii sunt greu de convins de 
faptul că „dârele morții”, chemtrails-urile, nu sunt nimic altceva 
decât o teorie a conspiraţiei. În ciuda faptului că în cadrul unor 
emisiuni TV meteorologii discută liber despre geoinginerie...

De exemplu, pe canalul de ştiri News10
timp ce prezenta starea vremii din zona WestCoast:

„Şi vedeţi aceste benzi de nori ce apar foart
Aceasta nu este ploaie, nu este zăpadă. Credeţi sau nu, un avion 
militar care a zburat pe deasupra acestei regiunii a lansat 
intenţionat aceşti nori formaţi din particule mici de aluminiu. 
Uneori norii sunt compuşi din plastic sau chiar
metalizată şi sunt utilizaţi de piloţi ca sistem antiradar
Meteorologul a mai adăugat: „Ei nu vor confirma aceste 
informații, însă cunosc bine aceste proceduri deoarece am fost 
înrolat în trupele de puşcaşi marini timp de mai mulţi ani şi vă
spun adevărul.ˮ 

Într-o altă înregistrare video din Florida
în timp ce arată o suprafaţă albastră de dimensiuni mari pe o 
hartă: „Aceasta este ceea ce noi numim pleavă militară. Ştiu 
foarte sigur că soldații din armată împrăștie anumite substanțe 
în atmosferă...ˮ 

O altă înregistrare video prezintă un meteorolog din California 
de Sud spunând că pleava a fost pulverizată peste o anumită 
zonă şi aceasta interferează cu datele preluate de la satelit. 

Ce pluteşte în aerul pe care îl respirăm?

Este uimitor modul atât de firesc în care meteorologii vorbesc 
despre aceste aspecte, ca şi cum ele ar fi ceva extrem de natural. 
Expunerea constantă a oamenilor la a
aluminiu le poate provoca probleme digestive, osoase, renale şi 
musculare, şi s-a demonstrat ştiinţific că poate cauza boala 
Alzheimer şi alte probleme legate de creier. 

Geoingineria solară ar putea crea mai multe probleme decât 
ar rezolva  

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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țile aşteaptă ca oamenii să creadă că 
pulverizate substanțe chimice în 

atmosferă este acela că în acest mod poate fi salvată planeta. Și 
ționează: oamenii sunt greu de convins de 

urile, nu sunt nimic altceva 
n ciuda faptului că în cadrul unor 

emisiuni TV meteorologii discută liber despre geoinginerie... 

News10, meteorologul afirma în 
timp ce prezenta starea vremii din zona WestCoast: 

Şi vedeţi aceste benzi de nori ce apar foarte distinct în zonă? 
Aceasta nu este ploaie, nu este zăpadă. Credeţi sau nu, un avion 
militar care a zburat pe deasupra acestei regiunii a lansat 
intenţionat aceşti nori formaţi din particule mici de aluminiu. 
Uneori norii sunt compuşi din plastic sau chiar din hârtie 
metalizată şi sunt utilizaţi de piloţi ca sistem antiradar.ˮ  

Ei nu vor confirma aceste 
ții, însă cunosc bine aceste proceduri deoarece am fost 

înrolat în trupele de puşcaşi marini timp de mai mulţi ani şi vă 

înregistrare video din Florida, un meteorolog spune 
în timp ce arată o suprafaţă albastră de dimensiuni mari pe o 

ce noi numim pleavă militară. Ştiu 
ții din armată împrăștie anumite substanțe 

O altă înregistrare video prezintă un meteorolog din California 
de Sud spunând că pleava a fost pulverizată peste o anumită 

interferează cu datele preluate de la satelit.  

Ce pluteşte în aerul pe care îl respirăm? 

Este uimitor modul atât de firesc în care meteorologii vorbesc 
despre aceste aspecte, ca şi cum ele ar fi ceva extrem de natural. 
Expunerea constantă a oamenilor la aerul contaminat cu 
aluminiu le poate provoca probleme digestive, osoase, renale şi 

a demonstrat ştiinţific că poate cauza boala 
Alzheimer şi alte probleme legate de creier.  

Geoingineria solară ar putea crea mai multe probleme decât 
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Oamenii sunt încurajaţi să creadă că geoingineria este ceva 
benefic, iar aceste menţionări nonşalante ale oficialităţilor 
urmăresc să îndepărteze îndoielile justificate și temerile care le 
apar. Totuşi, pulverizarea de dioxid de sulf în atmosferă n
panaceul pentru problemele planetei aşa cum spun unii că ar fi. 

Cercetători de la Academia Naţională de Ştiinţe (SUA) au 
afirmat că geoingineria solară nu poate fi considerată un 
substitut pentru reducerea gazelor cu efect de seră, deoarece ea 
nu vizează cauzele rădăcină ale modificărilor climatice şi nu 
poate controla nivelul de aciditate al apelor din oceane. 

Oamenii de ştiinţă precizează că, în situația în care se începe o 
astfel de acţiune la nivel planetar, ea va fi nevoie să fie 
continuată timp de secole sau ar putea avea repercusiuni 
serioase pentru viaţa de pe planeta noastră, cum ar fi dispariţia 
pădurii amazoniene şi a anumitor specii de plante şi animale. 
Această acţiune ar fi necesar să fie permanent supravegheată de 
o instituție internațională pentru a se asigura continuitatea 
necesară. Stoparea ei bruscă ar fi devastatoare pentru viaţă, aşa 
cum o cunoaştem, avertizează cercetătorii.  

Totuși, cel mai înțelept ar fi să fie stopate imediat aceste practici 
criminale, ce afectează profund atât sănătatea oamenilor cât 
pe cea a planetei, și nicidecum să fie practicate extensiv, fără 
întrerupere! 

Stanley Meyer, unul dintre inventatorii 
motorului cu apa, a murit la restaurant 

strigând: «M-au otravit!»
 
 
      Știaţi că vehiculele care funcționează cu apă există de 
mulţi ani? Dacă vă informați doar din mass
principală probabil că nu, deoarece acolo nu se pomene
nimic despre acest subiect.  

eea ce este chiar și mai deranjant, este faptul că, în mod 
bizar, inventatorii fie au încetat să mai lucreze la 
proiectele lor, din cauza intimidărilor la care au fost 

supuşi, fie au decedat în circumstanţe mai degrabă stranii.
  
  

  
 Interesul Pentagonului pentru motorul cu apă
 
După spusele lui Stanley Meyer, o maşină echipată cu un motor 
hidraulic poate traversa Statele Unite de la un capăt la altul cu 
83 litri de apă. Inventatorul a subliniat că apa purificată, apa de 

C

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019

Oamenii sunt încurajaţi să creadă că geoingineria este ceva 
benefic, iar aceste menţionări nonşalante ale oficialităţilor 

și temerile care le 
apar. Totuşi, pulverizarea de dioxid de sulf în atmosferă nu este 
panaceul pentru problemele planetei aşa cum spun unii că ar fi.  

Cercetători de la Academia Naţională de Ştiinţe (SUA) au 
afirmat că geoingineria solară nu poate fi considerată un 
substitut pentru reducerea gazelor cu efect de seră, deoarece ea 

izează cauzele rădăcină ale modificărilor climatice şi nu 
poate controla nivelul de aciditate al apelor din oceane.  

ția în care se începe o 
astfel de acţiune la nivel planetar, ea va fi nevoie să fie 

mp de secole sau ar putea avea repercusiuni 
serioase pentru viaţa de pe planeta noastră, cum ar fi dispariţia 
pădurii amazoniene şi a anumitor specii de plante şi animale. 
Această acţiune ar fi necesar să fie permanent supravegheată de 

țională pentru a se asigura continuitatea 
necesară. Stoparea ei bruscă ar fi devastatoare pentru viaţă, aşa 

și, cel mai înțelept ar fi să fie stopate imediat aceste practici 
tât sănătatea oamenilor cât și 

și nicidecum să fie practicate extensiv, fără 

Stanley Meyer, unul dintre inventatorii 
motorului cu apa, a murit la restaurant 

au otravit!» 

nează cu apă există de 
ți doar din mass-media 

principală probabil că nu, deoarece acolo nu se pomenește 

și mai deranjant, este faptul că, în mod 
ă mai lucreze la 

proiectele lor, din cauza intimidărilor la care au fost 
supuşi, fie au decedat în circumstanţe mai degrabă stranii. 

 

Interesul Pentagonului pentru motorul cu apă  

După spusele lui Stanley Meyer, o maşină echipată cu un motor 
ulic poate traversa Statele Unite de la un capăt la altul cu 

83 litri de apă. Inventatorul a subliniat că apa purificată, apa de 

robinet sau apa sărată sunt opţiuni viabile drept carburanţi 
pentru motorul cu apă. 
 
Stanley Meyer era sigur că munca sa a fost
instituţii, deoarece a obţinut interesul Pentagonului şi chiar a 
fost onorat pentru ceea ce a făcut. De asemenea, British 
Advanced Energy Institute a trimis un reprezentant pentru a
studia cercetările şi rezultatele la care a ajuns. 
confirmat aceasta declarând că: „am trimis recent o delegaţie 
pentru a observa munca lui Stan, pentru a o evalua cu 
adevărat. Este una dintre invenţiile cele mai importante ale 
secolului.ˮ 
 
Din nefericire, fără să ştie, aceleaşi persoane 
recunosc meritele au condus la declinul său misterios. Viaţa lui 
Stanley Meyer a fost curmată brusc într
cu fratele său geamăn şi câţiva investitori belgieni. Scopul cinei 
era acela de a sărbători încununarea munc
funcţiona cu apă fusese brevetat.  
 
Totul se derula normal, până când Meyer a băut din cana sa cu 
suc de merişoare. Brusc, el a început să se sufoce, 
la gât în timp ce s-a ridicat şi s-a îndreptat cu viteză afară din 
restaurant, vomitând violent. Dându-și ultima suflare în braţele 
fratelui său, a rostit ultimele sale cuvinte: „
  
  

  
  
Raportul medicului legist asupra morţii lui Stanley Meyer
 
Deși cauza morţii a fost în mod oficial clasată ca anevrism 
cerebral, este extrem de suspect faptul că ultimele sale cuvinte 
au fost acelea ce arătau o tentativă de asasinat.
 
Este evident că vehiculul inventat de Meyer, care funcţionează 
cu apă, putea fi un obstacol imens pentru beneficiile industriei 
petroliere. Așadar este posibil ca societăţile industriei petroliere 
să fi pus totul la cale pentru a comite cu sânge rece această 
crimă, cu scopul de a opri potenţiala ameninţare?
 
Un fapt este cert, multă lume era foarte interesată de munca lui 
Meyer. Marile companii petroliere, firme de investiţii, conform 
zvonurilor și guvernul era de asemenea interesat.
 
În final, Stanley ar fi primit oferte enorme pentru brevetul său, 
de ordinul a un miliard de dolari, de la grupuri atât de 
importante. Cu toate acestea, el a dec
deoarece principalul motiv al construirii unui motor cu apă era 
acela ca marile companii petroliere şi ţările să înceteze să mai 
abuzeze de consumatori. Din păcate, acest deziderat nu a mai 
apucat să prindă contur și, aşa cum ştim, pre
al gazelor au escaladat, în timp ce vehiculul cu apă nu a mai fost 
introdus pe piaţă.  
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robinet sau apa sărată sunt opţiuni viabile drept carburanţi 

Stanley Meyer era sigur că munca sa a fost recunoscută de alte 
instituţii, deoarece a obţinut interesul Pentagonului şi chiar a 
fost onorat pentru ceea ce a făcut. De asemenea, British 
Advanced Energy Institute a trimis un reprezentant pentru a-i 
studia cercetările şi rezultatele la care a ajuns. Mai târziu, ei au 

am trimis recent o delegaţie 
pentru a observa munca lui Stan, pentru a o evalua cu 
adevărat. Este una dintre invenţiile cele mai importante ale 

Din nefericire, fără să ştie, aceleaşi persoane care păreau că îi 
recunosc meritele au condus la declinul său misterios. Viaţa lui 
Stanley Meyer a fost curmată brusc într-o zi în timp ce lua cina 
cu fratele său geamăn şi câţiva investitori belgieni. Scopul cinei 
era acela de a sărbători încununarea muncii lor – vehiculul care 

Totul se derula normal, până când Meyer a băut din cana sa cu 
suc de merişoare. Brusc, el a început să se sufoce, și-a dus mâna 

a îndreptat cu viteză afară din 
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fratelui său, a rostit ultimele sale cuvinte: „m-au otrăvitˮ. 
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Este evident că vehiculul inventat de Meyer, care funcţionează 
cu apă, putea fi un obstacol imens pentru beneficiile industriei 

șadar este posibil ca societăţile industriei petroliere 
să fi pus totul la cale pentru a comite cu sânge rece această 
crimă, cu scopul de a opri potenţiala ameninţare?  

Un fapt este cert, multă lume era foarte interesată de munca lui 
ii petroliere, firme de investiţii, conform 

și guvernul era de asemenea interesat. 

În final, Stanley ar fi primit oferte enorme pentru brevetul său, 
de ordinul a un miliard de dolari, de la grupuri atât de 
importante. Cu toate acestea, el a declinat toate ofertele 
deoarece principalul motiv al construirii unui motor cu apă era 
acela ca marile companii petroliere şi ţările să înceteze să mai 
abuzeze de consumatori. Din păcate, acest deziderat nu a mai 

și, aşa cum ştim, preţurile petrolului şi 
al gazelor au escaladat, în timp ce vehiculul cu apă nu a mai fost 
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Stanley era o persoană rară, unul dintre puținii oameni care 
doresc cu adevărat să facă lumea mai bună prin intermediul 
muncii lor. 
 
Există semne de întrebare referitoare la motivul pentru care 
mass-media nu a spus niciun cuvânt despre ceea ce s
cu Stanley Mayer şi despre munca sa! 
 
Dacă ne dorim o lume în care să beneficiem cu to
liberă, este necesar să susţinem oameni precum Stanley Meyer. 
El a afirmat cu privire la aceasta: 
„Dacă toată lumea s-ar putea pune de acord, fără instituţii 
politice în discuţie, nicio multinaţională nu ar putea să ne 
învingă.ˮ 
 
Biografie succintă  
 
Inginer în domeniul electricităţii, posedând o ma
Stanley a studiat procesul de fuziune a hidrogenului la 
temperatura ambiantă.  
 
A fost autorul a diferite brevete în domeniul oceanografiei, 
monitorizării cardiace şi sistemelor de validare bancare (42 în 
total, dintre care 10 în Canada). Începând din 1989, el a avut 
parte de un tratament special la biroul de brevete: câteva dintre 
brevetele sale au fost acceptate în 1993. Cea mai mare parte 
dintre ele țin de secţiunea 101, unde acordarea brevetului 
depinde de o demonstraţie reuşită. În acest birou, brevetele lui 
Meyer au fost expediate în 8 luni, ceea ce reprezintă o scurtă 
întârziere, probând faptul că cei responsabili au considerat că 
această tehnologie era importantă, cu atât mai mult cu cât se 
menționează că 200.000 de cereri de acordare de brevete erau în 
aşteptare.  
 
Stanley Meyer a lucrat pentru fundaţia Batelle în Ohio, pentru 
punerea la punct a proiectului Gemini al NASA şi, de 
asemenea, la sistemul de alimentare cu energie pe conceptul 
EBED, pentru proiectul Războiul Stelelor.  
 
A avut societăţi care fabricau astfel de echipamente şi a ocupat 
funcţii de co-sponsorizare în lumea afacerilor internaţionale.
 
Împreună cu fratele său, fost inginer electric la USAF, el a pus 
la punct o afacere de mai multe milioane de dolari în domeniul 
transportului şi pieselor de schimb.  
 
Avea un spirit întreprinzător. Tehnologia Water Fuel Cell 
(WFC – numele tehnologiei şi societăţii lui Meyer) este 
proprietatea lui Stanley A. Meyer din Grove City, Ohio. În 
prezent, WFC Interantional nu are reprezentanţ
Anglia. Dar, în ciuda controverselor, în Regatul Unit, membrii 
din parlament și cercetători ştiinţifici din Ministerul Apărării 
studiază WFC a lui Meyer, ca de asemenea mari grupuri 
industriale şi guverne din străinătate. 
 
Mayer și-a finanţat singur munca ştiinţifică, recunoscută şi 
recompensată de organisme naţionale şi internaţionale, şi a fost 
ales inventatorul anului de publicaţia americană 
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Inginer în domeniul electricităţii, posedând o mare experienţă, 
Stanley a studiat procesul de fuziune a hidrogenului la 

A fost autorul a diferite brevete în domeniul oceanografiei, 
monitorizării cardiace şi sistemelor de validare bancare (42 în 
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punerea la punct a proiectului Gemini al NASA şi, de 
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Împreună cu fratele său, fost inginer electric la USAF, el a pus 
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Avea un spirit întreprinzător. Tehnologia Water Fuel Cell 
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Anglia. Dar, în ciuda controverselor, în Regatul Unit, membrii 

și cercetători ştiinţifici din Ministerul Apărării 
studiază WFC a lui Meyer, ca de asemenea mari grupuri 

singur munca ştiinţifică, recunoscută şi 
recompensată de organisme naţionale şi internaţionale, şi a fost 
ales inventatorul anului de publicaţia americană Who's Who, în 

1993. Ulterior el a primit finanțări substanţiale din Canada, 
Anglia şi Suedia.  

 
Tulburătoarele ilustra
artistului polonez Pawel Kuczynski 

surprind năuceala și nebunia lumii actuale 
în care trăim

        Născut la 12 august 1976 la Szczecin, Pawel Kuczynski 
este un grafician polonez, care a absolvit Academia de Arte 
Plastice Poznań în specialitatea grafică.

ucrările sale sunt cunoscute pentru critica sistemului 
social modern. Folosind compozi
satirice, el subliniază numeroasele paradoxuri 

disfuncționalități ale globalizării, ale politicii actuale, 
economiei și multe alte aspecte bizare și crude ale societății 
corupte ce este deja lipsită de criteriile morale sănătoase. 

Jocul cel viclean și manipulator de

Kuczynski a câștigat multe premii pentru pace cu operele sale 
satirice. Lucrările graficianului polonez sunt un exemplu perfect 
pentru artă care are ceva de spus. Imaginile lui inspirate 
percutante sunt puternice pentru că ne for
în față cu unele dintre cele mai teribile adevăruri din prezent. 
Acestea prezintă o frumusețe specifică, în sensul că ne 
revelează prin șoc adevăruri esențiale. Artistul semnalează 
probleme, precum războiul, manipularea 
deteriorarea mediului, discrepanța economică și multe alte 
bizarerii cu care se confruntă omenirea năucită 
a zilelor noastre. Imaginile ating un balans aproape perfect între 
evident și complex și, în plus, aproape oricine este înzestrat cu o 
minimă inteligență și bun simț poate să înțeleagă mesajul lor, 
care este evident.  

Imaginile lui Kuczynski caută răspunsuri la întrebări de genul: 
„Ce înseamnă să fii om?” „Ce este societatea?
îndreptăm?”, surprinzând însăși esența drumului greșit pe care 
aleargă în mod inconștient lumea modernă. Artistul susține că 
întotdeauna cântărește cu foarte multă atenție ideile ilustrațiilor, 
urmărind să le imprime cât mai mult sens cu putin

L
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în care trăim 

Născut la 12 august 1976 la Szczecin, Pawel Kuczynski 
este un grafician polonez, care a absolvit Academia de Arte 

ce Poznań în specialitatea grafică.  

ucrările sale sunt cunoscute pentru critica sistemului 
social modern. Folosind compoziții suprarealiste și 
satirice, el subliniază numeroasele paradoxuri și 
ționalități ale globalizării, ale politicii actuale, ale 

și multe alte aspecte bizare și crude ale societății 
corupte ce este deja lipsită de criteriile morale sănătoase.  

 
și manipulator de-a presa liberă 

știgat multe premii pentru pace cu operele sale 
ucrările graficianului polonez sunt un exemplu perfect 

pentru artă care are ceva de spus. Imaginile lui inspirate și 
percutante sunt puternice pentru că ne forțează să ne punem față 

ță cu unele dintre cele mai teribile adevăruri din prezent. 
țe specifică, în sensul că ne 

șoc adevăruri esențiale. Artistul semnalează 
probleme, precum războiul, manipularea și ipocrizia politică, 

ța economică și multe alte 
tă omenirea năucită și greu încercată 

a zilelor noastre. Imaginile ating un balans aproape perfect între 
și complex și, în plus, aproape oricine este înzestrat cu o 

ță și bun simț poate să înțeleagă mesajul lor, 

Imaginile lui Kuczynski caută răspunsuri la întrebări de genul: 
Ce este societatea?” „Încotro ne 
și esența drumului greșit pe care 

știent lumea modernă. Artistul susține că 
ște cu foarte multă atenție ideile ilustrațiilor, 

urmărind să le imprime cât mai mult sens cu putință. 
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Dependența totală ce se instalează pe nesimțite are de fiecare 

dată urme adânci 

Vă prezentăm în acest articol câteva dintre ilustrațiile satirice 
mai reprezentative ale artistului polonez. 

 
Covorul roșu pentru un nou dictator 

 
Obeliscul cel „admirabil” și în fond mincinos 

 
Cu legi strâmbe, justiția de acum este complet oarbă 

 
Adevărata destinație finală și nebănuită a tuturor like-urilor 

 
Belșugul celor puțini și lacomi este doar un vis pentru cei mulți, 

proști, manipulați și îndobitociți 

 
„Substanța” cea ascunsă a banilor 

 
Otrava cea acaparatoare, insidioasă și nebănuită a 

televizorului 
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Orice porc nou tot la troaca lui în final trage 

 
Prăpastia din ce în ce mai vizibilă a inegalității sociale 

 
O socoteală abilă care în realitate este crudă și nemiloasă 

 
Energia tainică a timpului cel inexorabil și necruțător 

 
Politica înșelătoare de azi: gunoi intră, gunoi iese 

 
Se construiește acum de fiecare prost o nouă piramidă 

 
Pentru unii copii, joaca este dură și cumplit de serioasă 

 
Sărmanul porumbel al păcii și vulturii cei mulți și pleșuvi ai 

războiului 
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Școlarizarea: provoacă deschiderea sau de fapt cauzează 
limitarea definitivă a orizontului conștiinței?

Pentru a cunoaște adevărul este necesar 
mai întâi să cunoști minciuna

       Ne aflăm într-o mare minciună, în care societatea, 
cultura, educația, guvernarea, religia și mass-
că sunt corupte într-un înalt grad, dar există 
malefică care acționează cu îndârjire să distrugă omenirea 
și întregul nostru ecosistem, după cum vedem în fiecare zi în 
jurul nostru.  

um explicați plantele modificate genetic, chemtrails
urile, medicamente care vă ucid, vaccinuri care 
debilitează copiii, războaie de agresiune, dezastre 

ecologice și atâtea alte aspecte și niveluri de distrugere? Vă 
puteți întreba: „Ce caut aici?”, „De ce este necesar să trăiesc 
într-o societate atât de coruptă, violentă și rea?”. 

Pentru că aceasta este minciuna cea mare și sunteți aici să 
experimentați și să învățați totul despre ea. Sunteți aici pentru a 
găsi găurile din Matrix, pentru a vedea prin această 
iluzii; pentru a găsi calea de a percepe această matrice a
este de fapt; pentru a vedea Adevărul din spatele iluziei 
înșelăciunii. Sunteți aici să vă eliberați.  

Toți am fost programați încă de la naștere pentru a crede că 
marea minciună este adevărata realitate. Familia, societatea, 
religia, cultura, mass-media, școlile de stat, știința și multe alte 
tentacule ne-au programat din toate punctele de vedere. A
suntem prinși în minciuna cea mare. Imensa majoritate a 
oamenilor nu pot vedea că sunt prinși într-o mare minciună, iar 
mulți îi vor ataca pe cei care urmăresc să o expună
aici doar pentru a experimenta minciuna cea mare. Nu toată 
lumea este aici pentru a se trezi.  

Calea spre libertate presupune să devii capabil să vezi dincolo 
de programele matricei, să le percepi așa cum sunt de fapt, adică 
o mare înșelăciune, și să te eliberezi de influențele lor. De 
fiecare dată când reușiți să vă eliberați de un anumit program, 
perspectiva dvs. se transformă, atât cea asupra voastră în
și cea asupra lumii. De exemplu, dacă începeți să vă puneți 
întrebări cu privire la dogmele religioase închistate 
capabili să le priviți obiectiv din afara cutiei respectivelor 
mentalități și ieșiți de sub influențele lor, veți descoperi 

C
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și atâtea alte aspecte și niveluri de distrugere? Vă 
De ce este necesar să trăiesc 
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și sunteți aici să 
ți și să învățați totul despre ea. Sunteți aici pentru a 

găsi găurile din Matrix, pentru a vedea prin această țesătură de 
iluzii; pentru a găsi calea de a percepe această matrice așa cum 

a vedea Adevărul din spatele iluziei și 

ți am fost programați încă de la naștere pentru a crede că 
marea minciună este adevărata realitate. Familia, societatea, 

știința și multe alte 
au programat din toate punctele de vedere. Așa că 
și în minciuna cea mare. Imensa majoritate a 

o mare minciună, iar 
ți îi vor ataca pe cei care urmăresc să o expună. Mulți sunt 

aici doar pentru a experimenta minciuna cea mare. Nu toată 

Calea spre libertate presupune să devii capabil să vezi dincolo 
șa cum sunt de fapt, adică 

și să te eliberezi de influențele lor. De 
șiți să vă eliberați de un anumit program, 

perspectiva dvs. se transformă, atât cea asupra voastră înșivă cât 
și cea asupra lumii. De exemplu, dacă începeți să vă puneți 

la dogmele religioase închistate și sunteți 
ți obiectiv din afara cutiei respectivelor 

ți și ieșiți de sub influențele lor, veți descoperi 

înșelăciunile și minciunile. Aceasta vă va permite să vă eliberați 
de influențele programelor respective. Desigur, este necesar ca 
apoi să fiți vigilenți pentru a nu cădea din nou în aceeași 
capcană, dar într-un alt ambalaj. Câți oameni au respins religiile 
tradiționale, doar pentru a fi prinși apoi în religiile New Ege? 

După cum puteți constata, drumul către libertate vizează 
destrămarea marii minciuni cu numeroasele sale programe de 
iluzii și înșelăciune. Nu este vorba de a obține ceva (altceva 
decât ești de fapt în esență), ci mai degrabă este un proces 
distructiv, în care dai la o parte rând pe rând toate credin
false care te-au ținut pe loc. Se poate spune, analogic vorbind, 
că procesul trezirii nu este o plimbare în parc, ci o plimbare prin 
iad. Este înlăturarea tuturor convingerilor tale pre
ai crezut în mod fals despre tine însuți. Nu există niciun dubiu 
în această privință.  

În filmul Hobitul – Dezolarea lui Smaug
nevoite să intre în pădurea Mirkwood pentru a ajunge la 
destinația lor. Nu exista altă cale pentru ei. Și aceasta nu a fost 
ceva asemănător cu o plimbare în parc. În mod similar, 
rândul nostru este necesar să intrăm în zonele noastre întunecate 
și să ne confruntăm cu umbrele personalității noastre. Acolo se 
află ideile noastre false despre cine suntem. Acolo este necesar 
ca toate credințele noastre false să fie distruse. 

Este important să ne confruntăm cu aceste no
vedem așa cum sunt. Aceasta este singura modalitate de a ne 
vindeca, de a deveni din nou întreg, de a trăi în integritate. 
Trecem prin viață cu atât de multe no
despre spiritualitate și despre noi înșine. Construim măști și 
judecăm după fațade. Este o șaradă. Totul se bazează pe iluzii și 
înșelăciune.  

Ne înșelăm în fiecare moment și lumea ne înșeală în orice 
moment. Trăim în disonanță cognitivă perpetuă, justificând cele 
mai absurde aspecte în care credem. Ne min
credem.  

Pentru a vă trezi la adevărul pe care îl căuta
eliminați minciunile. Dar noi suntem prea atașați de minciuni și 
vrem să păstrăm iluziile și să devenim iluminați în același timp. 
Așa ceva nu este posibil. Dar există sute de falși ghizi spirituali 
și „profesori” care susțin că este posibil. Ei vă oferă diferite 
metode edulcorate pentru a deveni ferici
pentru a vă regăsi sufletul, vă învață să fiți „pozitivi”, să primiți 
slujba potrivită, să faceți o mulțime de bani, să vă echilibrați 
chakra-ele, să deveniți sănătoși și câte și mai câte. 

Dar toate acestea nu reprezintă trezirea spirituală! Ele sunt 
lustruirea ego-ului. Toate te conduc imediat în matrice. Ai putea 
fi destul de norocos și practicând o astfel de metodă chiar să 
obții o cușcă de aur, dar este tot o cușcă și tu rămâi mai departe 
închis, fiind în continuare un sclav. Acesta este drumu
majoritatea oamenilor aleg să-l urmeze. Este o cale bine 
bătătorită de cireadă.  
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Așadar, ne aflăm în minciuna cea mare, unde există o prezență 
malefică dinafara lumii, care își răspândește tentaculele peste tot 
în lume. Atât de mulți oameni au fost infecta
prezență malefică încât îi vedem peste tot. Politicieni, bancheri, 
lideri corporativi, judecători, polițiști, militari, lideri religioși, 
lideri culturali, peste tot găsim oameni urâți. Dacă vă uitați la 
știri, vă puteți întreba cât de rău este nevoie să ajungă oamenii 
înainte ca ei să se trezească. Cum pot atât de mul
vadă ce se petrece în jurul lor? Chiar și mai rău, să rămână 
indiferenți?   

Pe măsură ce matricea devine exponențial mai puternică, ea are 
o slăbiciune inerentă, care devine din ce în ce mai evidentă. 
Acest aspect este mai degrabă inevitabil, deoarece este un 
aspect major sau o calitate a matricei. Această slăbiciune este 
aceea că ea este de fapt o iluzie. Nu este adevărata realitate, 
ceea ce devine din ce în ce mai evident. Cu cât matricea devine 
mai puternică, cu atât iluziile devin mai puternice. Ele pot 
deveni elefanții din sufragerie. Cu alte cuvinte, iluziile pot 
deveni foarte evidente pentru cineva care este atent 
pătrunzător.  

De aceea, controlorii au abilitatea să ne mențină într
hipnoză din ce în ce mai adâncă, astfel încât să nu observăm 
elefantul din cameră. Cu cât sunt mai mari iluziile, cu atât este 
nevoie să fim hipnotizați mai profund, astfel încât să nu 
observăm elefantul sau, dacă o facem, să îl acceptăm ca pe ceva 
normal.  

În ultimul secol, au existat numeroase descoperiri care au 
permis programării să devină foarte puternică, punându
o transă hipnotică profundă. Odată cu apariția televiziunii și a 
mass-media, a sporturilor și a divertismentului, a techno
gadget-urilor, a școlilor de stat și a multor tehnici de control în 
sfera conștiinței, oamenii par să umble într-o stare de stupoare, 
incapabili să vadă ce este în fața lor.  

Cum poate cineva să nu observe sau să nu-și pună întrebări 
despre chemtrails, de exemplu? Din acest motiv, matricea este 
capabilă să devină mai puternică și acum putem vedea elefantul 
din cameră peste tot. Ei bine, cel puțin unii dintre noi... Dacă 
cineva își permite să fie influențat în rău, el nu poate vedea 
nimic prin ceața groasă a iluziilor.  

Toți am fost infectați de atâtea programe, încât este dificil să 
vedem dincolo de ele, mai ales pentru că ne-am ata
noastre. Aceasta este zona noastră de confort. Nu este o sarcină 
ușoară să scăpați de toate aceste programe. Dar este necesar să 
ne debarasăm de toate credințele false. Multe sunt foarte adânc 
inculcate și multe sunt considerate vaci sfinte – 
niciodată sub semnul întrebării. Printre acestea se numără 
diferite dogme religioase, descoperiri ale științei, istoria sau 
orice altceva ce o persoană consideră prea importante pentru a 
renunța la ele. Acestea sunt cele mai puternice cătușe care ne 
leagă cu strășnicie de matrice.  

Mai importantă este percepția noastră greșită despre cine 
suntem cu adevărat. Cei mai mulți oameni sunt atât de 
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nu poate vedea 

ți am fost infectați de atâtea programe, încât este dificil să 
am atașat de iluziile 

noastre. Aceasta este zona noastră de confort. Nu este o sarcină 
ți de toate aceste programe. Dar este necesar să 

țele false. Multe sunt foarte adânc 
 și nu le-ai pune 

niciodată sub semnul întrebării. Printre acestea se numără 
științei, istoria sau 

orice altceva ce o persoană consideră prea importante pentru a 
ța la ele. Acestea sunt cele mai puternice cătușe care ne 

șită despre cine 
ți oameni sunt atât de 

îndrăgostiți de fațadele pe care și le-
statut social etc.), încât cred că aceste false identită
fapt ei înșiși. Astfel de oameni sunt atât de îndepă
lor adevărat, încât nici nu-și pot vedea propriul ego. Ei trăiesc la 
periferia conștiinței, în cel mai îndepărtat loc de Sinele lor 
adevărat. Este un mod foarte superficial de a trăi. Ei cred că 
sunt masca. Suntem ca într-o petrecere perpet
Actorul se crede chiar personajul pe care
cu el.  Câți dintre oamenii pe care îi cunoașteți sunt egoiști, 
necinstiți, lipsiți de caracter și ei cred că de fapt sunt foarte 
drăguți? Nici măcar nu-și pot vedea propri
nu-și observă propriile neajunsuri. Oamenii au idei ciudate 
despre cine sunt. Aceasta este expresia programelor care rulează 
adânc în ființa lor și tocmai de aceea este necesar să facem 
curățenie.  Noi toți trăim în aceste fantezii iluzo
cine suntem, și este necesar să le depășim. Acest proces 
presupune deplină onestitate și curaj pentru a putea dizolva 
toate iluziile.  

Deci, suntem aici, trăind în minciuna cea mare, uitându
creșterea puterii sale malefice, în timp 
tentaculele în jurul Mamei Pământ. Un rău atât de puternic încât 
a hipnotizat masele supunându-le, luându
drepturile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Societatea este condusă 
într-un țarc pe care nu îl pot vedea.  

Trezindu-te e ca și cum ai primi un bilet în primul rând la acest 
spectacol. Vezi minciuna peste tot acolo unde este. Înve
despre ea, cum funcționează, cum se manifestă, cum te 
afectează și cum o poți demasca. Nu sunt lecții ușoare… Dar 
ești răsplătit mai mult decât îți poți închipui de splendoarea, 
măreția, înțelepciunea adevăratei tale naturi și a lumii care ți se 
dezvăluie…  

«Atentatele» din 11 septembrie după 18 
ani: «Evidența zdrobitoare nu poate 
prevala asupra unei minciuni oficiale 

străvezii»
 

        O investigație extrem de profesionistă care a durat 
patru ani, cu privire la dispariția clădirii World Trade 
Center Building 7, condusă de o echipă interna
ingineri civili, a concluzionat că povestea oficială a 
distrugerii clădirii 7 este în întregime falsă.

aportul de expertiză a fost aproape complet trecut cu 
vederea de mass-media şi cel mai probabil este deja dat 
uitării.  

Popular Mechanics, Wikipedia și CNN
de experți ca fiind „teoreticieni ai conspirației
presa manipulatoare și diferiți artizani ai poveştilor de acoperire 
în privința falsului atac din 11 septembrie asupra Statelor Unite 
vor acționa pur și simplu ca și cum nu au auzit niciodată despre 

R
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-au construit (prin studii, 
statut social etc.), încât cred că aceste false identități sunt de 

șiși. Astfel de oameni sunt atât de îndepărtați de Sinele 
și pot vedea propriul ego. Ei trăiesc la 

științei, în cel mai îndepărtat loc de Sinele lor 
adevărat. Este un mod foarte superficial de a trăi. Ei cred că 

o petrecere perpetuă de Halloween. 
Actorul se crede chiar personajul pe care-l joacă și se identifică 

ți dintre oamenii pe care îi cunoașteți sunt egoiști, 
ți, lipsiți de caracter și ei cred că de fapt sunt foarte 

și pot vedea propriul ego. Nici măcar 
și observă propriile neajunsuri. Oamenii au idei ciudate 

despre cine sunt. Aceasta este expresia programelor care rulează 
ța lor și tocmai de aceea este necesar să facem 

ți trăim în aceste fantezii iluzorii cu privire la 
și este necesar să le depășim. Acest proces 

și curaj pentru a putea dizolva 

Deci, suntem aici, trăind în minciuna cea mare, uitându-ne la 
șterea puterii sale malefice, în timp ce își înfășoară 

tentaculele în jurul Mamei Pământ. Un rău atât de puternic încât 
le, luându-ne zi după zi toate 

a dat. Societatea este condusă 

și cum ai primi un bilet în primul rând la acest 
spectacol. Vezi minciuna peste tot acolo unde este. Înveți 

ționează, cum se manifestă, cum te 
și cum o poți demasca. Nu sunt lecții ușoare… Dar 

ți poți închipui de splendoarea, 
ția, înțelepciunea adevăratei tale naturi și a lumii care ți se 

«Atentatele» din 11 septembrie după 18 
ța zdrobitoare nu poate 

prevala asupra unei minciuni oficiale 
străvezii» 

Patrick Pasin 

ție extrem de profesionistă care a durat 
ția clădirii World Trade 

Center Building 7, condusă de o echipă internațională de 
ingineri civili, a concluzionat că povestea oficială a 

te în întregime falsă.  

aportul de expertiză a fost aproape complet trecut cu 
media şi cel mai probabil este deja dat 

CNN nu pot cataloga o echipă 
ți ca fiind „teoreticieni ai conspirației”. Prin urmare, 

și diferiți artizani ai poveştilor de acoperire 
ța falsului atac din 11 septembrie asupra Statelor Unite 

ționa pur și simplu ca și cum nu au auzit niciodată despre 
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acest raport. Marea majoritate a oamenilor din lume nu va auzi 
niciodată despre acest raport. Adevărații făptuitori ai atentatului 
din 11 septembrie cu siguranţă nu vor căuta să
propria echipă pentru a „respinge” raportul, deoarece aceasta l
ar aduce în atenția publicului, ultimul loc în care 
ajungă. 

Raportul Comisiei 9/11 nu a presupus o anchetă 
toate probele criminalistice. Simularea prăbușirii Clădirii 7 
efectuată de NIST a fost aranjată pentru a obține rezultatul dorit. 
Singurele investigații reale au fost făcute de oameni de 
ingineri și arhitecți privați. Ei au găsit dovezi clare despre 
utilizarea nano-termitei pentru distrugerea turnurilor gemene. 
Peste 100 de agenţi de primă intervenţie au depus mărturie că în 
interiorul turnurilor au avut loc un număr mare de explozii, 
inclusiv o explozie masivă în subsol înainte de momentul în 
care avioanele ar fi lovit turnurile. Numeroși piloți militari și 
civili au spus că manevrele de zbor implicate în atacurile WTC 
și Pentagon depăşesc abilitățile lor și, cu siguran
de competențele presupușilor terorişti care ar fi deturnat 
aeronavele. Resturile avioanelor lipsesc în mod surprinzător de 
la locurile de impact. Şi așa mai departe. Faptul că prăbușirea 
Clădirii 7 a fost o demolare controlată nu mai poate fi contestat.

Pe baza dovezilor cunoscute, unii experţi și oamenii informați 
au ajuns la concluzia că 9/11 a fost o lovitură din interior 
organizată de vicepreședintele Dick Cheney, împreună cu 
grupul de elită de neo-conservatori și cu Israelu
reconstruirii Orientului Mijlociu în interesul Israelului 
același timp pentru îmbogățirea Complexul militar 
al SUA. 

Majoritatea oamenilor nu cunosc rolul lui Robert Mueller în 
calitate de director al FBI în ceea ce priveşte protejarea pove
oficiale din 11 septembrie, în ciuda probelor evidente. Paul 
Sperry relatează în New York Post numeroasele ac
Mueller le-a făcut ca director al FBI pentru a ascunde faptele 
față de Congres și față de public. 

Patrick Pasin, un autor francez, furnizează dovezi suplimentare 
privind utilizarea necorespunzătoare de către Mueller a pozi
sale pentru a proteja o minciună oficială. O traducere în limba 
engleză a cărții lui Pasin, FBI complice la 9/11
Accomplice of 9/11), a fost publicată de Talma Studios din 
Dublin, Irlanda. 

Cartea lui Pasin constă în organizarea probelor cunoscute, care 
au fost suprimate pentru a perpetua o poveste falsă despre 11 
septembrie, într-o relatare convingătoare a modului în care un 
fals atac terorist a fost protejat de a fi demascat. El detaliază 
planul „prin care FBI a încercat să dovedească varianta 
guvernului asupra evenimentelor – indiferent de consecin
Remarcaţi că Mueller este unul dintre cei pe care Deep State i
impus lui Trump. Afacerile murdare sunt treaba lui Mueller.

Pasin colectează dovezile și le țese într
convingătoare. Este totul acolo. Tranzacțiile interne de dinaintea 
deturnării avioanelor, imposibilitatea apelărilor telefonice din 
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r din lume nu va auzi 
ții făptuitori ai atentatului 

din 11 septembrie cu siguranţă nu vor căuta să-și angajeze 
propria echipă pentru a „respinge” raportul, deoarece aceasta l-

în care și-ar dori să 

Raportul Comisiei 9/11 nu a presupus o anchetă și a ignorat 
șirii Clădirii 7 

ține rezultatul dorit. 
st făcute de oameni de știință, 

și arhitecți privați. Ei au găsit dovezi clare despre 
termitei pentru distrugerea turnurilor gemene. 

Peste 100 de agenţi de primă intervenţie au depus mărturie că în 
un număr mare de explozii, 

inclusiv o explozie masivă în subsol înainte de momentul în 
și piloți militari și 

civili au spus că manevrele de zbor implicate în atacurile WTC 
, cu siguranță, sunt dincolo 

țele presupușilor terorişti care ar fi deturnat 
aeronavele. Resturile avioanelor lipsesc în mod surprinzător de 

șa mai departe. Faptul că prăbușirea 
nu mai poate fi contestat. 

și oamenii informați 
au ajuns la concluzia că 9/11 a fost o lovitură din interior 

ședintele Dick Cheney, împreună cu 
și cu Israelul în scopul 

reconstruirii Orientului Mijlociu în interesul Israelului și în 
țirea Complexul militar de securitate 

Majoritatea oamenilor nu cunosc rolul lui Robert Mueller în 
protejarea poveștii 

oficiale din 11 septembrie, în ciuda probelor evidente. Paul 
numeroasele acțiuni pe care 

a făcut ca director al FBI pentru a ascunde faptele 

un autor francez, furnizează dovezi suplimentare 
privind utilizarea necorespunzătoare de către Mueller a poziției 
sale pentru a proteja o minciună oficială. O traducere în limba 

FBI complice la 9/11 (The FBI 
a fost publicată de Talma Studios din 

Cartea lui Pasin constă în organizarea probelor cunoscute, care 
au fost suprimate pentru a perpetua o poveste falsă despre 11 

o relatare convingătoare a modului în care un 
erorist a fost protejat de a fi demascat. El detaliază 

prin care FBI a încercat să dovedească varianta 
indiferent de consecințe”. 

Remarcaţi că Mueller este unul dintre cei pe care Deep State i-a 
acerile murdare sunt treaba lui Mueller. 

și le țese într-o poveste 
țiile interne de dinaintea 

deturnării avioanelor, imposibilitatea apelărilor telefonice din 

avion în 2001, scrisorile cu antrax trimise senatorilor Tom 
Daschle și Patrick Leahy, care au deschis calea pentru 
Act, efortul de a învinovăți oamenii de știință militari americani 
pentru scrisorile cu antrax odată ce a ie
antraxul era specific pentru un laborator militar din SUA, lipsa 
totală de veridicitate a faptului de a găsi un pa
nedeteriorat în dărâmăturile turnurilor gemene, unde focul a fost 
atât de intens încât a topit oțelul. 

Este uimitor că cineva ar putea să creadă vreun cuvânt din 
această poveste. Imaginaţi-vă o căldură atât de intensă încât să 
topească oțelul, dar care să nu fie suficientă pentru a arde un 
pașaport! 

Cartea lui Pasin este ușor de citit. Dezvăluie falsificare după 
falsificare, minciună după minciună. Povestea evident fals
livrată lumii, iar experții care o demască ca fiind falsă sunt 
numiți „teoreticieni ai conspirației” de către oameni prea proşti 
și neinformați. Aceasta este America în secolul 21 
restul populației lumii nu este prea departe.

Anul acesta s-au împlinit 18 ani de la evenimentele din 11 
septembrie 2001. Ce am învățat în acest timp? Am aflat că mii 
de experți cu dovezi grele nu pot prevala în faţa unei minciuni 
oficiale străvezii. 

 

Corporatismul, sclavagismul modern
 

        Folosim destul de des astăzi, când ne referim la cei care 
ne controlează viaţa, numele de sistem.

istemul sub care suntem acum este format din marea 
finanţă mondială – bancherii internaţionali 
dumnezeii banilor, pentru că fac banii din nimic, apoi 

sistemul politic – SUA, UE, apoi canalele de propagandă prin 
care se obţine adeziunea la sistem 
corporaţii. 

Acest sistem când intră într-o ţară vine cu puterea nelimitată a 
banilor făcuţi din nimic (fără număr), însă acest aspect nu este 
suficient pentru a controla o societate simplă, tradiţională. Ei au 
nevoie să transforme banii pe care îi au în putere, iar puterea în 
control. De aici începe jocul – jocul spiralei sclaviei.

S
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trax trimise senatorilor Tom 
și Patrick Leahy, care au deschis calea pentru Patriot 

ți oamenii de știință militari americani 
pentru scrisorile cu antrax odată ce a ieșit la iveală faptul că 

laborator militar din SUA, lipsa 
totală de veridicitate a faptului de a găsi un pașaport 
nedeteriorat în dărâmăturile turnurilor gemene, unde focul a fost 

Este uimitor că cineva ar putea să creadă vreun cuvânt din 
vă o căldură atât de intensă încât să 

țelul, dar care să nu fie suficientă pentru a arde un 

șor de citit. Dezvăluie falsificare după 
falsificare, minciună după minciună. Povestea evident falsă este 

ții care o demască ca fiind falsă sunt 
ți „teoreticieni ai conspirației” de către oameni prea proşti 

Aceasta este America în secolul 21 și, se pare, 
ției lumii nu este prea departe. 

au împlinit 18 ani de la evenimentele din 11 
țat în acest timp? Am aflat că mii 

ți cu dovezi grele nu pot prevala în faţa unei minciuni 
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o ţară vine cu puterea nelimitată a 
banilor făcuţi din nimic (fără număr), însă acest aspect nu este 

pentru a controla o societate simplă, tradiţională. Ei au 
nevoie să transforme banii pe care îi au în putere, iar puterea în 

jocul spiralei sclaviei. 
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Sistemul are nevoie doar să te implice în joc, să te introducă în 
spirala sclaviei, restul vine de la sine, odată intrat eşti aproape 
fără scăpare. El te invită la consum, îţi generează nevoi şi îţi 
propune să cauţi banii oferiţi de el pentru a-ţi satisface nevoile. 
Vă mai amintiţi cât de mult eram criticaţi şi ni se dădea mereu 
în cap cu statisticile pentru consumul mic? Sistemul este 
aproape neputincios în faţa celui ce nu consumă şi reuşeşte în 
proporţie cât mai mare să îşi satisfacă nevoile de bază prin 
propria gospodărire. 

Odată intrat în joc, sistemul te învăluie pe toate laturile – mass-
media, marketingul marilor corporaţii şi, bineînţeles, cu ajutorul 
pârghiilor pe care le are statul. Uitaţi-vă cum după colapsul 
imobiliar din 2008, toate preţurile au explodat, deşi criza s-a 
adâncit, preţurile au crescut cu mici excepţii. În mod normal, pe 
timp de criză preţurile ar fi necesar să scadă odată cu cererea, 
dar benzina aproape s-a dublat, gazele, utilităţile la fel , taxele 
locale, impozitele, tarifele la transporturi au avut creşteri 
serioase. Vă daţi seama cât de mult au fost adânciţi în spirala 
sclaviei cei cu datorii când salariul real a scăzut considerabil, să 
nu mai vorbim de cei cu credite în franci elveţieni. Dacă vă 
uitaţi atent la toate aceste aspecte vedem că tot scenariul 
bancherilor a fost creat pentru a culege roadele acum. Gândiţi-
vă cine putea rezista la o astfel de încercuire – când rata la 
bancă ţi se dublează, salariul scade – cel nominal din cauza 
tăierilor şi apoi şi cel real din cauza tuturor scumpirilor. 

Punctul în care am ajuns acum nu este nicidecum cel final, de 
aici mai urmează foarte multe scumpiri venite prin presiunea 
Uniunii Europene, pe standarde de mediu şi alte motive care au 
scopul de a ridica plafonul minim de subzistenţă la un nivel cât 
mai înalt, astfel încât şi cei care nu s-au împrumutat şi au fost 
chibzuiţi să fie puşi sub presiunea de a nu mai putea plăti taxele 
şi impozitele şi cheltuielile strict necesare. O ţară în care 
tineretul munceşte din greu pentru a-şi plăti datoriile şi poftele 
generate de sistem, pensionarii nu mai umblă cu sacoşica pe la 
magazine, ci dau cu cardul pe la mall şi mulţi dintre ei au 
muşcat din mărul creditării; o ţară în care cei care mai au timp 
să înveţe se apleacă numai către cunoştinţe tehnice pentru a 
servi sistemului şi nu urmăresc să înveţe pentru a înţelege viaţa, 
ceea ce apoi la va creşte şansele de supravieţuire; o ţară în care 
nimeni nu mai are timp de reflecţie, în care copiii sunt educaţi 
în acelaşi mod superficial pentru a reuşi în „viaţa” propusă de 
sistem, este o ţară care a intrat cu totul în spirala sclaviei şi cu 
greu mai poate ieşi… 

Cele mai sinistre curente de gândire, care au transformat omul 
dintr-o fiinţă spirituală, într-un animal de povară, cel puţin în 
epoca modernă, sunt: nazismul, capitalismul şi corporatismul. 
Fără a menţiona nimic despre amănuntele ocultismului satanic 
care stă la baza coruperii firii noastre. 

Întotdeauna îmbrăcat corect, cu un zâmbet îngheţat pe buze, 
preocupat, important, tot timpul grăbit, n-are timp de pierdut în 
discuţii banale căci este permanent prins în tot felul de 
„proiecte”. Nu prea are timp să doarmă, ajunge acasă obosit şi 
taciturn, are o amantă/amant, printre colegele/colegii la fel de 
workoholici, vorbeşte şi gândeşte în clişee şi se înfierbântă ca 
un sectar dacă îi pui la îndoială patronatul sau dacă nu-l 

divinizezi pe boss, ăla cu casa mare, maşini de lux, yahturi, 
trabuce şi restul de nimicuri care fac un prost să se creadă 
important. Cea mai enervantă întrebare pe care poţi să i-o pui 
unui corporatist este: pentru ce munceşte şi la ce-i mai folosesc 
banii dacă oricum nu găseşte nici 5 minute pe săptămână să se 
bucure de ei? 

Imaginea de sine  

Să devină important, să fie băgat în seamă, şi pentru asta are 
nevoie de o funcţie cât mai aproape de vârful piramidei, să 
deţină toate gadgeturile gen: ultimul tip de 
telefon/tabletă/smartphone, o maşină bună, de peste 20.000 
euro, un apartament într-un cartier de fiţe şi pentru asta e în 
stare să se îndatoreze până peste cap, sporind, în acelaşi timp, 
avuţiile băncilor de la care se împrumută şi ale companiilor 
multinaţionale de la care cumpără. Deşi nu are timp de auto 
cunoaştere şi dezvoltare personală, întrucât munceşte între 12-
14 ore pe zi, totuşi simte o nevoie maladivă de a ajunge şi el 
„cineva”, să îl respecte lumea, să i se ceară părerea, iar dresorii 
care îl fac să se simtă atât de important obţin totul de la el. 

Realitatea este că sclavul modern corporatist nu va fi niciodată 
bogat sau liber. Înlănţuit de credite pe 20 de ani, dependent de 
disponibilitatea şefilor de a-l promova ierarhic, trepanat şi 
îndoctrinat, zilnic şi prin metode de persuasiune profesioniste, 
el va produce maximum de profit pentru boss. Singura 
constantă a corporatistului este munca. Iluzionat şi egocentric, 
corporatistul îşi ruinează viaţa personală, viaţa de familie, se 
îndepărtează atât de tare de latura lui spirituală, încât va plonja 
pe nesimţite într-o viaţă jalnică, înglodat în credite şi datorii, 
fără timp să respire. 

 

Mai mult, ni se induce ideea că evenimentele ce caracterizează 
începutul acestui al treilea mileniu ar arăta că procesul 
globalizării pieţelor nu ar fi suficient pentru a crea dezvoltarea 
economică şi social-culturală care se doreşte. De aceea, se 
spune că echilibrele economice cer, pentru ca acest proces să 
funcţioneze unitar, să fie urmat de „globalizarea culturilor”, de 
integrarea acestora în evoluţia şi dezvoltarea omenirii. 

Şi totuşi, ne întrebăm şi noi de unde provine impetuoasa nevoie 
a guvernanţilor pentru „globalizare”, pentru „etatizare”… de 
unde, de ce?! Oare fiindcă este vorba de o maturizare a elitei 
politice până acolo încât să-şi dorească cu atâta ardoare binele 
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întregii omeniri, sau pentru că îşi doresc pentru sine întreaga 
guvernare planetară!? Tema de faţă îşi propune să caute 
răspunsul la o asemenea problemă. 

Incursiune din trecut spre prezent  

Dacă la sfârşitul secolului al XIV-lea existau numeroase bănci 
italiene care îşi internaţionalizau afacerile, ulterior constatăm o 
implicare, fireşte, cointeresată, a unor state puternice în 
dominaţia altor ţări şi popoare prin intermediul companiilor 
(Compania Olandeză şi cea britanică Indiile de Est, Compania 
Muscovy, Compania Africa Regală şi Compania Hudson Bay). 
Acestea par să fi fost modelele incipiente ale corporaţiilor 
transnaţionale din zilele noastre. 

Una dintre primele şi cele mai longevive companii englezești, 
înființată în jurul anului 1600, la început pentru a face comerț în 
Indiile de Est dar care a ajuns să facă comerț mai ales în India și 
China, a fost Compania Indiilor de Est. Deşi compania a fost 
dizolvată după o perioadă de funcţionare de peste 250 de ani de 
activitate, mai precis la 1 ianuarie 1874, vreme îndelungată a 
deținut o poziție privilegiată în raport cu guvernul englez și, 
ulterior, cu cel britanic. A primit adesea privilegii speciale, 
inclusiv scutiri de taxe și anumite monopoluri comerciale. 

Mai mult, pornind de la comerţ, această companie a ajuns în 
anul 1757 (după bătălia de la Plassey) să guverneze părți mari 
din India, exercitând putere militară și asumându-și 
administrația, renunțând treptat la activitățile comerciale. 

În 1670, succesul comerţului cu blănuri de la populaţia indigenă 
a determinat fondarea Companiei Golfului Hudson, care a şi 
primit de la coroana britanică monopolul comerţului cu blănuri 
în zona bazinului golfului Hudson – Ţara lui Rupert (zona 
golfului Hudson a fost locuită încă din preistorie de diferite 
triburi de eschimoşi iar în anul 1610, Henry Hudson a 
descoperit golful care va purta numele său, explorându-i 
coastele estice). Constatăm că în anul 1870, monopolul 
comerţului cu blănuri a fost abolit, iar „Ţara lui Rupert” a fost 
anexată la Canada. 

Demnă de menţionat este şi apariţia cartei corporative, ce 
reflecta atenţia pe care Coroana engleză o acorda acestei forme 
de expansiune şi de dominaţie. Carta era practic o favoare din 
partea Coroanei engleze, care limita răspunderea legală a unui 
investitor la cuantumul investiţiei sale, drept care nu era 
recunoscut cetăţenilor individuali. De asemenea, în cartă erau 
stabilite drepturile şi obligaţiile specifice corporaţiei, precum şi 
partea de profit care urma să revină Coroanei. 

Procesul de transnaţionalizare însă nu se opreşte aici, continuă, 
va duce la apariţia mai multor societăţi/companii transnaţionale, 
însă transnaţionalizarea va merge mult mai departe, miza ei 
reală fiind reprezentată, pentru secolele XIX-XX, de 
ascensiunea naţionalismului, apoi depăşirea acestuia şi, în 
sfârşit, încercarea de a construi o nouă eră postnaţionalistă care 
să cuprindă toate sectoarele vieţii umane. Pentru aceasta se 
simţea nevoia unei „colaborări” legale între economic şi politic, 

aspect care faptic reprezenta o realitate mai veche dacă ne 
gândim că în spatele puternicelor corporaţii s-au aflat tot timpul 
„oamenii politici”. Însă diplomaţia şi reuşita strategiei impunea 
nevoia de legitimitate aparentă. 

Pentru aceasta statul era nevoie să fie implicat într-un mod 
transparent şi legal în economie şi societate, oportunitate creată 
de apariţia liberalismul care tocmai îşi făcea simţită prezenţa în 
economia celei de-a două jumătăţi a secolului XIX. Astfel, s-a 
reuşit ca „statul jandarm” să fie înlocuit în timp cu un stat 
intervenţionist care să aibă la dispoziţie pârghii directe 
financiare şi de orientare economică. 

Pe de altă parte, folosindu-se de germenele naţionalismului pe 
cale să dea roade la începutul secolului al XIX s-au pus 
„bazele” primului război mondial, o sursă şi o oportunitate 
deosebită de îmbogăţire a marilor trusturi bancare care au 
finanţat ambele tabere ale războiului, aşa cum de altfel 
procedaseră şi în timpul lui Napoleon – bătălia de la Waterloo. 
Campaniile de armament finanţate de băncile din Anglia, 
Germania, Franţa şi Austria, controlate de Rothschild, au 
sponzorizat toate taberele războiului. 

Această dorinţă de îmbogăţire a fost plătită cu preţul a peste 20 
de milioane de vieţi umane. „Elitele” au folosit conjunctura ca 
pretext pentru crearea Ligii Naţiunilor, care să preîntâmpine 
războiul, nebănuindu-se că în spatele acestei societăţi 
„binevoitoare” se ascundea crearea unui cadru pentru viitorul 
Guvern Mondial.  

 

Dorinţa de bani şi de preluare a puterii planetare nu a cedat nici 
în faţa celui de-al Doilea Război Mondial. Sfârşitul acestui 
război a oferit, de asemenea, oportunitatea înfiinţării de către 
învingători a complexului ONU, mai întâi în oraşul New York 
pe un pământ donat de John D. Rockefeller, unul dintre 
ramurile promotorilor tradiţionalişti ai globalizării. 

Aşadar, primul pas în planul trilateral de mondializare a fost 
crearea Uniunii Europene, motiv pentru care la 18 aprilie 1951 
şase state, Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi 
Olanda, au semnat Tratatul de la Paris, prin care s-a constituit 
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (ECSC). A 
luat naştere prima comunitate europeană, urmărindu-se în 
continuare constituirea a încă două organisme : Comunitatea 
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Economică Europeană şi Comunitatea Europeană pentru 
Energia Atomică (Euratom). 

În 1954, elita planetei s-a întâlnit în secret în hotelul Bilderberg 
din Oosterbeek (Olanda). În opinia globaliştilor, de îndată ce 
Uniunea Europeană a fost înfiinţată sub pretextul schimburilor 
comerciale, Uniunea Nord Americană şi Uniunea Asiatică ar fi 
ca şi formate iar ONU ar servi ca un regulator mondial ale celor 
3 super-puteri. 

La 1 ianuarie 1958, Tratatele de la Roma deja devin 
operaţionale iar Adunarea Parlamentară şi Curtea de Justiţie 
devin instituţii comune tuturor celor trei comunităţi europene: 
ECSC, CEE şi Euratom. Structurile politice create în scopul 
guvernării întregii lumi erau conduse de către aceiaşi oameni 
care deţineau şi controlul economiei mondiale prin marile 
bănci, companii transnaţionale, ceea ce era deosebit de 
important pentru înfăptuirea pieţei unice declarate şi, ulterior, a 
unui guvern mondial încă ascuns opiniei publice. 

În acest context, crearea Grupului Celor 7, devenit Grupul Celor 
8 state (G8) cele mai dezvoltate din punct de vedere economic, 
tehnologic şi militar (Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, 
Rusia, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi 
Statele Unite ale Americii) a reprezentat un semnal aproape 
imperceptibil de ieşire la suprafaţă a intenţiei de globalizare, de 
realizare a planului trilateral. La început miniştrii de finanţe şi 
guvernatorii băncilor centrale din cele mai importante cinci ţări 
s-au întâlnit la intervale neregulate, pe căi neoficiale. Prima 
întâlnire s-a ţinut în 1967 la Chequers, casa de la ţară a prim-
ministrului britanic. 

Până în 2009 s-au creat aproape toate mecanismele care să pună 
în mişcare sistemul de globalizare, inclusiv prin transferul de 
suveranitate al statelor naţionale. 

Tratatul de la Lisabona, intrat şi el în vigoare începând cu data 
de 1 decembrie 2009 şi ratificat de cele 27 state membre ale 
Uniunii Europene, constituie un pas înainte în transferul de 
suveranitate de la statele membre la Uniunea Europeană, dar 
este unul limitat. Au fost extinse puterile Comisiei, 
Parlamentului şi Curţii de Justiţie în domeniul justiţiei şi 
afacerilor interne. 

În prezent constatăm fără putere de tăgadă că declinul statelor-
naţiune este mai mult decât evident, cedarea de suveranitate în 
favoarea organizaţiilor internaţionale aflate într-o continuă 
consolidare şi centralizare şi, pe de altă parte, în favoarea 
corporaţiilor financiare şi bancare. Aşa-zisele „raţiuni de stat” 
care au determinat guvernele să cedeze puterea statelor în 
favoarea corporaţiilor transnaţionale au fost în realitate „raţiuni” 
impuse de actuala „elită” planetară prin constrângerea 
economică indirectă exercitată prin crearea celor mai ingenioase 
„maşinării” ale timpului. 

Uniunea Europeană, o entitate fără personalitate juridică, care 
se pretinde astăzi o organizaţie internaţională călăuzită de 
scopuri nobile, o „comunitate” economică şi politică 

internaţională care numără 27 de state europene, cu tendinţe 
comportamentale specifice unui stat federal, formată în scopul 
declarat al asigurării păcii, stabilităţii şi prosperităţii cetăţenilor 
acestora, afirmării identităţii UE la nivel internaţional, 
introducerea cetăţeniei Uniunii, spaţiul liber fără frontiere, piaţa 
unică, libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor, capitalurilor şi 
serviciilor etc. reprezintă „un pas” apocaliptic spre o 
hipercentralizare, o luptă continuă pentru descompunerea şi 
preluarea suveranităţii statelor naţionale ale lumii cu efectul 
direct al „subjugării omenirii” în numele civilizaţie şi pentru 
aşa-zisa „unitate în diversitate”. 

În loc de concluzii  

Deşi istoria internaţionalizării afacerilor pare a avea rădăcini 
destul de adânci, constatăm însă că marile imperii politico-
militare cunoscute de-a lungul istoriei antice şi medievale, care 
nu au urmărit altceva decât dominaţia întregii lumi, au fost 
înlocuite în prezent cu imperiile comerciale şi financiare (în 
care armata a fost înlocuită de investiţiile externe), imperii care 
în doctrina recentă ne-au devenit cunoscute sub denumirile de 
„corporaţii multinaţionale”, „corporaţii transnaţionale”etc . 
Aceste corporaţii nu sunt altceva decât nişte firme sau alianţe 
intre firme, care s-au dovedit deosebit de puternice şi care şi-au 
extins „tentaculele” afacerilor asupra întregii planete servind 
unui plan prestabilit, adică globalizării, mondializării, respectiv 
concentrării oligarhice a întregii puteri planetare, economice şi 
politice. 

Aşadar, scopul a rămas acelaşi însă forma şi mijloacele de 
atingere a acestei finalităţi (ce oglindeşte lăcomia nemărginită a 
omului de a deţine puterea mondială) au îmbrăcat o arhitectură 
nouă. 

Având în vedere faptul că alături de noţiunea de „corporaţie 
multinaţională” se utilizează adesea expresii precum „firme 
multinaţionale”, „societăţi internaţionale”, „companii 
internaţionale”, „corporaţii transnaţionale” etc. vom lămuri 
această terminologie. 

 

Din literatura de specialitate par a se desprinde trei criterii care 
dau sens noţiunilor de „internaţional”, „multinaţional”, 
„transnaţional”, noţiuni utilizate adesea alături de termenii 
„corporaţii”, „firme”, „societăţi”, „companii”. Aceste criterii 
sunt: 
- Criteriul capitalului social. În situaţia în care o societate 
comercială are capitalul social provenit dintr-o singură ţară, 
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societatea respectivă este „naţională”, iar dacă capitalul provine 
din mai multe ţări, atunci spunem că firma este 
„multinaţională”. 
- Criteriul teritorialităţii. Dacă o societate comercială sau un 
concern deţine întreprinderi independente (de mărimea şi cifra 
de afaceri a acestuia) în mai mult de o singură ţară, putem să 
vorbim despre caracterul „internaţional” al acelei societăţi.
Combinând cele două criderii de mai sus putem spune că o 
firmă este „national-internaţională”, dacă are capital social 
exclusiv dintr-o singură ţară şi deţine întreprinderi independente 
în mai mult de o singură ţară. 
- Criteriul organizatoric. Când concernele sau societăţile 
comerciale desfăşoară activităţi internaţionale peste frontierele 
propriei ţări şi au structuri organizatorice proprii, ele sunt 
„transnaţionale”. 

