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Misterul zeiţelor de la Isaiia

 

 
Dr. Vicu MERLAN – arheolog expert

 

        Tezaurul de statuete de la Isaiia a fost o revelaţie a 

muncii mele de arheolog. Dorinţa de a explora misterul, 

fascinaţia necunoscutului m-au determinat să

atenţia şi spre acest domeniu enigmatic al preistoriei.

         Practic, dorinţa mea de a cunoaşte s-a manifestat încă de 

mic copil: cutreieram dealurile din jur, pune

„incomode“ bunicilor despre istoria geologică a locurilor, 

despre evenimentele îndepărtate, despre… originea omului. 

Răspunsurile nu erau pe măsura aşteptărilor mele dar, pentru 

acea vârstă, păreau că explică, în parte, unele frământări de ale

mele. Lipsa unor mijloace de informare, la acea vreme, 

pătrunderea pripita a mass-mediei în lumea satului isailean, 

regimul comunist ateu, toate la un loc menţineau într

ignoranţă parţială lumea din jurul meu. Cu toate acestea, era 

ceva care mă atrăgea magnetic la micul meu sătuc. 

 Secţiunea S1 din incinta sacră – Campania 

De exemplu, un loc era Valea Prutului nu departe de sat. 

Periodic mergeam la pescuit cu bunicul, uneori chiar la balta 

din apropierea sitului arheologic unde au fost „zămislite“ zeiţele 
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de la Isaiia 

arheolog expert 

Tezaurul de statuete de la Isaiia a fost o revelaţie a 

Dorinţa de a explora misterul, 

determinat să-mi orientez 

atenţia şi spre acest domeniu enigmatic al preistoriei. 

a manifestat încă de 

mic copil: cutreieram dealurile din jur, puneam întrebări 

„incomode“ bunicilor despre istoria geologică a locurilor, 

despre evenimentele îndepărtate, despre… originea omului. 

Răspunsurile nu erau pe măsura aşteptărilor mele dar, pentru 

acea vârstă, păreau că explică, în parte, unele frământări de ale 

mele. Lipsa unor mijloace de informare, la acea vreme, 

mediei în lumea satului isailean, 

regimul comunist ateu, toate la un loc menţineau într-un soi de 

ignoranţă parţială lumea din jurul meu. Cu toate acestea, era 

atrăgea magnetic la micul meu sătuc.  

 

Campania 1996 

De exemplu, un loc era Valea Prutului nu departe de sat. 

Periodic mergeam la pescuit cu bunicul, uneori chiar la balta 

ămislite“ zeiţele 

de la Isaiia. Parcă numele locului este predestinat: „Balta 

Popii“, ca şi cum în acest loc cel care calcă pământul este 

„iniţiat“ subtil în tainele sacralităţii, în tainele lumilor trecute. 

Chiar denumirea satului Isaiia provine de la un 

care râvnea la desăvârşire printr-un trai modest pe dealul din 

partea de vest a satului de astăzi, unde în sec. al XVI

un schit. În colţul nordic al sitului exista în copilăria mea un 

izvor puternic cu o apă cristalină care ne adem

ori mergeam la pescuit.  

Tezaurul de statuete de la Isaiia
(expus la Muzeul Univ. Al. I. Cuza

 
Izvoarele din acest loc ar fi putut fi folosite şi de numeroasele 

populaţii străvechi care au locuit acest promontoriu din 

apropierea albiei Jijiei şi a Prutului. O perioadă, acest izvor a 

fost colmatat şi n-a mai fost folosit. Odată cu deschiderea 

şantierului arheologic din punctul din apropiere, l

decolmatat readucându-l „la viaţă„. Locul acesta îmi aminteşte 

şi de bunicul Gheorghe Râpanu. Încă îmi mai este vie amintirea 

când mă lua la pescuit noaptea atunci când luna era aproape 

plină şi nu reuşeam să rămân treaz toată noaptea. Dimineaţa 

eram trezit de răsăritul soarelui, de acel rosu

farmecă pe oricine. Peisajul de lună, stuful şi trestia, fauna 

acvatică face din această zonă un adevărat paradis natural. 

Acum, înţeleg foarte bine de ce nenumăratele civilizaţii şi

ales acest loc „paradisiac“. În această zonă găseau din 

abundenţă peşte, vânat, lemne, seminţe… poate ş

ceea ce trebuia pentru ca o comunitate să fie prosperă. Nu 

întâmplător, situl de la Isaiia are peste 8 nivele de locuire care 

se duc în timp la circa 7000 de ani. Cele mai vechi aşezăminte 

sunt bordeiele civilizaţiei ceramicii liniare, iar ce

fost anexele şi hanul din sec. al XIX-lea. Valea Prutului nu era 

doar un loc prielnic de locuire şi supravieţuire, ci şi o reţea de 

arheologiearheologiearheologiearheologie    
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de la Isaiia. Parcă numele locului este predestinat: „Balta 

Popii“, ca şi cum în acest loc cel care calcă pământul este 

„iniţiat“ subtil în tainele sacralităţii, în tainele lumilor trecute. 

Chiar denumirea satului Isaiia provine de la un călugăr ascet 

un trai modest pe dealul din 

partea de vest a satului de astăzi, unde în sec. al XVI-lea fiinţa 

un schit. În colţul nordic al sitului exista în copilăria mea un 

izvor puternic cu o apă cristalină care ne ademenea ori de cate 

 

Tezaurul de statuete de la Isaiia 
Al. I. Cuza, din Iaşi) 

Izvoarele din acest loc ar fi putut fi folosite şi de numeroasele 

populaţii străvechi care au locuit acest promontoriu din 

ea albiei Jijiei şi a Prutului. O perioadă, acest izvor a 

a mai fost folosit. Odată cu deschiderea 

şantierului arheologic din punctul din apropiere, l-am 

l „la viaţă„. Locul acesta îmi aminteşte 

he Râpanu. Încă îmi mai este vie amintirea 

când mă lua la pescuit noaptea atunci când luna era aproape 

plină şi nu reuşeam să rămân treaz toată noaptea. Dimineaţa 

eram trezit de răsăritul soarelui, de acel rosu-aprins care 

ună, stuful şi trestia, fauna 

acvatică face din această zonă un adevărat paradis natural. 

Acum, înţeleg foarte bine de ce nenumăratele civilizaţii şi-au 

ales acest loc „paradisiac“. În această zonă găseau din 

abundenţă peşte, vânat, lemne, seminţe… poate şi sare, exact 

ceea ce trebuia pentru ca o comunitate să fie prosperă. Nu 

întâmplător, situl de la Isaiia are peste 8 nivele de locuire care 

se duc în timp la circa 7000 de ani. Cele mai vechi aşezăminte 

sunt bordeiele civilizaţiei ceramicii liniare, iar cele mai noi au 

lea. Valea Prutului nu era 

doar un loc prielnic de locuire şi supravieţuire, ci şi o reţea de 
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comunicaţie foarte importantă ce lega Dunărea şi Marea Neagră 

de Marea Baltică (Drumul Chihlimbarului). 

Acest drum milenar intersecta şi pe cel „al mătăsii“ care venea 

dinspre China. A fost folosit până la jumătatea sec. al XX

(anii 60) când este părăsit din motive practice (construirea unei 

noi şosele, pe Valea Bohotinului, scurtând distanţa până la Iaşi).

Valea Prutului a fost şi este folosită pentru păşunat. Nu 

întâmplător, în toate nivelele arheologice sunt descoperite 

resturi osteologice animaliere impresionante.  

Albia majoră a râului Prut are cea mai lată porţiune din sectorul 

mijlociu, acesta, alături de Jijia, meandrează pe o lăţime de circa 

5 km în aval. Nu departe de situl arheologic, la circa 4 km în 

aval, Jijia se varsă în Prut. Toţi aceşti factori fizico

au influenţat în mare măsură economic şi cultural societatea 

preistorică de la Isaiia pentru câteva milenii.1 

Istoricul cercetării  sitului Isaiia
 

Dorinţa de a ieşi din „rutina“ satului m-
fac numeroase cercetări de teren în afara vetrei acestuia, pe 
înălţimile cuestelor din jur dar şi „După Deal“, pe Valea 
                                                             
1 Vicu Merlan, Misterul Zeitelor de la Isaiia, Ed.  Lumen, Iasi, 2006, p.
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comunicaţie foarte importantă ce lega Dunărea şi Marea Neagră 

drum milenar intersecta şi pe cel „al mătăsii“ care venea 

dinspre China. A fost folosit până la jumătatea sec. al XX-lea 

(anii 60) când este părăsit din motive practice (construirea unei 

noi şosele, pe Valea Bohotinului, scurtând distanţa până la Iaşi). 

 

Valea Prutului a fost şi este folosită pentru păşunat. Nu 

întâmplător, în toate nivelele arheologice sunt descoperite 

Albia majoră a râului Prut are cea mai lată porţiune din sectorul 

i de Jijia, meandrează pe o lăţime de circa 

5 km în aval. Nu departe de situl arheologic, la circa 4 km în 

aval, Jijia se varsă în Prut. Toţi aceşti factori fizico-geografici 

au influenţat în mare măsură economic şi cultural societatea 

 

itului Isaiia 

-a determinat să 
fac numeroase cercetări de teren în afara vetrei acestuia, pe 
înălţimile cuestelor din jur dar şi „După Deal“, pe Valea 

Lumen, Iasi, 2006, p. 3-4. 

Prutului. Neavând prea multe cunoştinţe despre arheologie sau 
geologie, în timpul copilăriei preferam să contemplu locurile, 
iar celor mai dragi să le atribui diverse denumiri preferenţiale. 
Uneori plecam pe teren să verific legendele care se vehiculau 
despre „flacăra unor comori“, despre beciurile ascunse şi 
tunelele care duc cine ştie unde etc. În felul acesta, am ajuns la 
cetatea geto-dacică din Dealul Socilor de la Moşna (circa. 4 km 
de sat) şi la Cetatea din Dealul Bobului de la Buneşti.
 

Anii studenţiei mi-au schimbat întru
personale de teren. Am fost şi sunt un adept al verificării 
informaţiei de pe teren. Astfel, am efectuat prima cercetare de 
teren în 1990, în punctul Roşu-Frantz Dâscă
situl paleolitic semnalat în Repertoriul arheologic al judeţului 
Iaşi. M-a surprins bogăţia materialului litic descoperit aici, 
alcătuit din piese de silex de Prut. Aşa s
pentru utilajul litic, materializată ulterior în teza de doctorat, 
intitulată Arme şi unelte din silex şi piatră în eneoliticul 

Moldovei dintre Carpaţi şi Prut. 1 

 Vas de cult 

În urma mai multor cercetări din această zonă am avut surpriza 
să mai descopăr încă două noi puncte paleolitice, pe care le
folosit în lucrarea de licenţă din 1995,

                                                             
1 Vicu Merlan, Evoluţia habitatului din preistorie 
în bazinul inferior al Jijiei, sectorul Răducăneni
1995, Suceava. 

arheologiearheologiearheologiearheologie    
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Neavând prea multe cunoştinţe despre arheologie sau 
geologie, în timpul copilăriei preferam să contemplu locurile, 
iar celor mai dragi să le atribui diverse denumiri preferenţiale.  
Uneori plecam pe teren să verific legendele care se vehiculau 

ăra unor comori“, despre beciurile ascunse şi 
tunelele care duc cine ştie unde etc. În felul acesta, am ajuns la 

dacică din Dealul Socilor de la Moşna (circa. 4 km 
de sat) şi la Cetatea din Dealul Bobului de la Buneşti. 

 
u schimbat întru-totul „optica“ cercetării 

personale de teren. Am fost şi sunt un adept al verificării 
informaţiei de pe teren. Astfel, am efectuat prima cercetare de 

Frantz Dâscă, pentru a verifica 
Repertoriul arheologic al judeţului 

a surprins bogăţia materialului litic descoperit aici, 
alcătuit din piese de silex de Prut. Aşa s-a născut pasiunea mea 
pentru utilajul litic, materializată ulterior în teza de doctorat, 

lte din silex şi piatră în eneoliticul 

 

 

În urma mai multor cercetări din această zonă am avut surpriza 
să mai descopăr încă două noi puncte paleolitice, pe care le-am 
folosit în lucrarea de licenţă din 1995, referitoare la 

Evoluţia habitatului din preistorie până în secolul al IV-lea, 
în bazinul inferior al Jijiei, sectorul Răducăneni-Gorban. Teză de Licenţă, 
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descoperirile arheologice din această zonă. Odată deschis acest 
drum al cunoaşterii practice, au urmat alte descoperiri pe Valea 
Bohotinului, pe o suprafaţă de 200 km2, cu peste 30 de puncte 
arheologice noi, nesemnalate în Repertoriul Arheo

judeţului Iaşi.1  

Cel de-al doilea tezaur statuar

În 1991, în vacanţa de Paşte, mi-am propus să fac o cercetare a 
teraselor inferioare ale Prutului, în zona stânilor de „După 
Deal“. Locurile îmi erau binecunoscute dar, de această dată, 
eram „înarmat“ cu un nou element: „ochiul de arheolog“. Erau 
locuri pe care le cutreierasem cu bunicul, încă de pe la vârsta de 
7-8 ani, dar nu bănuiam nici pe departe ce comori spirituale 
ascund. De această dată, mi-a atras atenţia malul zvelt care, 
privit dinspre Valea Prutului, are parcă o înfăţişare cu totul 
diferită faţă de celelalte din jur: este bombat, cu partea dorsală 
uşor aplatizată spre centru, fiind încadrat de două văioage nu 
prea accesibile. Mi-am zis: „sigur acest loc ascunde ceva…“. 
Văioaga din partea de sud avea un izvor puternic, la circa 200 m 
în amonte, care şi în verile secetoase mai păstra un fir de apă. 
Locul este cunoscut sub numele de „Balta Popii“. Înarmat cu 
anumite cunoştinţe despre amplasarea siturilor preistorice (în 
preajma unor izvoare, pe promontoriile neinundabile, orientare 
expoziţională predominant estică etc.), am intuit, înainte de a 
ajunge în acel loc, că acest promontoriu putea fi folosit de 
comunităţile preistorice drept habitat. Şansa de a găsi ceva era 
sporită şi de faptul că zona care urma s-o investighez era arată 
de toamna, iar ploile, zăpada şi vântul scoteau la suprafaţă 
„hârburile“ preistorice. După ce am ajuns în acel loc, au apărut 
numeroase fragmente ceramice, care mi-au confirmat intuiţia 
avută. O parte din ele îmi erau cunoscute tipologic, iar altele 
aveau o înfăţişare necunoscută. Inciziile de pe fragmentele 

                                                             
1 Idem, 2006, p. 6-12. 
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descoperirile arheologice din această zonă. Odată deschis acest 
drum al cunoaşterii practice, au urmat alte descoperiri pe Valea 

, cu peste 30 de puncte 
Repertoriul Arheologic al 

 

al doilea tezaur statuar 

am propus să fac o cercetare a 
teraselor inferioare ale Prutului, în zona stânilor de „După 
Deal“. Locurile îmi erau binecunoscute dar, de această dată, 

armat“ cu un nou element: „ochiul de arheolog“. Erau 
locuri pe care le cutreierasem cu bunicul, încă de pe la vârsta de 
8 ani, dar nu bănuiam nici pe departe ce comori spirituale 

a atras atenţia malul zvelt care, 
e Valea Prutului, are parcă o înfăţişare cu totul 

diferită faţă de celelalte din jur: este bombat, cu partea dorsală 
uşor aplatizată spre centru, fiind încadrat de două văioage nu 

am zis: „sigur acest loc ascunde ceva…“. 
tea de sud avea un izvor puternic, la circa 200 m 

în amonte, care şi în verile secetoase mai păstra un fir de apă. 
Locul este cunoscut sub numele de „Balta Popii“. Înarmat cu 
anumite cunoştinţe despre amplasarea siturilor preistorice (în 

re, pe promontoriile neinundabile, orientare 
expoziţională predominant estică etc.), am intuit, înainte de a 
ajunge în acel loc, că acest promontoriu putea fi folosit de 
comunităţile preistorice drept habitat. Şansa de a găsi ceva era 

o investighez era arată 
de toamna, iar ploile, zăpada şi vântul scoteau la suprafaţă 
„hârburile“ preistorice. După ce am ajuns în acel loc, au apărut 

au confirmat intuiţia 
erau cunoscute tipologic, iar altele 

aveau o înfăţişare necunoscută. Inciziile de pe fragmentele 

ceramice mă duceau cu gândul la tipologia pieselor din epoca 
Bronzului (Monteoru, Costişa). Până atunci nu participasem 
efectiv pe un şantier arheologic (făcu
şantierul de la Buneşti-Avereşti, unde fragmente ceramice 
aparţineau culturii Cucuteni şi civilizaţiei geto
ce văzusem, nu corespundea cu descoperirile de aici. Şi apoi, 
una e să vezi, alta e să pipăi cioburile, să rupi
vedea structura, duritatea, porozitatea, angoba etc. Pentru a
clarifica această chestiune, am pregătit un coş cu fragmente 
ceramice din punctul Isaiia-Balta Popii 
Facultate, spre a le vedea şi profesorul meu de istor
Ursulescu. Astfel, a început prima colaborare cu domnul 
profesor, ulterior fructificată printr-o săpătură sistematică în 
acest punct arheologic. 

Urnă funerară

La acea vreme, eram student în anul I al Facultăţii de Istorie şi 
Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare“
Reînfiinţarea acestei facultăţi în 1990 a necesitat cadre didactice 
de specialitate, care au fost aduse, în special, de la Universitatea 
„Al. I. Cuza“ din Iaşi.  

Aşa l-am cunoscut pe domnul profesor Nicolae Ursulescu
arheolog prin excelenţă. După ce a studiat foarte atent 
fragmentele ceramice aduse de mine, domnului a dat verdictul: 
civilizaţia Precucuteni. Materialele arheologice cele mai 
reprezentative, descoperite în acest sit, le
de licenţă Evoluţia habitatului din preistorie până în secolul al 
IV-lea, în bazinul inferior al Jijiei, sectorul Răducăneni

Gorban.2 

După terminarea studiilor universitare, am reuşit, în decembrie 
1995, să ocup postul de muzeograf la Muzeul din Huşi, judeţul 
Vaslui. În urma unor noi descoperiri în punctul Isaiia
Popii, am hotărât să efectuez săpături arheologice, începând cu 
anul 1996. O astfel de investigaţie necesita bani pentru plata 
lucrătorilor şi autorizaţie de săpătură. Deoarece directoarea 
Muzeului din Huşi nu era de acord cu efectuarea unei astfel de 

                                                             
2 Idem, 1995. 
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ceramice mă duceau cu gândul la tipologia pieselor din epoca 
Bronzului (Monteoru, Costişa). Până atunci nu participasem 
efectiv pe un şantier arheologic (făcusem câteva vizite pe 

Avereşti, unde fragmente ceramice 
aparţineau culturii Cucuteni şi civilizaţiei geto-dace) dar, ceea 
ce văzusem, nu corespundea cu descoperirile de aici. Şi apoi, 
una e să vezi, alta e să pipăi cioburile, să rupi câteva, pentru a le 
vedea structura, duritatea, porozitatea, angoba etc. Pentru a-mi 
clarifica această chestiune, am pregătit un coş cu fragmente 

Balta Popii şi le-am dus la 
Facultate, spre a le vedea şi profesorul meu de istorie veche, N. 
Ursulescu. Astfel, a început prima colaborare cu domnul 

o săpătură sistematică în 

 

Urnă funerară 

La acea vreme, eram student în anul I al Facultăţii de Istorie şi 
ersităţii „Ştefan cel Mare“din Suceava. 

Reînfiinţarea acestei facultăţi în 1990 a necesitat cadre didactice 
de specialitate, care au fost aduse, în special, de la Universitatea 

am cunoscut pe domnul profesor Nicolae Ursulescu, un 
arheolog prin excelenţă. După ce a studiat foarte atent 
fragmentele ceramice aduse de mine, domnului a dat verdictul: 
civilizaţia Precucuteni. Materialele arheologice cele mai 
reprezentative, descoperite în acest sit, le-am folosit în lucrarea 

Evoluţia habitatului din preistorie până în secolul al 
lea, în bazinul inferior al Jijiei, sectorul Răducăneni-

După terminarea studiilor universitare, am reuşit, în decembrie 
1995, să ocup postul de muzeograf la Muzeul din Huşi, judeţul 

lui. În urma unor noi descoperiri în punctul Isaiia-Balta 
, am hotărât să efectuez săpături arheologice, începând cu 

anul 1996. O astfel de investigaţie necesita bani pentru plata 
lucrătorilor şi autorizaţie de săpătură. Deoarece directoarea 

din Huşi nu era de acord cu efectuarea unei astfel de 
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săpături, motivând o serie de chestiuni subiective, am preferat o 
colaborare cu fostul meu profesor ieşean, domnul N. Ursulescu. 
Timp de cinci luni, am mers „din poartă în poartă“, la diverşi 
sponsori din Huşi, pentru a face rost de banii necesari unui 
sondaj de verificare, pentru minim două săptămâni. 

Am reuşit astfel să adun 1.200.000 lei, pe care i
contul Primăriei Huşi, „tutorele“ muzeului local. Din aceştia, 
mi-au fost reţinuţi 200.000 drept impozit. Cu câteva luni 
înainte, cerusem şi Primăriei fonduri pentru această săpătură, 
fiind refuzat politicos, pe motiv că nu sunt bani pentru o astfel 
de acţiune. Peste 80% din sponsorii la care am apelat m
refuzat. Printre cei care au înţeles cu adevărat scopul urmărit de 
mine au fost domnii: Vasile Marian, Dan Filip (Biţu), doamna 
Enache Viorica şi doamna Carmen Pivniceru. Încă de la 
început, domnul profesor m-a „asigurat“ că nu poate să
nici un leu pentru Isaiia, deoarece Facultatea 
acordă fonduri decât pentru studenţii în practică de la Târgu 
Frumos. În schimb, Seminarul de Arheologie al Universităţii 
din Iaşi a asigurat materialele tehnice necesare desfăşurării 
săpăturii (şpacluri, rulete, busolă, sfoară de trasat, car
desen, hârtie milimetrică, pungi pentru împachetat ş. a.).
aceste condiţii, pe data de 9 august 1996, am convenit cu 
domnul Profesor să ne întâlnim la Isaiia, pentru a „inaugura“ 
sondajul de salvare. Odată ajunşi la situl arheologic, am măsurat 
întregul promontoriu, de la o văioagă la alta. Acolo unde am 
stabilit că este centrul sitului, am trasat, la 30 m de fruntea 
terasei, o secţiune (S I) lungă de 20 m (ulterior am lungit
20 m, spre marginea terasei) şi lată de 1, 5 m, pe direcţia NE
SV. Am preferat această colaborare cu domnul Ursulescu, 
deoarece domnia sa efectua de mai mulţi ani săpături 
arheologice pentru civilizaţia Precucuteni, la Târgu Frumos
Baza Pătule, contribuind astfel cu noi elemente la cunoaşterea 
cât mai exactă a acestei culturi. Împreună am trasat secţiunea şi 
am marcat-o din metru în metru, cu ţăruşi; după circa 3 ore de 
„colaborare“, domnul profesor a plecat, având unele probleme 
de sănătate. Ne-am reîntâlnit la sfârşitul campaniei în sat, la 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019

săpături, motivând o serie de chestiuni subiective, am preferat o 
colaborare cu fostul meu profesor ieşean, domnul N. Ursulescu. 
Timp de cinci luni, am mers „din poartă în poartă“, la diverşi 

in Huşi, pentru a face rost de banii necesari unui 
sondaj de verificare, pentru minim două săptămâni.  

 

Am reuşit astfel să adun 1.200.000 lei, pe care i-am virat în 
contul Primăriei Huşi, „tutorele“ muzeului local. Din aceştia, 

00 drept impozit. Cu câteva luni 
înainte, cerusem şi Primăriei fonduri pentru această săpătură, 
fiind refuzat politicos, pe motiv că nu sunt bani pentru o astfel 
de acţiune. Peste 80% din sponsorii la care am apelat m-au 

s cu adevărat scopul urmărit de 
mine au fost domnii: Vasile Marian, Dan Filip (Biţu), doamna 
Enache Viorica şi doamna Carmen Pivniceru. Încă de la 

a „asigurat“ că nu poate să-mi dea 
nici un leu pentru Isaiia, deoarece Facultatea de Istorie nu 
acordă fonduri decât pentru studenţii în practică de la Târgu 

. În schimb, Seminarul de Arheologie al Universităţii 
din Iaşi a asigurat materialele tehnice necesare desfăşurării 
săpăturii (şpacluri, rulete, busolă, sfoară de trasat, carou de 
desen, hârtie milimetrică, pungi pentru împachetat ş. a.). În 
aceste condiţii, pe data de 9 august 1996, am convenit cu 
domnul Profesor să ne întâlnim la Isaiia, pentru a „inaugura“ 
sondajul de salvare. Odată ajunşi la situl arheologic, am măsurat 
tregul promontoriu, de la o văioagă la alta. Acolo unde am 

stabilit că este centrul sitului, am trasat, la 30 m de fruntea 
ulterior am lungit-o cu 

şi lată de 1, 5 m, pe direcţia NE-
m preferat această colaborare cu domnul Ursulescu, 

deoarece domnia sa efectua de mai mulţi ani săpături 
arheologice pentru civilizaţia Precucuteni, la Târgu Frumos-

, contribuind astfel cu noi elemente la cunoaşterea 
uri. Împreună am trasat secţiunea şi 

o din metru în metru, cu ţăruşi; după circa 3 ore de 
„colaborare“, domnul profesor a plecat, având unele probleme 

am reîntâlnit la sfârşitul campaniei în sat, la 

părinţii mei, pentru a examina şi dumnealui materialul 
descoperit. În perioada care trecuse de la trasarea şanţului, am 
efectuat săpături pe o suprafaţă de 60 m
„colaboratori“. 

Trebuie să recunosc că, deşi eram la ce
arheologic la care săpam ca „titular“ (primul pe Dealul lui 
Bălan din Huşi, într-un sit geto-dacic, în iulie 1995), obiectele 
descoperite la Isaiia nu prea îmi erau familiare, cu toate că mai 
participasem la Târgu Frumos, la mai mult
student practicant, într-un sit precucutenian. Materialul de la 
Isaiia se dovedea a fi puţin diferit de cel de la Târgu Frumos. 
Acest fapt s-a şi dovedit prin săpăturile ulterioare, avându
vedere că aici au apărut materiale mai timpuri
cu capete de note muzicale şi ceramică specifică fazei 
Precucuteni II). În aceste condiţii îmi era destul de greu să trag 
nişte concluzii. 

Săpătura din vara anului 1996 a fost divin inspirată, deoarece 
am intersectat o locuinţă cu un bogat inventar ceramic. Aceasta 
s-a dovedit a fi o construcţie cu caracter sacru, de tip sanctuar 
(cel puţin până în anul 2004, nu s-
locuinţă din cele zece câte s-au descoperit). În incinta locuinţei 
sacre (din care s-a dezvelit cam o treime în această campanie) 
au fost descoperite două măsuţe-altar, statuete, un vas foarte rar 
ca formă - de tip askos, o tăbliţă din lut ars (teracotă) cu incizii 
pictografice, unelte din silex, piatră, os şi fragmente ceramice 
de la câteva vase întregibile. Toate materialele descoperite le
am fotografiat şi desenat în situ, după care le
pungi de hârtie, notându-le toate caracteristicile locului în care 
au fost surprinse, apoi le-am adus în sat la părinţii mei. Pe 17 
august, când a revenit domnul Profesor, mi
de la Isaiia-Balta Popii este unul din cele mai bogate din 
Moldova, din punct de vedere al elementelor inedite. Dacă la 
început domnia sa avea unele rezerve privind acest sit, din acel 
moment am primit un „credit“ în plus, înţelegându
entuziasmul de care am dat dovadă încă 

Imagine de pe şantierul arheologic Isaiia
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şi dumnealui materialul 
descoperit. În perioada care trecuse de la trasarea şanţului, am 
efectuat săpături pe o suprafaţă de 60 m2, având şi câţiva 

Trebuie să recunosc că, deşi eram la cel de-al doilea şantier 
arheologic la care săpam ca „titular“ (primul pe Dealul lui 

dacic, în iulie 1995), obiectele 
descoperite la Isaiia nu prea îmi erau familiare, cu toate că mai 
participasem la Târgu Frumos, la mai multe campanii, ca 

un sit precucutenian. Materialul de la 
Isaiia se dovedea a fi puţin diferit de cel de la Târgu Frumos. 

a şi dovedit prin săpăturile ulterioare, avându-se în 
vedere că aici au apărut materiale mai timpurii (ceramică liniară 
cu capete de note muzicale şi ceramică specifică fazei 
Precucuteni II). În aceste condiţii îmi era destul de greu să trag 

din vara anului 1996 a fost divin inspirată, deoarece 
gat inventar ceramic. Aceasta 

a dovedit a fi o construcţie cu caracter sacru, de tip sanctuar 
-a mai găsit o astfel de 

au descoperit). În incinta locuinţei 
treime în această campanie) 

altar, statuete, un vas foarte rar 
, o tăbliţă din lut ars (teracotă) cu incizii 

pictografice, unelte din silex, piatră, os şi fragmente ceramice 
ile. Toate materialele descoperite le-

, după care le-am împachetat în 
le toate caracteristicile locului în care 
am adus în sat la părinţii mei. Pe 17 

t domnul Profesor, mi-a confirmat că situl 
este unul din cele mai bogate din 

Moldova, din punct de vedere al elementelor inedite. Dacă la 
început domnia sa avea unele rezerve privind acest sit, din acel 

în plus, înţelegându-mi 
smul de care am dat dovadă încă de la bun început. 

 

Imagine de pe şantierul arheologic Isaiia - 2002 
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Chiar dacă săpătura din vara anului 1996 a fost mai mult un 
„experiment“, avându-se în vedere că dacă n-ar fi „ieşit“ nimic 
totul ar fi fost dat uitării, totuşi Dumnezeu mi-a dăruit ceva foarte 
frumos şi aceasta nu se termină aici. 
Anul următor, având puţini bani din sponsorizări, m
pe un sondaj arheologic, dar într-un sit descoperit de mine, la 
Răducăneni-M.A.T., aparţinând paleoliticului superior (MERLAN 
2004, 12). În luna mai a aceluiaşi an, cu ajutorul câtorva 
voluntari, efectuasem un sondaj de salvare în punctul Huşi
Ursoaia, într-un sit tot din paleoliticul superior (MERLAN 1998
1999, 33-36). 

Anul 1998 a fost şi mai auster din punct de vedere financiar; 
cu doar 300.000 lei, mi-am propus să salvez o locuinţă dacică 
din secolele III-IV, din punctul Isaiia-Pe Pârău
continuare săpăturile din punctul Balta Popii. Totuşi acest sit 
din apropierea Jijiei mă atrăgea ca un magnet şi m
să caut „disperat“ un minim de sponsorizări sau să găsesc 
voluntari. O promisiune din vară l-a determinat pe un vechi 
sponsor, Vasile Marian, să-mi ofere 500.000 lei. Cu aceşti bani 
nu puteam plăti decât cinci lucrători, timp de trei zile. În aceste 
condiţii, mi-a venit o idee care a dat roade… voluntari din 
rândul elevilor. Banii din sponsorizări i-am folosit pentru 
transportul şi hrana elevilor. Cazarea şi masa caldă le
suportat părinţii mei. 

Scopul campaniei din 1998, începută la 12 octombrie, a fost 
acela de a dezveli integral locuinţa nr. 1, surprinsă parţial în 
1996. Pentru aceasta, am trasat, începând de la metrul 22 al 
secţiunii 1 din 1996, o a doua secţiune (S 2), cu lungimea de 8 
m şi lăţimea de 2 m. Sub masa de chirpici a locuinţei 1, în 
dreptul caroului 3 din S2, a fost descoperit un vas de formă 
aproximativ pătrată cu gura rotundă, cu diametrul de 21 cm şi 
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Chiar dacă săpătura din vara anului 1996 a fost mai mult un 
ar fi „ieşit“ nimic 
a dăruit ceva foarte 

Anul următor, având puţini bani din sponsorizări, m-am axat tot 
un sit descoperit de mine, la 

aparţinând paleoliticului superior (MERLAN 
2). În luna mai a aceluiaşi an, cu ajutorul câtorva 

voluntari, efectuasem un sondaj de salvare în punctul Huşi-La 
un sit tot din paleoliticul superior (MERLAN 1998-

 

Anul 1998 a fost şi mai auster din punct de vedere financiar; 
am propus să salvez o locuinţă dacică 

Pe Pârău, sistând în 
continuare săpăturile din punctul Balta Popii. Totuşi acest sit 
din apropierea Jijiei mă atrăgea ca un magnet şi m-a determinat 

ut „disperat“ un minim de sponsorizări sau să găsesc 
a determinat pe un vechi 

mi ofere 500.000 lei. Cu aceşti bani 
nu puteam plăti decât cinci lucrători, timp de trei zile. În aceste 

a venit o idee care a dat roade… voluntari din 
am folosit pentru 

transportul şi hrana elevilor. Cazarea şi masa caldă le-au 

Scopul campaniei din 1998, începută la 12 octombrie, a fost 
a de a dezveli integral locuinţa nr. 1, surprinsă parţial în 

1996. Pentru aceasta, am trasat, începând de la metrul 22 al 
secţiunii 1 din 1996, o a doua secţiune (S 2), cu lungimea de 8 
m şi lăţimea de 2 m. Sub masa de chirpici a locuinţei 1, în 

roului 3 din S2, a fost descoperit un vas de formă 
aproximativ pătrată cu gura rotundă, cu diametrul de 21 cm şi 

înălţimea de 17 cm. Pentru a-l păstra intact (fiind întreg), l
luat cu tot pământul din interior şi l-am transportat într
de carton. În locuinţa 1 au mai fost descoperite alte fragmente 
de la două măsuţe- altar, fragmente ceramice, unelte şi arme de 
silex şi piatră. În groapa G1, de sub locuinţă, au fost 
descoperite: două statuete fragmentare (de peste 10 cm 
înălţime) – una feminină şi alta masculină, cu incizii largi, 
adâncite sub formă de spirală şi meandre; un fragment de 
brăţară de aramă, oxidat; „pietre de magie“ din menilit şi cuarţ; 
o statuetă zoomorfă fragmentară etc. În afara locuinţei s
topoare-calapod, unelte şi arme de silex, câteva râşniţe de mână, 
o nicovală pentru prelucrarea pieselor litice, oase etc. Vasul 
păstrat întreg avea în conţinut un adevărat tezaur statuar, pe care 
l-am numit „Zeiţele de la Isaiia“. Lipsa domnului profesor la 
campania din octombrie 1998 se explică prin participarea 
domniei sale la un colocviu internaţional de arheologie din 
Italia. Artefactele descoperite în 1996 fuseseră spălate şi, în 
parte, restaurate şi chiar publicate în 

Arheologice din România din 1997.1 

Cel dezvelit în 1998 nu a mai apucat să fie valorificat ştiinţific 
deoarece, în urma unui buget de austeritate dat de Primăria 
locală, am fost disponibilizat, împreună cu încă doi lucrători ai 
acestui muzeu, în decembrie 1998. Timp de un an de zile 
materialul descoperit a fost în custodia Muzeului din Huşi, 
zăcând în depozitul acestuia. Fiind doctorand al Univer
din Iaşi, întâlnindu-mă cu domnul profesor, mi s
aduc materialul ceramic la Seminarul de Arheologie, pentru a
restaura şi prelucra ştiinţific. După lungi insistenţe şi câteva 
telefoane date de domnul profesor, doamna directoare a fost de 
acord cu aducerea materialului la Iaşi pentru o perioadă 
determinată. Ca o ciudăţenie, vasul întreg dispăruse; ulterior, l
am depistat într-un sertar al depozitului, prin luna noiembrie 
1999, iar pe 4 decembrie m-am deplasat la Iaşi, luând şi vasul. 
Pe drum, aglomeraţia şi zdruncinăturile mijlocului de transport 
au fisurat fragilul vas în două, fără a fi deranjat conţinutul 
acestuia. Vasul s-a crăpat uşor şi am zărit în interior „zeiţele“, 
care nu mai erau la locul lor. Vâlva descoperirii a atras şi presa 
locală şi câteva zile mai târziu apare pe prima pagină a ziarului 
„Monitorul de Iaşi“, cu litere de-o şchioapă, articolul intitulat 
„Zeiţele de la Răducăneni“. Isaiia a intrat în Istoria Românilor, 
iar dacă nu m-aş fi născut pe acele locuri 
cunoscut cu adevărat bucuria unei revelaţii mistice… Sunt sigur 
că „Zeiţele de la Isaiia“ vor constitui surse de inspiraţie pentru 
multe lucrări ştiinţifice sau de altă natură.

 

                                                             
1 Nicolae URSULESCU, Vicu MERLAN, Isaiia 
Cercetărilor Arheologice din România, 1997, p. 32.
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l păstra intact (fiind întreg), l-am 
am transportat într-o cutie 

În locuinţa 1 au mai fost descoperite alte fragmente 
altar, fragmente ceramice, unelte şi arme de 

silex şi piatră. În groapa G1, de sub locuinţă, au fost 
descoperite: două statuete fragmentare (de peste 10 cm 

alta masculină, cu incizii largi, 
adâncite sub formă de spirală şi meandre; un fragment de 
brăţară de aramă, oxidat; „pietre de magie“ din menilit şi cuarţ; 
statuetă zoomorfă fragmentară etc. În afara locuinţei s-au găsit 

de silex, câteva râşniţe de mână, 
o nicovală pentru prelucrarea pieselor litice, oase etc. Vasul 
păstrat întreg avea în conţinut un adevărat tezaur statuar, pe care 
am numit „Zeiţele de la Isaiia“. Lipsa domnului profesor la 

se explică prin participarea 
domniei sale la un colocviu internaţional de arheologie din 
Italia. Artefactele descoperite în 1996 fuseseră spălate şi, în 
parte, restaurate şi chiar publicate în Cronica Cercetărilor 

velit în 1998 nu a mai apucat să fie valorificat ştiinţific 
deoarece, în urma unui buget de austeritate dat de Primăria 
locală, am fost disponibilizat, împreună cu încă doi lucrători ai 
acestui muzeu, în decembrie 1998. Timp de un an de zile 

coperit a fost în custodia Muzeului din Huşi, 
zitul acestuia. Fiind doctorand al Universităţii 

mă cu domnul profesor, mi s-a propus să 
aduc materialul ceramic la Seminarul de Arheologie, pentru a-l 

ştiinţific. După lungi insistenţe şi câteva 
telefoane date de domnul profesor, doamna directoare a fost de 
acord cu aducerea materialului la Iaşi pentru o perioadă 
determinată. Ca o ciudăţenie, vasul întreg dispăruse; ulterior, l-

al depozitului, prin luna noiembrie 
am deplasat la Iaşi, luând şi vasul. 