Deşi autorii anglo-saxoni în domeniu utilizează
„întreprindere multinaţională”, în materialele UNCTAD
probleme de investiţii directe se foloseşte cu precădere expresia 
„corporaţie transnaţională”, motivat de împrejurarea că acesta 
din urmă „are un plus de sugestivitate şi de relevan
fenomenul de transnaţionalizare care se desfăşoară în prezent 
în economia mondială”. 

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
de ţinut în frâu chiar şi cu reglementări mai dure în privinţa 
datelor.  

mediat după intrarea în vigoare a regulamentului GDPR 
(General Data Protection Regulation – 
general pentru protecția datelor”), companiile şi

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. De
datele multor utilizatori, „cu acceptul lorˮ, 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 
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 il
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, c
benefică pentru utilizator, este de regulă ascunsă în interfaţă.

I 
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societatea respectivă este „naţională”, iar dacă capitalul provine 

. Dacă o societate comercială sau un 
concern deţine întreprinderi independente (de mărimea şi cifra 
de afaceri a acestuia) în mai mult de o singură ţară, putem să 

ul „internaţional” al acelei societăţi. 
Combinând cele două criderii de mai sus putem spune că o 

internaţională”, dacă are capital social 
o singură ţară şi deţine întreprinderi independente 

. Când concernele sau societăţile 
comerciale desfăşoară activităţi internaţionale peste frontierele 
propriei ţări şi au structuri organizatorice proprii, ele sunt 

saxoni în domeniu utilizează termenul de 
„întreprindere multinaţională”, în materialele UNCTAD-ului pe 
probleme de investiţii directe se foloseşte cu precădere expresia 
„corporaţie transnaţională”, motivat de împrejurarea că acesta 

are un plus de sugestivitate şi de relevanţă… pentru 
fenomenul de transnaţionalizare care se desfăşoară în prezent 

și ilegale ce sunt folosite 
și Facebook pentru a colecta pe 

ascuns date de la utilizatori 

Facebook par imposibil 
de ţinut în frâu chiar şi cu reglementări mai dure în privinţa 

mediat după intrarea în vigoare a regulamentului GDPR 
 „Regulamentul 

”), 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, 

au modificat prea mult obiceiurile. Deţin încă 
ˮ, ar putea spune 

. Dar metodele folosite sunt gândite să ducă 

Un raport întocmit de Consiliul Consumatorilor din Norvegia şi 
mberg Businessweek arată 

fac tot posibilul ca utilizatorii să fie 
şi modifice setările de confidenţialitate, astfel 

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 

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
folosirea datelor, utilizatorul are la dispoziţie un buton mare pe 
care scrie „DAˮ şi altele mult mai mici care conduc către alte 
setări. Pentru acces la date 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 accese
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, este nevoit să treacă 
prin 40 de pagini. 

La intrarea în vigoare a Regulamentului European privind 
Protecţia Datelor, utilizatorul este invitat să
setările în cazul în care doreşte să nu-
şi Facebook nu-şi aleg întâmplător nici culorile folosit
de notificări cu privire la date. În cazul 
„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 mai bune în acest sens, cum ar fi interfețele 
create de Microsoft, care oferă utilizatorilor notificări mai clare 
şi mai precise, opţiunile de tipul „acceptă
împărţite în mod egal. 

Top 3 motive pentru care Sistemul din 
umbră continuă să se perpetueze

        Sistemul, Matricea, Stabilimentul 
numele pe care îl folosim când ne referim la puterea ocultă 
din spatele guvernelor – pare să se perpetueze neafectat.

oliticienii, niște păpuși de cârpă, vin și pleacă,
sistemul pe care îl servesc rămâne foarte stabil, pe loc, 
mult timp după ce mulți dintre acei falși lideri si indivizi 

controlați prin frică şi-au epuizat cele 5 minute de faimă prin 
dirijarea oamenilor din jurul lor. În multe cazuri, politicienii 
transmit câte un alt aspect al Agendei (Agenda 21, Agenda 
2030, Agenda Noii Ordini Mondiale) doar pentru ca apoi să 
dispară în obscuritate, lăsându-ne legi, reguli 
care ne ștrangulează tot mai mult libertatea.

Te-ai întrebat vreodată de ce nimic nu se transformă cu 
adevărat, în ciuda faptului că atât de mul
cantitate enormă de energie pentru ca o cizmă de stânga sau de 
dreapta să coboare din cărțile Elitei pentru circul electoral, 
denumit în mod pervers democrație? Uitați
care se va amplifica în România și care foarte probabil va aduce 
la putere ,,pe alții”, avizi de bani și de putere și care nu vor 
modifica nimic, eventual doar gradul de sărăcie al popula

P
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, pentru a-şi da acceptul pentru 
folosirea datelor, utilizatorul are la dispoziţie un buton mare pe 

ˮ şi altele mult mai mici care conduc către alte 
setări. Pentru acces la date este nevoie de un singur „click”, în 
timp ce pentru un refuz sunt necesare nu mai puţin de 13 

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, este nevoit să treacă 

La intrarea în vigoare a Regulamentului European privind 
Protecţia Datelor, utilizatorul este invitat să-şi modifice singur 

-şi divulge datele. Google 
şi aleg întâmplător nici culorile folosite în astfel 

de notificări cu privire la date. În cazul Facebook, textul 
” 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. 

și exemple mai bune în acest sens, cum ar fi interfețele 
create de Microsoft, care oferă utilizatorilor notificări mai clare 

acceptăˮ sau „refuzăˮ fiind 

Top 3 motive pentru care Sistemul din 
continuă să se perpetueze 

Sistemul, Matricea, Stabilimentul – oricare ar fi 
numele pe care îl folosim când ne referim la puterea ocultă 

pare să se perpetueze neafectat.  

ște păpuși de cârpă, vin și pleacă, dar 
sistemul pe care îl servesc rămâne foarte stabil, pe loc, 

ți dintre acei falși lideri si indivizi 
au epuizat cele 5 minute de faimă prin 

dirijarea oamenilor din jurul lor. În multe cazuri, politicienii 
nsmit câte un alt aspect al Agendei (Agenda 21, Agenda 

2030, Agenda Noii Ordini Mondiale) doar pentru ca apoi să 
ne legi, reguli și reglementări 

ștrangulează tot mai mult libertatea.  

mic nu se transformă cu 
adevărat, în ciuda faptului că atât de mulți oameni consumă o 
cantitate enormă de energie pentru ca o cizmă de stânga sau de 

țile Elitei pentru circul electoral, 
ție? Uitați-vă la circul grotesc 

și care foarte probabil va aduce 
ții”, avizi de bani și de putere și care nu vor 

modifica nimic, eventual doar gradul de sărăcie al populației. 
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Adevărul este că guvernul din umbră este întotdeauna acolo, 
indiferent pe cine votezi. Se cunoaște în general că Sistemul 
este condus de statul adânc, guvernul paralel sau guvernul din 
umbră (gândiți-vă la toate planurile privind continuitatea 
guvernării). Aleşii au un procent foarte mic în ceea ce privește 
libertatea generală. 

Da, Sistemul pare să continue, indiferent de cine se află în 
fruntea țării. De ce? Motivele se regăsesc în psihologia noastră. 
Atitudinile și convingerile noastre inconștiente formează lumea 
în care trăim. Pentru a detrona tiranul din lumea exterioară, este 
necesar să-l eliminăm din propria conștiință, întrucât noi suntem 
creatorii realității în care existăm. 

Este necesar să începem, dacă dorim cu adevărat, să trecem de 
la o societate bazată pe o forță guvernamentală monopolistă la 
una bazată pe schimburi și asociații voluntare.  

Dar iată care sunt principalele 3 motive pentru care sistemul se 
perpetuează: 

1. „Participați laˮ și „impuneți-vă înˮ Sistem, „pentru că 
într-o zi veți fi la vârfˮ  

Sistemele exploatatoare sau criminale, inclusiv sistemele 
financiare (fraudele) tip Ponzi, cum este întregul sistem monetar 
actual fiat, au tendința de a se proteja în mod viclean oferindu-
se să „cumpere” persoanele care le pun la îndoială. De exemplu, 
oamenii din sistemele ierarhice rigide (cum ar fi militarii) sunt 
încurajați să accepte greutăți atunci când intră în sistem, pentru 
că în viitorul apropiat vor avansa în grad și se vor bucura apoi 
de avantajele acestuia. „Vă confruntați acum cu îngrădiri, 
constrângeri, dar mai târziu obțineți camera dvs. privată.ˮ 
Plătiți cu sărăcia acum, dar mai târziu obțineți un salariu gras. 

În unele cazuri, acest raționament este oferit pentru a justifica 
brutalitatea – de exemplu, dacă sunteți învins și biciuit acum, 
mai târziu veți ajunge mai sus. Un exemplu mai puțin violent: 
unele școli private bogate au un sistem de „prefecți”, în care 
studenților selectați pentru aceste poziţii li se acordă mai multe 
privilegii și putere decât altora, iar sistemul este menținut cu 
încăpăţânare, deoarece majoritatea tinerilor se lasă astfel 
păcăliți în speranța că ei vor fi cei selectați, deci votează să 
susțină sistemul mai degrabă decât să-l elimine. 

Mai simplu, se creează un sistem prin care unii oameni ajung să 
aibă mai multă putere asupra altora – iar aceasta se realizează 
prin legănarea „caşcavaluluiˮ în fața tuturor oamenilor, 
spunându-le că dacă sunt puternici, inteligenți, frumoşi sau 
norocoși, ei vor fi cei aleși care ajung la „caşcavalˮ sau, altfel 
spus, să se ridice în poziția care le conferă putere asupra altora. 
Însă cei care conduc sistemul știu că este o imposibilitate din 
punct de vedere matematic ca toți să fie la vârf. Aceasta este 
precum strategia perfidă prin care americanilor nu li se spune că 
sunt împărțiți în bogați și săraci, ci că sunt împărțiți în bogați și 
„cei care vor fi bogațiˮ. 

Din cauza acestor manipulări psihologice, oamenii s-au grăbit 
să accepte un sistem nedrept doar pentru că ei cred că într-o zi 
vor urca la vârf. În plus, chiar dacă toată lumea ar avea șansa de 
a fi „în vârfˮ, cum rămâne cu etica acestei metode? Este bine să 
fiţi supuşi exploatării, deoarece într-o bună zi veți fi mai 
degrabă exploatatorul decât exploatatul? Acesta este ciclul 
psihologic clasic de victimă-criminal, în care victima de ieri 
devine făptașul de astăzi. (…) 

Este utilă reamintirea afirmației atribuită Rothschild-zilor, 
afirmaţie care rezumă perfect modul în care au urmărit să 
perpetueze sistemul bancar fraudulos (rezerva bancară 
fracționată), devenind astfel cea mai bogată familie din lume: 
„Cei puțini care înțeleg sistemul, fie vor fi atât de interesați de 
profiturile lor, fie depind de favorurile lui, încât nu va exista 
opoziție din partea acelei claseˮ. 

Deci, cu alte cuvinte, dacă toată lumea înțelege natura unui 
sistem rău, acesta nu reușește, dar dacă numai o parte relativ 
mică înțelege natura unui sistem rău, cei susceptibili pot fi 
cumpărați (mituiți sau șantajați) pentru a dilua rezistența la el. 

2. Credința oarbă în autoritate  

Conform primului punct, Sistemul se poate perpetua numai 
dacă oamenii sunt de acord să i se vândă. Sistemul spune: 
„Păstrați-mă și veţi suferi pentru scurt timp atunci când vă 
situaţi în partea de jos, dar apoi veți deveni unul dintre cei 
puternici de susˮ. Oamenii sunt de acord cu această schemă 
dacă dețin, adânc în psihicul lor, ideea că cineva sau ceva (fizic) 
din afara lor are dreptul de a-i conduce. Cu alte cuvinte, ei au o 
credință adâncă în autoritate. 

Ei cred că este necesar să existe o clasă dominantă și că aproape 
întotdeauna această clasă dominantă are privilegii, drepturi și 
puteri suplimentare (inclusiv scutiri de la legile morale normale) 
care oamenilor obișnuiți nu le este permis să le aibă. Analogia 
ce poate fi făcută între credința oarbă în autoritate și inelul 
puterii, aşa cum a fost prezentat foarte bine, cu toate implicaţiile 
conexe, în seria cinematografică „Lord of the Ringsˮ, ne ajută să 
înţelegem modul în care obedienţa maselor alimentează şi 
perpetuează existenţa sistemului. 

Întreaga putere a sistemului – cu toate armele sale, legile și 
datele de supraveghere – depinde de credința oarbă larg 
răspândită a oamenilor că guvernul are tot dreptul de a-i 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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conduce şi că o face spre binele lor. Ceea ce pare atât de 
puternic depinde aşadar de o credință (atât de mică) care se 
bazează însă pe o minciună, deoarece în realitate, autoritatea 
lumească nu este dublată de înţelepciune şi nu poate fi în 
măsură să ne conducă respectându-ne libertatea. 

Aşa cum este ilustrat în filmul „Lord of the Rings
puterii i-a corupt pe cei care l-au atins. Indiferent cât de bine 
intenţionat era cineva, indiferent cât de mult credea că va putea 
folosi inelul pentru totdeauna, cei care l-au atins, au devenit răi. 
Inelul avea un singur maestru: înţeleptul Gandalf, care era 
capabil să recunoască această tentaţie și refuza să ia inelul
pentru că știa că-l putea corupe. Prin urmare, hobi
nu aveau nicio ambiție să domine pe nimeni) erau cei care 
puteau să-l păstreze.  

Aşadar este necesar să ne orientăm cât mai grabnic către 
profunzimea fiinţei noastre pentru a dezmembra ip
și percepțiile distorsionate despre autoritate, realitate și lume.

Este atât de tentant să te uiți la guvernanţi, la toți psihopaţii care 
ne conduc și să spui că acolo este problema... Însă ceea ce este 
necesar să faci este să te întorci adânc în interiorul tău şi să rupi 
vraja hipnotică în care eşti captiv şi care te face să crezi orbeşte 
în ei şi în ceea ce ei îţi spun. 

3. Disonanţa cognitivă  

Este un principiu moral comun acela că din două gre
rezultă ceva bun sau, altfel spus, că rezultatul nu justifică 
mijloacele. Mulți oameni spun că ei cred în acest principiu dar, 
de asemenea, spun că au încredere în sistem (adică în autoritatea 
guvernanţilor, într-o clasă dominantă). Există o contradic
inerentă aici, deoarece guvernul operează recurgând la for
pretinde dreptul moral de a face ceea ce oamenii obi
pot face. De exemplu, guvernul funcționează în mod obișnuit 
prin obligarea oamenilor de a se supune unei fiscalităţi 
exagerate (adică de a plăti impozite nejustificat de m
ce reprezintă o formă de furt (prima greșeală), chipurile pentru a 
oferi servicii și beneficii altora. Generozitatea justifică furtul? 
Poate rezultatul justifica mijloacele? Acesta este un exemplu 
simplu de disonanță cognitivă, în care oamenii d
două viziuni opuse care se contrazic reciproc. 

Cel mai mare filozof occidental antic, Socrate, era renumit 
pentru abilitatea sa de a scoate la iveală contradicţiile existente 
în opiniile oamenilor, în timpul discuţiilor. Însă unii oameni din 
acele vremuri nu au fost prea receptivi spre a fi educa
spre a îmbrățișa metoda socratică, şi prin urmare, marele 
gânditor a fost în cele din urmă otrăvit. 

Adevărul este că, la o examinare atentă, așa-numita autoritate 
politică de guvernare din zilele noastre nu face bine societăţii, 
omului. Clasa dominantă este pur și simplu cea mai puternică 
sau cea mai șmecheră bandă de indivizi care deține monopolul 
privind gestionarea resurselor de toate tipurile şi chiar de a ini
violența într-o anumită zonă geografică. 
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conduce şi că o face spre binele lor. Ceea ce pare atât de 
ță (atât de mică) care se 

ealitate, autoritatea 
lumească nu este dublată de înţelepciune şi nu poate fi în 

ne libertatea.  

Lord of the Ringsˮ, inelul 
au atins. Indiferent cât de bine 

intenţionat era cineva, indiferent cât de mult credea că va putea 
au atins, au devenit răi. 

Inelul avea un singur maestru: înţeleptul Gandalf, care era 
și refuza să ia inelul, 

l putea corupe. Prin urmare, hobiții umili (care 
ție să domine pe nimeni) erau cei care 

Aşadar este necesar să ne orientăm cât mai grabnic către 
profunzimea fiinţei noastre pentru a dezmembra ipotezele false 
și percepțiile distorsionate despre autoritate, realitate și lume. 

ți la guvernanţi, la toți psihopaţii care 
și să spui că acolo este problema... Însă ceea ce este 

c în interiorul tău şi să rupi 
vraja hipnotică în care eşti captiv şi care te face să crezi orbeşte 

Este un principiu moral comun acela că din două greșeli nu 
zultatul nu justifică 

ți oameni spun că ei cred în acest principiu dar, 
de asemenea, spun că au încredere în sistem (adică în autoritatea 

o clasă dominantă). Există o contradicție 
recurgând la forță și 

pretinde dreptul moral de a face ceea ce oamenii obișnuiți nu 
ționează în mod obișnuit 

prin obligarea oamenilor de a se supune unei fiscalităţi 
exagerate (adică de a plăti impozite nejustificat de mari), ceea 

șeală), chipurile pentru a 
și beneficii altora. Generozitatea justifică furtul? 

Poate rezultatul justifica mijloacele? Acesta este un exemplu 
ță cognitivă, în care oamenii dețin simultan 

Cel mai mare filozof occidental antic, Socrate, era renumit 
pentru abilitatea sa de a scoate la iveală contradicţiile existente 
în opiniile oamenilor, în timpul discuţiilor. Însă unii oameni din 
acele vremuri nu au fost prea receptivi spre a fi educați și nici 

țișa metoda socratică, şi prin urmare, marele 

numita autoritate 
ilele noastre nu face bine societăţii, 

și simplu cea mai puternică 
șmecheră bandă de indivizi care deține monopolul 

privind gestionarea resurselor de toate tipurile şi chiar de a iniția 

Concluzie: Tu chiar vrei să joci un rol în perpetuarea 
Sistemului?!  

Credința oarbă în autoritatea guvernanţilor îi face pe oameni să 
acționeze ca majorete pentru această tiranie într
Sindrom Stockholm! Ei cred în Inelul Puterii, 
că pot fi folosiți în bine, sau cred că „tipul lorˮ sau tribul lor 
(partidul) poate ajunge la putere și va transforma lumea în 
modul în care doresc să o vadă transformată 
aceasta înseamnă în mod necesar predarea puterii lor i
dumnezeieşti în mâinile politicienilor. Ideea este că o rela
coercitivă între conducător și sclav este disfuncțională și co
dependentă. Nu poți avea unul fără celălalt. Este o polaritate 
energetică. Modificaţi un pol și veţi modifica (elimina)
relație. 

Oamenii este necesar să se trezească din somnambulismul lor, 
pentru a nu mai susţine în mod inconştient acest sistem corupt. 
Detronând întâi tiranul din interior, va fi apoi lesne detronat şi 
tiranul din exterior. Scăpând de sub influen
care suntem supuşi, vom putea să punem bazele unei societăţi 
eliberată de polaritatea primitivă stăpâni
oamenii sunt chemaţi să conlucreze în mod armonios şi pe 
deplin responsabili. 

Uneltirile viclene și adeseori di
grupării satanice mondiale a a

«iluminați»...

... care de fapt manipulează în mare parte din umbră 
societatea actuală  

        Emblema Organizației Națiunilor Unite (ONU) 
reprezintă o imagine a globului pământesc peste care este 
suprapus un sui generis grilaj cu 33 de sectoare (ce 
simbolizează principalele grade francmasonice), înconjurat 
de 2 ramuri de măslin (despre care unii consideră că sunt 
frunzele unui arbore din specia acacia
(acestea simbolizând gradele așa-zișilor „iluminațiˮ).

n simbolismul iluminaţilor, semnifica
din specia acacia este aceea de „
intensăˮ.  

Zbigniew Brzezinski – un cunoscut 
membru al Comisiei Trilaterale, al gr
Comitetului celor 300 – specula în anul 1970: „
de faptul că Guvernul Mondial va fi instaurat în timpul vie
noastre! Cerința necesară pentru globalizarea finală și, 
totodată, cea adevărată este includerea tuturor te
planetei în supra-regiuni, pentru că în felul acesta putem să ne 
orientăm spre un mecanism stabil de conducere centralizată
Asemănarea dintre aceste așa-zise convingeri
doctrină stalinistă (extremistă și comunistă) este, în acest 
context, izbitoare: „Mai târziu, diferitele regiuni 
planetei vor fi unite între ele, pentru a forma o singură 

Î
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Oamenii este necesar să se trezească din somnambulismul lor, 
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Detronând întâi tiranul din interior, va fi apoi lesne detronat şi 
tiranul din exterior. Scăpând de sub influenţa îndoctrinării la 
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oamenii sunt chemaţi să conlucreze în mod armonios şi pe 
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un cunoscut iluminat de grad înalt, 
membru al Comisiei Trilaterale, al grupului Bilderberg și al 

specula în anul 1970: „Nu mă îndoiesc 
de faptul că Guvernul Mondial va fi instaurat în timpul vieții 

ța necesară pentru globalizarea finală și, 
totodată, cea adevărată este includerea tuturor teritoriilor 

regiuni, pentru că în felul acesta putem să ne 
orientăm spre un mecanism stabil de conducere centralizată.” 

zise convingeri, cu satanica 
și comunistă) este, în acest 

Mai târziu, diferitele regiuni și zone ale 
planetei vor fi unite între ele, pentru a forma o singură 
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dictatură mondială!” – Iosif V. Stalin, citat din discursul 
intitulat „Marxismul și problema naționalăˮ, Moscova, 1942. 

 

La rândul său, David Rockefeller junior a declarat, de 
asemenea, în fața Consiliului Comercial ONU, în anul 1994: 
„Suntem pe cale să ajungem la o schimbare globală importantă. 
Singurul aspect de care mai avem acum nevoie este o criză 
majoră la nivel planetar, iar apoi toate națiunile vor accepta 
Noua Ordine Mondială.” 

În practica efectivă însă, este foarte greu ca 7 miliarde de 
oameni să fie convinși, să recunoască, să accepte și să se 
subordoneze de bună voie unei dictaturi mondiale. Iată ce 
afirma în anul 1991 francmasonul de grad înalt Jacques Yves 
Cousteau, cunoscut sub „acoperirea“ de cercetător și aventurier 
al oceanelor, într-un interviu acordat revistei UNESCO Courier: 
„Pentru a stabiliza populația mondială, este necesar să 
eliminăm 350.000 de oameni pe zi. Este oribil de spus aceasta, 
dar ar fi la fel de rău să nu o spunem.” 

Citind declarațiile acestor ființe umane pline de cruzime și 
lipsite complet de omenie observăm cu ușurință faptul că toți se 
erijează în judecători ai omenirii, în așa-zis profeți 
contemporani, în „arhitecțiˮ ai societății, considerându-se 
„faruri călăuzitoareˮ, dumnezei pe Pământ, deținători ai 
adevărului, mari vizionari și oameni de bine, fără de care noi, 
toți ceilalți locuitori ai acestei planete, pur și simplu nu am 
putea exista. Ironia este că fără investitura acordată, de către 
populația naivă și dezinformată, acestor nemernici care ajung să 
emită astfel de pretenții imorale, derizoriul în care ar cădea 
exagerările și revendicările lor abjecte ar putea constitui cel mai 
bun material de studiu din seria „Așa NUˮ sau, altfel spus, 
„Trăsăturile malformate ale condiției umane actuale.ˮ 

În viziunea lor, cele mai eficiente metode de scădere a 
populației la nivel global sunt cele tranșante, în care se 
inventează un război civil sau unul militar de o talie mondială. 
Se pare însă că acest plan nu este întocmai ușor realizabil în 
condițiile sociale actuale, astfel că planul secundar ar fi 
metodele de otrăvire progresivă a resurselor naturale, adică a 
solului, a aerului, a hranei și a surselor potabile de apă prin 
impunerea unor politici perfide și a unei practici abuzive 
derulate pe fondul de acalmie socială generalizată, indusă în 
mod forțat și întreținută pe ascuns prin compromiterea 
sistemului educațional, prin manipulare mediatică malefică 
extrem de violentă, prin folosirea de arme psihotronice ce 
tranchilizează conștiințele deja slăbite și prin impunerea unui 
regim de muncă până la epuizare în cadrul serviciului de zi cu 
zi, nicicând suficient de profitabil sau împlinitor. 

Cel de-al treilea plan al ocultei este inducerea suferinței prin 
răspândirea bolilor și utilizarea fără conștiință a sistemului 
medical și farmaceutic, sistem numit de câțiva ani deja, pe bună 
dreptate, „industria foarte profitabilă a bolii și a morțiiˮ: criza 
spitalelor, diseminarea de agenți extrem patogeni în mediu 
deschis, invadarea pieței cu droguri și substanțe ce crează 
dependență, devenite gradat cât mai ușor accesibile tinerilor 
(adesea dezamăgiți de calitatea vieții în lumea în care s-au 
născut și care, din acest motiv, sunt o pradă ușoară pentru 
vânzătorii de vise), utilizarea de vaccinuri preventive, în special 
a celor așa-zis obligatorii din primii ani de după naștere, 
concepute astfel încât să compromită sistemul imunitar al 
copilului, respectiv al viitorului adult, comercializarea abuzivă a 
medicamentelor de sinteză chimică și nanotehnologică, ce au 
efecte secundare și nocive grave etc. 

Urmărind cu insistență, de câteva sute de ani, aceste scopuri, 
profeția inițială era că prin folosirea metodelor enumerate mai 
sus, dar și a altora, populația globului se va reduce la 2,5 
miliarde de oameni până în anul 2.000, devenind astfel o 
populație mult mai ușor de controlat decât cea de aproape 8 
miliarde de oameni, cât este în prezent. Iată deci cum acești 
criminali, „binevoitori arhitecți ai omeniriiˮ, au eșuat și în ceea 
ce privește predicțiile populaționale pe care le-au pus de mult la 
cale. Rațiunile depopulării în numele Noii Ordini Mondiale sunt 
numeroase și ele nu țin de lipsa resurselor, așa cum încearcă 
propaganda masonică să ne facă să credem. Cele mai 
importante rațiuni pentru membrii Ocultei sunt legate de 
mijloacele tot mai limitate de a-i ține pe oameni ocupați, 
ignoranți și captivi într-o lume ce devine pe zi ce trece tot mai 
numeroasă, mai plină de opțiuni, mai întrebătoare, mai 
căutătoare de răspunsuri și chiar mai liberă – altele decât cele 
neverosimile și obositoare, servite după tipar de peste 200 de 
ani încoace. 

În condițiile în care tehnologia modernă s-a dezvoltat 
exponențial în ultimul secol, domeniul roboticii poate să 
înlocuiască ușor ființa umană în mai toate activitățile repetitive 
și plictisitoare, consumatoare de timp, energie și nervi, 
furnizând în schimb umanității tot ceea ce are nevoie pentru a 
prospera și pentru a se preocupa de aspecte cu mult mai 
rafinate, mai folositoare, importante și mai plăcute. Un astfel de 
om, eliberat de corvoada grijilor materiale de zi cu zi și a 
muncilor dezumanizante care îl abrutizează și îl înnebunesc, ar 
fi automat un om care începe să gândească, să se preocupe de el 
însuși și de lumea în care s-a născut, de coordonatele spirituale 
cu adevărat creative ale vieții sale pe pământ, cele care contează 
mai mult decât orice altceva. 

Pervertirea educației este un scop important pentru Ocultă  

Nu am apărut în acest colț de Univers ca să ne îngropăm în 
hârtii și dosare, în formalități și stereotipii exersate de la tinerețe 
până la bătrânețe sau într-un exasperant proces de producție, 
întreținut cu obstinație doar pentru că se dorește ca sistemul să 
rămână tributar falselor lipsuri și falsei sărăcii puse în schemă 
de pionii jocului masonic. De aceea, este esențial pentru oculta 
mondială să țină omul ocupat, să-l amăgească și să-l stoarcă de 
energie, să-l folosească în cele mai gregare moduri, exact cât să 
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nu-i mai rămână putere și nici chef să mai facă altceva – în afara 
muncii – decât să mănânce, să doarmă și să se abandoneze din 
când în când distracțiilor de weekend. 

Pentru aceasta se urmărește ca pe această planetă – pe care o 
mână de persoane vor să o controleze integral – să rămână doar 
atâția oameni câți pot construi și opera mașinile și regimul de 
care Oculta are nevoie pentru a lua totul în stăpânire. Acei 
oameni înregimentați în sistem pe care așa-zisa elită ar urma să-
i folosească pentru a face operațională o piramidă a puterii 
complet automatizată și foarte strict reglementată, în care 
fiecare element, fiecare rotiță este un om cu o funcție precisă, 
răspunzând la comenzi precise, folosit și dorit doar atâta timp 
cât este productiv și dă randament conform instrucțiunilor, dar 
suprimat ulterior prin eutanasie și înlocuit cu o altă ființă 
umană, programată prin metode de laborator încă din faza 
embrionară pentru rolul pe care ar urma să îl deservească într-o 
astfel de societate dezumanizată și teleghidată. 

Domenico Anghera, marele comandant suveran al Consiliului 
Suprem al Ritului Scoțian declara în anul 1870: „Este necesar 
ca primul nostru pas în calitate de constructori ai noului templu 
al umanității să fie distrugerea. Pentru a distruge statul de 
drept existent suprimăm educația spirituală și drepturile 
omului!” În acest sens, iată ce scria în revista austriacă Der 
Zirkel, în data de 13 decembrie 1908: „Suntem aliați. 
Conspirăm în fiecare zi împotriva ordinii firești a societății. Fie 
să nu așteptăm prea mult până ce vom construi în locul a ceea 
ce am distrus!” De asemenea, în revista din Mecklenburg s-a 
scris în anul 1910: „Gândul care ne conduce este mereu cel al 
distrugerii și al anihilării, pentru că puterea acestei mari 
societăți secrete se va ridica doar din ruinele a ceea ce există!” 
Procesele de distrugere controlată sunt prezente peste tot, în 
toate domeniile considerate „strategice“, fiind minuțios 
întreținute de marionetele guvernamentale ale complotului 
masonic mondial. 

Una dintre uneltele de mare importanță ale sistemului ocult  în 
funcțiune, pentru limitarea intențiilor și a acțiunilor benefic 
orientate către transformare, progres și evoluție a umanității a 
fost și încă este folosirea pe scară largă a contractelor sociale 
purtătoare de condiționări psihologice și fizice pe aproape toate 
palierele vieții. Este mult mai ușor de controlat o persoană 
constrânsă de cei din jur să își limiteze aspirațiile și 
preocupările la dogmele și normele unei societăți bolnave, decât 
una care nu ține seamă de cadrul unor astfel de celule sociale. În 
acest sens, instituția căsătoriei a fost mult timp eficientă în 
folosirea pe post de armă a contractului social. 

Parteneriatele derulate prin intermediul instituției căsătoriei sunt 
tributare cutumelor și obișnuințelor purtătoare de frici și de 
limitări ale majorității oamenilor: 

- dependența emoțională de părinți și de rude, sentimentul de 
frustrare în raport cu prietenii, colegii și cunoscuții care au 
familiile lor (percepute ca etalon de împlinire personală); 
- sentimentul de culpabilitate față de sine și față de societate în 
cazul nealinierii la tradițiile și obiceiurile acceptate pe scară 

largă; 
- sentimentul izolării și al abandonului în cazul neapartenenței 
la grupuri, la politicile și practicile acestora; 
- sentimentul egoismului și al personalității exacerbate în caz de 
rebeliune, condamnabil în viziunea pro-sistem a diferiților lideri 
politici sau religioși adoptați de societate; 
- sentimentul de insecuritate socială, tot mai prezent odată cu 
înaintarea în vârstă. 

Pe de altă parte, conviețuirea liberă, în intimitate, fără căsătorie, 
a două ființe umane de sex opus care aleg să formeze un cuplu 
de acest gen, poate să prezinte următoarele caracteristici: 
- poate fi un mod mai rentabil și mai provocator de a trăi fericiți 
împreună; 
- atestă autenticitatea relației intime prin nesubordonarea ei unui 
contract legal (asumarea unei fidelități liber consfințite, în 
fiecare moment); 
- poate răspunde nevoilor intime amoroase și emoționale ale 
celor care au ales să trăiască împreună, la un nivel superior 
normelor convenite de societate; 
- aduce în prim-plan calitatea relațiilor de iubire, în defavoarea 
durabilității sale cu orice preț, prin calitate înțelegând și faptul 
că respectivele ființe umane integrate în relațiile intime și de 
iubire au posibilitatea să evolueze conform aptitudinilor și 
dorințelor fiecăruia, stimulându-se unul pe celălalt și învățând 
să-și respecte unul altuia personalitatea și libertatea; 
- facilitează rezolvarea și ieșirea mult mai ușoară din eventuale 
stări de criză și neînțelegeri reciproce. 

Referitor la situația copiilor care aparțin unui cuplu ce 
conviețuiește într-o relație liber consimțită, cercetările efectuate 
în acest domeniu au trasat unele concluzii, comparativ cu 
situația copiilor din căsătoriile convenționale: 
- în condiții de iubire, responsabilitate, respect și înțelegere, 
totul este armonios în oricare dintre cele două variante; 
- în caz de abuz săvârșit asupra copilului de către tată (după 
cum există numeroase cazuri mediatizate), mama înregimentată 
contractual va avea de parcurs un drum lung prin instanțe și alte 
foruri legale pentru a-și apăra copilul de agresiuni, pentru a-l lua 
de la tată sau pentru a-l deposeda pe tată din drepturile 
părintești; 
- în cuplurile necăsătorite, infidelitatea nu mai este considerată 
o problemă de viață și de moarte, ci doar o alegere stabilită de 
comun acord, ce implică o doză superioară de responsabilitate și 
de maturitate din partea ambelor ființe ce doresc o relație 
fericită și, eventual, aducerea pe lume a unui copil: acest copil 
ni-l dorim, îl așteptăm și suntem pregătiți pentru el sau el apare 
fiindcă „așa este necesarˮ, „așa face toată lumeaˮ, „așa ni s-a 
spusˮ? Această comparație nu vizează familiile clasice 
armonioase, ci acele multe situații în care familiile nu fac decât 
să se alinieze la o convenție morală și conveniență socială, 
sfârșind prin a-și crește copiii în aceleași convenții și 
conveniențe menite, mai devreme sau mai târziu, să le distrugă 
naturalețea, să le taie aripile, să le înăbușe avântul către culmi 
care nu pot fi cucerite decât în focul provocărilor doveditoare. 

În familia clasică, situațiile pot lua o întorsătură de-a dreptul 
dramatică și aproape fără ieșire atunci când asistăm la 
combinații între o persoană obișnuită și o persoană afiliată unor 
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organizații ce deservesc cauze, scopuri 
(Francmasonerie, alte culte sau Servicii Secrete). Este limpede 
faptul că femeia care s-ar afla într-o asemenea situa
de apartenența bărbatului din viața ei la o astfel de organizație 
(sau care, chiar dacă știe, nu acordă importanță acestui aspect) 
este de fapt o femeie aflată într-o relație intimă cu însăși 
organizația care îi comandă și îi dirijează bărbatul (suportând 
toate restricțiile, privațiunile și decepțiile care decurg de aici). 
Mai mult, în cazul conceperii unui copil cu un astfel de bărbat, 
ea va avea de înfruntat eventualele pretenții ale organizației 
asupra educației copilului sau direcției sale de viață.

Toate acestea nu s-ar putea petrece într-o 
majoritatea populației nu ar fi ținută sistematic într
educațional de proporții epice, oamenii privind cu orbire la tot 
ceea ce-i înconjoară, fără să înțeleagă prea mult ceea ce este în 
jur. Iar educația, singura care poate ridica un popor de la nivelul 
de sclav docil la cel de participant activ la modelarea unei 
societăți, este cel mai înfierat domeniu al tuturor guvernelor 
României postdecembriste. De altfel, toți miniștrii educației, ca 
și miniștrii justiției, sănătății, mediului etc., ar fi necesar să se 
numească pe bună dreptate miniștrii anti-educației, anti
anti-sănătății, anti-mediului. A menține un popor în cel mai 
rudimentar stadiu al dezvoltării sale emoționale prin cele mai 
abuzive și derizorii așa-zis reforme din sistemul educa
conex arată adevăratul grad al ticăloșiei la care s
precum și nivelul primitiv de societate la care v
jocului ocult. 

Așadar, ce fel de model educațional se promovează în 
România? Conform exemplelor oferite în ultimii aproape 30 de 
ani, aceasta este o educație ce răspândește frica, ura, violența, 
conformismul, slugărnicia, prostia. Pe scurt, exact ingredientele 
de care au nevoie iluminaţii pentru a găsi cât mai pu
opoziție față de munca lor asiduă de dominare a întregii planete. 
Cu atât mai mult cu cât cei care se pot autoeduca pe ei în
direcția unei performanțe de un fel sau altul sunt tentați de 
aceiași să plece departe de locurile unde sunt adevăratele 
probleme, în oaze de bunăstare unde să profeseze de dragul 
profesării și să primească premii de dragul premiilor.

La orele gimnaziale de fizică și chimie am învățat probabil 
despre următorul principiu natural: un aliaj de aur este cu atât 
mai valoros cu cât cantitatea de metal nobil încorporat este mai 
mare. Dacă această cantitate scade, atunci se mic
valoarea și rezistenta aliajului. Pe acest principiu se bazează 
Oculta mondială atunci când cumpără oameni, proiecte, afaceri, 
domenii de interes strategic, lăsând în urmă societă
mediocre, sărace și corupte. A putea să faci performan
nu o faci acolo unde este cea mai mare nevoie de ea, sau să nu o 
faci într-un mod integru, nu atestă virtuțile în acțiune ale 
conștiinței și ale sufletului, ci complacerea spirituală în care se 
găsesc persoanele talentate care nu au visat niciodată mai mult 
decât să-și practice meseria pentru cei care oferă prețul mai bun.

Pe de altă parte, cetățeanul de rând privește realitatea de la 
distanță, căci proximitatea și sumbrul acesteia îl înspăimântă 
prin simplul fapt că-l responsabilizează. Da, participarea 
implică responsabilitate și capacitatea de a demonstra ceva. Și 
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să faci performanță, dar să 
nu o faci acolo unde este cea mai mare nevoie de ea, sau să nu o 
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științei și ale sufletului, ci complacerea spirituală în care se 
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și practice meseria pentru cei care oferă prețul mai bun. 
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asta nu oricum, ci la lumină, la vedere. Iar omul de rând evită cu 
orice preț să se facă de râs și detestă din răsputeri situația în care 
ar putea eșua. Tocmai de aceea, sistemul ocult
urmărește cultivarea fricii și a neputinței, a vinei și a oprobriului 
public, respectiv escaladarea tuturor ata
comparativ cu cele mai derizorii aspecte.

Pe vasul Titanic au murit principalii 
magnați opozanți ai înființării Rezervei 

Federale

        Pentru aceia care se îndoiesc de existen
putere dintre familia Rothschild, Regalitatea Britanică 
Papalitate, oferim mai jos o colec
(verificabile) care atestă acordarea de
partea Papalității și a Regalității unor membrii ai familiei 
Rothschild.  

ceste informații nu includ deloc acordări de titluri care 
să se bazeze pe zvonuri sau pe presupuneri.

Blazonul familiei Rotschid

Observați de altfel că, încadrate în tabloul general, aceste titluri 
de cavaleri nici măcar nu sunt acordate de către cele mai elitste 
astfel de ordine, cum ar fi Ordinul Jartierei (Garter) sau Ordinul 
Bath, ca să numim doar două dintre ele. [Nicolae Ceau
fost și el decorat cu Ordinul Bath, în gradul Knight Grand Cross 
sau Dame Grand Cross (GCB); bineîn
retrasă ulterior „neloialului” din Carpa

Următoarele articole dezvăluie multe dintre legăturile ascunse 
din cadrul finanțelor, politicii, armatei cât 
Europene (ceea ce înseamnă de fapt şi interna
arată doar o mică parte a nivelului influen
catolice şi cele loiale Papalității, inclusiv ordinele de cavaleri 
precum SMOM (Cavalerii de Malta) dar 
napolitană a Ordinului Constantinian. Aristocra
Genoveză precum şi descendenții așa-zisei Nobilimi Negre sunt 
și aceștia puși în context: 

https://larouchepub.com/other/2005/3205_italy_black_prince.html
https://isgp-studies.eu/le-cercle-pinay 
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Mai există și alte surse bune ce pot fi consultate și care vorbesc 
tangențial despre averea Vaticanului, aici putând fi inclusă 
cartea In God’s Name a autorului David Yallop (care nu este 
sub nicio formă o polemică anti-catolică). 

Mulți cred că membrii familiei Rothschild reprezintă vârful 
puterii. Sunt ei foarte puternici? Da. Sunt ei creierul din spatele 
ochiului atotvăzător? Sub nicio formă! Este necesar să ne uităm 
mult mai în profunzime, în spatele acestor oameni de afaceri a 
căror gândire este cabalistă. Nu intenționăm în niciun caz să 
diminuăm importanța rolului și influenței lor, însă este necesar 
să abordăm o perspectivă justă asupra situației. 

Ce părere aveți despre faptul că Sir Evelyn de Rothschild, fost 
șef al actualelor interese bancare Britanice a Rothschilds-ilor 
(acum unite cu interesele bancare franceze a Rothschilds-ilor și 
supervizate din 2003 de către David René de Rothschild) a fost 
intervievat de o televiziune controlată de serviciile secrete 
precum și de faptul că fiul său, David Mayer de Rothschild, a 
fost intervievat în cadrul emisiunii de radio a lui Alex Jones? 
Amuzant, nu-i așa? 

Lordul Jacob Rothschild (al 4-lea baron) a fost făcut membru al 
Ordinului de Merit al Reginei. 

Adevărul este că, de fapt, familia Rothschild este o familie de 
bancheri a papei care este un iezuit negru și care controlează 
regatul britanic cât și Ordinul Jartierei. 

În ceea ce privește rangul onorific, rangul acordat Lordului 
Jacob Rothschild a fost ales și acordat personal de către Regină 
în anul 2002, și este situat imediat sub rangul Marelui 
Comandor al Ordinului Bath (Knight Grand Commander of the 
Order of the Bath). Iar în anul 1998 i s-a acordat titlul de 
Cavaler al Marii Cruci al Ordinului Imperiului Marii Britanii 
(Knight Grand Cross of the Order of the British Empire). 

 
Baronul Jacob Rothschild 

Titlul său de Baron Rothschild este un titlu ce datează încă din 
1885. El mai este de altfel, poate pentru a produce confuzie în 
mod intenționat, al 5-lea Baronet Rothschild (5th Baronet 
Rothschild), titlu ce datează încă din 1882. Ar mai fi necesar să 
menționăm că în 1985 el a mai fost făcut Comandor al 
Ordinului lui Henry Navigatorul Portugaliei (Commander of the 
Order of Henry the Navigator of Portugalia). 
http://www.thepeerage.com/p5338.htm#i53379 

Tatăl său, Lord Victor Rothschild (al 3-lea Baronet), a fost făcut 
Cavaler al Marii Cruci al Ordinului Imperiului Marii Britanii 

(Knight Grand Cross of the Order of the British Empire) în 
1975 și a fost, de asemenea, și Cavaler al Ordinului Sf. Ioan al 
Reginei.  http://www.thepeerage.com/p7108.htm#i71075 

Regina, ca Suverană a Ordinului Sf. Ioan precum și a Ordinului 
Sfinților Mihail și Gavril (Order of Sts. Michael & George) – și 
care, de asemenea, a acordat un titlu onorific de cavaler 
francmasonului Shimon Peres, om al iezuiţilor şi Vaticanului –, 
este şefa „francizei” Ordinul de Malta al Papei, şi anume a 
grupării SMOM. Aceasta înseamnă că ea este Damă de Malta. 
Membrii familiei Rothschild dau socoteală atât Reginei, dar și 
Papalității și, de fapt, Iezuitului General. 

Pentru informații mai amănunțite legate de conexiunile pe care 
le au cu Noua Ordine Mondială Sir Evelyn şi Lord Jacob 
precum și Lord Victor, consultați site-ul https://isgp-studies.com.  

Aici puteți găsi și biografia Baronului Francez Edmond de 
Rothschild: https://isgp-studies.com/1001-club-membership-list 

Fiul Lordului Rothschild, Nat, nu are niciun astfel de titlu 
onorific și nici vărul său, David Mayer de Rothschild, la fel 
cum nu are nici David René de Rothschild, șeful intereselor 
bancare unite ale Rothschilds-ilor pe partea franceză şi engleză. 
Nu dețin astfel de titluri niciunul dintre strămoșii lor paternali, 
în afara celor deja menționați mai sus: 
http://www.thepeerage.com/p5341.htm#i53407 
http://www.thepeerage.com/p19566.htm#i195653 

Un alt fapt semnificativ este acela că stră-stră-stră-stră-bunicul 
lui Lord Jacob Rothschild și stră-stră-stră-bunicul lui Sir Evelyn 
și David René de Rothschild, și anume Mayer Amschel 
Rothschild, fondatorul dinastiei bancare internaţionale a 
familiei Rothschild, a fost făcut Agent al Coroanei Imperiale (a 
Sfântului Imperiu Roman) în 1800: 
http://www.thepeerage.com/p19531.htm#i195307 

Bunicul lui Evelyn de Rothschild, și anume Leopold de 
Rothschild, a fost investit cu titlul de Comandor al Ordinului 
Victorian în 1902 (Commander, Royal Victorian Order – 
C.V.O.) 
Fratele lui Leopold, Sir Nathan Mayer Rothschild, stră-bunicul 
lui Lord Jacob Rothschild, a fost investit cu titlul de Cavaler al 
Marii Cruci al Ordinului Regal Victorian tot în 1902. 

Părinții lui Leopold și ai lui Nathan Mayer au fost Baronul 
Lionel Nathan de Rothschild şi mama Charlotte de Rothschild. 
Baronul Lionel Nathan de Rothschild a fost partener senior la 
NM Rothschild and Sons în 1836. 
http://www.thepeerage.com/p19553.htm#i195528 
http://www.thepeerage.com/p7037.htm#i70366 
http://www.thepeerage.com/p19553.htm#i195523 

Tatăl lui Lionel Nathan a fost – în mod confuz – un alt Nathan 
Mayer şi fiul lui Mayer Amschel. Acest Nathan Mayer a fost 
strămoșul atât al lui Sir Evelyn cât și al lui Lord Jacob. Fratele 
lui, unul din grupul faimos al celor cinci fii ai lui Mayer 
Amschel, James Mayer, a fost strămoșul lui David René de 
Rothschild. 
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Acum, în ce privește latura americană a informațiilor despre 
acești bancheri, interesant este că magnatul financiar american 
J.P. Morgan care a rămas în viață prin faptul că nu s
Titanic unde avea rezervare [n.r. interesant e că pe vasul Titanic 
au murit principalii magnați opozanți ai înființării Rezervei 
Federale; în contrast cu J. P. Morgan care...] a murit în mod 
convenabil în Roma și a fost Cavaler al Ordinului Sfinților 
Maurice și Lazarus al Casei de Savoy, casă loială Papalității.

WikiLeaks a publicat «tone» de documente 
ale CIA… 

 
… în care dezvăluie cum telefoanele, calculatoarele şi 
televizoarele au fost transformate în instrumente de 
ascultare. Și maşinile sunt controlate. CIA organizează 
cyber-atacuri 

VAULT 7 

 
WikiLeaks a publicat, începând cu luna martie 2017, o serie de 

24 de seturi de documente confidențiale ale CIA 
dezvăluire făcută vreodată a unor astfel de documente ale 

agenției.  

Numită Vault 7, seria de dezvăluiri cuprinde fișiere ce datează 
din anii 2013-2016, oferind detalii despre capabilită
ale CIA, precum abilitatea de a compromite ma
televizoarele inteligente, browsere-le web (inclusiv Google 
Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox și Opera Software 
ASA) și sistemele de operare ale celor mai multe smartphone
uri (inclusiv Apple iOS și Google Android), precum și alte 
sisteme de operare, cum ar fi Microsoft Windows
Linux. 

Prima parte a seriei de dezvăluiri a fost lansată la 7 martie 2017, 
sub numele de cod Anul Zero (Year Zero) și a inclus 8.761 
documente. Scurgerea de informații se presupune că a apărut 
din Centrul CIA pentru Inteligenţă Cibernetică (Cybe
Intelligence) din Langley, documentele apar
organizațiilor evidențiate în organigrama de mai jos, publicată 
de asemenea de WikiLeaks: 
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le web (inclusiv Google 

și Opera Software 
și sistemele de operare ale celor mai multe smartphone-

și Google Android), precum și alte 
sisteme de operare, cum ar fi Microsoft Windows, MacOS și 

Prima parte a seriei de dezvăluiri a fost lansată la 7 martie 2017, 
și a inclus 8.761 

ții se presupune că a apărut 
din Centrul CIA pentru Inteligenţă Cibernetică (Cyber 
Intelligence) din Langley, documentele aparținând 

țiilor evidențiate în organigrama de mai jos, publicată 

Anul Zero dezvăluie primele detalii despre „
de hacking derulat sub acoperire de CIA, program ca
utilizează tehnici de hacking inclusiv împotriva produselor 
companiilor americane, cum ar fi Apple iPhone, Android de la 
Google și Microsoft Windows dar și împotriva televizoarelor 
producătorului japonez Samsung, care sunt transformate în 
microfoane ascunse”, arată WikiLeaks.

WikiLeaks a postat pe Twitter linkul cu arhiva sub formă de 
torrent și mai apoi parola de acces la documente, despre care a 
afirmat că ar fi venit dintr-o rețea din interiorul Centrului CIA 
pentru Inteligenţă Cibernetică din Langley
Unite. 

Printre cele mai notabile dezvăluiri sunt cele legate de 
tehnologiile IT pentru supravegherea oamenilor.

CIA a reușit să ocolească criptarea unor servicii obişnuite de 
telefonie și de mesagerie cum ar fi Signal, WhatsApp și 
Telegram. În conformitate cu declarațiile celor de la 
hackerii guvernamentali pot penetra telefoanele Android 
colecta „traficul audio și de mesagerie înainte de a se aplica 
criptarea”. 

O altă revelație importantă este aceea că CIA se poate ang
operațiuni de tip „false flag” („steag fals”, înscenări) care să 
portretizeze Rusia sau alte țări ca fiind agresoare și 
organizatoare ale respectivelor atacuri cibernetice.

Discutând despre divizia CIA numită „
acţiune de la distanţă a grupului Umbrage
Branch’s UMBRAGE group”, sursa WikiLeaks
„colectează și păstrează o bibliotecă variată de tehnici de atac 
folosind soft-uri de malware furate, care au fost produse în alte 
state, inclusiv în Federația Rusă”. 

„Cu proiectele din grupul Umbrage și cu alte proiecte conexe, 
CIA poate nu numai să crească numărul total de tipuri de 
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atacuri cibernetice, dar și să direcţioneze greșit atribuirea 
atacului, lăsând în urmă «amprentele digitale» ale grupurilor 
de la care s-au furat tehnicile de atac. Componentele Umbrage 
acoperă keyloggers, pentru colectarea parolei, capturi de 
cameră web, distrugerea datelor, persistența, creșterea 
privilegiilor de acces, furturi de date, controlul anti-virus 
(PSP), tehnici de evitare și de anchetă.” 

Kim Dotcom rezumă această constatare în felul următor: „CIA 
folosește tehnici pentru a realiza atacuri cibernetice care să 
arate că acestea ar proveni de la un stat inamic. Din acest 
motiv se prea poate ca unele atacuri considerate a fi făcute de 
Rusia (China etc.), să fie câteodată înscenări”. 

Dar, probabil unul dintre cele mai notabile aspecte ale 
evenimentului este apariția odată cu aceste scurgeri a unei alte 
persoane de tip Snowden: sursa informațiilor a spus într-o 
declarație pentru WikiLeaks că dorește să inițieze o dezbatere 
publică cu privire la „securitate, la crearea, la utilizarea, la 
proliferarea dar și la controlul democratic al armelor 
cibernetice”.  

„Întrebările de politică care ar fi necesar să fie dezbătute în 
public includ: dacă s-a ajuns sau nu în situația în care 
capacitățile de hacking ale CIA depășesc competențele pentru 
care serviciul a fost mandatat cât și problema de supraveghere 
publică a agenției”, susține sursa menționată de WikiLeaks. 

La secțiunea „Întrebări frecvente” se oferă detalii suplimentare 
cu privire la amploarea scurgerii de date. Perioada de timp 
acoperită de aceste dezvăluiri este cuprinsă între anii 2013 și 
2016, în conformitate cu marcajele de dată de pe documentele 
CIA.  

În al doilea rând, WikiLeaks a afirmat că nu a exploatat întreaga 
scurgere și că doar a verificat documentele, cerând jurnaliștilor 
și activiștilor să facă munca de detaliu. 

Printre diferitele tehnici de ascultare dezvăluite de WikiLeaks se 
numără și aplicația Weeping Angel, dezvoltată de divizia CIA 
Embedded Devices Branch (EDB), aplicație care infestează 
televizoare inteligente, transformându-le în microfoane ascunse. 
După infestare, Weeping Angel plasează televizorul țintă într-un 
mod „fals off”, astfel încât proprietarul crede în mod eronat că 
televizorul este oprit atunci când de fapt acesta este pornit. În 
modul „fals off”, televizorul înregistrează conversațiile din 
cameră pe care le trimite prin internet la un server CIA, sub 
acoperire. 

Kim Dotcom a scris pe Twitter: „CIA transformă televizoarele 
inteligente, iPhone-urile, consolele de jocuri și multe alte 
gadget-uri de consum în microfoane deschise”. El a adăugat 
„CIA a transformat fiecare Microsoft Windows PC din lume 
într-un spyware (într-un program spion). Programul spion se 
poate activa printr-o comandă ‘backdoors’ la cerere, inclusiv 
prin intermediul Windows Update”. 

Julian Assange, editorul WikiLeaks a declarat că „există un risc 
de proliferare extremă în dezvoltarea de astfel de arme 
cibernetice”. Proliferarea necontrolată a unor astfel de arme – 
care rezultă din incapacitatea de a le controla, combinată cu 
valoarea lor ridicată pe piață – poate fi comparată cu cea a 
comerțului cu arme la nivel mondial. Dar semnificația Anului 
Zero merge dincolo de a alege între „războiul cibernetic” și 
„pacea cibernetică”. Dezvăluirea este de asemenea excepțională 
„din punct de vedere politic, juridic și medico-legal”, a mai 
spus Assange. 

Punctele cheie dezvăluite de Vault 7: 

1. Anul Zero dezvăluie întregul domeniu de aplicare și direcția 
programului global de hacking dezvoltat sub acoperire de CIA, 
arsenalul de malware și de zeci de „instrumente transformate în 
arme” care sunt folosite împotriva unei game largi de produse 
americane, europene și asiatice, care includ Apple iPhone, 
Android-ul de la Google și Microsoft Windows, ba chiar și 
televizoarele Samsung, care sunt transformate în microfoane 
ascunse. 

2. WikiLeaks susține că CIA a pierdut controlul asupra 
majorității arsenalul său de hacking, inclusiv malware, viruși, 
troieni, „malware-uri transformate în armă”, sisteme de control 
de la distanță pentru malware, precum și documentația aferentă 
utilizării acestora. Această colecție extraordinară, care se ridică 
la mai mult de câteva sute de milioane de linii de cod, conferă 
posesorului întreaga capacitate a hacking-ului produs și deținut 
de CIA. Arhiva pare să fi circulat între hackerii oficiali ai 
guvernului SUA și diferiți contractori, într-un mod neautorizat, 
iar unul dintre ei a furnizat către WikiLeaks porțiuni din această 
arhivă. 

3. Până la sfârșitul anului 2016, divizia de hacking a CIA, care 
se încadrează în mod oficial în cadrul agenției ca „Centrul 
pentru Inteligenţă Cibernetică” (Center for Cyber Intelligence – 
CCI), a avut peste 5.000 de utilizatori înregistrați și a produs 
mai mult de o mie de sisteme de hacking, troieni, viruși și alte 
malware „transformate în armă”. Aceasta este amploarea 
întreprinderii CIA care, până în 2016, prin hackerii săi, a scris 
mai multe linii de cod decât cele utilizate pentru a rula pe 
Facebook. 

4. CIA a creat, de fapt, un „NSA propriu”, având mai puțină 
responsabilitate și fără a răspunde în mod public la întrebarea 
dacă o astfel de cheltuială bugetară masivă privind dublarea 
capacităților unei agenții rivale ar putea fi justificată. 

5. Odată ce o singură „armă cibernetică” este furată și devine 
„liberă”, ea se poate răspândi în întreaga lume, în câteva minute, 
pentru a fi utilizată de către statele rivale, de către mafia 
cibernetică și de către tinerii hackeri deopotrivă. 
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CIA țintește dispozitivele iPhone, cele care utilizează 
Android, televizoarele inteligente dar și mașinile  

„CIA malware” și celelalte instrumentele de hacking sunt 
construite de Grupul de Dezvoltare Inginerească – EDG 
(Engineering Development Group), un grup de dezvoltare de 
software din cadrul CCI (Centrul pentru Inteligenţă Cibernetică 
– Center for Cyber Intelligence), un departament aparținând 
DDI CIA (Direcția pentru Inovare Digitală). DDI este una 
dintre cele cinci direcții majore ale CIA (a se vedea 
organigrama CIA pentru mai multe detalii). 

Sofisticarea crescândă a tehnicilor de supraveghere a atras 
comparații cu cartea lui George Orwell, 1984. Dintre aceste 
tehnici, programul Weeping Angel este cu siguranță realizarea 
cea mai emblematică a serviciului. 

De asemenea, CIA controlează mașinile, ceea ce sugerează că 
agenția ar fi putut avea un rol în moartea lui Michael Hastings. 
Începând cu luna octombrie 2014, CIA s-a ocupat, de asemenea, 
de accesarea și infectarea sistemelor software de control ale 
vehiculelor, adică s-a ocupat de controlul de la distanță a 
softurilor utilizate de către mașinile și de către camioanele 
moderne. Scopul unui astfel de control nu este specificat, dar ar 
permite CIA să se angajeze în asasinate aproape nedetectabile. 

Controlul calculatoarelor 

CIA conduce un efort substanțial pentru a infecta și a controla 
calculatoarele utilizatorilor Microsoft Windows cu malware-
urile sale. Aceasta include mai multe malware „locale” dar și 
altele „controlate de la distanță”, unele dintre ele apărând sub 
formă de viruși, cum ar fi „Hammer Drill” care infectează 
software-urile distribuite pe CD-uri / DVD-uri, alții sunt 
infectanţi pentru capacitățile de stocare amovibile, cum ar fi 
USB-urile, altele sunt sistemele de ascundere a datelor în 
imagini sau în unele zone de disc sub acoperire (cum ar fi 
aplicația „Cangurul Brutal”) și altele sunt făcute pentru a 
menține în funcțiune și a actualiza infestările CIA. 

 

În urma dezvăluirilor făcute de Edward Snowden despre NSA, 
industria de tehnologie din SUA a fost asigurată printr-un 
angajament din partea administrației Obama că executivul va 
dezvălui în mod continuu vulnerabilitățile grave de acces și de 
exploatare, bazate pe bug-urile de la Apple, Google, Microsoft, 
precum și de la alți producători din SUA. Aceste vulnerabilități 

grave nu au fost dezvăluite producătorilor. Dacă CIA a putut 
descoperi astfel de vulnerabilități grave, cu siguranță și alte 
servicii secrete străine (ruse, chineze etc.) sau grupări private de 
hackeri au putut să o facă. 

Proliferarea programelor / războiului cibernetic și 
scurgerile piratate ale softurilor CIA  

În timp ce proliferarea nucleară este limitată de costurile 
enorme și de infrastructura vizibilă care este implicată în 
procesele de asamblare a unui material fisionabil suficient de 
important pentru a produce o masă nucleară critică, „armele 
cibernetice”, odată dezvoltate, sunt foarte greu de păstrat în 
siguranță. „Armele cibernetice” sunt de fapt doar programe de 
calculator care pot fi piratate, la fel ca oricare alt soft. Ele sunt 
alcătuite în întregime din fișiere executabile și de configurație 
care pot fi copiate rapid fără niciun cost marginal. De aceea, ele 
odată furate se pot răspândi foarte repede. 

De-a lungul ultimilor ani, sectorul serviciilor secrete al Statelor 
Unite, care este format din agenții guvernamentale cum ar fi 
CIA și NSA și contractorii acestora, cum ar fi „Allan 
Hamilton”, a fost supus unor serii fără precedent de exfiltrații 
de date de către lucrătorii săi. 

Odată ce o singură „armă cibernetică” este furată și devine 
„liberă”, ea se poate răspândi în întreaga lume, în câteva minute, 
pentru a fi utilizată de către statele rivale, de către mafia 
cibernetică și de către tinerii hackeri deopotrivă. 

Consulatul SUA din Frankfurt este o bază CIA sub 
acoperire a hacker-ilor agenției  

În plus față de operațiunile sale din Langley, Virginia, CIA 
folosește, de asemenea, consulatul SUA din Frankfurt ca o bază 
sub acoperire pentru hackerii săi. Baza din Frankfurt acoperă 
Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA). 

Hackerii CIA care operează în afara consulatului din Frankfurt 
(Centrul pentru Inteligenţă Cibernetică pentru Europa sau 
Center for Cyber Intelligence Europe – CCIE) sunt acoperiți 
(lucrează „la negru”) și au pașapoarte diplomatice și de 
acoperire eliberate de Departamentul de Stat. 

Instrucțiunile primite de hackerii CIA din Germania arată că 
eforturile de contraspionaj ale Germaniei sunt total 
neimportante: „Treceți prin vama germană pentru că aveți 
povestea cu acoperirea-pentru-acțiune mai jos, și tot ce au de 
făcut este să vă ștampileze pașaportul”. 

Exemple de proiecte CIA  

Sistemul managerial al unităţii CIA denumită Grupul de 
Dezvoltare Inginerească – Engineering Development Group 
(EDG) conţine aproximativ 500 de proiecte diferite (şi doar 
unele dintre acestea sunt documentate de Anul Zero), fiecare cu 
subproiectele proprii, malware şi instrumente de hacking. 
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Majoritatea acestor proiecte sunt legate de instrumente utilizate 
pentru penetrare, infestare („implantare”), control şi exfiltrare. 

Umbrage: grupul CIA denumit Remote Devices Branch’s 
UMBRAGE (Ramura de Dispozitive tip Telecomandă din 
cadrul UMBRAGE) colectează şi menţine o bibliotecă 
impresionantă de tehnici de atac „furate” de la malware-uri 
produse în alte state, inclusiv în Federaţia Rusă. Cu Umbrage şi 
proiecte conexe, CIA poate nu numai să crească numărul de 
tipuri de atacuri cibernetice dar și să direcţioneze în mod fals 
atribuirea acestora, lăsând ca urme „amprentele digitale” ale 
grupurilor de la care s-au furat tehnicile de atac. 

Fine Dining: Fine Dining vine cu un chestionar standardizat 
care este meniul pe care ofiţerii CIA îl completează. 
Chestionarul este utilizat de OSB (Operational Support Branch 
– Ramura de Suport Operaţional) a CIA pentru a transforma 
cererile ofiţerilor care au diferite cazuri în necesităţi tehnice de 
atac tip hacker (în mod tipic „exfiltrând” informaţii din sisteme 
computerizate) pentru diferite operaţiuni specifice.  

Pe lista posibilelor ţinte din toată colecţia sunt „bun de 
valoare”, „bun de valoare de legătură”, „administratorul 
sistemului”, „operaţiuni de informaţii străine”, „agenţii de 
informaţii străine” sau „entităţi guvernamentale străine”. În 
mod evident lipseşte orice referire la extremişti sau criminali 
transnaţionali.  

„Improvizare”: un set instrumentar de configurare, post-
procesare, setare a nivelului de cheltuieli şi selecţie a vectorului 
de execuţie pentru supravegherea uneltelor de exfiltrare care 
suportă toate sistemele majore de operare precum Windows 
(Bartender), MacOS (JukeBox) şi Linux (DanceFloor).  

HIVE: HIVE este o multi-platformă de malware şi software-ul 
de control asociat. Proiectul furnizează implanturi care pot fi 
personalizate pentru Windows, Solaris, MiktoTik (utilizat 
pentru ruterele de internet) şi platforme Linux şi o infrastructură 
tip Post de Ascultare, Comandă şi Control (Listening Post 
(LP)/Command and Control (C2)) pentru a comunica cu aceste 
implanturi. Implanturile sunt configurate pentru a comunica via 
HTTPS cu webserverul unui domeniu de acoperire; fiecare 
operaţiune ce utilizează aceste implanturi are un domeniu 
separat de acoperire iar infrastructura poate mânui orice număr 
de domenii de acoperire. 