Pe drum, aglomeraţia şi zdruncinăturile mijlocului de transport 
au fisurat fragilul vas în două, fără a fi deranjat conţinutul 

şor şi am zărit în interior „zeiţele“, 
care nu mai erau la locul lor. Vâlva descoperirii a atras şi presa 
locală şi câteva zile mai târziu apare pe prima pagină a ziarului 

o şchioapă, articolul intitulat 
ucăneni“. Isaiia a intrat în Istoria Românilor, 

aş fi născut pe acele locuri beatifice nu aş fi 
cunoscut cu adevărat bucuria unei revelaţii mistice… Sunt sigur 
că „Zeiţele de la Isaiia“ vor constitui surse de inspiraţie pentru 

tiinţifice sau de altă natură. 

Isaiia – Balta Popii, în Cronica 
, 1997, p. 32. 
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Interpretarea esoterică a tezaurului de la Isaiia

 

     Cele mai timpurii simboluri ale omului preistoric au fost 
gravate pe stâncă, obiecte etc., şi reflectau credinţa profundă 
într-o divinitate feminină dătătoare de viaţă reprezentată sub 
mai multe aspecte divinitorii. 

Întreaga simbolistică a artei preistorice se reduce la o divinitate 
creatoare imaginată ca femeie care avea multiple funcţii.

Tezaurul statuar de la Isaiia 

În general, orice simbol preistoric reprezintă o formă de limbaj 
mult mai profund ce nu se poate explica niciodată exhaustiv, în 
termeni discursivi. El poate fi aproximat prin cuvinte; se poate 
vorbi despre un simbol oricât, fără ca el să poată fi vreodată 
complet. Simbolul are o bogăţie aproape nesfâr
semnificaţii. Simbolurile ca limbaj superior cuvintelor, cuprinde 
toate „arhetipurile“ telurice sau cosmice pe care doar marii 
iniţiaţi în ştiinţele oculte le ştiau semnificaţia şi profunzimea 
subtilă. 

Magicienii preistorici puneau accentul pe înţelegerea simbolului 
la nivel de suflet şi nu la nivelul minţii. 

Descoperim în toate piesele tezaurului o simbolistică precisă 
care exprimă valoarea excepţională a esoterismului 
comunităţilor preistorice de pe teritoriul Moldovei. Repre
zentarea arhetipală a cadrului pătratic al „vasului
(unde erau ascunse cele 21 de statuete) este pusă în 
corespondenţă cu elementul tattvic primordial al Pământului, 
simbolizat în tradiţiile iniţiatice de forma pătratului. Pământul 
în pântecele căruia zăceau spre „maturizare spiri
locuinţa sacră-sanctuar) cele 21 de faţete ale Zeiţei
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Interpretarea esoterică a tezaurului de la Isaiia 

Cele mai timpurii simboluri ale omului preistoric au fost 
gravate pe stâncă, obiecte etc., şi reflectau credinţa profundă 

reprezentată sub 

Întreaga simbolistică a artei preistorice se reduce la o divinitate 
creatoare imaginată ca femeie care avea multiple funcţii. 

o formă de limbaj 
mult mai profund ce nu se poate explica niciodată exhaustiv, în 
termeni discursivi. El poate fi aproximat prin cuvinte; se poate 
vorbi despre un simbol oricât, fără ca el să poată fi vreodată 
complet. Simbolul are o bogăţie aproape nesfârşită de 
semnificaţii. Simbolurile ca limbaj superior cuvintelor, cuprinde 
toate „arhetipurile“ telurice sau cosmice pe care doar marii 
iniţiaţi în ştiinţele oculte le ştiau semnificaţia şi profunzimea 

legerea simbolului 

Descoperim în toate piesele tezaurului o simbolistică precisă 
care exprimă valoarea excepţională a esoterismului 
comunităţilor preistorice de pe teritoriul Moldovei. Repre-

a cadrului pătratic al „vasului-purtător“ 
(unde erau ascunse cele 21 de statuete) este pusă în 

mentul tattvic primordial al Pământului, 
simbolizat în tradiţiile iniţiatice de forma pătratului. Pământul 

maturizare spirituală“ (sub 
sanctuar) cele 21 de faţete ale Zeiţei-Fecioară, 

este elementul reprezentativ al planului teluric, un simbol al 
placentei Mamei Universale. 

 Când „rodul“ ajunge la maturitate părăseşte locul static înlocuit 
cu un alt plan vibratil mai înalt ca frecvenţă conform altor 
canoane. Gura cvasirotundă a vasului este un alt element 
simbolic. Apoi mai iese în evidenţă numărul statuetelor, al 
bilelor, al tronurilor şi al mărgelelor de lut. O alta chestiune, de 
loc de neglijat, este dimensiunea vasului pătratic de lut în care 
erau păstrate „Zeiţele „ care, în zona centrală, are un diametru 
de 21 cm şi înălţimea de 17 cm. Din punct de vedere matematic, 
forma tridimensională a vasului se înca
proporţii armonioase care se apropie foarte mult de expresia 
Numărului de Aur. Era firesc ca „Zeiţele“ să poată fi „ocultate“ 
într-un vas care să le permită, din punct de vedere rezo
să fie „active“ chiar sub masa imensă de chirpici a locuinţei 
sacre unde au fost descoperite. Vasul era un adevărat rezonator 
de protecţie a celor 21 de statuete-Zeităţi.

Cercul, în acest caz, este un simbol al protecţiei divine. Orice 
ritual necesită o anumită protecţie faţă de fiecare „intrus“ din 
lumea subtilă sau profană. De aceea, locul său recipientul 
încadrat într-un cerc oferă protecţie ancestrală lumii nevăzute a 
subtilului, de către anumite entităţi. Cercul pe care
vasul arhetipal de la Isaiia este pus în rezonanţă cu planul subtil 
de protecţie al statuetelor, dar are şi un rol de „prag“.

În momentul scoaterii („emiterii“) din „vasul
simbol al „placentei arhetipale“) zeiţele trec din planul teluric 
într-un alt plan arhetipal, trecere care se face prin „pragul“ 
simbolizat de cerc. Astfel de recipiente sunt extrem de rare 
dată fiind destinaţia lor strict cultică.  

Zeiţele erau „aduse“ în lumea materială, atunci când, printr
ritual adecvat se genera „atmosfera“ mistică necesară. Timpul, 
în momentul ceremoniei, lua o altă dimensiune, fiind încoron
în spaţiul sacru generat de forma cercului (cercul era asociat în 
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este elementul reprezentativ al planului teluric, un simbol al 

 

Când „rodul“ ajunge la maturitate părăseşte locul static înlocuit 
u un alt plan vibratil mai înalt ca frecvenţă conform altor 
canoane. Gura cvasirotundă a vasului este un alt element 
simbolic. Apoi mai iese în evidenţă numărul statuetelor, al 
bilelor, al tronurilor şi al mărgelelor de lut. O alta chestiune, de 

lijat, este dimensiunea vasului pătratic de lut în care 
erau păstrate „Zeiţele „ care, în zona centrală, are un diametru 
de 21 cm şi înălţimea de 17 cm. Din punct de vedere matematic, 
forma tridimensională a vasului se încadrează perfect unei 

monioase care se apropie foarte mult de expresia 
. Era firesc ca „Zeiţele“ să poată fi „ocultate“ 

un vas care să le permită, din punct de vedere rezonatoriu, 
să fie „active“ chiar sub masa imensă de chirpici a locuinţei 

fost descoperite. Vasul era un adevărat rezonator 
Zeităţi. 

Cercul, în acest caz, este un simbol al protecţiei divine. Orice 
ritual necesită o anumită protecţie faţă de fiecare „intrus“ din 

ceea, locul său recipientul 
un cerc oferă protecţie ancestrală lumii nevăzute a 

subtilului, de către anumite entităţi. Cercul pe care-l schiţează 
vasul arhetipal de la Isaiia este pus în rezonanţă cu planul subtil 

dar are şi un rol de „prag“. 

În momentul scoaterii („emiterii“) din „vasul-protector“ (ca 
simbol al „placentei arhetipale“) zeiţele trec din planul teluric 

un alt plan arhetipal, trecere care se face prin „pragul“ 
ente sunt extrem de rare –

Zeiţele erau „aduse“ în lumea materială, atunci când, printr-un 
ritual adecvat se genera „atmosfera“ mistică necesară. Timpul, 
în momentul ceremoniei, lua o altă dimensiune, fiind încoronat 
în spaţiul sacru generat de forma cercului (cercul era asociat în 
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acest caz, sferei de acţiune a timpului infinit unde nu există nici 
un punct de plecare nici punct de sosire) (CATRINA, 2002).

Simbolismul esoteric al populaţiilor preistorice de la Is
ocultează şi în numerologia sacră. Cele 21 de statuete
reprezintă 21 de faţete ale Puterii Emanatoare a Marii Zeiţe 
(SHAKTI) a Fertilităţii şi Fecundităţii Universale. Marea Zeiţă 
era ocultată profanilor printr-o sumedenie de elemente care 
puneau în rezonanţă mistică cu energiile primordiale ale 
Supremului Absolut. 

Cele mai importante elemente erau: 

– liniile incizate cu o numerologie precisă (3, 5, 7

– alveolele în şir spiralic;  

– mărirea exagerată a unor părţi anatomice 
(MERLAN 2000, 24). 

Cele 13 tronuri erau prevăzute la partea superioară cu două 
coarne de taur (taurul în cultul străvechi reprezenta forţa, 
virilitatea, contrapartea masculină a Marii Zeiţe Fecioară, etc.). 
Zeităţile, aşezate pe cele 13 tronuri, erau asociate prin 
simbolistica coarnelor de taur (ca simbol masculin), cuplului 
universal divin. Pe unul dintre tronuri este simbolizată 
punctiform, prin micile alveole, o spirală. Spirala reprezintă, în 
genere, axul vieţii, axul pe care se înfăşoară tot Universul 
manifestat de la informaţia genetică (ADN) (microcosmos) 
până la forma galaxiilor şi a roiurilor stelare (macrocosmos). 
Descoperirea alături de cele 21 de statuete şi a celor 21 de biluţe 
şi 21 de conuri găurite demonstrează caracterul unit
complexului de cult. Acestea din urmă erau falsuri miniaturale 
şivaice ca reprezentări simbolice arhetipale ale Principiului 
Masculin Absolut fiind asociate celor 21 de faţete ale Marii 
Zeiţe Iniţiatoare. 

Dintre cele 21 de statuete-Zeităţi 7 dintre ele au sâni 
maturităţii depline, al „iniţiatelor“ fertile. Numărul 7 apare 
frecvent şi nu întâmplător, fiind pus în corespondenţă cu 
Numărul de Aur, cu cele 7 planete tradiţionale, cu cele 7 lumi 
subtile, cu cele 7 note muzicale etc. Aceasta dem
numerologia ocultă sacră nu le era străină şamanilor 
precucutenieni. Între „coarnele“ de taur ale celor 13 tronuri sunt 
încrustate un număr de 3, 5 şi 7 crestături incizate care pot fi 
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acest caz, sferei de acţiune a timpului infinit unde nu există nici 
un punct de plecare nici punct de sosire) (CATRINA, 2002). 

 

Simbolismul esoteric al populaţiilor preistorice de la Isaiia se 
ocultează şi în numerologia sacră. Cele 21 de statuete-Zeităţi 
reprezintă 21 de faţete ale Puterii Emanatoare a Marii Zeiţe 
(SHAKTI) a Fertilităţii şi Fecundităţii Universale. Marea Zeiţă 

o sumedenie de elemente care o 
puneau în rezonanţă mistică cu energiile primordiale ale 

7, 13, 21, 42);  

mice (coapsele) etc. 

Cele 13 tronuri erau prevăzute la partea superioară cu două 
coarne de taur (taurul în cultul străvechi reprezenta forţa, 
virilitatea, contrapartea masculină a Marii Zeiţe Fecioară, etc.). 

nuri, erau asociate prin 
simbolistica coarnelor de taur (ca simbol masculin), cuplului 
universal divin. Pe unul dintre tronuri este simbolizată 
punctiform, prin micile alveole, o spirală. Spirala reprezintă, în 

ă tot Universul 
manifestat de la informaţia genetică (ADN) (microcosmos) 
până la forma galaxiilor şi a roiurilor stelare (macrocosmos). 
Descoperirea alături de cele 21 de statuete şi a celor 21 de biluţe 
şi 21 de conuri găurite demonstrează caracterul unitar al 
complexului de cult. Acestea din urmă erau falsuri miniaturale 
şivaice ca reprezentări simbolice arhetipale ale Principiului 
Masculin Absolut fiind asociate celor 21 de faţete ale Marii 

le au sâni – simbol al 
maturităţii depline, al „iniţiatelor“ fertile. Numărul 7 apare 
frecvent şi nu întâmplător, fiind pus în corespondenţă cu 
Numărul de Aur, cu cele 7 planete tradiţionale, cu cele 7 lumi 

etc. Aceasta demonstrează că 
numerologia ocultă sacră nu le era străină şamanilor 
precucutenieni. Între „coarnele“ de taur ale celor 13 tronuri sunt 
încrustate un număr de 3, 5 şi 7 crestături incizate care pot fi 

puse în corespondenţă cu Trinitatea, cele 
subtile etc. 

Atât statuetele de la Isaiia cât şi cele de la Poduri au fost pictate 
cu o vopsea roşie din pigmenţi naturali, culoare ce simbolizează 
dinamismul, evoluţia, regenerarea, viaţa etc. Vopseaua roşie 
avea şi rolul de a proteja subtil statuetele de influenţele malefice 
ale profanilor sau de privirile curioase ale neofiţilor (fenomen 
întâlnit şi astăzi la copii mici cărora pentru a fi feriţi de deochiul 
unor persoane răuvoitoare sau iscoditoare, li se leagă tot felul de 
obiecte de culoare roşie). Un alt element simbolic al „zeiţelor“ 
de la Isaiia este bazinul exagerat de mare în comparaţie cu 
celelalte părţi anatomice ale corpului, demonstrându
caz importanţa acordată acestor Zeităţi al Universului.

         

Tronul Zeiţei Iniţiat

 Simbolismul Marii Zeiţe Emanatoare nu se reduce doar la cel 
al fecundităţii şi-al fertilităţii, ci şi la cel legat de marile iniţieri 
în misterele universului fizic şi subtil. De exemplu, aspectul 
subtil al Marii Zeiţe reprezentat de statueta aşezat
alveole incizate în formă de spirală, era răspunzătoare probabil 
de „energia emanatoare a începutului“ oricărei acţiuni sau ritual.

Această funcţie reiese din faptul că centrul spiralei corespunde 
(prin poziţia şezând pe tron a zeiţei) cu zo
semnifică că de aici se declanşează declinul magic al energiei 
fundamentale (Kundalini-Shakti), energie emanatoare cu 
multiple valenţe rezonatorii arhetipale (energia regenerării şi 
perpetuării). Spirala „tronului“ are un sens de orien
orizontal, yin (în sensul acelor de ceasornic) reflectând aspectul 
de recepţie al Creaţiei sau identificându
Manifestatoare. Spirala se continuă şi pe spătarul tronului pe un 
plan vertical, dar între cele două planuri (orizontal 
produce o schimbare bruscă a sensului de orientare al spiralei 
dinspre yin spre yang, ascendent, emisiv. În aceste condiţii 
spirala îngemănează principiul feminin (receptiv, orizontal) cu 
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puse în corespondenţă cu Trinitatea, cele 5 simţuri, cele 7 lumi 

Atât statuetele de la Isaiia cât şi cele de la Poduri au fost pictate 
cu o vopsea roşie din pigmenţi naturali, culoare ce simbolizează 
dinamismul, evoluţia, regenerarea, viaţa etc. Vopseaua roşie 

tele de influenţele malefice 
ale profanilor sau de privirile curioase ale neofiţilor (fenomen 
întâlnit şi astăzi la copii mici cărora pentru a fi feriţi de deochiul 
unor persoane răuvoitoare sau iscoditoare, li se leagă tot felul de 

e). Un alt element simbolic al „zeiţelor“ 
de la Isaiia este bazinul exagerat de mare în comparaţie cu 
celelalte părţi anatomice ale corpului, demonstrându-se în acest 
caz importanţa acordată acestor Zeităţi al Universului. 

 

Tronul Zeiţei Iniţiatoare 

Simbolismul Marii Zeiţe Emanatoare nu se reduce doar la cel 
al fertilităţii, ci şi la cel legat de marile iniţieri 

în misterele universului fizic şi subtil. De exemplu, aspectul 
subtil al Marii Zeiţe reprezentat de statueta aşezată pe tronul cu 
alveole incizate în formă de spirală, era răspunzătoare probabil 
de „energia emanatoare a începutului“ oricărei acţiuni sau ritual. 

Această funcţie reiese din faptul că centrul spiralei corespunde 
(prin poziţia şezând pe tron a zeiţei) cu zona genitală, ceea ce 
semnifică că de aici se declanşează declinul magic al energiei 

Shakti), energie emanatoare cu 
multiple valenţe rezonatorii arhetipale (energia regenerării şi 
perpetuării). Spirala „tronului“ are un sens de orientare, în plan 
orizontal, yin (în sensul acelor de ceasornic) reflectând aspectul 
de recepţie al Creaţiei sau identificându-se cu Natura 
Manifestatoare. Spirala se continuă şi pe spătarul tronului pe un 
plan vertical, dar între cele două planuri (orizontal şi vertical) se 
produce o schimbare bruscă a sensului de orientare al spiralei 
dinspre yin spre yang, ascendent, emisiv. În aceste condiţii 
spirala îngemănează principiul feminin (receptiv, orizontal) cu 
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cel masculin (vertical, emisiv) „încununat“ de prez
superioară a celor două „coarne de taur“. Din această 
simbolistică reiese ideea cuplului universal divin, simbol 
întâlnit pe numeroase canoane preistorice ale civilizaţiilor 
străvechi. Acelaşi „tron“ are pe revers incizii pictografice care 
parcă ar sugera importanţa desăvârşită  a acestui aspect 
ancestral al Marii Zeiţe. 

S-au mai descoperit încă două tronuri cu simboluri pictografice 

diferite care nu fac parte din tezaurul celor 21 de Zeităţi. 

Acestea prezintă chiar pe şezut simboluri pictografice pictate cu 

o culoare ciocolatie şi albă, nedescifrate până acum. 

Tot din această categorii de semne pictografice nedescifrate se 

înscriu şi simbolurile incizate de pe două tăbliţe

ars care fiind descoperite în preajma vasului cu Zeităţi din 

incinta sacră a sanctuarului, ar putea reprezenta adevărate 

„canoane“ scriptice religioase ale şamanilor precucutenieni.

Astfel de tăbliţe s-au descoperit în mai multe locuri ale 

României: Tarpeşti, Perieni, Ghelăieşti, Poduri, Tărtăria, etc. 

Unele ipoteze îndrăzneţe înclină spre a le identifica cu prima 

formă de scriere care peste un mileniu mai târziu vor fi întâlnite 

în Sumer sub forma unor epopee, descrieri, etc. Despre astfel de 

mărturii Marija Gimbutas afirma: „Pe la 5500 î. H., vechii 

europeni din Europa central-răsăriteană au dezvoltat un sistem 

de scriere, cu circa două mii de ani înaintea egiptenilor ori a 

sumerienilor. Totuşi, spre deosebire de aceste popoare, scrierea 

vechilor europeni nu servea unor scopuri economice, juridice 

sau administrative. Scrierea „veche europeană“ era o scriere 

Tăbliţele de la Isaiia (foto)
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cel masculin (vertical, emisiv) „încununat“ de prezenţa la partea 
superioară a celor două „coarne de taur“. Din această 
simbolistică reiese ideea cuplului universal divin, simbol 
întâlnit pe numeroase canoane preistorice ale civilizaţiilor 
străvechi. Acelaşi „tron“ are pe revers incizii pictografice care 
arcă ar sugera importanţa desăvârşită  a acestui aspect 

au mai descoperit încă două tronuri cu simboluri pictografice 

diferite care nu fac parte din tezaurul celor 21 de Zeităţi. 

ă chiar pe şezut simboluri pictografice pictate cu 

o culoare ciocolatie şi albă, nedescifrate până acum.  

Tot din această categorii de semne pictografice nedescifrate se 

înscriu şi simbolurile incizate de pe două tăbliţe-teracote de lut 

operite în preajma vasului cu Zeităţi din 

incinta sacră a sanctuarului, ar putea reprezenta adevărate 

„canoane“ scriptice religioase ale şamanilor precucutenieni. 

au descoperit în mai multe locuri ale 

eşti, Poduri, Tărtăria, etc. 

Unele ipoteze îndrăzneţe înclină spre a le identifica cu prima 

formă de scriere care peste un mileniu mai târziu vor fi întâlnite 

în Sumer sub forma unor epopee, descrieri, etc. Despre astfel de 

„Pe la 5500 î. H., vechii 

răsăriteană au dezvoltat un sistem 

de scriere, cu circa două mii de ani înaintea egiptenilor ori a 

sumerienilor. Totuşi, spre deosebire de aceste popoare, scrierea 

uri economice, juridice 

sau administrative. Scrierea „veche europeană“ era o scriere 

sacră…de un simbolism particular…strâns legată de cultul 

dezvoltat al divinităţii feminine (GIMBUTAS, 1997, 37).

În această ipostază, tăbliţele de la Isaiia se înscriu ac

asociaţii mistice. 

Astfel de simboluri pictografice s-au descoperit şi pe partea 

anterioară sau posterioară a câtorva zeiţe de la Isaiia.

                          Tăbliţele de la Isaiia

Incizia aplicată unor statuete Zeităţi reprezintă un 

simbolic care împarte în mod egal anumite zone anatomice, 

schiţează atitudini corporale, simboluri ancestrale (triunghiul cu 

vârful în jos) şi chiar „vestimentaţia cochetă“ a zeiţelor etc.

Măsuţă de altar

 Reprezentarea schematică a sânilor (la cele 7 zeiţe) transpune 

următorul argument iniţiatic: sânii sunt cei care alăptează, care 

susţin primul „lăstar“ de viaţă, sunt un simbol al maturităţii, al 

 

(foto) 
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sacră…de un simbolism particular…strâns legată de cultul 

dezvoltat al divinităţii feminine (GIMBUTAS, 1997, 37).  

În această ipostază, tăbliţele de la Isaiia se înscriu acestei 

au descoperit şi pe partea 

anterioară sau posterioară a câtorva zeiţe de la Isaiia. 

 

Tăbliţele de la Isaiia (desen) 

Incizia aplicată unor statuete Zeităţi reprezintă un alt element 

simbolic care împarte în mod egal anumite zone anatomice, 

schiţează atitudini corporale, simboluri ancestrale (triunghiul cu 

vârful în jos) şi chiar „vestimentaţia cochetă“ a zeiţelor etc. 

 

de altar 

la cele 7 zeiţe) transpune 

următorul argument iniţiatic: sânii sunt cei care alăptează, care 

susţin primul „lăstar“ de viaţă, sunt un simbol al maturităţii, al 
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condensării emanaţiei universale, ei corespund din punct de 

vedere esoteric etapei în care se trece de la transcendent la 

imanent, de la divin la uman, de la subtil la grosier. Spirala este 

cel mai des motiv geometric întâlnit la inciziile 

precucutenienilor. Spirala, alături de pătrat, triunghiuri, cerc, 

etc. fac parte din geometria sacră a acestor populaţii cultice. 

Toate acţiunile şi „produsele“ create de aceste populaţii se 

înscriu într-un circuit sacru dovedit prin numeroasele 

descoperiri arheologice (fiecare locuinţă deţine „zeiţe“, măsuţe 

de altar, vase de ofrandă şi alte obiecte de cult). Viaţa

se înscrie unei profunde religiozităţi respectându

armonia dintre om şi natură, dintre acţiunea responsabilă şi 

valenţele transcedentale ale Cerului. Folosirea curentă a 

simbolisticii spiralice demonstrează ancorarea spiritualulu

la valorile ancestrale ale macrocosmosului. 

Vas de tip askoss 

Fizicienii şi astronomii sec. al XX-lea au descoperit, cu ajutorul 

aparaturii moderne, că expansiunea Universului se face în 

Spirală, în sens yang. De ce era atât de importantă Spiral

aceste populaţii preistorice? Aceeaşi formă spiralată este des 

întâlnită şi-n natura înconjurătoare: vrejul leguminoaselor, 

cochiliile melcilor etc. De unde această asemănare izbitoare 

între fenomenele enigmatice ale Universului actual şi 

simbolurile ancestrale ale şamanilor preistorici?  

Faptul că vasul cu „zeiţe“ a fost îngropat sub locuinţa sacră (L1) 

demonstrează existenţa unui totem întâlnit şi în alte aşezări. 

Acesta era legat de protecţia casei dar şi de rodnicia, fertilitatea 

şi prosperitatea familiei tribale. În aceeaşi „groapă de ritual“ au 

fost descoperite 2 statuete „decapitate“ (una masculină şi alta 

feminină) de dimensiuni mari în comparaţie cu celelalte din 

tezaur. 
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condensării emanaţiei universale, ei corespund din punct de 

ece de la transcendent la 

imanent, de la divin la uman, de la subtil la grosier. Spirala este 

cel mai des motiv geometric întâlnit la inciziile 

precucutenienilor. Spirala, alături de pătrat, triunghiuri, cerc, 

opulaţii cultice. 

Toate acţiunile şi „produsele“ create de aceste populaţii se 

un circuit sacru dovedit prin numeroasele 

descoperiri arheologice (fiecare locuinţă deţine „zeiţe“, măsuţe 

de altar, vase de ofrandă şi alte obiecte de cult). Viaţa cotidiană 

se înscrie unei profunde religiozităţi respectându-se cu stricteţe 

armonia dintre om şi natură, dintre acţiunea responsabilă şi 

valenţele transcedentale ale Cerului. Folosirea curentă a 

simbolisticii spiralice demonstrează ancorarea spiritualului local 

 

lea au descoperit, cu ajutorul 

aparaturii moderne, că expansiunea Universului se face în 

Spirală, în sens yang. De ce era atât de importantă Spirala la 

aceste populaţii preistorice? Aceeaşi formă spiralată este des 

n natura înconjurătoare: vrejul leguminoaselor, 

cochiliile melcilor etc. De unde această asemănare izbitoare 

între fenomenele enigmatice ale Universului actual şi 

 

Faptul că vasul cu „zeiţe“ a fost îngropat sub locuinţa sacră (L1) 

demonstrează existenţa unui totem întâlnit şi în alte aşezări. 

Acesta era legat de protecţia casei dar şi de rodnicia, fertilitatea 

amiliei tribale. În aceeaşi „groapă de ritual“ au 

fost descoperite 2 statuete „decapitate“ (una masculină şi alta 

feminină) de dimensiuni mari în comparaţie cu celelalte din 

 Cele două statuete au fost puse intenţionat alături de vasul cu 

cele 21 de Zeităţi, fiind un simbol al întregului, al armoniei al 

celor două principii minerale (yin şi yang, masculin şi feminin). 

S-a descoperit şi un fragment de brăţară realizată din cupru. 

Acest metal se ştie că are rezonanţe benefice cu planeta Venus, 

asigurând celor care îl poartă, stare de receptivitate cu un aspect 

armonios, rezonanţa cu toate formele care exprimă Numărul de 

Aur, carismă, inventivitate, inspiraţ

afectivă etc. Descoperirea tezaurului de statuete, a celor 2 mari 

statuete, a fragmentului de brăţară de cupru (purtată prealabil de 

o femeie), fragmente de măsuţe de altar

caracterul sacru al tuturor acţiunilor întreprinse de comunitatea 

precucuteniană de la Isaiia. Lumea ştiinţifică ar trebui să 

reflecte mai mult asupra artefactelor din trecut, asupra analogiei 

simbolice dintre fenomenele trecute şi cele prezente. Amprenta 

trecutului este o reflectare în oglindă a prezentului şi chiar ca o 

„prognoză“ a viitorului.  
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Cele două statuete au fost puse intenţionat alături de vasul cu 

de Zeităţi, fiind un simbol al întregului, al armoniei al 

celor două principii minerale (yin şi yang, masculin şi feminin). 

a descoperit şi un fragment de brăţară realizată din cupru. 

Acest metal se ştie că are rezonanţe benefice cu planeta Venus, 

rând celor care îl poartă, stare de receptivitate cu un aspect 

armonios, rezonanţa cu toate formele care exprimă Numărul de 

Aur, carismă, inventivitate, inspiraţie, armonie mentală şi 

Descoperirea tezaurului de statuete, a celor 2 mari 

te, a fragmentului de brăţară de cupru (purtată prealabil de 

), fragmente de măsuţe de altar etc. demonstrează 

caracterul sacru al tuturor acţiunilor întreprinse de comunitatea 

precucuteniană de la Isaiia. Lumea ştiinţifică ar trebui să 

i mult asupra artefactelor din trecut, asupra analogiei 

simbolice dintre fenomenele trecute şi cele prezente. Amprenta 

trecutului este o reflectare în oglindă a prezentului şi chiar ca o 
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Cheia viitorului se regăseşte simbolic în toate „produsele“ 

arhaice ale populaţiilor preistorice.Trebuie să ne aplecăm 

mintea şi inima la acestea şi vom găsi taina „destinaţiei“ omului 

modern. 

Simbolurile pictografice arhaice întâlnite pe obiectele de la 

Isaiia, ar putea oferi nenumărate informaţii despre adevărul 

populaţiilor preistorice „îngropate“ de mantaua timpului.
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Așezarea cucuteniană din Dealul Drăghici
de la Ruginoasa (jud. Iași)

 
 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

În România, dacă sapi într-un loc aparent virgin, 
vei da de urmele strămoșilor de acum mii de ani, ce sunt 
aproape la fiecare pas.  
 

șa a apărut și situl cucutenian din comuna Ruginoasa 
(jud. Iaşi), ce se află la cca. 1,5 km vest de staţia CFR 
Ruginoasa. Aşezarea Cucuteni A3 de aici este 

amplasată pe „Dealul Drăghici”, la sud de satul Ruginoasa, 
fiind mărginită pe latura de vest de un pârâiaş ce vine dinspre 
satul Dumbrăviţa şi se varsă în lacul Batogele. Dealul, cu o
altitudine de peste 300 m, domină satul şi asigură o bună 
vizibilitate asupra Văii Siretului. Zona este bogată în 
descoperiri arheologice, menționate de către Chirica 

A
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n toate „produsele“ 

arhaice ale populaţiilor preistorice.Trebuie să ne aplecăm 

mintea şi inima la acestea şi vom găsi taina „destinaţiei“ omului 

Simbolurile pictografice arhaice întâlnite pe obiectele de la 

ţii despre adevărul 

populaţiilor preistorice „îngropate“ de mantaua timpului. 

94 

, în  SCIVA, p. 3  

Frumuşica. Village préhistorique à  céramique peinte dans la Moldavie du Nord, Roumanie, 

III,  p. 32-61 

Acta Meridionalis, XXVIII-XXIX 

Revista Misterelor, nr.28, 2000; 

Cronica Cercetărilor Arheologice,  Bucureşti, 1997, 

«Sargeţia», XXX, p. 61-78 

,  Bucureşti 

Dealul Drăghici 
și) 

iv. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti 

un loc aparent virgin, 
șilor de acum mii de ani, ce sunt 

și situl cucutenian din comuna Ruginoasa 
. 1,5 km vest de staţia CFR 

Ruginoasa. Aşezarea Cucuteni A3 de aici este 
amplasată pe „Dealul Drăghici”, la sud de satul Ruginoasa, 
fiind mărginită pe latura de vest de un pârâiaş ce vine dinspre 
satul Dumbrăviţa şi se varsă în lacul Batogele. Dealul, cu o 
altitudine de peste 300 m, domină satul şi asigură o bună 
vizibilitate asupra Văii Siretului. Zona este bogată în 

ționate de către Chirica -Tanasachi 

în 1985, iar primele cercetări pe Dealul Drăghici se datoreazălui  
H. Dumitrescu (1933).  

Moment din timpul săpăturilor arheologice
Descoperirea sitului s-a făcut inițial în anul 1897, iar în anul 
1926, Hortensia Dumitrescu a întreprins o serie de investiga
arheologice care au însumat o suprafață de 444 de m2 (parte din 
sit). Rezultatul cercetărilor au apărut în revista „Dacia”, nr. III 
IV, 1933 (pag. 56-87). În timpul celui de al doilea război 
mondial, pe platoul delului au fost amplasate 6 cuiburi de 
artilerie (care se observă și astăzi în teren) și se văd urmele ale 
exploziei a două proiectile.După spusele sătenilor, din acest loc, 
în perioada anilor 1945-2000 s-a continuat extragerea de piatră 
pentru diferite necesități locale.Săpăturile de salvare au început 
în toamna anului 2001 şi au fost determinate de executarea unor 
ample săpături pentru extragerea pietrei pe Dealul Drăghici de 
către Primăria Ruginoasa.De-a lungul timpului, Dealul Drăghici 
a fost folosit ca sursă pentru obţinerea materialelor de 
construcţie, motiv pentru care, pe suprafaţa aşezării se observă 
diferite excavaţii.Săpăturile pentru cariera de piatră efectuate de 
Primăria Ruginoasa în 2001 au afectat cca. 20% din suprafaţa 
aşezării. Cercetările noastre au avut ca scop investigarea 
complexelor arheologice deranjate de excavaţia Primăriei, 
stabilirea stratigrafiei şi a raportului cronologic dintre 
complexe, urmând ca în timp să facem aprecieri şi asupra 
întinderii aşezării şi a sistemului ei de fortificaţie. În acest sens 
în 2001, în marginea de sud a excavaţiei pentru extragerea 
pietrei, a fost deschisă o suprafaţă ce a fost săpată până la 
m (Suprafaţa 1, de 10 x 8 m), în care a fost identificată o 
construcţie (s-a presupus atunci, cu mai multe încăperi) şi o 
vatră cu două nivele de refacere. Separat de această suprafaţă, s
a îndreptat malul în colţul de sud est al excavaţiei şi s
că aici este un şanţ de apărare şi un bordei (cu trei nivele de 
refacere), (C. M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, C. Hriban, C. 
Ungureanu, 2001, p. 272-273 ).  
Complexele aflate în curs de cercetare la Ruginoasa, nu aparţ
celei mai vechi etape de locuire din aşezare. În zona cercetată 
până acum cel mai vechi nivel este reprezentat de şanţul de 
apărare, care a fost săpat în stâncă, până în stratul de nisip şi a 
fost placat cu dale de pietre până la fund (
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în 1985, iar primele cercetări pe Dealul Drăghici se datoreazălui  

 
Moment din timpul săpăturilor arheologice 

țial în anul 1897, iar în anul 
1926, Hortensia Dumitrescu a întreprins o serie de investigații 

ță de 444 de m2 (parte din 
Rezultatul cercetărilor au apărut în revista „Dacia”, nr. III – 

87). În timpul celui de al doilea război 
mondial, pe platoul delului au fost amplasate 6 cuiburi de 

și astăzi în teren) și se văd urmele ale 
iei a două proiectile.După spusele sătenilor, din acest loc, 

a continuat extragerea de piatră 
ți locale.Săpăturile de salvare au început 

în toamna anului 2001 şi au fost determinate de executarea unor 
ample săpături pentru extragerea pietrei pe Dealul Drăghici de 

a lungul timpului, Dealul Drăghici 
a fost folosit ca sursă pentru obţinerea materialelor de 
construcţie, motiv pentru care, pe suprafaţa aşezării se observă 

excavaţii.Săpăturile pentru cariera de piatră efectuate de 
Primăria Ruginoasa în 2001 au afectat cca. 20% din suprafaţa 
aşezării. Cercetările noastre au avut ca scop investigarea 
complexelor arheologice deranjate de excavaţia Primăriei, 

rafiei şi a raportului cronologic dintre 
complexe, urmând ca în timp să facem aprecieri şi asupra 
întinderii aşezării şi a sistemului ei de fortificaţie. În acest sens 
în 2001, în marginea de sud a excavaţiei pentru extragerea 

prafaţă ce a fost săpată până la –0,45 
m (Suprafaţa 1, de 10 x 8 m), în care a fost identificată o 

a presupus atunci, cu mai multe încăperi) şi o 
vatră cu două nivele de refacere. Separat de această suprafaţă, s-

e sud est al excavaţiei şi s-a constat 
că aici este un şanţ de apărare şi un bordei (cu trei nivele de 
refacere), (C. M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, C. Hriban, C. 

Complexele aflate în curs de cercetare la Ruginoasa, nu aparţin 
celei mai vechi etape de locuire din aşezare. În zona cercetată 
până acum cel mai vechi nivel este reprezentat de şanţul de 
apărare, care a fost săpat în stâncă, până în stratul de nisip şi a 
fost placat cu dale de pietre până la fund (-2,50 m). 
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Peste el, aproape paralel, s-a descoperit un alt şanţ, mai puţin 
adânc şi mai larg, cu fundul rotunjit. În umplutura şanţurilor au 
fost amenajate mai multe bordeie (B 1, B 5, B 6) şi locuinţe de 
suprafaţă (L 3 şi L 4). În anul 2002 am continuat săpăturile. 
Cercetările sistematice de la Ruginoasa  (Iași)  au pus în 
evidenţă existenţa unui sit Cucuteni A3, destul de întins, 
prevăzut cu 3 şanţuri de apărare şi două palisade. În zona 
excavată au fost cercetate parţial 2 locuinţe de suprafaţă cu 
temelie de piatră şi 9 bordeie, toate aceste construcţii de locuit 
constituind unicate în arealul clasic Cucutenian.A fost cercetat 
parţial primul şanţ de apărare, ce are spre fund două trasee, uşor 
diferite; şanţul de apărare studiat parţial era placat până la fund 
cu dale de piatră.O parte din bordeiele menţionate, construite 
peste şanţul mai mare, au folosit o parte din structura de piatră a 
acestuia. Partea cercetată a aşezării a furnizat un bogat material 
arheologic, constând atât din ceramică cât şi din alte artefacte de 
piatră, os, corn de cerb, silex şi cupru. Materialele arheologice 
cu elemente de certă spiritualitate, descoperite la Ruginoasa cu 
ocazia cercetarilor arheologice, sunt destul de bogate şi 
diversificate: ceramică de uz comun şi pictată, inclusiv cozi de 
linguri şi polonice, plastică antropomorfă şi zoomorfă, inclusiv 
modelaje pe corpul vaselor mari (protome zoomorfe sau 
antropomorfizate), elemente conice, mese-altar de dimensiuni 
mici etc. 