Câteva secţiuni cheie de la FAQ:  

Ce perioadă de timp acoperă documentele cuprinse în Vault 
7?  
Anii 2013-2016. Ordinea sortată a paginilor în interiorul 
fiecărei secțiuni este determinată de dată (prima este cea mai 
veche). WikiLeaks a obţinut ultima modificare a CIA pentru 
fiecare pagină dar acestea nu apar din motive tehnice. De obicei 
data poate fi determinată sau aproximată din conţinut şi din 
ordinea paginilor. Dacă este important de ştiut data exactă, 
contactaţi WikiLeaks. 

Ce este Vault 7 (Bolta 7)? 

Vault 7 este o colecţie substanţială de documente despre 
activităţile CIA, obţinută de WikiLeaks. Care este mărimea 
Vault 7? Colecţia este cea mai mare publicare de documente 
informative din istorie. 

Cum a obţinut WikiLeaks fiecare parte din Vault 7?  
Sursele de la care s-au obţinut documentele au încredere că 
WikiLeaks nu va revela informaţii care ar putea ajuta la 
identificarea lor. 

WikiLeaks nu este îngrijorată că CIA va acţiona împotriva 
staff-ului ei pentru a opri seria de dezvăluiri?  
Nu. Aceasta ar fi cu siguranţă contraproductiv.  

DIN DOCUMENTELE ANTERIOARE 

După lansarea primei serii de dezvăluiri, Anul Zero, Julian 
Assange a emis un comunicat de presă cu privire la eveniment, 
comunicat pe care l-a intitulat „În interiorul forţei de hacking 
globală a CIA” („Inside the CIA’s global hacking force”).  

Redăm în continuare comunicatul de presă: 

Vault 7: Uneltele de hacking ale CIA, revelate  

Astăzi, 7 martie 2017, WikiLeaks începe o nouă serie de 
dezvăluiri referitoare la Agenţia CIA din SUA. Având numele 
de cod „Vault 7” dat de WikiLeaks, această serie de documente 
este cea mai mare din cele publicate vreodată referitoare la 
documente confidenţiale ale agenţiei.  

Prima parte completă a seriei, Anul Zero, cuprinde 8761 de 
documente şi fişe de la o reţea izolată, de înaltă securitate, 
situată în interiorul Centrului pentru Inteligenţă Cibernetică 
(Center for Cyber Intelligence) al CIA, din Langley, Virginia.  

Urmează o dezvăluire de început referitoare la acţiunile CIA din 
luna februarie care ţinteau partidele politice franceze şi 
candidaţii la preşedinţie pentru alegerile din anul 2012.  

Recent, CIA a pierdut controlul asupra majorităţii arsenalului 
său de hacking, incluzând malware, viruşi cibernetici, troieni, 
sisteme tip „ziua zero” transformate în arme cibernetice, sisteme 
malware ce pot fi controlate de la distanţă şi documentaţia 
asociată.  

Această colecţie extraordinară, care se ridică la mai mult de 
câteva sute de milioane de linii de cod, dă posesorului ei 
întreaga capacitate de hacking a CIA. Arhiva pare a fi circulat 
între foşti hackeri şi contractori ai guvernului SUA într-o 
manieră neautorizată, unul dintre aceștia furnizând site-ului 
WikiLeaks părţi din această arhivă.  

Anul Zero introduce scopul şi direcţia programului global 
acoperit de hacking al CIA, arsenalul său de malware şi zeci de 
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sisteme armate tip „ziua zero” împotriva unei game largi de 
produse ale unor companii americane şi europene, incluzând 
iPhone-ul Apple, Android-ul de pe Google, Windows al 
Microsoft şi chiar televizoarele Samsung, care sunt transformate 
în microfoane ascunse. 

Din 2001, CIA a câştigat proeminenţă politică şi bugetară în 
faţa NSA (National Security Agency). CIA s-a trezit 
construindu-şi nu doar flota sa de drone cu renume nefast, dar şi 
un tip foarte diferit de acoperire, o forţă răspândită pe întregul 
glob – propria flotă substanţială de hackeri. Divizia de hackeri a 
agenţiei a scutit-o pe aceasta de a fi nevoită să dezvăluie NSA 
(principalul rival birocratic) desele operaţiuni controversate pe 
care le-a condus. 

Spre sfârşitul anului 2016, divizia de hacking a CIA, care a 
„căzut” în mod formal sub jurisdicţia Centrului de Inteligenţă 
Cibernetică (Center for Cyber Intelligence – CCI), avea peste 
5.000 de utilizatori înregistraţi şi produsese mai mult de 1.000 
de sisteme de hacking, troieni, viruşi şi alte malware 
„transformate în armă”. Aceasta este scara de preluare a 
controlului de către CIA, spre finele lui 2016, hackerii ei 
utilizând mai multe codificări decât cele folosite pentru 
funcţionarea Facebook-ului. CIA a creat, de fapt, „propriul 
NSA” cu mai puţină contabilitate şi fără a fi nevoită să răspundă 
public la întrebarea dacă o asemenea cheltuială masivă de la 
buget pentru duplicarea capacităţilor unei agenţii rivale ar fi 
justificată.  

Într-o declaraţie către WikiLeaks, sursa detaliază probleme 
despre care spune că este necesar să fie urgent dezbătute public, 
inclusiv dacă nu s-a ajuns la situația în care capacităţile CIA de 
hacking depăşesc puterile mandatate şi problema supravegherii 
publice a agenţiei. Sursa dorea să iniţieze o dezbatere publică 
despre securitatea, crearea, utilizarea, proliferarea şi controlul 
democratic al armelor cibernetice.  

WikiLeaks a revizuit cu atenţie dezvăluirile Anului Zero şi a 
publicat documente CIA substanţiale evitând distribuirea de 
arme cibernetice până nu se stabilește un consens asupra naturii 
tehnice şi politice a programului CIA şi a modului în care 
asemenea „arme” ar fi necesar să fie analizate, neutralizate şi 
apoi făcute publice. 

WikiLeaks a decis, de asemenea, să redacteze şi să treacă sub 
anonimat anumite informaţii de identificare din Anul Zero, 
pentru o analiză mai aprofundată. Aceste redactări includ zeci 
de mii de ţinte CIA şi maşinării de atac din America Latină, 
Europa şi Statele Unite. Chiar dacă suntem conştienţi de 
rezultatele imperfecte ale oricărei abordări alese, noi rămânem 
fermi fideli modelului nostru de publicare şi subliniem că deja 
cantitatea de pagini publicate în Vault 7 partea I (Anul Zero) 
eclipsează numărul total de pagini publicate în ultimii trei ani de 
Edward Snowden ca dezvăluiri din cadrul NSA.  

 

 

Analiză  

Malware-urile CIA ţintesc iPhone, Android, televizoare 
smart  

Uneltele CIA de hacking şi malware sunt construite de 
Engineering Development Group (EDG), un grup de dezvoltare 
de softuri din interiorul CCI (Center for Cyber Intelligence), 
departament ce aparţine Directoratului de Inovare Digitală 
(Directorate for Digital Innovation – DDI) al CIA. DDI este 
unul din cele cinci directorate majore ale CIA). 

EDG este responsabil de dezvoltarea, testarea şi suportul 
operaţional al tuturor posibilităţilor de pătrundere, exploatare, a 
încărcărilor maliţioase a notelor de plată, troienilor, viruşilor şi 
oricărei alte utilizări de malware de către CIA şi operaţiunile 
sale sub acoperire din întreaga lume.  

Sofisticarea în creştere a tehnicilor de supraveghere a atras 
comparaţii cu romanul lui Geroge Orwell 1984, dar Wheeping 
Angel, dezvoltat de ramura EBD a CIA, care infestează 
televizoarele smart transformându-le în microfoane ascunse, 
este cu siguranţă cea mai emblematică realizare a 
departamentului.  

Atacul împotriva televizoarelor smart Samsung a fost dezvoltat 
în cooperare cu MI5/ BTSS din Marea Britanie. După infestare, 
Wheeping Angel plasează televizorul ţintă într-un mod „fals 
off”, astfel că posesorul crede în mod eronat că televizorul său 
este închis când de fapt acesta este deschis. În modul „fals off” 
televizorul funcţionează ca un sistem de ascultare, înregistrând 
conversaţiile din cameră şi trimiţându-le prin internet la un 
server CIA sub acoperire. 

Din octombrie 2014, CIA urmărea să infecteze sistemul de 
control al vehiculelor utilizat de maşinile şi camioanele 
moderne. Scopul unui asemenea control nu este specificat, dar 
ar permite CIA să se angajeze în asasinate aproape 
nedetectabile. 

Ramura de Dispozitive Mobile (Mobile Devices Branch – 
MDB) a CIA a dezvoltat numeroase atacuri pentru a hăckui şi 
controla de la distanţă cele mai populare smartphone-uri. 
Telefoanele infectate pot fi „instruite” să trimită la serverele 
CIA geolocaţia utilizatorului, comunicaţiile audio şi text şi în 
plus să activeze pe ascuns camera foto şi microfonul 
telefonului.  

În ciuda micii răspândiri a iPhone-urilor (14,5%) pe piaţa de 
smartphone în 2016, o unitate specializată din MDB-CIA a 
produs un malware care să infesteze, controleze şi exfiltreze 
date din iPhone-uri şi alte produse Apple care rulează iOS, cum 
ar fi iPad-urile.  

Arsenalul CIA include numeroase „zile zero” locale şi 
controlate de la distanţă, dezvoltate de CIA sau obţinute de la 
GCHQ, NSA, FBI sau cumpărate de la contractori de arme 
cibernetice cum este Baitshop. Concentrarea disproporţionată 
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pe iOS poate fi explicată de popularitatea iPhone-ului printre 
elitele sociale, politice, diplomatice şi de afaceri.  

O unitate similară ţinteşte sistemul Android de la Google, 
program care este utilizat pentru funcţionarea majorităţii 
telefoanelor smart din întreaga lume (aproximativ 85%), 
incluzând Samsung, HTC şi Sony. 1,15 miliarde de telefoane pe 
care rulează Android au fost vândute anul trecut.  

Anul Zero arată că din 2016, CIA are 24 de „zile zero” pe 
Androidul transformat în armă, care le-a dezvoltat în sine, şi 
care au fost obţinute de la GCHQ, NSA şi contractori de arme 
cibernetice. Aceste tehnici permit CIA să şunteze criptarea din 
WhatsApp, Signal, Telegram, Wiebo, Confide şi Cloackman 
prin acţiunea de hacking asupra telefoanelor smart care rulează 
aceste programe şi colectarea traficului de mesaje text şi 
convorbiri înainte să fie aplicată criptarea.  

Malware-le CIA ţintesc Windows, Mac OS X, Linux, rutere  

CIA, de asemenea, realizează un efort foarte substanţial pentru a 
infecta şi controla cu malware-urile sale utilizatorii de 
Microsoft Windows. Acestea includ multe „zile zero” locale şi 
de la distanţă care au fost transformate în armă, viruşi 
cibernetici cum ar fi Hammer Drill, care infectează programele 
distribuite pe CD-uri/DVD-uri, sisteme de infectare pentru 
USB-uri, sisteme de ascundere a datelor în imagini sau în zone 
acoperite de disc (Brutal Kangaroo) şi modalităţi de a face ca 
această infectare să se realizeze fără oprire. 

La multe dintre eforturile acestea de infectare conlucrează 
întreaga ramură CIA denumită Automated Implant Branch 
(AIB), care a dezvoltat mai multe sisteme de atac pentru 
malware-urile CIA care realizează infestare şi control 
automatizat, cum ar fi Assassin şi Medusa. 

Atacurile împotriva infrastructurii internetului şi a serverelor 
web sunt „construite” de ramura CIA Network Devices Branch 
(NDB). 

CIA a dezvoltat o multiplatformă automatizată pentru sistemele 
de atac şi control incluse în malware-uri care sunt direcţionate 
împotriva Windows, Mac OS X, Solaris, Linux şi altele, cum ar 
fi HIVE de la EDB şi dispozitivele conexe Cutthroat şi Swindle, 
care sunt descrise în secţiunea de exemple de mai jos.  

Hoarda de vulnerabilităţi CIA („zilele zero”)  

Ca urmare a dezvăluirilor lui Edward Snowden despre NSA, 
industria SUA de tehnologie a secretizat un angajament al 
administraţiei Obama referitor la faptul că executivul va 
dezvălui pe măsură ce se descoperă vulnerabilităţi serioase, 
fapte, viruşi sau „zile zero” la Apple, Google, Microsoft şi alţi 
producători americani.  

Vulnerabilităţile serioase nedezvăluite producătorilor supune 
zone mari de populaţie şi infrastructură critică riscului de a fi 

atacate de servicii secrete străine sau criminali cibernetici care 
au descoperit independent sau au auzit zvonuri despre existența 
respectivei vulnerabilități. Dacă CIA poate descoperi asemenea 
vulnerabilităţi, la fel de bine pot şi alţii. 

Angajarea guvernului SUA în Procesul Capitalului de 
Vulnerabilităţi a venit după o activitate semnificativă de lobby 
realizată de către companiile tehnologice SUA, care riscă să-şi 
piardă locul pe piaţa globală din cauza unor vulnerabilităţi 
ascunse care sunt reale şi care au fost descoperite. Guvernul a 
declarat că va dezvălui toate vulnerabilităţile penetrante 
descoperite după 2010 pe măsură ce acestea sunt descoperite.  

Documentele din Anul zero arată că CIA a violat angajamentele 
administraţiei Obama. Multe dintre vulnerabilităţile folosite în 
arsenalul cibernetic al CIA sunt insidios penetrante şi unele se 
poate să fi fost găsite deja de agenţii rivale sau de criminali 
cibernetici.  

Ca un exemplu, un malware specific CIA revelat în Anul Zero 
este capabil să penetreze, infesteze şi controleze atât programele 
telefoanelor ce utilizează Android cât şi iPhone care au sau au 
avut conturi Twitter prezidenţiale. CIA atacă acest soft prin 
folosirea de vulnerabilităţi nedezvăluite („zile zero”) cunoscute 
de agenție, dar dacă CIA poate hăckui aceste telefoane, la fel 
poate face oricine altcineva care a obţinut sau a descoperit acea 
vulnerabilitate. Atât timp cât CIA păstrează secrete aceste 
vulnerabilităţi faţă de Apple şi Google (care au produs 
telefoanele) acestea nu vor fi reparate, iar telefoanele vor 
rămâne descoperite / vulnerabile. 

Aceleaşi vulnerabilităţi există atât pentru populaţia largă, cât și 
pentru Cabinetul Prezidențial al SUA, Congres, CEO de top, 
administratori de sistem, ofiţeri de securitate şi ingineri. 
Ascunzând aceste breşe de securitate de producători ca Apple şi 
Google, CIA se asigură că poate hăckui pe oricine, oricând, cu 
preţul de a lăsa neprotejat pe oricine. 

Programele de „război cibernetic” sunt un risc serios în 
creştere  

Nu este posibil să ţii sub control eficient „armele” cibernetice. 
În timp ce proliferarea armelor nucleare a fost restrânsă de 
costurile enorme şi de vizibilitatea infrastructurii implicate în 
asamblarea a suficient material de fisiune pentru a produce o 
masă nucleară critică, „armele” cibernetice, odată dezvoltate, 
este dificil să le controlezi.  

„Armele” cibernetice sunt de fapt programe de computer care 
pot fi piratate ca orice alt program. Iar atunci când sunt complet 
acoperite de informaţii, ele pot fi copiate rapid fără costuri 
marginale.  

Securizarea unor asemenea „arme” este în mod special dificilă 
deoarece aceiaşi oameni care le dezvoltă şi le folosesc au 
abilităţi de a exfiltra copii fără să lase urme – uneori prin 
folosirea aceloraşi „arme” împotriva organizaţiilor care le deţin. 
Există stimulente financiare substanţiale pentru hackeri şi 
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consultanţi guvernamentali în scopul de a obţine copii – există o 
„piaţă de vulnerabilităţi” globală care va plăti sute de mii, până 
la milioane de dolari pentru copii ale unor astfel de „arme”. În 
mod similar, contractori şi companii care obţin asemenea 
„arme”, uneori le utilizează pentru propriile lor scopuri, 
obţinând avantaje asupra altor competitori în vânzarea de 
servicii care au fost obţinute prin hacking.  

În ultimii ani, sectorul serviciilor secrete americane, care constă 
în agenţii guvernamentale precum CIA, NSA şi contractorii lor, 
cum este Booze Allan Hamilton, au fost subiectul unei serii fără 
precedent de date exfiltrate de către proprii angajaţi. Un număr 
de membri din comunitatea serviciilor secrete, asupra cărora s-a 
păstrat anonimatul, au fost arestaţi sau supuşi investigaţiilor 
federale în diferite incidente separate.  

Mai vizibil, pe 8 februarie 2017, un mare juriu federal îl acuza 
pe Harold T. Martin de 20 de situaţii de manevrare defectuoasă 
de informaţii clasificate. Departamentul Justiţiei a arătat că 
reţinuse de la Harold T. Martin III aproximativ 50.000 Gb de 
informaţii pe care el le obţinuse din programe clasificate de la 
NSA şi CIA, incluzând codul sursei pentru numeroase unelte de 
hacking. În momentul în care o singură „armă” cibernetică este 
scăpată de sub control, ea se poate răspândi în întreaga lume în 
câteva secunde, putând să fie folosită de alte state, de mafia 
cibernetică şi de adolescenţi hackeri.  

Consulatul SUA din Frankfurt este o acoperire pentru baza 
CIA de activităţi de hacking  

Pe lângă operaţiunile sale din Langley, Virginia, CIA foloseşte, 
de asemenea, consulatul SUA din Frankfurt ca bază sub 
acoperire pentru hackerii ei care se ocupă de Europa, Orientul 
Mijlociu şi Africa. Hackerilor CIA care operează în afara 
consulatului din Frankfurt (Center for Cyber Intelligence 
Europe – CCIE) li se dau paşapoarte diplomatice („negre”) şi 
acoperire din partea Departamentului de Stat. 

Instrucţiunile pentru hackerii CIA care vin în Germania face ca 
eforturile contrainformaţiilor nemţeşti să pară inconsecvente: 
„Treceți fără probleme prin vama germană deoarece aveţi 
povestea de acoperire a acţiunii şi tot ceea ce ei fac este să vă 
ştampileze paşaportul”. 

Povestea de acoperire a acţiunii dvs. (pentru această călătorie): 
Î: De ce sunteţi aici? 

R: Pentru a oferi consultaţii tehnice la Consulat.  

Două postări anterioare pe WikiLeaks au dat detalii asupra 
modului de abordare a angajaţilor CIA la vamă şi asupra 
procedurilor secundare de screening. Odată ajunşi în Frankfurt, 
hackerii CIA pot călători fără alte verificări de frontieră în cele 
25 de ţări europene care sunt parte din zona Shengen – 
incluzând Franţa, Italia şi Elveţia.  

Un număr de metode de atac electronic ale CIA sunt desemnate 
pentru proximitate fizică. Aceste metode de atac sunt capabile 

să penetreze reţele de înaltă securitate care sunt deconectate de 
la internet, cum ar fi baza de date a poliţiei. În aceste cazuri, un 
ofiţer CIA, agent CIA sau ofiţer de servicii secrete aliate CIA 
acţionând sub instrucţiuni, infiltrează fizic locul de lucru ţintit. 
Atacatorul este dotat cu un USB cu malware dezvoltat pentru 
CIA în acest scop, şi care va fi inserat în computerul ţintă. 
Atacatorul apoi infectează şi exfiltrează date pe un suport media 
detaşabil. Spre exemplu, sistemul CIA de atac numit Fine 
Dining furnizează 24 de aplicaţii tip „momeală” pentru utilizare 
de către spionii CIA. Pentru martori, spionul pare că rulează un 
program ce prezintă material video (de exemplu, VLC), prezintă 
slide-uri (Prezi), sau joacă un joc pe computer (Breakout 2, 
2048) sau chiar rulează un fals program de scanare de viruşi 
(Kasperski, McAfee, Sophos). Dar în timp ce aplicaţia 
momenală este afișată pe ecran, sistemul care o suportă este în 
mod automat infectat şi cotrobăit.  

Modul în care CIA a crescut în mod dramatic riscurile de 
proliferare  

În ceea ce cu siguranţă reprezintă unul dintre scopurile de preţ 
ale serviciilor informative, CIA a structurat regimul său de 
clasificare astfel încât pentru cea mai mare parte a documentelor 
valoroase dezvăluite în Vault 7 – malware-le transformate în 
armă ale CIA (implanturi – zile zero), posturi de ascultare (PA) 
şi sisteme tip comandă şi control (C2) – agenţia are recurs legal 
mic.  

CIA a făcut aceste sisteme neclasificate  

De ce CIA a ales ca arsenalul său cibernetic să fie neclasificat, 
arată modul în care conceptele dezvoltate pentru utilizare 
militară nu trec cu uşurinţă pe câmpul de luptă al războiului 
cibernetic. Pentru a-şi ataca ţintele, CIA de obicei are nevoie ca 
implanturile ei să comunice cu programele de control prin 
internet. Dacă implanturile CIA, programele Comandă-şi-
Control şi Post de Ascultare ar fi fost clasificate, atunci ofiţerii 
CIA ar putea fi acuzaţi sau concediaţi pentru violarea legilor 
care interzic plasarea de informaţii clasificate pe internet.  

În consecinţă, CIA a făcut în mod secret mare parte a codului ei 
de spionaj/război cibernetic neclasificat. Guvernul SUA nu este 
în măsură să acorde nici copyright, datorită restricţiilor din 
Constituţia SUA. Aceasta înseamnă că producătorii de „arme” 
cibernetice şi hackerii de computere pot pirata în mod liber 
aceste „arme”, dacă sunt obţinute. CIA este necesar să se bizuie 
în primul rând pe confuzie pentru a proteja secretele malware-
urilor sale.  

Armele convenţionale precum rachetele pot fi trase spre inamic 
(adică spre o zonă fără protecţie). Apropierea de sau impactul 
cu ţinta detonează încărcătura armei, inclusiv părţile clasificate. 
Astfel, personalul militar nu violează legile clasificării atunci 
când trage cu arme ce includ părţi clasificate. Încărcătura cel 
mai sigur va exploda. Dacă nu explodează, nu este intenţia celui 
care a tras.  
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În ultimul deceniu, operaţiunile de hacking ale SUA au fost din 
ce în ce mai cosmetizate în jargon militar pentru a pătrunde în 
filoanele de finanţare ale Departamentului Apărării. Pentru 
moment, realizarea de „injecţii malware” (jargon comercial) sau 
„picături implantate” (jargon NSA) sunt denumite „focuri”, ca 
şi cum o armă ar fi tras unul/mai multe focuri. Oricum, analogia 
este plasată sub semnul întrebării.  

În mod diferit faţă de gloanţe, bombe sau rachete, majoritatea 
malware-urilor CIA sunt destinate să existe zile sau chiar ani 
după ce şi-a atins „ţinta”. Malware-urile CIA nu „explodează la 
contact”, dar infestează aproape pentru totdeauna ţinta. Pentru a 
infecta dispozitivul ţintei, copii ale malware-ului este nevoie să 
fie plasate pe dispozitivul ţintei, dând capacitatea de posesie 
fizică a ţintei de către malware. Pentru a exfiltra date spre CIA 
sau pentru a aştepta instrucţiuni viitoare, malware-ul este 
necesar să comunice cu sistemele Comandă şi Control (C2) ale 
CIA plasate pe servere conectate la internet. Dar asemenea 
servere în mod specific nu sunt aprobate pentru a ţine informaţii 
clasificate, astfel că sistemele de comandă şi control ale CIA 
sunt, de asemenea, neclasificate.  

Un „atac” de succes asupra sistemului computerului ţintă este 
mai degrabă ca o serie de manevre într-o comandă de preluare 
ostilă sau de plantare cu grijă de zvonuri cu scopul de a obţine 
controlul asupra conducerii unei organizaţii, decât ca o serie de 
focuri de armă. Dacă putem face o analogie militară, infestarea 
unei ţinte este probabil similară execuţiei unei serii de manevre 
militare împotriva teritoriului ţintei incluzând observări, 
infiltrări, ocupaţie şi exploatare.  

Scăpând de cadrul legal şi de antivirus  

O serie de standarde stabilesc tiparele de infectare ale malware-
urilor CIA astfel încât acestea să inducă în eroare investigatorii 
unei infracțiuni cibernetice, producătorii Apple, Microsoft, 
Google, Samsung, Nokia, Blackberry, Siemens cât și 
companiile ce produc antiviruși ce caută să ofere protecție 
împotriva unor astfel de atacuri.  

„Tradecraft DO and DON’T” conţine regulile CIA despre 
modul în care malware-ul ar trebui scris pentru a evita amprente 
care ar implica „CIA, guvernul SUA, sau companiile lor 
partenere” în „raportul de investigație”. Standarde secrete 
similare acoperă utilizarea criptării pentru a ascunde 
comunicaţiile hackerilor CIA şi a malware-urilor CIA, 
descrierea ţintelor şi datelor exfiltrate ca şi plăţile pentru 
operațiune şi persistenţa în computerele ţintei de-a lungul 
timpului. 

Hackerii CIA au dezvoltat atacuri de succes împotriva celor mai 
cunoscute programe antivirus. Acestea sunt documentate în 
Cuceririle AV, Produse pentru Securitatea Personalului, 
Detectarea şi apărarea PSP şi PSP/Debugger/RE Avoidance. De 
exemplu, Comodo a fost cucerit de un malware CIA care s-a 
plasat în „Recycle Bin”-ul Windows-ului. În timp ce Comodo 
6.x are o „Gaping Hole of DOOM”. 

Hackerii CIA discută ceea ce hackerii „Grupului Ecuaţiei” de la 
NSA au făcut greşit şi modul cum producătorii de malware CIA 
ar putea evita o expunere similară.  

Exemple  

Sistemul de management al Grupului de Dezvoltare 
Inginerească (Engineering Development Group – EDG) al CIA 
conţine aproximativ 500 de proiecte diferite (şi doar unele 
dintre acestea sunt documentate în Anul Zero) fiecare cu 
subproiectele, malware-urile şi instrumentele de hacker ale sale. 
Majoritatea acestor proiecte sunt în legătură cu unelte care sunt 
folosite pentru penetrare, infestare („implantare”), control şi 
exfiltrare. 

O altă ramură de dezvoltare se concentrează asupra dezvoltării 
şi operării Posturilor de Ascultare (Listening Posts – LP) şi 
sistemelor de Comandă şi Control (C2) folosite pentru a 
comunica cu şi a controla implanturile CIA; proiecte speciale 
sunt folosite pentru a ţinti anumite hard-uri de la rutere la 
televizoare smart. 

Anumite proiecte sunt date ca exemplu mai jos, dar este indicat 
să consultaţi şi lista întreagă de proiecte descrise în Anul Zero 
de pe WikiLeaks. 

UMBRAGE  

Tehnicile tip hacker utilizate manual pun o problemă pentru 
agenţie. Fiecare tehnică a creat forme de „amprente” care pot fi 
folosite de către investigatorii legali pentru a atribui diferite 
atacuri multiple unei aceleiaşi entităţi. Aceasta este analog cu a 
găsi aceeaşi tăietură specială de cuţit pe mai multe victime ale 
unor crime. Modul unic de rănire crează suspiciuni că un singur 
criminal este responsabil. Când una dintre crimele din serie este 
rezolvată, atunci celelalte crime vor fi atribuite aceluiaşi făptaş.  

Grupul CIA denumit Ramura de Dispozitive pentru Control de 
la Distanţă (Remote Devices Branch) UMBRAGE colectează şi 
păstrează o bibliotecă substanţială de tehnici de atac „furate” de 
la malware-uri produse în alte state, inclusiv în Federaţia Rusă.  

Cu UMBRAGE şi proiecte similare CIA nu doar îşi creşte 
numărul tipurilor de atac dar de asemenea direcţionează greşit 
atribuirea lor, lăsând în urmă „amprente” ale grupurilor de la 
care au fost furate tehnicile de atac.  

Componentele UMBRAGE acoperă keyloggeri, colecţia de 
parole, capturile cu camera web, distrugerea de date, 
persistenţa, escaladarea privilegiului, stealth, evitarea 
antivirusului (PSP) şi tehnicile de supraveghere.  

Fine Dining  

Fine Dining vine cu un chestionar standardizat / meniu pe care 
ofiţerii CIA de caz îl completează. Chestionarul este utilizat de 
Ramura de Suport Operaţional (Operational Support Branch – 
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OSB) pentru a transforma cererile ofiţerilor de caz în necesităţi 
tehnice pentru atacuri de hacking (adică „exfiltrarea” de 
informaţii din sistemele computerizate) pentru operaţii 
specifice. Chestionarul permite OSB să identifice cum să 
adapteze instrumentele existente pentru operaţiune şi să 
comunice aceasta staff-ului de configurare a malware
OSB funcţionează ca interfaţă între staff-ul operaţional CIA şi 
staff-ul relevant pentru suport tehnic. 

Pe lista posibilelor ţinte ale colecţiei sunt „Asset
Asset”, „System Administrator”, „Foreign Information 
Operations”, „Foreign Intelligence Agencies
Government Entities”. În mod evident este absentă orice 
referinţă la extremişti sau criminali transnaţionali. „
de caz” îi este cerut de asemenea să specifice mediul ţintei, cum 
ar fi tipul computerului, sistemele de operare utilizate, 
conectivitatea la internet şi programe antivirus instalate (PSP
uri), precum şi o listă de tipuri de fişiere care vor fi exfiltrate, 
cum ar fi documente Office, tip de fişiere audio, tip de fişiere 
video, tip de fişiere cu imagini sau tip de fişiere obişnuite. 
„Menu”-ul de asemenea cere informaţii dacă accesul recurent la 
ţintă este posibil şi cât de mult timp poate fi menţinut accesul 
neobservat la computer. Această informaţie este folosită de 
programul JQJIMPROVISE al CIA pentru a configura un set de 
malware-uri CIA potrivite pentru necesităţile specifice ale unei 
operaţiuni.  

Improvise (JQJIMPROVISE)  

Improvise este un set de instrumente pentru configurare, post
procesare, setare a încărcăturii şi selecţia vectorului de execuţie 
pentru instrumentele de supraveghere/exfiltrare care susţin toate 
sistemele de operare majore precum Windows (Bartender), 
MacOS (JukeBox) şi Linux (DanceFloor). Sistemele lor de 
configurare precum Margarita permite Centrului de Operaţiuni 
în Reţea (NOC – Network Operation Center) să personalizeze 
instrumente pe baza cererilor din chestionarele Fine Dining

HIVE (Stupul)  

HIVE este un set complet de malware-uri pe o multi
CIA şi programele asociate de control. Proiectul furnizează 
implanturi personalizate pentru Windows, Solaris, MikroTik 
(folosit la ruterele de internet) şi platforme Linux şi 
infrastructura pentru un Post de Ascultare (Listening 
Post)/Comandă şi Constrol (C2) pentru a comunica cu aceste 
implanturi.  

Implanturile sunt configurate pentru a comunica via HTTPS cu 
serverul web al unui domeniu de acoperire; fiecare operaţiune 
ce utilizează aceste implanturi are un domeniu de acoperire 
separat şi infrastructura poate manevra orice număr de domenii 
de acoperire. Fiecare domeniu de acoperire este conectat la o 
adresă IP care este situată la un furnizor VPS (
Sevrer) comercial.  

Serverul care este faţa publică a întregii încrengături trimite mai 
departe tot traficul pe care îl primeşte via VPN spre un server 
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de acoperire. Fiecare domeniu de acoperire este conectat la o 
adresă IP care este situată la un furnizor VPS (Virtual Private 

publică a întregii încrengături trimite mai 
departe tot traficul pe care îl primeşte via VPN spre un server 

„Blot” care se ocupă de cererile de conectare prezente de la 
clienţi. Este setat pentru autentificare opţională a clienţilor SSL: 
dacă un client trimite un certificat valid de client (doar 
implanturile pot face asta), conexiunea este trimisă mai departe 
la serverul de instrumente al „fagurelui” („
comunică cu implantul. Dacă lipseşte un certificat valid (cum 
este cazul în care cineva încearcă să deschidă website
domeniului de acoperire din greşeală) traficul este trimis mai 
departe la un server de acoperire care livrează un website cu 
aparenţă fără pată. 

Serverul „fagure” primeşte informaţii exfiltrate de la implant; 
un operator poate de asemenea să instruiască implantul să 
execute anumite funcţii pe computerul ţintă, astfel că serverul 
funcţionează ca un server C2 (comandă şi control) pentru 
implant.  

O funcţionalitate similară (deşi limitată la Windows) este 
furnizată de proiectul RickyBobby. 

Ar fi util să consultaţi pe WikiLeaks ghidurile clasificate pentru 
utilizarea şi dezvoltarea HIVE. 

Topul celor 35 de falsuri evidente ce 
caracterizează actualmente „lumea 

modernă”

            Aproape totul este fals și înșelător în societatea 
actuală. Lumea în care trăim este saturată de minciuni, 
înșelătorii, dezinformări, informații greșite, escrocherii, 
falsitate, fraude, fațade, miraje, propagandă și tentative de 
spălare a creierului.  

artea bună a acestei situații este faptul că, odată c
devenim conștienți de această mascaradă la scenă 
deschisă, o vom putea apoi utiliza ca pe o modalitate de a 

atinge o stare de luciditate din ce în ce mai mare 
expansiona astfel conștiința. Astfel, ideea că aproape tot ceea ce 
există în societatea actuală este, mai mult sau mai pu
simulacru, o imagine falsă a realității, poate să devină un aspect 
care ne conferă forță lăuntrică, în loc să se manifeste ca o cauză 
de dezamăgire. Desigur, într-un moment sau altul al acestei 
povești aproape absurde ce se referă la lumea în care trăim 
cei care o conduc din umbră, unii dintre noi se pot sim
copleșiți, triști, mânioși sau neputincioși văzând cât de ușor pot 
aceste adevărate mașini de înșelătorie, care sunt conducătorii 
din umbră ai acestei lumi, să păcălească 
oamenii cu sofistica și retorica lor găunoasă. Merită să 
conștientizăm faptul că ipostaza lor reprezintă pentru noi o utilă 
provocare de a ne trezi mai rapid și pe deplin la realitate, și de a 
redeveni stăpânii propriilor noastre vie
în modul acesta, și lumea în care trăim cu toții. Prezentăm în 
continuare o listă a principalelor 35 de în
falsuri ce caracterizează lumea modernă. 1. 
false sunt știri difuzate de mass-media cu inten
eroare, de a distruge reputația unei persoane, a unei grupări sau 
a unei instituții, precum și de a avea astfel un câștig financiar 
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sau politic. Știrile false utilizează adeseori titluri necinstite sau 
pur și simplu fabricate, pentru a le conferi astfel un caracter 
senzaționalist și a crește numărul de cititori. Știrile false 
dezinformează în mod intenționat, reprezentând o modalitate de 
înrobire a oamenilor prin intermediul informației. Știrile false 
distrag atenția ființelor umane de la aspectele care sunt cu 
adevărat importante și care pot avea asupra celor vizați o serie 
de efecte nefaste grave. Unii oameni chiar au murit din cauza 
știrilor false, ori le-a fost supusă anumitor riscuri integritatea 
fizică. Au existat situații în care unele ființe umane au fost 
atacate pur și simplu din cauza unor povești false ce fuseseră 
răspândite despre ele prin intermediul mass-mediei. Un studiu 
ce a fost realizat în anul 2019 de organizația nonguvernamentală 
Expert Forum a ajuns la concluzia că, în România, 20% dintre 
minciunile ce sunt propagate prin presă sunt fabricate în 
laboratoarele propagandei răsăritene, de către ceea ce ne-am 
obișnuit să numim „trolii Rusiei”. Trei sferturi dintre minciunile 
aflate în circulație în spațiul public provin de la membrii 
Guvernului sau de la liderii partidelor parlamentare, mulți dintre 
aceștia având chiar diverse funcții în structurile statului. Aceștia 
fie inventează singuri astfel de minciuni – denaturând adevărul 
referitor la diversele activități guvernamentale sau propunând 
false teme legislative – fie preiau unele surse obscure care nu 
sunt altceva decât niște mici „ateliere” de manipulare ce au ca 
unic rol să dea naștere unor dezbateri sterile pe unele subiecte 
inexistente. Toate acestea primesc apoi girul unor televiziuni de 
largă audiență, deturnând astfel atenția publicului de la temele 
ce prezintă o importanță reală, sau având chiar un efect de 
dezbinare sau de învrăjbire. În SUA, în Australia, precum și în 
majoritatea țărilor occidentale, știrile se află sub dominația 
tiranică a unui mic grup de corporații ce sunt avide după profit 
și care sunt totodată obligate, din punct de vedere legal, să 
asigure o rapidă amortizare a investițiilor ce au fost făcute de 
acționarii lor. Dincolo de aspectele financiare, aceasta mai 
înseamnă și că astfel de corporații vor difuza „știri” care fie 
promovează agenda proprietarilor corporatiști (în special 
agenda militară), fie cenzurează știrile care i-ar putea afecta pe 
aliații lor politici și pe cei care își fac publicitate prin 
intermediul mass-mediei oficiale. Un astfel de exemplu sunt 
marile concerne farmaceutice, care, potrivit fostului senator 
american Robert Kennedy Jr., contribuie la profiturile 
massmediei cu cele mai mari fonduri, în urma publicității pe 
care și-o fac prin intermediul acesteia. 2. Un evident simulacru 
de jurnalism Jurnaliștii nu mai sunt de mult niște adevărații 
reporteri de investigație de altădată. Există, desigur, și unele 
excepții, cum ar fi unii jurnaliștii ce activează independent, care 
au fost la un moment dat angajați ai megacorporațiilor care 
controlează massmedia din SUA și care acum fie au plecat din 
companiile respective din proprie inițiativă, fie au fost 
concediați. Două exemple în acest sens sunt jurnaliștii 
americani Ben Swann și Sharyl Attkisson. Acestea sunt însă 
niște excepții foarte rare. Presa a devenit o infernală mașină de 
terfelit idei progresiste, proiecte economice, personalități 
remarcabile, tineri ce se află în plină ascensiune, valori morale 
și repere istorice. De ani buni, situația în acest pur și simplu din 
cauza unor povești false ce fuseseră răspândite despre ele prin 
intermediul mass-mediei. Știrile false nu au nimic de-a face cu 
obiectivitatea, cu imparțialitatea sau cu corectitudinea. Un 
studiu ce a fost realizat în anul 2019 de organizația 
nonguvernamentală Expert Forum a ajuns la concluzia că, în 

România, 20% dintre minciunile ce sunt propagate prin presă 
sunt fabricate în laboratoarele propagandei răsăritene, de către 
ceea ce ne-am obișnuit să numim „trolii Rusiei”. Trei sferturi 
dintre minciunile aflate în circulație în spațiul public provin de 
la membrii Guvernului sau de la liderii partidelor parlamentare, 
mulți dintre aceștia având chiar diverse funcții în structurile 
statului. Aceștia fie inventează singuri astfel de minciuni – 
denaturând adevărul referitor la diversele activități 
guvernamentale sau propunând false teme legislative – fie 
preiau unele surse obscure care nu sunt altceva decât niște mici 
„ateliere” de manipulare ce au ca unic rol să dea naștere unor 
dezbateri sterile pe unele subiecte inexistente. Toate acestea 
primesc apoi girul unor televiziuni de largă audiență, deturnând 
astfel atenția publicului de la temele ce prezintă o importanță 
reală, sau având chiar un efect de dezbinare sau de învrăjbire. În 
SUA, în Australia, precum și în majoritatea țărilor occidentale, 
știrile se află sub dominația tiranică a unui mic grup de 
corporații ce sunt avide după profit și care sunt totodată 
obligate, din punct de vedere legal, să asigure o rapidă 
amortizare 3 domeniu a luat-o razna pentru că nu mai există 
organizații profesionale riguroase. De asemenea, regulile, dar 
mai ales legile, lipsesc din acest domeniu. În România, teritoriul 
nelegiferat al presei – pe care jurnaliștii l-au apărat de orice fel 
de legiferare în întreaga perioadă a anilor 1990-2010 – a 
decăzut atât de mult, încât între o reporteriță și o „marghioală” 
ieșită la poartă nu mai este nicio diferență. Toate acestea au dus 
la un circ nesfârșit. Televiziunile găzduiesc vorbării nesfârșite, 
părerisme găunoase și profeții cretine. Promovarea lipsei de 
educație și de pregătire profesională, superficialitatea, limbajul 
suburban sau goana după senzațional sunt doar câteva dintre 
mijloacele care sunt utilizate de o majoritate a jurnaliștilor 
pentru a ieși în evidență, dar și pentru a-și ascunde lacunele. 
Actualmente sunt angajați în acest domeniu oameni ce nu sunt 
pregătiți din punct de vedere profesional, care sunt superficiali 
și care se grăbesc să execute ordinele șefilor. Majoritatea 
jurnaliștilor nu fac altceva decât să se comporte ca niște 
papagali ce îngână la nesfârșit replicile preferate ale partidului 
corporatist și cărora le este prea frică să „zgâlțâie barca”, ca nu 
cumva să-și piardă slujbele. De exemplu, în SUA, Casa Albă 
controlează în mod strict ce jurnaliști au „acces” la președinte și 
la ceilalți oficiali. În general, dacă un jurnalist vrea să 
dobândească mai mult acces în aceste sfere de putere, el sau ea 
este necesar să se supună regulilor și să pună întrebări comode 
și ușoare, care să-i pună pe politicieni într-o lumină bună. În 
plus, guvernul american a recunoscut deja că a realizat pentru 
mass-media oficială unele înregistrări video sau „știri 
preambalate”, pregătite „de acasă”, care apoi au fost difuzate ca 
fiind „știri”, fără să se specifice pentru (tele)spectatori că 
respectivele materiale fuseseră realizate în prealabil chiar de 
către Guvern! 

 3. Un divertisment steril și înșelător Dacă tot vorbim de mass-
media, haideți să ne orientăm atenția asupra industriei de 
divertisment. Divertismentul excită, divertismentul fascinează, 
divertismentul captivează, dar după încheierea lui și a efectului 
său limitat în timp, la urmă rămâne un gust amar, un sentiment 
de secătuire, de insuficiență și de monotonie. Apare apoi un 
efect bizar în care ființa umană devine tot mai dependentă de 
această activitate inferioară, întrucât aceasta, întocmai precum 
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un drog, creează un nivel mare de așteptare și de excitație în cel 
sau cea care îi dă curs, iar la final consecința unei astfel de 
activități se dovedește a fi o depresie destul de profundă. Cu cât 
nivelul de „divertisment” crește, cu atât poate spori sentimentul 
depresiv de nerealizare. Ei bine, această inginerie socială a 
condus, în general, la o scădere a bunăstării ființelor umane, la 
apariția unui sentiment de frustrare și de tensiune, ea 
conducând, în cele din urmă, la depresie. În țările occidentale, 
cel puțin una din patru persoane este depresivă, simțindu-se 
nefericită și singură. Fericirea ajunge în atenţia omului modern 
dintr-un interes oarecum comercial. Orice om 4 își dorește 
fericirea, însă în societatea tradițională fericirea însemna cu 
mult mai mult decât ceea ce înseamnă aceasta pentru omul 
modern. Tocmai de aceea, fericirea așa cum ea este înțeleasă 
actualmente nu constituia deloc un obiectiv pentru omul 
tradițional, căci pentru acesta fericirea nu putea fi atinsă prin 
mijloace atât de superficiale și de prost înțelese precum este 
„divertismentul”. Omul tradițional se afla în căutarea adevăratei 
fericiri, a bucuriei, a păcii și a altor valori autentice. În schimb, 
în „lumea modernă” conceptul de fericire este exploatat de 
cultura de consum, care proiectează ființa umană pe traseele 
consumismului și ale materialismului, propunându-i 
divertismentul în locul fericirii autentice. Efectele nu sunt însă 
cele scontate. Prin divertisment, ființa umană devine extrem de 
anxioasă, întrucât acesta nu-și respectă promisiunea. O 
adevărată culme a superficialității o reprezintă cultura 
Hollywood-iană. Paradigma culturală ce domină acolo dictează 
că este mai important cum arăți decât cine ești; că este mai 
important cu cine îți petreci timpul (și cu cine ești văzut) decât 
ceea ce cunoști; că este mai importantă forma buzelor cu botox 
sau mărimea sânilor cu silicon decât generozitatea inimii; în 
fine, că sunt mai importante posesiunile materiale și conținutul 
contului bancar decât darurile pe care le oferi lumii. În plus, atât 
filmele de la Hollywood, cât și industria muzicală mustesc de 
satanism. Acest fapt este cu ușurință vizibil în influențele 
sataniste din așazisa „muzică” heavy metal, rock, hip-hop și 
actualmente chiar și din muzica pop (remarcați simbolismul 
așazișilor „iluminați” care este prezent din plin în muzica și în 
videoclipurile Madonnei sau ale lui Katy Perry). Actrițe precum 
Rosanne Barr, precum și mulți alți „cunoscători” ai cercurilor 
oculte de la Hollywood au dezvăluit cât de răspândite sunt, în 
acest tărâm obscur, controlul conștiințelor, pedofilia și 
prostituția (prefacerea unor staruri promițătoare în prostituate 
care sunt forțate să facă sex pentru a „reuși”). Michael Jackson 
a fost o victimă a tehnicilor de control al conștiinței. Mulți alți 
cântăreți și cântărețe – cum ar fi Mariah Carey și Britney Spears 
– prezintă simptome ce sunt caracteristice celor care au fost 
și/sau sunt victime ale manipulării la nivelul conștiinței sau 
chiar mai profund.  

4. O publicitate dar și niște relații publice corporatiste 
înșelătoare În mod cert, mass-media de astăzi funcționează prin 
manipulare. Atât industria de consum, cât și tot ceea ce este 
legat de publicitate, se bazează, la modul real vorbind, pe 
manipulare. Consumatorul nuși optimizează consumul pe baza 
nevoilor sale reale, întrucât nevoile reale sunt limitate. Or, în 
baza nevoilor artificiale se construiesc noi nevoi și dorințe, se 
utilizează argumente psihologice, se pun în joc năzuințele și 
aspirațiile ființei umane, astfel încât consumatorul să fie deraiat, 

ajungând astfel pe traseele înguste ale gândirii materialiste și ale 
comportamentului consum 5 manipulator. Înșelătoarele reclame 
urmăresc să creeze falsa impresie că distribuitorilor 
respectivelor servicii sau producătorilor respectivelor produse 
„le pasă” de cei care cumpără, sau chiar de umanitate în general. 
Aceste reclame sunt create de abilele departamente de 
marketing ale corporatocrației, ce urmăresc să asocieze în mod 
inconștient produsul pe care îl vând cu fericirea, cu atenția și cu 
iubirea pe care ne-o oferă cei apropiați, cu dăruirea sau cu alte 
valori morale. Astfel, marketingul este utilizat ca armă 
psihologică. De altfel, unul dintre mecanismele publicității este 
generarea în cei care o receptează a unei stări de frustrare. O 
astfel de stare nefastă funcționează apoi ca un bizar propulsor 
care generează un neîncetat consum. Publicitatea „promite” 
ceva, sugerând consumul ca și soluție; după acest consum, ființa 
se simte însă frustrată, confruntându-se cu un vag sentiment că 
n-a dobândit ceea ce i s-a promis. Apoi, mesajul insidios ce îi 
este transmis în mod indirect „consumatorului” este acela că el 
sau ea a greșit ținta, prezentându-i-se acum un alt și un alt 
produs, fiecare dintre acestea devenind, rând pe rând, noua țintă 
ce devine necesar să fie atinsă printr-un inconștient și neîncetat 
consum. Prin acest mecanism insidios, ființa umană ajunge 
astfel să fie înlănțuită pe nesimțite. În aceeași ordine de idei, 
merită să ne întrebăm de ce marile concerne farmaceutice bagă 
mereu la înaintare în reclamele lor modele frumoase, pensionari 
fericiți, câini zglobii și bebeluși zâmbitori pentru a-și vinde 
astfel medicamentele lor otrăvitoare ce sunt pline de efecte 
secundare nefaste.  

5. O falsă medicină ce de fapt ruinează sănătatea Cu pleiada sa 
de medicamente sintetice, vaccinuri toxice, operații chirurgicale 
nenecesare, chimioterapie și radiații ce sunt extrem de nocive 
pentru organismul uman, medicina alopată și-a câștigat 
dubioasa faimă de a ucide sute de mii de ființe umane pe an. Un 
studiu ce a fost publicat în anul 2000 și care a fost realizat de 
pediatrul american Barbara Starfield (ce a trăit între anii 1932 și 
2011) a arătat că în SUA medicina alopată duce la moartea a 
225.000 de ființe umane pe an. Starfield a concluzionat că în 
America medicina alopată provoacă: 12.000 de decese ce sunt 
cauzate de operații chirurgicale nenecesare, 7.000 de decese ce 
sunt cauzate de erori de medicație ce se fac în spitale, 20.000 de 
decese ce sunt cauzate de alte tipuri de erori care se fac în 
spitale, 80.000 de decese ce sunt cauzate de infecții care s-au 
declanșat în spitale, și (ȘOCANT!) 106.000 de decese ce sunt 
cauzate de medicamente care au fost aprobate de FDA (Agenția 
americană pentru controlul alimentelor și al medicamentelor) și 
care au fost prescrise în mod corect, dar care totuși sunt extrem 
de nocive. Un alt studiu, ce a fost publicat în anul 2003 și care a 
fost realizat de autorul american Gary Null și de colaboratorii 
acestuia, a arătat că alopatia ucide 783.000 de ființe umane pe 
an doar în SUA. Null și colaboratorii săi au concluzionat că 
medicina alopată provoacă: 37.136 de decese cauzate de 
proceduri 6 medicale nenecesare, 32.000 de decese ce sunt 
asociate cu chirurgia, 98.000 de decese care sunt cauzate de 
diverse erori medicale, 115.000 de decese ce sunt cauzate de 
răni cangrenate ce apar uneori la bolnavii siliți să stea mult timp 
culcați, 88.000 de decese ce sunt cauzate de diverse infecții, 
108.800 decese ce sunt cauzate de malnutriție, 199.000 de 
decese ce sunt asociate cu pacienții care sunt tratați în 
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ambulatoriu și 106.000 decese ce sunt cauzate de reacții adverse 
la medicamente. Trăim într-o epocă în care antibioticele de 
sinteză au ajuns să fie aproape inutile datorită apariției unor 
„super-viruși” sau a bacteriilor rezistente la antibiotice. 
Medicina alopată funcționează ca un sistem medical gigant, care 
se bazează pe mascarea simptomelor, pe gestionarea bolii în 
locul vindecării profunde, pe înscrierea pacienților într-un cerc 
vicios în care unele tratamente cu pastile sunt apoi urmate de 
alte tratamente cu alte pastile, care tratează efectele secundare 
ale primelor pastile și așa mai departe.  

6. Niște falși medici ce sunt avizi după bani Un scandal de 
proporții a adus sub lupă situația dramatică în care se află 
sistemul medical românesc. Darea în vileag a falsului medic 
Matteo Politi – un italian cu opt clase ce pretindea că este 
chirurg plastician și care a lucrat la cinci clinici din București, 
operând asupra a zeci de oameni timp de un an de zile – aduce 
la lumină unele aspecte care sunt șocante. Se pare că există un 
număr mare de falși medici care profesează fără a avea studii de 
specialitate, jucându-se practic cu sănătatea și cu integritatea 
fizică a românilor. Tragic-comic este faptul că falsul chirurg 
Matteo Politi a fost ajutat de un fals avocat ca să poată opera în 
România.  

7. Niște false cercetări științifice În anul 2005, un cercetător 
grec pe nume John Ioannidis a publicat un articol numit Why 
Most Published Research Findings Are False (De ce majoritatea 
rezultatelor cercetărilor științifice publicate sunt false) în care 
acesta a analizat mii de cercetări științifice. Concluziile sale au 
arătat că doar aproximativ 46% dintre studiile publicate în 
literatura științifică au rezultate adevărate. Erorile sunt cauzate 
de diverși factori. Ioannidis a observat o strânsă legătură între 
interesul financiar și rezultatele false. Cu cât interesele 
financiare sau de altă natură sunt mai mari într-un domeniu, cu 
atât scad șansele ca rezultatele cercetării să fie adevărate. Să 
luăm exemplul studiilor ce sunt realizate pentru aprobarea 
medicamentelor. Acestea trec prin trei faze. În Faza I se 
realizează studii pe câteva zeci de participanți pentru a stabili 
doza potrivită. Faza a II-a are rolul de a testa eficiența și 
siguranța acestor medicamente pe câteva sute de participanți. 
Faza a III-a este ultima înainte de lansarea pe piață, aceasta 
constând în studii clinice mari (la care participă mai mult de 
1000 participanți). Ultima fază este supravegherea post-
marketing, în care compania producătoare este necesar să 
urmărească efectele pe 7 termen lung ale medicamentului. La o 
verificare ulterioară a studiilor ce au fost realizate pentru 
medicamente noi de către compania farmaceutică Bayer, doar 
20-25% din totalul rezultatelor declarate s-au verificat, celelalte 
fiind, de fapt, false. O analiză a studiilor medicale din faza a II-a 
a arătat că rata de succes a studiilor clinice a fost de doar 18% 
în anii 2008-2009, în scădere față de anii 2006-2007, când 
aceasta a fost de 28%. Iată cauzele principale ale eșecurilor: 
faptul că medicamentele nu au fost eficiente (51%), faptul că 
medicamentele sunt periculoase (19%) sau faptul că acestea nu 
au fost considerate utile din motive strategice (29%). Pentru 
studiile din faza a III-a, rata medie de succes a acestora este de 
aproximativ 50%. Procesul foarte complex al producției unui 
nou medicament implică costuri imense. Dintr-o estimare ce a 
fost realizată în anul 2006 reiese că totalul costurilor necesare 

pentru dezvoltarea unui singur medicament se ridică la 800 
milioane de dolari. Cercetătorul John Ioannidis a arătat că un 
studiu are mult mai multe șanse să fie veridic dacă se ajunge la 
un rezultat foarte similar atunci când acesta este realizat a doua 
oară în condiții identice sau foarte similare studiului inițial. 
Totuși, există numeroase aspecte care este necesar să fie luate în 
considerație atunci când se analizează veridicitatea unor studii 
științifice. Un exemplu în această direcție este studiul despre 
vitamina C în care s-a arătat că aceasta are unele efecte curative 
extraordinare în cadrul tratamentului pentru cancer. Foarte 
deranjate de aceste rezultate îmbucurătoare, unele companii 
farmaceutice au replicat studiul, toate ziarele scriind ulterior, cu 
mult aplomb, că primul studiu nu se verifică. Cu toate acestea, 
la o analiză foarte atentă a anumitor informații referitoare la cel 
de a-l doilea studiu (informații care nu fuseseră menționate în 
ziare), s-a putut constata că doza de vitamina C care a fost 
utilizată în cel de-al doilea studiu a fost de 5 mg pe zi, în 
condițiile în care în primul studiu s-au administrat între 9 și 12 
grame de vitamina C pe zi. De aici se poate deduce de unde au 
rezultat concluzii diferite între cele două studii. Unii foști 
reprezentanți ai marilor concerne farmaceutice, unii editori ai 
unor publicații medicale respectabile și chiar oameni de știință 
din guvernul american au recunoscut că o mare parte a 
informațiilor științifice care sunt publicate în aceste studii sunt 
frauduloase, pur și simplu neputând prezenta încredere. Marile 
concerne corporatiste sunt forța care se află în spatele medicinii 
alopate occidentale. Există situații în care marile concerne 
farmaceutice nu permit popularizarea unor studii care le-ar 
provoca mari pierderi, cum ar fi unele studii riguroase despre 
eficiența produselor naturale. 

 8. 15% din tratamentele și procedeele care sunt specifice 
medicinei alopate se bazează pe experimente și pe studii 
științifice riguroase, iar o recenzie sistematică a arătat că această 
valoare se află într-o continuă creștere, având în vedere faptul 
că au fost introduse numeroase standarde pentru creșterea 
calității în cercetare, aceste standarde fiind aplicate tot mai des. 
Totuși, ca o regulă generală am putea spune că finanțarea 
diverselor cercetări de către unele companii care beneficiază în 
mod direct de pe urma unui rezultat anume conduce la obținerea 
sau la prezentarea unor false rezultate a acestor studii. 
Stimulentele greșite vor conduce întotdeauna la o știință greșită, 
ce va produce, la rândul ei, rezultate greșite. 8. O înșelătorie 
criminală a vaccinurilor O altă înșelătorie este ideea că 
imunizarea activă artificială ce este indusă prin vaccinuri ar fi 
identică cu imunitatea naturală pe care ființa umană o 
dobândește după ce a combătut cu succes o boală (cum ar fi 
vărsatul de vânt). Promotorii vaccinurilor merg chiar până acolo 
încât să insiste că ființele umane nevaccinate i-ar pune în 
pericol pe cei vaccinați prin faptul că refuză această injecție, 
argument intitulat „imunitatea de grup”. Această idee sfidează 
logica, din moment ce ființele vaccinate nu ar avea de ce să-și 
facă griji că ar putea să preia ceva de la cei nevaccinați, dacă 
într-adevăr vaccinurile ar funcționa. Sistemul imunitar uman 
este cu mult mai complex și mai sofisticat decât putem noi să 
înțelegem actualmente, el fiind alcătuit din unele părți specifice 
și din unele părți nonspecifice. Un vaccin nici măcar nu se 
apropie de imunitatea naturală, din foarte multe puncte de 
vedere, printre care menționăm faptul că el generează doar un 
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răspuns specific și că nu conferă imunitate pe viață. În Un desen 
satiric american ce arată condiția omului modern, care este fără 
încetare îndobitocit de sistemul social creat de așa-zișii 
„iluminați” satanici 9 plus, vaccinurile sunt pline de toxine și de 
carcinogeni. Mai mult decât atât, Oculta malefică a recunoscut 
deja că vaccinurile sunt utilizate în vederea depopulării. 
Adevărata problemă nu o reprezintă, așadar, imunitatea de grup, 
ci mai degrabă transmisia de viruși, în sensul că cei vaccinați îi 
contaminează pe cei nevaccinați. Există un număr cutremurător 
de mare de ființe care au decedat imediat după vaccinare, sau 
care în urma vaccinării s-au confruntat cu unele efecte 
secundare care leau afectat întreaga viață. Aceste realități 
cutremurătoare nu sunt niciodată menționate în campaniile de 
promovare a vaccinurilor. În realitate, vaccinurile nu reprezintă 
decât un alt exemplu de mare înșelătorie ce caracterizează 
lumea de astăzi.  

9. O hrană falsă ce este adeseori îmbolnăvitoare În zilele 
noastre, alimentele ce sunt destinate hranei ființelor umane au 
devenit atât de procesate, atât de pline de conservanți și de 
substanțe sintetice, încât putem afirma că sunt o hrană falsă. 
Mai mult decât atât, hrana de astăzi este plină de arome 
artificiale și de gusturi sintetice – unele dintre acestea provenind 
chiar din țesuturile unor fetuși avortați, așa cum a fost obligată 
să recunoască marea companie Pepsi într-un scandal ce a 
izbucnit în anul 2012. Unele alimente ce sunt consumate în ziua 
de azi sunt atât de „rafinate” și de supra-procesate încât nu s-ar 
putea spune că ele conțin mai multe substanțe nutritive decât o 
bucată de carton. Atunci când la aceasta mai adăugăm și 
monstruozitatea organismelor modificate genetic (OMG), 
obținem astfel un produs final considerat de către producătoarea 
de film americană Rima Laibow ca fiind „departe de ceea ce 
strămoșii noștri cunoșteau ca fiind hrană”. Este util să știm că 
OMG-urile pot duce la deteriorarea organelor, la infertilitate și 
la cancer, generând chiar modificări genetice, deoarece 
proteinele ce sunt modificate genetic ocolesc procesul digestiei, 
ajungând direct în sânge (de altfel, acesta este chiar unul dintre 
scopurile pentru care ele au fost create). Prin însăși natura lor, 
OMG-urile sunt concepute să suporte doze masive de pesticide, 
care sunt substanțe chimice periculoase. Pe scurt, OMG-urile 
sunt o modalitate prin care unele companii precum Monsanto și 
Dow pot să vândă mai multe chimicale, întrucât ființele umane 
au nevoie de ele pentru a cultiva falsa hrană a concernelor de 
așa-numită biotehnologie. Organizația Mondială a Sănătății a 
declarat recent glifosatul ce este pus în vânzare de compania 
Monsanto și pesticidele D2-4 ce au fost scoase pe piață de 
compania Dow ca fiind „cancerigen”, respectiv „posibil 
cancerigen”. S-a ajuns atât de departe în a falsifica hrana încât 
anumite companii din China au utilizat un mix nociv de 
ingrediente pentru a crea ceva care la gust și consistență este 
asemănător cu oul: gelatină, apă, coloranți și aditivi. Cojile de 
ou au fost create din ceară. Un imens scandal a apărut în China 
în anul 2011, atunci când o publicație a dezvăluit faptul că 
întrun restaurant de provincie orezul era, de fapt, o combinație 
de cartofi și plastic. Povestea a fost confirmată în urma 
controalelor, scandalul luând amploare. Deși această problemă 
s-a rezolvat pe plan local, nu este dificil să ne dăm seamă că o 
astfel de practică este probabil mult mai răspândită, mai ales 
având în vedere deficitul enorm care există în ceea ce privește 

resursele alimentare. Suntem înconjurați, am putea spune, de o 
falsă hrană. Multe dintre produsele din magazine nu sunt ceea 
ce par a fi: iaurt cu fructe fără pic de fructe; topping pentru 
pizza care doar pare a fi cașcaval, dar care, de fapt, 10 este făcut 
din uleiuri ce sunt adeseori expirate și, teoretic vorbind, retrase 
de pe piață; și multă mâncare la plic ce este făcută din prafuri. 
Iată așadar ce ne oferă industria alimentară care este orientată 
înspre profit. Societatea actuală este dependentă de o hrană ce 
este super-procesată și, în definitiv, falsă.  

10. Un simulacru de apă Apa este asemeni unei ființe care 
trăiește și care apoi moare. Atunci când aceasta este tratată într-
un mod incorect, cu ignoranță, ea se îmbolnăvește, răspândind 
această stare de boală tuturor celorlalte organisme, vegetale, 
animale și umane deopotrivă, provocându-le degradarea fizică 
și, în final, moartea. În cazul ființelor umane aceasta duce chiar 
și la deteriorarea morală, mintală și spirituală. Așadar, se poate 
observa cât de vital este ca apa să fie tratată și depozitată în așa 
fel încât să se evite asemenea repercusiuni periculoase. Apa 
adevărată curge și este vie, așa cum o putem găsi întrun râu sau 
într-un izvor de munte. Dirijarea apei prin canale drepte sau 
care au forme trapezoidale, prin conducte de oțel și prin alte 
sisteme greșite de regularizare a râurilor forțează apa să se miște 
într-un mod nenatural, accelerându-i degenerarea și sporindu-i 
capacitatea de a purta boli. Din nefericire, cea mai mare parte a 
apei potabile din zilele noastre este moartă, căci ea a trecut deja 
prin niște unghiuri drepte de 90° în interiorul unei conducte, 
fiind tratată cu clor și uneori cu fluor (ambele fiind toxice). 
Profunda stare de ignoranță în care se află umanitatea 
actualmente și îndepărtarea ei de natură face ca acesteia să nu-i 
prea pese de toate acestea aspecte totuși foarte importante, 
aceasta atâta timp cât la robinet curge un lichid cât de cât 
limpede, care este, cel puțin teoretic, bine igienizat, și cu care 
oamenii îți pot spăla vasele, hainele și mașinile. Astfel, „omul 
modern” este liniștit, mai ales că odată ce o astfel de apă s-a 
scurs în sistemele de canalizare, împreună cu toate chimicalele 
și cu detergenții de tot felul, totul dispare în mod confortabil din 
raza sa vizuală şi din conștiința sa. Clorurarea apei potabile şi 
de uz casnic se face pentru îndepărtarea pericolului bolilor ce 
sunt transmisibile prin apă. Totuși, în calitatea sa de sterilizator 
sau dezinfectant al apei, clorul distruge toate tipurile de bacterii 
– atât pe cele benefice, cât şi pe cele dăunătoare. Ceea ce este 
însă şi mai important este faptul că în cazul ființei umane acesta 
dezinfectează sângele (care este alcătuit, în proporţie de 
aproximativ 80%, din apă), iar în cazul plantelor acesta purifică 
seva (care are aproximativ aceiași proporție de apă precum 
sângele), prin aceasta distrugând sau slăbind serios multe dintre 
microorganismele care cresc imunitatea. În cele din urmă, 
sistemul imunitar este afectat într-o asemenea măsură, încât 
acesta nu mai este capabil să respingă virusurile, germenii şi 
celulele canceroase, cărora respectivele organisme gazdă le cad 
victimă. Așa cum a arătat cercetătorul și deschizătorul de 
drumuri Masaru Emoto, apa posedă memorie, purtând cu sine 
informațiile din trecut. Ea absoarbe ceea ce ființele umane 
gândesc și simt, modificânduși structura în conformitate cu 
aceasta. Dacă umanitatea continuă să utilizeze medicamente de 
sinteză, eliminându-le apoi în conductele de apă, apa își va 
„aminti” aceasta, iar cei care vor bea în viitor din ea vor prelua 
astfel „informațiile memorate” ale medicamentelor în sistemul 
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lor, indiferent dacă ei apelează sau nu la produse farmaceutice. 
Apa nu este pretutindeni la fel. Calitatea sa depinde de modul în 
care ea este structurată. Este încurajator faptul că tot mai multe 
ființe umane 11 promovează apa structurată, ce redă 
elasticitatea și dinamismul atomilor de hidrogen și de oxigen 
care alcătuiesc molecula de apă. În definitiv, ființele umane sunt 
într-o măsură covârșitoare alcătuite din apă. Tocmai de aceea, 
orice acțiuni ale noastre care au un efect nefast asupra apei, ne 
vor afecta nefast pe noi înșine, în cele din urmă. Una dintre 
modalitățile prin care putem pune capăt acestei situații 
îngrijorătoare în ceea ce privește apa este să găsim o sursă cât 
mai pură de apă sau să ne asigurăm că apa pe care o bem și/sau 
utilizăm este filtrată și structurată, astfel încât ea să devină cât 
mai dătătoare de viață cu putință. 

 11. O falsă și înșelătoare posibilitate de a alege Auzim de multe 
ori că trăim într-o națiune liberă, deschisă, ce ne oferă o gamă 
largă de posibilități și de oportunități de a alege. Să fie oare 
realitatea într-adevăr aceasta? În ce mod putem să alegem cu 
adevărat, dacă avem la dispoziție peste o mie de canale de 
televiziune și zeci de arome de înghețată, însă atunci când vine 
vorba, de exemplu, de a alege președintele țării avem de fapt de 
ales între două „rele” (sau, altfel spus, între doi candidați care 
au politici identice referitoare la aspectele care contează cu 
adevărat)? O tehnică clasică de manipulare se numește chiar 
astfel – „falsa alegere sau dubla legătură”, aceasta implicând 
acordarea posibilității de a alege între două variante, ambele 
ducând însă la atingerea scopului ce a fost urmărit de 
manipulator. În majoritatea țărilor occidentale există un partid 
de opoziție și un partid conservator, ceea ce asigură menținerea 
iluziei că putem alege. Merită însă să ne întrebăm: există oare 
vreo alegere reală atunci când un politician este ceva mai 
intransigent cu politicile de imigrare, însă atât el, cât și 
omologul său din partidul concurent promovează fără încetare 
capitalismul de conivență în care politicienii (răs) plătesc 
corporațiile pe cheltuiala și în detrimentul oamenilor de rând? O 
alegere adevărată presupune ca cetățenii să poată cu adevărat să 
aibă ceva de spus în ceea ce privește modul de structurare și de 
organizare a societății. Alegerea nu este echivalentă cu 
varietatea bunurilor materiale pe care o avem la dispoziție în 
calitate de „consumatori”. Din contră, tocmai această insistență 
obsesivă asupra produselor și a consumului face ca oamenii de 
rând să devină din ființe umane conștiente niște bieți 
„consumatori”, apropiinduse astfel de statutul grosier și lipsit de 
conștiință de sine al animalelor. Iată ce înțeleg forțele din umbră 
prin alegere.  

12. Imensa înșelătorie a banilor O națiune nu poate prospera 
vreodată cu adevărat ca societate liberă atâta timp cât ea se 
bazează pe un sistem monetar care nu este altceva decât o mare 
înșelătorie. Banii actuali reprezintă o creație privată. Cei care 
actualmente controlează din culise lumea – și care dețin în 
aproape fiecare țară de pe pământ o așa-zisă „bancă centrală” 
(care este însă o bancă privată!) a 12 cărei existență și 
funcționare este însă legalizată de conducerea țării – au convins 
guvernele, cu mult timp în urmă, să adopte moneda lor dubioasă 
și să o declare monedă oficială. Această monedă dubioasă 
reprezintă o monedă falsă și o imensă înșelătorie, deoarece ea 
nu are nicio valoare intrinsecă. Ea nu are nicio acoperire în aur 

sau în alte metale prețioase sau bunuri de valoare. Ea este creată 
din simple bucăți de hârtie ce sunt înscrise cu cerneală – iar 
actualmente, se fac din ce în ce mai multe eforturi de 
manipulare a conștiințelor și de propagandă pentru ca această 
„monedă” să nu mai reprezinte altceva decât niște cifre ce sunt 
scrise pe un calculator. Aceasta este o monedă fără acoperire și 
ceea ce în limba engleză se numește fiat money. Termenul 
latinesc fiat se poate traduce prin expresia „Așa să fie!”, iar 
corelat cu acesta există expresia royal fiat, care se referă la o 
regulă, lege, sau hotărâre ce a apărut prin ordin regal. Cu alte 
cuvinte, se procedează într-un anumit mod deoarece așa a spus 
regina sau regele. În cazul nostru, acești bani ciudați au valoare 
doar pentru că așa a hotărât guvernul! Fondatorul imperiului 
Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, a spus cândva: „Dați-
mi controlul asupra monedei unei națiuni și nu mă va mai 
interesa cine face legile”. Fiul său, Nathan Rothschild, a spus: 
„Nu mă interesează câtuși de puțin ce marionetă este plasată pe 
tron…  

13.  2019 a atins cel mai mare nivel de până acum, ajungând la 
22.010 miliarde de dolari. Multe alte națiuni din lumea întreagă 
(spre exemplu Marea Britanie, Spania, Italia) sunt și ele datoare 
Cartelului Bancar Internațional. Ce fel de economie este aceea 
care se bazează pe a împrumuta din nou și din nou banii ce sunt 
aferenți zilei de mâine pentru a reuși azi să se mențină pe linia 
de plutire? Cu siguranță este vorba de o falsă economie care se 
va prăbuși în mod inevitabil, mai devreme sau mai târziu. 

 14. Niște false piețe libere Piața liberă este, teoretic, un sistem 
în care prețurile pentru bunuri și servicii sunt determinate de 
piața deschisă și de consumatori. Într-o piață liberă, legile și 
forțele cererii și ale ofertei sunt libere de orice intervenție a unui 
guvern sau a unei alte autorități. Elitei Noii Ordini Mondiale îi 
place la nebunie să vorbească despre importanța piețelor libere 
– desigur, atunci când aceasta servește intereselor lor. Așazisele 
piețe libere sunt, de fapt, niște piețe meschine în care 
reglementările guvernamentale limitează doar așa cum dictează 
guvernul din umbră și unde acesta din urmă poate, prin urmare, 
să exploateze pe cine vrea și tot ceea ce vrea; sau, dimpotrivă, 
așa-zisele piețe libere se referă la niște piețe în care conducătorii 
din umbră se bazează pe guvern pentru a impune ceva ce, în 
mod normal, ființele umane nu ar alege. Să luăm, spre exemplu, 
decizia ce a fost impusă în statul american California cu privire 
la obligativitatea vaccinurilor, precum și refuzul Guvernului 
Federal al SUA de a restricționa organismele modificate genetic 
(OMG), precum și refuzul de a impune obligativitatea 
etichetării produselor care conțin OMG-uri. Guvernul distruge 
cu bună știință piețele libere din domeniul sănătății și al 
vaccinurilor pentru a se asigura că stăpânii săi, care dețin marile 
concerne farmaceutice, își vor păstra astfel beneficiile. În 
același timp, guvernul refuză să protejeze publicul larg de 
pericolele pe care ar fi în mod firesc de datoria sa să le elimine, 
spre a acționa astfel spre binele tuturor oamenilor. Prin urmare, 
nu există actualmente piețe libere, ci doar false piețe libere. 

 15. Niște false acorduri comerciale libere Un alt aspect fals al 
așa-ziselor piețe libere îl reprezintă „acordurile comerciale 
libere”, sintagmă care face mai degrabă parte dintr-un viclean 
limbaj totalitar ce are un dublu înțeles, referindu-se, de fapt, la 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 



 

        217217217217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019 
       

 

niște acorduri comerciale restrictive – restrictive pentru oricine 
altcineva în afară de corporațiile gigant pe care le avantajează 
prin termenii astfel stabiliți. Un exemplu semnificativ din SUA 
este faptul că în urma unor acorduri precum NAFTA (Acordul 
Nord-American de Comerț Liber), CAFTA (Acordul de Comerț 
Liber pentru America Centrală) și alte acorduri de comerț liber, 
numeroase locuri de muncă pentru clasa mijlocie au fost date 
celor din Mexic, China, India și alte națiuni aflate în curs de 
dezvoltare, distrugând astfel multe locuri de muncă americane. 
Printre consecințele unor astfel de acorduri 14 comerciale se 
numără: micșorarea salariului minim pe economie, o mai mare 
cenzură, o întețire a restricțiilor legate de drepturile de autor, 
mai puțină libertate de expresie, curți de drept corporatiste 
private care rezolvă litigiile ce pot apărea între investitori și care 
se substituie suveranității naționale, un mai mare control 
acordat marilor concerne farmaceutice și o scădere a protecției 
mediului.  

16. Niște activități contabile corupte În spatele unei economii 
false se află întotdeauna și unele activități contabile corupte. 
Corupția este cauza cea mai importantă a sărăciei. Corupția 
trădează contractul social dintre cetățean și cei pe care acesta îi 
învestește să acționeze în numele lui. Despre corupție și 
anticorupție fiecare dintre noi auzim, ca să spunem așa, de 
dimineață până seara. Jurnalele TV și dezbaterile de orice fel 
sunt dominate de această temă. De ce este aceasta importantă? 
Un răspuns simplu este: pentru că ea afectează viața fiecăruia 
dintre noi. Corupția este un obstacol în calea creșterii 
economice. Este greu de indicat prin calcule precise cât se 
pierde prin corupție, însă o estimare aproximativă arată că, la 
nivelul Uniunii Europene, valoarea banilor care nu mai ajung la 
cetățean din cauza corupției egalează bugetul Uniunii Europene. 
Corupția este estimată, la nivelul economiei Uniunii Europene, 
la 120 de miliarde de euro. Un exemplu zguduitor mai puțin 
cunoscut este faptul că pe data de 10 septembrie 2001, 
secretarul american al apărării, Donald Rumsfeld (cel care a 
oferit lumii prea-dulcele ucigaș – aspartamul) a anunțat că din 
bugetul SUA lipseau 2,3 miliarde de dolari, a căror lipsă nu 
putea fi explicată. Ați citit bine – nu se găseau la data respectivă 
2,3 miliarde de dolari! Publicul larg are o însă o memorie scurtă 
și iată că, în mod convenabil, chiar a doua zi a avut loc atacul de 
tip „steag fals” din 11 septembrie 2001, așa că toată povestea 
banilor ce lipseau de la buget a fost vârâtă sub covor. Chiar și 
această cifră, pe cât de revoltător de mare este, nu se compară 
totuși cu cele 9 miliarde de dolari despre care se spune că „ar 
lipsi” la ora actuală de la buget, așa cum a explicat Allan 
Grayson, unul dintre puținii congresmeni americani care 
urmează principii în viață și care are coloană vertebrală. 
Bineînțeles că digitalizarea banilor va permite apariția unui 
număr și mai mare de falsuri decât simpla spălare a banilor… 
iar actualmente, o cantitate enormă de bani sunt „spălați” pentru 
a fi utilizați atât în cadrul operațiunilor militare secrete (așa-
numitele „operațiuni negre”), cât și în cadrul Programului 
Spațial Secret. 17. O falsă asistență socială Peste 6,5 milioane 
de români intră în categoria aşa-numiţilor „asistaţi social”, însă 
60% dintre beneficiarii acestor alocaţii (adică 3,8 milioane) sunt 
copii sau persoane aflate în concediu de creştere a copilului. 
Statul cheltuieşte anual 10 miliarde de lei cu cei 6,5 milioane de 
români 15 care primesc bani din „beneficiile şi serviciile de 

asistenţă socială”. România are nevoie de o clarificare a 
termenului de „asistat social”, pentru că mamele aflate în 
concediu de creştere a copilului sau copiii care primesc alocaţii 
nu au ce căuta în categoria asistaţilor. Copiii provin din familii 
care plătesc taxe şi impozite, iar mamele au contribuit la 
bugetul de stat anterior, direct sau indirect. Este o exagerare 
atunci când se spune că România este un stat social, pentru că 
nu este deloc aşa, ba din contră. Într-adevăr, statul plăteşte, prin 
intermediul bugetului Ministerului Muncii, şi „asistaţii social” – 
care primesc banii pentru că se încadrează în categoria celor 
care primesc „beneficii şi servicii de asistenţă socială” – dar şi 
pensionarii (care sunt în număr de 5 milioane de persoane) sau 
şomerii (cele circa 420.000 de persoane ce au fost înregistrate în 
evidenţele agenţiilor de ocupare, din care numai 90.000 primesc 
indemnizaţie de şomaj de la stat). Toată lumea declamă că 
România este un stat social pentru că o mare parte din buget 
este alocat plății salariilor bugetarilor şi a pensiilor, însă cei care 
primesc salarii o fac pe baza unei munci prestate, iar pensionarii 
primesc pensii pe baza contribuţiei pe care ei au avut-o de-a 
lungul vieţii active. Fondul din care sunt plătite aceste sume 
este necesar să fie reglementat foarte bine, categoriile de 
finanţare fiind necesar să fie diferenţiate şi finanţate diferit în 
funcţie de importanţa unor obiective naţionale: este firesc ca 
mai mulți bani să fie oferiți copiilor și mai puţin persoanelor 
apte de muncă etc. Statisticile arată că mai puţin de 250.000 de 
persoane la nivel naţional sunt beneficiarii venitului minim 
garantat, aceasta fiind categoria cel mai frecvent menţionată din 
rândul asistaţilor social, atât de către guvernanţi, cât şi de 
angajatori, pentru că sunt în rândul acestora unele persoane care 
nu vor să se angajeze pentru că primesc acest venit lunar. Însă 
sumele cheltuite cu această categorie de asistaţi nu sunt foarte 
mari. În 2015, spre exemplu, o familie din România care s-a 
încadrat în categoria beneficiarilor de venit minim garantat a 
primit, în medie, un venit de 230 de lei pe lună. La nivelul 
Uniunii Europene, bugetele alocate de state pentru pensii, 
indemnizaţii de şomaj, alocaţii pentru familie şi pentru copii 
etc. intră la capitolul „protecţie socială” (nu asistenţă socială), 
iar ponderile din buget alocate sunt mult mai mari în alte state 
decât în România. Între timp, corporațiilor străine li se fac 
cadouri de sute de miliarde de lei sub formă de contracte 
guvernamentale, de subvenții și de scutiri de taxe, care se obțin 
prin corupție și prin intermediul influenței nemeritate pe care 
acestea o exercită. 18. Un fals guvern Guvernele actuale din 
întreaga lume sunt false – ele există doar pentru a exploata, nu 
pentru a proteja, publicul larg. Guvernele nu sunt entități de 
drept, ci mai degrabă entități de facto. Ele s-au autoconstituit în 
mod secret (un exemplu fiind auto-constituirea guvernului 
american în anul 1971), fiind acum, din punct de vedere legal, 
nimic altceva decât niște corporații al căror singur scop este să-
și maximizeze profiturile. În mod adecvat, falsul guvern este 
condus de falși lideri care, cu excepția a doar câteva ființe, nu 
sunt decât niște păpuși ce se află în mâinile adevăratelor forțe 
conducătoare ce operează din spatele cortinelor și care au 
cumpărat și au plătit deja sufletele acestor biete marionete. 19. 
O falsă democrație Este România o democraţie? Un clasament 
ce a fost recunoscut 16 internațional și care este intitulat 
Democracy Index, fiind realizat de unitatea de analiză a 
publicaţiei The Economist în anul 2015 plasează România pe 
locul 59 general, în grupa „democrațiilor defecte”. Pe primul 
loc în acest clasament este Norvegia (cu 9,93 nota generală). 
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Democraţiile nordice stau bine: Islanda, Suedia, Danemarca şi 
Finlanda sunt în primele 8 din lume. Olanda este pe locul 10 (cu 
8,92), Marea Britanie pe 16 (cu 8,31). Primul stat din estul 
Europei care apare în acest clasament este Cehia, pe locul 25 
(7,94), urmat de Estonia pe locul 29 (7,85). Printre vecini avem 
Bulgaria, pe locul 46 (7,14) şi Ungaria, pe locul 54 (6,84). 
România este pe locul 59 (nota generală 6,68, mai jos decât 
Serbia (58, nota 6,71), Tunisia (57, nota 6,72) sau Ghana (53, 
nota 6,86). Suntem plasaţi într-o grupă numită „democraţiile 
defecte”, alături de ţări precum Peru (65, nota 6,58) şi Moldova 
(70, nota 6,35). Clasa politică din România se împăunează cu 
ideea că suntem membri ai „familiei europene”, însă cifrele ne 
spun cu totul altceva. Să examinăm şi câteva detalii. La 
capitolul „Cultură politică”, România (nota 5,00) stă mai rău 
decât Etiopia (5,63), fiind la egalitate cu Nigeria şi Gabon. La 
capitolul „Participare politică”, România (nota 5,00) are o 
poziţie inferioară unor ţări precum Albania (5,56) şi 
Madagascar (5,56); suntem la egalitate cu Tanzania şi 
Bangladesh. În fine, la capitolul „Funcţionare a instituţiilor 
publice”, România (5,71) stă mai rău decât Papua Noua Guinee 
(6,07) sau Sri Lanka (6,79) şi la egalitate cu Benin şi Pakistan. 
Motivul pentru care România nu cade mult mai jos este pentru 
că din cinci criterii, România primeşte note mari, chiar foarte 
mari, la două. La „Libertăţi civile” (nota 8,53) și la „Procese 
electorale şi pluralism”, unde România a obţinut o notă 
formidabil de mare (9,17), fiind la egalitate cu... Danemarca. 
Or, aici este o greşeală fundamentală a autorilor Index-ului. 
Pluralismul din România este unul de faţadă. Partidele politice 
noi sunt împiedicate de cartelul PSD-PNL-UDMR să participe 
la alegeri în mod corect. La nivel local, baronii controlează într-
o manieră feudală teritorii întregi, unde nu mişcă nici vrabia 
fără acordul lor. Instituţiile statului sunt infiltrate cu agenţi ai 
poliţiei secrete. Numeroase organizaţii „civice” sunt plătite din 
buzunarul unor infractori. Presa independentă practic nu mai 
există. Dar punctul critic este altul: alegerile. Acestea sunt 
furate pe faţă, fără niciun fel de reţinere. Fondurile care 
alimentează campania nu sunt controlate. În măsura în care, 
rareori, aflăm ceva despre ele de la DNA, realizăm că este vorba 
despre bani şifonaţi de la stat şi transformaţi în influenţă 
politică. Standardele la care sunt organizate alegerile în 
România sunt atât de scăzute, încât multe state africane sau 
latino-americane par exemple de corectitudine. În România 
voturile sunt numărate manual de complicii primarilor (aşa se 
explică procentul anormal de voturi „anulate” – aproape toate 
sunt ale adversarilor politici). O mică modificare, necesară, în 
calculele celor de la The Economist ne-ar fi adus în zona 
„regimurilor hibride”, despre care se poate spune orice, dar nu 
că sunt democrații.  

O falsă siguranță națională Siguranţă naţională sau Securitate 
naţională? Departamentul de Informaţii este serviciul informativ 
şi contrainformativ al Ministerului de interne care, teoretic, se 
supune controlului parlamentar prin comisiile de specialitate. 
Obiectivele sale sunt valorificarea informaţiilor necesare 
prevenirii şi combaterii infracţiunilor grave, identificarea 
riscurilor şi a ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale şi 
ferirea Ministerului de duşmanii interni. Acest mediu de 
siguranţă şi de securitate pare să fi uşurat operaţiunile de fals şi 
de deturnare de fonduri ale şefilor departamentului, o serie 

dintre aceștia fiind acum puși sub acuzare penală. Ancheta 
Direcţiei Anticorupţie a dezvăluit existenţa unei reţele de tip 
mafiot ce este extinsă ierarhic, de sus în jos, prin departament. 
Nu e de mirare: Departamentul de Informații are o istorie şi mai 
ales o preistorie care subminează şi acum credibilitatea 
Ministerului de Interne şi a celorlalte multe (prea multe) servicii 
secrete. Departamentul de informaţii de la Interne este urmaşul 
celebrei Unităţi 0215 (aşa-numita „doi şi-un sfert”), divizie ce a 
fost înfiinţată la începutul anului 1990 sub patronajul 
misteriosului Gelu Voican Voiculescu şi care a fost desfiinţată 
pe vremea preşedintelui Emil Constantinescu. Departamentul a 
fost cunoscut, la început, sub numele de Direcția Specială de 
Informații, acesta reciclând mulţi agenţi ai Securităţii Statului 
care erau liberi de contract după anul 1989. Vechii oameni ai 
noului departament au fost acuzaţi că s-au infiltrat în rândul 
manifestanților din anul 1990, pentru a produce diversiuni şi a-i 
manipula pe protestatari. Ei ar fi fost actori principali în luptele 
de stradă de la Târgu Mureş din martie 1990 şi în sângeroasa 
mineriadă din luna iunie a aceluiași an. În anul 1994, presa 
punea mâna pe normele interne şi pe manualele operative ale 
serviciului, descoperind că acesta a abuzat de Legea Siguranţei 
Naţionale şi de Constituţie. Multe dintre aceste interpretări 
abuzive ale siguranţei naţionale semănau ca două picături de 
apă cu procedeele ce erau utilizate de Securitatea comunistă. 
Printre acestea, monitorizarea şi colectarea de date despre 
cetăţeni români sau străini, fără ca aceştia să fi comis vreo faptă 
penală și fără să facă parte dintr-un dosar în lucru. Legea 
Siguranţei Naţionale, ce a fost adoptată în anul 1991, prevede că 
activitatea informativă este executată numai de SRI, SIE şi de 
Serviciul de protecţie şi pază. Ministerul de interne şi cel al 
Justiţiei îşi pot organiza, conform aceleiaşi legi, propriile 
structuri de informaţii cu atribuţii specifice domeniilor lor de 
activitate, însă activitatea de informaţii a acestora este 
reglementată de Legea Siguranţei, fiind totodată controlată de 
Parlament. Mai mult, colectarea de informaţii este necesar să fie 
limitată la zona de interes a celor două ministere. Există însă 
date sigure conform cărora atât serviciul secret al Ministerului 
de interne, cât şi cel de la Justiţie şi-au depăşit cu mult şi de 
mult atribuţiile, obţinând informaţii confidenţiale pe care le-au 
utilizat în scopuri politice sau personale. Aşadar, lupta pentru 
controlul acestor servicii nu este o bătălie inocentă pentru 
siguranţa naţională: mulţi îşi doresc să aibă oameni în poziţii-
cheie pentru a obţine accesul la informaţii vitale strategiilor 
politice şi economice. Departamentul de informaţii al MAI a 
funcţionat multă vreme ca serviciu secret special, fiind controlat 
doar de ministrul de interne, de premier şi de preşedinte. S-a 
spus, nu fără temei, că acesta a fost utilizat nu doar pentru 
filajul şi pentru intimidarea persoanelor incomode, ci şi pentru 
mușamalizarea actelor de corupţie ale unor demnitari. În anul 
1998, departamentul a fost desfiinţat, întrucât, după cum a 
stabilit CSAT, cei mai mulţi angajaţi (fiind vorba de mii de 
agenţi, numărul lor fiind şi azi în creştere) erau cadre ale fostei 
Securităţi comuniste, care înzestraseră noua instituţie cu vechi 
şi viguroase proceduri de colectare a informaţiilor. După câteva 
luni, în anul 1999, Constantin Dudu Ionescu, abia numit 
ministru de interne, înfiinţa Direcţia Generală de informaţii a 
Poliţiei, în fruntea căreia îl numea pe generalul Virgil Ardelean. 
Acestei direcţii i se adăuga o divizie de informaţii care făcea ca 
departamentul să fie mai informat şi mai eficient decât SRI. 
Fostul „doi şi-un sfert” devenise din nou ceea ce a fost, ba chiar 
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mai mult decât atât: acesta era acum cel mai informat şi mai 
eficient serviciu secret. Eficient pentru cei care-l controlau. 
Virgil Ardelean a beneficiat din plin de noua definiţie a 
„siguranţei naţionale” ce a fost dată în anul 2001 de premierul 
de atunci, Adrian Năstase, utilizând fără reţineri tehnica din 
dotare, interceptând corespondenţa şi convorbirile telefonice, 
filând şi confiscând fără mandat. Totodată, a fost mărit numărul 
angajaţilor şi al operaţiunilor la un nivel fără precedent, ceea ce 
constituie dovada incontestabilă a faptul că a patra putere în 
state era reprezentată, în România lui Adrian Năstase şi a lui 
Traian Băsescu, de serviciile secrete. Virgil Ardelean este un 
personaj controversat, ce a fost acuzat nu o dată că a utilizat 
informaţiile culese de serviciul său în interes personal. Acesta 
și-a dat demisia de onoare după fuga lui Omar Hayssam, în anul 
2006, când au demisionat şi şefii SRI şi SIE. Ulterior, acesta a 
fost readus de Gabriel Oprea în funcţia de şef al DGIPI în anul 
2009, în timpul guvernării Boc. Numirea sa a dus la demiterea 
lui Oprea din guvern, la nici o lună după numire. PSD i-a retras 
acestuia sprijinul pentru că nu ar fi cerut aprobarea partidului 
să-l numească pe general în funcţie.  

21. O falsă apărare națională Orice mare putere a lumii am 
alege, departamentele de război adoptă întotdeauna în numele 
lor termenul ce este specific limbajului de dezinformare a 
publicului larg – și anume „Apărare” – aceasta deoarece este 
mult mai ușor să justifici războiul printr-un astfel de termen, 
deoarece el „va da bine” în ochii oamenilor. Să analizăm însă cu 
atenție ce anume fac aceste națiuni. De obicei, ele atacă alte 
națiuni, aceasta în baza celor mai superficiale pretexte, pentru a 
câștiga astfel mai multă influență geo-politică, pentru a-i instala 
la președinție pe unii dictatori-marionetă, pentru a confisca 
terenurile națiunii respective și pentru a le prăda resursele 
naturale. Israelului, spre exemplu, îi place la nebunie să 
vorbească despre dreptul său de a se apăra. Merită însă să ne 
întrebăm: când a fost Israelul întrun pericol real de a fi atacat – 
fără să luăm în seamă atacurile ce au fost născocite de 
imaginația liderilor săi? Desigur, regimul israelian este 
înspăimântat din cauza celor câțiva palestinieni ce sunt înarmați 
cu pietre și cu bețe și care ar fi capabili să pătrundă dincolo de 
sistemul lor de apărare ultra-sofisticat, care a costat miliarde de 
dolari și care constituie o generoasă donație din partea 
americanilor plătitori de taxe! O altă întrebare pertinentă: când 
s-au aflat Statele Unite într-un pericol real de a fi atacate? 
Niciodată. Pearl Harbor a fost o afacere internă – liderii 
americani știau că atacul avea să se petreacă, acesta fiind scuza 
de care ei aveau nevoie pentru a implica Statele Unite în Cel de-
al Doilea Război Mondial. De atunci (și chiar înainte de acel 
moment), de fiecare dată când spui „armata americană” nu te 
poți gândi decât la nenumărate agresiuni și la atacuri 
nejustificate, toate acestea datorându-se complexului militar-
industrial și agențiilor secrete scăpate de sub control. Nimic din 
toate acestea nu au vreo legătură cu apărarea.  

22. O falsă educație Adevărata educație înseamnă să aduci la 
lumină frumusețea inerentă și talentele care există în ființa 
fiecărei ființe umane. Din punct de vedere etimologic, termenul 
educație provine din latină, unde „e” sau „ex” înseamnă „din”, 
iar „ducare ” înseamnă „a conduce la” sau „a extrage”. Așadar, 
adevărata educație se află într-un pronunțat contrast cu 

îndoctrinarea, care, așa cum sugerează cuvântul, face exact 
opusul – inculcă dogme, credințe, convingeri sau doctrine în 
conștiința cuiva. Din nefericire, sistemul educațional de astăzi 
reprezintă o falsă educație, el constituind, în realitate, o gradată 
îndoctrinare. Acest sistem educațional a fost creat de elitele din 
umbră la începutul secolului al XX-lea, fiind bazat pe vechiul 
model școlar industrial prusac, care avea drept scop să producă 
niște cetățeni, niște muncitori și niște soldați obedienți – iar nu 
ființe liber cugetătoare, care ar fi putut să se opună sistemului. 
John D. Rockefeller a spus odată: „Nu vreau o națiune de 4 
gânditori, ci vreau o națiune de muncitori.” 

 23. Un fals sistem judiciar România înregistrează cele mai 
multe procese neechitabile din Uniunea Europeană. Prinse 
întrun sistem de justiție controversat, persoanele care cad 
victimă erorilor judiciare au de dus o luptă anevoioasă. 
Gregorian Bivolaru este de ani de zile o victimă a sistemului 
judiciar. România întrece toate celelalte 27 de state membre ale 
UE în privința violărilor dreptului la un proces corect și a altor 
încălcări de procedură, potrivit Curții Europene a Drepturilor 
Omului, CEDO. În afara Uniunii Europene, doar Rusia, Turcia 
și Ucraina înregistrează mai multe asemenea încălcări, potrivit 
celor mai recente cifre de la curtea de la Strasbourg, care are 
jurisdicție asupra celor 47 de state membre ale Consiliului 
Europei. Corectitudinea procesului judiciar este un subiect 
delicat în România, unde Partidul Social Democrat (PSD), de 
guvernământ, a adoptat, de la mijlocul anului 2016, reforme 
legislative importante despre care spune că sunt cruciale, pentru 
ca judecătorii și procurorii să răspundă într-o mai mare măsură 
pentru greșelile justiției. În acest sens, reformele includ crearea 
unei unități speciale care să investigheze faptele comise de 
personalul judiciar și puteri sporite pentru Ministerul Justiției, 
care includ numirea procurorilor șefi. Însă majoritatea 
membrilor sistemului judiciar, precum și numeroși observatori 
internaționali, spun că schimbările țintesc mai degrabă limitarea 
independenței justiției decât protejarea drepturilor românilor 
obișnuiți. Reformele vin după ani de urmăriri penale ce au fost 
declanșate împotriva unor demnitari și funcționari publici 
importanți care au fost acuzați de corupție. În vreme ce 
reformele împart țara în două tabere, activiștii pentru o justiție 
corectă spun că această controversă distrage atenția de la 
adevăratele hibe din sistemul judiciar: de la numeroasele 
încălcări ale legii comise de către anchetatorii din poliție, până 
la proasta calitate a asistenței judiciare ce este finanțată de către 
stat și la mentalitatea judecătoriilor, conform căreia acuzații 
sunt adesea presupuși vinovați până la proba contrarie. 
Injustițiile sunt în unele cazuri agravate de lungile perioade de 
detenție pentru cei care așteaptă declanșarea procesului, chiar și 
pentru unele infracțiuni minore, precum și de greșelile pe care le 
fac judecătorii suprasolicitați, care au prea puțin timp la 
dispoziție pentru a lua în considerare dovezile din dosar. În 
România nu există procese cu jurați civili, așa că judecătorii 
poartă întreaga responsabilitate în pronunțarea verdictelor. 
Potrivit Fair Trials, o organizație de supraveghere a justiției cu 
sediul la Bruxelles, procedurile judiciare pot fi considerate 
corecte numai dacă acuzaților le sunt garantate anumite drepturi 
ne-negociabile. Între acestea se numără accesul la avocați și la 
informații, precum și prezumția de nevinovăție. 
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 24. Niște drepturi false Cu toții ne naștem liberi. Fiecare 5 
dintre noi avem la naștere unele drepturi naturale, inalienabile, 
inerente și care ne sunt oferite de către Dumnezeu, aceasta fiind 
valabil pentru orice ființă umană de pe această planetă, 
indiferent de zona geografică în care ea s-a născut. În ciuda 
acestei realități, în loc să ne fie onorate aceste drepturi inerente, 
guvernelor le place să ne ofere drepturi false, care nu sunt, de 
fapt, decât niște privilegii deghizate. Problema cu privilegiile, 
bineînțeles, este că acestea pot fi revocate oricând de către 
„autoritatea” ce se află la guvernarea unei națiuni. Aceste false 
drepturi au efectul de a ne face chiar și mai dependenți, 
căpătând adeseori statutul unui sclav – deși adeseori nici nu ne 
dăm seama de aceasta – în loc să fim stăpânii și creatorii 
propriei noastre vieți. 25. O falsă moralitate Am vorbit deja 
despre mass-media oficială și despre cât de falsă este aceasta. Și 
totuși, celor din massmedia le place să vorbească la nesfârșit 
despre principiile lor morale și să pretindă că sunt ființe foarte 
etice și corecte, care nu se sinchisesc însă și care ne înșală în 
mod intenționat și ne mint în față. Spre 6 „geoinginerie”, unii 
cercetători spălați pe creier din întreaga lume caută să creeze în 
mod artificial un efect atmosferic similar cu cel provocat de 
straturile de cenușă care erup dintr-un vulcan. Cu alte cuvinte, 
prin bombardarea cerului cu tot felul de substanțe chimice care 
sunt menite să împiedice lumina Soarelui să ajungă pe pământ, 
acești presupuși „oameni de știință” cred că pot prelua controlul 
asupra temperaturilor la nivel global, împiedicându-le creșterea. 
Din nefericire, situația este de așa natură actualmente încât dacă 
privim spre cer într-o zi înnorată nu mai avem nicio garanție că 
vedem niște nori reali. Datorită cantității foarte mari de aerosoli 
ce sunt împrăștiați din avioane și a numărului foarte mare de 
nori falși, există întotdeauna o bună probabilitate ca ceea ce 
vedem să fie tocmai niște nori falși ce au fost generați în mod 
artificial prin tehnici de geoinginerie, multe dintre acestea 
presupunând împrăștierea în atmosferă a unor sulfați și a unor 
ioduri de bariu, stronțiu, aluminiu, fier și argint, toți acești 
compuși fiind toxici. Geoingineria este asociată cu diminuarea 
populațiilor de albine. Între timp, marile companii de 
biotehnologie au brevetat unele modalități de a obține culturi ce 
sunt modificate genetic și care sunt rezistente la aluminiu – ceea 
ce, desigur, nu este o coincidență, fiind strâns legată de 
existența chemtrailsurilor care pulverizează continuu aluminiu 
și alte substanțe extrem de toxice.  

27. Un fals „război împotriva terorii” ce nu se mai termină Când 
vine vorba de falsuri, cacealmaua așa-zisului „război împotriva 
terorii” se află foarte aproape de capul listei. Comediantul 
australian Steve Hughes se întreba: „Care este oare logica de 
bun-simț în a purta un război împotriva consecinței 
războiului?!” Teroarea este o consecință a războiului. 
Terorismul este unul dintre cele mai înșelătoare și mai eficiente 
instrumente ale Noii Ordini Mondiale, pe care aceasta îl 
utilizează cu maximă eficacitate pentru a-i păcăli pe oameni să 
consimtă la centralizarea controlului, permițând astfel 
Guvernului să dea legi abuzive și neconstituționale, să încalce 
cu nonșalanță drepturi și să înșface puterea pe care, în orice alte 
circumstanțe, nicio ființă umană ce este înzestrată cu bun-simț 
nu ar fi consimțit să i-o cedeze. O statistică a atacurilor teroriste 
ce au avut loc din anul 2002 până în prezent arată că așa-zisul 
„Război Împotriva Terorii” a condus la o dramatică explozie a 

actelor criminale în care și-au pierdut viața milioane de oameni, 
generând enorm de multă suferință. Mai mulți oficiali din SUA 
au recunoscut că Orientul Mijlociu era incomparabil mai stabil 
sub conducerea președinților Moammar Gadaffi și Sadam 
Hussein. Statele Unite ale Americii au ucis milioane de civili 
nevinovați în aceste țări, în timp ce terorismul continuă să 
provoace dezastre și disperare. Pe lângă aceasta, administrația 7 
SUA a risipit uriașa sumă de șase trilioane de dolari în 
războaiele din Irak și Afganistan, războaie în care și-au pierdut 
viața și 7.000 de soldați americani. Între 2007 şi 2011, aproape 
jumătate dintre atacurile teroriste din lume au avut loc în Irak şi 
Afganistan – două ţări aflate sub ocupaţia activă a SUA. O 
analiză asupra actelor teroriste de după 2002 sugerează că 
eforturile SUA de a combate terorismul, prin așa-numitul 
„Război Împotriva Terorii”, au condus la o creştere dramatică a 
victimelor şi a suferinţei prin terorism.  

28. Niște ucigași ce au o conștiință debilitată Această este o altă 
tactică favorită a elitelor malefice – să ucidă orice activist sau 
personalitate publică ce ar putea transforma destinul lumii 
(precum au procedat cu John Fitzgerald Kennedy, Robert F. 
Kennedy, Martin Luther King, etc.) cu ajutorul unor ființe care 
sunt controlate din punct de vedere al conștiinței. Elitele 
malefice ce dețin controlul asupra mass-mediei creează prin 
intermediul acesteia o falsă imagine a „marionetei” ce a fost 
controlată complet de ei, înfățișând-o ca fiind o ființă 
singuratică și debilă. Ființa în cauză a fost aleasă în prealabil, de 
către elitele malefice, în mod aleatoriu, ea neavând nicio 
legătură cu vreun element din povestea respectivă. Despre ea 
mass-media va spune însă că, dintr-un motiv obscur, își dorea o 
răzbunare personală împotriva victimei, sau că ucigașul era, pur 
și simplu, nebun. Despre Lee Harvey Oswald, despre Sirhan 
Sirhan, despre James Earl Ray și despre Mark Chapman s-a 
dezvăluit faptul că aceștia au fost doar niște victime 
„consumabile” care au luat parte, în necunoștință de cauză, la o 
conspirație de o amploare mult mai mare. Unii cercetători care 
au analizat documentația existentă despre programul 
MKULTRA (ce constă în odioase experimente de control al 
conștiinței şi de manipulare comportamentală ce sunt realizate 
de CIA) asociază cu acesta anumite asasinate celebre. Astfel, se 
pare că atât asasinul lui Robert F. Kennedy, cât şi asasinul 
premierului israelian Itzchak Rabin au fost subiecți ai unor 
experimente de programare a conștiinței. S-a lansat aceeași 
ipoteză şi privitor la uciderea congresmanului american Leo 
Ryan în timp ce acesta realiza o investigație în Jonestown. Mai 
mult, cutremurătorul genocid de la Jonestown – în cadrul căruia 
900 de persoane din gruparea „Templul Soarelui” ce era 
condusă de Jim Jones au murit într-o presupusă sinucidere 
colectivă – se pare că a fost declanşat prin metodele de control 
al conștiinței, ce au fost dezvoltate de CIA. 

 29. Multe operațiuni criminale sub un steag fals În istoria 
contemporană există multe evenimente documentate ca 
„operațiuni sub steag fals”, în care un guvern a desfășurat un 
atac terorist, după care și-a învinovățit inamicul, din rațiuni 
politice. Iată mai jos o scurtă listă a unor astfel de operațiuni 
teroriste: 8 - Atentatele de la 11 septembrie 2001 de la World 
Trade Center din New York, SUA - Atentatele cu bombe din 
Bali, Indonezia, din anul 2002 - Atentatele din 7 iulie 2005, din 
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Londra, Marea Britanie - Atentatele din Norvegia, din anul 
2011 - Falsul atac cu arme de foc de la școala Sandy Hook, 
SUA, din anul 2012 - Exploziile din timpul maratonului din 
Boston, SUA, din anul 2013 - Atacul cu arme de foc de pe Los 
Angeles International Airport, SUA, din anul 2013 - Atacul cu 
arme de foc din Santa Barbara, SUA, din anul 2014 - Prăbușirea 
cursei MH17 a companiei aeriene Malaysia, din anul 2014 
(pentru care Rusia a fost învinovățită în mod nedrept) - Atacul 
asupra unei cafenele din Sidney, Australia, cu luare de ostatici, 
din anul 2014 - Atacul cu arme de foc de la sediul Charlie 
Hebdo, Paris, Franța, din anul 2015 - Atacul cu arme de foc din 
Tunisia, din anul 2015 - Atacul cu arme de foc dintr-o biserică 
din Charleston, Carolina de Sud, SUA, din anul 2015 
Fenomenul operațiunilor sub steag fals este utilizat ca o armă 
ideologică, pentru a controla populațiile prin intermediul 
inoculării sentimentului de teamă față de un inamic inventat. 
Ele sunt utilizate în sistemele aparent democratice, în care 
oamenii cred că au drepturi inalienabile. Asemenea sisteme așa-
zis democratice – în primul rând Statele Unite ale Americii, 
Israel și Marea Britanie – trebuie să șocheze populația pentru a 
putea primi acordul acesteia pentru măsurile de natură 
sociopolitică și geopolitică pe care administrația vrea să le 
impună. Pentru aceasta sunt necesare sisteme sofisticate, 
moderne, de propagandă, precum și echipe sub acoperire cu 
abilități extrem de profesioniste, pentru a pune la cale și pentru 
a realiza operațiuni avansate. Totuși, operațiunile sub steag fals 
nu sunt exclusiv ceva modern. Ele se practică de mult și chiar 
oficialii țărilor respective au recunoscut – fie verbal, fie în scris 
– că le-au pus la cale: - În anul 1931, trupele japoneze au plasat 
explozibil pe o linie de cale ferată, aruncând vina pe China, 
pentru a justifica invadarea Manciuriei. - Președintele Nikita 
Hrușciov a recunoscut în scris că Armata Roșie a Uniunii 
Sovietice a bombardat, pe data de 30 noiembrie 1939, satul 
rusesc Mainila, blamând Finlanda pentru acest atac. - 
Parlamentul Rusiei, actualul președinte Vladimir Putin și fostul 
președinte sovietic Mihail Gorbaciov au recunoscut că liderul 
sovietic Iosif Stalin a ordonat poliției sale secrete să execute 
22.500 de ofițeri și civili polonezi în anul 1940, aruncând vina 
pe naziști. Evenimentul este cunoscut în istorie sub numele de 
„Masacrul din pădurea Katyń”. - Guvernul britanic a recunoscut 
că, între anii 1946 și 1948, a bombardat cinci vapoare care 
transportau evrei ce încercau să scape de holocaust, căutând 
siguranță în Palestina. În acest scop, britanicii au inventat o 
grupare pe care au numit-o 9 „Apărătorii Palestinei Arabe”, care 
ar fi revendicat atacurile. - CIA, agenția de spionaj a Statelor 
Unite, a recunoscut că în anii 1950 a angajat iranieni care să se 
dea drept comuniști și să însceneze bombardamente din Iran, 
pentru a întoarce populația împotriva primului ministru de la 
vremea aceea, care fusese ales în mod democratic. - Turcia a 
recunoscut că în anul 1955, guvernul turc ce se afla sub 
conducerea primului ministru Menderes a pus la cale 
bombardarea consulatului Turciei din Grecia. Scopul atacului a 
fost blamarea Greciei și justificarea manifestărilor violente 
împotriva acestei țări. - Agenția de Securitate Națională a 
Statelor Unite (NSA) a recunoscut că a mințit în legătură cu 
„Incidentul din Golful Tonkin” din anul 1964, manipulând 
informațiile în așa fel încât să pară că vasele nordvietnameze au 
deschis focul asupra unui vas american, creând astfel o 
justificare falsă pentru declanșarea războiului din Vietnam. 
Consecințele acestei operațiuni sub steag fals au fost cele mai 

dramatice: pierderi americane – 58.220 morți, 150.000 de răniți, 
între care 50.000 cu dizabilități permanente, 125.000 de tineri 
fugiți în Canada pentru a scăpa de înrolare, 50.000 de dezertori 
din serviciul activ. Pierderile vietnameze – cca 3 milioane de 
morți, între care foarte mulți civili. - Un diplomat algerian și 
mai mulți ofițeri ai armatei algeriene au recunoscut că în anii 
1990 armata algeriană a masacrat în repetate rânduri algerieni 
civili, dând vina pe militanții islamici. - Unii ofițeri ai armatei și 
ai serviciilor secrete ruse au recunoscut că KGB a bombardat, în 
anul 1999, unele blocuri de locuințe, aruncând vina pe ceceni, 
care în felul acesta și-ar fi revendicat independența. Seria de 
bombe s-a iscat din senin, cu puțin timp înainte de încheierea 
mandatul președintelui Boris Elțin. Aceasta a creat, în mod 
evident, panică, populația solicitând contra-măsuri. Vladimir 
Putin a reacționat imediat, invadând Cecenia, ceea ce i-a adus 
un val uriaș de popularitate și o victorie zdrobitoare în alegerile 
din primăvara următoare.  

30. Marea înșelătorie insolentă a actorilor ce joacă iar și iar în 
operațiunile sub steag fals Pentru a pune în scenă operațiunile 
sub steag fals, mass-media oficială angajează unii „actori de 
criză”. Nu din cauză că nu ar exista victime reale, ci deoarece 
familiile victimelor au încurcat adeseori planurile guvernului 
din umbră, contrazicând versiunea oficială și solicitând 
răspunsuri. Unii dintre primii „căutători ai adevărului” sunt 
prietenii și membrii familiilor victimelor. Oamenii adevărați și 
evenimentele reale pot „deraia”. Victimele reale nu respectă 
scenariile, nu pot fi controlate și creează probleme pentru clica 
criminală. Când durerea oamenilor nu este reală, ci doar 
interpretată, atunci actorii respectă toate ordinele O imagine 
sugestivă cu un personaj (așa-zisă victimă) ce apare în 
reportajele oficiale despre „acte teroriste” din diferite locuri. Cei 
care au postat această fotografie se întreabă retoric: „Oare nu 
este aceeași femeie care a participat la toate cele trei masacre ce 
s-au produs în locuri și momente diferite ?” și respectă agenda 
și punctele de discuție. Ei spun ceea ce li se cere. Mass-media 
alternativă a reușit să dezvăluie această înșelătorie în unele 
dintre aceste cazuri, dându-i în vileag pe actorii (uneori aceiași!) 
ce au fost prezenți în cadrul evenimentelor de la Sandy Hook, 
pe cei din cadrul așazisului atentat din timpul maratonului din 
Boston, pe cei care au luat parte la așa-zisul atentat cu arme de 
foc din Charleston etc.  

31. Niște false pandemii În ultimii ani, am asistat la un 
bombardament mediatic sistematic cu informaţia: „o nouă 
pandemie de gripă este pe cale să se declanşeze”. Întreaga lume 
a fost supusă unor intoxicaţii informaţionale şi emoţionale în 
ceea ce priveşte epidemiile cu noi tipuri de virusuri, precum 
H1N1 sau Ebola. Datele erau prezentate în mod evident cu 
scopul de a crea panică. Această isterie a fost mereu 
acompaniată de o campanie de vaccinare cu vaccin antigripal, 
care era mai mereu produs doar de anumite companii 
farmaceutice. În luna ianuarie a anului 2009, preşedintele 
Comisiei de sănătate a Consiliului Europei, deputatul german 
Wolfgang Wodarg, a demarat o anchetă cu privire la implicarea 
laboratoarelor farmaceutice în campania de panică creată în 
jurul virusului H1N1. Fost membru al Partidul Social Democrat 
din Germania – SPD, Wolfgang Wodarg este medic şi 
epidemiolog. „Avem o gripă moderată şi o falsă pandemie”, 
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spunea Wolfgang Wodarg. Aceste mari minciuni mediatice au 
fost demascate cu mult curaj și de către cercetătorul american 
Leonard Horowitz, care a petrecut numeroși ani studiind și 
documentând utilizarea din ce în ce mai frecventă a armelor 
biologice, precum și apariția falselor pandemii, precum și de 
către reporterul de investigație independent Jon Rappoport, care 
a analizat cu multă discriminare orice aspect al operațiunii 
psihologice Ebola, în timp ce aproape întreaga lume s-a lăsat 
păcălită de propaganda amplă legată de acest subiect.  

32. O falsă aterizare pe Lună Aterizarea pe Lună este un alt 
exemplu de uimitoare înșelătorie ce a ajuns să fie prezentată în 
cărțile oficiale de istorie ca fiind un fapt adevărat. Filmele 
documentare ce au fost realizate de David S. Percy şi Bart W. 
Sibrel, ce sunt intitulate „Ce s-a petrecut pe Lună”, respectiv 
„Un fapt neaşteptat s-a petrecut în drumul spre Lună”, arată că 
avem toate motivele să ne îndoim de autenticitatea misiunilor 
lunare cu echipaj uman din anii 70, ce au fost prezentate sub 
numele de Programul Apollo și care s-ar fi finalizat, chipurile, 
cu mai multe aselenizări, ce au fost urmate de întoarcerea în 
siguranţă a cosmonauţilor de pe Lună înapoi pe Pământ. Filmele 
arată printre altele cum pozele „de pe Lună” au fost falsificate. 
Printre numeroasele indicii ale înşelăciunii se numără foarte 
multe neconcordanțe fotografice: faptul că mai multe umbre cad 
în direcţii diferite în cadrul aceleiaşi poze, ceea ce sugerează 
folosirea mai multor surse de lumină artificială. În pozele făcute 
în diferite locuri, costumele astronauţilor apar luminoase şi 
clare chiar dacă se află în umbră. Planul secund (fundalul) a fost 
acelaşi în mai multe fotografii din momente şi locuri diferite, un 
deal cu formă neregulată apărând identic în două poze realizate 
în decursul a doua aselenizări diferite, din locaţii aflate la 
distanţă una de alta. În pofida vizibilităţii bune în spaţiul cosmic 
nu s-a realizat nici măcar o singură fotografie în care să se vadă 
stele, galaxii, constelaţii. O fotografie regizată a cerului din 
orice loc „de pe Lună” ar fi fost imposibil de falsificat cu o 
acurateţe de 100%. O astfel de fotografie ajunsă în mâinile unui 
11 astronom priceput ar fi putut arăta faptul că poziţia astrelor 
de pe un anumit sector de cer infirmă prezența astronauţilor în 
locurile de unde pretind că s-au realizat fotografiile. Într-o 
analiză extrem de pertinentă realizată de către regizorul 
american Jay Weinder, intitulată „Secretele filmului The 
Shining sau modul în care falsificarea aterizării pe Lună 
aproape că l-a costat pe Stanley Kubrick căsătoria și viața”, 
analiză ce este disponibilă pe internet (titlul original este Secrets 
of The Shining: Or How Faking the Moon Landings Nearly 
Cost Stanley Kubrick his Marriage and his Life). Weinder 
prezintă un argument provocator, conform căruia elitele 
malefice l-au convins pe Stanley Kubrick să falsifice aterizarea 
pe Lună în schimbul păstrării secretului și a finanțării 
viitoarelor sale filme. Kubrick era bine familiarizat cu 
dedesubturile satanice ale Noii Ordini Mondiale, el fiind 
regizorul celor mai de impact filme în care s-au făcut dezvăluiri 
în acest sens (cum ar fi filmul Eyes Wide Shut – „Cu ochii larg 
închiși”), în care apare faimoasa scenă a orgiei rituale satanice 
și a sacrificiului care are loc într-o casă ce aparține elitei. 
Consensul pare să indice acum că, de fapt, aterizarea pe Lună ar 
fi fost parțial reală, parțial falsificată. Kubrick a murit în urma 
unui infarct înainte de premiera filmului „Cu ochii larg închiși”, 
în ciuda afirmațiilor ulterioare ale celor din anturajul apropiat 

regizorului conform cărora starea de sănătate a lui Kubrick era 
excelentă, acesta având o inimă puternică. Desigur, ni se va 
spune, aceasta nu este decât o discrepanță nesemnificativă. Este 
foarte probabil că cineva a ajuns într-adevăr pe Lună, însă nu 
așa cum ni s-a spus nouă. Dacă studiem originile organizației 
NASA, ne vom da seama că aceasta a fost creată din fostul JPL 
(Jet Propulsion Laboratory) a lui Jack Parson, magician negru și 
adept a lui Aleister Crowley. Mai târziu, unii oameni de știință 
naziști s-au alăturat organizației NASA, fiind aduși în mod 
ilegal în SUA în cadrul Operațiunii Paperclip. În plus, există 
numeroși francmasoni în NASA, inclusiv mulți dintre 
astronauții care au participat la misiunile din anii 1960 și 1970.  

33. O falsă istorie Se spune adeseori că istoria este scrisă de 
învingători. Dacă acești învingători plănuiesc însă să domine 
sau să instaureze un sistem de control tiranic cu puterea lor nou 
câștigată, pentru a se asigura că vor rămâne la putere mulți ani, 
ei pot cu ușurință să rescrie istoria și să ne prezinte nouă 
versiunea falsă a acesteia, pentru a-și legitima astfel acțiunile. 
George Orwell a subliniat cu înțelepciune: „Cel care 
controlează prezentul, controlează trecutul; cel care controlează 
trecutul controlează viitorul.” Ceea ce Orwell voia să spună este 
că actualmente, dacă ești la putere, ai mijloacele prin care să 
cenzurezi informația (de exemplu: firewall-ul de pe internet, 
ștergerea 12 datelor, arderea cărților, etc.), iar apoi, controlând 
ceea ce oamenii gândesc că s-a petrecut cândva, poți să 
modelezi trecutul într-un mod favorabil, astfel încât să te asiguri 
că rămâi la putere în viitor. Iată motivul pentru care este atât de 
important revizionismul istoric; avem nevoie de ființe care să 
reexamineze trecutul și să-și dea seama ce s-a petrecut cu 
adevărat, astfel încât să ne putem conștientiza greșelile pe care 
leam făcut. Așa cum spunea filosoful spaniol George Santayana 
(1863- 1952): „Cei care nu învață din istorie sunt condamnați să 
o repete”.  

34. O falsă autoritate Există în societatea noastră o tendinţă 
neliniştitoare de a accepta pe negândite declaraţii şi directive 
venite din partea unor persoane care par a fi autorităţi în 
domeniu. Un aspect general, care se aplică tuturor falsurilor pe 
care le-am listat mai sus, este faptul că umanitatea și-a oferit 
puterea unei false autorități. Am fost păcăliți să manifestăm o 
obediență tâmpă în fața autorității, fără a ne oferi nouă înșine 
timpul necesar să gândim într-un mod discriminativ, să punem 
sub semnul întrebării sursele, să ne întrebăm dacă nu cumva 
informația este sabotată de prejudecăți și să putem să luăm 
astfel propriile decizii. Un profesor american de psihologie, 
David Milgram, a făcut un experiment psihologic devenit 
celebru, legat de raportarea la autoritate. Scenariul presupunea 
un joc de-a elevul şi profesorul, în care „elevul” trebuia să 
memoreze nişte răspunsuri corecte la o serie de întrebări, orice 
greşeală fiind sancţionată cu un şoc electric administrat 
„elevului” de către „profesor”. Un răspuns greşit în plus 
însemna şi mărirea intensităţii şocului electric cu 15 volţi. 
Experimentul era făcut în prezenţa profesorului Milgram şi a 
celor doi asistenţi ai săi, toţi trei în halate şi purtând diverse 
„semne” ale calităţii de cercetători ştiinţifici. Jocul s-a repetat 
cu 40 de subiecţi şi a continut mai multe variaţii. În genere, 
însă, evenimentele s-au desfăşurat cam aşa: la primele 
răspunsuri greşite, „profesorul” îi administra „elevului” un şoc 
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de 75 de volţi; progresiv, intensitatea urca la 90, 105, 120 de 
volţi; deja, la acest nivel, şocul electric doare cu adevărat; în 
plus, concentrarea scade, „elevul” fiind tulburat de şoc şi 
durere, deci răspunsurile greşite sunt deja repetitive; astfel că 
intensitatea se măreşte progresiv; la 150 de volţi, „elevul” striga 
deja că vrea ca experimentul să înceteze; totuşi, „profesorul”, la 
cererea celor trei cercetători care derulau experimentul, 
continua să pună întrebări şi, la fiecare răspuns greşit, să 
mărească, în aparenţă insensibil, intensitatea; la 300 de volţi, 
„elevul” implora oprirea experimentului; şi, totuşi, şocurile 
continuau să fie administrate şi intensitatea să fie ridicată până 
la 450 de volţi şi până la momentul la care „elevul” îşi pierdea 
cunoştinţa. Jocul s-a repetat 40 de ori şi absolut niciunul dintre 
„profesori” nu s-a oprit din administrarea şocurilor electrice 
până când „elevul” şi-a pierdut cunoştinţa, iar Milgram a 
ordonat stop joc. De precizat că niciunul dintre cei 40 de 
„profesori” nu era vreun psihopat sadic sau vreun dezaxat. Toţi 
erau oameni normali. De precizat, de asemenea, că niciunul 
dintre cei 40 de profesori nu era conştient de faptul că şocurile 
electrice nu erau reale, „elevul” fiind, de fapt, un membru al 
echipei, care se prefăcea că resimte dureros şocurile şi că îşi 
pierde cunoştinţa la 450 de volţi. În fine, toţi cei 40 de 
„profesori” au trecut prin clipe dificile, chiar groaznice, văzând 
ce suferinţă îi provoacă „elevului” cu care nu ar fi trebuit decât 
să joace un joc. Mai mult, s-au rugat de Milgram, l-au implorat 
să oprească jocul. Cu toate acestea, niciunul dintre cei 40 nu s-a 
oprit câtă vreme Milgram nu le-a ordonat „stop joc” la 450 de 
volţi. Ce concluzionează Milgram: principala descoperire a 
acestui studiu constă în faptul că adulţii prezintă o voinţă 
extraordinară de a duce până la capăt un ordin venit din partea 
autorităţii. Este foarte ușor ca cineva să se îmbrace cu o robă 
neagră, sau cu o jachetă albă, sau să poarte o insignă 
strălucitoare și să pară astfel că are un statut superior. Escrocii, 
de exemplu, se împănează cu titluri, îmbrăcăminte şi accesorii 
„care sugerează autoritatea”.  

35. Un fals model al Universului Niciodată ființa umană nu a 
încetat şi nu va înceta să fie fascinată de Univers, adică de 
ansamblul a tot ceea ce există şi de legile care guvernează acest 
întreg, căutând mereu să găsească explicaţii ştiinţifice, 
filozofice sau spirituale cu privire la locul şi rostul planetei 
Pământ, despre cum s-a format şi care este destinul ei. În 
privinţa sistemului nostru solar, în funcţie de epocă, de intuiţie, 
de cunoştinţele acumulate, s-au formulat tot felul de teorii şi 
modele – geocentrismul, modelul planetar heliocentric – 
raportate fie la un univers static (etern), fie la unul ezitant 
(potrivit căruia, într-o primă fază, are loc o expasiune, urmată 
de o mişcare inversă, de comprimare), fie la unul fractalic (cu 
formă neregulată, în care orice parte componentă repetă 
structura întregului) etc. Este oare real modelul Universului 
după care ne ghidăm? Recenta popularitate a teoriei conform 
căreia Pământul este plat a subliniat unele anomalii interesante 
ce nu pot fi explicate prin modelul actual al globului pământesc. 
Se pare că există încă multe aspecte în acest domeniu care se 
pretează investigației. Mai mult, modelul Universului pe care cu 
toții l-am considerat real până acum este demontat de noile 
descoperiri din fizică care indică faptul că Universul este mai 
degrabă o imensă hologramă. Acest adevăr a fost exprimat 
adeseori, într-un mod sau altul – fie că este vorba de învățăturile 

străvechi hinduse, conform cărora lumea este maya , termen 
sanscrit ce înseamnă în traducere românească iluzie, fie că este 
vorba despre cercetători precum Michael Talbot, care a scris 
cartea The Holographic Universe („Universul holografic”), fie 
că este vorba de studii științifice care arată că modelul 
holografic al realității se potrivește mai bine informațiilor pe 
care le avem decât modelele standard din fizică. În concluzie, 
putem spune că provocarea pe care ne-o oferă lumea plină de 
falsuri în care trăim este să descoperim chiar noi înșine ceea ce 
este autentic, atât în jurul nostru, și mai ales în interiorul ființei 
noastre.  

Mass-media alternativă și unii ziariști ce mai au încă un strop de 
curaj îi descriu adeseori pe anumiți membri ai elitei politice ca 
fiind psihopați. Dar ce anume îi caracterizează pe psihopați? 
Aceștia mint și fură în mod persistent, au tendința de a viola 
drepturile altora, nu manifestă empatie pentru alții și nu au 
regrete atunci când fac rău altora, sunt impulsivi, sunt puternic 
axați pe propriile lor dorințe etc. Care sunt implicațiile politice 
ale faptului că suntem conduși de niște psihopați? Pe scurt, 
aceasta înseamnă că trăim într-o patocrație. Patocarția este un 
sistem politicoeconomic corupt, în care niște psihopați 
capitaliști au preluat puterea și conduc într-o manieră psihotică, 
menită să le sporească puterile și averile prin exploatarea 
maselor largi ale populației. Termenul de patocrație provine din 
cuvintele grecești pathos, ce înseamnă în traducere românească 
„durere”, „suferință” și kratos ce înseamnă „conducere”. 
Termenul de patocrație este utilizat pentru a descrie o guvernare 
tiranică a unei elite de psihopați, precum și efectele pe care 
aceasta le are asupra populației. Patocrația de tipul lupului 
ascuns în blană de oaie, cu a sa propagandă realizată prin mass-
media și cu ai săi acoliți politici și corporatiști ce sunt plătiți ca 
să tacă, reușește să creeze iluzia unei democrații. Dar cu cât 
obține o mai mare putere politică, aproape disproporționată, ce 
operează prin intermediul ramurilor Guvernului, cu atât devine 
mai instabilă. Operațiunile sale, ce sunt când ascunse, când 
realizate la vedere, fac din patocrație o realitate destul de 
complexă. Cu toate acestea, putem să îi distingem anumite 
caracteristici. Profilul și comportamentul unui psihopat se 
reflectă în mod firesc în aceste caracteristici. Cei care sunt 
caracterizați de unele dintre trăsăturile unui psihopat pot deveni 
destul de ușor asociați ai unei patocrații. Vă oferim în 
continuare o listă succintă ale caracteristicilor unei patocrații: 1. 
Este extrem de represivă. Într-o patocrație nu este recunoscută 
unicitatea ființei umane. Populația este privită doar ca o turmă 
ce poate fi controlată din punct de vedere al conștiinței. Este 
împiedicată libertatea de exprimare și se manifestă intoleranță 
în ceea ce privește dezbaterile referitoare la orice altceva în 
afara ideologiei sale. Se manifestă foarte puțin interes față de 
creativitate și prin urmare aceasta este înăbușită sau eventual 
ideile creative ale altora sunt furate NOUĂ INDICII ALE 
FAPTULUI CĂ DEJA TRĂIM ÎN NIȘTE STATE CE SUNT 
GUVERNATE DE PSIHOPAȚI SAU, ALTFEL SPUS, ÎN 
PATOCRAȚII  

  1. pentru câștigul celor ce se află la conducere. 

 2. Este tiranică. Conducerea și controlul se realizează prin frică 
sau prin forță.  
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3. Nu este fundamentată pe conștiință. Nu are la bază niciun fel 
de principii etice sau morale și totodată este lipsită de 
integritatea necesară funcționării armonioase unei structuri 
sociale, precum și a vieții, în general. Nu se manifestă niciun fel 
de empatie în situațiile în care așa ceva ar fi normal.

 4. Conducătorii își urmează mereu doar intere
Aceștia au o mentalitate de tipul: „Mie ce-mi iese de aici?”. Ei 
sunt experți manipulatori ce privesc populația ca pe o resursă, 
mai degrabă decât ca pe o mulțime de ființe umane unice care 
au și anumite nevoi elementare. În patocrație se mani
puțină considerație pentru drepturile omului, aprobându
a se clipi, tortura și sclavia.  

5. Manifestă o ostilitate ascunsă. Patocrația este departe de a fi 
transparentă. Practic, este o înșelătorie malefică ce se ascunde 
sub masca lui „ne pasă de voi”. Adevăratele inten
ascunse sau cosmetizate, în timp ce toți cei care nu se 
conformează ideologiei sale sunt priviți cu o mare suspiciune. 
Acesta este adevăratul motiv al obsesiei paranoice a patocra
în ceea ce privește supravegherea.  

6. Este extrem de coruptă. Corupția este endemică în patocrație. 
Așa cum este de așteptat, corupția atrage după sine judecata 
coruptă, disonanța cognitivă, limbajul totalitar echivoc, o 
ideologie fanatică etc.  

7. Este obsedată de controlul total asupra oamenilor. Motivul 
real pentru care se dorește centralizarea puterii –
partid politic, o unică bancă centrală, o singură biserică etc. 
este obsesia față de control a patocrației. Centralizarea 
facilitează acest control. În mod evident, patocra
interesată de spiritualitate. Ea vede religia ca pe un sistem de 
control, și oricine depășește granițele acestui sistem va fi privit 
ca fiind eretic sau ca reprezentând o amenințare. 

 8. Are o natură parazită. În cadrul acestui sistem,
inegalitate crasă: patocrația parazită a creat o prăpastie ce se 
adâncește din ce în ce mai mult între bogați și săraci. Clasa 
conducătoare vorbește cu ipocrizie despre egalitate, împreună 
cu toate idealurile asociate acesteia, în timp ce 16 mani
mare dispreț față de clasa muncitoare.  