 
Construcţiile de locuit din aşezarea de la Ruginoasa, ca 

şi cele de apărare, conţin trăsături specifice, nemaiîntâlnite sau 

rare în arealul clasic al culturii Cucuteni. Prima caracteristică 
este legată de locuinţele cu bază de piatră şi pereţi de lemn, în 
care lutul nu a fost folosit decât în mică măsură, comparativ cu 
alte aşezări. Amenajările interioare, destul de sărăcăcioase până 
acum, au adus clarificări în legătură cu modul de construire al 
vetrelor şi cu cel de folosire al plăcilor de vetre. O altă problemă 
este legată de prezenţa construcţiilor de tip bordei, rareori 
identificate în acest areal. Viitoarele săpături vor aduce probabil 
date noi în legătură cu dimensiunile, sistemul de construcţie sau 
amenajările lor interioare. Materialul arheologic descoperit în 
complexele menţionate este abundent. Predomină ceramica, dar 
a fost descoperită şi o mare varietate de reprezentări plastice din 
lut ars, unelte şi arme din silex, piatră, os şi corn.Atrag atenţia 
numeroasele reprezentări plastice antropomorfe, dar mai ales 
zoomorfe. Pentru acestea din urmă, unele piese se remarcă atât 
prin dimensiunile, cât şi prin maniera lor realistă de realizare. 
Sunt redate atât animale sălbatice, cât şi domestice. Prezenţa lor 
în număr mare, alături de câteva vase cu caractere zoomorfe 
deosebite, atestă un cult animalier (imaginea animalieră, ca 
symbol cu alte valențe (fertilitate, forță a naturii, forța vieții ce 
irumpe etc.); sau, datorită faptului că, prin domesticirea 
animalelor și înmulțirea turmelor și omul s-a salvat la ceas de 
rezidire a lumii (cataclysm) - animalele ierbivore se hrănesc și 
cu vegetație uscată (fân) în cazul în care planeta nu oferă 
destulă lumină pentru ciclul anual necesar regnului vegetal, sau 
se pot hrăni cu plante sărăturate, dacă valurile mărilor vor 
pătrunde peste uscat și afecta culturile agricole; în acest caz, se 
dorește un număr cât mai mare de animale și sănătatea acestora, 
pentru ca, astfel, să se salveze și omul – 
„divinizarea”animalelor). 

 
 

Picior – suport gol la interior, ca un symbol cert al Coloanei Cerului (cu o 
„scorbură” în care poate avea cuib pasărea cerului) 

 
 În ceea ce priveşte materialul litic, acesta nu este foarte 
abundent. În cadrul industriei pietrei cioplite şi a celei şlefuite, 
sunt prezente aproape toate tipurile de piese descoperite şi în 
alte aşezări cucuteniene. Pentru utilajul litic cioplit se constată 
următoarele tipuri: gratoare pe lame şi aşchii, lame retuşate, 
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racloare, vârfuri de săgeţi, piese trunchiate, inserţii pentru 
seceri. 

Reconstituirea locuință cucuteniană

 Ca dimensiuni, piesele sunt microlitice (acestea predo
caracteristică ce s-ar putea lega de penuria materiei prime 
mijlocii) şi doar rareori macrolitice. Piesele din piatră şlefuită, 
mai puţin numeroase sunt reprezentate de topoare (topoare 
propriu-zise, tesle şi dăltiţe) şi lustruitoare.O parte a 
materialului arheologic din campania 2002 a fost spălat, 
întregit, inventariat, fotografiat, desenat, introdus în baza de 
date şi prelucrat statistic pe şantier, iar restul este în curs de 
curăţare şi prelucrare. Materialul este depozitat la Complexul 
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi. Pentru campaniile viitoare 
avem în vedere cercetarea completă a complexelor descrise mai 
sus şi stabilirea raportului stratigrafic şi cronologic între 
complexele de locuire şi sistemul de fortificaţie al aşezării.Se 
intenţionează săse demareze şi prospecţiuni magnetice în 
vederea stabilirii întinderii aşezării, a sistemului de fortificaţie, 
ca şi a complexelor de locuire. Materialul arheologic va fi 
prelucrat statistic pentru stabilirea caracteristicilor şi încadrarea 
mai fină a aşezării în cadrul fazei Cucuteni A3.  

Cercetările interdisciplinare vor fi direcţionate atât pentru 
analiza materialului zooarheologic cât şi pentru identificarea 
surselor de materie primă. Echipa de arheologi coordonată de 
Cornelia - Magda Lazarovici (arheolog la Institutul de 
Arheologie din Iași) și Gheorghe Lazarovici (de la Muzeul 
Național din Cluj Napoca) au propus ca materialul documentar 
şi arheologic descoperit să fie prezentat într

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019

racloare, vârfuri de săgeţi, piese trunchiate, inserţii pentru 

  

ță cucuteniană 

Ca dimensiuni, piesele sunt microlitice (acestea predomină, 
ar putea lega de penuria materiei prime 

mijlocii) şi doar rareori macrolitice. Piesele din piatră şlefuită, 
mai puţin numeroase sunt reprezentate de topoare (topoare 

zise, tesle şi dăltiţe) şi lustruitoare.O parte a 
alului arheologic din campania 2002 a fost spălat, 

întregit, inventariat, fotografiat, desenat, introdus în baza de 
date şi prelucrat statistic pe şantier, iar restul este în curs de 
curăţare şi prelucrare. Materialul este depozitat la Complexul 

Pentru campaniile viitoare 
avem în vedere cercetarea completă a complexelor descrise mai 
sus şi stabilirea raportului stratigrafic şi cronologic între 
complexele de locuire şi sistemul de fortificaţie al aşezării.Se 

demareze şi prospecţiuni magnetice în 
vederea stabilirii întinderii aşezării, a sistemului de fortificaţie, 
ca şi a complexelor de locuire. Materialul arheologic va fi 
prelucrat statistic pentru stabilirea caracteristicilor şi încadrarea 

 

 
Cercetările interdisciplinare vor fi direcţionate atât pentru 
analiza materialului zooarheologic cât şi pentru identificarea 
surselor de materie primă. Echipa de arheologi coordonată de 

og la Institutul de 
și) și Gheorghe Lazarovici (de la Muzeul 

țional din Cluj Napoca) au propus ca materialul documentar 
fie prezentat într-o expoziţie 

permanentă ce se va deschide în sat, într
Palat de la Ruginoasa. Felicitări pentru ini
arheologi și administratori locali și spor în realizarea acestor 
obiective îndrăznețe. 
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Arheologii chinezi sapă în situl cucutenian 
din Dobrovăț (jud. Iași), căutând dovezile 
unei „alianțe culturale” de acum 6000 de 
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      În această vară (2019), într
arheologică, nouă locuinţe vechi de aproximativ 6000 de ani 
sunt cercetate de arheologi români şi chinezi în localitatea 
ieşeană Dobrovăţ.  

u dalta şi cu peria, scormonind colbul miilor de ani, aşa 
caută arheologi români şi chinezi, dar şi voluntari, urme 
ale culturii Cucuteni.În urmă cu trei ani, un bărbat din 

Dobrovăţ găsea în pădure câteva bucăţi de ceramică de 
Cucuteni. Acesta le-a arătat unui prieten arheolo
Pădurea Buda, aflată la marginea comunei, se fac săpături într
un sit arheologic de aproape două hectare.

 Primele cercetări arată că acolo se află o a
nouă locuinţe comune, vechi de aproximativ 6000 de ani. Însă, 
specialiştii români sunt ajutaţi de cei chinezi şi asta pentru că 
împreună încearcă să afle care este legătura dintre cultura 
Cucuteni şi două culturi chineze, foarte asemănătoare.
enigmă a istoriei este născută de bulversanta asemănare dintre 
cultura Cucuteni, cea mai importantă cultură europeană a acelor 
vremuri, și cultura chineză Yangshao. 

C
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Arheologii chinezi sapă în situl cucutenian 
ț (jud. Iași), căutând dovezile 
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În această vară (2019), într-o amplă campanie 
arheologică, nouă locuinţe vechi de aproximativ 6000 de ani 
sunt cercetate de arheologi români şi chinezi în localitatea 

scormonind colbul miilor de ani, aşa 
caută arheologi români şi chinezi, dar şi voluntari, urme 

În urmă cu trei ani, un bărbat din 
Dobrovăţ găsea în pădure câteva bucăţi de ceramică de 

a arătat unui prieten arheolog, iar acum, în 
Pădurea Buda, aflată la marginea comunei, se fac săpături într-
un sit arheologic de aproape două hectare. 

 

Primele cercetări arată că acolo se află o așezare umană cu 
nouă locuinţe comune, vechi de aproximativ 6000 de ani. Însă, 

tii români sunt ajutaţi de cei chinezi şi asta pentru că 
împreună încearcă să afle care este legătura dintre cultura 
Cucuteni şi două culturi chineze, foarte asemănătoare.O mare 
enigmă a istoriei este născută de bulversanta asemănare dintre 

i, cea mai importantă cultură europeană a acelor 
și cultura chineză Yangshao.  
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Cele două culturi au fost contemporane (Cucuteni a evoluat 
între anii 5.000-3.500 î.Hr., în aceeași perioadă în care a ființat 
și Yangshao: 5.000-3.000 î.Hr.), iar dovezile istorice ne fac să 
credem că reprezentanții lor nu erau străini unii de alții; ba, mai 
mult, că aveau chiar relații comerciale și culturale.„Eram în 
trecere. Mă duceam să aduc apă. Mi s-a părut că văd ceva mai 
suspect în pământ şi am scos un ciob. Era pictat. A ieşit şi o 
coadă de lingură cu gaură. Le-am pus într-o pungă şi le-am dus 
acasă”, povesteşte Constantin Iascu, localnicul din Dobrovăţ, 
despre cum a găsit primele bucăţi de ceramică.„Este vorba de o 
aşezare aparţinând culturii Cucuteni, mai precis din faza 
Cucuteni A, care din punct de vedere cronologic se încadrează 
în jur de 4.000 – 3.700 î.Hr..”, a explicat Magda Lazarovici, din 
cadrul Institutului de Arheologie Iași, şefa sitului 
arheologic.„Ceramica cucuteniană este pictată în proporţie de 
70 - 75%. Elementele decorative, mai ales din fazele finale ale 
culturii Cucuteni, se aseamănă foarte mult cu cele din cultura 
Yangshao, care e tot cu ceramică pictată în proporţie foarte 
mare, şi de asemenea, cu cele din cultura MaJayo, care 
evoluează într-o perioadă aproximativ contemporană”, a 
declarat Magda Lazarovici.  

 

Practic, cu ajutorul acestor descoperiri, arheologii români vor să 
explice din ce motiv două comunităţi aflate la distanţe atât de 
mari folosesc aceleaşi elemente decorative sau aceleaşi forme 
de vase.„O să vedem care sunt ipotezele lansate de colegii din 
China. Avem deja câteva ipoteze de lucru. Credem că ele provin 
din zona semilunii, unde începând din jurul 6.000 î.Hr. s-a 

aridizat foarte mult clima şi foarte multe comunităţi au fost 
nevoite să îşi caute alte zone pentru a putea supravieţui. Unele 
comunităţi au luat-o spre Grecia, altele au luat-o poate spre 
China. Ar putea fi înrudite, fapt care s-ar putea dovedi în baza 
analizelor ADN care se practică în ultima vreme tot mai mult. 
Sunt mulţi specialişti interesaţi de acest subiect”, a explicat 
Magda Lazarovici. Zona Semilunii, sau Cornul 
abundenței (denumită și Semiluna fertilă) este o regiune fertilă 
din orientul apropiat, are formă de semilună și un climat relativ 
umed, delimitată de climatul secetos al Deșertului Sirian la sud 
și de ținutul muntos din Anatolia la nord. A fost creată de 
inundațiile râurilor Eufrat, Tigru și Nil. Regiunea este 
considerată „leagănul civilizației”, având în vedere dezvoltarea 
primelor civilizații umane și este locul declarat a fi al 
nașterii scrisului și roții. 

 

 Având originea în studiul istoriei antice, conceptul s-a 
dezvoltat repede și astăzi a devenit semnificativ în geopolitica 
internațională și în relațiile diplomatice. Cornul abundenței este 
o arie cu teren relativ fertil care probabil avea în trecut un 
climat mai productiv din punct de vedere agricol decât în 
prezent. Regiunea se întinde de la Babilonia și Elamul adiacent 
(provincia sud-vestică Persia, numită și Susiana), urcă pe Tigru 
și Eufrat până în Asiria. De la Munții Zagros, la est de Asiria, 
continuă spre vest prin Siria până în Marea Mediterană și se 
extinde spre sudul Levantului. Valea Nilului din Egipt este 
adesea inclusă ca o extindere ulterioară a Cornului 
abundenței.Țările actuale cu teritorii semnificative cuprinse în 
Cornul abundenței 
sunt: Irak, Siria, Liban, Israel, Palestina, Iordania, Egipt, Cipru, 
precum și zone de graniță ale Turciei și Iranului.Termenul de 
„corn al abundenței” sau „semiluna fertilă” a fost introdus 
pentru prima dată de către arheologul James Henry Breasted de 
la Universitatea din Chicago, în Arhivele antice egiptene, pe la 
anul 1900. Locul a fost numit astfel datorită solului fertil și 
formei sale de corn sau semilună. Această ipoteză încearcă să 
spună că oamenii au migrat la un moment dat din zona 
semilunii fertile către continentele asiatic și european. Dar 
elementele specifice descoperite a fi asemănătoare la civilizația 
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cucuteniană și cea chineză, nu apar și la civilizațiile din zona 
semilunii. Nimeni nu încearcă a propune și ipoteza catastrofică, 
a potopului, ce a adunat într-o enclavă supraviețuitorii pentru o 
anume perioadfă de timp.  

 

„Puntea” și „colaborarea” dintre aceste culturi trebuie să fie cu 
totul alta. „Tipologia şi tiparul celor două feluri de ceramică au 
foarte multe în comun. Din acest motiv mulţi arheologi, nu doar 
din China, dar şi din alte ţări cred că ar putea exista o 
legătură, dar deocamdată avem foarte multe legături lipsă între 
această zonă şi China, dacă umplem găurile lipsă putem să 
construim legătura dintre ele”, a declarat Chen Xingcan, 
directorul Institutului de Arheologie din Beijing.Românii 
singuri nu ar fi putut deschide acest sit arheologic, pentru că nu 
au finanţare pentru astfel de cercetări. Astfel că banii au venit 
de la Institutul de Arheologie din Beijing.„Nu sunt fonduri 
pentru deschiderea unor noi sit-uri pentru a fi cercetate. Noi 
avem deja o altă cercetare la Scânteia, la mică distanţă de aici 
şi ar fi fost dificil dacă nu veneau ei cu fonduri, pentru că 
vedeţi, folosim aspirator, tot felul de alte piese necesare 
desfăşurării în bune condiţii a şantierului. Dificultatea cea mai 
mare aici este cu drumul pentru că noi trebuie să transportăm 
şi uneltele cu care lucrăm şi obiectele pe care le descoperim 
aici”, a declarat şefa sit-ului. De mai bine de o săptâmână, tineri 
din sat, supravegheaţi de arheologi, curăţă fiecare centimetru 
pătrat din zona care a fost deja decopertată şi verifică fiecare 
bucăţică de ceramică pe care o găsesc. Lucrările au început la 
două dintre cele nouă locuinţe identificate prin scanare. „Am 
ales două dintre acestea să încercăm să vedem cum era 
sistemul de construcţie. Am decopertat partea de glie pentru că 
la suprafaţă se vedeau resturi de pământ ars şi ceramică şi 
după ce am îndepărtat 15 cm de humus de glie au început să 
apară resturi de la locuinţele dărâmate”, a spus Gheorghe 
Lazarovici, arheolog. Cu şpaclul, măturicea şi pensula au fost 
scoase la iveală deja zeci de bucăţi de vase ceramice şi au 
început să se contureze urme ale structurii de rezistenţă. „Aici, 
în nord, putem găsi o caracteristică foarte interesantă. Se poate 
vedea un perete din interiorul casei. Acest perete a fost folosit 
pentru a separa zone diferite de locuit. Spre exemplu, această 
zonă putea fi o cameră de locuit, iar în spate putea fi o cameră 
de depozitare, ceea ce ne arată separarea funcţională”, a 
afirmat Chenghao Wen, unul dintre arheologii care lucrează în 
aceste zile la sit-ul de la Dobrovăţ (o „modulare” funcțională a 

interiorului locuinței).„În partea aceasta putem vedea o piatră 
foarte mare, numai o parte a ei este descoperită, suprafaţa este 
foarte fină, probabil a fost folosită ca o piatră de măcinat 
pentru cereale, iar aici vedem câteva bucăți de ceramică, cel 
mai probabil pentru uzul zilnic, pentru a pune apă sau cereale 
sau o supă”, a adăugat Chenghao Wen. După ce sunt scoase din 
pâmânt, bucăţile de ceramică sunt duse în sat, unde tot o echipă 
de voluntari, condusă de un arheolog, curăţă piesele şi le trimit 
către Centrul de Restaurare. Lucrările de la sit-ul de la Dobrovăţ 
s-ar putea întinde pe o perioadă de cinci ani. Descoperirile din 
pădurea Buda, Dobrovăț, stârnesc interesul specialiștilor chinezi 
care se află pe șantierul arheologic, acestora alăturându-li-se alți 
doi experți de la Beijing. Totodată, situl a fost vizitat și de 
directorul Institutului de Arheologie din China, Chen Xingcan 
și șeful departamentului de cercetare arheologică din afara 
spațiului chinez, Li Xinwei, cu care s-a întâlnit Maricel Popa, 
președintele Consiliului Județean Iași. Aceștia au prezentat 
proiectul comun pe care îl desfășoară cu Institutul de 
Arheologie Iași și Complexul Național Muzeal Moldova Iași, 
precum și intenția organizării unor manifestări comune cu 
județul Iași în ceea ce privește cultura Cucuteni și civilizația 
chineză Yangshao. 

 

Specialiștii prezenți la situl de la Dobrovăț au arătat că 
se dorește o reconstituire a acestor locuințe, pentru a se face 
chiar și un parc arheologic în zona. „Gropile de funcție pe care 
le avem vor fi păstrate pe viitor pentru a fi reconstituite 
locuințele. Am avut asemenea experimente de a reconstitui 
locuințe neolitice. Avem în țară vreo trei locuințe 
asemănătoare, în Oltenia și Muntenia, și în Transilvania. Este 
foarte important pentru oameni să-și imagineze cum se trăia în 
acele timpuri. Casele lor sunt ca și unele case țărănești din 
secolul al XIX-lea care erau din lemn, pereții din lut și 
structurile din nuiele. Lutul descoperit aici este amestecat pe 
pleavă sau cu resturi organice, așa încât noi pe aceste 
fragmente ceramice găsim urme de pari și nuiele. Dacă găsim 
mai multă ceramică uzuală decât ceramică fină, înseamnă că 
oamenii erau practici. Dacă găsim ceramică de mari 
dimensiuni, înseamnă că era o zonăîn care își păstrau 
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proviziile. Așa vom reuși să stabilim o serie de elemente 
culturale”, a mai spus reputatul arheolog Gheorghe Lazarovici.

Comuna Dobrovăț se află la marginea de sud a jude
limita cu județul Vaslui, în sectorul central
Podișului Central Moldovenesc - subunitate a Podi
Moldovei. Este străbătută de șoseaua județeană DJ247, care o 
leagă spre nord de Schitu Duca (unde se termină în 
spre sud în județul Vaslui de Codăești, Dănești
Ștefan cel Mare (unde se termină în DN15D
Dobrovăț se află pădurea Pietrosu, arie protejată de tip forestier. 
Spre marginea de sud a unor păduri dese, într-o p
pe valea pârâului Dobrovăț, afluent pe dreapta al 
(din bazinul hidrografic al râului Bârlad), s
așezări omenești din cele mai vechi timpuri. Fosta poiană își 
mai păstrează încă înfățișarea ei de altădată, d
deschisă către sud-est, unde se întinde țarina cu pășuni, fânețe și 
terenuri agricole, valorificate complex de către popula
Comuna Dobrovăț se află la circa 25 km de centrul ora
Iași. La sud și la vest se mărginește cu comunele
Tăcuta din județul Vaslui, la nord-vest cu comunele 
Ciurea din județul Iași, înspre nord se află comuna Bârnova
spre nord-est și est se învecinează cu comunele 
Ciortești din județul Iași. Între limitele astfel prezentate, 
suprafața comunei Dobrovăț este de 9.300 ha, situân
comunele mici din județul Iași. În comuna Dobrovăț se află 
mănăstirea Dobrovăț, ansamblu-monument istoric de arhitectură 
de interes național, datând din secolele al XVI
ansamblu alcătuit din biserica „Pogorârea Sfântului Duh” 
(1503–1504), biserica-paraclis „Sfântul Gheorghe” (1743), 
turnul-clopotniță (1743) și zidul de incintă (secolul al XVIII
lea). În rest, alte patru obiective din comună sunt incluse în 
monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes 
local. Trei dintre ele sunt situri arheologice: fortifica
medievală timpurie „Palanca”, aflată la 3 km nord
situl de la „Cetățuie” (marginea de sud-vest a 
cuprinzând trei așezări din perioada Latène (secolele al IV
al III-lea, al III-lea–I î.Hr. și respectiv I î.Hr.–I e.n.); 
la „Tarlaua Velnița” (la 3 km sud de sat, pe dreapta drumului 
spre Codăești), sit ce conține urmele unei așezări 
din secolul al IV-lea e.n. și ale unei așezări medievale din 
secolele al XVI-lea–al XVII-lea. Celălalt obiectiv, clasificat ca 
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monument de arhitectură, este biserica de lemn „Sfântul 
Pantelimon”, construită în 1797. 

O asemenea inițiativă este benefică pentru lămurirea 
unor ipoteze de lucru ce așteaptă de ceva vreme a fi rezolvate. 
Gestul cercetătorilor din China ce s-au deplasat 
în cercetarea sitului de la Dobrovăț este unul lăudabil.  

     Surse: wikipedia.org; descopera.ro; bzi.ro; telem.ro; ziaruldeiasi.ro; 
ziarulevenimentul.ro; casaromanachineza.ro; cunoastelumea.ro; daoism.ro; 
icr.ro 

 

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

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

Florin Daniel Dincă, Ştefan Dincescu
 

          Cea mai cercetată şi consemnată construcţie de pământ 
din România este „Limes Alutanus”, care conţine şi un 
al lui Traian”. „Brazda lui Novac” 
populaţie.  

alul lui Traian” s-a aflat mai mult în atenţia mediilor 
istorice. „Valul lui Traian” 
Daciei de romani şi de stabilirea graniţelor 

roman. Prin construcţia „Limesului Alutanus”
noastră, această apreciere nu este foarte corectă. 

Este adevărat că „Limes Alutanus”
departe de Sarmizegetusa, considerând localitatea Câineni ca 
locaţia celui din urmă castru roman ştiut al 
Alutanus”. Ȋn linie dreaptă, de la Sarmizegetusa la Câineni sunt 
circa 125 de km, iar pe drumurile de pe timpul romanilor 
distanţa ajungea la circa 175 de km, ceea ce se putea parcurge 
de o armată în 6 zile de mers pedestru.

Autorii se îndoiesc că Trai
cucerirea Daciei, la „Limesul Alutanus”
101 romanii au traversat Dunărea pe două poduri de vase şi au 
avut prima bătălie cu Decebal în toamna anului 101, la Tapae, 
în care dacii sunt înfrânţi, iar Decebal înche
împovărătoare pentru daci.  

La începutul anului 102, forţele dacice 
sarmaţii şi cu bastarnii – dau o bătălie 
Adamclisi, câştigată de legiunile romane. La acea etapă istorică 
Adamclisi se găsea în Moesia Inferior. Sudul Dunării, până 
dincolo de Singidunum, făcea parte din Moesia Superior, ambele 
– Moesia Inferior şi Moesia Superior –
dominaţie romană.  

V

arheologiearheologiearheologiearheologie    

Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019 

biserica de lemn „Sfântul 

țiativă este benefică pentru lămurirea 
șteaptă de ceva vreme a fi rezolvate. 

au deplasat și s-au implicat 
ț este unul lăudabil.   

wikipedia.org; descopera.ro; bzi.ro; telem.ro; ziaruldeiasi.ro; 
ziarulevenimentul.ro; casaromanachineza.ro; cunoastelumea.ro; daoism.ro; 

„Brazda lui Novac” 
e lui Traian” (II) 

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

Florin Daniel Dincă, Ştefan Dincescu 

Cea mai cercetată şi consemnată construcţie de pământ 
, care conţine şi un „Val 

„Brazda lui Novac” este mai cunoscută de 

a aflat mai mult în atenţia mediilor 
„Valul lui Traian” este legat de cucerirea 

Daciei de romani şi de stabilirea graniţelor Imperiului 
„Limesului Alutanus”, după părerea 

apreciere nu este foarte corectă.  

„Limes Alutanus” nu este plasat foarte 
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Ȋn linie dreaptă, de la Sarmizegetusa la Câineni sunt 
circa 125 de km, iar pe drumurile de pe timpul romanilor 
distanţa ajungea la circa 175 de km, ceea ce se putea parcurge 

 

Autorii se îndoiesc că Traian s-ar fi limitat, după 
„Limesul Alutanus”. În primăvara anului 

traversat Dunărea pe două poduri de vase şi au 
avut prima bătălie cu Decebal în toamna anului 101, la Tapae, 
în care dacii sunt înfrânţi, iar Decebal încheie o pace în condiţii 

La începutul anului 102, forţele dacice – aliate cu 
dau o bătălie decisivă pe platoul de la 

Adamclisi, câştigată de legiunile romane. La acea etapă istorică 
Moesia Inferior. Sudul Dunării, până 
făcea parte din Moesia Superior, ambele 

– erau sub ocupaţie şi sub 
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Moesia Inferior cuprindea spaţiul dobrogean, plus o 
fâşie trapezoidală din litoralul nord pontic, fâşie care începea 
mai sus de Galaţi şi de la Folteşti, pe Prut, de unde mergea 
îngustându-se spre Cetatea Albă, continuând spre Olbia şi spre 
Kersones, ceea ce ne dovedeşte că romanii erau interesaţi de 
veniturile acestor colonii greceşti de pe litoralul nord-vestic al 
Mării Negre şi este de crezut că pentru această parte a Moesiei 
Inferior ar fi trebuit să existe cel puţin un „Val al lui Traian” 
sau două, care să apere Moesia Inferior. Ar trebui să fie un 
„Limes Moesianus”, care de fapt a existat, dar care n-a fost 
denumit astfel sau poate nu ştim. 

 Pentru susţinerea ipotezei formulate, vom apela la 
„Atlasul de istorie universală” – destinat gimnaziilor şi liceelor 
(Ileana Cazan, Camelia Brâncoveanu, Iuliana Voicu – Editura 
Aramis, 2004) – unde, la pagina 15, este prezentat „Limesul 
Imperiului Roman” din sec. II şi III d.Hr., cu referire la spaţiul 
dacic şi la Moesia Superior şi Inferior.  

Limita nordică a Moesiei este figurată ca începând de la 
limanul Nistrului, venind dinspre răsărit, din spaţiul Crimeii şi 
al Olbiei, de la limanul Nistrului mergând către apus, ajungând 
la Prut, la 20 de km sud de satul Zărneşti, unde găsim localitatea 
basarabeană Vadul lui Isac, care, peste Prut, corespunde cu 
localităţile româneşti Mastacani şi Folteşti.  

Din acest punct „Limesul” traversează colinele Tutovei 
ajungând la Poiana, sat al comunei Nicoreşti (judeţul Galaţi). 
Comuna Nicoreşti se află la 12 km sud de Adjud şi la 9 km sud 
de satul Poiana, pe malul stâng al Siretului. Poiana este o 
aşezare protoistorică dacică, dispusă pe un pinten barat de o 
palisadă cu şanţ, având mai multe nivele de locuire din epoca 
bronzului şi din a doua vârstă a fierului dacic (sec. IV î.e.n).  

Această zonă Poiana–Nicoreşti a fost cercetată 
arheologic între 1927–1940 şi 1949–1953 de arheologii Radu 
Vulpe şi E. Dunăreanu. Situl arheologic a fost descoperit de 
Spiru Haret şi cercetat de Vasile Pârvan (1913), de Gh. Ştefan 
(1926) şi de Radu Vulpe, care, în 1931, a identificat Poiana ca 
fiind străvechea Piroboridava, una dintre cele mai importante 
aşezări din estul vechii Dacii preromane.  

Acest teritoriu a fost în permanentă atenţie a romanilor, 
care înaintea cuceririi Daciei şi-au luat unele măsuri 
pregătitoare a acţiunilor ulterioare, printre care şi cele de 
întărire-asigurare a limesului danubian, stabilind probabil până 
unde urma să fie limesul nordic al Moesiei.  

În principiu, acest limes nordic urma să fie la limita 
dintre zona de câmpie a Daciei estice (a spaţiului agricol) şi 
zona deluroasă, precarpatică, acolo unde se găseau zonele de 
păduri. „Limesul”, deci şi valul, trebuia să treacă în Moldova de 

jos, la nordul actualei comune Ploscuţeni, aflată la limita sudică 
a colinelor.  

De aici limesul ajungea până la nord de Ţigăneşti – 
Tecuci, de unde îl regăsim în zona localităţii Cudalbi. De aici 
traversează zona colinară a Tutovei, mai puţin locuită din cauza 
existenţei Codrului cel Mare şi ajunge totuşi la comuna Folteşti-
Prut, judeţul Galaţi. Vom preciza că localitatea Folteşti se găseşte 
poziţionată între localităţile basarabene Vadul lui Isac şi 
Colibaşi, aflate pe malul stâng al Prutului, fiind mai jos în aval 
faţă de Vadul lui Isac cu 4 km. Vom reaminti că „Valul lui 
Traian inferior” vine de la Cetatea Albă şi ajunge la Vadul lui 
Isac din sudul Basarabiei – pe Prut. Rezultă că cele două valuri 
– cel inferior din Basarabia de sud şi „Valul lui Traian” de pe 
teritoriul României nu sunt perfect aliniate în prelungire.  

Nicio sursă istorică nu explică această eroare 
(abatere). La o analiză actuală a acestei abateri de aliniere se 
pot face următoarele aprecieri şi supoziţii: autorii au apreciat 
cartografic şi aproximativ că lungimea „Valului lui Traian” de 
la Ploscuţeni la Stoicani/Prut este de 180 de km, iar a „Valului 
lui Traian”-Cetatea Albă-Vadul lui Isac de circa 170 de km. 
Faţă de aceste diferenţe de lungimi există şi diferenţe de 
poziţionare a capetelor acestor lucrări de pământ. Sursele 
istorice româneşti dau două puncte terminus ale „Limesului 
Moesianus nordic” aflat pe teritoriul României. Unele 
consideră punctul terminus Folteşti, care este o comună aflată la 
7,6 km depărtare de Prut, iar alte surse indică ca punct terminus 
al limesului la Prut comuna Stoicani, aflată la 4,5 km de Prut, 
dar poziţionat mai la sud cu 4 km faţă de Folteşti, dar aparţinând 
de comuna Folteşti.  

Autorii consideră că dedublarea punctului terminus se 
datorează condiţiilor momentului istoric al cercetării 
arheologice şi a hărţilor folosite. Surse istorice credibile afirmă 
că arheologul Radu Vulpe a cercetat valul de la Ploscuţeni până 
la Stoicani aproape în întregime, iar Mircea Petrescu-Dâmboviţa 
s-a preocupat, în mod special, de localităţile Folteşti şi Stoicani, 
unde a făcut cercetări arheologice. Acest lucru avea loc în 
perioada 1940–1950, când probabil Stoicani era doar un cătun 
neindicat pe hartă.  

La aceste ipoteze vom relua şi reproduce precizările 
găsite în diverse surse istorice şi nu numai. Astfel se afirmă că 
traseul valului studiat de Radu Vulpe nu a fost studiat sistematic. 
Capătul de la Ploscuţeni nu a fost studiat, fiind în pădure. Nu a 
fost studiat nici sectorul de la nord de Cudalbi. În acest sector 
nordic se găseşte drumul de trecere de la zona colinară a 
Tutovei la zona deluroasă a Fălciului, puţin locuită. Drumul din 
zona Moldovei Siretului inferior la Moldova dealurilor Fălciului 
este aproape perpendicular pe direcţia colinelor şi dealurilor, 
aşadar un traseu cu profil ondulat şi dificil de parcurs. Pe acest 
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drum de 20 de km se găsesc doar localităţile Cudalbi, Băleni şi 
Viile.  

 Autorii apreciază că traseul acestui drum este un traseu 
natural accesibil pentru care şi pentru căruţe, realizat, probabil, 
ca urmare a necesităţilor şi conform posibilităţilor locale, 
susţinute de către localnici. Autorii apreciază că drumul dintre 
Cudalbi şi Viile este cel mai scurt drum posibil de traversare a 
zonei şi probabil a constituit o parte, un segment al „Limesului 
Moesianus”. După cum s-a arătat, „Limesul Moesianus” – 
venind de la Cetatea Albă – trebuia să traverseze drumul pentru a 
continua în spaţiul Daciei romane. Aşa cum s-a arătat, alinierea 
acestor treceri nu este chiar exactă, prezentând o abatere 
minimă de aproape 4 km. Autorii nu au găsit relatări din care 
să rezulte explicaţii ale necesităţii de aliniere exactă a axelor 
celor două valuri, ca limesuri. Nu se cunosc nici motivaţiile sau 
explicaţii consemnate ale abaterii de aliniere a acestor două 
valuri. Poate că nici nu trebuia să existe o aliniere perfectă în 
raport cu rolul celor două valuri sau al scopului urmărit. Sunt 
probabile următoarele ipoteze: 1. cele două valuri au fost 
realizate în etape diferite, de constructori diferiţi, având motivaţii 
diferite; 2. este tot aşa de probabil ca traseele celor două valuri să 
fi fost condiţionate şi de relieful traseelor alese în acest sens. Pare 
că traseul „Valului lui Traian inferior” din Basarabia să fie mai 
puţin dificil din punct de vedere al reliefului şi al traseului 
adoptat. Poate au mai fost şi alte variante de valuri, care au 
fost începute şi abandonate, fiind şterse de timp şi de condiţiile 
climatico-meteorologice. 

Autorii, analizând harta turistică a Republicii Moldova, 
hartă elaborată de Institutul de Ecologie şi Geografie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu 
INGEOCAD, apărută în 2010, face următoarele constatări: 
„Valul inferior al lui Traian” (din sudul Basarabiei) începe la 
sud de satul Vadul lui Isac şi se îndreaptă spre est, spre Cetatea 
Albă. Plecând de la Vadul lui Isac, traseul trece la circa 3,5 km 
nord de localitatea Vulcăneşti. Ȋntre Vadul lui Isac şi Vulcăneşti 
este figurată o şosea raională de circa 25 de km. Ȋntre cele 
două localităţi, pe o distanţă de circa 5 km,  este figurată o 
şosea actual circulată, care foloseşte bombamentul „Valului lui 
Traian”. Ȋn acelaşi timp subliniem că la sud de Vadul lui Isac, 
la 4 km în aval, se găseşte localitatea Colibaşi, iar la 9,6 km de 
Vadul lui Isac se află localitatea Brînza. Ȋntre cele două 
localităţi, Colibaşi şi Brînza, este figurat începutul unui drum. 
Acest început de drum este marcat pe malul stâng al Prutului. 
Autorii au constatat că el corespunde pe malul drept cu 
localitatea Stoicani, unde începe „Valul lui Traian” din 
România, adică „Limesul nordic Moesianus”, care ajunge la 
Ploscuţeni, lângă Adjud. 

Această aparentă coincidenţă între „Valul lui Traian”-
Stoicani-Ploscuţeni-Adjud şi începutul unui drum dintre 
Colibaşi şi Brînza, dirijat spre Vulcăneşti, poate susţine ipoteza 

că acest drum –acum aparent nejustificat de nimic, dintre 
Colibaşi şi Brînza – ar putea reprezenta urmele unei 
infrastructuri, a unei variante de val al lui Traian, neutilizat, 
neobservat şi necercetat, poate abandonat şi şters,  topit fizic, 
neavând o evidentă utilitate justificabilă, însă ea probabil a 
existat. Actualul traseu al valului ajunge la un vad, punct de 
trecere al Prutului, o justificare şi o necesitate foarte 
importantă. 

Autorii consideră că aceste aprecieri sunt făcute în 
contextul expansiunii Imperiului Roman care a urmărit 
stăpânirea, folosirea, controlul, legătura terestră a tuturor 
coloniilor greceşti stăpânite şi aducătoare de venit. Se ştie că 
una din cele mai importante colonii a fost Olbia (Oceakiev sau 
Oceakov în Ukraina), aflată la vărsarea Bugului în Marea 
Neagră, la cam 60 de km de coastă până la Cetatea Albă. Vom 
preciza că importanţa şi utilitatea comercială a coloniilor era 
cunoscută nu numai de romani. Burebista, ajuns la domnie în 
70 î.e.n., îşi impune autoritatea asupra coloniilor greceşti de pe 
litoralul nord-vestic al Mării Negre, începând cu Apollonia din 
Golful Burgas, aflat în Tracia, şi ajungând la Olbia, aflată la 
vărsarea Bugului. Aceste colonii erau în atenţia lui Burebista, 
care s-a manifestat mai ales între 55–48 î.e.n., când – ajutat de 
marele preot Deceneu – ajunsese să îi îngrijoreze şi pe romani. 
Burebista a încercat să influenţeze războiul civil dintre Cezar şi 
Pompei, ceea ce presupunem că nu s-a uitat. În anul 44 î.e.n. 
Burebista este omorât de apropiaţii săi. Regatul dac se 
destramă, iniţial, în patru zone de putere, iar ulterior în cinci. 
Ȋntre timp inamicul principal al dacilor, Imperiul roman, îşi 
consolidează stabilitatea şi organizarea. Regatul clientelar al Traciei 
devine, în anul 15 î.e.n., provincia romană Moesia, care ajunge 
graniţa dintre imperiul roman şi Dacia. 