9. Perpetuează incorectitudinea. Patocrația este incorectă și 
intransigentă. Nu lasă prea mult loc de alegere poporului, pe 
care se presupune că îl servește. Merită să ne întrebăm dacă am 
observat aceste caracteristici în cazul guvernului ce ne conduce 
țara sau chiar în cazul altor guverne ce dictează politica 
mondială. În concluzie, putem spune că, la fel ca în cazurile 
regimului dictatorial al lui Hitler sau al lui Stalin, indiferent cât 
de mult s-ar strădui să creeze impresia de invincibilitate, 
patocrația este sortită eșecului. Psihopatologia este o formă de 
psihoză. Aceasta înseamnă o incapacitate înnăscută de a duce o 
viață normală. Așadar, chiar dacă tot succesul din lume i
înmânat patocrației pe o tăviță de argint, din cauza naturii sale 
distructive, aceasta tot ar eșua. Dar cum rămâne cu haosul pe 
care îl va genera în căderea sa? Ca și în cazul tuturor 
psihopaților, cei care conduc într-o patocrație nu vor învăța 
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niciodată din greșeli și nu își vor vedea erorile. Acest regim este 
axat, indiferent de consecințe, pe putere și control. Patocrația nu 
permite ca ființele umane să se dezvolte și să se transforme, 
pentru că în acest caz ele nu ar mai putea fi controlate, iar elita 
conducătoare și-ar pierde puterea. Via
moment corespunde nivelului de vibra
un mod conștient. Conștiința este dinamică și se află într
perpetuă mișcare, ceea ce înseamnă că circumstanțele se vor 
modifica în permanență, reflectând, 
conștiință dinamică. Chiar și prin această acțiune de a face 
cunoscute astfel de informații referitoare la ceea ce se petrece 
cu adevărat în lume, de a dezvălui adevărul despre ace
conducători psihopați și tiranici și despre plan
înrobi umanitatea, precum și prin realizarea de către fiecare 
dintre noi a practicii noastre spirituale, contribuim la producerea 
transformărilor necesare pentru a ridica nivelul de vibra
umanității. În felul acesta, ne implicăm detașa
dumnezeiesc integrat, pentru a face să se manifeste la nivel 
planetar un deznodământ ce este complet diferit de damnarea 
de bezna pe care patocrația o plănuiește. Astfel, se poate spune 
că noi ne putem folosi liberul-arbitru pentru a ne t
mod benefic, atât destinul personal, cât 

 

Arma superstițiilor și războiul psihologic

 

      O populație demoralizată este mai ușor de subjugat. O 
armată demoralizată este mai ușor de învins.

e-a lungul istoriei s-a folosit pe scară largă ceea ce în 
zilele noastre poartă numele de „război psihologic” sau, 
mai modern spus, „operațiuni psihologice”. Un război 

care nu este declarat ca atare, care nu implică violen
război viclean, dar care poate pava drumul către

Mai întâi o mică precizare. Cel mai probabil din motive politice, 
în ultimele decenii se preferă folosirea sintagmei „
psihologice” (Psychological Operations, PSYOP), în locul 
variantei mai agresive, „război psihologic
o bogată literatură legată de acest subiect, dar va fi necesar să o 
tratați cu mare prudență. Domeniul este suficient de exotic 
pentru a stârni interesul pasionaților de năzbâtii. 

În manualul armatei SUA, „Psychological Operations
spune astfel despre lupta psihologică împotriva inamicului: 
„PSYOP reprezintă o componentă vitală a activită
diplomatice, informaționale, militare și economice ale SUA. 
[…] Percepția potențialilor adversari asupra capacităților 
militare ale SUA este fundamentală pentru descurajarea 
strategică. Eficiența descurajării strategice depinde de 
capacitatea SUA de a influența percepțiile celorlalți. […] În 
cadrul PSYOP sunt sunt livrate informa
timp de pace cât și pe perioada conflictelor cu scopul de a 
influența.  

D
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Atunci când sunt utilizate corespunzător, PSYOP pot salva vieți, 
atât în rândul forțelor noastre, cât și în rândul forțelor adverse, 
prin reducerea voinței de luptă a inamicului. Prin scăderea 
moralului adversarului, PSYOP pot descuraja, de asemenea, 
acțiunile agresive și pot crea dizidență și nemulțumiri în 
rândurile acestuia, ceea ce va duce, în cele din urmă, la 
depunerea armelor. PSYOP oferă comandantului mijloacele de 
a utiliza o capacitate neletală pe parcursul unei game largi de 
operațiuni militare.”  

În manualele armatei SUA referitoare la operațiunile 
psihologice (le găsiți cu ușurință căutând după cuvintele-cheie 
„PSYOP manual”) veți găsi multe informații despre felul în care 
armata americană desfășoară operațiunile de influențare 
psihologică a adversarilor, atât pe timp de pace cât și pe 
perioadele de desfășurare ale conflictelor. Dar acolo nu veți găsi 
prea multe informații despre o formă „exotică” de operațiune 
psihologică. Este vorba despre folosirea unei anumite slăbiciuni 
a adversarului, pentru a îl demoraliza. Iar această slăbiciune 
poartă numele de credință în tot soiul de superstiții. Despre 
acest subiect vom vorbi în continuare.  

Exploatarea superstițiilor în războiul psihologic  

Ați remarcat că am revenit la sintagma „război psihologic”. 
Există un motiv pentru aceasta. De fapt, subtitlul de mai sus 
este titlul unui document (The Exploitation of Superstitions for 
Purposes of Psychological Warfare) elaborat în 1950, de către 
corporația RAND, în vremea în care cuvântul război nu avea 
rezonanțe atât de nefaste. La vremea elaborării acestui 
document nu exista o abordare teoretică sistematică a modului 
în care superstițiile adversarului ar putea fi folosite în cadrul 
războiului psihologic. Totuși, în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, părțile aflate în conflict au exploatat 
superstițiile.  

„În timpul campaniei de pe frontul de vest, din 1940, germanii 
au trimis agenți deghizați în astrologi pe teritoriul francez, cu 
misiunea de a slăbi moralul populației prin răspândirea în 
rândul femeilor de horoscoape care arătau că soții lor vor avea 
o soartă groaznică. Tot germanii au folosit aparate de proiecție 
pentru a proiecta imagini pe nori. În Statele Unite, FBI a 
deschis dosare împotriva unor astrologi suspectați de a fi 
agenți ai Axei, iar cinci dintre aceștia au fost arestați”, se arată 
în documentul RAND.  

Goebbles, șeful propagandei naziste, nota în jurnalul sau, în 
anul 1942, pe 28 aprilie: „Brendt a realizat un plan pentru 
acțiuni de propagandă ocultistă. Cu siguranță acesta va da 
rezultate. Americanii și englezii sunt foarte sensibili la acest tip 
de propagandă. Prin urmare ne vom îndrepta atenția către 
profețiile oculte. Obligatoriu va fi citat și Nostradamus.”   

Metode similare foloseau și aliații. Iată ce nota același Goebbels 
în jurnalul său, pe 16 martie 1942: „Inamicul folosește 
horoscoape sub forma de fițuici lansate din avioane, în care se 
profețește un viitor înfricoșător pentru poporul german. Dar 

știm și noi câte ceva despre asta. Distribuim contra-
horoscoape, mai ales în zonele ocupate.”  

Aliații au lansat și alt tip de operațiuni psihologice, în care erau 
exploatate superstițiile locale. De exemplu, Jasper Maskelyne, 
faimosul magician britanic, cel care reușise să păcălească 
bombardierele germane construind o replică a portului din 
Alexandria, a desfășurat operațiuni ce țin de războiul psihologic 
imediat după debarcarea în Sicilia. Aici a folosit un soi de 
sperietoare înaltă de patru metri, care scotea sunete stranii și 
emitea flash-uri luminoase. Echipele lui Maskelyne se deplasau 
înaintea trupelor și activau sperietoarea în apropierea satelor 
siciliene. Țăranii care vedeau această ciudată apariție erau 
convinși că însuși Diavolul mărșăluiește alături de forțele 
britanice…  

Așa cum își amintește Maskelyne, rezultatele au fost de-a 
dreptul spectaculoase: „Țăranii au început să refuze sa îi mai 
ajute pe germanii aflați în retragere. […] În loc să aștepte 
sosirea trupelor noastre, bieții oameni au început să plece, 
congestionând drumurile pe care se deplasau trupele 
motorizate germane. Relațiile dintre tanchiștii germani și 
refugiați se inflamau adesea. Ceea ce începuse ca o glumă a 
devenit curând o armă foarte ascuțită aflată în mâinile noastre, 
cu care i-am lovit pe germani, chiar dacă doar indirect, timp de 
câteva săptămâni critice.”  

Documentul RAND arată că în orice țară din lume există 
superstiții care pot fi exploatate pentru operațiuni psihologice, 
dar este necesară o analiză specifică pentru fiecare caz în parte. 
Această analiză ar fi necesar să răspundă, în principiu, câtorva 
întrebări. Ce superstiții sunt mai adaptate pentru a fi folosite în 
operațiunile psihologice asupra populației vizate? Care sunt 
superstițiile răspândite în rândul civililor sau în rândul 
militarilor? Ce superstiții sunt larg răspândite în rândul elitei? 
La aceste întrebări se poate răspunde, pe lângă studiile 
sociologice specifice asupra diferitelor grupe de populație, și 
prin analizarea folclorului local.  

După această analiză se trece la etapa de planificare în care se 
stabilește un calendar pentru exploatarea superstițiilor, Acesta 
este nevoie să țină seama de privațiunile la care este supusă 
populația. Este de remarcat faptul că pe timp de război aceste 
privațiuni conduc la o întărire a gândirii iraționale, ceea ce face 
mai eficientă exploatarea superstițiilor în cadrul războiului 
psihologic. Tot în această etapă ar fi necesar să fie analizate și 
metodele de comunicare cele mai potrivite pentru răspândirea 
mesajelor iraționale în rândul populației țintă. Este important să 
fie avute în vedere și posibilele acțiuni de contrapropagandă ale 
inamicului. Acesta, de exemplu, ar putea lansa profeții 
liniștitoare pentru a le contracara pe cele apocaliptice.  

Nu ne-am propus să epuizăm aspectele teoretice ale felului în 
care pot fi exploatate superstițiile pentru subminarea moralului 
adversarului. În schimb, vă oferim câteva exemple, dintre cele 
desecretizate, desigur. Când este vorba de aspecte ce țin de 
operațiunile psihologice, intrăm într-o zonă ascunsă în spatele 
secretului…  
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Vrăjitoare, vrăji și magie în Congo  

În introducere, este necesar să prezentăm situația din Congo în 
anii 1960, fără a intra în detalii istorice. În 30 iunie 1960, 
colonia belgiană Congo obținea independența, devenind 
Republica Congo, cu capitala la Léopoldville. După numai 
câteva zile au început revoltele în rândurile proaspetei înființate 
armate congoleze. Belgienii trimit trupe în provinciile Katanga 
și Kasai-ul de Sud. Imediat cele două provincii declară 
secesiunea de Republica Congo. Încep lupte între armata 
guvernamentală și secesioniști. Au urmat an grei, cu multe 
pierderi de vieţi omenești. Congo a devenit și un punct 
important al războiului rece, în care s-au confruntat, indirect, 
americanii și sovieticii.  

Probabil că acesta este motivul pentru care, în anul 1964, la 
cererea armatei americane, Special Operations Research Office 
(Biroul de cercetări pentru operațiuni speciale), un departament 
al American University din Washington, a elaborat un raport cu 
un titlu foarte lung: „Witchcraft, sorcery, magic, and other 
psychological phenomena and their implications on military 
and paramilitary operations in the Congo” („Vrăjitorie, vrăji, 
magie și alte fenomene psihologice și implicațiile acestora 
asupra operațiilor militare și paramilitare în Congo”). Titlul 
este cât se poate de sugestiv.  

În introducerea raportului se spune că: „Acest raport a fost 
elaborat ca răspuns la întrebările legate de utilizarea 
vrăjitoarelor, vrăjitoriei și magiei de către insurgenții din 
Republica Congo (Léopoldville). Se pare că aceste practici 
magice sunt eficiente pentru condiționarea rebelilor în lupta cu 
forțele guvernamentale. Membrii triburilor rebele au fost 
convinși că prin magie devin invulnerabili în fața armelor de 
foc ale militarilor guvernamentali. Astfel teama lor în fața 
armatei guvernamentale a scăzut, în timp ce a crescut teama de 
rebeli în rândurile armatei americane.” Este remarcabil faptul 
că o populație needucată în domeniul subtil al principiilor 
operațiunilor psihologice, le-a aplicat cu mare eficiență.  

De fapt, nimeni nu se gândea la asemenea subtilități. Totul ținea 
de o îndelungată tradiție, care s-a păstrat nealterată până în 
zilele noastre, în ciuda eforturilor colonialiștilor belgieni de a o 
modifica.  

Să revenim la raportul amintit mai devreme. Aici se arată că în 
spațiul african credințele în magia neagră sau albă și în forțele 
supranaturale sunt foarte răspândite:  

„Recentele revolte din Congo au dus la un avânt în practicarea 
magiei în rândul forțelor insurgente. Sunt folosite proceduri 
magice pentru a convinge insurgenții tribali că vor deveni 
invulnerabili în fața forțelor militare ale guvernului central. 
Această tactică s-a dovedit a fi foarte eficientă, deoarece în 
Congo, și peste tot în Africa, credințele în vrăjitorie, magie și 
alte fenomene supranaturale sunt adânc înrădăcinate.  

Deși manifestările acestor credințe variază foarte mult în 
funcție de circumstanțele tribale și culturale, explicațiile 

magico-religioase sunt folosite pentru a explica nenorocirile de 
orice fel, chiar și cele care au o cauză evident naturală. Dacă 
recoltele sunt foarte sărace, dacă o colibă se prăbușește peste 
ocupanții săi, dacă șeful de trib devine neprietenos, sau dacă 
cineva moare pe neașteptate, toate acestea sunt provocate de 
farmece. Oamenii pot să înțeleagă că, de fapt, coliba s-a 
prăbușit din cauza termitelor, dar momentul prăbușirii a fost un 
rezultat al vrăjilor.”  

Cum se foloseau vrăjitoria triburile din Congo? Iată ce ne spune 
raportul: „Tehnicile vrăjitorești pot fi învățate de către oricine. 
În mod obișnuit se bazează pe folosirea unui amestec vegetal 
numit «medicament» care, dacă este preparat conform unor 
ritualuri stricte, se crede că dobândește proprietăți magice, 
după voința vrăjitorului.”  

Existau și vrăjitoare despre care se spunea că „au trăsături 
înnăscute care le permit să facă rău altor oameni, după propria 
lor voință. […] În Congo, credința că puterea vrăjitorească 
este încorporată într-o substanță fizică aflată în pântecele 
vrăjitoarei era atât de puternică, încât autoritățile belgiene au 
interzis autopsierea trupurilor vrăjitoarele, chiar și în cazul 
morților suspecte.”  

Într-un anume fel putem spune că în perioada crizei din Congo, 
până la intervenția externă, s-a dus o luptă între credințele în 
forțe supranaturale. Cel puțin în prima etapă rebelii au fost mai 
puternici.  

Dar cum au exploatat americanii superstiţiile în confruntările de 
după cel de-al Doilea Război Mondial?  

Vampirul din Filipine   

Edward G. Lansdale a fost un specialist în domeniul spionajului 
militar. În 1950, Elpidio Quirino, președintele Filipinelor, a 
solicitat în mod expres ca Lansdale să fie transferat la Centrul 
de Asistență Militară pentru Filipine, pentru a ajuta armata 
filipineză în lupta cu insurgenții comuniști hukbalahap 
(prescurtat huk). Printre altele Lansdale a contribuit la 
desfășurarea de operațiuni psihologice împotriva acestora. Iată 
una dintre ele în cele ce urmează.  

În cartea sa de memorii, An American’s Mission to Southeast 
Asia, Lansdale ne povestește una dintre acțiunile psihologice 
derulate împotriva insurgenților huk. Într-o anumită provincie 
din Filipine, exista credința adânc înrădăcinată în existența unui 
monstru, un vampir, numit asuang de către localnici. În 
vecinătatea unui oraș, care urma să fie preluat de către forțele 
guvernamentale, pe un deal, se afla un grup puternic înarmat al 
insurgenților huk, care ar fi putut împiedica operațiunea.  

Lansdale: „O echipă de luptă psihologică a intrat în acțiune. Ea 
a răspândit zvonul că pe dealul ocupat de huk trăiește un 
asaung. Două nopți mai târziu, după ce povestea s-a răspândit 
în rândul simpatizanților huk din oraș, echipa de luptă 
psihologică a organizat o ambuscadă pe poteca folosită de 
insurgenții huk și au așteptat să treacă o patrulă. În liniște 
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deplină, echipa a capturat ultimul om din patrulă. La scurt 
timp, prizonierul a fost înțepat în gât de două ori, în stil 
vampiresc, după care a fost lăsat să moară.  

Cadavrul a fost readus mai apoi pe poteca folosită de 
insurgenți. Patrula insurgenților revenită în căutarea 
camaradului pierdut l-au găsit golit de sânge. To
patrulei a fost convinși că el a fost victima unui 
zi, întregul detașament huk a părăsit pozițiile de pe dealul din 
vecinătatea orașului.”  

O operațiune foarte crudă, chiar criminală, veți spune. Aşa este. 
Dar să nu uităm un aspect foarte important. În acea vreme în 
Filipine se desfășura un aprig război civil. În absența acestei 
operațiuni, numărul victimelor ar fi fost mult mai mar
printre ele s-ar fi aflat și civili.  

Există și operațiuni psihologice în care folosirea superstițiilor 
locale nu a făcut victime. Iată un exemplu, din timpul războiului 
din Vietnam.  

Sufletul rătăcitor  

În Vietnam există o credință adânc înrădăcinată potrivit căreia 
cel care moare este necesar să fie îngropat în locul natal, altfel 
sufletul lui nu își va găsi odihna. Va deveni o stafie, un suflet 
rătăcitor, până când trupul celui decedat nu va fi înmormântat 
cum se cuvine, în pământul natal. O asemenea supersti
avea cum să nu fie exploatată de către specialiștii americani în 
operațiuni psihologice.  

A fost lansată campania cu numele de cod „Wandering S
Ingineri de sunet au muncit săptămâni de-a rândul pentru a 
produce sunete cât mai înfiorătoare, folosindu
sonore din filmele de groază. Erau lansate mesaje în care 
„sufletele rătăcitoare” vorbeau de dincolo de mormânt, cerând 
încetarea luptei și întoarcerea acasă.  

Iată, un exemplu:  

„Voce de fetiță: Tăticule, tăticule, vino acasă, vino acasă 
tăticule! 

Voce de bărbat: Ce este asta? Cine mă cheamă? Feti
Soția mea? Tata s-a întors la tine, fetița mea! Sunt împreună cu 
tine, soția mea. Dar trupul meu a pierit. Am murit! Vai, cât de 
trist este! Prieteni, m-am întors la voi ca să vă spun că sunt 
mort! Sunt mort! Aici este Iadul! Iadul! Este o moarte fără sens. 
Fară sens! Atunci când am înțeles acest adevăr a fost prea 
târziu! Prea târziu! Prieteni, voi încă sunteți în viață, încă mai 
puteți să vă întoarceți la familiile voastre. Auziți ce vă spun? 
Plecați acasă! Plecați acasă prieteni ai mei! Dacă nu o veți 
face, veți sfârși ca mine! Plecați acasă înainte de a fi prea 
târziu!”  

Pentru a răspândi aceste mesaje înfricoșătoare au fost folosite 
elicoptere pe care au fost instalate baterii de difuzoare extrem 
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de puternice. Mesajele erau lansate mai ales noaptea, 
urmărindu-se atât înfricoșarea unui inamic superstițios, cât și 
împiedicând luptătorii din Viet Cong să doarmă. 

Există îndoieli cu privire la eficiența operațiunii „
Soul”. Este foarte posibil ca efectul să fi fost minim. Adesea 
trupele Viet Cong au deschis focul asupra elicopterelor care 
lansau înfricoșătoarele mesaje ale sufletelor rătăcitoare… 

Concluzie  

Raportul RAND din 1950, menţionat la începutul acestui articol 
atrage atenţia că folosirea superstițiilor în operațiunile ce țin de 
războiul psihologic depinde de nivelul de educa
țintă și că, foarte probabil, oamenii educa
vulnerabili.  

În studiul „Publicul românesc și știința
arată că românii prezintă „unul dintre cele mai înalte niveluri 
din Europa ale încrederii în para- și pseudo
horoscopul, precum și o acceptare ridicată a superstițiilor
de asemenea, „Credința în zodii și numere norocoase este 
frecventă în rândul persoanelor cu educa

Tehnică de calcul biomoleculară prin 
intermediul ADN

Super-computere cu procesoare și hard d
ADN 

       Computerizarea ADN este o ramură a informaticii care 
folosește ADN, biochimie și dispozitive din domeniul 
biologiei moleculare, în loc de tehnologiile tradi
bază de siliciu.  

ercetarea și dezvoltarea în acest domen
aspecte teoretice, experimente 
informatizării ADN. 

Conceptul de tehnică de calcul pe baza ADN
introdus pentru prima dată în anul 1994. El implică „biochip
uri” din ADN care sunt capabile să efectueze miliarde de
calcule simultan, înmulțindu-se ele însele ca număr. Cu alte 
cuvinte, un computer ADN crește pe măsură ce calculează. Într
o dezvoltare recentă, cercetătorii de la Universitatea din 
Manchester au arătat că este posibilă în via
astfel de computer ce a fost deja conceptualizat.

Intel se străduieşte din greu să crească viteza procesoarelor, 
datorită limitărilor descrise de legea lui Moore. Ceilal
producători de procesoare lucrează de asemenea asiduu pentru a 
bate recordurile de viteză. Nimeni nu neagă faptul că 
cercetătorii și oamenii de știință este necesar să caute alternative 
la metodele actuale bazate pe siliciu, pentru o procesare mai 
rapidă. Calculatoarele din ziua de astăzi au un număr finit de 
procesoare și, astfel, capacitățile lor sunt, de asemenea, finite.

C
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Ce este un computer ADN? Cum funcționează?

Conceptul de calcul cu ajutorul ADN-ului a fost propus pentru 
prima dată în anul 1994, pentru a face calcule mai rapid, chiar 
cu puţin. Punctul cel mai important al acestei aleg
capacitatea ADN-ului de a se multiplica și de a efectua 
numeroase calcule simultan. Cu alte cuvinte, spre deosebire de 
un computer normal care efectuează calcule unul după altul, un 
computer ADN face acele calcule simultan, multiplicându
el însuşi (prin crearea mai multor copii ale sale). 

Revenind în anul 1994, la introducerea conceptului de tehnică 
de calcul ADN, ideea i-a aparţinut celebrului criptograf Leonard 
Adleman, care a folosit ADN-ul pentru a rezolva problema 
„vânzătorului călător”. Problema implică să se afle cea mai 
scurtă rută între un număr de orașe, trecând prin fiecare oraș o 
singură dată. Adleman a arătat că miliardele de molecule dintr
picătură de ADN aveau atât de multă putere de calcul încât pur 
și simplu puteau depăși siliciul și computerele umane puternice.

În experimentul său, catenele de ADN reprezentau cele 7 ora
Secvențele alfabetului genetic, A, T, C și G, au reprezentat 
orașele și calea. După aceasta, când moleculele de ADN au fost 
amestecate într-o eprubetă, unele catene de ADN s
lanțurile de catene formate au reprezentat răspunsurile posibile. 
Folosind unele reacții chimice, moleculele de prisos au fost 
eliminate. Puteți citi în detaliu despre tot acest proces în 
lucrarea scrisă de însuși Adleman. 

Moleculele de ADN sunt capabile să stocheze de miliarde de ori 
mai multe date în comparație cu dispozitivele de stocare 
tradiționale. Datorită abundenţei de ADN care este disponibilă, 
acesta constituie o resursă ieftină. De asemenea, un computer pe 
bază de ADN va fi prietenos cu mediul şi va avea dimensiuni 
compacte. 

Mark Zuckerberg investeşte 5 miliarde de 
dolari într-un implant în creier ce poate 
întrerupe de la distanţă mişcările unei 

persoane… 

              … şi îi poate schimba comportamentul

Rikky Muller, Joe DeRisi

            Un grup de cercetători finanțați de Mark 
Zuckerberg testează dispozitivele cerebrale implantabile, ca 
parte a unei cercetări de 5 miliarde de dolari pentru a pune 
capăt bolilor. 

EO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, şi soţia sa,
Chan, medic pediatru, au vândut 29 de milioane de 
acțiuni ale Facebook pentru a obține 5 miliarde de dolari 

pentru un program ambițios de cercetare biomedicală numit 
Chan Zuckerberg Initiative (CZI). 

C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019

ționează?  

ului a fost propus pentru 
prima dată în anul 1994, pentru a face calcule mai rapid, chiar și 
cu puţin. Punctul cel mai important al acestei alegeri a fost 

și de a efectua 
numeroase calcule simultan. Cu alte cuvinte, spre deosebire de 
un computer normal care efectuează calcule unul după altul, un 
computer ADN face acele calcule simultan, multiplicându-se pe 

 

Revenind în anul 1994, la introducerea conceptului de tehnică 
a aparţinut celebrului criptograf Leonard 

ul pentru a rezolva problema 
”. Problema implică să se afle cea mai 

șe, trecând prin fiecare oraș o 
singură dată. Adleman a arătat că miliardele de molecule dintr-o 
picătură de ADN aveau atât de multă putere de calcul încât pur 

și computerele umane puternice. 

În experimentul său, catenele de ADN reprezentau cele 7 orașe. 
țele alfabetului genetic, A, T, C și G, au reprezentat 

șele și calea. După aceasta, când moleculele de ADN au fost 
unele catene de ADN s-au lipit și 

țurile de catene formate au reprezentat răspunsurile posibile. 
ții chimice, moleculele de prisos au fost 

ți citi în detaliu despre tot acest proces în 

Moleculele de ADN sunt capabile să stocheze de miliarde de ori 
ție cu dispozitivele de stocare 

ționale. Datorită abundenţei de ADN care este disponibilă, 
acesta constituie o resursă ieftină. De asemenea, un computer pe 

de ADN va fi prietenos cu mediul şi va avea dimensiuni 

Mark Zuckerberg investeşte 5 miliarde de 
un implant în creier ce poate 

întrerupe de la distanţă mişcările unei 

… şi îi poate schimba comportamentul  

Muller, Joe DeRisi 

țați de Mark 
Zuckerberg testează dispozitivele cerebrale implantabile, ca 
parte a unei cercetări de 5 miliarde de dolari pentru a pune 

ul Facebook, Mark Zuckerberg, şi soţia sa, Priscilla 
Chan, medic pediatru, au vândut 29 de milioane de 

țiuni ale Facebook pentru a obține 5 miliarde de dolari 
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O inițiativă mai puțin cunoscută corelată cu 
miliarde de dolari include studiul şi dezvoltarea unor interfe
creier-mașină, dispozitive care în esență traduc gândurile în 
comenzi. 

Echipa de cercetători implicată în acest proiect, care include şi 
un specialist de la Biohub, studiază pe primate (cimpanzei) un 
dispozitiv cerebral implantabil wireless, numit pe scurt „
Primul lor studiu, publicat în ajunul Anului Nou în celebra şi 
foarte citata revistă științifică Nature, detaliază modul în care 
Wand înregistrează, stimulează 
maimuţelor în timp real. Practic, dispozitivul cerebral wireless 
modifică activitatea creierului detectând o mi
oprind-o imediat.  

Chan Zuckerberg Biohub este un grup de cercetare medicală 
non-profit, finanțat parțial de Inițiativa Chan Zuckerberg
angajaţi cercetători științifici de la Universitatea Stanford, UC 
Berkeley şi UC San Francisco. 

Oamenii de știință se referă la acest gen de interferență ca fiind 
„terapie”, deoarece dispozitivul este conceput pentru a fi a
în tratarea unor boli, cum sunt epilepsia sau Parkinson, pentru a 
opri o criză sau altă mișcare perturbatoare chiar de la începutul 
declanșării acesteia. 

„Dispozitivul nostru este capabil să monitorizeze creierul în 
timp ce aplică terapia, așa că știi exact ce se petrece
declarat Rikky Muller, coautor al noului studiu, pentru
Insider. Profesor de informatică și inginerie la UC Berkeley, 
Muller este, de asemenea, un cercetător al 

Aplicațiile interfețelor creier-mașină au luat o
în timp ce unii cercetători se concentrează pe folosirea lor 
pentru a ajuta persoanele cu leziuni ale măduvei spinării sau alte 
boli care afectează mişcarea trupului, al
modul în care interacționăm cu laptopurile și
urile. Atât o diviziune a Facebook, denumită anterior 
(Clădirea 8), cât și compania fondată de Elon Musk numită 
Neuralink au declarat că lucrează la îndeplinirea celui de al 
doilea scop. 

Muller a afirmat că cercetarea sa de la 
alte proiecte privind interfețele creier
Facebook. 

Programul derulat în secret de companie în cadrul 
devenit de notorietate, a suferit recent o remaniere, care a inclus 
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țiativă mai puțin cunoscută corelată cu programul de 5 
miliarde de dolari include studiul şi dezvoltarea unor interfețe 

șină, dispozitive care în esență traduc gândurile în 

 

Echipa de cercetători implicată în acest proiect, care include şi 
pe primate (cimpanzei) un 

dispozitiv cerebral implantabil wireless, numit pe scurt „Wand”. 
Primul lor studiu, publicat în ajunul Anului Nou în celebra şi 

, detaliază modul în care 
înregistrează, stimulează și întrerupe mișcarea 

maimuţelor în timp real. Practic, dispozitivul cerebral wireless 
modifică activitatea creierului detectând o mișcare normală și 

este un grup de cercetare medicală 
țiativa Chan Zuckerberg, şi are 

științifici de la Universitatea Stanford, UC 

știință se referă la acest gen de interferență ca fiind 
”, deoarece dispozitivul este conceput pentru a fi aplicat 

în tratarea unor boli, cum sunt epilepsia sau Parkinson, pentru a 
șcare perturbatoare chiar de la începutul 

Dispozitivul nostru este capabil să monitorizeze creierul în 
ii exact ce se petrece”, a 

declarat Rikky Muller, coautor al noului studiu, pentru Business 
și inginerie la UC Berkeley, 

Muller este, de asemenea, un cercetător al CZ Biohub. 

șină au luat o mare amploare: 
în timp ce unii cercetători se concentrează pe folosirea lor 
pentru a ajuta persoanele cu leziuni ale măduvei spinării sau alte 
boli care afectează mişcarea trupului, alții vizează să transforme 

ționăm cu laptopurile și cu smartphone-
urile. Atât o diviziune a Facebook, denumită anterior Building 8 

și compania fondată de Elon Musk numită 
au declarat că lucrează la îndeplinirea celui de al 

Muller a afirmat că cercetarea sa de la Biohub este izolată de 
țele creier-computer realizate la 

Programul derulat în secret de companie în cadrul Building 8, 
devenit de notorietate, a suferit recent o remaniere, care a inclus 
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eliminarea etichetei Building 8 și trecerea respectivelor proiecte 
experimentale sub umbrela unor noi diviziuni. La începutul 
acestui an, Business Insider informa în exclusivitate faptul că 
directorul programului a contribuit la crearea unui dispozitiv tip 
brăţară smart care transformă cuvintele în vibrații inteligibile. 

Un dispozitiv cerebral care modifică automat 
comportamentul  

În studiul publicat la începutul anului, Muller împreună cu o 
echipă de cercetători de la Universitatea Berkeley 
nou-înființată numită Cortera, cu activitate în domeniul 
dispozitivelor medicale, au detaliat cum au folosit un dispozitiv 
pe care l-au numit „Wand” pentru a opri o maimu
desfăşoare un comportament învăţat anterior. În acest caz, 
comportamentul implica mutarea unui cursor pe o 
ecran, utilizând un joystick, și menținerea lui în acea poziţie 
pentru o anumită perioadă de timp.  

Plasat pe capul maimuţei, dispozitivul Wand, de mărimea unei 
palme, este conectat direct la creierul acesteia. De acolo, el este 
capabil să înregistreze, să stimuleze şi să modifice 
comportamentul maimuței în timp real. 

Wand putea „simți” când primata era pe punctul de a mișca 
joystick-ul și oprea această mișcare cu un semnal electric 
orientat, trimis în partea dreaptă a creierului său, a spus Muller.
Şi din moment ce dispozitivul era wireless, maimu
nevoie să fie închisă fizic sau atașată de ceva, pentru ca 
dispozitivul să funcționeze. 

„Acest dispozitiv modifică radical jocul, în sensul că ai putea 
avea un subiect care se mişcă total liber și [dispozitivul] ar şti 
în mod autonom, sau automat, când și cum să
mișcările”, a spus Muller. 

Wand ar putea deveni în viitor o aplicaţie utilă pentru o serie de 
boli care afectează mișcarea, inclusiv pentru leziuni ale coloanei 
vertebrale și epilepsie. 

„Chiar acum putem lua în considerare o anumită func
motorie, simțim că ea se activează și o perturbăm
Muller. 

Acesta reprezintă un salt tehnologic imens față de dispozitivele 
actuale, care de obicei necesită mai multe bucăți de echip
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i trecerea respectivelor proiecte 
experimentale sub umbrela unor noi diviziuni. La începutul 

informa în exclusivitate faptul că 
directorul programului a contribuit la crearea unui dispozitiv tip 

ții inteligibile.  

Un dispozitiv cerebral care modifică automat 

În studiul publicat la începutul anului, Muller împreună cu o 
echipă de cercetători de la Universitatea Berkeley și o firmă 

tivitate în domeniul 
dispozitivelor medicale, au detaliat cum au folosit un dispozitiv 

” pentru a opri o maimuță să 
desfăşoare un comportament învăţat anterior. În acest caz, 
comportamentul implica mutarea unui cursor pe o țintă de pe un 

și menținerea lui în acea poziţie 

 

, de mărimea unei 
palme, este conectat direct la creierul acesteia. De acolo, el este 

reze, să stimuleze şi să modifice 

ți” când primata era pe punctul de a mișca 
și oprea această mișcare cu un semnal electric 

orientat, trimis în partea dreaptă a creierului său, a spus Muller. 
Şi din moment ce dispozitivul era wireless, maimuța nu avea 

șată de ceva, pentru ca 

Acest dispozitiv modifică radical jocul, în sensul că ai putea 
i [dispozitivul] ar şti 

și cum să-i întrerupă 

ar putea deveni în viitor o aplicaţie utilă pentru o serie de 
șcarea, inclusiv pentru leziuni ale coloanei 

Chiar acum putem lua în considerare o anumită funcție 
țim că ea se activează și o perturbăm”, a spus 

ță de dispozitivele 
ți de echipament 

voluminos și pot la un anumit moment fie să simtă mișcarea, fie 
să o perturbe. Dispozitivul lui Muller le realizează simultan pe 
amândouă, utilizând 128 de electrozi sau conductori, plasa
direct în creierul primatei – aproximativ de 31 de ori mai m
electrozi decât dispozitivele creier-computer de astăzi, care sunt 
limitate la un număr de 4-8 electrozi. 

„Cred că acest dispozitiv deschide o plajă de posibilită
inovatoare pentru noi tipuri de tratamente

Muller este, de asemenea, cofondator și președinte al consiliului 
de administrație al Cortera, care a primit finan
nerambursabilă din partea Agenției pentru Proiecte de Cercetare 
Avansată în Domeniul Apărării (DARPA) 
Național de Sănătate. Cercetarea sa cu priv
creier-mașină este doar o componentă a unui set mai larg de 
proiecte dezvoltate sub umbrela CZ Biohub

Joe DeRisi, copreședinte al Biohub și profesor de biofizică la 
UCSF, a declarat pentru Business Insider
să contribuie la susținerea proiectelor de cercetare efectuate de 
oamenii de știință locali, la construirea unor dispozitive 
medicale importante, care altfel nu ar exista 
limitelor”. 

„Vrem ca oamenii să facă ceva ieşit din comun, ceva ce al
oameni nu ar încerca vreodată”, a spus DeRisi.

Controlul computerelor cu ajutorul 
creierului – noua tehnologie de la 

Facebook
 

       Gigantul Facebook a anunţat la 23 septembrie că a 
cumpărat o firmă ce explorează căile prin care se poate 
comunica direct cu computerele prin intermediul 
semnalelor cerebrale.   

otrivit postului CNBC, citat de 
valoare de un miliard de dolari.  

Faceboook vrea să folosească tehnologia interfeţei neuronale a 
firmei new-yorkeze pentru a dezvolta o brăţa
conecteze în mod intuitiv alte dispozitive. 

Acest fapt va permite persoanelor care poartă brăţara să 
controleze respectivele dispozitive prin gândire şi cu ajutorul 
unor gesturi care vor fi interpretate de senzori. 

Vice-preşedintele Facebook, Andrew Bosworth, speră că 
tehnologia va fi disponibilă cât mai curând şi că se va trece 
rapid la producţia de masă.  

 

 

P
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și pot la un anumit moment fie să simtă mișcarea, fie 
să o perturbe. Dispozitivul lui Muller le realizează simultan pe 
amândouă, utilizând 128 de electrozi sau conductori, plasați 

aproximativ de 31 de ori mai mulți 
computer de astăzi, care sunt 

Cred că acest dispozitiv deschide o plajă de posibilități 
inovatoare pentru noi tipuri de tratamente”, a spus Muller. 

și președinte al consiliului 
, care a primit finanțare 

ției pentru Proiecte de Cercetare 
Avansată în Domeniul Apărării (DARPA) și a Institutului 

țional de Sănătate. Cercetarea sa cu privire la interfețele 
șină este doar o componentă a unui set mai larg de 

CZ Biohub. 

și profesor de biofizică la 
Business Insider că inițiativa urmărește 

ținerea proiectelor de cercetare efectuate de 
știință locali, la construirea unor dispozitive 

medicale importante, care altfel nu ar exista și la „depășirea 

Vrem ca oamenii să facă ceva ieşit din comun, ceva ce alți 
”, a spus DeRisi. 

Controlul computerelor cu ajutorul 
noua tehnologie de la 
Facebook 

Gigantul Facebook a anunţat la 23 septembrie că a 
cumpărat o firmă ce explorează căile prin care se poate 

u computerele prin intermediul 

, citat de Reuters, contractul are o 
 

Faceboook vrea să folosească tehnologia interfeţei neuronale a 
yorkeze pentru a dezvolta o brăţară care să 

conecteze în mod intuitiv alte dispozitive.  

Acest fapt va permite persoanelor care poartă brăţara să 
controleze respectivele dispozitive prin gândire şi cu ajutorul 
unor gesturi care vor fi interpretate de senzori.  

Andrew Bosworth, speră că 
tehnologia va fi disponibilă cât mai curând şi că se va trece 
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Atac cibernetic pe toate fronturile!

       

Există numeroase articole despre hackeri și posibilitatea ca 
toate dispozitivele mobile (smartphonuri, laptopuri, tablete) 
pe care le folosim să fie controlate prin intermediul lor.

ar cine sunt acești hackeri? Compania Kaspersky Lab 
atrage atenția de o bună bucată de vreme asupra 
atacurilor cibernetice puse la cale de anumite entită

denumite „hackeri”. Dincolo de faptul că nu ni se spune cine 
sunt acești hackeri și cum pot fi contracarați, Kaspersky Lab ne 
ține la curent cu faptul că atacurile cibernetice asupra 
dispozitivelor inteligente mobile se înmulțesc. Chiar și anumite 
instituții europene sunt ținta atacurilor cibernetice, nu doar 
utilizatorii obișnuiți. Conform unor surse din domeniu, 
serverele Comisiei Europene au fost vizate în 2016 de 110 
atacuri informatice distincte, „provenite din mai multe surse

Mai aflăm că „instituțiile europene și-au luat măsuri de 
precauție, responsabililor de rang înalt li s
folosească mesageria electronică criptată”. De
suspect de serviciu, Rusia, un purtător de cuvânt al executivului 
comunitar a afirmat că „diferiți atacatori împart 
aceleași instrumente și metode și își ascund identitățile 
utilizând servere anonime”. Aşadar, autorii atacurilor nu pot fi 
identificați, conform specialiștilor. Și totuși, există hackering, 
fără hackeri? 

Vault 7  

Acţiunea denumită Vault 7 (Seiful 7) a fost iniţiată de grupul 
WikiLeaks condus de Asange şi este considerată cea mai mare 
dezvăluire de documente secrete de la cea iniţiată de fostul 
angajat NSA, Edward Snowden, actualmente în exil la 
Moscova.  

WikiLeaks a publicat pe 7 martie 2017 detalii ale unui program 
de „hacking” desfăşurat de CIA, acest set de documente fiind 
primul dintr-o serie de şapte episoade ce descriu practici ale 
serviciilor secrete americane. 

În primul episod, intitulat de WikiLeaks „Year Zero
Zero), „este descrisă anvergura programului de piraterie 
cibernetică al CIA, care a exploatat cu ajutorul programelor 
malware vulnerabilităţile sistemelor informatice ale unor 
companii din SUA şi Europa şi ale unor produse
faptul că prin intermediul acestor viruşi, denumiţi
practic orice dispozitiv inteligent (telefon, laptop sau tabletă) 
poate fi supravegheat de CIA pentru extragerea informaţiilor. 
Inclusiv televizoarele inteligente, smart TV! 

Prin intermediul acestor atacuri cibernetice, dispozitivel
funcţionează cu sisteme de operare Android, IOS, Windows sau 
Linux pot fi controlate în sensul că pot fi puse în funcţiune 

D
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Atac cibernetic pe toate fronturile! 

și posibilitatea ca 
martphonuri, laptopuri, tablete) 

pe care le folosim să fie controlate prin intermediul lor.  

ști hackeri? Compania Kaspersky Lab 
ția de o bună bucată de vreme asupra 

atacurilor cibernetice puse la cale de anumite entități 
ite „hackeri”. Dincolo de faptul că nu ni se spune cine 

ști hackeri și cum pot fi contracarați, Kaspersky Lab ne 
ține la curent cu faptul că atacurile cibernetice asupra 

țesc. Chiar și anumite 
ținta atacurilor cibernetice, nu doar 

șnuiți. Conform unor surse din domeniu, 
serverele Comisiei Europene au fost vizate în 2016 de 110 

provenite din mai multe surse”. 

au luat măsuri de 
ție, responsabililor de rang înalt li s-a cerut să 

”. Deși există un 
suspect de serviciu, Rusia, un purtător de cuvânt al executivului 

part și folosesc 
și instrumente și metode și își ascund identitățile 

”. Aşadar, autorii atacurilor nu pot fi 
ți, conform specialiștilor. Și totuși, există hackering, 

(Seiful 7) a fost iniţiată de grupul 
condus de Asange şi este considerată cea mai mare 

dezvăluire de documente secrete de la cea iniţiată de fostul 
angajat NSA, Edward Snowden, actualmente în exil la 

7 detalii ale unui program 
de „hacking” desfăşurat de CIA, acest set de documente fiind 

o serie de şapte episoade ce descriu practici ale 

Year Zero” (Anul 
scrisă anvergura programului de piraterie 

cibernetică al CIA, care a exploatat cu ajutorul programelor 
malware vulnerabilităţile sistemelor informatice ale unor 
companii din SUA şi Europa şi ale unor produse”. Se arată 

ruşi, denumiţi malware, 
practic orice dispozitiv inteligent (telefon, laptop sau tabletă) 
poate fi supravegheat de CIA pentru extragerea informaţiilor. 

Prin intermediul acestor atacuri cibernetice, dispozitivele care 
funcţionează cu sisteme de operare Android, IOS, Windows sau 
Linux pot fi controlate în sensul că pot fi puse în funcţiune 

microfonul şi camera foto chiar şi atunci când aparatele sunt 
închise! În cazul televizoarelor Samsung Smart TV, malware
denumit Weeping Angel (Îngerul plângăcios) face ca ele să 
înregistreze audio şi video chiar şi când sunt închise, prin 
iniţierea unei „stingeri false” (fake-off
că a stins televizorul, acesta este doar aparent închis, el 
continuând să funcţioneze pentru ca microfonul şi camera video 
să înregistreze tot ce se petrece în cameră.

„Astfel, toate înregistrările sunt trimise, 
CIA”, după cum susţine WikiLeaks. Potrivit 
Zero” conţine 8.761 de documente şi arhive obţinute de „
izolată şi bine securizată de la Centrul de Operaţiuni 
Cibernetice al CIA din Langley, Virginia
centru, CIA ar fi folosit şi consulatul american de la Frankfurt 
„ca bază de operaţiuni acoperite pentru hack
Orientul Mijlociu şi Africa”, mai dezvăluie 

Site-ul mai afirmă că „CIA a pierdut controlul asupra celei mai 
mari părţi a arsenalului sau de hacking, inclusiv softuri 
malware, viruşi, troieni, alte softuri malware ce infecteaz
sistemele de control de la distanţă, precum şi documente 
asociate”, iar această colecţie „cu sute de milioane de coduri
oferă posesorului ei aceeaşi capacitate de hacking de care 
dispune CIA-ul. 

Iar această colecție „a ajuns în mod neautorizat în posesi
foşti hackeri angajaţi ai diferitelor servicii secrete americane, 
iar unul dintre ei a oferit acestui site o parte din arhiva de 
date”. WikiLeaks mai spune şi că CIA „
de război cibernetic şi a ajuns astfel să rivalizeze la a
capitol cu NSA, celălalt serviciu de informaţii al SUA cunoscut 
pentru operaţiunile sale de spionaj cibernetic
acest aspect, un purtător de cuvânt al CIA a declarat pentru 
FoxNews: „Nu comentăm în legătură cu autenticitatea şi 
conţinutul presupuselor documente secrete

Decriptarea mesajelor criptate  

La un moment dat, Edward Snowden afirma că o modalitate de 
a împiedica controlarea de către CIA a dispozitivelor mobile 
(telefoane, tablete, laptopuri), controlarea tuturor mesajelor 
(mail, sms), este criptarea acestora, modalitate pe care o 
foloseşte şi el atunci când comunică pe internet. Iată că 
dezvăluirile WikiLeaks demonstrează că în cadrul 
departamentelor specializate de hackeri din cadrul CIA, chiar şi 
mesajele criptate transmise prin aplicaţii precum WhatsApp, 
Signal, Telegram, Wibo, Confide sau Cloackman pot fi 
decriptate. 

Iar uneltele de „hackuire” şi toate aceste malware sunt 
dezvoltate, conform WikiLeaks, „de Engineering Development 
Group (EDG), un grup de software din cadrul Cen
Intelligence (CCI), care este un departament aparţinând de 
Directorate for Digital Innovation 
Inovații Digitale) din cadrul CIA”, sau obţinute de la entităţi 
precum „GCHQ, NSA sau de la alţi contractori de arme 
cibernetice”. 
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microfonul şi camera foto chiar şi atunci când aparatele sunt 
închise! În cazul televizoarelor Samsung Smart TV, malware-ul 

numit Weeping Angel (Îngerul plângăcios) face ca ele să 
înregistreze audio şi video chiar şi când sunt închise, prin 

off): deşi utilizatorul crede 
că a stins televizorul, acesta este doar aparent închis, el 

să funcţioneze pentru ca microfonul şi camera video 
să înregistreze tot ce se petrece în cameră. 

Astfel, toate înregistrările sunt trimise, via internet, la servere 
. Potrivit Wikileaks, „Year 

te şi arhive obţinute de „o reţea 
izolată şi bine securizată de la Centrul de Operaţiuni 
Cibernetice al CIA din Langley, Virginia”. Pe lângă acest 
centru, CIA ar fi folosit şi consulatul american de la Frankfurt 
ca bază de operaţiuni acoperite pentru hackerii săi în Europa, 

”, mai dezvăluie WikiLeaks. 

CIA a pierdut controlul asupra celei mai 
mari părţi a arsenalului sau de hacking, inclusiv softuri 
malware, viruşi, troieni, alte softuri malware ce infectează 
sistemele de control de la distanţă, precum şi documente 

cu sute de milioane de coduri” 
oferă posesorului ei aceeaşi capacitate de hacking de care 

a ajuns în mod neautorizat în posesia unor 
foşti hackeri angajaţi ai diferitelor servicii secrete americane, 
iar unul dintre ei a oferit acestui site o parte din arhiva de 

mai spune şi că CIA „şi-a sporit capacităţile 
de război cibernetic şi a ajuns astfel să rivalizeze la acest 
capitol cu NSA, celălalt serviciu de informaţii al SUA cunoscut 
pentru operaţiunile sale de spionaj cibernetic”. Referitor la 
acest aspect, un purtător de cuvânt al CIA a declarat pentru 

Nu comentăm în legătură cu autenticitatea şi 
l presupuselor documente secrete”. 

La un moment dat, Edward Snowden afirma că o modalitate de 
a împiedica controlarea de către CIA a dispozitivelor mobile 
(telefoane, tablete, laptopuri), controlarea tuturor mesajelor 

sms), este criptarea acestora, modalitate pe care o 
foloseşte şi el atunci când comunică pe internet. Iată că 

demonstrează că în cadrul 
departamentelor specializate de hackeri din cadrul CIA, chiar şi 

n aplicaţii precum WhatsApp, 
Signal, Telegram, Wibo, Confide sau Cloackman pot fi 

Iar uneltele de „hackuire” şi toate aceste malware sunt 
de Engineering Development 

Group (EDG), un grup de software din cadrul Center for Cyber 
Intelligence (CCI), care este un departament aparţinând de 
Directorate for Digital Innovation – DDI (Direcția pentru 

”, sau obţinute de la entităţi 
GCHQ, NSA sau de la alţi contractori de arme 
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Mai este şi povestea companiei Apple, renumită pentru 
telefoanele iPhone şi tabletele iPad. Compania foloseşte, ca şi 
pe laptopuri, un sistem de operare propriu, denumit în cazul 
telefoanelor şi tabletelor iOS. La un moment dat compania a 
intrat în conflict cu FBI pentru că nu a vrut să ofere cheia de 
decriptare a unui iPhone folosit de un terorist. Până la urma 
„scandalul” s-a dovedit inutil, deoarece WikiLeaks 
acum preocupările CIA pentru dispozitivele Apple.

Astfel, în ciuda faptului că iPhone-urile au reprezentat doar 
14,5% din piaţa globală a smart phone-urilor, în 2016, „
unitate specială CIA şi-a dedicat activitatea pentru producerea 
de malware (softuri maliţioase) care pot controla şi filtra datele 
ce rulează pe sistemele iOS şi iPads, dar şi pentru decriptarea 
mesajelor trimise de pe dispozitive Apple”. De ce această atenţie 
sporită şi individualizată pentru Apple? Răspunsul poate fi 
explicat prin „popularitatea în creştere a iPhone
mediul elitelor politice, diplomatice şi de afaceri

Aceasta este prezentarea globală a documentelor încriptate 
trimise de WikiLeaks, documente ce pot fi decriptate cu o parolă 
care a fost publicată pe internet. Concluzia: romanul 1984 al lui 
George Orwell pare o dulce şi nevinovată ficţiune p
realitatea erei digitale de azi. 

China dezvoltă arme sonice portabile, 
pentru controlul mulțimilor

         După doi ani de cercetări, aceste dispozitive, pe 
benzină, vor fi produse în masă  

hina a creat prima armă sonică portabilă din lume, 
pentru a înăbuși revoltele, conform Academiei Chineze 
de Științe. 

Instrumentul, în formă de pușcă, care a fost creat în colaborare 
cu armata și forțele de ordine, este conceput pentru a dispersa 
mulțimile folosind undele focalizate, cu sunet de frecvență 
joasă, a declarat Institutul Tehnic de Fizică 
Academiei. 

C

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019Lohanul nr.  49,  octombrie  2019

Mai este şi povestea companiei Apple, renumită pentru 
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telefoanelor şi tabletelor iOS. La un moment dat compania a 

conflict cu FBI pentru că nu a vrut să ofere cheia de 
decriptare a unui iPhone folosit de un terorist. Până la urma 
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care a fost publicată pe internet. Concluzia: romanul 1984 al lui 
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China dezvoltă arme sonice portabile, 
țimilor 

După doi ani de cercetări, aceste dispozitive, pe 

hina a creat prima armă sonică portabilă din lume, 
și revoltele, conform Academiei Chineze 

 

șcă, care a fost creat în colaborare 
și forțele de ordine, este conceput pentru a dispersa 

țimile folosind undele focalizate, cu sunet de frecvență 
să, a declarat Institutul Tehnic de Fizică și Chimie al 

Printre efectele biologice ale acestui dispozitiv se numără 
disconfortul extrem cu vibrații în timpan, globii oculari, stomac, 
ficat și creier, au specificat oamenii de știință.

Studiile din anii ’40 au descoperit că energia sonoră de joasă 
frecvență ar putea, în funcție de intensitate și expunere, să 
provoace amețeli, dureri de cap, vărsături, spasme intestinale, 
defecări involuntare, leziuni ale organelor 

Armele sonice sunt de regulă voluminoase 
montate pe mașini. Până la prototipul chinezesc, care nu are 
părți mobile, acestea aveau nevoie de alimentarea cu 
electricitate a unei bobine magnetice pentru a fi generată astfel 
energia. Aceasta însemna că aveau nevoie de o sursă mare 
stabilă de electricitate. 

Profesorul Xie Xiujuan, conducătorul proiectului, a spus că 
dispozitivul recurge acum la un vas în formă de tub care con
un gaz inert. Când tubul este încălzit, particulele de gaz 
vibrează și astfel se emite un sunet profund 

Prototipul a trecut de testele de teren și terțe părți iar echipa de 
proiect a finalizat evaluarea efectelor dispozitivului asupra 
trupului uman, a transmis Academia. 

Pe 4 septembrie, un grup de oameni de 
partea Ministerului Științei și Tehnologiei s
şi au aprobat proiectul pentru producția în masă a dispozitivelor 
sonice elaborate de echipa coordonată de Xie.

Comitetul a sugerat ca rezultatele proiectului să fie transf
în echipamente practice cât mai curând posibil, a spus 
Academia. 

Într-o fotografie de pe site-ul institutului, dispozitivul poate fi 
văzut pe o masă din sala de ședință, în timp ce experții 
deliberau. Arată asemănător cu o pu
trăgaci și țeavă. 

Xie a refuzat sa dezvăluie detalii despre frecven
sau zona sa efectivă de acoperire. De asemenea, a refuzat să 
discute despre utilizările acestei arme, neavând acordul 
autorităților superioare. 

Guvernul chinez a lansat programul de arme sonice în 2017, iar 
finalitatea acestuia este puțin probabil sa fie relaționată cu lunile 
de proteste anti-guvern, din Hong Kong.

Până în prezent, nu sunt dovezi cum că solda
ofițerii de ordine să fi folosit astfel de echipam
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Profesorul Xie Xiujuan, conducătorul proiectului, a spus că 
dispozitivul recurge acum la un vas în formă de tub care conține 
un gaz inert. Când tubul este încălzit, particulele de gaz 

stfel se emite un sunet profund și uniform. 

și terțe părți iar echipa de 
proiect a finalizat evaluarea efectelor dispozitivului asupra 

Pe 4 septembrie, un grup de oameni de știință și ingineri din 
Științei și Tehnologiei s-au reunit la Beijing 

ția în masă a dispozitivelor 
sonice elaborate de echipa coordonată de Xie. 

Comitetul a sugerat ca rezultatele proiectului să fie transformate 
în echipamente practice cât mai curând posibil, a spus 
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ședință, în timp ce experții 

deliberau. Arată asemănător cu o pușcă, are un încărcător, 

Xie a refuzat sa dezvăluie detalii despre frecvența dispozitivului 
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discute despre utilizările acestei arme, neavând acordul 
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țin probabil sa fie relaționată cu lunile 

guvern, din Hong Kong. 

Până în prezent, nu sunt dovezi cum că soldații chinezi sau 
țerii de ordine să fi folosit astfel de echipamente. 
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Documente ale Organizaţiei Na
Unite confirmă politica de înlocuire a 

populației europene 

           Multe surse au semnalat politica Marii Înlocuiri, 
printre care celebrul Renaud Camus. Cu toate acestea, 
ideea migrării dirijate din umbră este prezentată de mass
media ca fiind o conspirație neonazistă. 

i bine, documente oficiale ale Na
demonstrează realitatea acestei politici atât de negată de 
presa mincinoasă.  

Estimările Organizaţiei Națiunilor Unite indică faptul că în 
următorii 50 de ani, populațiile din aproape toate țările Europei, 
precum și Japonia se vor confrunta cu declinul și îmbătrânirea 
populației. Noile provocări ale declinului și îmbătrânirii 
populațiilor vor necesita evaluări cuprinzătoare ale multor 
politici și programe stabilite, inclusiv a celor legate de migrația 
internațională. Concentrându-se pe aceste două tendin
marcante și critice ale populației, raportul ia în considerare 
migrația de înlocuire pentru opt țări cu fertilitate scăzută 
(Franța, Germania, Italia, Japonia, Republica Coreea, Federa
Rusă, Regatul Unit și Statele Unite) și două regiuni (Europa și 
Uniunea Europeană). Migrația de înlocuire se referă la migrația 
internațională necesară unei țări pentru a compensa declinul și 
îmbătrânirea populației ca urmare a ratelor scăzute de fertilitate 
și mortalitate. 

Captură de ecran de pe site-ul Organizaţiei Naţiunilor Unite

„Migraţia de înlocuire: Este o soluție pentru declinul și 
îmbătrânirea populațiilor?  

 

E
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Fluorul din apa de la robinet scade IQ
copiilor 

 
Christine Till

       Fluorul, prezent în apa de la robinet în unele ţări, ar 
putea afecta IQ-ul copiilor mici, se arată într
publicat recent, ale cărui rezultate sunt contestate de mai 
mulţi experţi, relatează AFP. 

ncepând cu anii 1950, fluorura a fost adăugată în apa de la 
robinet în multe ţări industrializate pentru a preveni cariile 
dentare. 

Concentraţiile foarte mari ale acestui mineral s
toxice pentru creier. 

„Ne-am dat seama că există o mulţime de întrebări cu privire la 
pericolul pe care îl reprezintă fluorul din apă, în special pentru 
femeile însărcinate şi copiii mici”, a de
Universitatea York din Canada, autorul principal al studiului 
publicat în JAMA Pediatrics. 

Potrivit cercetătorilor, apa fluorurată este distribuită către 
aproximativ 66% din populaţia Statelor Unite, către 38% din 
cetăţenii canadieni şi către 3% din cetăţenii europeni.

La studiu au participat circa 601 perechi mamă
oraşe canadiene, dintre care 41% trăiesc în comunităţi 
alimentate cu apă fluorurată. 

Autorii studiului au descoperit că o creştere a concentraţiei de 
fluor în urina femeilor însărcinate cu un miligram pe litru a fost 
asociată cu o scădere cu 4,5 puncte a IQ
de trei sau patru ani, dar nu şi în rândul fetelor.

Analizând aportul zilnic de fluor ingerat de mamă în locul 
fluorului din urină, cercetătorii au descoperit că o creştere cu un 
miligram a acestui aport a fost asociată cu o scădere cu 3,7 
puncte a IQ-ului la băieţi şi la fete. 
domenii precum statistică, toxicologie şi neuroştiinţă au 
exprimat critici serioase asupra studiului.

Anticipând controversa, JAMA Pediatrics
neobişnuită de a publica o notă în care precizează că decizia de 
a publica articolul „nu a fost uşoară”. 

Ca urmare a rolului său în reducerea importantă a cariilor în 
rândul locuitorilor din Statele Unite, fluorizarea apei este 
considerată a fi una dintre primele 10 mari succese în domeniul 
sănătăţii publice din secolul XX, potrivit Centrului pentru 
controlul şi prevenirea bolilor (CDC). 

Totuşi, mai multe studii, care au implica
copii, nu au descoperit nicio dovadă în acest sens la 
comunităţile ce foloseau mult fluor faţă de cele care nu foloseau 

Î
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Fluorul din apa de la robinet scade IQ-ul 
 

Christine Till, Anna Choi 

Fluorul, prezent în apa de la robinet în unele ţări, ar 
ici, se arată într-un studiu 

publicat recent, ale cărui rezultate sunt contestate de mai 

ncepând cu anii 1950, fluorura a fost adăugată în apa de la 
robinet în multe ţări industrializate pentru a preveni cariile 

centraţiile foarte mari ale acestui mineral s-au dovedit a fi 

am dat seama că există o mulţime de întrebări cu privire la 
pericolul pe care îl reprezintă fluorul din apă, în special pentru 

”, a declarat Christine Till de la 
Universitatea York din Canada, autorul principal al studiului 

Potrivit cercetătorilor, apa fluorurată este distribuită către 
aproximativ 66% din populaţia Statelor Unite, către 38% din 

dieni şi către 3% din cetăţenii europeni. 

La studiu au participat circa 601 perechi mamă-copil din şase 
oraşe canadiene, dintre care 41% trăiesc în comunităţi 

Autorii studiului au descoperit că o creştere a concentraţiei de 
uor în urina femeilor însărcinate cu un miligram pe litru a fost 

asociată cu o scădere cu 4,5 puncte a IQ-ului în rândul băieţilor 
de trei sau patru ani, dar nu şi în rândul fetelor. 

Analizând aportul zilnic de fluor ingerat de mamă în locul 
urină, cercetătorii au descoperit că o creştere cu un 

miligram a acestui aport a fost asociată cu o scădere cu 3,7 
 Însă numeroşi experţi în 

domenii precum statistică, toxicologie şi neuroştiinţă au 
rioase asupra studiului. 

JAMA Pediatrics a luat decizia 
neobişnuită de a publica o notă în care precizează că decizia de 

 

Ca urmare a rolului său în reducerea importantă a cariilor în 
cuitorilor din Statele Unite, fluorizarea apei este 

considerată a fi una dintre primele 10 mari succese în domeniul 
sănătăţii publice din secolul XX, potrivit Centrului pentru 

 

Totuşi, mai multe studii, care au implicat peste 480.000 de 
copii, nu au descoperit nicio dovadă în acest sens la 
comunităţile ce foloseau mult fluor faţă de cele care nu foloseau 
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fluor. De fapt, un studiu a arătat că incidenţa cariilor dentare era 
mai mare în zona în care apa avea niveluri mari 
mult decât atât, sănătatea dentară din Europa s-a îmbunătăţit din 
1970, dar fără fluorizarea apei. 

Anna Choi, de la HSPH, raportează în revista 
Health Perspectives un studiu care a analizat copiii din două 
comunităţi din apropiere. Cercetătorii au descoperit că cei din 
zona cu nivelul scăzut de fluor aveau o şansă de 28% mai mare 
de a fi normali, inteligenţi sau cu o inteligenţă ridicată.

În zona cu niveluri ridicate de fluor, cifra era de 8%. Cercetările 
au dezvăluit faptul că în comunitatea cu un nivel scăzut de 
fluor, numai 6% dintre copii erau retardaţi mintal, comparativ 
cu 15% în comunitatea cu niveluri mari de fluor. 

HSPH susţine că există în prezent 23 de studii pe oameni şi 100 
de studii pe animale care leagă utilizarea de apă fluorizată de 
leziunile creierului. Aceste constatări arată o creştere a 
depunerilor de aluminiu şi a plăcii de beta-amiloid în creier, 
ambele asociate cu boala Alzheimer. 

S-a înregistrat şi o scădere a receptorilor acetilcolinici, care 
ajută la transmiterea mesajelor nervoase. Aceste schimbări ar 
putea avea efecte nefaste asupra neurodezvoltării unui copil.

Fluorura trece prin bariera placentară, ceea ce ar putea cauza 
probleme în dezvoltarea creierului fătului. 

Deşi ştiinţa nu recunoaşte aceasta î
oficial, ne putem totuși vindeca de orice 
boală cu ajutorul unor energii subtile 

benefice... 

...ce există în MACROCOSMOS și care sunt nesfârșite!

 
Există o mulţime de articole pe internet despre vindecări de boli 
cu ajutorul energiilor subtile benefice. Există două curente cu 
privire la acest subiect: unul care consideră că vindecarea 
energetică este foarte eficientă, iar celălalt care nici măcar nu o 
recunoaşte ca fiind o opţiune medicală plauzibilă. 

Ce este energia?  

Vindecătorii energetici susţin că totul este făcut din energie, ea 
fiind omniprezentă. Există energie în obiectele din jurul nostru, 
în aerul care ne înconjoară şi chiar şi în propriul nostru trup. 
Această afirmaţie se verifică chiar şi din punct de vedere 
ştiinţific: este cunoscut în comunitatea ştiinţifică faptul că totul 
în Univers există sub două forme: materie şi energie (sub formă 
de unde). În anul 1924, fizicianul francez Louis de Broglie a 
arătat dovezi concludente că atât materia, cât şi undele 
energetice sunt două fețe ale aceleiaşi monede. Acest aspect a 
ajuns să fie cunoscut sub numele de natura duală a materiei
Totul, de la electroni şi până la fiinţe vii, prezintă această 
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fluor. De fapt, un studiu a arătat că incidenţa cariilor dentare era 
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Anna Choi, de la HSPH, raportează în revista Environmental 
un studiu care a analizat copiii din două 
ere. Cercetătorii au descoperit că cei din 

zona cu nivelul scăzut de fluor aveau o şansă de 28% mai mare 
de a fi normali, inteligenţi sau cu o inteligenţă ridicată. 

În zona cu niveluri ridicate de fluor, cifra era de 8%. Cercetările 
în comunitatea cu un nivel scăzut de 

fluor, numai 6% dintre copii erau retardaţi mintal, comparativ 
 

HSPH susţine că există în prezent 23 de studii pe oameni şi 100 
de apă fluorizată de 

leziunile creierului. Aceste constatări arată o creştere a 
amiloid în creier, 

a înregistrat şi o scădere a receptorilor acetilcolinici, care 
nsmiterea mesajelor nervoase. Aceste schimbări ar 

putea avea efecte nefaste asupra neurodezvoltării unui copil. 

Fluorura trece prin bariera placentară, ceea ce ar putea cauza 

Deşi ştiinţa nu recunoaşte aceasta în mod 
și vindeca de orice 

boală cu ajutorul unor energii subtile 

și care sunt nesfârșite!  

Există o mulţime de articole pe internet despre vindecări de boli 
ice. Există două curente cu 

privire la acest subiect: unul care consideră că vindecarea 
energetică este foarte eficientă, iar celălalt care nici măcar nu o 
recunoaşte ca fiind o opţiune medicală plauzibilă.  

că totul este făcut din energie, ea 
fiind omniprezentă. Există energie în obiectele din jurul nostru, 
în aerul care ne înconjoară şi chiar şi în propriul nostru trup. 
Această afirmaţie se verifică chiar şi din punct de vedere 

comunitatea ştiinţifică faptul că totul 
în Univers există sub două forme: materie şi energie (sub formă 
de unde). În anul 1924, fizicianul francez Louis de Broglie a 
arătat dovezi concludente că atât materia, cât şi undele 

leiaşi monede. Acest aspect a 
natura duală a materiei. 

Totul, de la electroni şi până la fiinţe vii, prezintă această 

dualitate. Astfel, trupul uman este o parte a acestor unde 
energetice care cuprind totalitatea Univers

Cum ne putem vindeca cu ajutorul energiilor benefice?

Trupul nostru nu este doar expus la această energie 
atotcuprinzătoare, dar, de asemenea, generează propria sa 
energie. Mai mult decât atât, conștiința noastră are un anumit 
nivel de control asupra acestei energii şi este perfect capabilă să 
ne vindece propriul trup. Dar, incapacitatea noastră de a ne 
conecta conștient la sursele de energie benefică, ne
un punct în care nu mai suntem în măsură să controlăm această 
energie. Vindecătorii energetici susţin că ei sunt capabili să 
controleze energia subtilă și să opere cu ea 
interiorul lor, energia din jurul lor şi energia pe care pacientul o 
produce. Prin canalizarea de energii subtile benefice în direcţia 
bolilor, ei sunt capabili să vindece rănile şi afec
oamenilor. 

Din punct de vedere istoric, multe culturi au propagat această 
credinţă. Romanii antici credeau în principiul „
molem”, care se traduce prin „mintea mişcă materia
multe afirmaţii similare pot fi găsite în diferite culturi din 
întreaga lume. În ceea ce priveşte medicina modernă, există o 
serie de dispozitive şi proceduri medicale care fac uz de energie 
sub diferite forme, pentru a vindeca boli. Unele dintre ele sunt 
regăsite în radioterapie, helioterapie, ultrasunete şi multe altele. 
Energia este utilizată de către medici în aproape toate spitalele 
pentru a trata pacienţii cu o boală sau alta. În acest moment, 
ştiinţa din spatele vindecării energetice este solidă. Cu toate 
acestea, nu există nicio dovadă științifică în sprijinul afirmaţiei 
că vindecătorii energetici sunt capabili să controleze această 
energie. 

Pot capta energia vindecătoare tămăduitorii energetici?

Cu toate că nu există nicio dovadă sau explicaţie ştiinţifică cu 
privire la modul în care vindecătorii energetici controlează 
această energie omniprezentă, este necesar să remarcăm un 
singur fapt: dacă noi nu reuşim să explicăm ceva, aceasta nu 
înseamnă că acel aspect nu este posibil. Există o posibilitate 
foarte reală ca viitoarele concepte ştiinţifice să poată explica 
fenomenul. În anul 2000, cercetătorii de la Universitatea din 
Maryland şi de la Universitatea din Exeter au efectuat un studiu 
în care au constatat că mai mult de jumătate dintre pacienţi au 
fost vindecaţi de către tămăduitorii energetici.

Concluzie  

Înţelegerea ştiinţifică a câmpului de energie vindecătoare este 
una primitivă şi, de aceea, este nevoie să fie realizate mai multe 
cercetări ştiinţifice riguroase în acest domeniu. 

Așa cum numeroase cazuri dovedesc, este pe
vindecăm doar cu ajutorul energiilor, fără a mai fi nevoie de alte 
metode medicale. 
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dualitate. Astfel, trupul uman este o parte a acestor unde 
energetice care cuprind totalitatea Universului. 

Cum ne putem vindeca cu ajutorul energiilor benefice?  

Trupul nostru nu este doar expus la această energie 
atotcuprinzătoare, dar, de asemenea, generează propria sa 

știința noastră are un anumit 
a acestei energii şi este perfect capabilă să 

ne vindece propriul trup. Dar, incapacitatea noastră de a ne 
știent la sursele de energie benefică, ne-a condus la 

un punct în care nu mai suntem în măsură să controlăm această 
energetici susţin că ei sunt capabili să 

și să opere cu ea – energia din 
interiorul lor, energia din jurul lor şi energia pe care pacientul o 
produce. Prin canalizarea de energii subtile benefice în direcţia 

bili să vindece rănile şi afecțiunile 

Din punct de vedere istoric, multe culturi au propagat această 
credinţă. Romanii antici credeau în principiul „mens agitat 

mintea mişcă materia”. Mai 
t fi găsite în diferite culturi din 

În ceea ce priveşte medicina modernă, există o 
serie de dispozitive şi proceduri medicale care fac uz de energie 
sub diferite forme, pentru a vindeca boli. Unele dintre ele sunt 

elioterapie, ultrasunete şi multe altele. 
Energia este utilizată de către medici în aproape toate spitalele 
pentru a trata pacienţii cu o boală sau alta. În acest moment, 
ştiinţa din spatele vindecării energetice este solidă. Cu toate 

științifică în sprijinul afirmaţiei 
că vindecătorii energetici sunt capabili să controleze această 

Pot capta energia vindecătoare tămăduitorii energetici?  

Cu toate că nu există nicio dovadă sau explicaţie ştiinţifică cu 
l în care vindecătorii energetici controlează 

această energie omniprezentă, este necesar să remarcăm un 
singur fapt: dacă noi nu reuşim să explicăm ceva, aceasta nu 
înseamnă că acel aspect nu este posibil. Există o posibilitate 

oncepte ştiinţifice să poată explica 
fenomenul. În anul 2000, cercetătorii de la Universitatea din 
Maryland şi de la Universitatea din Exeter au efectuat un studiu 
în care au constatat că mai mult de jumătate dintre pacienţi au 

duitorii energetici. 

Înţelegerea ştiinţifică a câmpului de energie vindecătoare este 
una primitivă şi, de aceea, este nevoie să fie realizate mai multe 
cercetări ştiinţifice riguroase în acest domeniu.  

șa cum numeroase cazuri dovedesc, este perfect posibil să ne 
vindecăm doar cu ajutorul energiilor, fără a mai fi nevoie de alte 
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Vrei să trăiești până la 100 de ani? Reține 
imediat aceste 7 reguli ale longevivilor

 

       Japonia este țara în care trăiesc cei mai mulți logeviv
În prezent, acolo sunt mai mult de 30 de mii de oameni ce au 
vârsta de peste 100 de ani.  

e ce japonezii ajung la o vârstă atât de înaintată 
să le repetăm experiența? 

Pentru a trăi mulți ani, simțidu-te bine și armonios, trebuie să 
respecți un set de reguli. Nu contează ce vârstă ai acum. Dacă 
vei începe să le respecți, vei porni pe calea sănătății, fericirii și a 
longevității. 

1. Fă mai multă mișcare 

Bunicii japonezi merg pe jos cel puțin o oră pe zi și se ocupă de 
treburi casnice nu foarte grele, de aceea sunt mai pu
predispuși la atacuri de cord sau cerebrale. Activitatea fizică îi 
împiedică să adune kilograme și îi ajută să lupte cu infecțiile.

Mai mult ca atât, se știe foarte bine că aerobica și exercițiile la 
sală reduc riscul de cancer și diabet. În timp ce lipsa activității, 
reduce speranța de viață cu 4 ani. De aceea, fă cât mai multă 
mișcare, practică gimnastica matinală, mersul cu bicicleta, 
alergatul, înotul sau dansurile. 

2. Uită de supărări 

Este greu să uiți răul pe care ți l-a făcut cineva. Să
atitudinea e o muncă foarte grea. Ura, durerea, dorin
răzbuna – sunt emoții suficiente pentru a te lipsi de bucuria 
vieții. Dacă răufăcătorul ți-a distrus echilibrul emo
consideră că a câștigat. Iertarea este un mit, întrucât în interior 
oricum rămâne durerea și simțul nedreptății. Pentru a te 
vindeca, nu este necesar să ierți persoana care te
Oamenii sănătoși spiritual nu iartă pe nimeni, pentru că nu 
acuză pe nimeni. Nu există vreun sens să te superi pe 
care ți-a lovit mașina sau pe colțul dulapului de care ți
piciorul. 

Una dintre învățămintele străvechi ale medicinei chineze spune: 
„Eliberează-te de toate gândurile grele, încearcă să
calmul și optimismul, fii respectuos, întărește-ți organismul și 
consolidează-ți rațiunea. Așa poți trăi până la o sută de ani.”

3. Comunică mai mult 

Cea mai comună problemă a bătrânilor este faptul că ei petrec 
mai mult timp în fața televizorului decât, comunicând cu 

D
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ști până la 100 de ani? Reține 
imediat aceste 7 reguli ale longevivilor 

țara în care trăiesc cei mai mulți logevivi. 
În prezent, acolo sunt mai mult de 30 de mii de oameni ce au 

e ce japonezii ajung la o vârstă atât de înaintată și cum 

și armonios, trebuie să 
set de reguli. Nu contează ce vârstă ai acum. Dacă 

ți, vei porni pe calea sănătății, fericirii și a 

țin o oră pe zi și se ocupă de 
le, de aceea sunt mai puțin 

și la atacuri de cord sau cerebrale. Activitatea fizică îi 
și îi ajută să lupte cu infecțiile. 

știe foarte bine că aerobica și exercițiile la 
și diabet. În timp ce lipsa activității, 

ța de viață cu 4 ani. De aceea, fă cât mai multă 
șcare, practică gimnastica matinală, mersul cu bicicleta, 

cut cineva. Să-ți schimbi 
atitudinea e o muncă foarte grea. Ura, durerea, dorința de a te 

ții suficiente pentru a te lipsi de bucuria 
a distrus echilibrul emoțional, 

it, întrucât în interior 
și simțul nedreptății. Pentru a te 

ți persoana care te-a rănit. 
și spiritual nu iartă pe nimeni, pentru că nu 

acuză pe nimeni. Nu există vreun sens să te superi pe grindina 
șina sau pe colțul dulapului de care ți-ai lovit 

țămintele străvechi ale medicinei chineze spune: 
te de toate gândurile grele, încearcă să-ți păstrezi 

ți organismul și 
ți rațiunea. Așa poți trăi până la o sută de ani.” 

Cea mai comună problemă a bătrânilor este faptul că ei petrec 
ța televizorului decât, comunicând cu 

oamenii. Oamenii în vârstă s-au blocat în gândurile despre 
problemele și bolile pe care le au. De ce să nu ne inspirăm de la 
japonezi? Nici la ei nu e totul perfect, dar ei zilnic petrec timpul 
cu prietenii, rudele, vecinii sau colegii de serviciu.

În compania unor oameni agreabili, 
atenție și atitudine binevoitoare. Asta le îmbunătățește 
dispoziția și starea psihică, ceea ce le influențează pozitiv 
sănătatea. 

4. Dormi suficient 

Somnul este necesar pentru recuperarea puterilor 
psihică. Aunci când cineva doarme rău, el nu
puterile pentru ziua următoare. Iar cu un deficit de somn, nu 
putem vorbi de viață lungă. Totodată, anii pot fi furați și de 
excesul de somn. 

Psihiatrii recomandă să dormim 7-8 ore pe zi 
important este să dormim bine. După trezire persoana trebuie să 
simtă un flux de energie și nu oboseală. Pentru a dormi bine, 
deconeactează televizorul și computerul cu câteva ore înainte de 
somn, aerisește camera și bea un ceai de plante.

5. Alimentează-te corect 

Vârstnicii nu trebuie să mănânce la fel ca tinerii. Japonezii în 
vârstă nu consumă carne, pentru că o consideră grea 
dăunătoare. Se permite doar carne albă de 2
iar produsele din făină albă sunt, în general, interzise. Japonezii 
de vârsta a treia  nu consumă mai mult de o linguri
zi și nu consumă mâncare fierbinte, pentru că provoacă cancer 
de stomac. 

Ei renunță la dulce pentru că acestea au legătură directă cu 
diabetul și atacul cerebral. În meniul unui longeviv găsești 
multe fibre, luate din cereale, fructe și legume proaspete.

6. Învață și dezvoltă-te 

Numeroase studii au arătat că trăiesc mai mult cei care 
comunică, călătoresc, muncesc, își antrenează creierul sau 
studiază noi limbi străine. Pentru a nu îmbătrâni prematur, 
încetează să te gândești și să trăiești din inepție. Nu lăsa ca 
fiecare zi să fie la fel ca precedenta. Creierul are permanent 
nevoie de informație nouă pentru prelucrare 
rutină. Citește cărți în fiecare zi și fă-
noi, nu e atât de greu cum crezi. 

7. Fă-ți planuri 

Atunci când copiii devin maturi, majoritatea părin
calea bătrâneții și ramolirii. Acesta este un mod de gândire 
greșit, după care omul nu mai este preocupat de condițiile grele 
de viață. Cercetătorii au descoperit recent că oamenii ambi
ajung să trăiască până la 90 de ani și se îmbolnăvesc mai rar 
decât cei care nu au scopuri și planuri. 
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au blocat în gândurile despre 
și bolile pe care le au. De ce să nu ne inspirăm de la 

japonezi? Nici la ei nu e totul perfect, dar ei zilnic petrec timpul 
cu prietenii, rudele, vecinii sau colegii de serviciu. 

În compania unor oameni agreabili, omul primește suficientă 
ție și atitudine binevoitoare. Asta le îmbunătățește 

ția și starea psihică, ceea ce le influențează pozitiv 

Somnul este necesar pentru recuperarea puterilor și sănătatea 
cineva doarme rău, el nu-și restabilește 

puterile pentru ziua următoare. Iar cu un deficit de somn, nu 
ță lungă. Totodată, anii pot fi furați și de 

8 ore pe zi și la fel de 
să dormim bine. După trezire persoana trebuie să 

și nu oboseală. Pentru a dormi bine, 
și computerul cu câteva ore înainte de 

ște camera și bea un ceai de plante. 

icii nu trebuie să mănânce la fel ca tinerii. Japonezii în 
vârstă nu consumă carne, pentru că o consideră grea și 
dăunătoare. Se permite doar carne albă de 2-3 ori pe săptămână, 
iar produsele din făină albă sunt, în general, interzise. Japonezii 

nu consumă mai mult de o linguriță de sare pe 
și nu consumă mâncare fierbinte, pentru că provoacă cancer 

ță la dulce pentru că acestea au legătură directă cu 
și atacul cerebral. În meniul unui longeviv găsești 

și legume proaspete. 

Numeroase studii au arătat că trăiesc mai mult cei care 
și antrenează creierul sau 

studiază noi limbi străine. Pentru a nu îmbătrâni prematur, 
ști și să trăiești din inepție. Nu lăsa ca 

fiecare zi să fie la fel ca precedenta. Creierul are permanent 
ție nouă pentru prelucrare – așa ieși din 

-te prieten cu tehnologiile 

Atunci când copiii devin maturi, majoritatea părinților aleg 
ții și ramolirii. Acesta este un mod de gândire 

șit, după care omul nu mai este preocupat de condițiile grele 
i au descoperit recent că oamenii ambițioși 

și se îmbolnăvesc mai rar 
 



 

        235235235235                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

 

Descântecul românesc și fizica cuantică. O 
perspectivă surprinzătoare…

 

 Iulia BRÂNZĂ MIHĂILEANU

            O lungă perioadă de timp, descântecul a fost 
considerat de către știința materialistă doar o superstiție 
băbească. Cercetătorii români nici acum nu-l socot demn de 
studiat în profunzime. 

izica clasică, bazată pe teoriile lui René Descartes 
lui Newton, consideră că elementele lumii sunt izolate, 
iar universul este văzut ca o mașină. Omul este situat în 

afara acestui univers. Newton și Descartes „au scos inima 
sufletul din univers, lăsând în urmă un șir de componente lipsite 
de viață, care se sincronizau între ele”. Între aceste componente 
ar exista un spațiu gol pe care fizicienii de tip newtonian l
numit vid cosmic. 

Această viziune asupra lumii „ca o colecție de aspecte izolate
a fost spulberată atunci când cercetătorii, în cadrul a
fizici de frontieră, au început să studieze particulele subatomice. 
Ei au constatat ceva uimitor: la nivel fundamental, materia nu 
poate fi divizată în unități care să existe independent. Ceea ce 
fizicienii de tip newtonian numeau spațiu gol „este în r
un cazan de energii clocotitoare”. El este generat „
nesfârșită a energiei, înainte și înapoi, între toate particulele 
subatomice”. 

Aceste particule sunt „mici pachete de energie vibratorie
dau în permanență energie una alteia, dând na
ocean de energie inimaginabil de mare, pe care savan
numit Câmpul Punctului Zero. „Informațiile despre toate 
aspectele vieții, de la comunicarea celulară la gama vastă de 
comenzi ale ADN-ului, s-ar baza pe schimbul de informa
nivel cuantic”. Chiar gândirea și simțirea noastră se datorează 
interacțiunii dintre particulele subatomice din creierele noastre 
și oceanul de energie cuantică. 

Pe de altă parte, s-a constatat că la nivelul cel mai profund al 
materiei, lumea și relațiile din cadrul ei se află în starea 
potențialității pure și a infinitei posibilități. În lumea subatomică 
există un fenomen numit „nonlocalizare”. O entitate cuantică, 
cum ar fi un electron, poate influența instantaneu o altă particulă 
cuantică, la orice distanță. Însă „elementul esen
univers interconectat este conștiința vie care îl observă
observator și fenomenele observate există o relație participativă. 
„În clipa în care ne uităm la un electron sau îi facem o 
măsurătoare, îl ajutăm să își determine starea finală.

Așadar, conștiința noastră este mai mult decât un rezultat al 
activității biochimice a creierului. Este o substanță din afara 
trupului nostru – o energie ordonată, care are capacitatea de a 
modifica materia fizică. 

F
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și fizica cuantică. O 
perspectivă surprinzătoare… 

Iulia BRÂNZĂ MIHĂILEANU 

O lungă perioadă de timp, descântecul a fost 
știința materialistă doar o superstiție 

l socot demn de 

izica clasică, bazată pe teoriile lui René Descartes și ale 
Newton, consideră că elementele lumii sunt izolate, 

șină. Omul este situat în 
au scos inima și 

șir de componente lipsite 
”. Între aceste componente 

țiu gol pe care fizicienii de tip newtonian l-au 

ție de aspecte izolate” 
a fost spulberată atunci când cercetătorii, în cadrul așa-numitei 
fizici de frontieră, au început să studieze particulele subatomice. 
Ei au constatat ceva uimitor: la nivel fundamental, materia nu 

ți care să existe independent. Ceea ce 
este în realitate 

”. El este generat „de curgerea 
șită a energiei, înainte și înapoi, între toate particulele 

mici pachete de energie vibratorie” ce își 
dând naștere acestui 

ocean de energie inimaginabil de mare, pe care savanții l-au 
țiile despre toate 

ții, de la comunicarea celulară la gama vastă de 
ar baza pe schimbul de informații la 

și simțirea noastră se datorează 
țiunii dintre particulele subatomice din creierele noastre 

a constatat că la nivelul cel mai profund al 
iile din cadrul ei se află în starea 

țialității pure și a infinitei posibilități. În lumea subatomică 
”. O entitate cuantică, 

ța instantaneu o altă particulă 
elementul esențial al acestui 

știința vie care îl observă”. Între 
și fenomenele observate există o relație participativă. 

În clipa în care ne uităm la un electron sau îi facem o 
și determine starea finală.” 

șadar, conștiința noastră este mai mult decât un rezultat al 
ții biochimice a creierului. Este o substanță din afara 

o energie ordonată, care are capacitatea de a 

Întrebarea este: Cum se realizează aceasta? Prin ce mecanism?

„Știința a început de curând să dovedească ceea ce miturile și 
religiile străvechi au susținut dintotdeauna: că s
existe o forță vitală.” Această forță vitală a fost numită în 
diverse feluri: conștiință colectivă, Sfântul Duh. Pentru fizica de 
frontieră este Energia Câmpului Zero. În ultimă instan
această forță determină dacă suntem sănătoși sau bolnavi și la 
ea este necesar să ne conectăm pentru a ne vindeca.

Prin magia cuvântului și a intenției direcționate, descântătorii 
populari tocmai asta fac: ne conectează la for
câmpului cuantic. 

Cum fizica cuantică de frontieră a dovedit că „
legătură unii cu alții și cu lumea în profunzimea ființei noastre
și chiar și mințile noastre „funcționează conform proceselor 
cuantice”, este clar de ce medicina alternativă, 
nostru, descântecele sunt eficiente. 

Iugoslavul Vlatko Vedral este de părere că magia interconectării 
cuantice ar putea foarte bine să fie cheia vi

În concluzie, am putea spune că magia descântecului se bazează 
pe magia interconectării cuantice, iar efectul lui se explică prin 
natura cuantică a gândurilor și intențiilor noastre. Astfel, fizica 
cuantică îi dă dreptate geto-dacului Zamolxes
cadrul medicinii sale holistice, că nu po
tratezi mai întâi sufletul. „La nivelul nostru cel mai de bază, 
conştiinţa și trupul omenesc nu sunt distincte și separate de 
mediul lor, ci constituie un «pachet» de pute
interacționează constant cu această vastă mare de energie.
nivelul ei infinitezimal, lumea pare a fi „
informare cuantică, în care toate păr
mereu la telefon una cu alta”. 

Pe de altă parte, majoritatea descântecelor se fac cu ajutorul 
apei. Cercetătorul japonez Masaru Emoto, care a studiat apa, a 
observat că aceasta preia și poartă informații, modificându
calitatea în funcție de natura acestora. Mai mult: apa înțelege 
cuvintele. Emoto lipea pe sticlă bilețele cu diverse informații 
apoi îngheța apa și studia cristalele. A observat că apa pe care 
lipise o etichetă cu cuvintele „fericire
„pace” forma cristale frumoase. Dimpotrivă, când i se 
transmiteau cuvinte cu înțeles nefast („
„război”), cristalele erau dezechilibrate sau nu existau deloc.

 
 Așadar, conștiința noastră are puterea de a modifica apa. 
Aceasta, la rândul ei, are capacitatea de a transmite mesajele 
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Știința a început de curând să dovedească ceea ce miturile și 
ținut dintotdeauna: că s-ar putea să 

ță vitală a fost numită în 
știință colectivă, Sfântul Duh. Pentru fizica de 

frontieră este Energia Câmpului Zero. În ultimă instanță, 
ță determină dacă suntem sănătoși sau bolnavi și la 
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ției direcționate, descântătorii 
populari tocmai asta fac: ne conectează la forța vitală a 
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ții și cu lumea în profunzimea ființei noastre” 

ționează conform proceselor 
”, este clar de ce medicina alternativă, și în cazul 

Iugoslavul Vlatko Vedral este de părere că magia interconectării 
cuantice ar putea foarte bine să fie cheia vieții însăși. 

În concluzie, am putea spune că magia descântecului se bazează 
pe magia interconectării cuantice, iar efectul lui se explică prin 

și intențiilor noastre. Astfel, fizica 
dacului Zamolxes, care susținea, în 

cadrul medicinii sale holistice, că nu poți trata trupul fără să 
La nivelul nostru cel mai de bază, 

și trupul omenesc nu sunt distincte și separate de 
mediul lor, ci constituie un «pachet» de putere pulsatorie care 

ționează constant cu această vastă mare de energie.” La 
nivelul ei infinitezimal, lumea pare a fi „o uriașă rețea de 
informare cuantică, în care toate părțile componente vorbesc 

oritatea descântecelor se fac cu ajutorul 
apei. Cercetătorul japonez Masaru Emoto, care a studiat apa, a 

și poartă informații, modificându-și 
ție de natura acestora. Mai mult: apa înțelege 

țele cu diverse informații 
ța apa și studia cristalele. A observat că apa pe care 

fericire”, „mulțumesc”, „înger”, 
” forma cristale frumoase. Dimpotrivă, când i se 

efast („nefericire”, „prostule”, 
”), cristalele erau dezechilibrate sau nu existau deloc. 

 

șadar, conștiința noastră are puterea de a modifica apa. 
Aceasta, la rândul ei, are capacitatea de a transmite mesajele 
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noastre. Cu ajutorul apei ne putem transforma noi în
putem transforma pe alții. Cum are loc acest fapt? Savantul a 
descoperit că apa este sensibilă la acea formă subtilă de energie 
din Univers pe care el o numește hado. Toate obiectele au 
vibrații, sau hado, inclusiv particulele subatomice. Conştiinţa 
trupul nostru sunt afectate de vibrațiile cu care rezonăm. 

Bazându-se pe acest fenomen, precum și pe credința japoneză 
care afirmă: „cuvintele sufletului există într-un spirit numit 
kotodama, sau spiritul cuvintelor, iar acțiunea de a rosti 
cuvinte are puterea de a transforma lumea”, Masaru Emoto a 
conceput medicina hado. Măsurând vibrațiile persoanei cu 
ajutorul unui dispozitiv, el pregătea apa hado, în care transfera 
informația necesară pentru corectarea acestora. Esența trup
ființelor pământene o reprezintă apa, trupul nostru fiind alcătuit 
aproximativ 70% din apă. Prin urmare, prin intermediul apei 
putem genera modificări în structura unei ființe. Pătrunzând în 
particulele subatomice ale trupului, apa opre
vibrațiilor nefaste. 

Cam același mecanism stă și la baza descântecelor populare 
românești. Cuvintele sunt o formă de vibrație. „
diferitelor limbi au înfățișare sonoră sau grafică diferită, ele 
sunt toate formate în conformitate cu principiile n

Este vorba de cuvintele vechi, fundamentale ale unei limbi. 
„Cunoașterea faptului că toate cuvintele provin din vibrațiile 
universului ar fi necesar să ne ajute să vedem că noi to
unul și același.” Inițiatul geto-dac Zamolxes cuno
aspect, pe care medicina sa holistică se baza întru totul. 

Descântătoarea de la țară, deși nu are idee de „
energie”, „vibrație” și „interconectare cuantică”, ac
vremuri imemoriale în spiritul acestora. Ea ține ulcica în mână 
și descântă apa. În acel moment comunică apei, cu ajutorul 
cuvintelor, adică al vibrațiilor, un mesaj binefăcător de 
însănătoșire. După care i se dă bolnavului să bea din apă ori este 
stropit cu ea.  Masaru Emoto a emis chiar o teorie proprie, 
bazată pe vibrația cuvintelor și cristalelor formate de apă: 
„Fenomenele dezastruoase sunt rezultatul dezechilibrelor 
apărute în energia iubirii și a recunoștinței.” Se pare că baba 
Ileana, cu puterea cuvintelor vechi, restabilește echilibrul dintre 
aceste energii, care, după părerea cercetătorului nipon, 
„constituie forțele esențiale în viața noastră”, iar când sunt 
șoptite apei, aceasta formează cele mai frumoase cristale.

Când nu este folosită apa, se folosește intenția sau gândul 
direcționat. Descântătoarea recită o formulă magică mo
de la strămoașa sa din neolitic. Restul este fizică cuantică, mici 
pachete de energie vibratorie și capacitatea lor de a se influența 
reciproc de la orice distanță. „Noile modele de con
descriu intenția ca pe o entitate capabilă să depă
fizice de orice fel. Intenția pare să fie ceva asemănător cu un 
diapazon, care face diapazoanele altor structuri din univers să 
rezoneze pe aceeași frecvență.”  Cunoscând toate acestea, nu ne 
mai mirăm că bătrâna Ileana Vaman din satul Frumosu, ultima 
descântătoare de nevăstuici din Bucovina, își rostea descântecul 
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descoperit că apa este sensibilă la acea formă subtilă de energie 
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subatomice. Conştiinţa și 
țiile cu care rezonăm.  

și pe credința japoneză 
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nea de a rosti 
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ajutorul unui dispozitiv, el pregătea apa hado, în care transfera 
ția necesară pentru corectarea acestora. Esența trupului 

țelor pământene o reprezintă apa, trupul nostru fiind alcătuit 
aproximativ 70% din apă. Prin urmare, prin intermediul apei 

țe. Pătrunzând în 
particulele subatomice ale trupului, apa oprește efectul 

și mecanism stă și la baza descântecelor populare 
ști. Cuvintele sunt o formă de vibrație. „Deși cuvintele 

țișare sonoră sau grafică diferită, ele 
sunt toate formate în conformitate cu principiile naturii.”  

Este vorba de cuvintele vechi, fundamentale ale unei limbi. 
șterea faptului că toate cuvintele provin din vibrațiile 
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dac Zamolxes cunoștea acest 

aspect, pe care medicina sa holistică se baza întru totul.  
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descântă apa. În acel moment comunică apei, cu ajutorul 

țiilor, un mesaj binefăcător de 
șire. După care i se dă bolnavului să bea din apă ori este 

Masaru Emoto a emis chiar o teorie proprie, 
ția cuvintelor și cristalelor formate de apă: 

Fenomenele dezastruoase sunt rezultatul dezechilibrelor 
.” Se pare că baba 
ște echilibrul dintre 

după părerea cercetătorului nipon, 
”, iar când sunt 

șoptite apei, aceasta formează cele mai frumoase cristale. 

ște intenția sau gândul 
ormulă magică moștenită 

șa sa din neolitic. Restul este fizică cuantică, mici 
și capacitatea lor de a se influența 

Noile modele de conștiință 
ilă să depășească granițe 

ția pare să fie ceva asemănător cu un 
diapazon, care face diapazoanele altor structuri din univers să 

Cunoscând toate acestea, nu ne 
satul Frumosu, ultima 

și rostea descântecul 

deasupra vasului cu apă neîncepută lângă vatra propriei case, iar 
calul se însănătoșea în alt capăt de sat, în grajdul stăpânului său.

Fragment din cartea Credințe magice geto dacice

Chico Xavier, cel mai mare medium al 
secolului trecut, a indicat ziua de 20 iulie 

2019 ca punct de răscruce pentru 
umanitate

        Chico Xavier este cel mai mare medium al secolului XX 
şi s-ar putea adăuga că este un om sfânt...

 fost mereu umil, nu s-a căsătorit niciodată 
avut relaţii amoroase, și-a petrecut aproape tot timpul 
rugându-se la Dumnezeu. El a trăit modest, în ciuda 

faptului că a vândut mai mult de 50 de milioane de cărţi pe care 
le-a scris sub dicteu inspirat de diferite entităţi superioare. Toate 
câștigurile din vânzări le-a donat în totalitate săracilor şi pentru 
diferite opere de binefacere... 

A scris cu ochii închişi, prin dicteu şi scriere automată, peste 
400 de cărţi (o dată a scris astfel chiar două cărţi, în două zile). 
Scria uneori în limbi pe care nu le cunoştea. O dată a scris 
invers, precum Leonardo da Vinci, fiind necesară o oglindă 
pentru a vedea textul normal. A fost invitat la posturile 
naţionale braziliene şi le-a dovedit jurnaliştilor şi detractorilor 
talentul său uimitor de mesager al lumilor invizibile. A fost 
văzut în două locuri în acelaşi timp (bilocaţie), pe scurt, o 
personalitate cu totul aparte. 

Chico Xavier a manifestat darul său uimitor încă de când era 
mic şi se afla în primul rând (în majoritatea timpului) în contact 
cu o entitate elevată (ghidul său) pe nume Emmanuel (al cărui 
chip este redat în desenul de mai jos). 

În anii de după al Doilea Război Mondial, Chico a primit un 
mesaj de la Emmanuel care îl prevenea despre un moratoriu 
care urma să fie convocat pentru a discuta soarta umanităţii. 
Această reuniune a avut loc în iulie 1969, iar Chico a fost apoi 
informat despre ce s-a discutat în timpul acesteia...

A

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate 
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deasupra vasului cu apă neîncepută lângă vatra propriei case, iar 
șea în alt capăt de sat, în grajdul stăpânului său. 

e geto dacice, autor Iulia Brânză Mihăileanu 

Chico Xavier, cel mai mare medium al 
secolului trecut, a indicat ziua de 20 iulie 

2019 ca punct de răscruce pentru 
umanitate 

Chico Xavier este cel mai mare medium al secolului XX 
este un om sfânt...  

a căsătorit niciodată și nici nu a 
a petrecut aproape tot timpul 

se la Dumnezeu. El a trăit modest, în ciuda 
faptului că a vândut mai mult de 50 de milioane de cărţi pe care 

a scris sub dicteu inspirat de diferite entităţi superioare. Toate 
a donat în totalitate săracilor şi pentru 

A scris cu ochii închişi, prin dicteu şi scriere automată, peste 
scris astfel chiar două cărţi, în două zile). 

Scria uneori în limbi pe care nu le cunoştea. O dată a scris 
invers, precum Leonardo da Vinci, fiind necesară o oglindă 
pentru a vedea textul normal. A fost invitat la posturile 

vedit jurnaliştilor şi detractorilor 
talentul său uimitor de mesager al lumilor invizibile. A fost 
văzut în două locuri în acelaşi timp (bilocaţie), pe scurt, o 

Chico Xavier a manifestat darul său uimitor încă de când era 
şi se afla în primul rând (în majoritatea timpului) în contact 

cu o entitate elevată (ghidul său) pe nume Emmanuel (al cărui 
 

 

În anii de după al Doilea Război Mondial, Chico a primit un 
prevenea despre un moratoriu 

care urma să fie convocat pentru a discuta soarta umanităţii. 
Această reuniune a avut loc în iulie 1969, iar Chico a fost apoi 

a discutat în timpul acesteia... 
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Reuniunea întrunea membrii Consiliului Galactic (îngeri şi 
extratereştri), sub îndrumarea lui Iisus! 

Moratoriul a avut loc în aceeași zi în care misiunea spaţială 
Apollo 11 a ajuns pe Lună. Unii dintre membrii Consiliului 
Galactic doreau să fie stopată înaintarea omenirii în direcția în 
care a pornit, situația fiind considerată a fi prea periculoasă. 
Căci este inacceptabil pentru Consiliul Galactic ca această 
nebunie de pe Pământ să se răspândească şi pe alte planete. În 
acel moment Iisus a luat apărarea oamenilor (încă o dată) şi s-a 
pronunțat pentru a le fi acordată acestora o ultimă şansă. 

S-a decretat un Jubileu – umanităţii i-au fost acordați 50 de ani 
de probă sub o înaltă supraveghere, timp în care fie va începe al 
treilea război mondial, şi astfel soarta omenirii va fi pecetluită, 
fie nu va mai fi război, iar oamenii vor învăța să se respecte în 
ciuda diferenţelor dintre ei, caz în care umanitatea va fi salvată 
şi i se va permite să intre în contact cu fraţii şi surorile de pe 
alte planete. Acest Jubileu tocmai s-a încheiat la 20 iulie 2019. 
Un documentar extraordinar a fost realizat cu privire la această 
dată anunţată de Chico Xavier. 

În numărul din mai 2011, publicația Folha Espírita (Jurnal 
Spiritist) a prezentat o revelaţie făcută în anul 1986 de 
mediumul Francisco Candido Xavier asupra viitorului apropiat 
care este rezervat planetei Pământ şi locuitorilor săi. Chico i-a 
împărtășit această revelaţie prietenului său, mediumul Geraldo 
Nemos Neto, fondator al Casei Chico Xavier din orașul Pedro 
Leopoldo (MG) şi al editurii Vinha de Luz (Viță de vie de 
Lumină), care s-a decis să vorbească. 

Prezentăm în continuare un rezumat al aspectelor interesante 
din acest text care poate fi citit integral în numărul Jurnalului 
Spiritist din mai 2011 (copia nr. 439, anul XXXV).  

„A trecut deja mult timp de când port pe umeri această 
greutate, timp în care m-a tot frământat ideea că Chico Xavier 
nu mi-ar fi împărtășit tot ce le-a spus celor de la Jurnalul 
Spiritist, şi de ce ar fi făcut astfel? 

Deoarece nu exista o finalitate precisă în ceea ce eu ştiam. Cu 
ocazia discuțiilor pe care le-am avut cu el şi pe care le descriu 
în pasajele următoare, am remarcat că spiritul meu primea un 
tratament mnemonic special pentru ca să reușesc să nu uit 
acele cuvinte profetice spre a le mărturisi la timpul dorit în 
viitor, când mi se va cere să o fac. 

Am avut bucuria de a trăi aproape de Chico Xavier, de a vorbi 
cu el de nenumărate ori până ne prindea dimineaţa şi, la 
început, pe numeroase teme legate de preocupările noastre 
comune, mai ales cu privire la revelaţiile palpitante referitoare 
la doctrina spiritelor şi cele din Evangheliile lui Iisus. Una 
dintre temele abordate a fost aceea referitoare la textul 
Apocalipsei din Noul Testament. Încă de atunci, în 
conversaţiile noastre, Chico Xavier avea întotdeauna un cuvânt 
sau altul care clarificau acest subiect, subliniind cutare sau 
cutare verset, şi mă făcea să înţeleg, gradat, momentul de 
tranziţie prin care trece planeta noastră pe calea regenerării. 

Într-una dintre aceste conversaţii, în care a venit vorba de 
cartea Brazilia, inima lumii, tărâmul Evangheliei, scrisă de 
spiritul Humberto de Campos, i-am mărturisit lui Chico 
îndoielile pe care le aveam cu privire la titlul operei, căci la 
acel moment, în mijlocul anilor ʼ80, Brazilia trăia încă în 
hiperinflaţie, sărăcie, foamete, existau diferențe sociale mari, 
dezordine economică şi politică, pentru a nu mai menţiona 
scandalurile de corupţie şi înapoierea culturală. Îmi amintesc 
de parcă ar fi fost ieri, expresia de uimire a lui Chico care mi-a 
răspuns: «Hai, Geraldinio, ceea ce tu doreşti ar fi privilegii 
pentru patria Evangheliei, în timp ce fondatorul Evangheliei, 
care este Domnul nostru Iisus Christos, a trăit în sărăcie, 
înconjurat de bolnavi şi oameni care îndurau tot felul de lipsuri, 
a cunoscut toate felurile de dificultăţi şi de persecuţii şi a fost 
supus torturii, fiind aproape abandonat de prieteni şi de cei 
apropiaţi, şi a murit crucificat între doi hoţi? Nu uita că 
fondatorul Evangheliei a trecut prin tot felul de încercări, a 
suferit martiriul crucii, dar apoi a părăsit crucea şi a reînviat la 
viaţa veşnică. Acest exemplu ar fi necesar să servească drept 
ghidare pentru patria Evangheliei. Într-o zi, noi vom renaşte din 
cenuşa propriilor noastre sacrificii pentru a arăta lumii 
imortalitatea glorioasă!» 

În timpul conversaţiei noastre, l-am întrebat pe Chico la ce se 
referea mai exact când vorbea despre sacrificiul Braziliei. 
Prezicea cumva viitorul naţiunii noastre şi al lumii?  

Chico a rămas gânditor, ca şi cum s-ar fi luminat de viziunea 
unor scene îndepărtate şi, după ceva timp, a revenit şi ne-a 
spus: «Vă amintiţi, Geraldinio, cartea lui Emmanuel, Calea 
către lumină? În ultimele pagini ale dicteului, în capitolul 
XXIV, al cărui titlu este „Spiritismul şi marile tranziţii majore”, 
Emmanuel declara că spiritele luminate şi dăruite vorbeau de o 
nouă întrunire a comunităţii puterilor angelice ale sistemului 
solar, în care unul dintre membrii divini este Iisus, şi că 
societatea celestă se va reuni pentru a treia oară în atmosfera 
Terrei, cu scopul de a decide din nou soarta lumii, deoarece 
Iisus a primit misiunea sacră de a răscumpăra umanitatea. Ei 
bine, Emmanuel a scris aceasta în 1938, şi am fost informat că 
reuniunea a avut deja loc.  

Ea a avut loc când omul a intrat în sfârşit în comunitatea 
interplanetară, părăsind solul Terrei pentru a atinge pentru 
prima dată solul lunar. Omul, prin propriile eforturi, a câștigat 
dreptul şi posibilitatea de a merge pe Lună, un fapt care s-a 
materializat la 20 iulie 1969. Cu această ocazie, guvernatorul 
spiritual al Terrei, care este domnul Iisus Christos, răspunzând 
cererii altor ființe angelice din sistemul nostru solar, a convocat 
o reuniune pentru a discuta viitorul planetei noastre. Ceea ce vă 
pot spune, Geraldinio, este că după numeroase dezbateri şi 
discuţii, în finalul acestui conclav celest au fost formulate mai 
multe sugestii. 

Bunătatea lui Iisus a decis să se ofere o ultimă şansă comunităţii 
de pe planetă, un ultim moratoriu pentru a li se permite 
locuitorilor Terrei să își dezvolte și eleveze civilizaţia. Scadența 
tuturor obligaţiilor karmice care fusese prevăzută să aibă loc la 
finalul secolului XX a fost amânată până la urmă, prin îndurarea 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate 
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Cerului, pentru a-i lăsa lumii noastre o ultimă şansă de progres 
moral.  

Ceea ce este uimitor, este că puteţi recunoaşte exact în 
Evanghelii şi în Apocalipsă perioada actuală pe care o trăim, ca 
fiind a unsprezecea oră, ultima oră, ora ultimului apel.» 

 

L-am întrebat ce s-a afirmat în urma intervenției lui Iisus, şi mi-
a spus: «Domnul nostru a acordat un moratoriu de 50 de ani 
societăţii terestre, care a început la 20 iulie 1969 şi, prin urmare, 
se încheie la 20 iulie 2019. Iisus a rânduit atunci ca emisarii 
celeşti să se angajeze mult mai direct în menţinerea păcii între 
popoarele şi țările de pe Pământ, cu scopul de a lucra pentru a 
ne face să integrăm mult mai rapid comunitatea mondială după 
modelul comunității sistemului solar, fiind mult regenerată la 
finalul acestei perioade. Anumite puteri angelice de pe alte 
planete ale sistemului nostru solar au avut rezerve cu privire la 
acordarea acestei perioade de timp suplimentare, şi atunci, în 
înţelepciunea sa, el a decis să impună oamenilor şi naţiunilor de 
pe Pământ o condiţie. Astfel, conform cu voia lui Iisus, 
naţiunile cele mai dezvoltate şi responsabile de pe Terra va fi 
necesar să înveţe să conviețuiască dând dovadă de toleranță 
unele cu celelalte, respectând diferenţele dintre ele, şi să se 
abţină de la a se angaja într-un război nuclear anihilant. 

Popoarele Terrei va fi necesar să evite cu orice preţ să cedeze 
tentațiilor de a declanșa un al treilea război mondial. Conform 
spuselor lui Iisus, dacă naţiunile Terrei, și numai în acest caz, în 
urma acestei perioade de 50 de ani, învaţă arta convieţuirii 
armonioase şi fraternităţii, evitând distrugerea prin război 
nuclear, lumea terestră va fi până la urmă primită în 
comunitatea interplanetară a sistemului solar ca o lume a 
regenerării.  
Niciunul dintre noi nu poate anticipa, Geraldinio, progresul care 
ar putea să se producă începând cu această dată de 20 iulie 
2019, cu condiția suficientă ca noi să știm să apărăm pacea între 
ţările noastre cele mai dezvoltate şi civilizate!» 

Apoi l-am întrebat pe Chico la ce progres se referea şi mi-a 
spus:  
«Vom obţine soluţia pentru toate problemele noastre de ordin 
social, inclusiv soluţia pentru sărăcie şi foamete, care vor 
dispărea. Vom descoperi remediile pentru toate bolile trupului 
prin manipulare genetică şi prin progresele medicinei. Oamenii 

vor avea un acces extins şi total la informaţie şi cultură, care se 
vor răspândi. Fraţii noştri veniţi de pe alte planete mai avansate 
vor avea permisiunea lui Iisus de a se prezenta liber şi de a 
colabora deschis cu noi, oferindu-ne tehnologii noi, 
inimaginabile pentru noi în stadiul actual de dezvoltare 
ştiinţifică. Vom putea fabrica dispozitive care ne vor facilita 
contactul cu tărâmurile subtile unde se află sufletele celor care 
au părăsit această lume, făcând astfel posibile conversaţii atât de 
dorite cu fiinţe dragi care nu mai sunt printre noi. Pe scurt, va fi 
o lume nouă, un pământ nou, o etapă glorioasă de spiritualizare 
şi de frumuseţe pentru destinul planetei noaste.» 

Atunci m-am făcut avocatul diavolului, şi i-am spus: «Chico, 
până aici nu mi-ai vorbit decât de cea mai bună ipoteză, care 
este aceea în care umanitatea reușește să păstreze pacea până la 
finele acestor 50 de ani. Dar ce se va petrece dacă naţiunile 
terestre vor declanșa un război nuclear?» 

«Ah, Geraldinio, în cazul în care omenirea decide să urmeze 
nefericita cale a celui de-al treilea război mondial, un război 
nuclear cu consecinţe imprevizibile şi catastrofale, atunci 
Pământul-Mamă, sub auspiciile „Vida Mayor” (Marea Viaţă – 
care ar putea fi tradusă precum Legea cauzalităţii... dar care în 
acelaşi timp este o organizaţie a spiritelor) va reacţiona cu o 
violenţă neprevăzută împotriva oamenilor noştri de ştiinţă. 

Omul va începe al treilea război mondial, dar ceea ce îl va sfârşi 
vor fi forţele telurice ale Naturii, ale planetei obosite de 
abuzurile omului, şi ne vom confrunta cu cutremure gigantice, 
cu maree enorme şi cu tsunamiuri unul după altul. Vom fi 
martorii erupției vulcanilor stinşi de mult timp, ne vom 
confrunta cu valuri consecutive de dezgheţ care vor diminua 
calotele polare, cu rezultate tragice pentru zonele litorale și de 
coastă datorită creșterii nivelului apelor; şi în acest caz, cenuşa 
vulcanică împreună cu radiaţiile nucleare puternice vor face de 
nelocuit toată emisfera de nord a planetei.» 

Dar ce se va petrece în mod specific cu Brazilia? Conform 
spuselor mediumului, în ambele situaţii Brazilia va juca rolul 
său în marele proces de spiritualizare a planetei.  

În cea mai bună dintre cele două variante, poporul brazilian va 
creşte în importanţă socio-culturală, politică şi economică 
devansând celelalte naţiuni, şi nu doar că va fi grânarul şi 
furnizorul de materii prime pentru întreaga lume, dar de 
asemenea va fi marea sursă de energie prin descoperirea de 
rezerve enorme de petrol care vor face din Petrobras una dintre 
cele mai mari companii din lume. Brazilia va creşte cu paşi de 
uriaş şi va ocupa un rol important pe scena mondială. Aceasta 
se va traduce prin ascensiunea culturii braziliene pe scena 
internaţională, urmată îndeaproape de răspândirea cărţilor de 
spiritism cristic (dezvoltat aici, având un teren fertil), care vor 
ajunge să fie de un interes cert pentru celelalte naţiuni.  

Totuşi, în eventualitatea în care se produce cel mai rău 
scenariu, cel în care emisfera nordică va deveni de nelocuit, 
mari fluxuri de emigranţi se vor forma pentru a ajunge în 
emisfera sudică unde se află Brazilia, care apoi va fi chemată 
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chiar mai direct să-și îndeplinească rolul de patrie de 
evanghelizare, arătând exemplul iubirii şi acceptării, iertării şi 
compasiunii spirituale pentru migranții sosiți pe aceste 
meleaguri.  
Noua epocă pentru Pământ, în acest caz, va implica mult mai 
mult timp pentru a se atinge cele mai înalte trepte de dezvoltare 
ştiinţifică şi morală, de-a lungul unei alte lungi perioade de 
reconstrucţie a naţiunilor şi a societăţilor noastre, constrânse 
să își reorganizeze cea mai mare parte a fundamentelor, care 
va fi necesară.  

Conform cu ceea ce Chico mi-a spus, ceea ce va rămâne din 
ONU va decide în cele din urmă să încheie invazia naţiunilor 
din emisfera sudică – deci a Braziliei, a celorlalte țări din 
America de Sud, a Australiei şi Africii de Sud – prin care 
naţiunile noastre să fie ocupate militar şi împărțite între 
supravieţuitorii holocaustului din emisfera nordică.  

În acele momente noi, brazilienii, vom fi chemați să oferim un 
exemplu de adevărată fraternitate creştină, înţelegând că fraţii 
noştri din nord, chiar dacă au fost invadatori militari, vor 
merita să fie consideraţi ca fraţi ai noştri care au nevoie de 
susţinere şi protecţie, de înţelegere şi iubire, deoarece au fost 
depăşiţi şi bulversaţi de consecinţele cumplite ale războiului.  

În acel moment al conversaţiei, Chico a făcut o pauză şi apoi a 
adăugat: «Brazilia noastră, cea pe care o cunoaştem, va fi 
atunci desfigurată şi divizată în patru naţiuni diferite. Doar un 
sfert din teritoriu va rămâne al nostru; brazilienilor le vor 
rămâne doar regiunile Surreste, Goias şi Districtul federal. 
Americanii, canadienii şi mexicanii vor ocupa statele regiunii 
de nord a ţării, precum și Columbia şi Venezuela. Europenii vor 
veni şi vor ocupa statele regiunii de sud din Brazilia, unindu-le 
cu Uruguay, Argentina şi Chile. Asiaticii, în particular chinezi, 
japonezi şi coreeni, vor veni şi vor ocupa zona de mijloc din 
vestul ţării, împreună cu Paraguay, Bolivia şi Peru. Şi, în cele 
din urmă, statele din nord-estul ţării vor fi ocupate de ruşi şi 
slavi. Noi, ceilalţi, nu putem uita că tot acest proces inextricabil 
are propria sa linie spirituală şi va fi necesar atunci să 
recunoaştem că vom avea multe de învăţat de la invadatori. 

 

Să luăm spre exemplu americanii, ei ne pot învăţa respectarea 
legii, iubirea pentru drept, ştiinţă şi muncă. Europenii, în 
general, vor aduce iubirea pentru filosofie, muzică clasică, 

educaţie, istorie şi cultură. Asiaticii pot iniția poporul nostru în 
noţiunile lor mult mai elevate de respect pentru datorie, 
disciplină, onoare, dăruire față de persoanele în vârstă şi pentru 
tradiţiile străvechi. Şi apoi noi, brazilienii, le vom oferi fraţilor 
noştri valorile cele mai înalte ale spiritualităţii, prin mila lui 
Dumnezeu, comoara inimii fraterne şi pline de prietenie a 
oamenilor simpli şi umili, aceste persoane bune care s-au 
reîncarnat în marea naţiune braziliană pentru a împlini planul 
lui Dumnezeu şi pentru a demonstra tuturor popoarelor lumii 
credinţa în viaţa superioară, mărturie a continuităţii vieţii în 
Lumea de Dincolo, exerciţiul senin şi nobil de comuniune 
mediumică cu Iisus.» 

Potrivit lui Chico Xavier, Brazilia nu va fi privilegiată şi va 
suferi ea însăşi efectele cutremurelor de pământ şi ale 
tsunamiurilor, mai ales în zonele de coastă. Dar, după spusele 
mediumului, impactul aici va fi mult mai slab comparativ cu 
ceea ce se va petrece în emisfera nordică.  

O altă decizie a binefăcătorilor spirituali aparținând Marii 
Vieţi a fost aceea care prevedea că după zorii anului 2000 al 
erei creştine, spiritele întărite în rău şi ignoranţă nu vor mai 
putea niciodată primi permisiunea de se încarna pe suprafaţa 
Terrei. Reîncarnarea pe planeta noastră după această dată va  

echivala cu o justă şi preţioasă recompensă, rezervată doar 
spiritelor celor mai puternice şi mai bine pregătite care au ştiut 
să preţuiască de-a lungul multiplelor încarnări cuceriri 
spirituale relevante, precum cea a blândeţii, iubirii şi pacea şi 
armonia fraternă între popoare şi naţiuni. Conform 
informaţiilor pe care Chico le-a oferit mai multor prieteni 
apropiaţi, printre cei care se vor reîncarna pe pământ va fi și 
mentorul spiritual al lui Chico Xavier.  

Toate spiritele recalcitrante și care persistă în rău vor fi deci, 
începând cu anul 2000, conduse forţat spre reîncarnări în lumi 
mai înapoiate, de ispăşire şi încercări, inclusiv în lumi 
primitive, care se află încă în stadiul de oameni ai cavernelor, 
pentru a se putea purifica de excesele rele şi de neurmarea 
unor idealuri superioare.  

Chico Xavier cunoştea aceste lumi unde spiritele recalcitrante 
erau expulzate. Potrivit lui, cea mai mare dintre aceste planete 
este numită Kiron sau Quiron.  

Emmanuel însuşi, prin intermediul lui Chico Xavier, 
răspunzând la un interviu publicat în carte, ne spune că 
profeţiile sunt revelate oamenilor pentru ca ele să fie 
împiedicate să se împlinească. Ele reprezintă de fapt un mare 
avertisment spiritual pentru noi, pentru a urmări să devenim 
mai buni şi pentru a îndepărta astfel de la noi cea mai rea 
posibilitate.  

Atât timp cât aveţi iubire în inima voastră, veţi câştiga toate 
bătăliile!” 
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Sfinţii despre viitorul război mondial: cel 
de-al treilea război mondial nu va fi pentru 

pocăinţă, ci pentru nimicire, pentru 
distrugere 

 
Sfântul Lavrentie de Cernigov:   
 
„Va fi un asemenea război mare încât atât de mulţi se vor pierde 
că vor rămâne foarte puţini care vor supravieţui, dar cei ce vor 
rămâne nu vor putea scăpa decât dacă se vor adăposti prin 
crăpăturile pământului, prin peşteri. 
 

 
În acest război se vor distruge atâtea state încât până la urmă 
vor mai rămâne doar două sau trei. Atunci ei se vor hotărî 
aleagă un singur împărat peste tot pământul. În ultimele timpuri, 
la sfârşit, va începe prigoana împotriva adevăraţilor creştini, 
care vor fi nevoiţi să scape fugindˮ […] „Cel de-
mondial nu va fi pentru pocăinţă, ci pentru nimicire,
distrugere.” […] „În timpurile acelea nu vor mai fi draci în iad, 
ci toţi vor fi pe pământ şi în oameni. Va fi o mare calamitate 
atunci pe pământ, nici măcar apă nu va mai fi, apoi va fi 
războiul mondial. Vor fi nişte bombe atât de puternice, încât
fierul şi pietrele se vor topi. Focul şi fumul se vor ridica până la 
cer şi pământul va arde, vor rămâne foarte puţini oameni, şi 
atunci ei vor striga: «Terminaţi cu războiul şi să ne alegem un 
singur împărat pe tot globul!».” 
 
Sfântul Serafim de Virița:   
 
„Va veni vremea când Rusia va fi sfâșiată în bucăți. La început, 
o vor împărți, iar apoi vor începe să îi jefuiască bogățiile. 
Occidentul va concura în toate felurile posibile la distrugerea 
Rusiei şi va da partea ei răsăriteană, pentru o vreme, în 
stăpânirea Chinei. Extremul Orient îl vor acapara în mâinile lor 
japonezii, iar Siberia o vor lua chinezii, care vor veni în Rusia; 
se vor face căsătorii mixte, iar în final, prin viclenie şi perfidie, 
vor lua teritoriul Siberiei, până la Urali. Când China 
treacă mai departe, Occidentul se va opune şi nu îi va permite. 
Multe ţări se vor întoarce împotriva Rusiei, dar ea va rezista 
deşi va pierde o mare parte din pământurile sale. Acesta este 
războiul despre care spune Sfânta Scriptură şi proorocii 
deveni pricină pentru unirea întregii omeniri. Oamenii vor 
înţelege că nu se poate trăi aşa pe mai departe, fiindcă tot ce 
este viu va pieri, şi vor alege un guvern unic, care va fi 
anticamera împărăţiei lui Antihrist. Apoi vor începe prigoanele 
asupra creştinilor; când, în adâncul Rusiei, vor ieşi primele 
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japonezii, iar Siberia o vor lua chinezii, care vor veni în Rusia; 
se vor face căsătorii mixte, iar în final, prin viclenie şi perfidie, 
vor lua teritoriul Siberiei, până la Urali. Când China va voi să 
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ra creştinilor; când, în adâncul Rusiei, vor ieşi primele 

eşaloane din oraşe, oamenii este nevoie să se grăbească să iasă 
între primii, căci mulţi dintre cei ce vor rămâne vor pieri.”
 
Sfânta Matrona de la Moscova:  
 
„Cât de milă îmi este de voi. Veţi trăi 
pe urmă. Viaţa va fi tot mai rea şi mai rea. Apăsătoare. Va veni 
timpul când vi se va pune în faţă crucea şi pâinea, spunându
«Alegeţi!». «Noi alegem crucea.» «Maică, dar cum se va putea 
trăi atunci?» Ea: «Noi ne vom ruga, vo
face cocoloaşe, ne vom ruga lui Dumnezeu, le vom mânca şi 
vom fi sătui». Fără de război veţi muri cu toţii, vor fi multe 
jertfe, toţi morţii vor zăcea pe pământ. Şi iată ce vă mai spun: 
seara veţi fi cu toţii pe pământ, la suprafaţă
trezindu-vă, toţi veţi dispărea sub pământ. Fără război merge 
războiul.ˮ 
 
Sfântul Paisie Aghioritul:   
 
„Când veţi auzi că apele Eufratului sunt îngrădite de turci în 
susul lor cu un baraj şi sunt folosite pentru irigare, să ştiţi atunci 
că deja suntem în proces de pregătire a acelui mare război şi 
astfel se deschide drumul pentru armata de două sute de 
milioane de oameni a răsăritului, precum spune 
Printre pregătiri va fi şi aceasta: va trebui să sece râul Eufrat ca 
să poată trece o armată numeroasă. La o adică, zâmbi Stareţul, 
dacă două sute de milioane de chinezi, ajungând aici, vor bea 
câte o cană de apă, îl vor usca pe loc! Mi s
Chinei numără acum două sute de milioane de ostaşi, adică acel 
număr concret despre care scrie Sfântul Ioan în Apocalipsă. 
Chinezii pregătesc chiar şi un drum pe care îl numesc miracolul 
epocii, cu lăţimea unui rând de o mie de ostaşi aliniaţi. Acest 
drum deja este construit până la hotarele Indiei. E nevoie, de 
fapt, de multă atenţie şi luciditate ca să deosebim semnele 
vremurilor, căci într-un fel sau altul, se petrece că cei care nu se 
îngrijesc de curăţenia inimilor lor să nu le deosebească şi să 
greşească. Să presupunem că cineva ştie că, pentru venirea unei 
armate alcătuită din multe milioane de soldaţi, este nevoie să se 
usuce râul Eufrat. Dacă însă va aştepta o minune: de exemplu, 
să apară o crăpătura care să înghită toată apa, va greşi, pentru că 
nu s-a îngrijit ca, prin curăţenia inimii sale, să «pătrundă în 
spiritul» Scripturii.ˮ  
 
Câțiva militari așteptau la gardul chiliei Părintelui, la 
Panagouda. Şi-au ridicat ochii şi l-au văzut venind către ei. A 
deschis poarta de sârma şi le-a urat bun venit. Le
se așeze sub un copac şi a-nceput să discute cu ei. La un 
moment dat, unul dintre ei i-a spus: „Nu mai suport, gheronda. 
M-am săturat de militărie…ˮ Părintele s
spus: „Tu n-o să renunți. Tu o să fii Comandantul Apărării 
atunci când ne vor ataca turcii…ˮ Toți l
uimire. „Şi când va fi, gheronda, treaba asta?
„Când va fi vremea spanaculuiˮ, le-
vorba. 
 
Sfânta Macaria Rusoaica:   
 
Întrebare: „Matuska, anul ăsta ne simţim aşa de rău, oare fiindcă 
îmbătrânim?ˮ  
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Răspuns: „Nu, aşa sunt vremurile; puterea noastră este săpată de 
către vrăjitori. Va fi chiar mai rău – de-ar da Dumnezeu să nu 
apucăm acele vremuri.ˮ (5 octombrie 1988)  
 
„Curând omul nu va mai fi bun; aceasta se va petrece curând. 
Sfârşitul lumii este nimic; dar atunci va fi dărâmare şi clădire, 
iar oamenii – totul va fi amestecat cu urâciune, şi veţi fi până la 
genunchi în sânge.ˮ (25 martie 1989)  
 
Sfânta Macaria: „Curând o să se petreacă ceva…
Întrebare: „Ce anume, Matuska?ˮ 
Sfânta Macaria: „Război, război va fi pretutindeni
se bată cu bâte, bătându-se între ei, iar mulţi oameni vor fi 
omorâţi. Când au să se bată cu bâtele toţi vor râde, dar când au 
să înceapă să tragă cu puşca toţi vor plânge.ˮ (4 martie 1992).
 
„Morţii sunt lăsaţi aşa cum trebuie să fie, dar 
răsuciţi. Nu va mai fi cine să îngroape morţii 
doar într-un şanţ şi o să-i îngroape.ˮ (28 mai 1992)
 
Părintele Dionisie Ignat de la Colciu:   
 
„O să fie un război înfricoşat, poate nu acum, dar în câţiva ani. 
Aşa va fi că nu vor mai cunoaşte că au fost oameni cei omorâţi. 
Suntem în vremurile de pe urmă. Sunt semne vădite.”
 
Părintele Iosif Vatopedinul:   
 
„Situaţia este acum într-o stare de deteriorare – 
momentul de faţă este comună pentru lumea întreagă. Şi
urmare a acestei condiţii va începe mânia lui Dumnezeu. Am 
atins limita. Şi acum se va petrece ceea ce Dumnezeu, în mila 
Sa, a îndurat. El acum va pedepsi aspru, datorită dreptăţii sale, 
pentru că a venit timpul pentru aceasta. Va fi un război, şi mai 
multe războaie, şi vom trece prin mari dificultăţi.”
 
„Acesta este începutul acestor evenimente, evenimente 
tulburătoare, evenimente militare. Cei care pun în mişcare acest 
rău sunt evreii. Ei sunt îndemnaţi de către diavol să facă aceasta, 
pentru a distruge sămânţa ortodoxiei în Grecia şi în Rusia. 
Acesta va fi principalul lor obstacol în dominarea lumii. Şi fără 
îndoială ei îi vor obliga pe turci să vină aici, în Grecia, pentru a
şi începe lucrarea lor; iar Grecia, deşi are teoretic un guvern, nu 
are un guvern cu adevărat. Îi lipseşte puterea, iar turcii vor veni 
aici. Acesta va fi momentul când Rusia de asemenea îşi va pune 
în mişcare forţele sale pentru a se împotrivi turcilor. 
Evenimentele se vor desfăşura astfel: când Rusia vine în 
ajutorul Greciei, americanii şi NATO vor urmări să prevină 
aceasta, pentru a nu se forma nicio alianţă între două ţări 
ortodoxe. De asemenea, ei vor provoca la luptă alte puteri, cum 
ar fi Japonia şi altele. Va fi mare sacrificiu pe teritoriul fostului 
Imperiu Bizantin. Vor pieri 600 de milioane de oameni. 
Vaticanul, de asemenea, se va implica mult, pentru a împiedica 
rolul crescând al ortodoxiei şi pentru a preveni o alianţă între 
ţările ortodoxe. Astfel se va împlini pronia Dumnezeiască.”
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emurile; puterea noastră este săpată de 
ar da Dumnezeu să nu 

„Curând omul nu va mai fi bun; aceasta se va petrece curând. 
âmare şi clădire, 

totul va fi amestecat cu urâciune, şi veţi fi până la 

Sfânta Macaria: „Curând o să se petreacă ceva…ˮ  

Sfânta Macaria: „Război, război va fi pretutindeni, vor începe să 
se între ei, iar mulţi oameni vor fi 

omorâţi. Când au să se bată cu bâtele toţi vor râde, dar când au 
ˮ (4 martie 1992).  

 noi toţi vom fi 
răsuciţi. Nu va mai fi cine să îngroape morţii – o să-i arunce 

ˮ (28 mai 1992) 

„O să fie un război înfricoşat, poate nu acum, dar în câţiva ani. 
u vor mai cunoaşte că au fost oameni cei omorâţi. 

Suntem în vremurile de pe urmă. Sunt semne vădite.” 

 condiţie care în 
momentul de faţă este comună pentru lumea întreagă. Şi ca 
urmare a acestei condiţii va începe mânia lui Dumnezeu. Am 
atins limita. Şi acum se va petrece ceea ce Dumnezeu, în mila 
Sa, a îndurat. El acum va pedepsi aspru, datorită dreptăţii sale, 
pentru că a venit timpul pentru aceasta. Va fi un război, şi mai 
multe războaie, şi vom trece prin mari dificultăţi.”  

„Acesta este începutul acestor evenimente, evenimente 
tulburătoare, evenimente militare. Cei care pun în mişcare acest 
rău sunt evreii. Ei sunt îndemnaţi de către diavol să facă aceasta, 

uge sămânţa ortodoxiei în Grecia şi în Rusia. 
Acesta va fi principalul lor obstacol în dominarea lumii. Şi fără 
îndoială ei îi vor obliga pe turci să vină aici, în Grecia, pentru a-
şi începe lucrarea lor; iar Grecia, deşi are teoretic un guvern, nu 

guvern cu adevărat. Îi lipseşte puterea, iar turcii vor veni 
aici. Acesta va fi momentul când Rusia de asemenea îşi va pune 
în mişcare forţele sale pentru a se împotrivi turcilor. 
Evenimentele se vor desfăşura astfel: când Rusia vine în 

mericanii şi NATO vor urmări să prevină 
aceasta, pentru a nu se forma nicio alianţă între două ţări 
ortodoxe. De asemenea, ei vor provoca la luptă alte puteri, cum 
ar fi Japonia şi altele. Va fi mare sacrificiu pe teritoriul fostului 

pieri 600 de milioane de oameni. 
Vaticanul, de asemenea, se va implica mult, pentru a împiedica 
rolul crescând al ortodoxiei şi pentru a preveni o alianţă între 
ţările ortodoxe. Astfel se va împlini pronia Dumnezeiască.” 