Ȋn iarna 68–69 î.e.n. izbucneşte un război civil în 
peninsula Italia, drept urmare a morţii şi a succesiunii 
împăratului Nero. Grupuri înarmate de daci (în colaborare cu 
sarmaţii-roxolani, la care se aliază şi bastarnii) trec Dunărea în 
Moesia. Ȋn iarna 85 începe primul conflict armat dintre Dacia şi 
Imperiul roman, despre care nu se prea vorbeşte în majoritatea 
surselor istorice. Ȋnsuşi împăratul Domiţian intervine în luptele 
din Moesia, care în aceste momente, anul 86, este reorganizată în 
două entităţi – Moesia Superior, Moesia Inferior, în componenţa 
căreia intră şi Dobrogea. Acţiunile de extindere a Imperiului 
Roman s-au făcut în pofida opoziţiei statelor acaparate, care în 
majoritate făceau parte din lumea elenistică. Unul dintre aceste 
state este şi Regatul Pontului, situat în nordul Asiei Mici pe 
ţărmul Mării Negre, având capitala la Amaseia, care ulterior se 
mută la Sinope, importantă colonie grecească. Ȋn această poziţie 
Regatul Pontului încheie o serie de alianţe şi tratate de 
colaborare. Conducerea statului Pont este realizată de dinastia 
Mitradate, de origine persană. Ȋn 107 î.e.n. Mitradate anexează 
regatul Bosforan din peninsula Crimeea. După ce la început 
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(170-150 î.e.n.) Pontul este regat prieten şi aliat al statului roman 
– sub Mitradate IV, ulterior sub Mitradate VI – Pontul devine cel 
mai dârz adversar al Romei republicane, cu care intră în conflict în 
trei războaie: 89-84, 83-81 şi 74-63. Ȋn urma lor, Roma reuşeşte, 
în 72-71 î.Hr., să îşi impună autoritatea asupra coloniilor şi 
oraşelor greceşti nord-vest pontice. Acum este cucerită 
Dobrogea şi inclusă în graniţele Imperiului Roman, care îşi 
schimbă „limesul danubian” în „limesul moesianus”. Ȋn acest 
nou limes intră Olbia şi Cetatea Albă. Această stăpânire 
presupune existenţa unor unităţi militare. Este consemnată 
existenţa unor unităţi militare romane în Cetatea Albă. 

Autorii ţin să sublinieze că Olbia şi Cetatea Albă sunt 
colonii ale grecilor ionieni, dar vor să reamintească că înaintea 
acestora dorienii au fondat Kersonesus, amplasat în peninsula 
Crimeea, despre care istoricii pomenesc mai puţin, zona fiind 
un spaţiu cu apartenenţă diversă, disputată. 

Coloniile greceşti, în prima lor fază de constituire, au 
fost colonii agricole şi influenţau un teritoriu mai larg decât al 
localităţilor-colonii (cetăţi propriu-zise). Spaţiul dobrogean a 
fost cucerit, stăpânit şi controlat de romani într-o perioadă 
istorică îndelungată. Astfel Cetatea Aegyssus (Tulcea de azi) a 
fost cucerită în urma unor lupte care au avut loc în 12–15 e.n., 
ulterior devenind o bază a flotei romane. Dominaţia romanilor a 
durat aproape şapte veacuri, în care iniţial un rol important l-a 
avut „Limesul danubianus”, care a fost fortificat şi dotat cu 
drumuri militare şi comerciale. În anii 29–28 î.e.n. proconsulul, 
guvernator al Macedoniei, Licinius Crassus a demarat 
colonizarea romană a Dobrogei. O parte din precizările făcute 
aparţine autorilor, care s-au bazat uneori pe o logică a faptelor şi 
tendinţelor umane. Majoritatea surselor istorice şi a hărţilor 
vorbeşte numai de Cetatea Albă aflată pe malul drept al 
limanului Nistrului, dar de aici, pe coasta Mării Negre până la 
Olbia sunt doar 62 de km, iar după alţi 66 de km costieni este 
plasată colonia grecească Kersones, care a fost prima fondată. 
Având în vedere distanţele relativ mici, este firesc ca Olbia şi 
Kersonesul să fi fost cuprinse în spaţiul roman al Moesiei 
inferior, care într-o parte era delimitat de ţărmul Mării Negre. 
La nord de ţărm limesul trebuia marcat într-un mod vizibil, 
evident, printr-un şanţ mărginit de un val, posibil a fi utilizat 
drept drum.  

După părerea autorilor, latura nordică a „Limesului 
moesian” era aproximativ paralelă cu ţărmul Mării Negre, 
începând de la Kersones şi ajungând la Cetatea Albă 
(Akkerman), porţiune aflată în fosta U.R.S.S., sub cunoaşterea 
istoricilor sovietici, activişti de partid, preocupaţi de marile 
realităţi ale comunismului şi aproape deloc de evenimentele şi 
realităţile istoriei antice. Pentru a corecta omisiunile şi 
contrafacerile istoriografilor sovietici, autorii sunt datori să 
reamintească istoria cum a fost consemnată de adepţii realităţilor 
veridice, ai cunoaşterii primare, ai adevărului originar. 

Ȋn context, preluăm cele menţionate de istoricul Al. 
Boldur în Istoria Basarabiei, reeditat în 1992, la Editura Victor 
Frunză, în colaborare cu Editura Logos. După ce micile 
formaţiuni statale dacice din Dobrogea cad sub dominaţia 
romană, după ce în 46 e.n. regatul clientelar al Traciei este 
transformat în provincie romană, Tiberius Plantius Silvanus 
Aelianus, guvernatorul Moesiei, în anii 52-53 e.n. efectuează o 
expediţie împotriva sarmaţilor. Ȋn acest scop foloseşte, ca 
traseu, malul Mării Negre, ajungând la Tyras (Cetatea Albă), pe 
care o cucereşte, ajungând şi cucerind Olbia şi Kersonesul 
tracic, în „Limesul nordic moesian”, până în zona Crimeei.  

Sursele istorice neutre consideră că Silvanus Aelianus 
ar fi realizatorul valului care străbate Ţara Românească – 
Muntenia, dar şi Oltenia – de la vest spre est. Autorii apreciază că 
acest val corespunde cu ceea ce în tradiţia populară a românilor 
se cheamă „Brazda lui Novac”, ale cărei urme se găsesc din 
comuna Hinova, aflată pe Dunăre (lângă Drobeta-Turnu-
Severin), până în zona comunei Pietroasele, din Buzău, de unde 
s-ar regăsi în urmele valului moldovenesc, începând la sud de 
Adjud, în Ploscuţeni – Poiana (fosta Piroboridava), de unde 
ajunge la Cetatea Albă, având ca scop apărarea teritoriilor 
cucerite de romani la Marea Neagră. Între urmele de la 
Pietroasele – Buzău şi cele de la Ploscuţeni (Poiana – 
Piroboridava–Adjud) este o distanţă de vreo 110 km, traseu pe 
care nu se menţionează existenţa unor urme ale „Brazdei lui 
Novac”. Această abordare a problemei a fost posibilă între 
1930-1935, înainte ca Radu Vulpe să cerceteze segmentele de 
val moldovenesc, care începe de la Ploscuţeni şi înaintează până 
în apropiere de Tecuci, de aici, traversând Colinele Tutovei prin 
zona Cudalbi, ajunge la Dealurile Fălciului şi probabil la 
Bereşti–Galaţi, de unde, folosind valea apei Chineja, ajunge la 
Folteşti şi la Stoicani, trece Prutul între satele basarabene 
Colibaşi, Brînza, se îndreaptă spre Vulcăneşti, la capătul 
nordic al lacului Ialpug, mergând spre Tatar-Bunar şi spre 
Cetatea Albă. 

Considerăm că acest val, care începe la Poiana 
(Piroboridava) şi continuă până la Kersones, a reprezentat doar 
o perioadă segmentul nordic al „Limesului moesian”, până la 
ocuparea Daciei de către romani (105–106 e.n). Ȋn legătură cu 
segmentul nordic al „Limesului moesian”, autorii doresc să 
precizeze că graniţa Imperiului Roman nu a fost marcată mereu 
de valuri denumite „ale lui Traian”. Extinderea teritoriilor de 
sub autoritatea Imperiului roman s-a făcut mai repede decât 
timpul necesar construirii valurilor ca limesuri-graniţe. 
Această ipoteză nu este menţionată în alte surse istorice. Autorii 
doresc să facă cunoscute şi alte aspecte istorice. Astfel, în acest 
context, vor face următoarele sublinieri. Odată cu evoluţia 
societăţii şi apariţia organizării statale a apărut necesitatea 
stabilirii limitelor, a delimitării acestora. În acest scop, pe cât a 
fost posibil, s-a recurs la folosirea unor repere naturale, sigure, 
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vizibile şi relativ nemodificate ca poziţie, cum ar fi: cursurile de 
apă, diverse forme de relief sau alte forme particulare ale 
terenului. Acest lucru nu a fost întotdeauna posibil. Conducătorii 
au găsit alte soluţii pentru a marca limita graniţelor. Una din 
formele cele mai vechi de-a o marca a fost folosirea pietrelor 
nefasonate şi implantate în sol, aproape vertical. Ne referim la 
menhire, dar unii istorici susţin că ele ar fi indicat locul unor 
morminte. Din ceea ce ştiu autorii, menhirele erau aliniate pe 
distanţe importante, ceea ce duce la alte concluzii. Să spunem 
că transportarea acestora reprezenta în Preistorie o mare 
problemă. Mai simplu a fost de săpat. Aşa au apărut probabil 
şanţurile denumite cimeriene, dar mai corect este să le spunem 
tracice. Primul care le-a văzut şi care le-a consemnat a fost 
Herodot. Acest lucru s-a întâmplat în secolul V î.e.n. şi a rămas 
doar consemnat.  

În ceea ce priveşte şanţul în sine el este considerat o 
construcţie de pământ având cel puţin două funcţii iniţiale: a) 
mod de demarcaţie a unei limite, a unei graniţe; b) obstacol 
pentru apărare. Ulterior menţionărilor lui Herodot, se fac şi 
alte descoperiri. Surse istorice (Dicţionar de artă veche a 
României – Radu Florescu, Marian Daicoviciu, Lucian Roşu, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980) afirmă: 
„Cele mai vechi şanţuri apar în Neolitic, în cultura Cucuteni.” 
Vom face precizări. Astfel este atestată arheologic de Hubert 
Schmidt şi G. Bersu existenţa a două şanţuri de apărare a 
aşezării preistorice Băiceni-Cucuteni, aflată pe platoul dealului 
Cetăţuia, mai exact pe un pinten pe care se găseşte o aşezare. 
Cele două şanţuri, transversale pe acest pinten, erau un dublu 
obstacol de intrare în aşezare, situată pe capătul pintenului. Cele 
două şanţuri, aproape paralele, aveau o lungime de 50 m, fiind 
transversale pe pinten. Primul era mai larg, cu un profil 
transversal apropiat de albia unui râuleţ, al doilea era mai 
îngust, având o secţiune triunghiulară cu vârful în jos şi puţin 
tăiat. Treptat, folosirea şanturilor-mijloc de apărare printr-un 
obstacol a fost abandonată de puterile militare organizate. 
Sporadic şi circumstanţial, soluţia şanţului nu s-a mai utilizat. În 
1332 e.n. este atestată existenţa unui val de pământ realizat de 
populaţia băştinaşă din zona satului Moreşti, pe malul Mureşului, 
în amonte de Târgu-Mureş la 8 km (sec. V–XII e.n.). 

În diverse lucrări istorice se folosesc diferite denumiri 
pentru acelaşi lucru. Este normal să vedem care este cea mai 
justă. Cea mai veche menţiune a unei asemenea construcţii sau 
amenajări de teren este menţiunea lui Herodot, care vorbeşte de 
şanţul cimerian. Astăzi, conform DEX, şanţul este o săpătură 
lungă şi îngustă, realizată pe ambele părţi ale unui drum, pentru 
scurgerea apelor de ploaie.  

Etimologic, găsim polonezul „szanc” şi germanul 
„schamze”, dar nu putem preciza când au intrat în lexicul limbii 
române. În aceste condiţii este puţin surprinzătoare utilizarea 
cuvântului val. În primul moment pare să nu existe nicio 

legătură între „Şanţul lui Herodot” şi „Valul lui Traian”, dar o 
cercetare atentă arată că în latina literară (utilizată de oamenii 
instruiţi: guvernatori, consuli, împăraţi) existau două cuvinte 
apropiate fonetic: „vallum-i” şi „vallus-i”. Primul – „vallum,-i” 
– semnifică un şanţ întărit pentru apărare, iar al doilea – 
„vallus,-i” – înseamnă par, stâlp, întăritură. În lexicul 
contemporan, denumirea cea mai uzitată, inclusiv de istorici, 
este de „Valul lui Traian”, mai puţin cunoscută este denumirea 
de „Brazda lui Novac” şi foarte puţin cunoscută denumirea de 
„Valul lui Athanaric”. Sintagma „Valul lui Traian” a fost atât de 
utilizată în vorbirea curentă, încât numele Traian a devenit 
toponim folosit într-un număr de localităţi aflate pe traseul 
acestor valuri sau poate şi pe traseul unor drumuri romane 
construite lângă sau în compunerea limesurilor. Vom menţiona 
toponime marcate pe harta României, dar enumerarea nu-i 
exhaustivă, ci orientativă: comuna Traian (jud. Bacău), satul 
Traian (jud. Neamţ). Din acest loc, „Limesul nordic moesian” 
urmărea cursul râului Moldova, pentru a ajunge în Dacia 
Nordică, în zona Obcinei Mestecănişului, de unde – prin Pasul 
Tihuţa – se putea ajunge la izvoarele Bistriţei şi în continuare 
– pe un parcurs relativ scurt şi uşor – la râul Someş şi la 
Someşul Mic, ambele curgând prin Podişul Transilvaniei, el 
fiind ocolit prin sudul Maramureşului, acolo unde vieţuiau dacii 
liberi şi costobocii. Nu există documente care să indice exact 
traseul normal al „Limesului moesian”. Traseul indicat de noi 
se bazează pe harta „Dacia în timpul stăpânirii romane sec. II-
III d.Hr.”, reprezentată în Atlasul de istorie universală al 
autorilor (Ileana Cazan, Camelia Brâncoveanu şi Iuliana 
Voicu). În esenţă „Limesul nordic moesian” începe să se 
modifice notabil după ce în anul 46 e.n. regatul clientelar al 
Traciei se transformă în provincia Moesia (15 e.n.). În anul 86, 
în timpul lui Domiţian, Moesia se reorganizează în Moesia 
Superior şi Moesia Inferior, în care era inclusă şi Dobrogea. 
Moesia Inferior se extinde, cuprinzând Cetatea Albă, Olbia şi 
Kersonesul, de aici „Limesul Imperiului Roman” se dirijează 
invers, mai la nord de Kersones, spre spaţiul dacic, porţiune de 
graniţă pe care autorii o vor denumi segmentul nordic al 
„Limesului moesian”. Sursele istorice consideră că această 
extindere spre răsărit, spre Kersones, s-a făcut din primul secol 
e.n., sub Marcus Terentius Varro Marcus Lucullus, 
guvernatorul Macedoniei, care probabil a ajuns cu legiunile 
romane până la Kersones, unde a văzut şanţurile cimero-scitice 
în construcţie simplă, fără cocoaşă, care i-au sugerat ideea de a 
le folosi pentru marcarea limesului Imperiului roman, putând fi 
limesuri, dar şi drumuri. Având în vedere şi funcţia de drumuri, 
aceste limesuri trebuia să aibă trasee cât mai drepte, cât mai 
scurte între punctele militare şi economice.  

Precizările făcute mai sus trebuie luate în considerare la 
urmărirea şi înţelegerea utilizării acestor fortificaţii-valuri, pe care 
autorii le consideră ca fiind realizate din iniţiativa guvernatorului 
Macedoniei, care devenise nucleul militar al Traciei ocupate de 
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romani, interesat de modernizarea şi de eficentizarea mijloacelor 
militare, interconectate printr-o reţea de drumuri-valuri între 
coloniile Kersones, Olbia, Cetatea Albă şi Vadul lui Isac, pe 
unde, trecând Prutul, drumul-limes intră în Dacia, având două 
ramuri: (Ramura 1) Stoicani, Bereşti, Cudalbi, Tecuci, Poiana, 
Valea Trotuşului, Oituz; (Ramura 2) Tuluceşti, Odaia, 
Manolache, Smârdan, Traian, Cotu Lung, Măxineni, Buzău, 
Ploieşti, Târgşor, Caracal, Hinova, Drobeta-Turnu-Severin, val 
cunoscut în tradiţia populară ca „Brazda lui Novac”, o 
prelungire a drumului imperial Roma-Capua-Brindisi-
Viminacium-Moesia Inferior. Potrivit cercetărilor arheologice 
se cunosc două brazde. Cea de nord, pe care D. Tudor a datat-o 
ca existând din sec. IV e.n., motivând datarea pe baza 
întretăierii ulterioare cu limesul Transalutan. Arheologii 
apreciază că cercetările sistematice ale acestei interpretări n-au 
putut preciza, credibil, raporturile stratigrafice şi cronologice ale 
„Brazdei lui Novac” şi ale „Limesului transalutanus”. În acest 
context de incertitudine, arheologul Grigore Florescu datează 
„Brazda lui Novac”, cea de nord, ca fiind din 101–102 e.n., 
datarea fiind mai apropiată de ipoteza autorilor care susţin că 
„Brazda lui Novac”, vallum-ul sau şanţul întărit, fusese 
concepută de Marcus Terentius Varro Lucullus, inspirat de 
vederea şanţului tracic (primul secol d.Hr.). Autorii optează 
pentru această paternitate şi datare a „Brazdei lui Novac”. 
Această brazdă a fost denumită nordică, pentru că o altă brazdă-
val se găseşte mai la sud de ea. Brazda de sud începe de pe 
malul drept al Oltului, având ca punct de plecare comunele 
Traian şi Băbiciu (jud. Olt), de aici ajunge la comuna Băneasa 
(jud. Ilfov). Unele surse indică următorul traseu al brazdei prin 
Greaca. De aici autorii consideră că brazda ar fi trebuit să 
ajungă până dincolo de Olteniţa, probabil până la Ulmeni. 
Ipoteza este susţinută de necesitatea acestui val.  

Conform altor surse istorice, acest val sau brazdă de 
sud trecea printr-o zonă agricolă, iar lucrările specifice au 
distrus în mare măsură urmele acestui val. În partea sudică a 
Alexandriei mai este vizibilă o porţiune din acest val, chiar dacă 
releiful a fost aplatizat, mai există toponimele mai puţin afectate 
de timp şi evenimente. La 8 km sud de Roşiori de Vede există 
comuna Troianu, care atestă trecerea brazdei denumită troian pe 
acolo, a cărui lungime este apreciată la 170 km. Necesitatea 
acestui val, după părerea autorilor, era să apere punctele de 
trecere a Dunării spre Imperiul Roman de Răsărit, ele fiind 
plasate în proximitatea oraşelor Corabia, Zimnicea, Giurgiu şi 
Olteniţa, care peste Dunăre corespondau cu localităţi importante 
de pe drumurile Imperiului Bizantin. Considerat cel mai 
însemnat împărat bizantin, care a realizat reconstrucţia şi 
întărirea punctelor de apărare a frontierelor Imperiului 
Bizantin, unii autori îi atribuie lui Justinian construcţia 
brazdei sudice. Apreciem că acest val de apărare, denumit 
„Brazda lui Novac sudică”, avea o lungime de circa 200 km, 

ajungând probabil până la comuna Ulmeni, aflată pe Drumul 
Naţional 31. 

♦♦♦ 

      O diplomă militară – datând din 11 august 106 – atestă 
terminarea războiului romano-dacic şi constituirea provinciei 
imperiale Dacia. Decimus Terentius Scaurianus este numit de 
către Traian ca prim-guvernator al Daciei, pentru perioada 106–
110. Provincia imperială Dacia cuprindea partea răsăriteană a 
Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei şi se afla sub autoritatea 
guvernatorului Moesiei Inferior. După zdrobirea statului dac, 
conform unor surse, Traian rămâne în spaţiul dacic până în 
primăvara lui 107, probabil pentru supravegherea, organizarea 
şi edificarea noii provincii romane. Acum încep primele acţiuni 
de realizare a „limesului alutan” şi a „celui transalutan”, care 
porneşte din zona Sucidava (lângă Corabia), aflată peste Dunăre 
de colonia Oescus din Bulgaria. Lungimea acestui limes, de 
peste 200 de km, presupune un timp de construire de cel puţin 5 
ani. Ȋn 114 e.n. izbucneşte un alt conflict între Roma şi parţi, 
fapt care îl obligă pe Traian să ajungă în zonă, chiar la Golful 
Persic, unde victorios încheie campania de cucerire şi de 
supunere. Pe drumul de întoarcere,  împăratul Traian moare în 
oraşul Selinus din Asia Mică, în vara anului 117. Este urmat la 
conducere de nepotul şi fiul adoptiv Publius Aelius Hadrianus 
(117–138 e.n.), promovator al politicii externe defensive şi al 
politicii interne de consolidare a Imperiului roman. Arheologii 
au stabilit că parcursul „limesului alutanus” şi castrele 
construite sunt caracteristice variantei hadriane, bazate pe tipul 
de castru clasic, ceea ce ne permite să considerăm că finalizarea 
construcţiei „limesului alutanus” a avut loc în timpul domniei 
lui Hadrianus. Ȋn acelaşi timp vom face o observaţie privitoare 
la politica de extindere a Imperiului roman. După zdrobirea 
rezistenţei dacice şi ocuparea Sarmizegetusei, pare nefiresc să 
se decidă stabilirea „limesului alutanus” la o distanţă de 160 de 
km între limesul alutan şi vechea capitală a Daciei, 
Sarmizegetusa, o distanţă ce nu era suficient de mare pentru a 
oferi o protecţie convenabilă. Autorii apreciază că „limesul 
alutanus” oferea o protecţie limitată pentru Dacia şi doar pentru 
o perioadă limitată. Această ipoteză este confirmată de faptul că 
ulterior a fost finalizat „limesul transalutan”, care a fost 
deplasat spre est – cu distanţe cuprinse între 20 şi 100 de km – de 
limesul alutan. „Limesul transalutan” se afla pe traseul 
Flămânda-Rucăr, care ajungea spre nord până la Rucăr şi pasul 
Bran, de aici spre Râşnov (Cumidava), iar traseul spre sud, spre 
Dunăre, trecea prin Jidava, Purcăreni, Albota, Săpata de Jos, 
Fâlfani, Urluieni, Ghioca, Gresia, Pinum, Băneasa, Putineiul, 
Flămânda. Ȋn toate localităţile mai sus citate există fortificaţii, 
iar în localităţile Flămânda, Băneasa, Urluieni şi Săpata de Jos 
s-au găsit câte două castre alăturate. După părerea autorilor 
această dublare a castrelor a fost posibilă datorită intersectării la 
Urluieni a „Limesului transalutanus” cu „Brazda lui Novac 
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nordică”, iar la Băneasa – cu „Brazda lui Novac sudică” sau cu 
alte vallum-uri distruse. Lungimea „limesului transalutanus” este 
de 248 km, iar lucrările pentru realizarea lui au început încă din 
anul 107 e.n. sub comanda lui Marcius Turbo. Ulterior limesul a 
fost completat, fortificat şi adus la dimensiunile finale de 
Septimius Severus (193–211 e.n.). 

 Din cele prezentate rezultă că teritoriul Daciei, la sud, 
a fost mărginit de apele Dunării, un limes evident şi nu uşor de 
trecut, iar pe acolo unde Dunărea a părăsit Dacia s-a folosit 
ţărmul nordic al Mării Negre, până în zona Crimeei, iar de aici 
traseul limesului a trebuit să fie marcat pe sol, pe pământ, unde 
se putea realiza, folosind forţe umane (sclavi sau/şi oştenii 
diferitelor legiuni) şi posibilităţile tehnice ale timpului (săpăliga 
din corn, lopata din fier, devenită hârleţ).  

Ȋn toate cazurile ştiute de autori, pentru traversarea 
cursurilor de apă, limesurile ajungeau la vaduri de trecere. 
Limesul construit de om s-a oprit întotdeauna unde natura a fost 
mai puternică. „Limes transalutanus” a fost stabilit la limita 
vestică a pădurilor de nepătruns ale Teleormanului. O excepţie a 
fost făcută la „limesul moldovenesc” dintre Stoicani şi Ploscuţeni 
care a trecut prin Codrul cel Mare, care începea din nordul 
ţinutului Covurluiului. Limita lui de vest era în ţinutul 
Tecuciului şi se întindea până în nordul ţinutului Tutovei, 
ajungând dincolo de Bârlad. 

 Într-un procentaj semnificativ provincia imperială 
Dacia era în bună măsură delimitată la sud şi sud-estul ei de un 
limes natural, de cursul Dunării, iar în rest, în mare parte 
limesul provinciei Dacia – cu excepţia spaţiului dobrogean, pe 
distanţe care însumează aproape 350 de km – era marcat prin 
vallum-uri, de un obstacol-şanţ – folosit ca fortificaţie de 
apărare, mai mult pentru şarje de cavalerie, care ar fi putut să 
vină dinspre est, dinspre stepă, al căror traseu era spaţial şi 
temporal imprevizibil, năvălitorii având ca obiectiv de a prăda, 
de fura bogăţii şi de captura cât mai mulţi sclavi.  

Ȋn această perspectivă atrăgătoare pentru năvălitori, se 
încadra şi Dobrogea, care a făcut parte  din Moesia inferior şi 
care a fost denumită şi Sciţia. Ea adăpostea mai multe colonii 
greceşti aducătoare de venit. Era de aşteptat ca Dobrogea să fie 
ţinta unor năvălitori. Ȋn consecinţă în acest spaţiu sunt construite 
nişte valuri transdobrogene, care sunt în număr de trei şi al căror 
traseu se afla în zona cea mai îngustă a Dobrogei, care este de 
60 de km, distanţa dintre Dunăre în punctul Cernavodă (vechiul 
Axiopolis) şi Constanţa (fostul Tomis). Pe acest traseu sunt 
vizibile urmele a trei valuri cunoscute cu denumirea „cel mic”, 
„cel mare”, ambele fiind numai din pământ, iar al treilea val 
este „valul de piatră”, de fapt un val tot din pământ, pe coama 
căruia este construit un zid de piatră (o metereză). „Valul mic” 
este cel mai vechi şi cel mai lung, având 61 de km. Capătul 
vestic începe la nord de Cetatea Pătulului, construită la nordul 

satului Cochirleni, pe terasa Dunării. Este o aşezare romană 
fortificată, construită din piatră în sec. 4–7 e.n. Satul Cochirleni 
se află la 3–4 km sud de Axiopolis (Cernavodă). „Valul mic” 
începe la nord de Cetatea Pătulului şi străbate toată Dobrogea 
pe un traseu relativ liniar, situat mai la sud de celelalte două 
valuri, ajungând până la Constanţa şi oprindu-se în zidul oraşului 
antic, în zona sudică a Tomisului, denumită acum Palas.  

Ȋnălţimea valului este de 1–3 metri, lăţimea de 7–10, 
iar şanţul are o adâncime de 1 metru, iar înălţimea de la baza 
valului este de 13 metri. Valorile sunt preluate din cercetările 
făcute în 1987 de muzeograful constănţean Gh. Papuc şi 
consemnate în lucrarea „Despre valurile transdobrogene”. 
Conform lucrării citate, starea „valului cel mic” nu este din cele 
mai bune, fiind afectată de lucrările agricole contemporane, dar 
nu pe toată lungimea lui, astfel o porţiune fiind mai bine 
păstrată pe o lungime de circa 400 de metri, delimitată şi 
încadrată între şoseaua Medgidia-Ciocârlia şi Ciocârlia-
Basarabi. Ȋn timpul cercetărilor „valul mic” a fost secţionat în 
apropierea triajului C.F. Palas, pentru a permite traversarea lui 
de o conductă de irigaţii.  

Ȋn cele ce urmează ne vom preocupa de „valul mare” 
de pământ, care începe la nord de Cetatea Pătulului. „Valul cel 
mare”, la început pe o lungime de 4 km, se suprapune 
„valului mic”. Ulterior se separă. După alţi 3 km se apropie de 
„valul de piatră”, mergând în paralel, la sud de acesta, până în 
dreptul gării Dorobanţu, la 9 km după Medgidia spre 
Constanţa, la 27 de km de ea. „Valul cel mare” este dublat de 
un şanţ mai adânc spre nord şi de un alt şanţ mai puţin adânc 
spre sud. Autorii au următoarea opinie: şanţul sudic fiind mai 
puţin adânc arată că el nu avea un rol de obstacol-fortificaţie. 
Cel mai probabil, el este rezultatul unor săpături cu rol 
auxiliar, de a obţine pământ suplimentar necesar supraînălţării 
„valului-obstacol principal”. Pe parcursul „valului mare” sunt 
prevăzute castre şi castele. Numărul acestora este apreciat de 
unele surse la 63.  

„Valul cel mare”, după ce ajunge în zona gării 
Dorobanţu, trece spre nord de valul de piatră, după care se 
plasează la sudul acestuia, mergând în paralel şi ajungând la sud 
de Tomis. Pe parcursul de la Cetatea Pătulului spre Constanţa, 
pe o porţiune de 13 km, între punctele „Gura Ghermelei” şi 
„La Pietre”, urmele lui nu sunt vizibile, astfel că lungimea lui 
ajunge doar la 41 de km, fiind cel mai scurt val dintre cele trei. 
„Valul mare de pământ” ajunge la mare la 1 km sud de „valul 
mic”, în zona actuală a şantierului naval Constanţa, în zona 
intrărilor 3 şi 4 ale portului actual.  

Ȋn ceea ce priveşte „val de piatră”, el este de fapt un 
val de pământ pe coama căruia s-a construit un zid de piatră. 
Lungimea totală a acestui val de pământ cu o creastă de piatră 
este de 59 de km, având capătul vestic pe latura sudică a 
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cetăţii bizantine Axiopolis, aflată pe o faleză prăbuşită a 
Dunării, situată la circa 3 km sud de Cernavodă, de unde 
merge pe direcţia sud-est spre Valea Carasu, pe care o 
urmăreşte până la sud de gara Dorobanţu, în paralel cu „valul 
mare de pământ” din acest punct, unde se pare că îl 
traversează. 

Alte aspecte ale cunoaşterii valurilor utilizate ca fortificaţii 
militare 

 Se ştie, cunoaşterea cât mai profundă a unui produs al 
civilizaţiei nu este simplă şi lipsită de incertitudini, mai ales 
când documentele istorice lipsesc. Plecând de la acest aspect, 
autorii conştientizează dificultatea demersului şi consideră a fi 
important apelul la etimologie.  

În sursele clasice, un obstacol secundar şi pasiv de 
apărare este cunoscut sub două denumiri: şanţ şi val. Ambele 
lexeme nu fac parte din vocabularul dacic. Din punct de 
vedere lingvistic, cuvântul şanţ poate proveni din polonezul 
szánc sau din germanul Schanze. În limba latină există 
cuvântul fossa, care înseamnă groapă, şanţ întărit. În fine, mai 
există cuvântul fossatum (şanţ care înconjoară un obiectiv de 
apărat). Din aceste aspecte rezultă că, în lexicul polonez şi 
german, cuvântul şanţ exista anterior folosirii lui în lexicul 
daco-român.  

Demersul autorilor de a apela la etimologie se înscrie în 
intenţia lor de a obţine cât mai multe şi mai diverse informaţii, 
pentru o cât mai bună reconstituire a evoluţiei uneia dintre 
multiplele  creaţii umane care urmăreau să creeze condiţii 
particulare mai bune. În mijlocul naturii în care homo sapiens 
vieţuieşte şi pe care doreşte să o modifice pentru a obţine „o 
stare de mai bine”, se pot face câteva aprecieri asupra modului în 
care a fost creată cultura materială, putându-se desprinde 
următoarele aspecte general valabile. Orice idee iniţială este 
supusă evoluţiei şi perfecţionării, reflectându-se asupra 
limitelor de utilizare şi, prin urmare, a soluţiilor tehnice 
folosite.  

Aceste aspecte se pot exemplifica referindu-ne chiar la 
tema abordată: şanţul-valul-vallum. Şanţul iniţial nu a fost 
conceput aşa cum se prezintă astăzi, deoarece în perioada 
preistoriei nu exista necesitatea unor astfel de construcţii şi 
nici uneltele necesare edificării lor.  

Vom mai preciza că pentru prelucrarea, modificarea şi 
realizarea unor construcţii geotehnice s-a manifestat odată cu 
apariţia agriculturii; prima unealtă folosită a fost băţul care 
zgâria pământul, pentru a se face însămânţarea. După toate 
probabilităţile, primele lucrări agricole s-au realizat în zona 
inundabilă a Nilului, unde pământul aluvionar permitea o 
prelucrare facilă. Tot în acest spaţiu probabil au apărut şi 

primele forme de canale de irigare elementare. Lăţimea 
canalelor nu depăşea grosimea băţului de execuţie. Mărirea 
dimensiunilor a avut loc odată cu inventarea plugului şi a 
brăzdarului însoţitor.  

Într-o primă etapă, între anii 8000–12000 î.Hr., 
performanţele plugului de lemn erau limitate; prin realizarea 
brazdei a luat naştere un fel de prim canal care, la nevoie, putea fi 
mărit. Singura unealtă cunoscută la acele vremuri era săpăliga 
din corn. Probabil din ea a derivat lopata din lemn, din 
scândură (de aici, vâslele şi elementele propulsoare pentru 
ambarcaţiuni).  

Epoca fierului a dus la o optimizare a uneltelor. 
Societatea se divizează în agricultori şi păstori. Terenurile 
trebuiau împărţite în mod clar, evident, rezultatele muncii 
(hrana) trebuiau depozitate şi apărate. Astfel a apărut şanţul, ca 
modalitate de demarcare a diverselor tipuri de spaţii. Realizarea 
unui şanţ însemna realizarea unei săpături; rezulta, prin urmare, 
un pământ excavat care trebuia depozitat. O astfel de săpătură 
poate fi şi un obstacol militar, în special pentru cavalerie. Cu 
cât obstacolul este mai mare, cu atât este mai uşor de apărat şi 
mai greu de escaladat. Mai uşor de apărat şi mai greu de 
escaladat era un şanţ cu pământ excavat pe o singură parte. 
Astfel a apărut latinescul vallum, care însemna, printre altele, 
un şanţ întărit, un obstacol prevăzut cu o cocoaşă prelungită 
(meterez).  

Obstacolul care prezenta gradul maxim de dificultate 
ar fi dotarea şanţului cu un zid-perete. Soluţia era folosită la cetăţi 
sau castele, dar pe lungimi limitate. Construcţia unui val liniar, 
de lungime notabilă, prevăzut cu un zid coronament perete este 
valul de piatră din Dobrogea. În latină mai există şi termenul 
vallus, cu semnificaţia de stâlp, par, întăritură (prin extensie: 
gard, palisadă). În română s-a păstrat sensul de ridicătură, 
coamă, rambleu.  

Sursele istorice menţionează că romanii preferau să 
construiască drumuri în rambleu, deci folosind o umflătură de 
pământ luată din spaţiul limitrof, care era o soluţie simplă şi 
ieftină totodată. Rambleul prezintă numeroase avantaje, 
elimină necesitatea săpării şanţurilor, suprafaţa rambleului are 
o bună expunere la soare şi vânt, facilitând uscarea şi 
rigiditatea suprafeţei. Soluţia rambleului pare a fi de origine 
europeană, reprezentând un element al civilizaţiei, fără a fi un 
monopol al europenilor. Apariţia agriculturii poate fi legată de 
zona Nilului şi de cea a Mesopotamiei udate de Tigru şi 
Eufrat.  

Agricultura nu este invenţia lui homo sapiens. El a 
înţeles că totul ţine de natură. Totul pleacă de la înţelegerea 
rolului seminţelor, ajunse într-un sol care asigură umiditatea 
minimă necesară.  
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Primul şanţ ale cărui urme se mai pot vedea este acela 
care înconjura cetatea Ierihonului, un şant-obstacol simplu, 
pentru apărare, cu dimensiuni surprinzătoare chiar şi pentru 
epoca actuală (conform arheologilor: 8m lăţime şi 3m 
adâncime).  

Unele surse istorice leagă construcţia Ierihonului de anul 
10000 î.Hr. Probabil că şantul de apărare s-a realizat după 
terminarea cetăţii, ale cărei vestigii se află în lunca Iordanului, la 
circa 15 km de Ierusalim. Următoarea consemnare a existenţei 
şanţurilor este aceea a lui Herodot (vizitează coasta nord-vestică 
a Mării Negre pentru aproximativ 10 ani). Vasile Pârvan afirmă 
că val este o lucrare de fortificaţii constând dintr-un lung dâmb de 
pământ ridicat pe marginea unui şanţ. Dimitrie Cantemir face 
referire la un val care trece peste Siret la satul numit Traian şi 
peste Botna (un curs de apă ce curge de la satul Căuşani – 
Basarabia, parcurgând întreaga Tărtărie şi oprindu-se la râul 
Tanais – astăzi Don).  

În secolele XII-IX î.e.n., în stepele nord-pontice 
trăiau triburi nomade sau seminomade de cimerieni, neorganizaţi 
într-o formă statală. Sciţii i-au făcut pe cimerieni să-şi 
părăsească teritoriul, cei dintâi fiind mai agresivi, mai 
războinici. Prezenţa sciţilor în zona nordică a Mării Negre este 
datată în secolul al VIII-lea e.n.. Ulterior, organizându-se, 
ocupau un teritoriu cuprins între Don, Nipru, Marea Neagră şi 
gurile Dunării (teritoriu denumit şi Sciţia). De aici rezultă 
ideea că aceste şanţuri au fost realizate de sciţi în interiorul 
spaţiului în care locuiau. Se presupune că utilitatea şanţurilor 
era pentru delimitarea unor spaţii.  

Autorii nu pot data când şi unde a apărut cuvântul şanţ, 
probabil odată cu realizarea lui; cum s-a mai menţionat, 
primele şanţuri găsite pe teritoriul României au fost două 
şanturi aproape paralele, care reprezetau obstacole pentru 
accesul la aşezarea Băiceni, aflată pe un bot de deal denumit 
Cetăţuia, în perimetrul comunei Cucuteni, Târgu Frumos, 
judeţul Iaşi. Profilul celor două şanţuri a fost realizat de 
arheologul german Hubert Schimdt şi de românul G. Bersu.  

Cele două şanţuri se află la o distanţă de 11,34 metri 
între axele lor longitudinale. Ele sunt şanţuri simple, obstacole 
pentru apărarea unor comunităţi. Primul şant are mai mult un 
profil de albie adâncă, cu o lăţime între maluri de 7,2m şi o 
adâncime de 3,6m. Înclinarea celor două maluri este de 
aproximativ 60o la primul, la coborâre, şi 30o la malul de 
urcare. Şanţul al doilea are profilul unui triunghi cu vârful 
tăiat şi plasat jos ca bază, având o înălţime-adâncime de 2,5m, 
iar distanţa dintre muchiile superioare ale şanţului este de 
2,16m.  

După datarea arheologilor, aceste şanţuri au fost 
construite în jurul anilor 5.500 î.e.n. Subliniem că pe teritoriul 

culturii neolitice cucuteniene încă nu apăruse soluţia folosirii 
valului. Se pare că această constatare este valabilă şi pentru 
Europa Apuseană. Într-o localitate din regiunea Côte d’Or s-a 
găsit un sistem de apărare pregătit de localnici (probabil celţi sau 
franci), care au săpat un şanţ de apărare de circa 2km, cu 
adâncime de 6 şi o deschidere de 15m, făcându-l netraversabil.  

În franceză, conform dicţionarelor, şanţul simplu este 
numit fossé (cu semnificaţia de groapă, prăpastie). Lexemul 
fossé este de origine latină (<lat. fossa, însemnând şanţ simplu). 
Din cele menţionate mai sus rezultă că şanţul simplu poate fi 
înţeles ca o groapă profilată, adică o groapă îngustă şi cu o 
dimensiune mai mare – lungimea.  

Aspectele anterioare nu epuizează problema 
şanţurilor simple şi a celor prevăzute cu o coamă, cu o cocoaşă 
sau un zid perete. Până la cele prevăzute cu o construcţie 
suplimentară, denumită de romani vallum sau vallus, vom 
menţiona că prima menţionare a unui val este făcută de 
Herodot. Herodot nu ar fi putut folosi termenul de val, pentru că 
în vremea lui lexemul nu avea sensul discutat. În cazul 
construcţiei şanţului din Vix (Côte d’Or), pământul rezultat din 
săpătură a fost folosit pentru construirea unei movile, nu a unui 
val.  

Faptul că în limba latină există termenul vallum 
sugerează că romanii au inventat această construcţie, atunci când 
deja ştiau şi exista şanţul simplu, denumit fossa. Rezultă că 
vallum-ul poate fi considerat o creaţie a romanilor.  

Părerea şi ipoteza noastră este că realizarea Valului lui 
Traian şi, prin urmare, naşterea cuvântului vallum – alături de 
cel deja existent fossa – a avut loc în primul secol al erei 
noastre, în următoarea conjunctură: la anul 15 e.n. s-a constituit 
provincia romana Moesia, care avea în limitele ei Macedonia, 
provincie care ajunsese cea mai puternică bază militară a 
Romei, care avea ca obiectiv atât apărarea graniţelor, limesului 
Imperiului, prin extinderea lui fizică, dar şi a influenţei romane 
în spaţiile limitrofe.  

În anii 72–71 î.e.n. are loc o ciocnire militară între Roma 
şi cetăţile greceşti de pe litoralul nord-apusean al Mării Negre, 
cele mai estice fiind: Cetatea Albă, Olbia şi Kersonesul din 
Crimeea. Era în timpul celui de-al treilea război dus de Roma 
împotriva lui Mithridates al VI-lea. Guvernatorul roman al 
Macedoniei, Terentiu Varro Marcus Lucullus, după ce învinge 
rezistenţa triburilor trace, a bessilor şi moesilor, obţine 
recunoaşterea suzeranităţii Romei asupra oraşelor-colonii 
greceşti de pe litoralul nordic al Mării Negre.  

Probabil această recunoaştere a suzeranităţii Romei s-
a făcut sub presiune militară, prin plasarea unor unităţi 
militare în coloniile greceşti. La această acţiune, cu siguranţă, 
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a participat şi guvernatorul Macedoniei, în calitate de 
comandant al unităţilor militare, ajungând, probabil, şi în 
Crimeea. A văzut şanţurile denumite de Herodot Cimeriene, iar 
de autori – „scitice”. A înţeles potenţialul lor de fortificaţii 
militare, dar cu unele modificări constructive, care să le facă 
mai puternice, dar şi cu posibilitatea lor de a fi limesuri şi, în 
acelaşi timp, drumuri militare şi comerciale.  

Sursele istorice menţionează că în aceste lupte şi 
extinderi ale Moesiei în nord ar fi participat personal şi 
Împăratul Domiţian (81–96 e.n.) şi, ca atare, se poate ca şi el 
să fi văzut şanţul scitic cimerian. Ipoteza autorilor este că cel 
puţin unul dintre cei doi conducători militari romani a văzut 
personal şanţul scitic şi a înţeles potenţialul lui strategic. 
Ipoteza autorilor este susţinută şi de cunoaşterea psihologiei 
latinilor, care au înţeles mai repede ca alţii realizările altor 
populaţii, pe care le-au preluat, folosit şi perfecţionat.  

      Vom menţiona pe etrusci şi greci. Astfel, dintre realizările 
folosite de romani şi de provenienţă non-latină, vom cita: 
sistemul de numeraţie, alfabetul, diverse construcţii şi zeităţi, 
dar şi drumurile.  

Despre marile drumuri ale Antichităţii, dar şi despre 
drumurile romane care au asigurat existenţa Imperiului 

Roman 

 Din perioada domniei lui Cirus (545–539 
î.Hr.) sunt cunoscute drumuri bine construite, care legau 
reşedinţele regale de la Persepolis cu Susa, printr-un sistem de 
drumuri care permitea o maximă viteză de transmitere a 
informaţiilor, a organelor şi a trupelor, ca şi a legăturilor 
comerciale. Cea mai vestită rămâne şoseaua Sardes-
Persepolis, în lungime de 2400 km. Construirea acestor 
drumuri cerea un mare număr de sclavi robi sau de muncitori, fie 
mobilizaţi cu forţa, fie plătiţi. Nu orice stat putea face acest 
lucru. În acest context vom menţiona că în cadrul Imperiului 
Roman a existat o preocupare sistematică de a realiza o reţea 
de drumuri bine concepute, a căror lungime a ajuns la 85000 
km. Această reţea lega Roma de comunităţile şi localităţile cele 
mai importante, strategice economic şi militar, cum ar fi: Roma, 
Capua, Brindisi, Viminacium etc.  

Erau alese distanţele cele mai scurte, fiind folosite şi 
bornele kilometrice. Alegerea traseelor a fost pragmatică, astfel 
că unele drumuri moderne sunt realizate pe aceleaşi vechi trasee. 
Sursa de inspiraţie pentru romani a venit dinspre etrusci şi 
egipteni. 

Drumurile urbane au două spaţii (unul – carosabil, altul – 
pietonal), fiind mărginite de spaţii de locuit, de spaţii 
comerciale, de instituţii etc. 

 

În Roma antică existau trei tipuri de străzi: străzi iter 
(înguste, pietonale); străzi actum (permiteau trecerea unui 
singur vehicul), străzi via (de tip magistrală). La un moment 
dat au fost doar două tipuri de străzi: via sacra şi via nova. 
Faimoasa Via Appia începea de la Roma şi se dirija spre sudul 
peninsulei; Via a fost terminată în anul 312 î.Hr., avea o 
lăţime de 11 metri, care conţinea două benzi centrale de 4,5m 
fiecare, pentru traficul vehiculelor.  

 

Imperiul Roman este probabil cel mai mare şi organizat 
imperiu antic, având graniţe cu o lungime de peste 10000 km, 
cu o suprafaţă de 3.300.000km2 şi aproximativ 70.000.000 de 
locuitori. Roma avea nevoie de resurse, de armată, de drumuri 
militare şi economico-comerciale.  

În lucrarea Şaptezeci de invenţii ale Antichităţii (2005) 
se face următoarea descriere: constructorii drumului roman săpau 
două şanţuri paralele la o distanţă de 12 metri. Pământul săpat 
era aşezat între cele două şanţuri, supraînălţând drumul, devenit 
un drum în rambleu, asemănător cu o „cocoaşă”.  

Drumurile şi alte construcţii arată nivelul de civilizaţie şi 
gradul cunoştinţelor la care se ajunsese în Imperiu. Se poate 
afirma fără nicio reţinere că gradul de civilizaţie exprimă modul 
în care omul, vieţuitorul dintr-o anumită perioadă istorică, îşi 
asigura condiţii de viaţă mai bune, un habitat mai sigur, 
ocrotitor, mai puţin dependent de variaţiile naturii înconjurătoare. 
Asta înseamnă renunţarea la colibe, bordeie şi corturi şi 
folosirea curentă a lemnului, pietrei şi cărămizilor, şi realizarea 
unor construcţii solide, sigure şi protectoare, atât la frig, cât şi la 
căldură. 

 Omul acoperă solul cu un pavimentum, un fel de acoperământ 
făcut din pietriş şi mortar bătătorit, utilizat ca podea pentru 
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camere sau ca pavaj pentru stradă, care era realizată din piatră 
sau cărămidă arsă.  

 

În etapa iniţială a existenţei vehiculelor, străzile erau 
pavate cu piatră sau lemn, conţinând aşa-zisele făgaşe, mici 
şănţuleţe care menţineau carele sau căruţele pe direcţia de mers. 
Acest lucru era posibil când nu se puteau construi roţi cu 
diametre egale, fără spiţe, fixate de o osie cu care se roteau în 
bloc.  Dintr-o sumară analiză a drumurilor romane, rezulta că 
acestea erau construite similar, cu un terasament la bază, peste 
care era suprapusă o suprastructură stratificată, din materiale 
diferite, care, de obicei, nu proveneau din apropierea locului de 
construcţie. Prea puţin au fost puse în discuţie uneltele folosite 
în construirea drumurilor. Putem doar să presupunem folosirea 
unor unelte specifice construcţiilor de pământ: sapa şi săpăliga, 
care provin, din punctul de vedere al etimologiei, din latinescul 
sappa. La acest termen vom adăuga lexemul malleus, din care 
provine românescul mai, obiect pentru bătătorit, compactat 
pământul. Mai puţin latine sunt cuvintele lopată şi hârleţ, 
acestea fiind de provenienţă slavă. Cuvintele vallum şi vallus 
sunt de origine latină, de unde putem deduce că au fost create şi 
utilizate de către romanii care le-au folosit pentru o nouă 
realitate, una încă nedenumită. În mod normal, cuvintele latine 
au fost preluate integral, parţial sau cu modificări şi de alte 
populaţii, acestea fiind nevoite să le înţeleagă şi să le traducă. 
Printre semnificaţiile celor două cuvinte, se găseşte şi înţelesul 
de şanţ întărit. Dar traducerea nu este explicită; în fond, pare de 
neînţeles cum un şanţ poate fi întărit; dacă abordăm şanţul ca pe 
un obstacol-fortificaţie, am putea aprecia că obstacolul este mai 
uşor sau mai dificil de surmontat. Cu alte cuvinte, întărit are 
sensul de dificil sau mai dificil, deci acum putem înţelege că 
traducerea corectă ar fi un şanţ prevăzut cu o dificultate sporită. 
Pentru sporirea dificultăţii, în cazul vallumu-lui se putea adăuga 
o cocoaşă, un greabăn, iar în cazul vallusu-lui se putea utiliza 
palisada. Lemnul palisadei putea fi ulterior utilizat drept 
combustibil sau pentru alte construcţii. Rezistând mai puţin, 
palisadele au dispărut repede în timp şi, odată cu ele, n-a mai 
fost utilizat termenul de vallus, supravieţuind lexemul vallum – 
„valul românesc”.  

Din cele prezentate anterior, rezultă că realizatorii 
acestor şanţuri nu au avut iniţial ideea de a folosi pământul 
săpat pentru a face cu el un val, un greabăn care însoţeşte şanţul 

pentru a creşte dificultatea de escaladare. Autorii consideră că 
cei care au avut această idee au fost conducătorii militari 
romani, instruiţi şi capabili.  

Faţă de faptica şi aspectele de cultură materială 
prezentată, bazându-ne pe memoria lingvistică a lexicului, 
folosind semantica şi etimologia, autorii au ajuns la convingerea 
că creatorii valurilor, în cele două variante constructive (vallum 
şi vallus), sunt latinii, romanii, care, în conjunctura istorico-
economică şi militară din primul secol al erei noastre, au 
conceput şi utilizat obstacolele-fortificaţii, folosite şi ca 
modalitate de demarcaţie a limesului, dar şi ca drumuri romane, 
în construcţie simplificată, numai din pământ probabil bine 
bătătorit, metodă folosită şi de chinezi la construcţia Marelui 
Zid Chinezesc, în zonele în care nu existau resurse de piatră.  

Dorim să mai subliniem făptul că Imperiul Roman a 
avut capacitatea de a înţelege şi prelua creator aspectele, 
formele de civilizaţie ale popoarelor cucerite sau clientelare, dar 
nu numai atât. Imperiul a preluat din cultura materială şi 
nematerială a altor popoare, dar a şi oferit-o pe cea proprie, ba 
chiar a impus-o uneori.  

POST SCRIPTUM 

Cum pare că este tradiţional şi firesc, realizatorului, 
autorului  sau autorilor li se oferă dreptul de a mai spune ceva în 
final. Autorii nu cunosc reguli precise în acest sens şi consideră 
că în final trebuie spuse nişte esenţe. Astfel vom sublinia că 
istoria a fost, este şi va fi un rezultat al activităţilor diverse ale 
oamenilor, ale fiinţelor care gândesc, care pot aprecia, analiza şi 
crea produse materiale, care pot modifica mediul înconjurător 
pentru a obţine acea „stare de mai bine”, care, în general, este 
foarte relativă, am putea spune personalizată, particularizată 
conform percepţiilor şi dorinţelor fiecărui individ denumit 
„homo sapiens”, deci gânditorul, înţeleptul. 

 Homo sapiens observă, înregistrează, memorează 
evenimentul, ca să stabilească cauza efectelor. Unul dintre cei 
mai mari observatori şi deţinători de informaţii a fost Herodot 
din Halicarnas, genial observator şi acumulator al înţelegerii 
comportărilor şi realizărilor omeneşti, dotat de la natură pentru 
aceasta, pentru cunoaşterea istoriei. El spunea că istoria este un 
proces care modifică atât vieţile oamenilor, cât şi pe cele ale 
comunităţilor pe care le constituie. De altfel, în mitologia 
greacă exista o muză a istoriei – „Clio”, care avea grijă de 
desfăşurarea istoriei. 

 Herodot redactează lucrarea Istorii. În consecinţă, 
comunitatea contradictorie a istoricilor îl denumeşte, îl consideră 
„părintele istoriei”. Pentru a-şi merita acest statut pe care nu 
credem că l-a conştientizat, în perioada secolului al V-lea î.e.n., 
timp de zece ani, Herodot vizitează coasta de nord-vest a Mării 
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Negre, pe care existau coloniile greceşti şi se interesează de 
populaţiile cu care coloniştii trebuia să convieţuiască, printre 
acestea numărându-se sciţii, sarmaţii, tracii şi alte populaţii. Din 
punct de vedere al originii etnice, Herodot consemnează că 
populaţiile tracice aparţin aproape în totalitate familiei arimice 
pelasgo-tracice. 

Sursele istorice consemnează că în 443 î.e.n. Herodot a 
participat la formarea unei colonii în sudul Italiei şi la asediul 
oraşului Sesfa, asediu pe care-l descrie în ultima lui lucrare, 
realizată în 448 î.e.n. Din analiza diverselor surse istorice care 
descriu activitatea de observator istoric nu rezultă ca Herodot să 
fi fost partizanul, susţinătorul vreunui om politic. El s-a 
comportat ca un observator neutru, neînregimentat, ca membru al 
unei grupări. Moştenirea lăsată de Herodot şi de urmaşii lui se 
regăseşte în „istoria scrisă, consemnată”! Cine s-a ocupat de 
istorie ca profesionist sau ca pasionat amator ştie foarte bine că 
alături de aspectele istorice consemnate în scris, ca documente 
sau simple relatări, mai sunt diversele tipuri de urme, de 
artefacte, care constituie obiectul arheologiei şi care conţin 
informaţii nepreţuite, care trebuie decriptate de specialişti de 
mare clasă, polivalenţi şi atestaţi. Această problemă este una la 
care autorii lucrării de faţă au trebuit să facă faţă. O etapă de 
cunoaştere a Brazdei lui Novac, a Valurilor lui Traian şi a 
limesurilor s-a făcut tradiţional, desigur, prin găsirea şi 
consultarea unor surse bibliografice elaborate de istorici 
recunoscuţi (N. Iorga, V. Pârvan, A.D. Xenopol, Radu Vulpe etc.). 

Dintre toate materialele consultate şi studiate 
considerăm că cea mai profundă şi profesionistă abordare o are 
Nicolae Densuşianu, care tratează profund şi amănunţit 
problema Brazdei lui Novac, a Valurilor lui Traian şi a 
limesurilor. Densuşianu este unul dintre puţinii istorici care 
vizualizează, prin desene în secţiune, profilul Brazdei lui 
Novac.  

 Autorii au fost cu totul de acord cu punctele de vedere 
exprimate de N. Densuşianu (născut la 18 aprilie 1846 în comuna 
Densuş, mai sus de Grădiştea, Densuş fiind reşedinţa lui 
Claussius Longinus). Nicolae Densuşianu era copilul parohului 
Bizantius Pop (Densuşianu) şi al soţiei lui Sofia. Clasele primare 
le-a făcut la Haţeg. La 17 ani se înscrie la Gimnaziul din Blaj, 
unde învaţă limba greacă, germana şi latina, fapt ce îi va 
permite să înţeleagă, fără traducător, diversele documente pe 
care le va citi în original, aflate la diferite biblioteci şi în arhive. 
În 1865, s-a înscris la Sibiu la Rechtsakademie, pentru a studia 
dreptul. A avut un frate, Aron, profesor de latină la Universitatea 
din Iaşi, autorul Negriadei, al Istoriei limbii şi literaturii 
române. Fiul lui Aron, aşadar nepotul lui Nicolae Densuşianu, 
este prof. univ. Ovid Densuşianu. Familia din care se trăgea 
Densuşianu era o veche familie românească, având numele de 
Pop de Haţeg, aflată în spaţiul Austro-Ungariei imperiale.  

Reamintim că în 1/13 aprilie 1858, Conferinţa 
reprezentanţilor celor şapte puteri stabileşte viitorul celor două 
Principate, reunite apoi. În acest context, în luna august 1867 
Nicolae Densuşianu trece cu succes examenul anului al II-lea de 
drept de la Rechtsakademie din Sibiu, după care ajunge în 
Principatele Unite. La 15 august 1867, redactează o adresă către 
Societatea Literară Română (Societatea Academică Română din 
1867, Academia Română din 1879), iar Societatea rezolvă 
cererea, cu ajutorul unei fundaţii patriotice existente în cadrul 
municipiului Brăila, care îi va asigura lui N. Densuşianu un 
stipendiu anual de 2000 de lei. În timpul evenimentelor politico-
militare din Imperiul Austro-Ungar din 1848, tatăl lui Nicolae 
Densuşianu decedează. Sprijinul financiar primit de la Consiliul 
Municipal Brăila i-a fost de mare ajutor. Şansa i-a surâs. Postul 
de notar suprem de la magistratura urbei Făgăraş, devenit 
vacant, îl obţine Nicolae Densuşianu, cu o leafă de 400 de 
franci, anual. Slujba de notar public a fost deţinută de Nicolae 
Densuşianu  între 1876-1912. 

 Odată cu trecerea trupelor Regatului Român în Bulgaria 
în 1877, Nicolae Densuşianu intra în România în mod definitiv. 
Mai mult, la data de 27 decembrie 1877, Ministerul de Interne 
Ungar îi acordă dreptul de emigrare. Se constată că la 25 
februarie 1880 Nicolae Densuşianu depune jurământul înaintea 
Curţii de Apel, Secţia I, pentru a exercita profesiunea de avocat, 
pe care a profesat-o la Braşov şi la Bucureşti, preocupându-se de 
istorie, în paralel. Biografii afirmă că „oriunde era deci o 
mişcare naţională serioasă îl găsim de faţă”, astfel încât 
Academia Română  „apreciind înaltele D-stră o serie de 
calităţi, cât şi activitatea ce aţi arătat pentru dezvoltarea 
culturală între români, v-a ales în şedinţa din 15/27 aprilie 
1880 membru corespondent al ei în secţiunea istorică”, el 
răspunzând că „pentru a persevera şi mai departe pe cariera 
studiilor istorice mă voi sili astfel a corespunde votului cu care 
am fost onorat!”  

În acest context, Nicolae Densuşianu începe, în 1886, 
publicarea de documente privitoare la istoria românilor, 
continuând până în 1897. Aceste documente reprezintă şase 
tomuri, care conţin 4592 de pagini, concepute cu simţ de 
răspundere, cu meticulozitate, de pe poziţiile unui cercetător 
neutru, în spiritul adevărului absolut, N. Densuşianu fiind un 
superpasionat istoric, cu o atenţie deosebită acordată istoriei 
românilor. Aceasta se poate recunoaşte din diverse documente 
aflate şi preluate din biblioteci şi din arhive greu accesibile.  

N. Densuşianu întreprinde o călătorie ştiinţifică în Italia, 
în 1887. Pe traseul România-Italia cercetează în biblioteca 
Academiei croate din Zagreb (Agram, în germană). Se opreşte 
în Istria, ajunge în Dalmaţia şi pentru mai mult timp în Ragusa, 
de unde ajunge la Roma, unde petrece 7 luni studiind în 
biblioteca şi arhiva Vaticanului regestele pontifilor romani. În 
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continuare ajunge în Apulia, Calabria şi Sicilia, de unde aduce în 
România un însemnat şi important material istoric şi etnografic. 

Înaintea acestui mare periplu apusean, N. Densuşianu a 
cercetat sistematic bibliotecile şi arhivele din Imperiul Austro-
Ungar, ca şi pe cele din Transilvania, din oraşele Blaj, Alba, 
Oradea, Făgăraş, Braşov, Pesta, Viena.Şi-a sacrificat viaţa 
personală pentru viaţa între pereţii bibliotecilor şi ai arhivelor, 
pentru a găsi şi cunoaşte cât mai profund istoria românilor aflaţi 
în diferite spaţii. Acest împătimit al istoriei neamului a părăsit 
viaţa lumească la 24 martie 1911. Sufletul l-a părăsit după o 
viaţă plină de tot felul de resemnări, de muncă migăloasă, 
cinstită. A trăit 65 de ani, din care se apreciază că 26 i-a dedicat 
elaborării vol. Dacia preistorică. 

Reamintim crezul pe care istoricul împătimit N. 
Densuşianu l-a respectat în timpul vieţii, acela „de a nu uita pe 
nimeni, de a nu sacrifica pe nimeni, de a înfăţişa în această 
lucrare fiecare parte din teritoriul locuit de români, precum şi 
faptele şi evenimentele ce le aparţin”. El nu a avut bucuria de a 
vedea „Dacia preistorică” tipărită integral.  

 Demersul autorilor de a aborda problema construcţiilor 
arhaice geotehnice a fost instinctual motivată, generată de 
nedreptatea omenească faţă de construcţiile geotehnice arhaice 
şi faţă de superpasionatul istoric N. Densuşianu, care a renunţat 
la viaţa reală, cu micile şi marile plăceri, pentru satisfacţii de 
natură psihică, de cunoaştere a trecutului. Hominidul este materie 
vie superior organizată, care gândeşte, folosind noţiuni, ceea ce 
înseamnă o muncă intelectuală, bucurie a cunoaşterii cauzelor 
ce au o serie de efecte, care pot constitui o stare de mai bine 
pentru convieţuire. Hominidul s-a autocaracterizat ca sapiens, 
chiar sapiens,-sapiens, adică gânditorul, înţeleptul, cel ce 
analizează şi pricepe legăturile cauzale care se caracterizează prin 
repetabilitate. Cunoaşterea repetabilităţii, dacă este potrivnică 
omului, poate evita efectele cauzale negative ale desfăşurării 
vieţii lui homo sapiens.  

 Cel ce a consemnat existenţa în peninsula Crimeia a 
şanţului lat, lung şi vechi (numit cimerian în tradiţia populară şi 
întins de la Munţii Taurici şi până la lacul Meotic), Herodot 
deci, n-a făcut decât să preia şi  să consemneze informaţia 
nemotivată prea corect. Azi suntem în măsură să considerăm că 
aceste şanţuri n-au putut fi realizate de cimerieni, care erau un 
conglomerat de triburi nomade, care nu se ocupa cu agricultura 
şi oieritul. Cercetările istorice au stabilit că populaţia cimeriană se 
ocupa cu metalurgia fierului şi cu domesticirea şi utilizarea cailor. 
Mai credibil este ca nomazii cimerieni să fi fost influenţaţi de 
sciţi şi de traci, aceştia fiind organizaţi statal, deci putând 
dispune şi organiza o forţă de muncă importantă pentru a realiza 
şanţurile văzute de către Herodot. Menţionăm că în epoca 
vieţuirii lui Herodot (sec. V î.e.n.) uneltele cu care se puteau 
construi valurile erau săpăliga şi lopata de fier, primitive, care 

solicitau mână de lucru organizată, dirijată, care nu era la 
îndemâna unei populaţii nomade. Nu este de condamnat 
denumirea dată de Herodot, de şanţuri cimeriene. Acum – la 
etapa actuală de cunoaştere – mai corect este să le denumim 
şanţuri scitice sau şanţuri tracice. Ele au fost văzute de romani,  
de Licinius Crassus, guvernatorul Macedoniei, care, ca roman 
inteligent, le-a preluat în folosul Imperiului Roman. Romanii au 
avut marea calitate de a prelua tot ce era util şi avantajos pentru ei 
de la alte popoare. Autorii ţin să precizeze că lucrarea nu are un 
caracter exhaustiv. Informaţiile au fost preluate numai din 
sursele bibliografice recunoscute şi menţionate în cel puţin două 
surse istorice distincte. Autorii precizează că sursele care au 
menţionat construcţiile doar la modul general, fără o descriere  a 
lucrării geotehnice primitive, pe care nu le-am regăsit în alte 
surse, nu au fost menţionate şi abordate în lucrarea de faţă. Vom 
mai menţiona că în unele cazuri lucrările geotehnice arhaice au 
fost cercetate cu zeci de ani în urmă. În majoritatea cazurilor am 
contactat autorităţile locale pentru precizări sau informaţii 
actualizate, care au fost introduse în textul de faţă, dacă ele 
meritau acest lucru. Să mai remarcăm că, în general, în toate 
localităţile aflate pe traseul lucrărilor geotehnice arhaice era 
ştiută existenţa acestora. Am găsit pasionaţi de istorie şi de 
aceste construcţii geotehnice. Ne-au împărtăşit informaţii 
personale despre obiectivul de interes, cu discernământ istoric, 
arheologic. Am întâlnit şi pseudoamatori de istorie, care se aflau 
în treabă. Niciunul dintre autori nu are pregătire de istoric, 
atestată. Mai mult soarta a vrut ca – în calitate de evacuat din 
Cernăuţi – să locuiesc pe traseul Limesului Alutanus, precum şi 
al altor porţiuni de valuri ale lui Traian. Ca atare, cât de cât sunt 
familiarizat cu traseul lor, ceea ce mi-a format simţul posibilului 
şi al realităţii folosite. Am străbătut, pe-o motocicletă, multe 
drumuri care au fost valuri, brazde, limesuri, drumuri 
împărăteşti. 

 Bibliografie selectivă 
1. Nicolae Densuşianu, Dacia preistorică, Editura Arhetip, Bucureşti, 2002; 
2. Nicolae Iorga, Drumuri vechi; conferinţă ţinută la „Şcoala de Poduri şi 
Şosele”, Editura Cultura Neamului Românesc; tipografie, legătorie, editură, 
Bucureşti, 1920; 
3. Ing. Rolland Eminet, Drumurile din patria noastră de-a lungul veacurilor, 
Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii, Bucureşti, 1959; 
4. Ghiorghe Papuc LXX. Om al cetăţii, Editura Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân”, Constanţa, 2016; 
5. Gh. Papuc, Despre valurile transdobrogene, Revista „Pontica”, nr. 25, 1992; 
6. Brian M. Fagan, Şaptezeci de invenţii ale Antichităţii, Editura Aquila, 2005; 
7. Ştefan Bălan, Nicolae Şt. Mihăilescu – Istoria Ştiinţei şi Tehnicii în România, 
Editura Academiei R.S.R., 1985; 
8. Wikipedia – Enciclopedie liberă.  
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Cetatea Ibida și „Cavoul lui Tudorka
Slava Rusă (jud. Tulcea)

 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

     Pe pământul milenar al Dobrogei „răsar” din pământ la 
tot locul urme ale civilizațiilor ce au locuit aici și care s
perindat de-a lungul timpului.  

șa se întâmplă și în localitatea Slava Rusă
Kazîl-Sar) care este un sat din comuna Slava Cercheză
(jud. Tulcea). Aceasta se află în partea central

județului, în Podișul Babadagului. Satul acoperă par
dintre cele mai mari aglomerări urbane romane din 
(Sciția Mică), cunoscută ca Cetatea Libida (sau 
Ibida“ cum a fost identificată de Vasile Pârvan în anul 1911), de 
24 ha (secolele II-VI d.Hr.).  

Astăzi se mai văd încă porțiuni din zidul de incintă, cu turnuri, 
poartă ș.a. În prezent este în desfășurare o explorare
de amploare. Situl arheologic nu a fost încă studiat în 
profunzime, dar atât cât a fost el dezvelit, sugerează faptul că 
această cetate a fost la un moment dat și mai puternică și mai 
populată decât Histria.  În centrul cetății s-a descoperit 
bazilică cu trei nave și 3 abside, aici existând 7 niveluri de 
locuire.  Această adevărată comoară arheologică con
rândul ei comori, în această zonă găsindu-se frecvent monezi 
antice și obiecte antice.  

La poalele dealului Harada stă mândră Cetate
considerată a fi cea mai mare fortificație a perioadei romane 
târzii din Dobrogea. Are tot dreptul să aibă acest statut, din 
moment ce se întinde pe o suprafață de 24 ha și avea o centură 
de fortificații desfășurată pe o lungime de 2.000 m, cu 24 
turnuri și trei porți. Incursiunea noastră în istorie o începem prin 
a spune că Ibida a jucat de-a lungul secolelor rolul unuia dintre 
cele mai importante oraşe antice ale Scytiei Minor.

A
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Cavoul lui Tudorka” din 
Slava Rusă (jud. Tulcea) 

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

Pe pământul milenar al Dobrogei „răsar” din pământ la 
țiilor ce au locuit aici și care s-au 

șa se întâmplă și în localitatea Slava Rusă (în trecut 
comuna Slava Cercheză 

). Aceasta se află în partea central-sudică a 
. Satul acoperă parțial una 

dintre cele mai mari aglomerări urbane romane din Dobrogea 
(sau Ibida; „Polis 

Ibida“ cum a fost identificată de Vasile Pârvan în anul 1911), de 

 

țiuni din zidul de incintă, cu turnuri, 
ș.a. În prezent este în desfășurare o explorare arheologică 

Situl arheologic nu a fost încă studiat în 
profunzime, dar atât cât a fost el dezvelit, sugerează faptul că 

și mai puternică și mai 
a descoperit o 

și 3 abside, aici existând 7 niveluri de 
Această adevărată comoară arheologică conține la 

se frecvent monezi 

La poalele dealului Harada stă mândră Cetatea Ibida, 
ție a perioadei romane 

târzii din Dobrogea. Are tot dreptul să aibă acest statut, din 
ță de 24 ha și avea o centură 

ții desfășurată pe o lungime de 2.000 m, cu 24 de 
Incursiunea noastră în istorie o începem prin 

a lungul secolelor rolul unuia dintre 
cele mai importante oraşe antice ale Scytiei Minor. În plus, unul 

dintre elementele care îi oferă particularitate Cetă
fortăreața impunătoare pe care nicio altă cetate din lumea antică 
a Dobrogei nu a putut să o întreacă sau să o egaleze.

Numele acestui vestigiu istoric vine din limba turcă 
înseamnă „Cetatea Fetei“, însă motivul pentru care a fost ales 
acest nume s-a pierdut în negura timpului. Cetatea Ibida este 
unică și datorită faptului că prin spațiul ei fortificat trece un curs 
de apă (pârâul Slava). Complexul istoric din satul Slava Rusă 
este format din:cetatea propriu-zisă, în centrul căreia s
descoperit marea bazilică; fortificaţie anexă de refugiu;
observaţie (acest fort romano-bizantin este situat în prelungirea 
dealului Harada, iar poziția sa, la 158 m altitudine, a contribuit 
la definirea rolului său, și anume punct de supraveghere a
întregii vai). În zilele noastre, turiștii care vin să exploreze 
aceste ținuturi dobrogene pot vizita Poarta de Vest, Turnul 8 și 
latura de nord a incintei fortificate.  

De asemenea, ei se pot aventura 
Tudorka, aflat la aproximativ 1,5 km vest de cetatea antică
1 kilometru distanță de satul modern
bizantină a așezării. Monument funerar
după numele bătrânului din sat care
întâmplare. Arheologii au stabilit că 
între veacurile 4 și 6 d.Hr.(1500 de ani
unei familii importante din cetate.
descoperite osemintele a 39 de persoane,
toții rude, pentru că în urma studiului
descoperit că sufereau de o deficiență
făcea să șchiopăteze. Edificiul impresionant
piatră și cărămizi și este compus dintr
funerară de 20 de metri pătrați. Pereții 
vegetale, dar timpul și-a pus amprenta,
pot fi văzute cu ochiul liber. În marginile
paturi funerare de piatră de depunere a
a cavoului este legată de acest punct: 
podeaua de piatră se află un lăcaș secret
care era acoperit pe vremuri cu mai
arheologii au intrat în cavou pentru prima
șase dintre cărămizi fuseseră scoase cu
mică nișă goală. Este clar că nu a fost
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dintre elementele care îi oferă particularitate Cetății Ibida este 
ța impunătoare pe care nicio altă cetate din lumea antică 

a Dobrogei nu a putut să o întreacă sau să o egaleze. 

Numele acestui vestigiu istoric vine din limba turcă și 
“, însă motivul pentru care a fost ales 

a pierdut în negura timpului. Cetatea Ibida este 
și datorită faptului că prin spațiul ei fortificat trece un curs 

de apă (pârâul Slava). Complexul istoric din satul Slava Rusă 
zisă, în centrul căreia s-a 

coperit marea bazilică; fortificaţie anexă de refugiu; fortul de 
bizantin este situat în prelungirea 

ția sa, la 158 m altitudine, a contribuit 
și anume punct de supraveghere asupra 

știi care vin să exploreze 
ținuturi dobrogene pot vizita Poarta de Vest, Turnul 8 și 

 
De asemenea, ei se pot aventura și spre Cavoul lui 

iv 1,5 km vest de cetatea anticăși la 
modern, în necropola romano-
funerar antic a fost numit astfel 

care l-a descoperit din 
 acest cavou a funcționat 
ani vechime) și a aparținut 

cetate. În monument au fost 
persoane, toți creștini.Erau cu 

studiului antropologic s-a 
ță genetică osoasă, care îi 

impresionant este clădit din 
dintr-un dromos și o cameră 

 erau viu pictați cu motive 
amprenta, iar acum desenele abia 

marginile camerei se află două 
a defuncților. Marea taină 
 între cele două paturi, în 

secret de mici dimensiuni, 
mai multe cărămizi. Când 
prima oară au observat că 
cu grijă, lăsând să se vadă o 
fost mâna unor vânători de 



 

        33333333                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

comori ignoranți, care în căutarea comorii, ar fi spart
cărămizi ale ascunzătorii secrete și ar fidevastat
Lăcașul era ideal pentru ascunderea unor obiecte
bijuterii de valoare sau poate chiar monede. 
concluzia logică potrivit căreia cineva din familie
acolo o mică comoară, în vremuri de răstriște
lucrurile s-au mai liniștit, s-a întors pentru a o recupera.
fi însă o ipoteză: unul dintre membri clanului, știind
din lăcaș, a sustras-o, pentru a se bucura singur
fost cel care a luat comoara, în ce consta aceasta
petrecut această faptă, acestea sunt întrebări la care,
vom afla niciodată răspunsuri…  

Prin ordinul Nr.2222 din 18.04.2012, s-
monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică 
„A“, imobilul „Monument funerar roman” (Cavoul „Tudorka“) 
din satul Slava Rusă, comuna Slava Cercheză, jud
emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
publicat în Monitorul Oficial nr. 357 din 25 mai 2012. Astfel 
există șansa unei investiții pentru cercetarea aprofundată, 
conservarea și posibila vizitare a „Cavoului Tudorka” din Slava
Rusă.   

Sper că astfel am reușit să vă stârnesc interesul pentru 
Cetatea Ibida și cu această ocazie să faceți o vizită la situl 
arheologic de la Slava Rusă (jud. Tulcea), pentru a cunoa
moștenirea istorică adăpostită aici.  

Surse: wikipedia.org; academia.edu; informa
euiubesctulcea.ro; cimec.ro; romanialibera.ro; povestilemariinegre.ro  

 

Târgoviște – „Cetatea celor 33 de voievozi
a avut de fapt 40 de domnitori

       
         Municipiul Târgoviște, cel ce urma să devină capitală a 
României într-un plan care a rămas doar în forma sa 
teoretică, are ca „perlă a coroanei” sale istorice 
Scaun ce tronează aici, ca obiectiv turistic de prim rang.

osta Cetate de Scaun a Ţării Româneşti
fost, vreme de 350 de ani, cea mai importantă zonă 
culturală, comercială şi militară din Ţara Românescă. De 

aici se emiteau „actele de domnie” şi tot aici se înscăunau, sau 
detronau, domnitori celebri. Târgovişte este cunoscută ca fiind 
și „Cetatea celor 33 de voievozi”, dar istoric, n
este de 40. Primul domnitor de la Târgovişte a fost Mircea cel 
Bătrân (1386-1418), chiar dacă el nu a stat în Târgovişte, fiind 
domnul Ţării Româneşti (Maior Valachia). I-a urmat fiul său, 
Mihail (1409-1420), care îi era şi asociat la domni
cel Bătrân. Ultima domnie, dar una frumoasă, în care Târgovişte 
a înflorit cultural şi nu numai, a fost cea a lui Constantin 
Brâncoveanu, care a refăcut Curtea Domnească în totalitatea sa. 
„Domnia a început la Târgovişte cu Mircea cel Bătrân, 
dacă el nu a stat în Târgovişte, pentru că el era domnitorul. El 
îi dă calitatea de capitală Târgoviştei, pentru că în 1396, un 
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spart și celelalte 
fidevastat total locul. 

obiecte de preț, 
 S-a tras astfel 
familie a ascuns 
ște și când afară 
recupera. Ar mai 
știind de comoara 

singur de ea. Cine a 
aceasta și când s-a 
care, probabil, nu 

-a clasat în Lista 
monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică 
„A“, imobilul „Monument funerar roman” (Cavoul „Tudorka“) 
din satul Slava Rusă, comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea, 
emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional și  
publicat în Monitorul Oficial nr. 357 din 25 mai 2012. Astfel 

șansa unei investiții pentru cercetarea aprofundată, 
și posibila vizitare a „Cavoului Tudorka” din Slava 

șit să vă stârnesc interesul pentru 
și cu această ocazie să faceți o vizită la situl 

arheologic de la Slava Rusă (jud. Tulcea), pentru a cunoaște 

mia.edu; informații-romania.ro; 
euiubesctulcea.ro; cimec.ro; romanialibera.ro; povestilemariinegre.ro   

Cetatea celor 33 de voievozi” 
a avut de fapt 40 de domnitori 

ște, cel ce urma să devină capitală a 
un plan care a rămas doar în forma sa 

teoretică, are ca „perlă a coroanei” sale istorice Cetatea de 
ce tronează aici, ca obiectiv turistic de prim rang.  