 
 
Schimonahia Nila:   
 
„Maica spunea că, la sfârşitul vremurilor, în locul 
Petersburgului, va fi o mare. Moscova parţial se va prăbuşi, în 
subterana ei se află multe goluri. Iar când au întrebat
casa şi orăşelul în care locuieşte, ea a răspuns: «Din orăşel nu 
va rămâne nimic. Va rămâne căsuţa mea şi încă una. Va fi 
război, distrugeri, însă căsuţa mea nu va fi distrusă. Eu nu voi 
vedea acestea, iar voi o să le vedeţi. Iată, drumul spre Egorievsk 
va rămâne şi căsuţa mea, şi nu-i nimic lângă ea. În timpul 
războiului, orăşelul va fi distrus. Sosi
vor năvăli asupra noastră şi tuturor le va veni foarte greu.» 
Aceste cuvinte maica le-a repetat de două ori. «Copilaşi, am 
văzut un vis. Va fi război. Doamne, adolescenţii, de la 
paisprezece ani, vor fi recrutaţi şi trimişi pe front. Acasă vor 
rămâne doar copiii şi bătrânii. Soldaţii vor umbla din casă în 
casă, îi vor mobiliza pe toţi şi-i vor goni la război. Vor domni 
jaful şi nelegiuirile celor înarmaţi şi pământul va fi împresurat 
cu cadavre. Copilaşii mei, cât de milă îmi este de voi!» 
multe, multe ori repeta maica.” 
 

O excepțională profeție! «Cugetările unei 
inimi smerite» – text scris în secolul al XV

lea de monahul Vasile şi păstrat în 
Biblioteca Vaticanului

ub acest generic, editurile Cartea Ortodoxă 
ne restituie unul dintre cele mai importante documente ale 

ortodoxiei, Cugetările unei inimi smerite
XV-lea de monahul Vasile şi păstrat în Biblioteca Vaticanului, 
de unde a fost readus la lumină în tălmăcirea lui Ştefan 
Voronca. 
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unea că, la sfârşitul vremurilor, în locul 
Petersburgului, va fi o mare. Moscova parţial se va prăbuşi, în 
subterana ei se află multe goluri. Iar când au întrebat-o despre 
casa şi orăşelul în care locuieşte, ea a răspuns: «Din orăşel nu 

rămâne căsuţa mea şi încă una. Va fi 
război, distrugeri, însă căsuţa mea nu va fi distrusă. Eu nu voi 
vedea acestea, iar voi o să le vedeţi. Iată, drumul spre Egorievsk 

i nimic lângă ea. În timpul 
distrus. Sosi-va timpul când chinezii 

vor năvăli asupra noastră şi tuturor le va veni foarte greu.» 
a repetat de două ori. «Copilaşi, am 

văzut un vis. Va fi război. Doamne, adolescenţii, de la 
imişi pe front. Acasă vor 

rămâne doar copiii şi bătrânii. Soldaţii vor umbla din casă în 
i vor goni la război. Vor domni 

jaful şi nelegiuirile celor înarmaţi şi pământul va fi împresurat 
lă îmi este de voi!» – de 

țională profeție! «Cugetările unei 
text scris în secolul al XV-

lea de monahul Vasile şi păstrat în 
Biblioteca Vaticanului 

Cartea Ortodoxă şi Egumeniţa 
ne restituie unul dintre cele mai importante documente ale 

Cugetările unei inimi smerite, text scris în secolul al 
lea de monahul Vasile şi păstrat în Biblioteca Vaticanului, 

de unde a fost readus la lumină în tălmăcirea lui Ştefan 
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Manuscrisul cuprinde notele făcute de monah în urma discuţiei 
cu un bătrân ascet, vieţuitor într-una dintre mănăstirile din 
preajma Constantinopolului, adnotate la rândul lor de 
traducător, care ne înlesneşte astfel o mai bună înţelegere. 

Bunăvoinţa remarcabilă a bătrânului de a-şi primi ucenicii în 
momente de cumpănă, ce prevesteau trecerea sa la Domnul, este 
de natură să ne încălzească inimile, întrucât dulceaţa şi 
înţelepciunea cuvintelor sale copleșesc din prima clipă, cu atât 
mai mult cu cât acestea se constituie nu numai într
de viaţă duhovnicească, ci şi într-un avertisment cutremurător 
privitor la venirea Antihristului. 

„Omul – ne atenţionează ascetul – va deveni atât de plin de 
răutate, atât de înjosit ca urmare a întărâtări
patimilor celor josnice asupra sa, atât de împietrit la inimă, 
întunecat şi cu totul epuizat de singura grijă de a supravieţui, 
încât pentru viaţa duhovnicească el nu va avea nici bunăvoinţă, 
nici loc în inima sa. Nu va mai rămâne nicio căl
duhovnicească, deoarece şi aceştia vor urma căile lumii. 
Bisericile lui Dumnezeu vor deveni fie goale, fie duhovniceşte 
profanate de către păstori nevrednici. 

La apogeul acestor suferinţe şi al haosului din lume va apărea 
Antihrist. El va veni ca un viclean făcător de pace, un 
conducător aparent bun şi înţelept, care poate aduce lumea în 
rânduială. Cu toate acestea, de fapt, el va fi un vrăjmaş al 
tuturor, un urâtor a tot ceea ce este bun, un tiran şi un făcător 
de rău, un distrugător a toate; asemenea lui, lumea n
nimeni niciodată şi nici nu va vedea vreodată.  

Fiecare persoană va fi pecetluită; fiecare amănunt sau element 
al muncii sale şi al vieţii acesteia, ba şi fiecare cuvânt, fiecare 
mişcare a facultăţilor mintale va fi sub supravegher
neîncetată, astfel încât ea [persoana] nu va mai avea obiceiul 
de a cugeta la sine, de teamă ca nu cumva înfăţişarea feţei să 
reflecte fără voia sa ceva nepotrivit cu autoritatea 
conducătorului lumii, adică a Antihristului. Toată lumea va 
purta «măşti încremenite ca de piatră». Toată munca, fiecare 
metru pătrat de pământ, fiecare bob de grâu va fi sub controlul 
lui Antihrist.  

Vor fi dezastre naturale: valuri chinuitoare de căldură vor 
alterna cu perioade de ger aspru, seceta cu inundaţiile; tornade 
şi furtuni cumplite vor pricinui distrugeri înspăimântătoare; 
erupţii vulcanice, cutremure şi boli între oameni, animale şi 
plante; toate acestea vor fi atât de îngrozitoare, încât îi vor 
duce pe oameni la disperare. Pământul, nemaiprimindu
binecuvântarea pentru a da roade, va fi lovit de foamete 
îngrozitoare, şi astfel se va sărăci cu totul. Şi numai celor care 
au primit pecetea Fiarei, adică a Satanei, li se va îngădui să 
existe pentru o vreme, deşi în cele mai slugarnice şi josnice 
condiţii de sărăcie totală şi dispreţ pentru demnitatea umană, 
pe care omul a primit-o de la Făcătorul său.  

Toate se umplu de Antihrist: pământul, marea, aerul. Toate se 
vor face cu singurul scop de a înlătura cu totul numele lui 
Dumnezeu din inima omului. Aceasta va fi cu adevă
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Manuscrisul cuprinde notele făcute de monah în urma discuţiei 
una dintre mănăstirile din 

preajma Constantinopolului, adnotate la rândul lor de 
traducător, care ne înlesneşte astfel o mai bună înţelegere.  

şi primi ucenicii în 
momente de cumpănă, ce prevesteau trecerea sa la Domnul, este 
de natură să ne încălzească inimile, întrucât dulceaţa şi 

șesc din prima clipă, cu atât 
ât acestea se constituie nu numai într-un îndrumar 

un avertisment cutremurător 

va deveni atât de plin de 
răutate, atât de înjosit ca urmare a întărâtării şi stăpânirii 
patimilor celor josnice asupra sa, atât de împietrit la inimă, 
întunecat şi cu totul epuizat de singura grijă de a supravieţui, 
încât pentru viaţa duhovnicească el nu va avea nici bunăvoinţă, 
nici loc în inima sa. Nu va mai rămâne nicio călăuză 
duhovnicească, deoarece şi aceştia vor urma căile lumii. 
Bisericile lui Dumnezeu vor deveni fie goale, fie duhovniceşte 

La apogeul acestor suferinţe şi al haosului din lume va apărea 
iclean făcător de pace, un 

conducător aparent bun şi înţelept, care poate aduce lumea în 
rânduială. Cu toate acestea, de fapt, el va fi un vrăjmaş al 
tuturor, un urâtor a tot ceea ce este bun, un tiran şi un făcător 

lui, lumea n-a văzut pe 

Fiecare persoană va fi pecetluită; fiecare amănunt sau element 
al muncii sale şi al vieţii acesteia, ba şi fiecare cuvânt, fiecare 
mişcare a facultăţilor mintale va fi sub supraveghere 
neîncetată, astfel încât ea [persoana] nu va mai avea obiceiul 
de a cugeta la sine, de teamă ca nu cumva înfăţişarea feţei să 
reflecte fără voia sa ceva nepotrivit cu autoritatea 
conducătorului lumii, adică a Antihristului. Toată lumea va 

cremenite ca de piatră». Toată munca, fiecare 
metru pătrat de pământ, fiecare bob de grâu va fi sub controlul 

Vor fi dezastre naturale: valuri chinuitoare de căldură vor 
alterna cu perioade de ger aspru, seceta cu inundaţiile; tornade 

rtuni cumplite vor pricinui distrugeri înspăimântătoare; 
erupţii vulcanice, cutremure şi boli între oameni, animale şi 
plante; toate acestea vor fi atât de îngrozitoare, încât îi vor 
duce pe oameni la disperare. Pământul, nemaiprimindu-şi 

ntru a da roade, va fi lovit de foamete 
îngrozitoare, şi astfel se va sărăci cu totul. Şi numai celor care 
au primit pecetea Fiarei, adică a Satanei, li se va îngădui să 
existe pentru o vreme, deşi în cele mai slugarnice şi josnice 

lă şi dispreţ pentru demnitatea umană, 

Toate se umplu de Antihrist: pământul, marea, aerul. Toate se 
vor face cu singurul scop de a înlătura cu totul numele lui 
Dumnezeu din inima omului. Aceasta va fi cu adevărat o 

împărăţie a Necuratului pe pământ. Vor veni nenorociri cum n
au mai fost, un timp de agonie intensă nu numai pe pământ, ci 
în tot universul, căci ele [stihiile] sunt împreunate într
singur plan al creaţiei, iar tot acest univers urmează să piară 
pentru ca, după aceasta, să poată fi îmbrăcat în nestricăciune, 
în statornicie, în veşnicie, după cuvintele Apostolului: «Căci 
este necesar ca acest trup stricăcios să se îmbrace în 
nestricăciune» (1 Corinteni. 15: 53).” 

Dintre cei ce au publicat sau au citit aceste mesaj, pu
priceput, mai mulți doar au zis că au priceput, iar majoritatea se 
comportă precum englezul din bancul acela, care văzând pentru 
prima dată în viață o girafă, exclamă: „

Omraam Mikhael Aivanhov 
uşa entităţilor inferioare

       Slăbiciunile noastre sunt ca nişte uşi prin care entităţile 
care vor să ne dăuneze încearcă să se strecoare.

ând cedăm anumitor slăbiciuni, le dăm dreptul de a se 
infiltra în noi pentru a ne chinui. Dacă le rezistăm, dac
nu cedăm, ele nu au nicio putere asupra noastră. 

Entităţile malefice nu au decât puterea pe care le
Dacă nu vreţi să aveţi de-a face cu ele, nu le deschideţi uşa. Ele 
nu vă forţează, ele vă fac doar sugestii, 
acceptă sau nu. Majoritatea oamenilor îşi imaginează că 
necazurile lor vin aşa... din senin, deodată. Nu, ei sunt cei care 
le-au pregătit, care le-au chemat, care le
Lăsându-se pradă poftelor, slăbiciunilor: în chiar acele momente 
entitățile malefice găsesc uşa deschisă şi intră. Deci, atenţie, 
ţineţi uşa bine închisă pentru ele. Spuneţi că depuneţi eforturi 
pentru a vă transforma şi că nu reuşiţi, că toate bunele voastre 
hotărâri nu servesc la nimic? Nu vă descurajaţi, unele 
transformări profunde nu se produc instantaneu, ci cer timp. 
Dacă vă menţineţi permanent bunele hotărâri luate, mai 
devreme sau mai târziu veţi ajunge să acţionaţi după cum doriţi.

Priviţi un şarpe: când vrea să se strecoare într
prin a-şi introduce capul şi, indiferent cât de lung îi este trupul, 
coada este silită să-l urmeze. Cum el înaintează printr
ce descrie o sinusoidă, coada poate crea impresia că se 
deplasează în sens invers deplasării capului dar, în realitate, ea 
sfârşeşte prin a trece tot pe acolo pe unde a trecut şi capul, căci 

C
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împărăţie a Necuratului pe pământ. Vor veni nenorociri cum n-
au mai fost, un timp de agonie intensă nu numai pe pământ, ci 
în tot universul, căci ele [stihiile] sunt împreunate într-un 
singur plan al creaţiei, iar tot acest univers urmează să piară 
entru ca, după aceasta, să poată fi îmbrăcat în nestricăciune, 

în statornicie, în veşnicie, după cuvintele Apostolului: «Căci 
este necesar ca acest trup stricăcios să se îmbrace în 

 

tit aceste mesaj, puțini au 
ți doar au zis că au priceput, iar majoritatea se 

comportă precum englezul din bancul acela, care văzând pentru 
ță o girafă, exclamă: „Așa ceva nu există!”. 

Omraam Mikhael Aivanhov – Închideţi 
şa entităţilor inferioare 

Slăbiciunile noastre sunt ca nişte uşi prin care entităţile 
care vor să ne dăuneze încearcă să se strecoare.  

ând cedăm anumitor slăbiciuni, le dăm dreptul de a se 
infiltra în noi pentru a ne chinui. Dacă le rezistăm, dacă 
nu cedăm, ele nu au nicio putere asupra noastră. 

Entităţile malefice nu au decât puterea pe care le-o acordăm noi. 
a face cu ele, nu le deschideţi uşa. Ele 

nu vă forţează, ele vă fac doar sugestii, și voi sunteţi cei care le 
eptă sau nu. Majoritatea oamenilor îşi imaginează că 

necazurile lor vin aşa... din senin, deodată. Nu, ei sunt cei care 
au chemat, care le-au deschis uşa. Cum? 

se pradă poftelor, slăbiciunilor: în chiar acele momente 
ile malefice găsesc uşa deschisă şi intră. Deci, atenţie, 

Spuneţi că depuneţi eforturi 
pentru a vă transforma şi că nu reuşiţi, că toate bunele voastre 
hotărâri nu servesc la nimic? Nu vă descurajaţi, unele 

profunde nu se produc instantaneu, ci cer timp. 
Dacă vă menţineţi permanent bunele hotărâri luate, mai 
devreme sau mai târziu veţi ajunge să acţionaţi după cum doriţi. 

 

Priviţi un şarpe: când vrea să se strecoare într-o gaură, el începe 
e capul şi, indiferent cât de lung îi este trupul, 

l urmeze. Cum el înaintează printr-o mişcare 
ce descrie o sinusoidă, coada poate crea impresia că se 
deplasează în sens invers deplasării capului dar, în realitate, ea 

trece tot pe acolo pe unde a trecut şi capul, căci 
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ele nu sunt separate, iar coada urmează întotdeauna capul. În 
mod simbolic, capul reprezintă facultatea de a raţiona, de a 
cântări, de a alege o orientare sau alta şi apoi, în mod 
obligatoriu, restul trupului, adică execuţia, punerea în fapt, îi 
urmează. Iată avantajul de a gândi mereu corect; chiar dacă, 
pentru moment, nu acţionaţi conform ideilor pe care le aveţi, 
insistând, păstrând cel puţin o atitudine interioară corectă, veţi 
sfârşi prin a antrena toate forţele care opun rezistentă în voi, 
prin a acţiona după cum dictează Spiritul. 

Cel mai adesea oamenii încă nu sunt conştienţi de importanţa 
unei filosofii corecte. Mulţi îşi imaginează că pot lăsa să intre în 
mintea lor orice fel de idei, fără ca acestea să le afecteze cu ceva 
comportamentul. Nu este deloc așa, ei încă nu au înţeles că, 
întotdeauna, coada urmează capul. Deci, atenţie, fiecare este 
dator să-şi supravegheze zilnic gândurile pe care le lăsa să-i 
treacă prin minte: dacă sunt anarhice, imorale, într-o bună zi, 
comportamentul lui va fi tot anarhic şi imoral. Legea acţionează 
atât în bine, cât şi în rău. 

Ceea ce contează pentru Cer nu sunt succesele pe care le 
reputaţi, ci eforturile pe care le faceţi, căci numai ele vă menţin 
pe drumul cel bun, în timp ce succesul vă poate tenta să 
renunţaţi la vigilență. Chiar dacă nu aţi reuşit, chiar dacă nu aţi 
ajuns deocamdată la rezultatul dorit, nu face nimic: cel puţin aţi 
lucrat. 

Deci nu cereţi succesul, el nu depinde de voi, ci de Cer, care vi-l 
va da atunci când va socoti de cuviinţă că sunteţi cu adevărat 
pregătiţi să-l primiţi. Ceea ce depinde de voi este efortul, căci 
Cerul nu-l poate face în locul vostru. Tot aşa cum nimeni nu 
poate mânca în locul vostru, Cerul nu poate să facă eforturi 
pentru voi; voi sunteţi cei care este necesar să le faceţi. Iar 
succesul, Cerul este cel care îl determină, atunci când îl vrea şi 
aşa cum îl vrea, după cum consideră el că este preferabil pentru 
evoluţia voastră. 

De altfel, eforturile poartă în ele însele recompensa. După 
fiecare efort, după fiecare exerciţiu de perfecționare, viaţa ne 
apare în altă culoare, cu un alt gust. Deci lucraţi, aceasta este 
important, fără să vă fixaţi termene pentru realizarea aspiraţiilor 
spirituale. Dacă vă fixaţi un termen pentru obţinerea unui 
anumit rezultat interior, sau a victoriei asupra unui anumit 
defect, nu veţi reuşi decât să vă crispaţi, iar dezvoltarea voastră 
nu va mai fi la fel de armonioasă. Este necesar să acționați ca să 
vă perfecţionaţi fără să fixaţi un termen, gândindu-vă că, de 
fapt, aveţi în față eternitatea şi că, într-o zi sau alta, veţi ajunge 
să atingeţi perfecţiunea pe care o căutaţi. 

Fixaţi-vă doar asupra frumuseţii actului pe care l-aţi întreprins 
şi spuneţi-vă: „Din moment ce este atât de frumos, nu mă 
interesează câte secole sau milenii îmi vor fi necesare pentru a 
ajunge acolo!”. 

Cel care simte că nu reuşeşte să manifeste calităţile asupra 
cărora lucrează, nu este cazul să se descurajeze sau să se 
revolte. În fata eşecurilor este nevoie să fim umili, o altă 
atitudine dovedind că raţionamentul nostru nu este cel corect. 

Cauza este întotdeauna natura inferioară, care a reuşit să se 
strecoare într-un moment când a găsit condiţii prielnice. Un 
eşec este ca şi cum Cerul ar fi spus unor persoane sau unor 
circumstanţe: „Ia duceţi-vă şi muşcaţi-l puţin, spuneţi-i câteva 
vorbe să vedem cum reacţionează”. Şi, ceea ce se petrece, este o 
harababură care dovedeşte că nu eraţi încă pregătit pentru a 
înfrunta încercarea. Eşecurile nu este cazul nici să vă întristeze, 
nici să vă descurajeze, iar dacă totuși vă provoacă astfel de 
sentimente, înseamnă că nu sunteţi decât un pretenţios care 
doreşte ceva ce deocamdată îi este imposibil; dacă nu sunteţi 
capabili să vă depăşiţi decepţia, veţi sfârşi prin a vă distruge. 
Aveţi voie să vă întristaţi, dar numai pentru insuccesele sau 
necazurile celorlalţi, nu pentru propiile voastre dorinţe, ambiţii 
sau pretenţii neîndeplinite. 

Dacă vedeţi că nu reuşiţi încă să manifestaţi o calitate, să 
învingeţi un defect, să înlăturaţi un obicei prost, în loc să vă 
revoltaţi sau să vă descurajaţi, spuneţi-vă: „Asta provine din 
faptul că în trecut nu mi-am îndeplinit sarcinile aşa cum era 
necesar şi acum totul îmi este mai dificil”. Iată ce este indicat să 
vă spuneţi şi să vă puneţi imediat din nou pe lucru. Da, şi chiar 
dacă nu mai aveţi decât un an de trăit, un singur an, este 
important să continuaţi, să continuaţi… astfel veţi remarca toate 
transformările care vor urma. Căci purtăm cu noi toate 
achiziţiile spirituale pe care le-am făcut, dacă am căutat sincer 
să ne perfecţionăm. 

Deseori, văzând cât este de greu să-ţi corectezi defectele, te 
simţi nefericit, descurajat. În realitate, în loc să ne împotmolim 
în slăbiciunile noastre, care sunt rezultatul dezordinilor în voia 
cărora ne-am lăsat în trecut, este de preferat să ne preocupăm de 
ceea ce putem face pentru viitor şi să ne spunem: „Acum voi 
repara totul, voi reconstrui totul”. Și, în fiecare zi, cu o credinţă 
de nestrămutat, cu o convingere absolută, să lucrăm în acest 
sens, adică să folosim toate elementele pe care ni le-a dăruit 
Dumnezeu: imaginaţia, gândirea, sentimentele şi să ne recreăm, 
să ne remodelăm aşa cum dorim să fim. Imaginaţi-vă 
înconjuraţi de Lumină (atenţie: doar Lumina alb-
strălucitoare dacă nu cunoaşteţi încă celelalte nuanţe coloristice 
benefice care se regăsesc şi în aură), susţinând cu iubirea şi 
generozitatea voastră pe toţi cei care au nevoie, rezistând tuturor 
dificultăţilor şi tentaţiilor… Puţin câte puţin, imaginile pe care 
le formaţi despre aceste calităţi prind viaţă, lucrează asupra 
voastră, vă transformă şi, în același timp, atrag din Univers 
elemente corespunzătoare pentru a le aduce în voi. 

Bineînţeles, este necesară munca pentru a ajunge la un rezultat 
dar, în ziua în care îl veţi obţine, nu veţi mai avea niciun fel de 
îndoială. Veţi simţi deasupra voastră o entitate superioară care 
vă protejează, vă instruieşte, vă purifică, vă luminează, iar în 
situațiile dificile vă aduce sprijinul de care aveţi nevoie. După 
ce aţi format în sfera conștiinței, multă vreme, această imagine a 
perfecţiunii, încetul cu încetul ea va coborî în planul fizic pentru 
a se concretiza. 

Învăţaţi să utilizaţi o muzică adecvată pentru a vă 
facilita realizarea acțiunilor spirituale: ea vă va ajuta în 
îndeplinirea celor mai elevate aspirații (muzica spirituală, 
muzica clasică, sau acel gen de muzică înregistrată din 
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împletirea sunetelor naturii: susur de ape, cânt de păsări etc.). 
De obicei, aveţi foarte multe aspirații benefice, dar nu ştiţi ce 
este necesar să faceţi pentru a le aduce la îndeplinir
muzica constituie un ajutor foarte puternic pentru realizarea lor. 
Ascultând muzică, în loc să vă lăsaţi gândurile să vagabondeze, 
concentraţi-vă asupra ceea ce vă doriţi mai mult. Dacă vă doriţi 
sănătate, imaginaţi-vă într-o formă foarte bună: ind
faceţi, vă plimbaţi, vorbiţi sau mâncaţi, vă imaginaţi într
de sănătate înfloritoare, pe care o transmiteţi tuturor celor din 
jurul vostru. Dacă ceea ce vă doriţi este lumina, inteligen
înțelepciunea, utilizaţi muzica pentru a vă imagina că învăţaţi, 
înţelegeţi, că Lumina pătrunde în voi şi chiar o transmite
departe către ceilalți. Dacă aspirați să dobândiți armonie, forţă, 
voinţă sau stabilitate, procedaţi în mod similar. Lucraţi astfel în 
toate domeniile în care simţiţi că aveţi lacune.  

Câţi nu sunt aceia care simt că nu sunt pe drumul cel bun: 
sufletul lor, conştiinţa lor se revoltă şi se hotărăsc să
transforme modul de a trăi. Ei reuşesc puţin, dar apoi se 
rătăcesc din nou. Atunci regretă, se roagă, iau din nou decizii
transformatoare, dar nici de data aceasta nu durează mult. 
Bineînţeles că este deja un pas în a recunoaşte că nu eşti pe 
drumul cel bun, dar nu este suficient, este necesar să ajungi să 
perseverezi în deciziile bune. De aceea, o colectivitate spirituală 
este atât de necesară, chiar indispensabilă pentru binele nostru, 
ea creează condiţiile optime pentru a ne menţine pe drumul cel 
bun. Astfel, de exemplu, când ne simţim obosiţi şi avem chef să 
lăsăm totul baltă, văzându-i pe ceilalţi cum perseverează suntem
încurajaţi şi antrenaţi. Cu excepţia unor foarte rare situaţii, 
oamenii au în general nevoie să fie susţinuţi, stimulaţi, căci 
apare, întotdeauna, un moment în care elanul lor spiritual 
slăbeşte. Când nu sunteți integrați într-o colectivitate spirituală, 
urmăriți să identificaţi în jurul vostru oameni care au aceleaşi 
preocupări spirituale ca și voi. Veţi replica, poate, că nu doriţi 
să fiţi influenţaţi în niciun fel, că vreţi să fiţi liberi să faceţi ceea 
ce vă place şi, de aceea, nu doriţi să intraţi într-o colectivitate în 
care v-aţi simţi limitaţi. Ei bine, în acest caz nu sunteţi 
inteligenţi. Cine dă dovadă de inteligență înţelege că are nevoie 
de protecţie şi se va pune într-un context în care va fi împiedicat 
să facă nebunii, dar va fi liber să se lanseze în acţiuni benefice, 
luminoase. 

Din moment ce activitatea voastră este benefică şi dezinteresată, 
este nevoie să aveţi încredere în legile dumnezeie
voastre vor fi într-o zi recompensate. Spuneţi un cuvânt, faceţi 
un gest, aveţi o dorinţă, un gând: ele sunt imediat înregistrate şi, 
într-o zi, ele vor da rezultate. Pe aceste legi este necesar să vă 
bazaţi: totul în jurul vostru poate să se modifice, mai puţin 
aceste legi universale. Prietenii vă pot trăda, familia voastră 
poate fi preocupată de cu totul altceva şi să uite de voi, dar 
aceste legi vor fi întotdeauna prezente pentru a vă trimite exact 
ceea ce meritaţi, după modul în care aţi lucrat. Deci, nu contaţi 
pe nimic altceva decât pe activitatea voastră. 

Veţi spune: „Dar Domnul, îngerii, sfinţii, nu putem conta pe 
ei?” Ba da, desigur, dar numai cu condiţia să fi lucrat. Dacă nu 
aţi plantat nicio sămânţă, chiar dacă îl chemaţi pe Dumnezeu în 
ajutor, tot nu va creşte nimic. Dumnezeu a făcut legi pe care 
oamenii este necesar să le cunoască, iar dacă ei le ignoră, El nu 
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nţă, un gând: ele sunt imediat înregistrate şi, 
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bazaţi: totul în jurul vostru poate să se modifice, mai puţin 
aceste legi universale. Prietenii vă pot trăda, familia voastră 

pată de cu totul altceva şi să uite de voi, dar 
aceste legi vor fi întotdeauna prezente pentru a vă trimite exact 
ceea ce meritaţi, după modul în care aţi lucrat. Deci, nu contaţi 

erii, sfinţii, nu putem conta pe 
” Ba da, desigur, dar numai cu condiţia să fi lucrat. Dacă nu 

aţi plantat nicio sămânţă, chiar dacă îl chemaţi pe Dumnezeu în 
ajutor, tot nu va creşte nimic. Dumnezeu a făcut legi pe care 

dacă ei le ignoră, El nu 

va răsturna ordinea Universului pentru a face pe placul 
ignoranţilor. Plantaţi o sămânţă, şi toate legile Naturii vor 
contribui pentru ca planta să crească. Aceasta înseamnă că, mai 
întâi, este necesar să ne bazăm pe activ
apoi pe Dumnezeu, adică pe legile pe care El le
Univers. 

Rugăciunea plină de fervoare către 
Dumnezeu a fost atent analizată de 
savanți. Iată la ce concluzii au ajuns 

oamenii de știință

      Medicul american Mitch Krucoff, cardiolog cu o mare 
experiență la Centrul Medical al Universităţii Duke, a inițiat 
un studiu ce este bulversant mai ales pentru sceptici: pentru 
a vedea dacă într-adevăr rugăciunea îi poate ajuta pe cei 
aflați în suferință, el a alcătuit mai multe g
rugăciune, ale diferitelor religii ce există în diverse zone ale 
globului, formate din zeci de oameni, cu care a stabilit în 
prealabil o formă de rugăciune colectivă pentru câ
dintre pacienții săi, ce erau grav bolnavi de afecțiuni 
cardiace. 

ntrebarea la care el a urmărit să afle răspunsul era 
următoarea: dacă în prealabil se realizează astfel de rugăciuni 
pentru un număr de pacienți, vor putea fi constatate efecte 

clare de ameliorare a sănătății la aceștia, comparativ cu bolnavii 
care nu au beneficiat de un astfel de tratament spiritual? 
Rezultatele ce au fost obținute până acum sunt deja 
spectaculoase, fiind tot mai evidentă diferen
pentru care se realizează astfel de rugăciuni 
studiu este încă în desfășurare, urmând ca după ce va fi finalizat 
să fie trase concluzii lămuritoare abia în anii următori.

Există însă numeroși cercetători care au ajuns deja la finalul 
unor studii similare care s-au soldat cu o mul
cel puțin surprinzătoare: 

Dr. William Harris, de la Mid America Heart Institute, Kansas, 
SUA a realizat la rândul său un studiu asupra puterii 
vindecătoare a rugăciunii. Pentru a fi cât mai obiectiv, el a 
urmărit să stabilească foarte precis cadrul 

Î
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desfășurare a studiului, exact precum în cazul testării unui 
medicament nou. 

Pentru a elimina orice suspiciune de placebo, niciunul dintre 
pacienții săi nu a știut că cineva se roagă pentru el și nici măcar 
nu au știut că sunt incluși într-un astfel de experiment. A
pentru o perioadă de un an, 1.000 dintre pacienții care au trecut 
prin secția de urgențe a spitalului de cardiologie în care lucra dr. 
Harris, au fost împărțiți în două grupe: pentru una dintre grupe 
(reprezentând jumătate din numărul de pacienți) s
mod sistematic un grup de voluntari și preoți, în timp ce cealaltă 
grupă a urmat doar medicația clasică. Toți pacienții au fost 
urmăriți astfel timp de un an și starea lor de sănătate a fost 
ulterior monitorizată în conformitate cu câteva norme cla
stabilite de către medici care nu cunoșteau căror grupe aparțin 
pacienții supravegheați. Rezultatele? Toți pacienții pentru care 
s-au realizat rugăciuni au avut cu 11% mai pu
cord și complicații cardiace care le-ar fi putut amenin

În finalul acestui experiment, un alt medic eminent, care s
hotărât doar după multe insistențe să participe la acest studiu 
nonconformist, dr. O’Keefe, a afirmat: „Studiul pe care l
realizat oferă o perspectivă nouă și tulburătoare asupra 
modului în care Dumnezeu poate să influențeze în mod direct 
viața noastră aici pe pământ. Ca om de știință sunt realmente 
bulversat de aceste rezultate, pentru că nu am nicio posibilitate 
să le explic, decât prin intermediul acestui ajutor invizibil

Un alt studiu realizat de această dată în Israel în anul 1993 
asupra a mai mult de 10.000 de persoane credincioase a putut 
evidenția faptul că incidența bolilor cardiovasculare (prima 
cauză de mortalitate în lume) în rândul acestor persoane a fost 
cu 40% mai redusă decât în cazul ateilor sau a celor care sunt 
credincioși „nepracticanți”. În mod asemănător, un studiu 
realizat în anul 1995 în Hanovra de către Darmouth College 
asupra a 250 de persoane ce au suferit operații pe cord deschis a 
arătat că probabilitatea unui deces este de 12 ori mai redusă la 
cei ce aveau convingeri religioase ferme și care se rugau în mod 
constant. 

Efectele fiziologice uimitoare ale rugăciunii către Dumnezeu

Dr. Koenig de la Universitatea Duke concluziona în urma mai 
multor ani de cercetări: „Este evident că rugăciunea are efecte 
excepționale asupra întregului organism. Ea poate să scadă 
foarte mult secreția de cortizon, epinefrina și norepinefrina 
hormoni care sunt secretați de suprarenale în condiții de stres 
accentuat. Astfel, se reduce foarte mult riscul tulburărilor 
imunitare, al afecțiunilor cardiace – mai ales riscul infarctului 
miocardic, al ulcerelor sau al bolilor intestinale inflamatorii

În opinia lui, ca și a altor medici, rugăciunea către Dumnezeu 
poate fi utilizată ca o metodă de terapie alternativă eficientă în 
prevenirea tuturor bolilor grave, în revenirea după interven
chirurgicale, pentru depășirea momentelor dificile sau, în cazuri 
excepționale, chiar pentru vindecarea unor boli grave, cum sunt: 
cancerul, scleroza multiplă sau complicațiile diabetului.
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diului, exact precum în cazul testării unui 

Pentru a elimina orice suspiciune de placebo, niciunul dintre 
ții săi nu a știut că cineva se roagă pentru el și nici măcar 

un astfel de experiment. Așadar, 
ții care au trecut 

ția de urgențe a spitalului de cardiologie în care lucra dr. 
țiți în două grupe: pentru una dintre grupe 

ți) s-au rugat în 
și preoți, în timp ce cealaltă 

ția clasică. Toți pacienții au fost 
ți astfel timp de un an și starea lor de sănătate a fost 

ulterior monitorizată în conformitate cu câteva norme clare, 
șteau căror grupe aparțin 

ții supravegheați. Rezultatele? Toți pacienții pentru care 
au realizat rugăciuni au avut cu 11% mai puține atacuri de 

ar fi putut amenința viața. 

În finalul acestui experiment, un alt medic eminent, care s-a 
țe să participe la acest studiu 

Studiul pe care l-am 
și tulburătoare asupra 

țeze în mod direct 
ța noastră aici pe pământ. Ca om de știință sunt realmente 

bulversat de aceste rezultate, pentru că nu am nicio posibilitate 
să le explic, decât prin intermediul acestui ajutor invizibil…” 

realizat de această dată în Israel în anul 1993 
asupra a mai mult de 10.000 de persoane credincioase a putut 

ția faptul că incidența bolilor cardiovasculare (prima 
cauză de mortalitate în lume) în rândul acestor persoane a fost 

ât în cazul ateilor sau a celor care sunt 
și „nepracticanți”. În mod asemănător, un studiu 

realizat în anul 1995 în Hanovra de către Darmouth College 
ții pe cord deschis a 

eces este de 12 ori mai redusă la 
și care se rugau în mod 

Efectele fiziologice uimitoare ale rugăciunii către Dumnezeu  

Dr. Koenig de la Universitatea Duke concluziona în urma mai 
Este evident că rugăciunea are efecte 

ționale asupra întregului organism. Ea poate să scadă 
ția de cortizon, epinefrina și norepinefrina – 

ți de suprarenale în condiții de stres 
oarte mult riscul tulburărilor 

mai ales riscul infarctului 
miocardic, al ulcerelor sau al bolilor intestinale inflamatorii.” 

și a altor medici, rugăciunea către Dumnezeu 
de terapie alternativă eficientă în 

prevenirea tuturor bolilor grave, în revenirea după intervenții 
șirea momentelor dificile sau, în cazuri 

ționale, chiar pentru vindecarea unor boli grave, cum sunt: 
țiile diabetului. 

Efectele asupra psihicului sunt de asemenea remarcabile, căci 
rugăciunea induce o stare de liniște profundă și de control mult 
mai bun, diminuând nevoia de excitante sau de stimulente. 
Rugăciunea elimină de asemenea gându
nocive sau morbide.     

 

Albert Einstein: Dumnezeu a creat lumea 
cu cea mai mare eleganță și inteligență

 
 

      O scrisoare redactată în limba italiană de către fizicianul 
Albert Einstein și adresată unui coleg italian, pe nume 
Giovanni Giorgi, a fost scoasă la licita

2015 în SUA.

asa de licitație RR spera să câștige cel puțin 55.000 de 
dolari din vânzare, dar un cumpărător anonim on
plătit nu mai puţin de 75.000 de dolari.

În scrisoarea redactată în 12 iulie 1925, Einstein a scris că 
„Dumnezeu a creat lumea cu cea mai mare elegan
inteligență” și după ce se referă la unele experimente de
ale sale, conchide: „Nu mă îndoiesc de validitatea teoriei 
relativității”. 

La acea vreme, Giorgi era cunoscut 
internațional ca o autoritate în domeniul 
electromagnetismului. 

Scurtul mesaj este scris pe spatele unei căr
fost semnată cu „același Einstein”. 

Einstein vorbea și scria în limba italiană, deoarece a trăit 
în Italia împreună cu familia sa în timpul adolescen

 

 

C
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Efectele asupra psihicului sunt de asemenea remarcabile, căci 
ște profundă și de control mult 

mai bun, diminuând nevoia de excitante sau de stimulente. 
Rugăciunea elimină de asemenea gândurile nefaste și tendințele 

Albert Einstein: Dumnezeu a creat lumea 
ță și inteligență 

O scrisoare redactată în limba italiană de către fizicianul 
și adresată unui coleg italian, pe nume 

Giovanni Giorgi, a fost scoasă la licitație pe 15 februarie 
2015 în SUA. 

 

ție RR spera să câștige cel puțin 55.000 de 
dolari din vânzare, dar un cumpărător anonim on-line a 
plătit nu mai puţin de 75.000 de dolari. 

12 iulie 1925, Einstein a scris că 
Dumnezeu a creat lumea cu cea mai mare eleganță și 

și după ce se referă la unele experimente de-
Nu mă îndoiesc de validitatea teoriei 

La acea vreme, Giorgi era cunoscut în Italia și pe plan 
țional ca o autoritate în domeniul 

Scurtul mesaj este scris pe spatele unei cărți poștale și a 
 

și scria în limba italiană, deoarece a trăit 
eună cu familia sa în timpul adolescenței. 
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O femeie care s-a întors din cealaltă lume 
mărturisește: «diavolii alergau în jurul 

meu și îmi arătau, rând pe rând, păcatele»

      Redăm în continuare o povestire tulburătoare a unei 
femei din fosta Uniune Sovietică care s-a confruntat cu 
moartea clinică și căreia Dumnezeu i-a permis să se 
reîntoarcă în trup: 

ram atee și Îl huleam groaznic și deseori pe Dumnezeu. 
Trăiam în nerușinare și în preacurvie, însă Preamilostivul 
Dumnezeu nu m-a lăsat să pier, ci m-a călăuzit spre El. 

În anul 1962 m-am îmbolnăvit grav de cancer 
bolnavă 3 ani. Nu stăteam întinsă în pat, lucram mult 
mergeam la doctori, nădăjduind aiurea că voi găsi vindecare. În 
ultimele 6 luni slăbisem atât de mult, încât nici apă nu 
puteam să beau. De îndată ce o beam, o și vomitam. Atunci m
am dus la spital și, pentru că eram foarte energică, au chemat un 
profesor de la Moscova și au hotărât să-mi facă opera
imediat după ce mi-au deschis stomacul, am murit. Sufletul mi
a ieșit din trup și stătea între doi medici și eu, cu frică și groază, 
priveam tot ce mi se petrecea. Întregul stomac și intestinele îmi 
erau mâncate de cancer. În același timp mă gândeam de ce eram 
două? Nici nu-mi trecea cumva prin conștiință că există suf
Comuniștii ne-au îndopat cu ateism și ne-au învă
suflet și Dumnezeu, spunând că acestea sunt doar născocirile 
preoților, ca să înșele poporul și să-l facă să-i fie frică de ceva 
ce nu există. M-am văzut că stăteam în picioare 
am văzut tot pe mine pe masa de operație. Îmi scoseseră afară 
toate măruntaiele și căutau duodenul. Dar acolo exista doar 
puroi, pentru că aproape toate erau distruse și stricate, mai 
nimic nu mai era sănătos. Atunci medicii au zis: «Această 
femeie nu mai avea cum să trăiască». 

Le vedeam pe toate acestea cu frică și groază și iarăși mă 
gândeam: «Cum și de unde suntem noi două? Stau în picioare și 
totodată sunt întinsă acolo pe masă!» Atunci medicii mi
la loc intestinele și stomacul și apoi au spus că trupul meu este 
necesar să fie dat medicilor tineri pentru practică. L
transportat în laborator, iar eu mergeam alături de ei 
gândeam în continuare cu nedumerire de ce suntem două. Acolo 
m-au lăsat întinsă, fiind dezbrăcată, acoperită până l
un cearceaf. După aceea am văzut că venise fratele meu 
împreună cu fiul meu cel mai mic, care avea 6 ani, pe nume 
Andrei. A început să plângă și să zică: «Mamă, mamă, de ce

E
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a întors din cealaltă lume 
ște: «diavolii alergau în jurul 

și îmi arătau, rând pe rând, păcatele» 

Redăm în continuare o povestire tulburătoare a unei 
a confruntat cu 
a permis să se 

 

și Îl huleam groaznic și deseori pe Dumnezeu. 
șinare și în preacurvie, însă Preamilostivul 

a călăuzit spre El. 
am îmbolnăvit grav de cancer și am rămas 

bolnavă 3 ani. Nu stăteam întinsă în pat, lucram mult și 
mergeam la doctori, nădăjduind aiurea că voi găsi vindecare. În 
ultimele 6 luni slăbisem atât de mult, încât nici apă nu mai 

și vomitam. Atunci m-
și, pentru că eram foarte energică, au chemat un 

mi facă operație. Dar 
au deschis stomacul, am murit. Sufletul mi-

șit din trup și stătea între doi medici și eu, cu frică și groază, 
și intestinele îmi 

și timp mă gândeam de ce eram 
știință că există suflet. 
au învățat că nu există 

și Dumnezeu, spunând că acestea sunt doar născocirile 
i fie frică de ceva 

am văzut că stăteam în picioare și totodată m-
ție. Îmi scoseseră afară 

și căutau duodenul. Dar acolo exista doar 
și stricate, mai 

nimic nu mai era sănătos. Atunci medicii au zis: «Această 

și groază și iarăși mă 
și de unde suntem noi două? Stau în picioare și 

totodată sunt întinsă acolo pe masă!» Atunci medicii mi-au pus 
us că trupul meu este 

necesar să fie dat medicilor tineri pentru practică. L-au 
transportat în laborator, iar eu mergeam alături de ei și mă 
gândeam în continuare cu nedumerire de ce suntem două. Acolo 

au lăsat întinsă, fiind dezbrăcată, acoperită până la piept cu 
un cearceaf. După aceea am văzut că venise fratele meu 
împreună cu fiul meu cel mai mic, care avea 6 ani, pe nume 

Mamă, mamă, de ce-ai 

murit? Sunt încă mic, cum o să trăiesc acum fără tine? N
nici tată și acum ai murit și tu!». Eu atunci l
am sărutat, dar el nu a simțit și nu a văzut aceasta, nici nu m
băgat în seamă, ci privea în continuare trupul meu mort. 
Vedeam de asemenea, că și fratele meu plângea.

După aceea, am ajuns dintr-o dată acasă. Acolo era soacra mea 
de la prima căsătorie și sora mea. Pe primul meu soț îl 
părăsisem pentru că el credea în Dumnezeu. Începuse deja 
împărțeala bunurilor mele. Trăisem în bogăție și lux și toate 
acestea le dobândisem pe nedrept și mai ales pr
Sora mea a început să ia cele mai frumoase dintre obiectele 
mele, iar soacra cerea să-i lase ceva și fiului meu. Sora mea nu 
lăsa nimic și, mai mult, a început să o certe pe soacră, spunând: 
«Acest copil nu este al fiului tău și nu ți
ieșit și au închis casa. Sora mea a luat cu ea un sac plin cu 
bunuri ale mele. În vreme ce ele se certau pentru obiectele mele, 
am văzut în jurul meu diavoli care se jucau 
satisfacție. 

Deodată, m-am trezit că sunt în văzdu
întocmai ca un avion. Am simțit că cineva mă ține și mă înalță 
din ce în ce mai mult. Mă aflam deasupra ora
Apoi am văzut că orașul pierise. S-a făcut întuneric. După aceea 
a început din nou să apară lumină și în final s
deplină, așa de puternică, încât nu puteam să văd. M
pe o lespede neagră cu lungimea de un metru 
Vedeam copaci cu tulpini foarte groase 
culori. Între copaci erau case noi, dar n
ele. În valea aceasta am văzut iarbă verde 
gândit: unde mă aflu acum? Dacă sunt pe pământ atunci de ce 
nu există drumuri și mijloace de transport? Ce loc este acesta 
fără oameni și cine trăiește aici? Puțin mai încolo am văzut că 
se plimba o femeie frumoasă și înaltă, îmbrăcată în veșminte 
împărătești, pe sub care i se vedeau degetele picioarelor. Pășea 
atât de ușor încât iarba nu se apleca sub pașii ei. Alături de ea 
mergea un tânăr care îi ajungea până la umeri. Î
cu mâinile și plângea cu amar și se ruga, dar nu știu din ce 
motiv. Mă gândeam că este fiul ei și m
pentru că nu-i e milă de el și nu-l ascultă. (
acest tânăr era îngerul păzitor al femeii moarte. De asemenea 
apare evident cât de mult le pasă îngerilor de noi 
noastre, deși noi nu pricepem cel mai adesea asta. După cum se 
vede, rugăciunile lor nu vor fi ascultate dacă moartea ne 
găsește în păcate și fără o mare credință în Dumnezeu

Când s-au apropiat de mine, tânărul a căzut la picioarele ei 
început să o roage fierbinte și îndurerat, cerându
i-a răspuns dar nu am putut înțelege ce anume. Când s
apropiat de mine voiam să-i întreb: «Unde mă aflu?
aceea, femeia și-a încrucișat mâinile la piept, 
spre cer și a zis: 

«Doamne, unde va merge această femeie în starea în care se 
află acum?» Eu m-am înfricoșat și abia atunci am înțeles că 
murisem și că sufletul meu se află în Cer și că trupul mi
pe Pământ. Atunci am început să plâng 
auzit o voce care a spus: «Întoarce-o acum pe Pământ pentru 
faptele bune ale tatălui ei». 
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murit? Sunt încă mic, cum o să trăiesc acum fără tine? N-am 
». Eu atunci l-am îmbrățișat și l-

țit și nu a văzut aceasta, nici nu m-a 
băgat în seamă, ci privea în continuare trupul meu mort. 

și fratele meu plângea. 

dată acasă. Acolo era soacra mea 
și sora mea. Pe primul meu soț îl 

părăsisem pentru că el credea în Dumnezeu. Începuse deja 
țeala bunurilor mele. Trăisem în bogăție și lux și toate 

și mai ales prin desfrânare. 
Sora mea a început să ia cele mai frumoase dintre obiectele 

și fiului meu. Sora mea nu 
și, mai mult, a început să o certe pe soacră, spunând: 

și nu ți-e rudă». După aceea au 
șit și au închis casa. Sora mea a luat cu ea un sac plin cu 

bunuri ale mele. În vreme ce ele se certau pentru obiectele mele, 
am văzut în jurul meu diavoli care se jucau și erau plini de 

am trezit că sunt în văzduh și vedeam cum zbor 
țit că cineva mă ține și mă înalță 

din ce în ce mai mult. Mă aflam deasupra orașului Barnaul. 
a făcut întuneric. După aceea 
și în final s-a făcut lumină 

șa de puternică, încât nu puteam să văd. M-am așezat 
pe o lespede neagră cu lungimea de un metru și jumătate. 
Vedeam copaci cu tulpini foarte groase și frunziș bogat în 
culori. Între copaci erau case noi, dar n-am văzut cine locuia în 
ele. În valea aceasta am văzut iarbă verde și deasă și m-am 
gândit: unde mă aflu acum? Dacă sunt pe pământ atunci de ce 

și mijloace de transport? Ce loc este acesta 
și cine trăiește aici? Puțin mai încolo am văzut că 

și înaltă, îmbrăcată în veșminte 
ști, pe sub care i se vedeau degetele picioarelor. Pășea 
șor încât iarba nu se apleca sub pașii ei. Alături de ea 

mergea un tânăr care îi ajungea până la umeri. Își ascundea fața 
și plângea cu amar și se ruga, dar nu știu din ce 

și m-am revoltat în mine 
l ascultă. (Notă: Se pare că 

acest tânăr era îngerul păzitor al femeii moarte. De asemenea 
ât de mult le pasă îngerilor de noi și de sufletele 

și noi nu pricepem cel mai adesea asta. După cum se 
vede, rugăciunile lor nu vor fi ascultate dacă moartea ne 

ște în păcate și fără o mare credință în Dumnezeu.) 

tânărul a căzut la picioarele ei și a 
și îndurerat, cerându-i ceva. Aceea 

țelege ce anume. Când s-au 
Unde mă aflu?». În clipa 

nile la piept, și-a înălțat privirea 

Doamne, unde va merge această femeie în starea în care se 
șat și abia atunci am înțeles că 

și că sufletul meu se află în Cer și că trupul mi-a rămas 
ci am început să plâng și să mă îndurerez, și am 

o acum pe Pământ pentru 
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O altă voce a zis însă: «M-am săturat de viața ei păcătoasă și 
mizerabilă. Am vrut s-o șterg de pe fața pământului fără să se 
întoarcă la Dumnezeu, dar s-a rugat pentru ea tatăl său. 
Arătați-i acum locul pe care îl merita!» 

 

Îndată am ajuns în Iad. Atunci au început să se târască spre 
mine niște șerpi de foc înfiorători cu limbi lungi care vărsau 
flăcări și alte murdării cumplite. Duhoarea de acolo era 
insuportabilă. Acești șerpi s-au înfășurat apoi împrejurul meu și 
totodată au apărut de undeva niște viermi groși ca degetul, cu 
cozi care se terminau în ace și spini. Aceștia s-au urcat pe trupul 
meu, pe mâinile mele, mi-au intrat în toate deschizăturile 
trupului, în urechi, în ochi, peste tot, și în felul acesta mă 
chinuiam, iar eu țipam de durere cu glas cumplit de fiară 
sălbatică. Dar acolo nu exista nimeni care să mă ajute sau căruia 
să-i fie milă de mine. Am văzut însă acolo o femeie care făcuse 
avort și a început să se roage la Domnul să aibă milă de ea. 
Acesta i-a răspuns: «Tu n-ai vrut să Mă recunoști niciodată pe 
Pământ, ți-ai omorât copii în pântece. Pentru Mine nu există 
nimic care să fie de prisos. Pentru Mine toate își au rostul lor.» 
Către Mine, Domnul a zis: «Eu ți-am dat boala ca să te întorci 
la Mine, dar tu M-ai hulit până la sfârșitul vieții și n-ai vrut 
niciodată să Mă cunoști, și de aceea nici Eu nu te cunosc acum. 
Precum ai trăit pe Pământ fără Dumnezeu, vei trăi în 
continuare și aici!» 

Deodată, totul în jurul meu s-a modificat și eu zburam undeva. 
Duhoarea s-a pierdut, a pierit și durerea îngrozitoare și, pe 
neașteptate am văzut biserica din locurile mele natale. Ușile s-
au deschis și a ieșit preotul îmbrăcat în veșminte albe. Stătea cu 
capul plecat și o voce m-a întrebat: 
– Cine este acesta? 
– Preotul nostru. 
– Tu ziceai că e un pomanagiu dar el este păstor adevărat. Află 
că chiar dacă este mic în grad, fiind un preot obișnuit, el Mă 
slujește pe Mine. Dacă nu ai să crezi în Mine, Eu nu te voi ierta! 
Atunci am început să mă rog: 
– Doamne, întoarce-mă Te implor pe Pământ, căci am un copil 
mic. 
Domnul a răspuns: 
– Știu că ai un fiu și îmi pare rău pentru el. 
– Îmi pare și mie foarte rău pentru el, am repetat eu. 
Atunci Acela a răspuns: 
– Mie îmi pare rău pentru voi toți, Mie de trei ori îmi pare mai 
rău. De la toți aștept să vă treziți din somnul păcatului, să vă 
întoarceți la Mine și să vă reveniți. 
Aici a apărut Maica lui Dumnezeu, pe care mai devreme am 

numit-o «femeie», și atunci am îndrăznit să o întreb: 
– Aici la voi există Rai? 

Drept răspuns, după aceste vorbe m-am aflat iar în Iad. Acum 
era chiar mai rău ca prima dată. Diavolii alergau în jurul meu și 
îmi arătau păcatele strigând: «Iată că tu ne-ai slujit nouă cât ai 
fost pe Pământ». Au început să-mi citească păcatele: toate erau 
scrise cu litere mari și am simțit o frică groaznică. Din gură le 
ieșeau limbi de foc. Unii diavoli mă loveau în cap. Alții cădeau 
peste mine și mă ardeau cu limbile lor de foc. În jurul meu se 
auzea jale mare și plânsetele multor oameni. 

Când focul s-a întețit, vedeam totul în jur. Sufletele aveau acolo 
chipuri înfiorătoare: erau schilodite cu gâturile întinse și cu 
ochii scoși: mă întrebau dacă sunt «tovarășă» a lor (se pare că 
erau comuniste) și îmi spuneau dacă voi trăi împreună cu ele. 
«La fel ca tine am făcut și noi, ziceau, când eram pe Pământ, nu 
am vrut să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Îl huleam și săvârșeam 
toate relele, adeseori păcătuiam și eram mândre și nu ne-am 
gândit la Dumnezeu niciodată. Cei care au păcătuit, dar mai 
târziu s-au întors la Dumnezeu, iar apoi au mers la biserică, s-
au rugat la Dumnezeu i-au miluit pe săraci și i-au ajutat pe cei 
ce se găseau în nevoi sunt acolo sus» (adică în Rai, cuvânt pe 
care cei de aici nici nu vroiau să-l rostească). Eu m-am 
înfricoșat tare de aceste cuvinte și mi se părea că mă aflu aici în 
Iad de o viață întreagă, iar acele ființe îmi spuneau că voi trăi 
împreună cu ele acolo. 

După aceea a apărut din nou Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu și s-a făcut o mare lumină. Diavolii au luat-o la fugă 
și sufletele care se chinuiau în iad au început să strige și să 
implore milă:  

«Împărăteasă Cerească, nu ne lăsa aici»; sau alte suflete 
ziceau: «Ardem, Născătoare de Dumnezeu, și aici nu există 
picătură de apă». 

Ea plângea și spunea printre lacrimi: «Cât ați trăit pe Pământ n-
ați vrut să mă cunoașteți și nu v-ați dat seama de păcate 
înaintea Fiului meu și a Dumnezeului vostru, și nici eu nu vă 
pot ajuta acum, nu pot trece peste voia Fiului meu și nici Acesta 
nu poate călca voia Tatălui Său. Îi ajut doar pe aceia pentru 
care se roagă rudele lor la Bunul Dumnezeu.» 
Apoi noi am început să urcăm, și de jos se auzeau țipete 
puternice: «Născătoare de Dumnezeu, nu ne lăsa aici!» 

S-a făcut iarăși întuneric și eu mă aflam pe aceeași lespede. 
Încrucișându-și mâinile la piept, Maica Domnului și-a înălțat 
privirea către Cer și a început să se roage zicând: «Ce să fac cu 
această femeie, unde să o duc?» Atunci, o voce a răspuns: 
«Întoarce-o acum pe Pământ prin părul ei!» Atunci Preacurata 
Fecioară a plecat în tăcere și i s-a deschis o ușă, dar eu nu 
vedeam nimic în spatele ușii. După aceea s-a întors ținând în 
mâini părul meu și de undeva au apărut 12 trăsuri fără roți; se 
mișcau încet și eu le urmam. Preasfânta Născatoare de 
Dumnezeu mi-a dat părul meu, dar eu nu am priceput că m-a 
atins. Am auzit-o doar spunând că cea de-a douăsprezecea 
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trăsură nu are podea. Mi-era frică să stau în ea dar Maica 
Domnului m-a împins și m-a trimis pe Pământ. 

 

După toate acestea mi-am revenit, devenind conștientă și 
priveam în jur. Era ora unu și jumătate după amiază. După 
lumina foarte frumoasă din lumea de dincolo, toate mi se păreau 
acum urâte pe Pământ. Atunci mi-am zis sufletului meu: «intră 
în trup!». Imediat m-am trezit din nou la spital și am văzut că 
mă deplasam spre congelatorul unde se păstrează cadavrele. 
Acesta era închis, dar eu am intrat înăuntru fără nicio piedică și 
am văzut trupul meu mort. Capul îmi era puțin într-o parte, iar 
mijlocul îmi era deja presat de alte cadavre. 

Îndată ce sufletul mi-a intrat în trup am simțit un frig puternic. 
În clipa aceea au băgat înăuntru trupul mort al unui om și, când 
au aprins lumina m-au văzut ghemuită, ori ei așază de obicei 
cadavrele cu fața în sus. Văzându-mă așa, infirmierii s-au 
înspăimântat și de frică au fugit și s-au împrăștiat. S-au întors cu 
doi medici care au ordonat imediat să mi se încălzească creierul. 
Pe tot trupul meu existau 8 tăieturi (făcuseră practică pe trupul 
meu), trei pe piept și restul pe burtă. După două ore de la 
încălzirea capului am deschis ochii, dar abia cam după 12 zile 
am putut vorbi. A douăsprezecea zi dimineața mi-au adus micul 
dejun, pâine prăjită cu unt și cafea, dar nu am vrut să mănânc și 
le-am spus că pentru mine era zi de post. Infirmierii au plecat 
iarăși și toți cei din spital au început să mă privească foarte 
atent, cu interes. Au venit medicii și m-au întrebat de ce nu 
vreau să mănânc. Le-am răspuns: «Stați să vă spun ce a văzut în 
lumea de dincolo sufletul meu: Cine nu postește în zilele de post 
va mânca apoi bucate împuțite și scârboase. De aceea eu nu voi 
mânca nimic astăzi și în niciun post nu voi mânca ceva de 
dulce». Medicii, când se înroșeau de furie, când păleau de 
uimire, iar unii pacienți mă ascultau cu multă atenție.  

Mai târziu s-au adunat în jurul meu mulți medici și eu le-am 
spus că nu mă mai doare nimic. Atunci a început să vină la mine 
multă lume și eu le povesteam ce am văzut și le arătam rănile. 
Poliția s-a apucat să-i izgonească și pe mine m-au mutat în alt 
spital. M-am însănătoșit după aceea complet și i-am rugat pe 
medici să-mi vindece cât mai repede tăieturile pe care mi le-au 
făcut în timpul practicii. Atunci m-au așezat din nou pe masa de 
operație și când medicii mi-au deschis burta, au zis: 
– De ce a fost operat un om ce era complet sănătos? 
Eu i-am întrebat: 
– Dar de ce boală mai sufăr? 
Ei mi-au răspuns: 
– Intestinele și stomacul la tine sunt acum curate întocmai 

precum ale unui copil. 
Au venit apoi și medicii care m-au operat prima dată și când s-
au apropiat au spus: 
– Unde este boala ei? Măruntaiele îi erau toate distruse și 
mâncate de cancer și iată că acum această femeie e complet 
sănătoasă. 
Le-am răspuns: 
– Dumnezeu și-a arătat mila Lui către mine, cea păcătoasă, ca să 
mai trăiesc și să mărturisesc și celorlalți tot ce am văzut și să 
spun ce mi s-a petrecut. Dumnezeu a luat tot ce a fost stricat în 
mine și mi-a redat sănătatea; voi spune asta tuturor oamenilor 
până voi muri. 
Apoi i-am zis medicului: 
– Ați văzut că v-ați înșelat? 
– Mai nimic nu mai era sănătos în tine, a răspuns el. 
– Ce credeți acum?, i-am întrebat eu. 
– Te-a renăscut prin miracol Atotputernicul. 
Atunci i-am zis: 
– Dacă credeți în Acesta, faceți-vă acum semnul crucii și 
mergeți la Biserică! 
Medicul s-a înroșit revoltat căci era evreu. Am adăugat: 
– Faceți-vă neîntârziat plăcut lui Dumnezeu! 

După aceea am ieșit din spital și l-am chemat pe preotul pe care 
mai înainte îl batjocoream și îl necăjeam, numindu-l 
pomanagiu. I-am povestit tot ce mi s-a petrecut și m-am 
spovedit și m-am împărtășit cu sfintele Taine ale lui Hristos. L-
am chemat să-mi binecuvânteze casa, pentru că până atunci în 
ea domnise păcatul, răutatea, desfrâul, beția și batjocura. 

În ziua de astăzi, eu, păcătoasa Claudia, în vârsta de 40 de ani, 
cu ajutorul lui Dumnezeu și al Împărătesei Cerești, trăiesc 
creștinește. Merg regulat la biserică și Domnul mă sprijină. Mă 
vizitează oameni din toate colțurile lumii și eu le povestesc 
tuturor toate câte mi s-au petrecut, toate câte am văzut și câte 
am auzit. Cu ajutorul lui Dumnezeu îi primesc pe toți și le 
povestesc la toți cum eram eu înainte și din ce cauză sunt acum 
sănătoasă și credincioasă. 

Slăvit să fie în vecii vecilor Dumnezeul nostru! Îi povățuiesc pe 
toți să aibă grijă cum trăiesc, pentru că după moarte există cu 
adevărat altă lume și altă viață, iar fiecare dintre noi va da 
socoteală pentru toate acțiunile lui pământești și după măsura 
acestora va avea răsplata sau pedeapsa cea dreaptă pe care o va 
merita. 

Să trăiți de aceea cu toții creștinește și să vă faceți cât mai 
plăcuți lui Dumnezeu. Amin.ˮ 
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Sfânta Mare Muceniță Ecaterina

 

Prof. dr.  Elena BURLACU 

                                              Motto: „Un intelectual poate fi sfânt 
poate fi, în același timp, un intelectual”  (ÎPS Bartolomeu Anania)

         Spre sfârșitul secolului al-III-lea, în timpul domniei 
împăratului Dioclețian, care îl are coregent pe Maximian, se 

naște în Alexandria o fetiță cu numele Ecaterina. 

rovenind dintr-o familie de viță nobilă, duce o viață de 
principesă, fiind unicul copil al fostului împărat 
Constanțiu.  

 Anii trec și micuța Ecaterina se transformă într
tânără foarte frumoasă, de statură înaltă, având o în
rară, încât uimea pe toți savanții vremii respective.

 Înalt Prea Sfințitul Părinte Bartolomeu Anani
numește, în predicile sale, o „sfântă cultă”, sau mai bine spus o 
„intelectuală prin excelență”, deoarece a viețuit în Alexandria, 
centrul cunoașterii elenistice din antichitate.  Asemenea 
Sfântului Iustin Martirul și Filosoful, Sfânta Mare Muceniță 
Ecaterina se familiarizează de timpuriu cu toată filosofia vremii 
de atunci: Platon, Aristotel, Virgiliu, Homer și cu toate cărțile 
doctorilor: Asclipie, Hipocrat și cu Galin. 

 Principii își aduceau profesorii la palat, în acest fel și 
părinții prințesei Ecaterina i-au oferit șansa de a cunoaște multe 
limbi străine, matematică, retorică și chiar medicină. Tânăra 
Ecaterina a învățat tot meșteșugul ritoricesc și silogistic, încât 
toți profesorii se mirau de înțelepciunea ei, de bogata paletă de 
acumulare și de aprofundare a noțiunilor  multiculturale, 
nelăsând nici măcar un domeniu pe care să nu
mintea ei.  

Timpul și-l petrecea în lectură și în cercetare laborioasă, astfel 
încât ajunsă la vârsta de 18 ani, frumusețea și înțelepciunea 
Ecaterinei determină pe mulți tineri din neamurile păgâne să o 
ceară în căsătorie. Tânăra respinge cererile pețitorilor cu foarte 
alese cuvinte, cu o delicatețe umană, încât ei înșiși se mustrau 
de nepriceperea îndrăznelii și exclamau: „Bucură
întărești obiceiurile bune; Bucură-te, lumină care faci să se 

plece privirile neînțelepte.”2 

                                                             
1https://doxologia.ro/video/predici/ips-bartolomeu-anania-predica

ecaterina-25-noiembrie  , accesat  oct. 2019 
2  Acatistier. Editura Institutului biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

București, 1982,  p. 259 
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ță Ecaterina 

Elena BURLACU - Huşi 

Motto: „Un intelectual poate fi sfânt și un sfânt 
și timp, un intelectual”  (ÎPS Bartolomeu Anania) 

lea, în timpul domniei 
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tânără foarte frumoasă, de statură înaltă, având o înțelepciune 

ți savanții vremii respective. 