Cetate de Scaun a Ţării Româneşti, Târgovişte, a 
mai importantă zonă 

culturală, comercială şi militară din Ţara Românescă. De 
aici se emiteau „actele de domnie” şi tot aici se înscăunau, sau 
detronau, domnitori celebri. Târgovişte este cunoscută ca fiind 

istoric, numărul lor real 
este de 40. Primul domnitor de la Târgovişte a fost Mircea cel 

1418), chiar dacă el nu a stat în Târgovişte, fiind 
a urmat fiul său, 

1420), care îi era şi asociat la domnie lui Mircea 
Ultima domnie, dar una frumoasă, în care Târgovişte 

a înflorit cultural şi nu numai, a fost cea a lui Constantin 
Brâncoveanu, care a refăcut Curtea Domnească în totalitatea sa. 
Domnia a început la Târgovişte cu Mircea cel Bătrân, chiar 

dacă el nu a stat în Târgovişte, pentru că el era domnitorul. El 
îi dă calitatea de capitală Târgoviştei, pentru că în 1396, un 

cavaler bavarez Hans Schiltberger, care luptase în bătălia de la 
Rovine, când a venit ca să lupte cu cruciada, la care a 
participat şi Mircea, spune într-o cronică mai târzie, că a trecut 
spre Rovine, prin cele două capitale ale Ţării Româneşti, Argeş 
şi Târgovişte”ne spune istoricul și jurnalistul târgoviștean 
George Coandă(două capitale avea Țara Românească, cu două 
Valahii (Mare și Mică), așa cum era și în Moldova (cu două 
Moldove, cea „de sus” și „cea de jos”; principiu reluat din 
Vechea Biserică Pământeană Valaho 
Aur primordiali, pe principiul Egiptului de Sus 
Jos). 

Deci atunci Târgovişte exista ca oraş. Din 1396 şi până în 1714, 
când a fost ridicat din domnie Constantin Brâncoveanu, timp de 
350 de ani, Târgovişte a fost capitală, uneori împărţind cu 
Bucureştiul acestă „onoare” (pe vremea lui Vlad Ţepeş). „
domnitori stăteau la Bucureşti şi veneau şi la Târgovişte
mai spune istoricul George Coandă. Ora
dezvoltă rapid, în primul rând datorită construirii drumului 
comercial care făcea legătura între Braşov şi portul Brăila, situat 
în extrema estică a statului muntean, iar în cel de
datorită poziţiei strategice a oraşului, devenit în anii 1368
refugiu al familiei domneşti şi principalul centru de comandă al 
operațiunilor militare din timpul războiului dintre Vladislav 
Vlaicu şi regele Ungariei, Ludovic de Anjou, conflict finalizat 
prin înfrângerea oştilor maghiare pe frontul de luptă de pe valea 
Ialomiţei.   

Pentru informarea turiștilor, la intrarea în 
Curții Domnești din Târgoviște există o placă de marmură pe 
care sunt trecuți „Cei 33 de voievozi” ce î
această cetate, dar.. ei nu sunt de fapt doar 33, ci mai mul
Cum s-a ajuns la acest neadevăr istoric? „
A fost o eroare a celor de la Muzeul Judeţean. Au pus atunci un 
muzeograf care nu era istoric de meserie, era un învăţător, să 
adune toţi voievozii care au domnit la Târgovişte. Era dispoziţie 
de la Bucureşti să se pună în valoare trecutul istoric şi, după 
vizita lui Nicolae Ceauşescu şi a generalului francez Charles de 
Gaulle, la Curtea Domnească, a spus dictatorul să punem în 
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cavaler bavarez Hans Schiltberger, care luptase în bătălia de la 
Rovine, când a venit ca să lupte cu cruciada, la care a 

o cronică mai târzie, că a trecut 
spre Rovine, prin cele două capitale ale Ţării Româneşti, Argeş 

și jurnalistul târgoviștean 
Țara Românească, cu două 

și Mică), așa cum era și în Moldova (cu două 
și „cea de jos”; principiu reluat din 

Vechea Biserică Pământeană Valaho – Egipteanăa Geților de 
, pe principiul Egiptului de Sus și Egiptului de 

 

rgovişte exista ca oraş. Din 1396 şi până în 1714, 
când a fost ridicat din domnie Constantin Brâncoveanu, timp de 
350 de ani, Târgovişte a fost capitală, uneori împărţind cu 

acestă „onoare” (pe vremea lui Vlad Ţepeş). „Unii 
Bucureşti şi veneau şi la Târgovişte”, ne 

mai spune istoricul George Coandă. Orașul Târgovişte se 
dezvoltă rapid, în primul rând datorită construirii drumului 
comercial care făcea legătura între Braşov şi portul Brăila, situat 

muntean, iar în cel de-al doilea rând 
datorită poziţiei strategice a oraşului, devenit în anii 1368-1369 
refugiu al familiei domneşti şi principalul centru de comandă al 

țiunilor militare din timpul războiului dintre Vladislav 
ei, Ludovic de Anjou, conflict finalizat 

prin înfrângerea oştilor maghiare pe frontul de luptă de pe valea 

știlor, la intrarea în Cetatea 
ște există o placă de marmură pe 

33 de voievozi” ce își leagă numele de 
această cetate, dar.. ei nu sunt de fapt doar 33, ci mai mulți (40). 

a ajuns la acest neadevăr istoric? „S-a întâmplat în 1973. 
A fost o eroare a celor de la Muzeul Judeţean. Au pus atunci un 

ra istoric de meserie, era un învăţător, să 
adune toţi voievozii care au domnit la Târgovişte. Era dispoziţie 
de la Bucureşti să se pună în valoare trecutul istoric şi, după 
vizita lui Nicolae Ceauşescu şi a generalului francez Charles de 

Domnească, a spus dictatorul să punem în 
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valoare şi noi domnitorii, că am avut unii importanţi la 
Târgovişte. Era indicaţie de partid. Acel muzeograf nu s
bine în documente şi a omis anumiţi domnitori. Nu sunt 
domnitori importanţi, au domnit o scurtă perioadă, dar 
contează la număr pentru că ei au domnit aici şi au emis acte în 
acea perioadă”, adaugă George Coandă. Și astfel au fost șterși 
din istorie 7 voievozi... Este adevărat că, în Ţara Românească
la acea perioadă, domnitorii erau la mâna boierilor bogaţi care îi 
trădau la Istanbul. „Erau schimbaţi precum mânuşile în teatru. 
Erau boieri trădători care făceau trădări la Istambul, dând 
bani mulţi sultanului. Sultanul îi schimba. Din când în când mai 
apărea câte unul mai tare: un Vlad Ţepeş, un Mi
un Brâncoveanu, care a stat un sfert de secol. Restul erau 
schimbaţi din cadrul aceleiaşi familii. Nu întotdeauna se 
impunea domnitorul prin războaie. Sultanul trimitea pe un om 
de bază, punea flamura neagră pe umărul domnitorului şi îl 
mazilea. A doua zi era schimbat cu altul. E o istorie complicată 
a Ţării Româneşti”, crede Coandă.   

Și iată cum turistul român sau străin pleacă din 
Târgoviște cu ideea „Cetății celor 33 de voievozi
necorectând în vreun fel acestă eroare impardonabi
așa?   Surse: calatordigital.ro; amfostacolo.ro; ziarulnatiunea.ro; 

cunoastelumea.ro 

Cetatea de Scaun a Sucevei, fortifica
care nu a fost cucerită vreodată

Arheolog Emil Constantin URSU 

        Cetatea de Scaun a Sucevei, cea mai mare din spa
extracarpatic, construită în perioada de glorie a Moldovei 
medievale,  a intrat în istorie ca fiind necucerită vreodată. 

eși construită în perioada domnitorului Petru I Mu
Cetatea Suceava este pomenită în legătură cu numele 
lui Ștefan cel Mare, în perioada îndelungatei domnii a 

acestuia fiindu-i construite cele mai importante fortifica
relatează Agerpres. 

Cetatea de Scaun a Sucevei făcea parte din sistemul de 
fortificații construit în Moldova la sfârșitul secolului 
în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul de 
fortificații cuprindea curți domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, 
precum și cetăți de importanță strategică — în scop de apărare, 
întărite cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau cu 
adânci. 

Cele mai serioase și importante modificări și fortificații, 
inclusiv curtea interioară, au fost realizate în timpul domniei lui 
Ștefan cel Mare, în secolul al XV-lea, la aproximativ 100 de ani 
de la construirea ei de către Petru I. 

D
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valoare şi noi domnitorii, că am avut unii importanţi la 
Târgovişte. Era indicaţie de partid. Acel muzeograf nu s-a uitat 
bine în documente şi a omis anumiţi domnitori. Nu sunt 

rtă perioadă, dar 
contează la număr pentru că ei au domnit aici şi au emis acte în 

Și astfel au fost șterși 
din istorie 7 voievozi... Este adevărat că, în Ţara Românească, 

rilor bogaţi care îi 
Erau schimbaţi precum mânuşile în teatru. 

Erau boieri trădători care făceau trădări la Istambul, dând 
bani mulţi sultanului. Sultanul îi schimba. Din când în când mai 
apărea câte unul mai tare: un Vlad Ţepeş, un Mihai Viteazul, 
un Brâncoveanu, care a stat un sfert de secol. Restul erau 
schimbaţi din cadrul aceleiaşi familii. Nu întotdeauna se 
impunea domnitorul prin războaie. Sultanul trimitea pe un om 
de bază, punea flamura neagră pe umărul domnitorului şi îl 

ea. A doua zi era schimbat cu altul. E o istorie complicată 

i iată cum turistul român sau străin pleacă din 
ții celor 33 de voievozi”, nimeni 

necorectând în vreun fel acestă eroare impardonabilă. O fi bine 
calatordigital.ro; amfostacolo.ro; ziarulnatiunea.ro; 

Cetatea de Scaun a Sucevei, fortificația 
nu a fost cucerită vreodată 

Emil Constantin URSU - Suceava 

Cetatea de Scaun a Sucevei, cea mai mare din spațiul 
extracarpatic, construită în perioada de glorie a Moldovei 

a intrat în istorie ca fiind necucerită vreodată.  

i construită în perioada domnitorului Petru I Mușat, 
Cetatea Suceava este pomenită în legătură cu numele 

Ștefan cel Mare, în perioada îndelungatei domnii a 
i construite cele mai importante fortificații, 

Cetatea de Scaun a Sucevei făcea parte din sistemul de 
ții construit în Moldova la sfârșitul secolului al XIV-lea, 

ției pericolului otoman. Sistemul de 
ții cuprindea curți domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, 

în scop de apărare, 
întărite cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau cu șanțuri 

și importante modificări și fortificații, 
inclusiv curtea interioară, au fost realizate în timpul domniei lui 

lea, la aproximativ 100 de ani 

Directorul Muzeului Bucovinei din Suceava, arheologul Emil 
Constantin Ursu, spune că Cetatea de Scaun a Sucevei a avut un 
rol strict militar. Fiind foarte bine fortificată 
defensiv foarte bun, nu a avut niciodată o garnizoană foarte 
mare. Rolul strict militar al cetății, potrivit lui Emil Ursu, rezidă 
și din faptul că Sala Tronului nu era aici, ci la Curtea 
Domnească. 

Cetatea de Scaun a Sucevei păstra și tezaurul Moldovei, jefuit 
de Soliman I Magnificul în 1538. 

Prima atestare documentară a Cetății Sucev
februarie 1388, în care este vorba despre un împrumut de 3.000 
de ruble de argint frâncesc cerut lui Petru Mu
Poloniei, care a oferit drept garanție de restituire a banilor 
provincia Pocuția. Documentul se încheie cu textul:'
cartea în Cetatea Sucevei, luni, în întâia săptămână a Postului 
sub pecetea noastră, în anul nașterii Domnului 1388". În același 
an, Petru I Mușat, care era căsătorit cu sora regelui Poloniei 
Vladislav II Iagello (1386-1434), a mutat capitala
Siret la Suceava. 

Cercetările arheologice efectuate aici în a doua jumătate a 
secolului al XX-lea au identificat mai multe etape de construc
a cetății. Nu au fost identificate fortificații anterioare, rezultând 
că prima construcție fortificată datează din epoca domniei lui 
Petru I Mușat. Datarea construcției s
descoperirea a câtorva zeci de monede de argint, toate emise de 
monetăria voievodului Petru I Mușat, în cel mai vechi nivel al 
sitului. 

Petru I Mușat a construit la Suceava o cetate fortificată pentru a
i servi ca reședință voievodală.Cetatea avea forma unui 
patrulater regulat, cu laturile opuse de lungimi egale, iar în 
exterior, la fiecare colț, dar și pe mijlocul fiecărei laturi, erau 
dispuse bastioane cu latura de patru metri. Zidurile aveau o 
grosime de aproximativ doi metri, fiind construite din piatră 
nefasonată, între pietre aflându-se umplutură de piatră legată cu 
mortar, în care s-a mai pus piatră și cărămidă sfărâmată. Au mai 
fost întrebuințate în masa de zidărie și bârne din lemn de stejar, 
pentru a evita fisurarea zidurilor în urma tasării. Pe latura de est, 
la o distanță de aproximativ patru metri de ziduri, a fost săpat 
un șanț de apărare cu o adâncime variabilă, de aproximativ zece 
metri. În cetate se intra printr-o poartă semicirculară, cu raza de 
1, 5 metri, aflată pe latura de sud. În interiorul cetă
de est, se afla camera de gardă. De
săpate pivnițe boltite ample, deasupra cărora se înșirau mai 
multe încăperi: camera domnitorului, camera doamnei, baia 
domnească, depozitul de alimente, un paraclis 

Mai târziu, pentru a proteja intrarea în cetate de pericolul 
atacării acesteia cu artilerie, domnitorul Alexandru cel Bun 
(1400-1432) a dezvoltat sistemul de apărare al construc
realizând în partea de sud un zid paralel cu cel al cetă
scopul de a proteja intrarea. Tot în perioada domniei lui 
Alexandru cel Bun s-au pavat căile de acces spre cetate.
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zeului Bucovinei din Suceava, arheologul Emil 
Constantin Ursu, spune că Cetatea de Scaun a Sucevei a avut un 
rol strict militar. Fiind foarte bine fortificată și cu un sistem 
defensiv foarte bun, nu a avut niciodată o garnizoană foarte 

ții, potrivit lui Emil Ursu, rezidă 
și din faptul că Sala Tronului nu era aici, ci la Curtea 

și tezaurul Moldovei, jefuit 

ții Sucevei datează din 10 
februarie 1388, în care este vorba despre un împrumut de 3.000 
de ruble de argint frâncesc cerut lui Petru Mușat de regele 

ție de restituire a banilor 
ția. Documentul se încheie cu textul:''Și s-a scris 

cartea în Cetatea Sucevei, luni, în întâia săptămână a Postului 
șterii Domnului 1388". În același 

șat, care era căsătorit cu sora regelui Poloniei 
1434), a mutat capitala Moldovei din 

Cercetările arheologice efectuate aici în a doua jumătate a 
lea au identificat mai multe etape de construcție 

ții. Nu au fost identificate fortificații anterioare, rezultând 
cată datează din epoca domniei lui 

șat. Datarea construcției s-a putut face și după 
descoperirea a câtorva zeci de monede de argint, toate emise de 

șat, în cel mai vechi nivel al 

la Suceava o cetate fortificată pentru a-
ședință voievodală.Cetatea avea forma unui 

patrulater regulat, cu laturile opuse de lungimi egale, iar în 
ț, dar și pe mijlocul fiecărei laturi, erau 

de patru metri. Zidurile aveau o 
grosime de aproximativ doi metri, fiind construite din piatră 

se umplutură de piatră legată cu 
și cărămidă sfărâmată. Au mai 

și bârne din lemn de stejar, 
pentru a evita fisurarea zidurilor în urma tasării. Pe latura de est, 

ță de aproximativ patru metri de ziduri, a fost săpat 
șanț de apărare cu o adâncime variabilă, de aproximativ zece 

o poartă semicirculară, cu raza de 
1, 5 metri, aflată pe latura de sud. În interiorul cetății, pe latura 
de est, se afla camera de gardă. De-a lungul zidurilor erau 

țe boltite ample, deasupra cărora se înșirau mai 
amera domnitorului, camera doamnei, baia 

domnească, depozitul de alimente, un paraclis și o închisoare. 

Mai târziu, pentru a proteja intrarea în cetate de pericolul 
atacării acesteia cu artilerie, domnitorul Alexandru cel Bun 

ul de apărare al construcției, 
realizând în partea de sud un zid paralel cu cel al cetății, cu 
scopul de a proteja intrarea. Tot în perioada domniei lui 

au pavat căile de acces spre cetate. 
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Ștefan cel Mare a înțeles cel mai bine, însă, necesitățile 
construirii de clădiri fortificate pentru a apăra Moldova de 
atacurile turcilor, tătarilor, ungurilor sau polonilor. Considerând 
că Cetatea Sucevei nu este suficient întărită pentru a rezista 
atacurilor inamicilor Moldovei, el a construit un zid de incintă 
care a înconjurat fortul mușatin, asemenea unui inel. Zidul de 
incintă avea înălțimea de 15 metri față de fundul șanțului de 
apărare, fiind prevăzut cu creneluri plasate în partea inferioară. 
Un zid lega bastionul din sud-vest a fortului mușatin cu 
bastionul din colțul de sud-vest al zidului de incintă construit de 
Ștefan cel Mare. Pentru a evita prăbușirea peretelui șanțului de 
apărare de pe latura de est, a fost construit un zid de piatră, cu 
rol de sprijin (o contraescarpă). 

După vara a anului 1476, când Cetatea Sucevei, asediată de 
oștile turcești conduse de sultanul Mahomed al II-lea, a fost 
avariată, s-a dovedit vulnerabilitatea zidurilor de incintă și a 
turnurilor pătrate în fața tirurilor de artilerie cu ghiulele de fier. 
Ca urmare, începe a doua etapă de construcție a cetății din 
timpul lui Ștefan cel Mare. Pentru a întări și mai mult cetatea, 
domnitorul a dispus adăugarea la primul zid de incintă a unui al 
doilea, cu grosimea de doi metri, care s-a unit pe latura de nord 
cu zidul fortificației lui Petru Mușat. Noul zid de incintă, cu o 
grosime de cel puțin 3, 5 metri, a fost prevăzut cu șapte 
bastioane semicirculare, câte unul pe laturile de nord-vest, sud-
vest, sud, sud-est și nord-est și două pe latura de est. Cele trei 
bastioane pătrate din prima etapă au fost menținute și dublate cu 
ziduri semicirculare. 

În septembrie 1477 a fost pusă o pisanie cu stema Moldovei 
pentru a aminti de lucrările de refacere întreprinse după asediul 
din 1476, iar fragmente din aceasta au fost găsite cu prilejul 
lucrărilor de restaurare din anul 1971. 

Șanțul de apărare a fost mult lărgit, fiind extins și pe laturile de 
sud și vest, cea de nord aflându-se pe un pinten de deal. Intrarea 
în cetate a fost mutată pe latura de nord-est, unde a fost 
construit, peste șanțul săpat cu aproape un secol în urmă, un pod 
cu o parte fixă și una mobilă, suspendat pe doi piloni. Odată 
trecut podul, vizitatorii nepoftiți dădeau de o capcană unde 
puteau să-și piardă viața. După capcană, au fost construite două 
camere de gardă de o parte și de alta a intrării.  

În interiorul cetății, tot în perioada lui Ștefan cel Mare, au fost 
dezvoltate și construcțiile cu parter și etaj din epoca anterioară. 
Pe latura de est a fortului, care avea trei etaje, se aflau încăperile 
destinate voievodului și familiei sale, atunci când locuiau în 
cetate. Pardoseala încăperilor era din cărămizi smălțuite, iar 
pereții și sobele îmbrăcate în teracotă. Pe latura de est, în 
dreptul bastionului, a fost construită o încăpere destinată a fi 
pulberărie, iar pe platou, la un kilometru distanță de cetate, au 
fost construite întărituri pentru apărare, constând din gropi și 
șanțuri mari, nivelate în timp. 

Cetatea a fost asediată din nou în anul 1485 de armatele 
otomane, apoi în 1497 de oștile poloneze conduse de regele 
Ioan Albert, dar niciodată nu a fost cucerită. 

 

În perioada domniei lui Ștefan cel Mare, Cetatea Sucevei era 
apărată de o garnizoană condusă de pârcălabi, dregători 
domnești, care, din a doua jumătate a secolului al XV-lea, au 
purtat denumirea de portari ai Sucevei. În timpul asediului 
polonez din 1476, portar al Sucevei era Șendrea, cumnat al lui 
Ștefan cel Mare, urmat în funcție de Luca Arbore. 

Urmașii lui Ștefan cel Mare, Bogdan al III-lea (1504-1517) și 
Ștefăniță Vodă (1517-1527) au efectuat unele lucrări de mică 
amploare de refacere a cetății, la zidul de incintă și în interiorul 
fortului. 

În anul 1538, oastea otomană, cu 150.000-200.000 soldați, după 
unele izvoare, condusă de Soliman I, supranumit Magnificul, 
năvălește în Moldova cu gândul să o ocupe. În același timp, 
tătarii din Crimeea atacă hotarul de est, în timp ce oștile Țării 
Românești și Ungariei atacă dinspre vest. În drumul spre 
Suceava, otomanii obțin sprijinul unor boieri moldoveni, 
nemulțumiți de politica autoritară a domnitorului Petru Rareș 
(1527-1538, 1541-1546) și decid să predea Cetatea Sucevei 
sultanului. Petru Rareș fuge în Transilvania, la Cetatea Ciceu, 
iar la 14 septembrie 1538, Suleiman Magnificul intră în cetate 
fără a întâmpina rezistență. Sultanul numește ca domn pe Ștefan 
Lăcustă (1538-1540), un nepot al lui Ștefan cel Mare și, timp de 
câteva zile, turcii și tătarii jefuiesc Moldova. 

"Oastea barbarilor purta război crunt cu Moldovlahia, prădând 
casele și înveselindu-se cu prăzi. Atunci și preafrumoasa cetate 
a Sucevei s-a supus turcilor și ca o mireasă împodobită, ca o 
roabă au rușinat-o (...) Turcii au pus mâna pe bogățiile domnilor 
și pe râuri de averi. De acolo s-a întors ca mare învingător acel 
trufaș stăpânitor al turcilor și s-a dus la cetatea împărătească, 
lăsând ca stăpân al domniei pe un oarecare Ștefan", 
menționează în letopisețul său cronicarul Macarie. 

Distrugeri grave sunt provocate cetății în 1563, când hatmanul 
Ștefan Tomșa o asediază, iar mercenarii unguri care o apărau îi 
predau cetatea. 

La solicitarea turcilor care-l aduseseră pe tron în a doua sa 
domnie, Alexandru Lăpușneanu (1552-1561, 1564-1568) mută 
capitala Moldovei de la Suceava la Iași, localitate lipsită de 
fortificații. El este obligat să dărâme toate cetățile, pentru ca 
țara să fie incapabilă să se apere. Cu excepția Hotinului, el 
incendiază toate cetățile. "Făcând pre cuvântul împăratului, au 
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umplut cetățile cu lemne și le-au aprins de au ars și s-au risipit", 
povestește cronicarul Grigore Ureche. 

 

La sfârșitul secolului al XVI-lea, Cetatea Sucevei devine 
reședința domnitorilor Aron Vodă (1592-1595), Ștefan Răzvan 
(1595) și Ieremia Movilă (1595-1606), care s-au ridicat la luptă 
împotriva Imperiului Otoman. 

În 1596, zidurile vechii cetăți sunt fortificate de Ieremia Movilă, 
după cum atestă un fragment de cărămidă descoperită în cetate. 

În mai 1600, Mihai Viteazul întreprinde o campanie militară în 
Moldova. La 16 mai, apărătorii Cetății Sucevei îi deschid 
porțile și se predau fără luptă. Mihai Viteazul a lăsat în cetate o 
garnizoană. Oștile poloneze și cazace, conduse de Jan Zamoyski 
și Stanislaw Zolkiewski, la 4 septembrie 1600, trec Nistrul, iar 
la 6 septembrie se află în fața Cetății Suceava. Garnizoana lui 
Mihai Viteazul nu reușește să le țină piept, iar Ieremia Movilă 
este reînscăunat ca domn al Moldovei. 

Lucrări de restaurare a Cetății Suceava se fac și în timpul 
domniei lui Vasile Lupu (1634-1653). Sunt refăcute zidurile din 
cărămidă, este înconjurată curtea interioară de o loggia susținută 
de pilaștri de cărămidă, sunt reamenajate pivnițele de pe latura 
de vest, iar sobele din cetate sunt placate cu plăci de Iznik și 
cahle pentru sobe de influență lituaniană. Pe latura sudică este 
construită o încăpere pentru îmbăierea domnitorului și se 
amenajează o închisoare în turnul de pe mijlocul laturii sudice a 
fortului mușatin. 

Cetatea suferă grave avarii și în timpul luptelor pentru tron 
dintre Vasile Lupu și logofătul Gheorghe Ștefan, în 1653. 

Eustratie Dabija (1661-1665) dispune instalarea în Cetatea 
Sucevei a unei monetării, care funcționează între anii 1662 și 
1668, unde se emit ultimele monede moldovenești, bani mărunți 
de aramă, denumiți "șalăi". 

În anul 1673, în cetate se instalează o garnizoană polonă, cu 
acordul voievodului Ștefan Petriceicu (1672-1673, 1673-1674), 
iar după șase luni de luptă, oștile turcești reușesc să-i alunge pe 
polonezi și îi poruncesc domnitorului Dumitrașcu Cantacuzino 
(1673, 1674-1675) să dărâme cetatea. 

"Și punând lagum (n.r.-praf de pușcă) sub zidurile cetăților le-
au arungat din temelie. Numai Cetatea Sucevei, neputând-o 
strica cu lagum, au umplut-o cu lemne și cu paie, apoi le-au dat 
foc de au ars. Și astfel, slăbindu-i zidurile din pricina 
fierbințelei de tot mari, s-a risipit cetatea", povestește cronicarul 
Nicolae Costin. 

În anul 1684, la sfârșitul celei de-a treia domnii a lui Gheorghe 
Duca (1665-1666, 1668-1672, 1678-1683), întreaga latură de 
nord a cetății s-a prăbușit în urma unui puternic cutremur. 

Timp de peste două secole, Cetatea Sucevei s-a ruinat și mai 
mult. 

La începutul secolului al XX-lea, arhitectul austriac Karl A. 
Romstorfer a efectuat lucrări de restaurare a Cetății de Scaun. El 
a efectuat primele săpături arheologice (1895-1904), a degajat 
ruinele și a consolidat părțile amenințate de prăbușire (1897-
1903). Arhitectul austriac este și autorul primei monografii a 
Cetății Sucevei, intitulată "Cetatea Suceviei descrisă pe temeiul 
propriilor cercetări făcute între anii 1895—1904" (Institutul de 
Arte Grafice "Carol I", București, 1913). 

În anul 1951, la inițiativa Academiei Române, a fost organizat 
primul șantier-școală de arheologie medievală din România, sub 
conducerea profesorului Ion Nestor de la Facultatea de Istorie 
din București, care a condus la stabilirea etapelor de edificare 
ale Cetății de Scaun. 

În perioada 1961-1970 s-au întreprins ample lucrări de 
protejare, consolidare și restaurare parțială a cetății. A fost 
conservat paraclisul refăcut de Ștefan cel Mare, s-au înălțat cu 
câțiva metri unele ziduri ale fortului mușatin, cât și zidurile de 
incintă. Cetatea rămâne însă fără zidurile de pe latura de nord, 
care se prăbușiseră în urma cutremurului din anul 1684. Pentru 
a conserva zidurile cetății și a împiedica prăbușirea lor au fost 
înălțate cu câțiva metri. Pentru delimitarea zidurilor vechilor 
ruine de cele înălțate de restauratori a fost trasată o dungă albă, 
ce șerpuiește în exteriorul zidurilor. 

În anul 2004, cu prilejul comemorării a 500 de ani de la moartea 
lui Ștefan cel Mare, s-au finanțat din bugetul statului unele 
lucrări de restaurare parțială a cetății, fiind aplicată pe zidul 
fortului, în apropierea intrării, o placă memorială din marmură. 
Lucrările efectuate au vizat acoperirea pivniței cu o placă din 
beton, consolidarea arcadelor interioare, restaurarea podului de 
acces în cetate, etc. 

Cetatea de Scaun a Sucevei a fost inclusă pe Lista 
monumentelor istorice din județul Suceava, în anul 2004. În 
prezent, Cetatea de Scaun a Sucevei este restaurată și 
consolidată printr-un proiect finanțat din fonduri europene, 
lucrările urmând a se finaliza până la sfârșitul anului 2014. 

Cetatea a fost deschisă, parțial, publicului, iar în vara acestui an 
a găzduit festivitatea de deschidere a Olimpiadei Internaționale 
de Astronomie și Astrofizică.  
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De mai mulți ani, Cetatea de Scaun a Sucevei găzduiește o serie 
de evenimente culturale, devenite deja tradiționale, cum ar fi 
Festivalul Medieval sau Bucovina Rock Castle. 

 

Alfabetul glagolitic, cel chirilic 
Comunicare și evoluție civilizatoare

 

Alfabetul chirilic, cel pronunțat în limba 
românească ca și Chirilița, sau Cirilița, zis și Azbuche
denumirea tradițională a primelor două litere (
de unde și „buchea cărții”), este un alfabet creat de 
frații Chiril și Metodiu pe baza unei variante a
grecesc de odinioară. 

lfabetul chirilic a fost folosit la scrierea textelor
redactate în limba slavă veche (paleoslavă), începând 
din secolul al IX-lea, apoi în medioslavă

în limba română, începând din secolul al XVI
în secolul al XIX-lea. Are 43 de semne slave, din care 27 au 
valoare numerică (slavo-cifre). 
literaturii slavilor ortodocși sunt legate de numele a doi
frații Chiril (Chirilă) Constantin (827-869) 
în 885). Originea lor din Salonic (atunci Tesalonic, vechea 
Sărună a geților sudici, actualii vlahi, aromâni) a dat naștere la 
ipoteza că acești apostoli ai slavonismului „ar fi putut” să se 
tragă din românii macedoneni (sau vlahi, aromâni). Ei 
consacrat viața misionariatului de evanghelizare a
slave (convertirea la creștinism), fiind trimiși pentr
către împăratul bizantin Mihail al III-lea. Chiril 
conceput în acest scop alfabetul slavonesc, supranumit
pe care l-au folosit și românii până în secolul al XIX
părerea mea, acest alfabet a fost creat ca un sistem propriu de 
comunicare al bisericii ortodoxe, contrar cumva alfabetului 
limbii latine în care comunica biserica catolică. Unii învă
consideră că de fapt Chiril și Metodiu au creat alt sistem,
„alfabetul glagolitic” (de la „glagorie” = minte; urmele lui se 
găsesc și în cărțile „Psaltirea Scheiană”
Voronețean”), și că abia continuatorii misionariatului lor au fost 
cei care au inventat în secolul al X-lea alfabetul chirilic.

Slava veche (slavona sau paleoslava) a devenit limba de 
redactare a textelor bisericești (traducere a scrierilor 
religioase grecești) și s-a răspândit la popoarele slave
ca dialect slav cult, și la români, ca limbă (străină) liturgică 
de cancelarie (în administrația de stat). Inițial, bulgarii și slavii 
de sud aveau ca limbă oficială, limba greacă. Dorin
un mod propriu de comunicare, de a avea propriul stat cu toate 
cele necesare, a făcut ca aceștia să creeze propriul alfabet (slav, 
sau vlah?). 

A
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Sfinții Chiril și Metodiu, creatorii alfabetului glagolitic

Despre epoca și formele adoptării alfabetului chirilic în scrierea 
limbii române, au existat multe păreri contradictorii. Potrivit 
unora, limba slavonă și caracterele chirilice
latină și alfabetul latin în Biserica românească în
lea și s-au consolidat în secolele următoare, ca urmare a 
impunerii acestora de către Imperiul Bulgar
propaganda catolică. Dacă privim la expansiunea statului 
de frații vlahi Asan, sau la Valahia Neagră ce se dorea creată în 
întreaga zonă a peninsulei balcanice, poate vom în
au adoptat și Țările Române alfabetul chirilic. 
Cantemir, în a sa „Descriptio Moldaviae
latină), afirma că s-a scris totuși cu litere latine aici, până 
la Conciliul de la Florența (1432), adică timp de 400 de ani 
după schisma din 1054. Domnitorul Alexandru cel Bun
de mitropolitul său, ar fi poruncit arderea căr
caractere latine, și înlocuirea cu alfabetul chirilic și slavona, cu 
scopul de a împiedica răspândirea catolicismului în principatul 
Moldova. Mihail Kogălniceanu a sus
revista Alăuta românească, 1838).Căr
la români, începând cu secolele X
paleoslava în care au scris Chiril și Metodiu
aproape neschimbată timp de mai multe secole. Redactarea a 
ținut cont de regulile stabilite 
prin reforma patriarhului de Târnovo, Eftimie, un
seamă din secolul al XIV-lea.În 1860
lui Alexandru Ioan Cuza, în scrierea 
adoptarea oficială a alfabetului latin în locul celui chirilic (după 
o perioadă de tranziție care a durat câteva decenii).Dovedindu
se un bun mijloc de comunicare care și
lungul secolelor, alfabetul glagolitic și cel chirilic ce a evoluat 
din primul, s-au dovedit a fi fost împreună o inven
ce iată, încă ajută popoare și populații să își transmită 
moștenirea istorică și culturală, fără de care nu se pot identifica 
și evolua. Poate ar trebui ca specialiștii să caute asemănări cu 
scrierea geto-dacă veche din Tăblițele de la Sinaia, sau din alte 
scrieri atingătoare de Dacia. În acestă temă oferită spre 
cercetare putem menționa studiul domnului Constatin Olariu, 
care spune că alfabetul chirilic românesc vine direct din cel 
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folosit de geţi pe tăbliţele de plumb descoperite la Sinaia. 
Pentru acesta subliniază cu litere negre 38 din semnele din 
alfabetul chirilic românesc (format din 44 grafeme) folosit de 
neamul mioritic până pe la anii 1870. Cu litere roşii sunt 
subliniate 38 din semne de pe tăbliţele de plumb descoperite la 
Sinaia care au forme identice sau asemănătoare cu cele din 
alfabetul chirilic românesc. Unii specialişti spun că tocmai 
aceasta este dovada falsurilor fiindcă ele vin din alfabetul 
glagolitic născocit de către Chiril şi Metodiu la anul 867, când 
bulgarii au trecut la iudeo-creştinism. Vedem cu uimire că între 
alfabetul născocit de cei doi bulgari (vlahi) şi cel folosit de 
români nu există legături evidente. Iar din cele 38 de semne 
comune celor două alfabete, 22 (cele roşii cu steluţe în partea 
dreaptă) au aceeaşi valoare fonetică, chiar după peste 2000 de 
ani. Trebuie să avem în vedere că aceste tăbliţe zise „de la 
Sinaia” au fost turnate începând cu partea a doua a secolului VI 
î.Hr.., până în vara anului 106, în locuri diferite şi de persoane 
pricepute la muncă migăloasă, dar cu instruire diferită. Urmează 
alfabetul născocit de Chiril şi Metodiu la anul 863, format din 
41 semne din care numai 6(cele încadrate în chenar roşu) sunt 
comune cu alfabetul folosit de geţi pe tăbliţele de plumb, iar 
dintre acestea numai 4 apar şi în alfabetul chirilic românesc. 
Legându-se de amintitele aparenţe ne-semnificative, tocmai pe 
acest considerent susţin unii că tăbliţele sunt false. Este adevărat 
că literele de pe tăbliţe seamănă cu alfabetul chirilic, dar cel 
românesc şi nu cel glagolitic din care, după cum susţin unii, s-ar 
trage alfabet folosit astăzi de unele popoare slave. În fapt 
alfabetele folosite de unele popoare slave îşi au originea în cel 
pe care îl utilizau românii prin secolele V-IX, iar slavii, inclusiv 
ruşii l-au preluat odată cu ,,religia lui Zamolxe” sau ,,nebunia 
scitică” cum „afurisea vârtos Ohrida”. Se pare că totuși bulgarii 
s-au „lăsat” de alfabetul creat de Chiril şi Metodiu, după anul 
900. Însă trebuie să lămurim contextul istoric când bulgarii au 
trecut la iudeo-creştinism. Există două izvoare care vorbesc 
despre acest fapt istoric petrecut după mijlocul secolului 
IX.Primul spune că împăratul Mihail al imperiului bizantin a 
pornit în anul 864 o campanie militară împotriva bulgarilor 
pentru a-i trece la ortodoxie, suspectându-i că ar vrea să fie cu 
Roma catolică, iar aceştia speriindu-se rău, hanul s-a botezat în 
luna septembrie a anului 865. Pentru organizarea noii biserici, 
au tăbărât peste bulgari, slavi şi valahi, numai popime greacă, 
slujbele ţinându-se în elineşte. Tot acest împărat a cerut în anul 
863 pricepuţilor Chiril şi Metodie să născocească un alfabet 
pentru slavii din Moravia Mare şi să plece la ei să-i treacă la 
creștinism. Cea de a doua poveste spune că Boris, fiind 
conştient că iudeo-creştinismul este în expansiune, a considerat 
că poate fi liantul care să unească neamurile ce le ţinea sub 
sabie în numele celui mai tare. Bizantinii care au pierdut în faţa 
bulgarilor mari teritorii, au încercat prin trecerea la iudeo-
creştinism a vecinilor asiatici să-i facă vasali şi ascultători 
numai de Constantinopol. Hanul a fost de acord cu trecerea la 
noul cult, dar a cerut autonomie pentru biserica lui, dorinţă 

refuzată de greci. Atunci el a trimis la Roma în anul 866 o 
delegaţie cu o scrisoare cu 115 întrebări la care aştepta un 
răspuns. În anul 867 a venit de la Vatican o delegaţie să-l treacă 
pe han la catolicism, dar au găsit terenul ocupat de preoții greci 
şi astfel catolicii s-au retras. În anul 870 Constantinopolul 
recunoaşte autonomia bisericii bulgarilor, dar toate slujbele şi 
scrierile canonice erau în limba greacă! În anul 893 bulgarii 
alungă pe preoţii greci, impun limba slavonă ca limbă de cult şi 
preiau alfabetul născocit de Chiril şi Metodiu, însă fiind foarte 
greu de a scrie cu el, după anii 900 „revin la alfabetul vlahilor 
pe care l-au folosit înainte de 865” de unde iau 31 semne(cele 
din desenul cu chenar albastru) la care adaugă două din cel 
glagolitic (cu chenar negru) şi 12 născocite de sârguincioşii 
bulgari. Acest alfabet a fost realizat în oraşul Preslav, noua 
capitală a statului.Actualul oraș Veliki Preslav (regiunea 
Șumen) a fost cea de a doua capitală a Țaratului Bulgar (893-
972). Iată cum devine posibil ca alfabetul cunoscut în istorie ca 
greco - slav – bulgar, să fie la origine de fapt unul vlah, sau geto 
– dac, mult mai vechi decât credeam inițial (de dinainte de anul 
865, din vremea când au fost turnate Tăblițele de la Sinaia).  

Având în vedere întinderea geografică pe care s-a folosit 
acest alfabet vechi, sunt limbi care folosesc și astăzi literele 
chirilice. Acestea sunt: Limbi slave (Limba rusă, Limba 
ucraineană, Limba bielorusă, Limba bulgară, Limba 
sârbă, Limba macedoneană, Limba slavonă, Limba slavă 
veche, Limba interslavă, Slovio); Limbi romanice (Limba 
română, acum scrisă cu alfabet 
latin („moldovenească” în Transnistria)); Limbi turcice (Limba 
kazahă, Limba bașchiră, Limba kîrgîză, Limba uigură, Limba 
tătară (în Rusia)); Limbi fino-ugrice (Limba 
mari (ceremisa), Limba komi, Limba 
mordvină (erzia și mokșa), Limba udmurtă)); Limbi caucaziene 
(Limba abhază, Limba cecenă, Limba ingușă, Limba 
avară, Limba adîgă, Limba cabardino-cerchesă); Limbi iraniene 
(Limba tadjică (varietate de limbă persană sau farsi), Limba 
osetă); Limbi mongole (Limba mongolă, Limba calmîcă, Limba 
buriată); Limbi sino-tibetane (Limba dungană); Limbi siberiene 
(Limba ciukcen (din Ciukotka)). 

Utilizări în trecut ale alfabetului chirilic au fost în: Limba 
română (în Principatele Unite ale Moldovei și Țării 
Românești (până în 1860)); în Republica Moldova (limba 
moldovenească, până în 1990); în Transnistria (limba 
moldovenească, până azi); Limbi slave: Limba slavă 
veche (până în secolul al XII-lea); Limba slavonă (slavona 
bisericească, până azi la Biserica Ortodoxă și biserici greco-
catolice); Limbi turcice; Limba azeră (până în 1991); Limba 
turkmenă (până în 1991); Limba uzbecă (până în 1992). Iată 
cum vedem că aceste litere vlahe (geto-dacice;din Tăblițele de 
la Sinaia și „pornite” cumva din primele semne scrise de la 
Tărtăria) – numite acum chirilice – unește cumva pe masageții 
asiatici și caucazieni (marea masă a geților din Asia care se 
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întindea până în China și până la Oceanul Înghețat), dacii nord 
europeni și scandinavici, dar și popoarele balcanice (la care 
adăugăm pe cele  iberice, italice și nordul Africii), ca urmașe de 
drept ale Geților de Aur primordiali, de acum peste 6500 
de ani.      

Surse: wikipedia.org; teologiapentruazi.ro; limbaromana.org; 
muzeulmuresenilor.ro, dacoromania-alba.ro 
 

Alfabetul Glagolitic (de la „glagorie” = minte)

Alfabetul glagolitic - O formulă ulterioară 

Scrisoarea lui Neacşu, primul document păstrat
română (1521) 
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Alfabetul Glagolitic (de la „glagorie” = minte) 

 

 prelucrată 

 

păstrat în limba 

Comparativ, alfabetul  chirilic și cel aflat pe Tăblițele de la 
Sinaia (chirilic românesc?). În acestă temă oferită spre cercetare 
putem menționa studiul domnului Constatin Olariu, care spune 
că alfabetul chirilic românesc vine dire
pe tăbliţele de plumb descoperite la Sinaia. Pentru acesta 
subliniază cu litere negre 38 din semnele din alfabetul chirilic 
românesc (format din 44 grafeme) folosit de neamul mioritic 
până pe la anii 1870. Cu litere roşii sunt su
de pe tăbliţele de plumb descoperite la Sinaia care au forme 
identice sau asemănătoare cu cele din alfabetul chirilic 
românesc. Unii specialişti spun că tocmai aceasta este dovada 
falsurilor fiindcă ele vin din alfabetul glagolitic nă
către Chiril şi Metodiu la anul 867, când bulgarii au trecut la 
iudeo-creştinism. Vedem cu uimire că între alfabetul născocit 
de cei doi bulgari (vlahi) şi cel folosit de români nu există 
legături evidente. Iar din cele 38 de semne comune celor d
alfabete, 22 (cele roşii cu steluţe în partea dreaptă)
valoare fonetică, chiar după peste 2000 de ani. Trebuie să avem 
în vedere că aceste tăbliţe zise „de la Sinaia” au fost turnate 
începând cu partea a doua a secolului VI î.Hr.., până în v
anului 106, în locuri diferite şi de persoane pricepute la muncă 
migăloasă, dar cu instruire diferită. 

Astfel alfabetul născocit de Chiril şi Metodiu la anul 863 format 
din 41 semne din care numai 6 (cele încadrate în chenar roşu) 
sunt comune cu alfabetul folosit de geţi pe tăbliţele de plumb, 
iar dintre acestea numai 4 apar şi în alfabetul chirilic românesc. 
Legându-se de amintitele aparenţe ne
acest considerent susţin unii că tăbliţele sunt false, deşi oricine 
vede şi pe întuneric cât de mare este minciuna. Este adevărat că 
literele de pe tăbliţe seamănă cu alfabetul chirilic
românesc şi nu cel glagolitic din care, după cum susţin unii, s
trage alfabet folosit astăzi de unele popoare slave. Aceste tabele 
dovedesc cât de mult ne-au falsificat originea limbii române şi a 
culturii identitare, implicit a istoriei. În fapt alfabetele folosite 
de unele popoare slave îşi au originea în cel pe care îl utilizau 
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În acestă temă oferită spre cercetare 

ționa studiul domnului Constatin Olariu, care spune 
alfabetul chirilic românesc vine direct din cel folosit de geţi 

pe tăbliţele de plumb descoperite la Sinaia. Pentru acesta 
litere negre 38 din semnele din alfabetul chirilic 

românesc (format din 44 grafeme) folosit de neamul mioritic 
până pe la anii 1870. Cu litere roşii sunt subliniate 38 din semne 
de pe tăbliţele de plumb descoperite la Sinaia care au forme 
identice sau asemănătoare cu cele din alfabetul chirilic 
românesc. Unii specialişti spun că tocmai aceasta este dovada 
falsurilor fiindcă ele vin din alfabetul glagolitic născocit de 
către Chiril şi Metodiu la anul 867, când bulgarii au trecut la 

creştinism. Vedem cu uimire că între alfabetul născocit 
de cei doi bulgari (vlahi) şi cel folosit de români nu există 
legături evidente. Iar din cele 38 de semne comune celor două 

22 (cele roşii cu steluţe în partea dreaptă) au aceeaşi 
valoare fonetică, chiar după peste 2000 de ani. Trebuie să avem 
în vedere că aceste tăbliţe zise „de la Sinaia” au fost turnate 
începând cu partea a doua a secolului VI î.Hr.., până în vara 
anului 106, în locuri diferite şi de persoane pricepute la muncă 

 

Astfel alfabetul născocit de Chiril şi Metodiu la anul 863 format 
(cele încadrate în chenar roşu) 

betul folosit de geţi pe tăbliţele de plumb, 
iar dintre acestea numai 4 apar şi în alfabetul chirilic românesc. 

-semnificative, tocmai pe 
acest considerent susţin unii că tăbliţele sunt false, deşi oricine 

uneric cât de mare este minciuna. Este adevărat că 
literele de pe tăbliţe seamănă cu alfabetul chirilic dar cel 

din care, după cum susţin unii, s-ar 
trage alfabet folosit astăzi de unele popoare slave. Aceste tabele 

au falsificat originea limbii române şi a 
culturii identitare, implicit a istoriei. În fapt alfabetele folosite 
de unele popoare slave îşi au originea în cel pe care îl utilizau 
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românii prin secolele V-IX, iar slavii, inclusiv ruşii
odată cu ,,religia lui Zamolxe” sau ,,nebunia scitică” cum 
afurisea vârtos Ohrida.  

Trebuie să lămurim contextul istoric când bulgarii au trecut 
la iudeo-creştinism.  Există două izvoare care vorbesc despre 
acest fapt istoric petrecut după mijlocul secolului IX.Primul 
spune că împăratul Mihail al imperiului bizantin a pornit în anul 
864 o campanie militară împotriva bulgarilor pentru a
ortodoxie, suspectându-i că ar vrea să fie cu Roma, iar aceştia 
speriindu-se rău, hanul s-a botezat în luna septembrie a anului 
865! Pentru organizarea noii biserici, au tăbărât peste bulgari, 
slavi şi valahi, numai preoții greci, slujbele ţinându
elineşte. Tot acest împărat a cerut în anul 863 fra
Metodie să născocească un alfabet pentru slavii din Moravia 
Mare şi să plece la ei să-i creştineze. 

Tablită geto-dacică de la Sinaia (arhiva regilor daci)

A doua poveste spune că Boris, fiind conştient că iudeo
creştinismul este în expansiune, a considerat că poate fi liantul 
care să unească neamurile ce le ţinea sub sabie în numele celui 
mai tare. Bizantinii care au pierdut în faţa bulgarilor mari 
teritorii, au încercat prin trecerea la iudeo-creştinism a vecinilor 
asiatici să-i facă vasali şi ascultători numai de Constantinopol. 
Hanul a fost de acord cu trecerea la noul cult dar a cerut 
autonomie pentru biserica lui, dorinţă refuzată de greci. Atunci 
el a trimis la Roma în anul 866 o delegaţie cu o scrisoare cu 115 
întrebări la care aştepta un răspuns. În anul 867 a venit de la 
Vatican o delegaţie să-l treacă pe han la catolicism dar au găsit 
terenul ocupat de preoții greci şi s-au retras. În anul 870 
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inclusiv ruşii l-au preluat 
odată cu ,,religia lui Zamolxe” sau ,,nebunia scitică” cum 

 

Trebuie să lămurim contextul istoric când bulgarii au trecut 
creştinism.  Există două izvoare care vorbesc despre 

secolului IX.Primul 
spune că împăratul Mihail al imperiului bizantin a pornit în anul 
864 o campanie militară împotriva bulgarilor pentru a-i trece la 

i că ar vrea să fie cu Roma, iar aceştia 
na septembrie a anului 

865! Pentru organizarea noii biserici, au tăbărât peste bulgari, 
ții greci, slujbele ţinându-se în 

elineşte. Tot acest împărat a cerut în anul 863 fraților Chiril şi 
slavii din Moravia 

 

dacică de la Sinaia (arhiva regilor daci) 

A doua poveste spune că Boris, fiind conştient că iudeo-
creştinismul este în expansiune, a considerat că poate fi liantul 

eamurile ce le ţinea sub sabie în numele celui 
mai tare. Bizantinii care au pierdut în faţa bulgarilor mari 

creştinism a vecinilor 
i facă vasali şi ascultători numai de Constantinopol. 

de acord cu trecerea la noul cult dar a cerut 
autonomie pentru biserica lui, dorinţă refuzată de greci. Atunci 
el a trimis la Roma în anul 866 o delegaţie cu o scrisoare cu 115 
întrebări la care aştepta un răspuns. În anul 867 a venit de la 

l treacă pe han la catolicism dar au găsit 
au retras. În anul 870 

Constantinopolul recunoaşte autonomia bisericii bulgarilor,
toate slujbele şi scrierile canonice erau în limba greacă!
893 bulgarii alungă pe preoţii greci, impun limba slavonă ca 
limbă de cult şi preiau alfabetul născocit de Chiril şi Metodiu, 
însă fiind foarte greu de a scrie cu el, după anii 900
alfabetul vlahilor pe care l-au folosit înainte de 865
31 semne (cele cu chenar albastru) la care adaugă două din cel 
glagolitic (cu chenar negru) şi 12 născocite de sârguincioşii 
bulgari, să le facă pe plac grecilor. Acest alfabet a fost realizat 
în oraşul Preslav, noua capitală a statului bulgar.

 

Conacul de la Ivăneşti
comuna Pădureni, jud. V

 
 

Prof.  dr. Vicu MERLAN 
 
        Conacul de la Ivănesti a fost construit de
italieni, pe cheltuiala văduvei generalului Paşcanu, între anii 
1909 – 1911.  

onacul îmbină stilul renascentist cu 
cel  brâncovenesc.  Structura de 
conacul fiind construit din cărămidă având ca liant var 

şi nisip.  

Materialele de construcţii pentru ridicarea conacului au fost 
aduse cu carele trase de boi din Gara Olteneşti, prin Şişcani
Hoceni. La construcţia conacului au contribuit şi ţăranii 
localnici. La subsolul conacului existau: un beciul mare pentru 
butoaie şi beciul mic pentru alimente. Ulterior devine sala de 
petreceri, baluri etc. Conacul avea camere de locuit
fiind adusă din mai multe ţări, inclusiv din Franţa de la Paris), 
salon de primire, sala de spectacol sau petrecere unde aveau loc 
balurile, capela unde erau botezaţi copii satului de preotul din 
sat (aceasta funcţionând în perioada comunistă ca bibliotecă). 

C
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Constantinopolul recunoaşte autonomia bisericii bulgarilor, dar 
toate slujbele şi scrierile canonice erau în limba greacă! În anul 

lungă pe preoţii greci, impun limba slavonă ca 
limbă de cult şi preiau alfabetul născocit de Chiril şi Metodiu, 
însă fiind foarte greu de a scrie cu el, după anii 900 revin la 

au folosit înainte de 865 de unde iau 
e cu chenar albastru) la care adaugă două din cel 

glagolitic (cu chenar negru) şi 12 născocite de sârguincioşii 
bulgari, să le facă pe plac grecilor. Acest alfabet a fost realizat 
în oraşul Preslav, noua capitală a statului bulgar. 

Conacul de la Ivăneşti, 
comuna Pădureni, jud. Vaslui 

Prof.  dr. Vicu MERLAN – Huşi 

Conacul de la Ivănesti a fost construit de  arhitecţi  
italieni, pe cheltuiala văduvei generalului Paşcanu, între anii 

onacul îmbină stilul renascentist cu 
Structura de rezistenţă este bună, 

conacul fiind construit din cărămidă având ca liant var 

 
Materialele de construcţii pentru ridicarea conacului au fost 

cu carele trase de boi din Gara Olteneşti, prin Şişcani-
ia conacului au contribuit şi ţăranii 

localnici. La subsolul conacului existau: un beciul mare pentru 
butoaie şi beciul mic pentru alimente. Ulterior devine sala de 
petreceri, baluri etc. Conacul avea camere de locuit (mobila 

, inclusiv din Franţa de la Paris), 
salon de primire, sala de spectacol sau petrecere unde aveau loc 
balurile, capela unde erau botezaţi copii satului de preotul din 
sat (aceasta funcţionând în perioada comunistă ca bibliotecă).  
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Planul general al Conacului 
 

Grajdul pentru cai era în spate, în afara conacului, pe latura de 
vest.  

Beciurile Conacului 
Ulterior conacul va reveni prin căsătorie lui Ion (Jean)

Camera Balurilor 
 

Acesta a deţinut funcţia de ministru al Reconstrucţiei Naţionale, 
imediat după Primul Război Mondial, apoi ca ministru de 
finanţe. 
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în afara conacului, pe latura de 

 

Ulterior conacul va reveni prin căsătorie lui Ion (Jean) Atanasiu.  

 

Acesta a deţinut funcţia de ministru al Reconstrucţiei Naţionale, 
mediat după Primul Război Mondial, apoi ca ministru de 

A fost membru fondator al Partidului Socialist al Muncitorilor 
din România între 1893-1899, pentru ca în 1899 să se 
autodesfiinţeze trecând la liberali. Această trecere la liberali a 
fost numită Trădarea  generoşilor.  
La finalul construcţiei, curtea boierească era
impunătoare din întreaga zonă. O imensă casa cu 24 de camere
şi 3 turnuri. Dintre aceste 24 camere se deosebesc câteva. 
De exemplu baia, era una modernă în acele vremuri, cu
unde se îmbăiau boierii şi cazane mari cu care se încălzea
Bucătăria avea un bucătar albanez, rămas în zona din timpul 
războiului, pe care îl chema Riza 
multe ajutoare pentru a putea servi familia boierească.

Paraclisul Conacului
 

 O cameră mai specială era camera de doliu, în
negru. De la perdelele la mobilier, absolut tot
culoare. 

Scările interioare
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A fost membru fondator al Partidului Socialist al Muncitorilor 
1899, pentru ca în 1899 să se 

Această trecere la liberali a 

La finalul construcţiei, curtea boierească era cea mai 
impunătoare din întreaga zonă. O imensă casa cu 24 de camere 

Dintre aceste 24 camere se deosebesc câteva.  
baia, era una modernă în acele vremuri, cu o cadă 

cazane mari cu care se încălzea apă. 
albanez, rămas în zona din timpul 

 Regeb; acesta avea mai 
familia boierească. 

 
l Conacului 

O cameră mai specială era camera de doliu, în care totul era 
absolut totul avea aceeaşi 

 
Scările interioare 
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În această cameră erau primiţi oamenii în doliu,
erau invitaţi musafirii boierului care aveau în familie
decedată. În afara acestora camere, existau 3 turnuri. Dintre 
acestea unul aparţinea bisericuţei din casă boierului
Acolo erau botezaţi unii copii. Celelalte 2 turnuri făceau
din ansamblu casei.  

Fântâna Conacului 
 

În curte era şi o fântână impresionantă, cu o adâncime
35 m adâncime, cu 1,5 m diametrul, deoarece atunci când
în ea puteai vedea stelele în plină zi. Averea familiei Atanasiu 
nu se limita doar la conac deoarece  mai existau multe hectare 
de viţă de vie cu soiuri nemaiîntâlnite  până
americană). 

Scările exterioare 
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erau primiţi oamenii în doliu, mai exact aici 
boierului care aveau în familie o persoană 

afara acestora camere, existau 3 turnuri. Dintre 
boierului (paraclisul). 

Acolo erau botezaţi unii copii. Celelalte 2 turnuri făceau parte 

 

În curte era şi o fântână impresionantă, cu o adâncime de circa 
deoarece atunci când  intrai 

stelele în plină zi. Averea familiei Atanasiu 
ai existau multe hectare 

până atunci (vie 

 

La o distanţă mai mare pe Dealul Plotone
care o administra Ioan Lazăr), aici fiind
animale: vaci, oi, cai, dar şi găini.Toate
dorinţa boierului.   
Familia Atanasiu era alcătuită din (boier) Ioan Atanasiu,
Elena şi fiul lor Ioan (Budi) Atanasiu. Budi a fost crescut de 
două femei-doice, până la vârsta de 6 ani. Doic
satul Ivăneşti a fost Ecaterina Iftene. 
Conacul a fost dobândit de Ion Atanasiu prin recăsătorirea sa cu 
fica văduvei generalului Paşcanu. Aceasta fiind cam
neavând prea mulţi pretendenţi, l-a acceptat pe
care îl cunoscuseră la Bucureşti (fostul general Paşcanu deţinea 
o proprietate şi în Bucureşti). El avea doi copii din prima 
căsătorie.  

Stilul Renascentist redat de arhitecţii italieni
Fiind implicat şi în politică, venea rar la Ivăneşti, mai mult în 
vizită. Din căsătorie a rezultat un băiat Ioan (Budi). Acesta 
suferind de o anumită boală a locuit, în perioada copilariei, mai 
mult prin sanatorile Elveţiei.  
Revenindu-şi şi-a continuat mai apoi studi
Ulterior, neavând experienţa tatalui său, nu a îmbrăţişat polit
căsătorindu-se cu Elvira, profesoară de pian, din Pechea, jud 
Galaţi. Mama sa moare de tânără, rămându
conac şi moşia pe care o gospodărea precar.
 Bătrânii îşi amintesc cum boieroaica Elvira, invita la conac 
femeile culte ale satului Ivăneşti sau din alte părţi şi în timp ce 
acestea serveau ceaiul sau cafeaua, ea le delecta cântându
piese clasice la pian. De asemenea, la sărbători, Elvira prepara 
cu dibăcie prăjituri de casă, servindu-
pragul, mai ales de Crăciun sau Anul Nou. Cetele gălăgioase de 
copii ai satului, uneori şi din satele învecinate, veneau rând pe 
rând la boier, cu uratul sau colindatul, primindu
nici o excepţie. 
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ealul Plotoneştilor, era Crama (pe 
care o administra Ioan Lazăr), aici fiind crescute şi îngrijite 

găini.Toate acestea stăteau la 

din (boier) Ioan Atanasiu, soţia sa 
Atanasiu. Budi a fost crescut de 

până la vârsta de 6 ani. Doica lui Budi din 

Conacul a fost dobândit de Ion Atanasiu prin recăsătorirea sa cu 
fica văduvei generalului Paşcanu. Aceasta fiind cam urâtă, 

a acceptat pe Atanasiu, pe 
cureşti (fostul general Paşcanu deţinea 

o proprietate şi în Bucureşti). El avea doi copii din prima 

 
redat de arhitecţii italieni 

Fiind implicat şi în politică, venea rar la Ivăneşti, mai mult în 
ultat un băiat Ioan (Budi). Acesta 

suferind de o anumită boală a locuit, în perioada copilariei, mai 

continuat mai apoi studiile în Bucureşti. 
Ulterior, neavând experienţa tatalui său, nu a îmbrăţişat politica, 

se cu Elvira, profesoară de pian, din Pechea, jud 
Mama sa moare de tânără, rămându-i moştenire întregul 

conac şi moşia pe care o gospodărea precar. 
Bătrânii îşi amintesc cum boieroaica Elvira, invita la conac 

ului Ivăneşti sau din alte părţi şi în timp ce 
acestea serveau ceaiul sau cafeaua, ea le delecta cântându-le 
piese clasice la pian. De asemenea, la sărbători, Elvira prepara 

-i pe toţi cei care-i călcau 
s de Crăciun sau Anul Nou. Cetele gălăgioase de 

copii ai satului, uneori şi din satele învecinate, veneau rând pe 
rând la boier, cu uratul sau colindatul, primindu-i pe toţi fără 
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Ba mai mult, botează familiei Lazăr – din apropierea Conacu
copila acestora, pe care o va numi tot ca pe boieroaică: Elvira, 
cu care se înţelegea foarte bine, ocazie cu care îi va oferi drept 
cadou de botez o trăsură boierească, pe care aceştia au păstrat
mulţi ani ca amintire.  
Viile şi pădurea lui Atanasiu erau administrate de
(tatăl profesorului Gheorghe Lazăr din Ivăneşti), ce avea studii 
viticole la Huşi.  
În timpul războiului, Budi Atanasiu este declarat inapt pentru 
armată, rămânând  la moşia sa din Ivăneşti. 
Pe moşia sa avea mai mulţi angajaţi iar restul pământului era 
arendat localicilor.  
În timpul războiului dintre anii 1941-1944, Budi este   numit de 
guvern, primar al comunei Schiopeni. În acest timp soţia îl 
părăseşte, datorită neloialităţii.  
Au avut un băiat Alexandru Atanasiu (astăzi
profesie farmacist în Bucureşti, fără ca acesta să aibă urmaşi. 
Cu toate acestea bătrânii spun că ar mai avea o fică nelegitimă 
pe nume Tatiana, fiind concepută cu Sofia
Ivăneşti (servitoare de la Conac).  
În anul 1945 Budi Atanasiu este arestat de către
comunist proaspăt instalat, deoarece deţinuseră anterior funcţia 
de primar, fiind considerat duşman al poporului
muri  datorită relelor tratamente din Penitenciarul de la Vaslui. 
În acelaşi an, fosta soţie, ce locuieseră în Galaţi, a revenit la 
conacul de la Ivăneşti, dar după o scurtă perioadă va pleca din 
cauza comuniştilor.   

    

Interiorul Conacului (astăzi) 
 
  Conacul a găzduit după spargerea Frontului (1944), în 
timpul  războiului, comandamentul ruşilor,  iar după terminarea 
conflagraţiei mondiale a intrat în proprietatea 
Agricole de Stat., aparţinând de comună Vetrişoaia în 1955, 
apoi la Primăria Cârligaţi. Ulterior revine la Primăria Ivăneşti 
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din apropierea Conacului, 
copila acestora, pe care o va numi tot ca pe boieroaică: Elvira, 
cu care se înţelegea foarte bine, ocazie cu care îi va oferi drept 
cadou de botez o trăsură boierească, pe care aceştia au păstrat-o 

erau administrate de Ioan Lazăr 
(tatăl profesorului Gheorghe Lazăr din Ivăneşti), ce avea studii 

În timpul războiului, Budi Atanasiu este declarat inapt pentru 

aţi iar restul pământului era 

1944, Budi este   numit de 
guvern, primar al comunei Schiopeni. În acest timp soţia îl 

Au avut un băiat Alexandru Atanasiu (astăzi decedat), de 
profesie farmacist în Bucureşti, fără ca acesta să aibă urmaşi. 

că ar mai avea o fică nelegitimă 
pe nume Tatiana, fiind concepută cu Sofia Ţuţuianu, din 

de către regimul 
comunist proaspăt instalat, deoarece deţinuseră anterior funcţia 

duşman al poporului, unde va şi 
datorită relelor tratamente din Penitenciarul de la Vaslui. 

locuieseră în Galaţi, a revenit la 
conacul de la Ivăneşti, dar după o scurtă perioadă va pleca din 

 
 

Frontului (1944), în 
,  iar după terminarea 

  Gospodăriilor 
Agricole de Stat., aparţinând de comună Vetrişoaia în 1955, 
apoi la Primăria Cârligaţi. Ulterior revine la Primăria Ivăneşti 

cu satele Căpoteşti şi Todereni, când este re
şcoală şi dispensar.  În acelaşi corp al clădiri conacului 
funcţiona şi instituţia Primăriei până în 1968, odată cu 
restructurarea administrativă a României, când dispare Primăria 
Ivăneşti. 

 
Conacul a funcţionat ca şcoală din anul 1959, cân
înfiinţează, pe lângă ciclul primar şi un corp gimnazial. 
Din anul 1959 se înfiinţează CAP-ul,
funcţiona la Şcoala veche de tip Spiru Haret din vale, şcoală ce 
funcţiona de la începutul secolului al XX
primare se mută în conac unde vor funcţiona până în 2006. 
Dispensarul se înfiinţa în corpul Conacului în anul 1957 şi va 
funcţiona până la disfiinţare în anul 1995. În cadrul acestuia a 
existat şi o Casă de Naştere, având ca moaşă pe Grecu Elena din 
Văleni iar ca asistentă medicală pe Năstase Vasilica.
Clasele gimnaziale au funcţionat între
clasele primare până în 2006, când se vor muta în vale. La un 
moment dat corpul profesoral de la Conac număra 12cadre 
formate din profesori, învăţători şi educatoare.

După 1990 Conacul este retrocedat unui nepot Ionescu,
soţia lui Budi - Elvira, fiind de profesie medic, care ulterior 
moare, rămânând moştenire celor  două fete ale sale. Acestea
vândut de curând conacul. 
 Astăzi responsabil de pământul lui Atanasiu
din Văleni. 
 
          Informare: prof. Lazăr Gheorghe şi Viorica şi Lazăr Elvira 
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când este renovat şi devine 
În acelaşi corp al clădiri conacului 

funcţiona şi instituţia Primăriei până în 1968, odată cu 
restructurarea administrativă a României, când dispare Primăria 

Conacul a funcţionat ca şcoală din anul 1959, când se 
înfiinţează, pe lângă ciclul primar şi un corp gimnazial.  

ul, iar sediul acestuia va 
funcţiona la Şcoala veche de tip Spiru Haret din vale, şcoală ce 
funcţiona de la începutul secolului al XX-lea. Ca urmare clasele 
imare se mută în conac unde vor funcţiona până în 2006.  

Dispensarul se înfiinţa în corpul Conacului în anul 1957 şi va 
funcţiona până la disfiinţare în anul 1995. În cadrul acestuia a 
existat şi o Casă de Naştere, având ca moaşă pe Grecu Elena din 

iar ca asistentă medicală pe Năstase Vasilica. 
Clasele gimnaziale au funcţionat între anii 1966 -1984, iar 
clasele primare până în 2006, când se vor muta în vale. La un 
moment dat corpul profesoral de la Conac număra 12cadre 

ri şi educatoare. 

 
retrocedat unui nepot Ionescu, după 

Elvira, fiind de profesie medic, care ulterior 
moare, rămânând moştenire celor  două fete ale sale. Acestea au 

pământul lui Atanasiu este Tiron Costică 

prof. Lazăr Gheorghe şi Viorica şi Lazăr Elvira din Ivăneşti. 
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Cum a murit de foame, în închisoarea de la 
Aiud, ”creierul” primului submarin 

românesc. Povestea lui Gheorghe Koslinski

 

          A fost comandantul escadrilei de distrugătoare a 
României, adjutant al regelui Ferdinand și președinte al 
comisiei pentru construcția primului submarin românesc, 
”Delfinul”, dar considerat de comuniști criminal de război, 
contraamiralul Gheorghe Koslinski a fost ucis prin 
înfometare în Penitenciarul Aiud.  

miral Koslinski, un om blajin și de o sensibilitate 
aproape feminină, a murit de foame în 1949 în 
închisoarea din Aiud. Bietul Kossu, cum i se spunea, 

ajunsese, din cauza imposibilității de a mânca arpacașul ignobil 
ce ni se servea, într-un hal de slăbiciune groaznică” a povestit 
ulterior un general, coleg de celulă. Povestea uneia dintre 
mințile strălucite ale Armatei Române, care a condus mii de 
soldați de elită, dar a ajuns să moară în mizerie 
grija” unor brute care, în vremuri normale, n-
măcar să îi vorbească.  

Gheorghe Em. Koslinski s-a născut la data de 20 mai 1889 în 
orașul Galați, fiind fiul cel mai mare al contraamiralului care a 
comandat Marina Română, Emanoil Koslinski (1853
După absolvirea Liceului „Vasile Alecsandri” din ora
se înscrie la Școala Fiilor de Militari din Iași, iar apoi în anul 
1906 este trimis la Școala Navală de la Brest (Franța), unde a 
devenit specialist în submarine. 

În anul 1908, după absolvirea Școlii de la Brest, 
sublocotenentul Koslinski continuă, tot în Fran
Școlii de aplicație, fiind ambarcat pe nava „Du Guay Trouin”. 
Reîntors definitiv în România în 1910, efectuează o călătorie î
câteva porturi italiene (1911), unde studiază noile tipuri de nave 
torpiloare. 

Apoi, în anul 1912, având gradul de locotenent, este îmbarcat 
pe crucișătorul „Elisabeta” cu care va executa o misiune la 
Constantinopol. În anul următor este numit comandant 
vedetei fluviale „Walter Mărăcineanu”. 

În perioada primului război mondial, căpitanul Gheorghe 
Koslinski îndeplinește funcțiile de comandant al portului 
Cernavodă, apoi conduce un detașament de infanterie marină cu 

A
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Cum a murit de foame, în închisoarea de la 
Aiud, ”creierul” primului submarin 

orghe Koslinski 

 

A fost comandantul escadrilei de distrugătoare a 
și președinte al 

ția primului submarin românesc, 
ști criminal de război, 

aamiralul Gheorghe Koslinski a fost ucis prin 

și de o sensibilitate 
aproape feminină, a murit de foame în 1949 în 
închisoarea din Aiud. Bietul Kossu, cum i se spunea, 

ții de a mânca arpacașul ignobil 
un hal de slăbiciune groaznică” a povestit 

ulterior un general, coleg de celulă. Povestea uneia dintre 
țile strălucite ale Armatei Române, care a condus mii de 

s să moară în mizerie și umilință ”în 
-ar fi ajuns nici 

a născut la data de 20 mai 1889 în 
șul Galați, fiind fiul cel mai mare al contraamiralului care a 

dat Marina Română, Emanoil Koslinski (1853-1909). 
După absolvirea Liceului „Vasile Alecsandri” din orașul natal, 

Școala Fiilor de Militari din Iași, iar apoi în anul 
Școala Navală de la Brest (Franța), unde a 

Școlii de la Brest, 
sublocotenentul Koslinski continuă, tot în Franța, cursurile 
Școlii de aplicație, fiind ambarcat pe nava „Du Guay Trouin”. 
Reîntors definitiv în România în 1910, efectuează o călătorie în 
câteva porturi italiene (1911), unde studiază noile tipuri de nave 

Apoi, în anul 1912, având gradul de locotenent, este îmbarcat 
șătorul „Elisabeta” cu care va executa o misiune la 

Constantinopol. În anul următor este numit comandant al 

În perioada primului război mondial, căpitanul Gheorghe 
ște funcțiile de comandant al portului 

șament de infanterie marină cu 

care acționează în zona Dunării – într
Este numit apoi ca ofițer cu tragerile indirecte în Statul major al 
flotei române de operații de sub comanda comandorului Vasile 
Scodrea (1917-1918). 

Prin ordinul Marinei Regale Române nr. 3829/ iulie 1920, lt. 
comandorul Gheorghe Koslinski a fost trimis în Fran
se specializa în domeniul armelor submarine 
de discuții în octombrie 1920 pentru a achiziționa un submarin 
francez. Discuțiile nu au avut un rezultat concret, Koslinski 
fiind rechemat în țară de către Ministerul de Război.

Revenit în România, căpitanul comandor Gheorghe Koslinski 
este numit în funcția de adjutant al regelui Ferdinand I (1922
1926) și apoi președinte al Comisiei de supraveghere a 
construcției unui submarin de tonaj mijlociu („De
unei nave bază pentru Marina militară română (1927
Aceste nave au fost construite la șantierul naval din Rijeka (pe 
țărmul Marii Adriatice, azi în Croația, pe atunci numit Fiume și 
făcând parte din Regatul Italian). 

Gheorghe Koslinski a fost avansat la rangul de comandor în 
anul 1929, încredințându-i-se comanda escadrilei de 
distrugătoare (1933-1935), cea mai importantă a marinei 
militare, în care avea să introducă manevra tactică pe bază de 
cinematică. 

La data de 31 martie 1938 a fost înaintat la gradul de contra
amiral și a fost numit în funcția de comandant al Diviziei de 
Dunăre. În perioada 17 octombrie 1940 
contra-amiralul Gheorghe Em. Koslinski a îndeplinit func
subsecretar de stat la Ministerul Apărării N
Marină, în guvernele conduse de mareșalul Ion Antonescu.

După preluarea puterii de către comuni
Koslinski a fost arestat la data de 18 mai 1946 în Sanatoriul 
Francez, de pe Șos. Jianu (Bd. Aviatorilor) de către o echipă 
condusă de comisarul Ștefan Bălăceanu din D.G.P. 
Detectivilor. Este eliberat la scurtă vreme.

A fost considerat criminal de război, deoarece a făcut parte din 
guvernele conduse de mareșalul Ion Antonescu. Rearestat în 
anul 1948 de regimul comunist, a fost condamnat la doi ani 
închisoare. A murit la data de 30 aprilie 1950, în închisoarea 
Aiud. 

Cum a murit de foame, la Aiud 

După cum a povestit ulterior un general, care a fost coleg de 
închisoare cu amiralul Koslinski: „… bietul amiral Koslinski, 
un om blajin și de o sensibilitate aproape feminină, a murit de 
foame în 1949 în închisoarea din Aiud. Bietul Kossu, cum i se 
spunea, ajunsese, din cauza imposibilită
ignobil ce ni se servea, într-un hal de slăbiciune groaznică.

Cu mari eforturi sufletești, reușise să-și înfrâneze repulsiunea ce 
avea de a se prezenta în fața medicului și obținuse astfel 
săptămânal câte o linguriță de sirop tonic. Bietul Kossu slăbea 
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între Pietroșani și Giurgiu. 
țer cu tragerile indirecte în Statul major al 
ții de sub comanda comandorului Vasile 

Prin ordinul Marinei Regale Române nr. 3829/ iulie 1920, lt. 
Koslinski a fost trimis în Franța pentru a 

se specializa în domeniul armelor submarine și a inițiat o serie 
ții în octombrie 1920 pentru a achiziționa un submarin 

țiile nu au avut un rezultat concret, Koslinski 
de către Ministerul de Război. 

Revenit în România, căpitanul comandor Gheorghe Koslinski 
ția de adjutant al regelui Ferdinand I (1922-

și apoi președinte al Comisiei de supraveghere a 
ției unui submarin de tonaj mijlociu („Delfinul”) și a 

unei nave bază pentru Marina militară română (1927-1931). 
șantierul naval din Rijeka (pe 

țărmul Marii Adriatice, azi în Croația, pe atunci numit Fiume și 

a fost avansat la rangul de comandor în 
se comanda escadrilei de 

1935), cea mai importantă a marinei 
militare, în care avea să introducă manevra tactică pe bază de 

înaintat la gradul de contra-
și a fost numit în funcția de comandant al Diviziei de 

Dunăre. În perioada 17 octombrie 1940 – 27 ianuarie 1941, 
amiralul Gheorghe Em. Koslinski a îndeplinit funcția de 

subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naționale pentru 
șalul Ion Antonescu. 

După preluarea puterii de către comuniști, viceamiralul 
Koslinski a fost arestat la data de 18 mai 1946 în Sanatoriul 

Șos. Jianu (Bd. Aviatorilor) de către o echipă 
Ștefan Bălăceanu din D.G.P. – Corpul 

Detectivilor. Este eliberat la scurtă vreme. 

A fost considerat criminal de război, deoarece a făcut parte din 
șalul Ion Antonescu. Rearestat în 

fost condamnat la doi ani 
închisoare. A murit la data de 30 aprilie 1950, în închisoarea 

După cum a povestit ulterior un general, care a fost coleg de 
închisoare cu amiralul Koslinski: „… bietul amiral Koslinski, 

și de o sensibilitate aproape feminină, a murit de 
foame în 1949 în închisoarea din Aiud. Bietul Kossu, cum i se 
spunea, ajunsese, din cauza imposibilității de a mânca arpacașul 

un hal de slăbiciune groaznică. 

și înfrâneze repulsiunea ce 
ța medicului și obținuse astfel 

ță de sirop tonic. Bietul Kossu slăbea 
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din ce în ce mai mult și atunci camarazii lui de celulă, revoltați 
de starea în care ajunsese, au reușit să-l convingă să se ducă la 
viitoarea vizită medicală complet dezbrăcat, acoperit numai cu 
un macferlan. Pentru mai multă siguranță, ca lucrurile să se 
desfășoare așa cum se plănuise, urma să fie însoțit de un 
camarad, căci altfel Kossu, cu delicatețea sa sufletească, ar fi 
renunțat să execute hotărârea ce se luase. Când, ajuns în fața 
medicului care, cu nasul în registru, îl întrebă ca de obicei ce 
are, Kossu, încurajat de camaradul său, nu a răspuns nimic, ci 
și-a dezbrăcat numai macferlanul, rămânând în fa
pielea goală. 