țitul Părinte Bartolomeu Anania o 
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și cu toate cărțile 

și aduceau profesorii la palat, în acest fel și 
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țat tot meșteșugul ritoricesc și silogistic, încât 

ți profesorii se mirau de înțelepciunea ei, de bogata paletă de 
țiunilor  multiculturale, 

nelăsând nici măcar un domeniu pe care să nu-l pătrundă cu 

și în cercetare laborioasă, astfel 
țea și înțelepciunea 

ți tineri din neamurile păgâne să o 
țitorilor cu foarte 

țe umană, încât ei înșiși se mustrau 
și exclamau: „Bucură-te, ceea ce 

te, lumină care faci să se 

predica-la-sfanta-

și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

 Tânăra Ecaterina își dorea de la viitorul ei logodnic 
cele patru calități pe care le avea ea:  1
să aibă bogăție; 3- să uimească prin frumuse
aibă înțelepciune. Menționează că, dacă pețitorului îi va lipsi o 
singură calitate din cele patru, va fi refuzat, deoarece nu este 
vrednic de ea, nu va putea umple golul interior al inimii, cu alte 
cuvinte, nu va fi compatibil cu ea. 

Părinții fetei erau cei care o grăbeau spre căsătorie, dar 
și cei care nu găseau fecior de împărat care să fie la fel de 
înțelept ca și ea. Degeaba erau pețitorii de neam bun și dețineau 
multe averi, pentru că Ecaterina afirma clar 

bărbat necărturar, nu voiesc a avea!”3 

 Mama Ecaterinei văzând perseveren
găsirea unui pețitor cu adevărat frumos și înțelept, elemente ce 
se îmbină armonios, frumusețea chipului adăpându
blândețea și perfecțiunea sentimentelor izvorâte din sufl
lasă purtată de instinctul matern, și fiind creștină în ascuns, cere 
sfatul unui părinte înduhovnicit, care vie
afara cetății.  

 Identificând-o pe Ecaterina după luminozitatea 
chipului, după setea imensă  de cunoa
dedicată științei, duhovnicul îi confirmă faptul că doar călugăria 
ar putea mulțumi și adăpa acest suflet superior, înălțător 
îngândire, prin sporirea rugăciunii interioare, prin apropierea de 
cele celeste, de Univers, de Creatorul celor văzute 

 În timp ce Ecaterina este un spirit liber, o visătoare,  o 
necontenită alergătoare în descifrarea tainelor Universului, 
părinții ei sunt grăbiți și preocupați doar de cele pământești, de 
găsirea unui ginere de neam împărătesc 
satisfăcătoare, cu scopul de a nu se diminua averea lor, ci de a 
se înmulți, de a fi gestionată cu succes.

                                                             
3https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfintei-marei

oct. 2019 
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și dorea de la viitorul ei logodnic 
ți pe care le avea ea:  1- să fie din neam ales; 2- 

să uimească prin frumusețea chipului; 4- să 
țelepciune. Menționează că, dacă pețitorului îi va lipsi o 

singură calitate din cele patru, va fi refuzat, deoarece nu este 
vrednic de ea, nu va putea umple golul interior al inimii, cu alte 

 

fetei erau cei care o grăbeau spre căsătorie, dar 
și cei care nu găseau fecior de împărat care să fie la fel de 

țelept ca și ea. Degeaba erau pețitorii de neam bun și dețineau 
multe averi, pentru că Ecaterina afirma clar și hotărâtor: „Eu, 

 

Mama Ecaterinei văzând perseverența de neclintit în 
țitor cu adevărat frumos și înțelept, elemente ce 

țea chipului adăpându-se din 
țea și perfecțiunea sentimentelor izvorâte din suflet, se 

și fiind creștină în ascuns, cere 
sfatul unui părinte înduhovnicit, care viețuia într-un loc izolat în 

o pe Ecaterina după luminozitatea 
după setea imensă  de cunoaștere, după izolarea 

științei, duhovnicul îi confirmă faptul că doar călugăria 
țumi și adăpa acest suflet superior, înălțător 

îngândire, prin sporirea rugăciunii interioare, prin apropierea de 
de Creatorul celor văzute și nevăzute. 

În timp ce Ecaterina este un spirit liber, o visătoare,  o 
necontenită alergătoare în descifrarea tainelor Universului, 

ții ei sunt grăbiți și preocupați doar de cele pământești, de 
găsirea unui ginere de neam împărătesc și cu o putere financiară 
satisfăcătoare, cu scopul de a nu se diminua averea lor, ci de a 

ți, de a fi gestionată cu succes. 

marei-mucenite-ecaterina  , accesat  
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 Primind de la duhovnic o icoană cu Maica Domnului 
purtând în brațe pe Pruncul Iisus, tânăra se roagă intens până o 
cuprinde somnul și în vis Prea Sfânta Născătoare i se înfățișează 
așa cum era zugrăvită iconografic. Doar Pruncul i se arată 
înconjurat cu raze mai strălucite decât soarele, încât ochii ei 
parcă orbesc. A încercat Ecaterina să surprindă chipul Pruncului 
Sfânt din alt unghi, dar Fiul Tatălui Cerescîși ascundea chipul 
intenționat, datorită faptului că Ecaterina nu primise botezul 
creștinesc. Hristos nu se putea arăta unui neam păgân ce se 
închina zeilor, chipurilor idolești ce aduceau jerfe sângeroase, 
chiar barbare, ucigând oameni, prunci, așa cum se întâmpla în 
cazul zeului Noroc. Însă creștinismulnu forțează pe nimeni : „ 
Cel ce voiește Să-mi urmeze Mie, să se lepede de sine/Să-și ia 

crucea și Să-mi urmeze Mie”.1  

 Nu este ușor drumul sau crucea călugăriei, așa cum nu 
este ușoară crucea căsătoriei sau crucea văduviei. Părinții 
trupești ai fiecărui copil își doresc ani mulți în societate, în 
vecinătate, în alianțe prin grade de rudenie: noră, soacră, ginere 
și nepoți. Își educă copiii pentru ziua mult așteptată, cea în care 
se vor dezlipi de casa părintească și vor pleca „la casa lor”, 
întemeindu-se asfel o nouă familie, perpetuându-se specia, 
ducând numele mai departe. 

 Din iubire, ideal este să rezulte doar iubire pe chipurile 
părintești. Dar, ca și în vremea în care trăit Sfânta Mare 
MucenițăEcaterina sau Sfânta Cuvioasă Parascheva, observăm 
că iubirea aduce și mâhnire,în aceste cazuri, iubirea copilului 
dedicată lui Dumnezeu. De ce? Din cauza capacității limitate a 
mamei sau a tatălui, a vecinilor, a societății chiar, de a înțelege 
că există fericire în idealism. Avem uneori convingerea fermă 
că fiica noastră va fi nefericită departe de noi, în izolare, o 
considerăm expulzată, naivă, lașă, dar nu ne dăm seama că de 
fapt noi suntem singurii nefericiți, neîmpliniți, singurii orbi sau 
egoiști. Ne gândim doar la ce ni se potrivește nouă, la cum mă 
pot folosi eu de cineva. Există pe undeva înrădăcinată adânc 
ideea de a avea alături măcar un copil la bătrânețe, care să 
supravegheze părinții ajunși în etate, să-i îngrijească. 

 Astfel, ca răsplată pentru dragostea sa, primirea 
botezului în ortodoxie, Preasfânta Născătoare o ia pe Ecaterina 
de mâna cea dreaptă și-I spune Fiului său: „Dă-i Fiul meu, inel 
de logodnă și o fă pe dânsa mireasă Ta, ca să o învrednicești 
Împărăției Tale”. Atunci Fiul îi dă Ecaterinei un inel 
preafrumos, zicând:„ Iată, astăzi te primesc pe tine mireasa mea 
veșnică, deci să păstrezi arvuna aceasta cu dinadinsul și să nu 
mai primești nicidecum arvună de la alt mire pământesc”, 
sfârșindu-se astfel minunata vedenie. Trezindu-se, fecioara 
Ecaterina,  a găsit cu adevărat inelul rămas în mâna sa și în 

                                                             
1Biblia. Ev. Marcu 8,34. Editura Institutului biblic și de misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, București, 1991 

inimă începe să izvorască atâta veselie, încât nu se mai gândea 
deloc la lucrurile pământești. 

 Iubirea Sfintei Ecaterina pentru mucenicii creștini și 
dorința ei arzătoare de a le ușura chinurile provocate de 
prigoanele conduse de păgânul și asprul persecutor Maximian, o 
determină să apară în public și să-și declare rațiunea ortodoxiei: 

„Milă voiesc, iar nu jertfă”2, arătând greșelile vărsărilor de 
sânge prin care creștinii erau uciși pentru satisfacerea 
împăratului care impunea cultul păgân. Adevăratul Dumnezeu 
ne cere milă, îndurare și iubire față de aproapele nostru. Legea 

Talionului a fost anulată de Hristos prin Noua Lege a Iubirii.3 

 Înalt Prea Sfințitul Părinte Bartolomeu Anania ne 
explică că era greu pentru un împărat al Imperiului Roman să 
stăpânească atâtea popoare, într-un „mozaic de culturi, de 
tradiții și de tendințe politice”, încât până la urmă se înființează 
în istorie Apoteoza imperială. Această noțiune îl declară pe 
împărat zeu urmând să fie venerat ca atare. Încă din vremea 
Cezarului Octavian  Augustus a avut loc o încercare timidă, dar 
nu s-a concretizat. Sub domnia sa se impune venerarea unei noi 
zeități, pe nume Roma, cu închinările și jertfele specifice, 
aceasta fiind creată cu scop politic, pentru a se menține mai ușor 
ordinea în Imperiu. Popoarele Imperiului roman, în mare parte 
politeiste, erau deja obișnuite cu astfel de zei-statui, iar a avea 
încă un zeu-împărat în plus, nu era un lucru incomod.După 
moartea lui Cezar, senatul roman l-a declarat Dignus, titulatură 
post-mortem, ce îi conferă demnitatea de sfânt. 

 Dintre toate popoarele și grupările aflate în subordinea 
Cezarului, doar creștinii trec prin filtrul rațiunii și combat 
asemănarea unui împărat pământesc cu unul dumnezeiesc, 
mândria împăratului în contradictoriu cu smerenia creștinilor, 
aceștia din urmă nu puteau să-L renege pe Creatorul Ceresc, să-
L tăgăduiască pe Iisus Hristos, fapt care i-ar fi dus lapăcatul 
apostaziei (lepădarea de credință). 

 În consecință creștinii refuzau venerarea împăratului, 
dar pe de altă parte erau cetățeni onești, plătitori de taxe și 
impozite, se supuneau întru totul rânduielilor administrative ale 
imperiului, după cum și Mântuitorul spune: „Da-ți Cezarului 

cele ale Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu”4. 
Refuzul creștinilor de a-l venera pe împărat, a fost interpretat 
politic, ca o nesupunere față de autoritățile Imperiului, ca o 
crimă la adresa Imperiului, creștinii fiind aspru pedepsiți de 
lege, erau vânați, arestați, torturați. Așa și tânăra Ecaterina, în 
urma torturilor îndurate, scăpând teafără din temniță, incomoda 
pe păgâni prin rezistența ei. Atunci, un eparh tiran îi cere 
împăratului să dea ordin să se construiască patru roți de lemn 

                                                             
2Ibidem. Ev. Matei9,13.  
3Ibidem, Ev. Ioan 13,34.  
4Ibidem. Ev. Marcu 12,17. 
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într-o osie și să bată împrejur sulițe ascuțite; două roți să se 
întoarcă în stânga și două în dreapta, iar în mijlocul lor să fie 
legată fecioara, astfel va fi zdrobit trupul ei și va muri. Sfânta a 
supraviețuit, iar roțile au sărit din locul lor și rostogolindu
viteză au rănit și omorât pe mulți păgâni. Poporul, care era 
prezent, văzând această minune preamărită, exclamă: „Mare 

este Dumnezeul creștinilor!”1 

 Împărăteasa Augusta auzind această minune i
împăratului: „Cu adevărat ești nebun și fără de minte,
îndrăznești a te lupta cu Dumnezeul Cel viu și a munci pe roaba 

Lui cu nedreptate” 2  Nesuportând trecerea so
creștinism, împăratul o torturează și dă ordin să fie decapitată.

 Apoi văzând că nici Ecaterina nu poate fi convinsă să 
renunțe la creștinism, hotărăște să-i fie tăiat capul afară din 
cetate. Ajungând la locul de tăiere, s-a rugat Domnului 
blândețe i-a spus chinuitorului: „Săvârșește porunca!” Iar  el a 
dus la final porunca și din rana capului tinerei Ecaterina a curs 
lapte în loc de sânge. Atunci minune mare se petrecu, căci din 
cer au coborât sfinți îngeri care au luat trupul sfintei și l
așezat în Muntele Sinai. Acolo, din pronie divină, de aproape un 
mileniu și jumătate, are loc un impresionant pelerinaj la 
mănăstirea ce poartă numele Sfintei Ecaterina.Trupul adormit al 
sfintei, adică sfintele ei moaște, se păstrează intact. Pentru cine 
nu crede, o vizită la sfânta mănăstire din Muntele Sinai, l
convinge de realitatea celor spuse mai sus, prilej cu care va 
primi și o copie după inelul pe care sfânta l-
Hristos. În acest loc sfânt se află și cea mai mare colecție de 
manuscrise, printre care amintim Codex Sinaiticus, datat din 
secolul al IV-lea, descoperit la Mănăstirea Sfintei Ecaterina. 
Biblioteca mănăstirii este una din cele mai vechi biblioteci 
creștine din lume. 

 Mihai Cantacuzino (1640-1716), mare boier din 
Românească, face un pelerinaj în peninsula Sinai, la Mănăstirea 
Sfânta Ecaterina. Împresionat de acest sfânt loca
1695 o mănăstire sub Carpați, numind-o Mănăstirea Sinaia, de 

la care provine și denumirea orașului Sinaia.3 

 În „orașul dintre vii”, Huşi, Sfânta Ecaterina ocrote
pe toți tinerii care îi cer ajutorul la examene și în toate 
încercările vieții, indiferent de mediul din care provin, orfani 
sau din familii defavorizate. Fiecare suflet aflat în necaz găse
ajutor divin prin mijlocirea sfintei.  

 La Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina”, 
din Huși, ziua de 25 noiembrie este zi de mare sărbătoare. Ca 

                                                             
1Acatistier. Editura Institutului biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

București, 1982,  p. 259 
2https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfintei-marei-mucenite-

oct. 2019 
3https://ro.orthodoxwiki.org/Mănăstirea_Sinaia  , accesat  oct. 2019
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țe ascuțite; două roți să se 
și două în dreapta, iar în mijlocul lor să fie 

și va muri. Sfânta a 
țuit, iar roțile au sărit din locul lor și rostogolindu-se cu 

și omorât pe mulți păgâni. Poporul, care era 
prezent, văzând această minune preamărită, exclamă: „Mare 

Împărăteasa Augusta auzind această minune i-a spus 
ști nebun și fără de minte, dacă 
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Nesuportând trecerea soției sale la 
știnism, împăratul o torturează și dă ordin să fie decapitată. 
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ți îngeri care au luat trupul sfintei și l-au 
șezat în Muntele Sinai. Acolo, din pronie divină, de aproape un 

mpresionant pelerinaj la 
poartă numele Sfintei Ecaterina.Trupul adormit al 
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1716), mare boier din Țara 
Românească, face un pelerinaj în peninsula Sinai, la Mănăstirea 
Sfânta Ecaterina. Împresionat de acest sfânt locaș, a ctitorit în 

o Mănăstirea Sinaia, de 

Sfânta Ecaterina ocrotește 
ți tinerii care îi cer ajutorul la examene și în toate 

n care provin, orfani 
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Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina”, 
și, ziua de 25 noiembrie este zi de mare sărbătoare. Ca 
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semn de recunoștință pentru ocrotirea divină,
pagină a concursului regional al școlii intitulat „Lumina Sfântă 
prin ochii mei”, Rugăciunea Sfintei Ecaterina:
Hristoase, Dumnezeul meu, mulțumescu
răbdării picioarele mele și ai îndreptat pașii mei...Caută dintru 
înălțimea Ta Doamne, și asupra poporului acestuia cestă înainte 
și-l povățuiește la lumina cunoștinței Tale. Și acelora care vor 
chema prin mine numele Tău cel preasfănt , dă
cele spre folos, pentru ca de toți să se laude măririle Tale în 

veci”4. 

Despre Suflet
 
 

Pet
 
         Să vedem în continuare ce este un suflet individual 
cum poate fi el conștientizat și trezit. Ne naș
unei familii ce ne oferă un cadrul social, cultural 
în care noi creștem și ne dezvoltăm.  
 

poi mergem la școală unde 
descoperit cei dinaintea noastră î
Constatăm însă că în școală nu primim nicio informaț

concretă despre ce este sufletul și unde este se află 
omului. Fiecare dintre noi în perioada adolescen
îndrăgostit și astfel am trăit primele emoții intense independente 
de un cadru familial cunoscut. Astfel am trăit primele emo
ceva tainic și misterios și ființa noastră a intrat în efervescență 
am fost vii, am realizat acțiuni ce depăș
până atunci. Au apărut astfel primele întrebări: cine suntem, de 
unde venim, care este rostul vieții noastre pe acest pământ. 
Pentru unii dintre noi acesta este momentul începutului unei 
călătorii fascinante de a ne descoperi propria fiin
am făcut-o până acum avem o veste bună: sufletul nu are vâ
așa că putem începe această călătorie chiar în această clipă.Ne 
aruncăm în torentul vieții și trăim intens emo
sau mai puțin bune ce ne structurează pe parcursul anilor ceea 
ce s-ar putea numi sufletul individual. Cu to
emoțiile unde?…. Unii ar spune… în zona stomacului nu 
întâmplător există expresia fluturi în stomac. Unii dintre noi am 
experimentat emoții interese în zona pieptului…. Cine oare 
produce aceste emoții și cum apar ele, care este sursa lor și 
rostul lor? Pentru a putea răspunde la aceste întrebări avem la 
dispoziție experiența ființelor care s
curiozitate și au descoperit că în afara trupului fizic, noi ființele 
umane suntem alcătuite și din alte corpuri ce nu se pot vedea cu 
ochii fizici dar care totuși există. De asemenea știința ultimelor 
decenii a început să pună în evidență prin experimente repetate 
cum influențează emoțiile buna funcționare a 
pe care îl vom numi trupul ființei umane.Nu vom detalia aici și 
acum aceste aspecte ci doar ne vom opri asupra ceea ce ne
propus adică să descoperim unde se afl
înțelepciunii milenare descriu prima manifestare a sufletului în 

                                                             
4https://isj.vs.edu.ro/download/Proiect-Regional

, accesat oct. 2019 
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ștință pentru ocrotirea divină, găsim pe prima 
școlii intitulat „Lumina Sfântă 

prin ochii mei”, Rugăciunea Sfintei Ecaterina: „Doamne, Iisuse 
țumescu-ți că ai pus pe piatra 

și ai îndreptat pașii mei...Caută dintru 
țimea Ta Doamne, și asupra poporului acestuia cestă înainte 

țuiește la lumina cunoștinței Tale. Și acelora care vor 
chema prin mine numele Tău cel preasfănt , dă-le toate cererile 

ți să se laude măririle Tale în 

Despre Suflet 

Petrică HABA - Bucureşti 

în continuare ce este un suflet individual și 
știentizat și trezit. Ne naștem în cadrul 

ul social, cultural și spiritual 
 

unde învățăm tot ceea ce au 
descoperit cei dinaintea noastră în diverse domeni. 

școală nu primim nicio informație 
și unde este se află el în trupul 

omului. Fiecare dintre noi în perioada adolescenței ne-am 
și astfel am trăit primele emoții intense independente 

de un cadru familial cunoscut. Astfel am trăit primele emoții a 
ța noastră a intrat în efervescență 
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până atunci. Au apărut astfel primele întrebări: cine suntem, de 

ții noastre pe acest pământ. 
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călătorii fascinante de a ne descoperi propria ființă. Și dacă nu 
o până acum avem o veste bună: sufletul nu are vârsta 

ă putem începe această călătorie chiar în această clipă.Ne 
im intens emoții diverse, bune 

țin bune ce ne structurează pe parcursul anilor ceea 
ar putea numi sufletul individual. Cu toții am experimentat 
țiile unde?…. Unii ar spune… în zona stomacului nu 

în stomac. Unii dintre noi am 
ții interese în zona pieptului…. Cine oare 

ții și cum apar ele, care este sursa lor și 
rostul lor? Pentru a putea răspunde la aceste întrebări avem la 
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și au descoperit că în afara trupului fizic, noi ființele 

și din alte corpuri ce nu se pot vedea cu 
și există. De asemenea știința ultimelor 

ță prin experimente repetate 
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țelepciunii milenare descriu prima manifestare a sufletului în 
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zona abdominală ca mai apoi să descrie cu lux de amă
înflorirea plenară a sufletului în zona plexului cardiac. Sufletul 
este descris ca fiind suma tuturor experiențe
prezente care au fost condensate sub forma unor emo
structurat în jurul unui nucleu și care gravitează în jurul lui 
atrase în mod magnetic de ceva care este diferit de aceste emo
și care la rândul lui acest nucleu este alimenta
infinită pe care o vom numi inima tuturor lucrurilor 
Dumnezeu. Cu alte cuvinte ceea ce descoperim explorându
ființa noastră interioară este un centru al ființei în jurul căruia s
au adunat ca să spunem așa toate experiențele noastre de via
ce au fost sintetizate sub forma unor emoții. Atunci când î
viața de zi cu zi suntem confruntați cu o anumită situație care 
anterior a creat o emoție în această situație similar
emoția va fi identică și reacția va fi de asemenea aceea
procese au loc în ființa noastră fără a le putea controla la 
început. Este ca un film care se repetă de multe ori pe parcursul 
unei vieți și la un moment dat realizăm acest aspect și dorim ca 
acest film să nu se mai repete. Cum facem aceasta? Este necesar 
să ajungem în acel centru al ființei noastre pentru a ne controla 
emoțiile. Voi prezenta în continuare câteva elemente practice 
care ne pot ajuta se pătrundem în acest centru pentru a putea 
controla emoțiile și reacțiile care apar atunci când o situa
viață se repetă. Prima și cea mai simplă metodă este observarea 
respirației fără a interveni absolut deloc asupra ei. Vom observa 
cu surprindere că în mintea noastră se va lini
gândurile se vor opri ca prin minune. Apare o stare de pace 
liniște interioară, o regăsire a ceva misterios și profund care ne 
face să trăim momentul prezent cu o maximă intensitate
metodă simplă pe care o putem folosi cu succes este să ascultăm 
muzică armonioasă și inspirată gen Mozart, Beethoven, Vivaldi 
nu doar cu simțul auzului cI ca și cum în zona inimii am avea o 
ureche cu care ascultăm muzica. În acel moment mi se vor 
dezvălui nuanțe melodice necunoscute până atunci chiar dacă 
am ascultat aceeași muzică chiar de mai multe ori. Vom 
descoperii în acele momente o misterioasă tăcere ce există între 
două sunete. Vom fi translatați în acele momente într
vid fără sunet ce ne revelează în mod spontan dimensiunea 
interioră a propriei ființe.De asemenea este binecunoscută 
puterea rugăciunii sincere și directe către Dumnezeu folosind 
cuvinte simple ca de exemplu Doamne Dumnezeule Tată 
Ceresc miluiește-mă. Cei care au practicat cu succes această 
simplă rugăciune descriu efectele care apar ca fiind de durată 
chiar aducând cu sine o modificare a percepției asupra realității 
atât interioare cît și exterioare. O conectare profundă la 
dimensiunea sacră și atemporală a propriei ființe.Putem alege 
orice rugăciune care simțim că ni se potrivește. După perioadă 
mai lungă sau mai scurtă de exersare zilnică a acestor metode 
prezentate mai sus și a altora pe care le vom descrie cu altă 
ocazie vom descoperim în centrul ființei noastre, sâmburele de 
lumină și iubire ce ne-a fost dăruit pentru a descoperi sursa 
acestei lumini și iubiri pe care suntem meniți să 
întreaga noastră viață pentru că aceasta este sursa fericirii 
noastre care nu depinde din niciun factor exterior 
niciodată. Abia atunci când trăim cu tot sufletul nostru 
descoperim că facem parte dintru-un întreg care ne cup
ne înglobează. Astfel experimentăm ceea ce s
trezirea la adevărata viață prin înflorirea plenară și profundă a 
sufletului cel viu care în tradiția milenară orientală este 
cunoscut sub numele de jivatman. Astfel facem primii pa
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un întreg care ne cuprinde și 
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ță prin înflorirea plenară și profundă a 
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cunoscut sub numele de jivatman. Astfel facem primii pași spre 

desăvârșire spre deplina îndumnezeire ce este cu putință să se 
realizeze atunci când începem sa iubim frenetic 
prin intermediul sufletului ce devine astfel receptacolul luminii 
și iubirii ce ne vine întotdeauna de la Dumnezeu Tatăl.
 
 

Despre Importanţa Citirii Sfintei Scripturi 

(I) 

                                  Pr. Paul-Iosif 

“Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” 

 In data de 15 August am sărbătorit adormirea Maicii 

Domnului. Iar pericopa Evanghelică ce

Liturghii s-a încheiat cu aceste cuvinte: „

acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I

este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i

supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă 

cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.” 

vers. 27-28). 

 Aceste cuvinte ale Mântuitorului m

caut la Sfinţii Părinţi şi la părinţi contemporani despre 

importanţa citirii Sfintei Scripturi şi să lansez îndemnul citirii 

Sfintei Scripturi cât de des posibil, chiar în fiecare zi.

 Iată o scurtă selecţie de texte în această privinţă:

a) “Dacă vei vedea un înţelept, cercetează

picioarele tale să roadă pragul uşii lui. Învaţă de la

sârguinţă şi luminează mintea ta, pătrunzând în puterea 

învăţăturii ce îţi este înfăţişată. 

Citeşte cu luare-aminte dumnezeieştile Scripturi şi nu te lenevi 

a te apropia ades de ele, fie că înţelegi puterea cuvintelor fie că 

nu o înţelegi, căci deasa îndeletnicire cu ele dezleagă ceea ce e 

de nepătruns la început. Adeseori, ceea ce nu înţelegi azi vei 

pricepe mâine, prin harul lui Dumnezeu, care deschide în chip 

nevăzut mintea noastră ca să înţeleagă Scripturile.”

Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, pp. 29

b) “Pentru cel ce împlineşte poruncile Evangheliei promisiunea 

implică nu numai faptul că va fi mântuit, ci şi că va intra într

comuniune intimă cu Dumnezeu şi că va deveni un templu al lui 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate 
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șire spre deplina îndumnezeire ce este cu putință să se 
realizeze atunci când începem sa iubim frenetic și fără măsură 
prin intermediul sufletului ce devine astfel receptacolul luminii 
și iubirii ce ne vine întotdeauna de la Dumnezeu Tatăl. 

a Citirii Sfintei Scripturi  

Iosif GURALIVU - Parohia 

i Gavriil” – Isaiia, jud. Iaşi 

In data de 15 August am sărbătorit adormirea Maicii 

Domnului. Iar pericopa Evanghelică ce s-a citit în cadrul Sfintei 

a încheiat cu aceste cuvinte: „Şi când zicea El 

acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit 

a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai 

fericiţi sunt cei ce ascultă 

” (Evanghelia dupa Luca cap. 11, 

Aceste cuvinte ale Mântuitorului m-au determinat să 

caut la Sfinţii Părinţi şi la părinţi contemporani despre 

i şi să lansez îndemnul citirii 

Sfintei Scripturi cât de des posibil, chiar în fiecare zi. 

Iată o scurtă selecţie de texte în această privinţă: 

Dacă vei vedea un înţelept, cercetează-l mai des, şi 

picioarele tale să roadă pragul uşii lui. Învaţă de la el cu 

sârguinţă şi luminează mintea ta, pătrunzând în puterea 

aminte dumnezeieştile Scripturi şi nu te lenevi 

, fie că înţelegi puterea cuvintelor fie că 

a îndeletnicire cu ele dezleagă ceea ce e 

de nepătruns la început. Adeseori, ceea ce nu înţelegi azi vei 

pricepe mâine, prin harul lui Dumnezeu, care deschide în chip 

nevăzut mintea noastră ca să înţeleagă Scripturile.” (Patericul 

ța, 2010, pp. 29-30) 

Pentru cel ce împlineşte poruncile Evangheliei promisiunea 

implică nu numai faptul că va fi mântuit, ci şi că va intra într-o 

comuniune intimă cu Dumnezeu şi că va deveni un templu al lui 
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Dumnezeu. Domnul a spus: “cel ce are poruncile Mele şl le 

păzeşte, acela este care Mă Iubeşte; Iar cel ce Mă Iubeşte pe 

Mine va fi iubit de tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta 

lui” (Ioan 14, 21).” (Sfântul Ignatie Briancianinov, Fărâmiturile 

ospăţului, Editura Episcopiei Ortodoxe Română, Alba lulia, 1996, p. 6) 

c) “Cel ce ţine seamă de poruncile Evangheliei este mereu 

cufundat în umilinţă. Aici, când compară măreţia poruncilor şi 

puritatea lor cu felul în care le îndeplineşte, recunoaşte mereu 

că eforturile sale sunt departe de a fi suficiente, că ele sunt 

absolut nedemne de Dumnezeu. Se socoteşte vrednic de 

pedepsele vremelnice şi veşnice pentru păcatele sale, pentru 

faptul că n-a rupt legăturile cu satana, pentru starea sa de 

cădere pe care o împărtăşeşte cu toţi oamenii, pentru 

perseverenţa în această stare, şi în sfârşit, pentru îndeplinirea 

total insuficientă şi adesea chiar potrivnică a poruncilor, în faţa 

tuturor încercărilor trimise de Providenţa divină, el pleacă 

capul cu supunere, ştiind că prin încercări Dumnezeu îi învaţă 

şi îi educă pe slujitorii Săi în timpul peregrinării lor 

pământene. El este plin de compasiune pentru vrăjmaşii săi. El 

se roagă pentru ei ca şi pentru nişte fraţi care s-au lăsat 

antrenaţi de diavoli, ca şi pentru nişte mădulare ale propriului 

trup atins de o boală spirituală, ca pentru nişte binefăcători, ca 

pentru nişte instrumente ale Providenţei divine.” (Sfântul Ignatie 

Briancianinov, Fărâmiturile ospăţului, Editura Episcopiei Ortodoxe Română, 

Alba lulia, 1996, p. 18) 

d) “În Evanghelie sunt pasaje care ne fac inimile să ardă, care 

ne luminează mintea şi ne deşteaptă voinţa. Ele dau viaţă şi 

tărie întregii noastre fiinţe, moral şi fizic. Aceste pasaje 

dezvăluie aspectele în care Dumnezeu şi chipul Său din noi deja 

coincid, dezvăluie etapa la care am ajuns deja, poate doar 

pentru moment, în fugă, din procesul devenirii a ceea ce suntem 

chemaţi să fim. 

Poate că ar trebui să însemnăm aceste pasaje cu o atenţie 

sporită. Ele sunt aspectele în care chipul lui Dumnezeu este 

deja prezent în noi, oamenii căzuţi. Şi, având ca punct de 

plecare aceste începuturi, ne putem strădui să continuăm 

preschimbarea noastră în omul care ar trebui să fim. Trebuie 

să fim fideli acestor descoperiri, arătând faţă de acestea 

credincioşie. 

Dacă vom face astfel, aceste pasaje vor creşte ca număr, 

cerinţele Evangheliei vor deveni mai depline şi mai precise, 

ceaţa risipindu-se treptat. În felul acesta, vom putea vedea 

chipul omului care ar trebui să fim. De abia atunci putem să ne 

înfăţişăm înaintea lui Dumnezeu în adevăr.” (Mitropolitul Antonie 

de Suroj, Rugăciunea care aduce roade, Editura Doxologia, 2014, pp. 35-36) 

e) - Ce cărţi sfinte recomandaţi pentru citit, călugărilor şi 

mirenilor? 

- Recomand călugărilor, mai întâi Sfânta Scriptură, după care, 

neapărat, „Patericul Egiptean” şi „Patericul românesc”, 

pentru că sunt Părinţii pământului tău şi-ţi dau îndemnuri 

nebănuite şi râvnă să cunoşti şi să împlineşti. Apoi: „Vieţile 

Sfinţilor”, scrieri ale Sfinţilor Părinţi, „Filocalia”, „Urmarea 

lui Hristos”, etc. Pentru cultura generală, recomand scrieri 

despre arta ortodoxă, pentru stil şi armonie mai ales. Şi pentru 

oricine, orice carte şi publicaţie religioasă, mai ales cu 

pregătire la moarte. (Arhimandrit Arsenie Papacioc, Ne vorbeşte 

Părintele Arsenie, vol. I, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2010, p. 20) 

f) “– Ce bucurii duhovniceşti mai deosebite aţi avut la 

mănăstirea Sihăstria în anii tinereţii? 

– Cele mai mari bucurii duhovniceşti le-am avut în primii zece 

ani, când am fost cioban la oile mănăstirii, împreună cu fraţii 

mei. Stâna, oile, trăirea în linişte şi singurătatea pe munte, în 

mijlocul naturii, mi-au fost cea mai înaltă şcoală de călugărie 

şi teologie din toată viaţa mea. În aceşti ani m-am rugat cel mai 

mult şi am citit numeroase scrieri ale Sfinţilor Părinţi, precum: 

Patericul, Scara Sfântului Ioan Scărarul, Sfântul Isaac Sirul, 

Sfântul Efrem Sirul, Puţul Sfântului Ioan Gură de Aur, 

Hexaimeronul Sfântului Vasile cel Mare, Vieţile Sfinţilor şi 

Sfânta Scriptură. Cărţile le împrumutam din bibliotecile 

mănăstirilor Neamţ şi Secu şi le purtam cu mine în desagă, cu 

oile pe munte. Iar rugăciunea mea era citirea Psaltirii în fiecare 

zi şi cele şapte laude. După ce terminam pravila, mâncam ceva 

din desagă, apoi scoteam scrierile Sfinţilor Părinţi şi citeam pe 
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lângă oi până seara. Îmi erau aşa de dragi cuvintele Sfinţilor 

Părinţi încât se lipeau ca ceara de memoria mea. Mi-amintesc 

că odată şi Sfântul Ioan Iacob, bibliotecar la Mănăstirea Neamţ 

între anii 1933-1939, mi-a împrumutat să citesc cartea Alfavita 

sufletească. 

Apoi mă întâlneam cu călugării pustnici care se nevoiau acum 

50 de ani în pădurile din împrejurimi, cărora le ceream cuvinte 

de folos şi le duceam câte ceva de mâncare de la stână. Toate 

acestea au format pentru mine cele mai curate bucurii 

duhovniceşti.” (Arhimandrit Ilie Cleopa, Ne vorbește Părintele Cleopa, 

ediția a II-a, volumul V, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, 

pp. 137-138) 

g) “Niciunde în Sfânta Scriptură nu scrie „crede și nu cerceta”. 

Ba chiar dimpotrivă, Hristos ne îndeamnă să cercetăm 

Scripturile zicând „cercetați Scripturile, că socotiți că în ele 

aveți viață veșnică” (Ioan 5, 39). Una dintre metodele cele mai 

la îndemână aplicate și practicate pentru a-i face pe oameni 

robi, este neștiința, necunoașterea. Iar Hristos a venit ca să ne 

scoată din robie nu să ne pună sub și mai multă robie decât 

aveam deja pe capul nostru. Totuși, nu ne scoate cu forța, 

trebuie să vrem și noi. Și dacă cei care nu au posibilitatea să 

cunoască sau să învețe, ar mai avea o scuză, atunci când 

necunoașterea noastră se datorează propriei indolențe, ne va fi 

mai greu să ne găsim scăpare. 

Ieșirea din apatie se face cel mai simplu începând cu un 

exercițiu ușor. Pentru cei care nu au mai făcut acest exercițiu 

duhovnicesc până acum, le recomand să înceapă cu citirea a 

câte un capitol pe zi. Cele patru Evanghelii, Faptele Apostolilor 

și epistolele pentru început, lăsând deocamdată deoparte 

Apocalipsa, nu pentru că această carte nu ar fi folositoare ci 

pentru că mulți începători și chiar și unii dintre cei care păreau 

sporiți s-au smintit încercând să descifreze tainele lui 

Dumnezeu legate de Judecată și de Sfârșitul Lumii. După ce 

citim de câteva ori Noul Testament este bine să încercăm și 

Vechiul Testament pentru că vom înțelege mai bine rădăcina 

lucrurilor din Evanghelii. Spune fericitul Augustin că „Noul 

Testament în cel Vechi se ascunde”. Sau „Vechiul Testament a 

precedat pe cel Nou, iar cel Nou l-a tâlcuit pe cel Vechi” așa 

cum explică Sfântul Ioan Gură de Aur. 

Citirea pe îndelete, fără grabă, a unui capitol din Sfânta 

Scriptură durează cam 3-4 minute. Bineînțeles, fiecare om are 

propriul lui ritm de a citi și unii vor termina chiar mai repede 

de atât, iar alții mai greu. Totuși, dacă știm să citim și nu ne 

putem permite să „pierdem” nici măcar 3-4 minute pe zi pentru 

a citi câte un capitol din Sfânta Scriptură, probabil ca avem o 

viață cumplit de stresantă și ne vom îmbolnăvi curând de nervi, 

sau suntem foarte leneși și delăsători. Oricare dintre situațiile 

acestea are ieșire. În primul caz e bine să ne facem timp în 

primul rând pentru a respira, iar în al doilea, așa cum ziceam, 

începem cu un exercițiu ușor, câte puțin în fiecare zi. 

Citind cel puțin un capitol pe zi, ajungem să terminăm toate 

cele patru Evanghelii în mai puțin de trei luni, pentru că 

împreună au doar 89 de capitole. De bună seamă, după ce ne 

obișnuim cu citirea, am putea urca la cel puțin două capitole în 

fiecare zi, ceea ce tot ar însemna undeva pe la zece minute de 

citire zilnică. Oricât de interesante ar fi știrile din ziar, oricât 

de frumoase lucruri s-ar spune pe Internet, chiar și pe siturile 

ortodoxe, oricât de mult ne-am dori să mai stăm de vorbă cu un 

prieten, mai mult folos vom avea cheltuind cele zece minute cu 

cititul Scripturilor și nu cu altceva. 

Nu voi spune să lăsăm deoparte totul și de azi înainte să stăm 

doar cu nasul în carte, dar orice creștin e bine să-și facă timp, 

măcar câteva minute în fiecare zi, pentru a mai învăța câte ceva 

din cele duhovnicești. Și dacă este să alegem dintre toate cărțile 

duhovnicești, nici o carte nu este atât de folositoare ca Sfânta 

Scriptură. 

Atunci când ne antrenăm, mușchii au nevoie de pauze de câte o 

zi sau chiar de două pentru regenerare. Mintea și sufletul însă, 

e bine să le antrenăm zilnic ca să nu apuce să se obișnuiască 

leneșe și să înceapă a rugini. Acesta este unul dintre motivele 

pentru care citirea zilnică a Sfintelor Scripturi nu ar trebui să 

fie un canon pe care să așteptăm să ni-l dea duhovnicul, ci este 

datoria cea dintâi a oricărui creștin care știe carte. 
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Cei care abia acum încep, să pună început bun 

îndoiască de plata lor. Iar cei care împlinesc deja de mai multă 

vreme acest lucru, să ia aminte și să nu se lenevească. Pentru 

că indiferent de câte ori am citit până acum Sfânta Scriptură, 

de fiecare dată aflu câte ceva nou.” (articol doxologia.ro 

Scripturile, ierodiacon Serafim Pantea) 

 h) “Sunt 10 ani (1913-1923) de când am început să citesc 

Biblia întâia dată. Atunci, la început, mi se părea Biblia o carte 

ca oricare alta, dar citind-o regulat şi azi şi mâine, am aflat în 

ea o comoară nebănuită, am aflat în ea comori pe care 

niciodată nu mi-aş fi putut închipui că le are de nu le aflam eu. 

Astăzi de câte ori citesc în Biblie mi se pare că am intrat într

baie[n.n. mină de exploatat], pe  măsură ce intru şi sap mai 

adânc în această baie de citire şi adâncire a Bibliei, dau peste 

noi şi noi comori. Toată tăria mea este Biblia. Ea mă însoţeşte, 

mă luminează, mă îndeamnă şi mă întăreşte în toate 

împrejurările vieţii. Ea îmi dă toate armele unui “bun ostaş al 

lui Hristos” (2 Timotei 2:3-4). Acum, după 10 ani, simt că 

Biblia face parte din viaţa mea, este o parte întregitoare, este o 

lipsă a vieţii mele, întocmai ca apa pe care o beau, aerul ce

răsuflu şi pâinea ce o mănânc. În fiecare zi citesc în Biblie 

pentru că simt o “sete” a sufletului, care mă mână ca pe un 

cerb (Psalmul 41) să mă adap la izvoarele ei şi să “mă hrănesc 

cu ele” în fiecare zi.”  (Foaia “Oastea Domnului” nr. 41/1931)

«Să te duci să vorbești cu Dumnezeu»
 

        Într-un sătuc viețuiau doi oameni care mereu se războiau 
unul cu celălalt. Din te miri ce, între ei mereu izbucnea câte o 
ceartă. Viața devenise de nesuportat atât pentru unul cât ș
pentru celălalt, ba chiar pentru întregul sat.  

 Într-o bună zi, câțiva bătrâni îi ziseră unuia dintre ei:
– Singura ieșire ce-ți mai rămâne – după ce le-am încercat pe 
toate – este să te duci să vorbești cu Dumnezeu. 
– Așa voi face, dar încotro să mă duc? 
– Nimic mai ușor. Va fi de ajuns să urci pe acolo pe creasta 
muntelui și ai să-l vezi pe Dumnezeu. 

Fără a sta pe gânduri, omul nostru porni să-l întâlnească pe 
Dumnezeu. După multe și obositoare zile de mers, ajunse pe 
vârful muntelui. Dumnezeu se afla acolo și îl aștepta.
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Cei care abia acum încep, să pună început bun și să nu se 

îndoiască de plata lor. Iar cei care împlinesc deja de mai multă 

și să nu se lenevească. Pentru 

fânta Scriptură, 

(articol doxologia.ro Cercetați 

1923) de când am început să citesc 

a dată. Atunci, la început, mi se părea Biblia o carte 

o regulat şi azi şi mâine, am aflat în 

ea o comoară nebănuită, am aflat în ea comori pe care 

aş fi putut închipui că le are de nu le aflam eu. 

ori citesc în Biblie mi se pare că am intrat într-o 

măsură ce intru şi sap mai 

adânc în această baie de citire şi adâncire a Bibliei, dau peste 

noi şi noi comori. Toată tăria mea este Biblia. Ea mă însoţeşte, 

, mă îndeamnă şi mă întăreşte în toate 

împrejurările vieţii. Ea îmi dă toate armele unui “bun ostaş al 

4). Acum, după 10 ani, simt că 

Biblia face parte din viaţa mea, este o parte întregitoare, este o 

ai ca apa pe care o beau, aerul ce-l 

răsuflu şi pâinea ce o mănânc. În fiecare zi citesc în Biblie 

pentru că simt o “sete” a sufletului, care mă mână ca pe un 

cerb (Psalmul 41) să mă adap la izvoarele ei şi să “mă hrănesc 

astea Domnului” nr. 41/1931) 

ști cu Dumnezeu» 

țuiau doi oameni care mereu se războiau 
unul cu celălalt. Din te miri ce, între ei mereu izbucnea câte o 

ța devenise de nesuportat atât pentru unul cât și 

țiva bătrâni îi ziseră unuia dintre ei: 
am încercat pe 
 

șor. Va fi de ajuns să urci pe acolo pe creasta 

l întâlnească pe 
și obositoare zile de mers, ajunse pe 

și îl aștepta. 

În zadar se frecă la ochi omul nostru; nu încăpea umbră de 
îndoială: Dumnezeu avea chipul vecin
nesuferit. 

Nimeni nu știe ce i-o fi spus Dumnezeu. În tot cazul însă, atunci 
când se întoarse în sat, nu mai era acela

Dar, cu toată purtarea sa de grijă și dorința de împăcare cu 
vecinul său, tot rău mergea, întrucât celălalt căuta noi 
pricini de gâlceavă. 

Bătrânii își spuseră unii altora: 
– Ar fi bine să meargă și el să-L vadă pe Dumnezeu.

Cu toată încăpățânarea lui, până la urmă izbutiră să
să meargă pe muntele cel înalt. Iar acolo, pe culme, 
descoperi că Dumnezeu avea chipul vecinului său.

Din acea zi, totul se îndreptă în bine 
domnească peste acel sătuc. 

Așadar, dacă vrei să-l vezi pe Dumnezeu, uită
tău. Fiecare poartă în el chipul lui Dumnezeu.

Cea mai puternică armă împotriva 
patimilor și demonilor

         Părintele Efrem, Egumenul Mănăstirii Vatoped, unul 
dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi duhovnic
Munte Athos, a vorbit despre feluritele gânduri care se nasc 
în mintea omului şi despre ce este necesar să facem pentru a 
scăpa de influenţele nefaste care se strecoară adesea prin 
intermediul lor.  

ropășirea spirituală a omului depinde d
gândurilor sale”, spune părintele, îndemnând la 
cultivarea gândurilor pure, binefăcătoare, care ne 

apropie de Dumnezeu.  

Gândurile păcătoase sunt cugetări care se împotrivesc Voii lui 
Dumnezeu și acționează în spațiul gândirii omului fie din vo
sa, fie fără voia sa. Mintea omului se află într
mișcare. Fie produce singură diverse gânduri, fie alți factori 

P
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În zadar se frecă la ochi omul nostru; nu încăpea umbră de 
îndoială: Dumnezeu avea chipul vecinului său certăreț și 

 

o fi spus Dumnezeu. În tot cazul însă, atunci 
ași. 

și dorința de împăcare cu 
vecinul său, tot rău mergea, întrucât celălalt căuta noi și noi 

L vadă pe Dumnezeu. 

rea lui, până la urmă izbutiră să-l convingă 
să meargă pe muntele cel înalt. Iar acolo, pe culme, și el 
descoperi că Dumnezeu avea chipul vecinului său. 

Din acea zi, totul se îndreptă în bine și pacea începu să 

l vezi pe Dumnezeu, uită-te la aproapele 
tău. Fiecare poartă în el chipul lui Dumnezeu.  

Cea mai puternică armă împotriva 
și demonilor 

Părintele Efrem, Egumenul Mănăstirii Vatoped, unul 
dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi duhovnici de la Sfântul 
Munte Athos, a vorbit despre feluritele gânduri care se nasc 
în mintea omului şi despre ce este necesar să facem pentru a 
scăpa de influenţele nefaste care se strecoară adesea prin 

șirea spirituală a omului depinde de calitatea 
”, spune părintele, îndemnând la 

cultivarea gândurilor pure, binefăcătoare, care ne 

Gândurile păcătoase sunt cugetări care se împotrivesc Voii lui 
și acționează în spațiul gândirii omului fie din voia 

sa, fie fără voia sa. Mintea omului se află într-o continuă 
șcare. Fie produce singură diverse gânduri, fie alți factori 
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externi o bombardează cu o sumedenie de gânduri, care se 
perindă pe ecranul intelectual. 

– De unde provin aceste gânduri?  

 

Unele izvorăsc din inima împătimită a omului, iar altele sunt 
provocate de către diavol. Însuși Hristos ne învață că „din inima 
plină de patimi ies gândurile rele, ucideri, adultere, desfrânări, 
furtișaguri, mărturii mincinoase, hule” (Mat.15, 19). Patimile 
omului produc și se hrănesc cu gânduri păcătoase.  

Pe de altă parte, din cauza urii nemăsurate pentru om, demonii 
încearcă cu orice chip să-l împiedice pe acesta să pășească pe 
drumul mântuirii. Lucrarea lor constă în însămânțarea 
gândurilor păcătoase, rele, rușinoase, viclene și hulitoare în 
mintea omului. 

Desigur, există și gânduri bune, dumnezeiești, care provin de la 
Însuși Dumnezeu sau de la sfinți, gânduri care îl îndeamnă pe 
omul păcătos la pocăință, îl mângâie în încercări și îl luminează 
spre „descoperirea adâncului Dumnezeirii” (I Cor. 2, 10). 
Propășirea spirituală a omului depinde de calitatea gândurilor 
sale. Așadar, este necesar să cultivăm gândurile curate, sfinte, 
dumnezeiești. Să transformăm mintea noastră într-o „fabrică” 
de gânduri bune, așa cum ne îndeamnă Gheronda Paisie. 

– Cum putem deosebi gândurile bune de cele păcătoase?  

Numai prin trezvie putem să ne păstrăm mintea curată, să 
veghem la poarta sufletului nostru și să discernem gândurile 
care ne vin. Trezvia este înfrânarea, atenția pe care eu o impun 
minții mele. Poate fi dobândită prin invocarea preacinstitului și 
preadulcelui nume al lui Iisus Hristos. Rugăciunea „Doamne, 
Iisuse Hristoase, miluiește-mă” – cea mai puternică armă 
împotriva patimilor și demonilor – este cea care ne ajută să 
controlăm și să discernem gândurile. 

Gândurile sunt asemenea avioanelor care zboară în văzduh. Nu 
depinde de noi faptul că aceste avioane zboară continuu în 
văzduh. Suntem însă datori să nu le lăsăm să aterizeze pe pista 
sufletului nostru, să nu le îngăduim să pătrundă înlăuntrul 
nostru. 

– Care este diferența dintre poftă și gânduri?  

Pofta, dispoziția pe care o avem spre anumite fapte sau stări, 
este o mișcare a inimii, pe când gândul se învârte în spațiul 

intelectului. Mai întâi poftim ceva în inima noastră, iar apoi 
această poftă se exprimă prin intermediul gândului… Așadar 
mai întâi apare pofta, care este rădăcina păcatului, iar apoi 
gândul. Tăindu-ne poftele păcătoase, nu facem altceva decât să 
ne eliberăm de sub stăpânirea gândurilor rele. 

De aceea Domnul Hristos, atunci când avertizează că „oricine 
se uită cu poftă la o femeie a și comis adulter cu ea în inima 
lui” (Mat. 5, 28), urmărește tăierea poftei din rădăcină. Sfântul 
Grigorie Palama spune că mintea credinciosului care se roagă se 
curăță ușor de gânduri, însă inima omului, care este forța care 
produce gândurile, nu se poate curăți dacă nu se curățesc și 
celelalte forțe ale sufletului, adică pofta și mânia. 

– Este necesar să ne spovedim toate gândurile?  

Gândurile care intră zilnic în mintea noastră sunt de ordinul 
miilor. Cele mai multe dintre acestea sunt gânduri deșarte, 
necurate, păcătoase. Cel viclean știe foarte bine cum să-și facă 
treaba, împrăștiind tot felul de gânduri. Responsabilitatea 
noastră pentru acestea începe din momentul în care ne dăm 
consimțământul față de ele, adică atunci când le punem în 
aplicare. Fiecare om se va confrunta cu gândurile sale în funcție 
de starea duhovnicească în care se află. Mai exact, cei care au 
ajuns pe o înaltă treaptă duhovnicească, dobândind cunoașterea 
perfectă a propriilor lor gânduri, nu vor fi vătămați de contactul 
cu acestea. Pentru un novice în cele duhovnicești, însă, 
consimțământul față de un gând păcătos poate deveni extrem de 
vătămător. 

Cel care se nevoiește din punct de vedere spiritual va căuta să-și 
spovedească gândurile care nu-i dau pace, cele pe care singur nu 
le poate îndepărta din mintea sa. Nu putem să ne spovedim 
absolut toate gândurile, aceasta ar arăta că suntem bolnavi 
psihic. Mulți merg la spovedanie cu un caiet în care și-au notat 
mii de gânduri care le trec zilnic prin minte. Acest gest nu este 
corect, fiindcă, pe de o parte, îl obosesc pe duhovnic, iar, pe de 
altă parte, nu le este de folos nici penitenților. Așadar, o astfel 
de practică nu reprezintă rodul trezviei și propășirii spirituale ci, 
mai degrabă, denotă o stare bolnăvicioasă. 

– Putem să ne împărtășim dacă, exact în momentul în care ne 
apropiem de Sfântul Potir, ne-a dat târcoale un gând păcătos?  

Desigur că putem. Ce spune Sfântul Ioan Damaschin în 
rugăciunea de dinainte de Sfânta Împărtășanie? „Înaintea ușilor 
casei Tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez”. Sfinții 
Părinți ne avertizează că războiul gândurilor este foarte greu. În 
cazul de mai sus, este necesar ca imediat să tratăm gândul 
respectiv cu o perfectă detaşare, fiindcă este provocat 
intenționat de către vrăjmaș, cu scopul de a ne împiedica să ne 
împărtășim. Nu ne vom împărtăși numai dacă ne-a atacat vreun 
gând care are legătură cu un păcat de moarte, pe care nu l-am 
spovedit, deși cred că astfel de gânduri nu ne vor munci abia în 
acel moment, ci ne vor mustra conștiința cu mult înainte de 
aceasta. 
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– Există gânduri deosebit de vătămătoare care ne pot provoca 
moartea spirituală?  

Da, gândul deznădejdii și al disperării. Sfinții Părinți spun că 
aceste gânduri sunt atât de vătămătoare, de parcă îi taie capul 
celui care se nevoiește, astfel încât nu mai poate face nimic, nici 
să se împotrivească, nici să se lupte cu ele. Credinciosul este 
necesar să nu uite niciodată că Dumnezeu îl iubește oricât de 
păcătos ar fi. De asemenea, este bine să nu își piardă niciodată 
speranța, ci să aibă mereu în minte faptul că se poate pocăi în 
orice clipă și de orice păcat. 

 

Hristos nu a venit să judece lumea, ci să o mântuiască. Să nu 
uităm că l-a mântuit până și pe tâlharul care era răstignit 
dimpreună cu El pe cruce, tocmai pentru că s-a pocăit în ultima 
clipă a vieții lui. 

– În cadrul căsniciei, bărbatul și femeia este nevoie să-și 
spovedească gândurile unul altuia?  

Cred că nu. Mai bine să-și mărturisească gândurile în fața unui 
duhovnic comun. Este necesar să știți că diavolul, din momentul 
în care doi tineri se unesc în taina Cununiei, caută cu orice preț 
să-i despartă. Așadar, există un război nevăzut, pe care, din 
păcate, cele mai multe cupluri nu-l conștientizează. La început, 
toate sunt bune și frumoase în căsnicie, există iubire din belșug, 
însă, mai apoi, încep să apară neînțelegeri, certuri care, în timp, 
duc la slăbirea iubirii. La un moment dat, cei doi ajung în 
punctul de a-și spune unul altuia: „nu-mi mai placi” sau, mai 
grav, „nu te mai iubesc”. Toate acestea țin de acest război 
nevăzut. 

Oare ce s-a petrecut după zece ani de căsnicie de nu se mai 
iubesc? De aceea, atunci când încep să apară diverse probleme, 
este indicat ca cei doi soți să-și spovedească gândurile unui 
duhovnic comun care, luminat fiind de Duhul Sfânt, îi va 
îndruma pe calea cea dreaptă. Cu rugăciunile și dezlegările sale, 
acesta va reuși să îndepărteze de la ei forța celui viclean care 
încearcă să-i despartă. Nu zic că cei doi soți nu este bine să 
discute între ei, ferească Dumnezeu. Desigur că este necesar să 
vorbească între ei, tocmai pentru a păstra unitatea și iubirea 
care-i leagă. Însă să nu-și spovedească unul altuia gândurile 
păcătoase pe care i le provoacă diavolul. 

 

– Cum să ne luptăm cu gândurile?  

Să folosim cele două arme duhovnicești: trezvia și rugăciunea 
„Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă”. Sfântul Ioan Sinaitul 
ne îndeamnă în Scara sa „să-i biciuim pe vrăjmași cu numele lui 
Iisus”. Vrăjmașii sunt patimile noastre, gândurile păcătoase, 
demonii. Nu există o armă mai eficientă în lupta cu gândurile 
decât Rugăciunea lui Iisus rostită fiind plin de umilinţă, din 
toată inima. Dacă vedem că gândurile rele insistă și nu ne lasă 
în pace, în ciuda rugăciunii și efortului nostru de a le alunga, 
atunci este neapărat necesar să le spovedim. Spovedania este, 
dacă vreți, și un mod de a ne smeri și știm că „Dumnezeu celor 
smeriți le dă har” (Iacov 4, 6). Rușinea – pe care eventual o 
vom simți în fața duhovnicului în momentul în care ne vom 
spovedi gândurile păcătoase – ne va îndreptăți în fața lui 
Dumnezeu. Iar Domnul ne va elibera de sub stăpânirea 
patimilor provocate de gândurile păcătoase. 

 

De asemenea, este foarte bine să cultivăm gânduri bune și să nu 
dăm curs absolut deloc gândurilor rele. Desigur, acest fapt 
necesită multă nevoință și osârdie. Detaşarea totală pe care o 
vom arăta față de gândurile păcătoase cultivate de diavol îl va 
face pe acesta din urmă să crape de ciudă, să se îndepărteze de 
la noi, fiindcă este arogant și îi place să fie în centrul atenției; 
nu suportă să fie ignorat sau luat în râs. Deci bine ar fi să 
cultivăm numai gândurile bune, fiindcă acesta este modul cel 
mai „nesângeros”, așa cum spune și sfântul Porfirie 
Kavsokalivitul. Să cerem permanent pacea și iubirea lui Hristos, 
urmărind să alungăm din sufletele noastre tot ce e rău – adică 
patimile și gândurile păcătoase. Să ne îndreptăm toată atenția și 
întreaga noastră ființă spre Hristos, implorând mila Sa cea 
bogată. Și astfel, încet-încet, fără să ne dăm seama, vom păși pe 
drumul sfințeniei, ne vom dezbrăca de omul vechi, eliberându-
ne de poftele și gândurile cele rele, și ne vom îmbrăca în omul 
cel nou, „făcut după chipul lui Dumnezeu” (Efes. 4, 24). 
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Despre Împărtăşirea cu Trupul 
şi Sângele Domnului 

 
 

               Pr. Paul-Iosif GURALIVU - Parohia “Sf. Voiev
Mihail şi Gavriil” – Isaiia

 
            În fiecare post, creştinii ortodocşi caută să se 
spovedească şi să se apropie cu de Trupul şi Sângele 
Domnului Iisus Hristos, Cel ce S-a Răstignit şi a Înviat 
„pentru noi şi pentru a noastră mântuire”.  
 

i acest obicei este de folos pentru mântuirea noastră: pentru 
recunoaşterea păcatelor, pentru cererea puterii să ne 
ridicăm din ele. 

Se cuvine să ne apropiem de Sfânta Spovedanie cu multă 
cercetare de sine. Cercetând adânc inima noastră ca să 
cunoaştem ce păcate robesc şi ne ţin în moartea păcatelor, 
despărţiţi de Dumnezeu (Facerea 2,16-17). 

 Hristos a înviat cu un rost.  Învierea lui a biruit 
moartea, a biruit puterea diavolului si a păcat
oameni robi (Ioan 16,33). A biruit duhul lumesc ce atrage cu 
aşa putere pe oameni spre păcat, spre distracţii vinovate, spre 
moarte duhovnicească şi sufletească ca în final să ne ducă la 
moarte trupească. 
 Fiecare dintre noi să se cerceteze pe sine şi şă vadă cât 
a luat din harul şi din puterea Învierii ce a lăsat-
Sfânta Biserică prin Sfintele Taine. Cât de des am venit la 
Sfânta Spovedanie cu părere de rău pentru păcatele
hotărârea de a nu le mai comite (Ioan 1,12-14.18
mâncat Sfântul Trup şi Sânge a Mântuitorului “spre iertare şi 
viaţă veşnică” (Ioan 6,56). 
Omul a fost creat mărire şi cu cinste (Ps. 8,5) pentru a trăi în 
bucurie şi în pace. În Grădina Eden, omul umbla cu Dumnezeu 
în fiecare zi (Facerea 3,8), dar prin păcatul neascultării, omul s
a bolnăvit sufleteşte şi a murit duhovniceşte, iar la scurt timp 
după aceasta a intrat şi moartea trupească prin crima lui 
Cain(Facerea 4,8). De atunci şi până la venirea Mântuitorului în 
lume omul nu a avut nici o nădejde de a se elibera de aceste 
patimi şi păcate, jertfele săvârşite de preoţii evrei din vechime 

Ş
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Împărtăşirea cu Trupul  
 

Parohia “Sf. Voievozi 
Isaiia, jud. Iaşi 

În fiecare post, creştinii ortodocşi caută să se 
spovedească şi să se apropie cu de Trupul şi Sângele 

tignit şi a Înviat 

i acest obicei este de folos pentru mântuirea noastră: pentru 
recunoaşterea păcatelor, pentru cererea puterii să ne 

Se cuvine să ne apropiem de Sfânta Spovedanie cu multă 
rcetare de sine. Cercetând adânc inima noastră ca să 

cunoaştem ce păcate robesc şi ne ţin în moartea păcatelor, 

 
Hristos a înviat cu un rost.  Învierea lui a biruit 

moartea, a biruit puterea diavolului si a păcatelor ce ţin pe 
oameni robi (Ioan 16,33). A biruit duhul lumesc ce atrage cu 
aşa putere pe oameni spre păcat, spre distracţii vinovate, spre 
moarte duhovnicească şi sufletească ca în final să ne ducă la 

pe sine şi şă vadă cât 
-o Dumnezeu în 

Sfânta Biserică prin Sfintele Taine. Cât de des am venit la 
părere de rău pentru păcatele şi cu 

14.18) şi apoi a 
mâncat Sfântul Trup şi Sânge a Mântuitorului “spre iertare şi 

Omul a fost creat mărire şi cu cinste (Ps. 8,5) pentru a trăi în 
bucurie şi în pace. În Grădina Eden, omul umbla cu Dumnezeu 

r prin păcatul neascultării, omul s-
bolnăvit sufleteşte şi a murit duhovniceşte, iar la scurt timp 

după aceasta a intrat şi moartea trupească prin crima lui 
Cain(Facerea 4,8). De atunci şi până la venirea Mântuitorului în 

de de a se elibera de aceste 
patimi şi păcate, jertfele săvârşite de preoţii evrei din vechime 

erau doar o umbră a Jertfei Mântuitorului (Coloseni 2, 17), 
deasemenea şi slujba de mijlocire ce o săvârşea marele preot era 
o umbră a slujbei de Mijlocire ce o săvârşeşte Mântuitorul de la 
Învierea Sa şi până în ziua de astăzi (1 Timotei 2,5

  
 Dar de la noi se cere să venim cu credinţa în Jertfa 
Mântuitorului spre ispăşirea păcatelor (1 Ioan 2,1
cu smerita pocăinţă (2 Cronici 7,14), să venim c
păcatelor şi cu hotărârea de a lăsa păcatele (2 Cronici 7,14), de a 
ucide în noi “cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, 
pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli
şi să venim cu dorinţa de a-L mânca pe Cel 
noi, pe Hristos (Ioan 6,56). Făcând aşa ne vom curăţi inima de 
orice păcat luând har şi putere pentru a birui orice păcate şi 
orice necaz, înviind împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos 
(Coloseni 3,1). Făcând aşa ne vom curăţi inima şi i
vedea pe Cel ce a vrut să fie văzut şi cunoscut (Ioan 17,3) de tot 
omul, pe Dumnezeu (Matei 5,8). 

 Hristos a murit pentru păcatele noastre şi a Înviat ca să 
înviem şi noi, întâi duhovniceşte, viaţa noastră devenind lumină 
în mijlocul întunericului acestei lumi. Şi apoi în viaţa veşnică 
vom învia şi cu trupurile pentru bucurie veşnică (Ioan 5,29
împreună cu Dumnezeu (Ioan 6,56) şi cu familiile noa
pentru totdeauna.  
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erau doar o umbră a Jertfei Mântuitorului (Coloseni 2, 17), 
deasemenea şi slujba de mijlocire ce o săvârşea marele preot era 

săvârşeşte Mântuitorul de la 
Învierea Sa şi până în ziua de astăzi (1 Timotei 2,5-6). 

 

Dar de la noi se cere să venim cu credinţa în Jertfa 
Mântuitorului spre ispăşirea păcatelor (1 Ioan 2,1-2), să venim 
cu smerita pocăinţă (2 Cronici 7,14), să venim cu mărturisirea 
păcatelor şi cu hotărârea de a lăsa păcatele (2 Cronici 7,14), de a 

cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, 
pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli” (Coloseni 3,5) 

mânca pe Cel ce S-a dat pentru 
(Ioan 6,56). Făcând aşa ne vom curăţi inima de 

orice păcat luând har şi putere pentru a birui orice păcate şi 
împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos 

(Coloseni 3,1). Făcând aşa ne vom curăţi inima şi iarăşi Îl vom 
vedea pe Cel ce a vrut să fie văzut şi cunoscut (Ioan 17,3) de tot 

 
Hristos a murit pentru păcatele noastre şi a Înviat ca să 

înviem şi noi, întâi duhovniceşte, viaţa noastră devenind lumină 
icului acestei lumi. Şi apoi în viaţa veşnică 

vom învia şi cu trupurile pentru bucurie veşnică (Ioan 5,29-30) 
împreună cu Dumnezeu (Ioan 6,56) şi cu familiile noastre 
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