Și când surprins că nu a primit nici un răspuns, medicul a ridicat 
ochii din registru și a văzut fantoma ce stătea în fața sa, s
speriat de halul de slăbiciune în care se afla Kossu 
să-l bage în infirmerie. După zece zile, într-o seară, sărmanul 
meu camarad și prieten, un om cu un suflet de o distincțiune 
fără seamă, stând de vorbă cu camarazii săi, s-a lăsat încet pe o 
parte și a adormit pentru totdeauna pe un pat de scânduri 
infirmeria închisorii de la Aiud.” A fost îngropat fără 
ceremonie. 

Surse citate de wikipedia:  
Niculae Koslinski – Familia Koslinski din România, extras din Arhiva Genealogică, III 
(VIII), Iași, 1996. 
Constantin D. Nicolescu – Calvarul neamului românesc după 23 august 1944 (Ed. 
Polirom, Iași, 1993). 
Simona Odobescu – Contraamiralul Emanoil Koslinski, scurtă biografie aflată în Arhivele 
Muzeului Militar Național. 
FOTO: arhiva Bibliotecii VA Urechia. 
 
 

Ororile din închisorile comuniste 
cazul Zenovie Pâclișanu

 

Bianca PĂDUREAN

 

memorialsighet.ro 

        La 31 octombrie 1957 murea bătut de securitate 
istoricul și preotul greco-catolic Zenovie Pâcli
și membru al Academiei Române.  

l a făcut parte din lotul de intelectuali aresta
comuniști pentru că nu au reușit să fie convinși să își 
schimbe modul de gândire. Vă invităm să aflaE
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și atunci camarazii lui de celulă, revoltați 
l convingă să se ducă la 

viitoarea vizită medicală complet dezbrăcat, acoperit numai cu 
ță, ca lucrurile să se 

șoare așa cum se plănuise, urma să fie însoțit de un 
țea sa sufletească, ar fi 

țat să execute hotărârea ce se luase. Când, ajuns în fața 
medicului care, cu nasul în registru, îl întrebă ca de obicei ce 
are, Kossu, încurajat de camaradul său, nu a răspuns nimic, ci 

numai macferlanul, rămânând în fața medicului în 

Și când surprins că nu a primit nici un răspuns, medicul a ridicat 
și a văzut fantoma ce stătea în fața sa, s-a 

speriat de halul de slăbiciune în care se afla Kossu și s-a îndurat 
o seară, sărmanul 

și prieten, un om cu un suflet de o distincțiune 
a lăsat încet pe o 

și a adormit pentru totdeauna pe un pat de scânduri în 
A fost îngropat fără 

Arhiva Genealogică, III 

după 23 august 1944 (Ed. 

Contraamiralul Emanoil Koslinski, scurtă biografie aflată în Arhivele 

Ororile din închisorile comuniste –  
șanu 

Bianca PĂDUREAN 

 

La 31 octombrie 1957 murea bătut de securitate 
catolic Zenovie Pâclișanu, care era 

l a făcut parte din lotul de intelectuali arestați de 
ști pentru că nu au reușit să fie convinși să își 

schimbe modul de gândire. Vă invităm să aflați mai 

multe despre această personalitate, dar 
închisorile comuniste. 

Zenovie Pâclișanu s-a născut în 1886 în comuna Straja, judeţul 
Alba, nu departe de Blaj, unde și-a făcut studiile gimnaziale şi 
cele teologice. Apoi a plecat să studieze la Viena la Institutul 
catolic Augustaneum ca bursier unde a obţinut şi doctoratul. 
Întors acasă, la Blaj, a ocupat, pe rând, postul de profesor la 
seminarul teologic şi cel de director al Bibliotecii Centrale din 
Blaj, până în anul 1920. A fost nevoit, din cauza Primului 
Război Mondial, să ducă toate manuscrisele de la Blaj la 
Oradea pentru a le salva, ca apoi să le readucă la Blaj în toamna 
anului 1918. 

Zenovie Pâclișanu nu a fost doar un cleric greco
istoric. În perioada de pregătire a Unirii a ocupat funcţia de 
secretar al Consiliului Naţional Român de la Blaj. Din această 
postură a redactat împreună cu prof. Alexandru Borza şi 
avocatul Ionel Pop, în toamna – iarna anului 1918, Cronica 
pregătirii Marii Uniri de către spiritualitatea greco
Blaj. După Unirea din 1918, a plecat la Bucureşti unde a ocupat 
postul de director în Ministerul Cultelor.

La numai 33 de ani, în 1919, Z. Pâclişanu a fost ales membru 
corespondent al Academiei Române, ca o recunoaştere a 
meritelor cercetărilor sale. Din 1920 până în 1922 a ocupat 
postul de director al Arhivelor Statului din Cluj, iar din 1922 
până în 1948 a fost, mai întâi, director general 
Instrucţiunii şi Cultelor, apoi în cel de Externe.

În 1929 a fost consilier pe probleme diplomatice între Vatican şi 
România. Pentru contribuţia sa la îmbunătăţirea relaţiilor dintre 
biserică şi stat, Papa Pius al XI-lea l-a ridicat la rangul
papal. 

Însă cursul normal al vieții sale a fost curmat de instalarea 
comunismului în România și de interzicerea Bisericii Greco
catolice, în 1948. Urmărit de Securitate, a fost închis de mai 
multe ori, prima dată între 1949-1955. A fost torturat
bestialitate de Securitate, la Ministerul de Interne, Jilava, apoi 
judecat şi condamnat pentru activitate clandestină religioasă 
greco-catolică. 

 În 31 octombrie 1957 a fost torturat atât de rău, încât 
sufletul. După câţiva ani de la decesul s
a început să caute mormântul soţului său. L
recunoscut soțul după pantofii cu care a rămas încălţat şi după 
dantură. A fost reînhumat în Cimitirul Bellu Catolic din 
Bucureşti. 

Rămâneţi alături de noi la Pagina de i
poveşti din trecut, dar şi pentru că presa de azi este ciorna 
istoriei de mâine. 

Ascultați rubrica ”Pagina de istorie” în fiecare zi, de luni până 
vineri, dimineața de la 7.50 și de la 9.55 și după amiaza de la 
15.07, numai la RFI România 
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multe despre această personalitate, dar și despre ororile din 

a născut în 1886 în comuna Straja, judeţul 
a făcut studiile gimnaziale şi 

cele teologice. Apoi a plecat să studieze la Viena la Institutul 
catolic Augustaneum ca bursier unde a obţinut şi doctoratul. 
Întors acasă, la Blaj, a ocupat, pe rând, postul de profesor la 

rul teologic şi cel de director al Bibliotecii Centrale din 
Blaj, până în anul 1920. A fost nevoit, din cauza Primului 
Război Mondial, să ducă toate manuscrisele de la Blaj la 
Oradea pentru a le salva, ca apoi să le readucă la Blaj în toamna 

șanu nu a fost doar un cleric greco-catolic, ci și 
istoric. În perioada de pregătire a Unirii a ocupat funcţia de 
secretar al Consiliului Naţional Român de la Blaj. Din această 
postură a redactat împreună cu prof. Alexandru Borza şi 

iarna anului 1918, Cronica 
pregătirii Marii Uniri de către spiritualitatea greco-catolică de la 
Blaj. După Unirea din 1918, a plecat la Bucureşti unde a ocupat 
postul de director în Ministerul Cultelor. 

Pâclişanu a fost ales membru 
corespondent al Academiei Române, ca o recunoaştere a 
meritelor cercetărilor sale. Din 1920 până în 1922 a ocupat 
postul de director al Arhivelor Statului din Cluj, iar din 1922 
până în 1948 a fost, mai întâi, director general în Ministerul 
Instrucţiunii şi Cultelor, apoi în cel de Externe. 

În 1929 a fost consilier pe probleme diplomatice între Vatican şi 
România. Pentru contribuţia sa la îmbunătăţirea relaţiilor dintre 

a ridicat la rangul de prelat 

ții sale a fost curmat de instalarea 
și de interzicerea Bisericii Greco-

catolice, în 1948. Urmărit de Securitate, a fost închis de mai 
1955. A fost torturat cu 

bestialitate de Securitate, la Ministerul de Interne, Jilava, apoi 
judecat şi condamnat pentru activitate clandestină religioasă 

În 31 octombrie 1957 a fost torturat atât de rău, încât și-a dat 
sufletul. După câţiva ani de la decesul său, soţia lui, Hortensia, 
a început să caute mormântul soţului său. L-a găsit și și-a 

țul după pantofii cu care a rămas încălţat şi după 
dantură. A fost reînhumat în Cimitirul Bellu Catolic din 

Rămâneţi alături de noi la Pagina de istorie pentru a afla 
poveşti din trecut, dar şi pentru că presa de azi este ciorna 

ți rubrica ”Pagina de istorie” în fiecare zi, de luni până 
ța de la 7.50 și de la 9.55 și după amiaza de la 



 

        46464646                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

In memoriam Mircea Vulcănescu,
decedat în închisoarea din Aiud

         În data de 28 octombrie 1952 s-a stins din via
închisoarea din Aiud Mircea Vulcănescu, economist, 
sociolog, filozof, scriitor, publicist, teolog, pedagog. 

ircea Vulcănescu (3 martie 1904 –
1952) a fost condamnat la opt ani de temni
Judecarea recursului s-a prelungit pînă în ianuarie 

1948, cînd instanța a menținut pedeapsa din ’46. Închis la Aiud, 
alături de majoritatea elitei românești, Mircea Vulcăne
ținut o serie de conferințe considerate subversive de torționari, 
pentru că le menținea oamenilor moralul. Mircea Vulcanescu a 
fost considerat de conducerea penitenciarului Aiud drept unul 
dintre stâlpii rezistenței din închisoare și, prin urmare, i
aplicat cele mai grele torturi și dese izolări la crunta Zarca. 
Aceasta era o celula de exterminare, de 1/4 m, din beton, fără 
mobilier, deținuții fiind nevoiți să doarmă direct pe beton. Pe 
timpul iernii, geamul era ținut deschis intenționat. Intr
cumplit, fără mâncare și apă, îmbrăcați doar în haine vechi, și 
dormind direct pe beton, supraviețuirea devenea aproape 
imposibilă. Au fost deținuți care au rezistat în această stare și 
timp de trei săptămâni. Intr-una dintre izolările de la Zarca, un 
tânăr deținut nu a mai rezistat și s-a prăbușit din picioare. 
Atunci Mircea Vulcănescu s-a așezat pe ciment și a culcat 
deținutul bolnav peste el. Acesta avea să-și revină, dar se va 
îmbolnăvi grav de plămâni, decedând pe 28 octombrie 1952, 
trupul fiindu-i aruncat în groapa comună din Aiud.

Ion Constantinescu-Mărăcineanu, coleg de închisoare, în 
articolul „Ultimele clipe ale lui Mircea Vulcănescu”,
revista Memoria, povestește ceea ce Vulcănescu i
comunicat în ultimele clipe ale vieții: 

Rostul meu în viaţă s-a terminat. Am început o operă, dar n
fost în stare s-o duc până la capăt. Am predat la o catedră pe 
care am părăsit-o tocmai în clipele în care trebuia să fiu 
prezent. M-am despărţit de studenţii pe care-i iubeam tocmai în 
cele mai dureroase momente ale istoriei. Am crezut că mi
făcut datoria ca cetăţean faţă de această ţară hăituită şi jefuită 
cu neruşinare, faţă de acest neam însângerat. M
am fost decât un vanitos. Am ţinut să vin aici lângă cei în 
suferinţă, cei care au visat libertatea şi-au sângerat pentru ea. 
Studenţii mei nu mai pot aştepta nimic de la mine, o biată epavă 
ce se târăşte pentru ultima picătură de viaţă. Strădaniile mele 
la altarul culturii s-au dovedit a fi zadarnice. Potentaţii vremii 
n-au nevoie de cultură. 

Pseudocultura şi-a întins tentaculele ca o caracatiţă. Nu ştiu 
ale cui păcate îndură acest neam ospitalier. Boala mi
şi ultima fărâmă de vlagă. Sunt la capătul puterilor. Mă vedeţi 
în ce hal am ajuns. O caricatură de om. Charon mă aş
mă treacă Styxul. Corbii sunt gata să mă însoţească. Priviţi
cum dau rotocoale croncănind în văzduh. Mă doboară tăcerea 
asta. Mă ucide suferinţa prin care trec prietenii de celulă. Ştiu 
că mă despart de ei. Îi rog să mă ierte că-i părăsesc.

M
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In memoriam Mircea Vulcănescu, 
decedat în închisoarea din Aiud 

a stins din viață în 
închisoarea din Aiud Mircea Vulcănescu, economist, 
sociolog, filozof, scriitor, publicist, teolog, pedagog.  

– 28 octombrie 
1952) a fost condamnat la opt ani de temniță grea. 

a prelungit pînă în ianuarie 
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ținuții fiind nevoiți să doarmă direct pe beton. Pe 

ținut deschis intenționat. Intr-un frig 
și apă, îmbrăcați doar în haine vechi, și 

țuirea devenea aproape 
ținuți care au rezistat în această stare și 

una dintre izolările de la Zarca, un 
șit din picioare. 

șezat pe ciment și a culcat 
și revină, dar se va 

îmbolnăvi grav de plămâni, decedând pe 28 octombrie 1952, 
aruncat în groapa comună din Aiud. 

Mărăcineanu, coleg de închisoare, în 
Ultimele clipe ale lui Mircea Vulcănescu”, publicat în 

ște ceea ce Vulcănescu i-ar fi 

a terminat. Am început o operă, dar n-am 
o duc până la capăt. Am predat la o catedră pe 

o tocmai în clipele în care trebuia să fiu 
i iubeam tocmai în 

ureroase momente ale istoriei. Am crezut că mi-am 
făcut datoria ca cetăţean faţă de această ţară hăituită şi jefuită 
cu neruşinare, faţă de acest neam însângerat. M-am înşelat. N-
am fost decât un vanitos. Am ţinut să vin aici lângă cei în 

au sângerat pentru ea. 
Studenţii mei nu mai pot aştepta nimic de la mine, o biată epavă 
ce se târăşte pentru ultima picătură de viaţă. Strădaniile mele 

au dovedit a fi zadarnice. Potentaţii vremii 

a întins tentaculele ca o caracatiţă. Nu ştiu 
ale cui păcate îndură acest neam ospitalier. Boala mi-a măcinat 
şi ultima fărâmă de vlagă. Sunt la capătul puterilor. Mă vedeţi 
în ce hal am ajuns. O caricatură de om. Charon mă aşteaptă să 
mă treacă Styxul. Corbii sunt gata să mă însoţească. Priviţi-i 
cum dau rotocoale croncănind în văzduh. Mă doboară tăcerea 
asta. Mă ucide suferinţa prin care trec prietenii de celulă. Ştiu 

i părăsesc. 

Dacă veţi avea şansa supravieţuirii şi veţi ieşi din acest infern, 
căutaţi-mi familia şi spuneţi-i să mă ierte că i
viaţă copleşită de lacrimi şi lipsuri. Dumnezeu să
binecuvânteze pe toţi, să le aducă alinare. Poate că fetele vor 
avea o soartă mai bună. Ştiu prin câte suferinţe au trebuit să 
treacă. Sunt perfect conştient că vor mai întâlni pe drumul vieţii 
încă multe obstacole. Sunt convins că le vor putea depăşi, chiar 
dacă colţii răutăţii vor căuta să mai rupă din adolescenţa lor 
zbuciumată. Să le spuneţi că nu mi-am făcut decât datoria de 
cetăţean al acestei ţări oropsite” 

Opera omului de cultură Mircea Vulcănescu este impresionantă, 
atât prin dimensiune, cât mai ales prin profunzimea filosofică, 
dar mai ales religioasă. Amintim lucrăr
istoric şi juridic, dintre care: Chestionar mitologic
Dealu, 1938; Dimitrie Gusti şi şcoala sociologică de la 
Bucureşti, Bucureşti, 1937; Dimensiunea românească a 
existenței, ediție îngrijită de Marin Diaconu, Bucureşt
Eminescu, 1995; Logos şi eros. Creştinul în lumea modernă
Paideia, 1991; Pentru o nouă spiritualitate filosofică
1992; Posibilitățile filosofiei creştine
1996; Războiul pentru întregirea neamului

Mărturie a lui Ion Ilioiu 
anticomunist din Munţii Făgăraş

        Ion Ilioiu, a intrat în rândurile grupului de luptatori 
anticomunisti, Vulturul Carpaţilor, în ultima clasă de liceu 
(a liceului Radu Negru - nn), în 1948, când avea 18 ani. 
„Aveam colegi care s-au ataşat fără sa cârtească
comunismului.  

ceştia erau elevii cei mai slabi din clasă şi cu un 
comportament îndoielnic. Am refuzat să intru în 
rândurile UAER - organizaţia de tineret comunist. 

Acest lucru m-a făcut să fiu pus pe lista
care au completat-o toţi colegii mei din organizaţie. Noi am 
renunţat la familii, la viaţă liniştită de acasă, la plăcerile vârstei 
adolescentine pentru a înfrunta cu arma în mâna trupele armatei 
şi ale securităţii care voiau să impună o dictatură comunistă cu 
minciuna şi asuprire. Situaţia s-a înrăutăţit începând cu 1950, 
odată cu declanşarea războiului din Coreea.
Comunismul şi bolşevismul puneau tot mai mult stăpânire pe 
întreaga lume. În mintea crudă a noastră, a luptătorilor, 
o vedeam doar de la americani. Realitatea s
altă. Lupta noastră n-a făcut decât să întârzie instaurarea 
comunismului, nicidecum să-l oprească. Grupul „Vulturul 
Carpaţilor“ s-a ascuns, dată fiind situaţia, hăituind şi înnebunind
trupele securităţii. Eu am rezistat în munţi până în august 1954, 
când într-o luptă deschisă pe Muntele Avrigului, securitatea m
rănit grav. Un glonţ mi-a perforat plămânul drept, ficatul şi 
coloana vertebrală. De atunci soarta îmi era pecetluită. Am 
căzut rănit. Un ofiţer, care m-a descoperit a început să mă 
lovească şi să mă târască pe cărările munţilor prin bolovani, 
răzbunându-se pentru ceea ce am făcut eu intrând în grupul din 
munţi. 
Nu am fost omorât pentru că securiştii sperau să obţină de la 
mine informaţii despre luptători. Am fost dus la Spital în Sibiu 

A
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Opera omului de cultură Mircea Vulcănescu este impresionantă, 
atât prin dimensiune, cât mai ales prin profunzimea filosofică, 
dar mai ales religioasă. Amintim lucrările cu caracter economic, 

Chestionar mitologic, Mănăstirea 
Dimitrie Gusti şi şcoala sociologică de la 

Dimensiunea românească a 
ție îngrijită de Marin Diaconu, Bucureşti, Editura 

Logos şi eros. Creştinul în lumea modernă, 
Pentru o nouă spiritualitate filosofică, Bucureşti, 
țile filosofiei creştine, Anastasia, 

Războiul pentru întregirea neamului, Cluj Napoca, 1991. 
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unde am fost operat. La nici două zile de la intervenţia 
chirurgicală au început anchetele. M-au chinuit foarte mult. Au 
folosit hipnoza la anchete, pentru a obţine ceea ce doreau. 
Numai credinţa în Dumnezeu şi iubirea de ţară m
viaţă. Cruzimile lor inimaginabile au fost biruite de idealul 
profund pe care îl aveam eu. În starea de hipnoză mi se 
impuneau stări limita, ca de pildă: Eşti la marginea unei 
prăpăstii adânci, nu este nici un fir de iarbă de care să te ţii şi 
mâinile îţi sunt legate; Eşti în vârful unui copac înalt şi nu poţi 
coborî; Te împiedici şi îţi rupi piciorul. La toate acele comenzi, 
fiind hipnotizat, simţeam şi trăiam toate acele stări şi dureri care 
de fapt erau imaginare. Mi-au insuflat stări de iubire sau de ură 
profundă. M-au înebunit. Nu aveau ce scoate de la mine pentru 
că ei ştiau mai multe decât mine. Ceea ce mi-au făcut era din 
răutate. Ajunsesem să mă urăsc pentru că trăiam. Îi rugăm să 
mă omoare pentru a-mi opri chinurile“, povesteşte Ion Ilioi.
Pentru Ion Ilioi chinul a durat patru ani. În 1958 a fost judecat şi 
condamnat la muncă silnică pe viaţă. Pedeapsă primită de Ion 
Ilioi a depins şi de starea sănătăţii lui. După sentinţa el a fost 
încarcerat la Aiud. Aici a suportat regimul dur din închisoare. 
Timp de zece ani nu a reuşit să comunice deloc cu familia. Între 
pereţii închisorii şi în timpul anchetelor şi-a pierdut parţial 
vederea. Decretul de amnistie din 1964 i-a redat şi lui Ion Ilioi 
libertatea. Avea 34 de ani. Întors acasă şi-a găsit părinţii bătrâni, 
bolnavi şi fără ajutor. Pământul le-a fost luat de CAP. „Nu mai 
aveam nici o speranţă. Mă consideram un om fără viitor. Am 
urmat un tratament la întoarcerea din închisoare, dar nu m
ajutat să mă vindec. Urmările vieţii din închisoare le resimt şi 
acum. Mi-am întemeiat o familie mult mai târziu. Cu toate 
acestea nu consider un timp pierdut tot ceea ce am făcut. Cred 
că am făcut ce trebuia. Chiar dacă nu am biruit, sunt cu 
conştiinţa împăcată şi nu mă simt vinovat pentru deznodământul 
luptei noastre. Dacă ar trebui s-o luăm de la capăt aş proceda la 
fel“, relata Ion Ilioi. 

Mărturia lui Ion Ilioiu a fost consemnată în volumul III al 
lucrării "Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc", îngrijită de şeful 
grupării armate anticomuniste din Munţii Făgăraşului, Ion 
Gavrilă Ogoranu, şi jurnalista Lucia Baki.1 

 

Siberia pe viaţă 

          Când privește înapoi, în hăul veacului, Alexandra 
Dubău vede puțină, prea puțină lumină în cei 90 de ani de 
viață. O urmăresc și acum nopțile nesfârșite, frigul și 
foamea îndurate într-un colhoz din Kazahstan.

A evadat din Siberia, dar nu a scăpat niciodată de ea.

Cuminte, își așază mâinile în poală și zice cu un soi de 
resemnare: “Așa era lumea atunci. Așa e lumea acum. Noi 
suntem doar oameni”. 

Poate asta e înțelepciune. 

                                                             
1 Redacţia revistei Lohanul i-a luat lui Ion Ilioiu un interviu în primăvara anului 
2010, material care a apărut în numărul din iulie acelaşi an, despre activitatea 
grupului de rezistenţă condus de Gavrilă Ogoranu. 
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am întemeiat o familie mult mai târziu. Cu toate 
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Bunica Alexandra Dubău, privind fără mânie în fântâna 
trecutului. 

O întreb ce înseamnă “doar oameni”
mici și de neputincioși, suntem “supt vremi”

Însă acum-acum nu-i arde ei de filosofat 
găinile. 

Se trezește în fiecare dimineață pe la cinci și începe robota pe 
lângă casă. Zilnic scoate gunoiul și mătură cotețul, frântă de 
șale. Ţine curat la porci ca în casă. Și la găini, la fel. Apoi se 
apucă de măturat ograda. 

Din când în când, se apleacă și culege cu mâna vreun fir de 
iarbă uscată sau un gunoi mărunt pe care mătura nu reu
adune. 

Nu stă o clipă. Vară, iarnă, își găsește mereu ceva de făcut.

Abia seara se liniștește în bucătărioara ei de lemn, în care s
retras de ani de zile. Nu intră cu lunile în casele mari, parcă n
fi ale ei. 

Se trezește în fiecare dimineață pe la cinci și începe robota pe 
lângă casă.  

Înainte de a adormi, se uită la un serial turcesc. A învă
singură să citească, pe la 70 de ani, ca să
televizor, acei tineri care se îndrăgostesc 
urăsc apoi se răzbună, se luptă, iar se îndrăgostesc, cumva în 
afara vieții reale, parcă n-ar mai fi – zice ea 
pe lume. 

− De ce n-ai învățat, Bunică, să citești la vremea potrivită?

Îi spun așa, Bunica, pentru anii ei mulți și încărcați de suferință.

Am stat astă-vară la ea în gazdă, având treabă prin nordul 
O mai vizitez din când în când, o mai sun să o întreb de 
sănătate. 

– Sunt bine, zice ea mereu. 
– Ce să-ți aduc când vin pe la matale?
– O vorbă bună, atât. 
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“supt vremi”? 
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de ani de zile. Nu intră cu lunile în casele mari, parcă n-ar 

ște în fiecare dimineață pe la cinci și începe robota pe 

Înainte de a adormi, se uită la un serial turcesc. A învățat 
singură să citească, pe la 70 de ani, ca să înțeleagă ce spun, la 
televizor, acei tineri care se îndrăgostesc și apoi se despart, se 
urăsc apoi se răzbună, se luptă, iar se îndrăgostesc, cumva în 

zice ea – și altceva de făcut 

ști la vremea potrivită? 

ți și încărcați de suferință. 

vară la ea în gazdă, având treabă prin nordul țării. 
O mai vizitez din când în când, o mai sun să o întreb de 

ți aduc când vin pe la matale? 
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Acum o întreb de ce a învățat așa de târziu să citească. 

– Așa era lumea pe atunci. Fetele erau ținute proaste, să se 
mărite, să facă copchii, să țină gospodăria. Rar mă duceam pe 
la școală. Când am mai crescut, m-au luat rușii și m-au dus în 
Siberia, n-am mai văzut niciun fel de hârtie ani de zile. 

Nu e prea vorbăreață de felul ei. Spune multe din uitătură, din 
încruntarea sprâncenei, dintr-un suspin. Dar când își amintește 
de Siberia, o pală de tristețe îi pustiește gura de cuvinte. 

Tace, te privește în ochi și vezi atunci, în privirea ei, ca-ntr-o 
apă limpede, tot mâlul suferinței, până la straturile cele mai 
adânci. 

(….) 

Eu stăteam cu mama mea, Dumnezeu s-o ierte, ascunse după 
ușă. Așteptam. Știam că vor veni să ne salte. 

Au dat buzna în casă și ne-au luat cu ce aveam pe noi și cu o 
bocceluță pe care apucasem să o facem. Și o pâine am luat cu 
noi, că a copt mama în ziua aceea… 

Ne-au suit în căruță, grămadă peste alți oameni, și ne-au dus la 
gară… 

Bunica e de loc din Tereblecea, satul de peste deal, din Ucraina 
de azi. Se aud câinii de acolo, se văd luminile. Dacă zvârli cu 
bulgări din Mihăileni, dai în Tereblecea. 

Când au luat-o rușii, în iunie ’41, era o copilă. 

Cu un an înainte, România cedase Basarabia și nordul 
Bucovinei. Peste 50.000 de kilometri pătrați și aproape 4 
milioane de oameni. 

Tereblecea era unul dintre satele date rușilor. 

Alexandra Dubău, pe atunci Șlemcu, era unul dintre românii 
dați rușilor. Și rușii au venit s-o ia după un an de ocupație, timp 
în care făcuseră liste negre. 

Era pe listă pentru că tatăl ei rămăsese dincolo, în România. 
Acolo îl prinsese ziua cedării, cu treburi. 

279 de oameni au fost ridicați din Tereblecea în noaptea de 12 
spre 13 iunie 1941. Mai mult de jumătate au murit de frig și de 
foame în primele șase luni. 

Numai 60 s-au mai întors după ani de zile. 

− Două săptămâni dacă mai întârziau rușii, venea armata 
noastră și ne scăpa. Două săptămâni! Așa ne-a fost soarta, ce 
să-i faci? 

Ne-au dus la gară, ne-au înghesuit în vagoane pentru vite, din 
scânduri. Cu paie pe jos. Un gemuleț cu gratii, cât să intre 
oleacă de aer, cu o gaură în colț, ca să ne facem nevoile. 

Și noi stăteam acolo chiar ca vitele, înghesuiți unii în alții, vreo 
șaptezeci de oameni. Eu plângeam, și mama, săraca, mă 
strângea în brațe și mă ogoia cu vorba… 

Îmi amintesc numai țipetele oamenilor din gară, care strigau 
după cei urcați în tren. Erau soldați cu puști, puși în linie, care 
nu-i lăsau să se apropie. 

Și se auzea: mamăăă!… tatăăăă!…. omuleee!… văleu! Așa se 
amestecau țipetele acelea și înspăimântau și mai tare. 

Am început să țip și eu când au luat-o pe mama. Au dus-o la 
Cernăuți, la anchetă. Nu mi-a spus niciodată ce a pățit acolo. 
Au bătut-o ca să le spună unde e tata, dar ea nu știa nimic, ce 
să le spună? 

Trenul a stat o zi și o noapte în Tereblecea, păzit de soldați 
sovietici. Când s-a pus în mișcare, satul s-a cutremurat de 
plânsetele celor rămași, de țipetele celor închiși. 

Cam știau, și unii, și alții, ce-i așteaptă. Se vorbea prin sat de 
închisorile fără ziduri ale Siberiei. 

În gara din Cernăuți, rușii au dus-o înapoi în tren pe Domnica 
Șlemcu, mama Alexandrei. Bătută. Fără chip, doar niște carne 
vânătă. 

Trenul a mers două săptămâni. Când, în sfârșit, s-a oprit și 
bucovinenii din Tereblecea au coborât din vagoane, cu tot cu 
morţii lor, Alexandra a încremenit. 

Cât vedea cu ochii, era numai pietriș, pământ ca-n palmă, fără 
umbră de copac. Au venit niște camioane și i-au luat pe toți. 
Unii au pornit într-o parte, alții în altă parte, i-a înghițit pustiul. 

Alexandra a fost dusă la colhozul Voroșilov din Kazahstan. 

– Acolo am fost dați jos din remorci și ne-au împărțit în niște 
gropi, în loc de case. Era, așa, o groapă mare, acoperită cu 
gunoi, și acolo stăteam mai multe familii. 

Era o sobă mare în mijloc. Chiar de a doua zi ne-au pus la 
treabă. Era vara, încă ne descurcam cu ce haine aveam pe noi. 

Dar când a venit iarna, ce frig am tras! Mi-a făcut mama niște 
haine din pânză de sac. Așa am umblat îmbrăcată 6 ani. 

Pe mama au luat-o la lucru la colhoz, la încărcat saci, dar pe 
mine m-au lăsat acasă. Dacă nu lucram, nu căpătam de 
mâncare. 

istorieistorieistorieistorie    



 

        49494949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019 
       

 

Pentru ruși nu era o durere de suflet că mureau de foame copiii 
și bătrânii care nu puteau munci. 

 
Tabel cu românii deportați din Tereblecea (din volumul 
“Tereblecea, un sat de la margine de țară”, de Ion Creţu) 

Pe mama o duceau la muncă tot în altă parte, în fiecare zi. Și ca 
să știu eu unde era, ea presăra pe drum semințe de pelin. 

Mă luam după dâra aceea și ajungeam la ea când le dădea 
mâncare la amiază, de la cazan. Niște fiertură de grâu. Așa, cât 
ai da la un cățel, o căniță de mâncare. 

Și mama împărțea cu mine mânuța aceea de grâu fiert ca să nu 
mor de foame. Altceva nu era de mâncare. 

Vara mai mergeam prin pustiu și prindeam șoareci de pământ 
și îi mâncam. Turnam apă în găuri și îi scoteam, le dădeam cu 
ceva în cap. 

Dar iarna, vai de zilele noastre! O traistă de grâu pe an, atât 
primea mama. Și atât mâncam amândouă. Încă mama, săraca, 
se prefăcea că mânca. 

Lua boabe de grâu de pe plită, se făcea că le mestecă și, când 
mai întindea mâna să mai ia, de fapt le punea la loc, numai ca 
să-mi rămână mie mai mult. 

Când m-am îmbolnăvit și era să mor, mama a cumpărat, nu știu 
cu ce bani și nu știu de unde, un măr și mi l-a adus. A fost 
singurul fruct mâncat de mine în șase ani. 

Mi-a căzut părul, eram slabă ca iasca, nici nu mai gândeam 
omenește. Mi se părea că mama are carne și mănâncă pe 
ascuns. 

Strigam la ea: «Mama mea, de ce mănânci și nu-mi dai și 
mie?». Iar ea plângea și îmi mai dădea două boabe de grâu să 
le ronțăi… 

Era o foame trecută de stomac, era de-acum în mintea mea și 
tare mă tem că n-a mai ieșit niciodată de acolo… 

Cu nimic nu-ți poți bate joc mai rău de un om decât să-l ții 
flămând. Că nu mai este om, se face animal. 

Oamenii locuiau în pâmânt, iar animalele umblau pe deasupra. 
Veneau lupii în colhoz și mâncau oameni. 

Odată, o femeie a ieșit din bordeiul unde stăteau și Alexandra 
cu mama ei − a ieşit prin acoperiș, cum se ieșea, și atunci lupii 
au înhățat-o de cap, au tras-o afară și au mâncat-o. 

Copiii umblau din bordei în bordei căutând mâncare pe la alți 
oameni care nu aveau ce mânca. Era printre ei și un bătrân, fost 
primar în Tereblecea. Umbla de colo-colo cerșind, știind că nu 
are nimeni ce să-i dea. 

A murit în picioare, rezemat de un bordei, cu mâna întinsă. L-au 
îngropat abia după câteva luni, când s-a mai dezmorțit pământul 
și au putut scurma de câteva palme adâncime. 

Șase ani a stat în Kazahstan. Nici acum nu știe de ce. 

Adică ce avea Stalin cu Domnica lui Șlemcu din Tereblecea și 
cu fata ei? Ce rău puteau să-i facă ele? 

– Dacă l-ai întâlni acum pe Stalin, ce i-ai face? 
– Dar ce să-i fac? Îl las în plata lui Dumnezeu. Nu fac eu 
dreptate pe pământ. 

Războiul se sfârşise şi, în al șaselea an de prizonierat fără 
paznici din deșertul Kazahstanului, s-a zvonit că, dacă ar pleca 
de acolo, nu le-ar face nimeni nimic. 

Culmea, până atunci nu se gândise să fugă. Pentru că n-ar fi 
ajuns prea departe. Sau pentru că se obișnuise cu ideea că este 
în puterea rușilor. Acum, cică bătea un vânt de dezgheț cumva. 

Domnica și Alexandra Șlemcu munceau acum la încărcat 
vagoane într-o gară. Reușeau să fure câte un buzunar de grâu şi 
să-l vândă la localnici. 

Așa au strâns niște bani. Au plătit pe cineva să le călăuzească 
până acasă. Era tot un bucovinean, un criminal ieșit din pușcărie 
după terminarea pedepsei. Criminal, dar om de cuvânt. 

– Cred că i s-a făcut și milă de noi, poate că ne-a văzut două 
muieri singure printre străini, că ne-a luat mai puțini bani. Și 
datorită lui am ajuns acasă. 

În ziua când trebuia să plecăm cu un tren de marfă, rușii au 
aflat de planul nostru și m-au anunțat că mama și-a rupt 
piciorul. Dar ziceau numai așa, ca să nu plec. 

Eu m-am dus după ea și nu am mai găsit-o. Plecase înaintea 
mea. După aceea am plecat și eu cu un tren de grâu până în 
Ucraina. 
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Ultimele trei zile, până la Cernăuți, omul acela, criminalul, m-a 
ascuns într-o țeavă de tun dintr-un tren militar. Așa eram de 
slabă. 

Acolo am stat fără mâncare, fără apă, acolo mi-am făcut 
nevoile. Eram în stare să îndur orice ca să ajung acasă. 

Știi de ce îmi era cel mai tare dor în Siberia? De livada 
noastră, de pomet. Parcă nici nu mai era altceva pe lume și 
numai pentru asta voiam mai repede acasă. 

Dorul de livada din Tereblecea a făcut-o, peste ani, să-și 
înființeze o livadă frumoasă în Mihăileni. Mare venit nu-i 
aduce, că e scump s-o cureți, s-o stropești, şi se mai și fură, dar 
ea nu renunță la pometul din spatele casei. 

O și păzește. Într-o noapte, pe la două, a auzit zgomote în 
livadă. A ieșit cu o bâtă. 

– Șase handralăi erau în copac, domnu’ Viorel, furau cireșe. 
Nu se mai potolesc, fură tot. Dar când m-am făcut eu la dânșii 
cu bâta aiasta, ca potârnichile au fugit. 
– Te-ai pus matale, femeie de 90 de ani, cu șase handralăi? 
– Apoi dar ce? 

S-a învățat cu pericolele în Siberia, unde câțiva ani, copilă fiind, 
a păzit o cireadă de viței. Veneau lupii, și vara, și iarna, până în 
mijlocul cirezii. Puneau vita jos și o mâncau pe loc. 

Fata alunga lupii mergând până lângă ei și bătând tare cu bățul 
într-un cazan de tablă. Cu aceste arme o înzestrase colhozul, 
dându-i pe mână cireada. 

De la Cernăuți, a luat-o pe jos spre casă. A ajuns la un unchi 
dintr-un sat vecin. S-a speriat omul când a văzut-o atât de slabă 
și de murdară. 

A dezbrăcat-o la piele și a spălat-o ca pe copii. Iar rochia ei din 
pânză de sac a pus-o pe un butuc în curte și a bătut-o cu 
ciocanul de-a mărunțelul ca să omoare păduchii. 

I-a dat în schimb o cămașă de noapte curată și a culcat-o. Când 
s-a trezit, cămașa albă de in și așternuturile erau negre de 
păduchi. 

Ieșiseră din carnea ei, unde se încuibaseră de ani de zile, și 
foiau. 

Pe mama ei a găsit-o acasă. Sosise de două săptămâni. Din casă 
mai rămăseseră doar pereții. 

Au stat ascunse cam jumătate de an. Apoi, aflând că nu vor fi 
duse înapoi în Siberia, au ieșit la lumină. Ba Alexandra a mers 
și la horă în sat. Atunci l-a cunoscut pe Ion Dubău, viitorul ei 
soț. 

Filip Șlemcu, tatăl ei, era în România. Strânsese bani ca să-și 
scoată nevasta și fata din Uniunea Sovietică. Plătise o călăuză. 

− Pe data de 1 mai 1947, când a răsărit soarele, eu eram de-
acum în partea astalaltă de țară, în pădurea de la Dersca. Am 
fugit cu mama și cu Ion, și cu alți oameni din Tereblecea, ca să 
ne salvăm aici. 

Pe graniță erau copaci tăiați de la rădăcină și rămași așa cum 
au căzut la tăiere. Am mers pe burtă pe sub trunchiuri, ne-am 
târât ca șerpii. Grănicerii au trecut pe lângă noi și nu ne-au 
observat. 

Unul s-a oprit cu cizma așa, la nasul meu. Și nu m-a văzut. Dar 
cred că ceva-ceva tot au știut ei, că au tras cu mitralierele la 
întâmplare. 

Dar noi dacă nu ne-am speriat și am stat locului. Atunci s-au 
dus și ei mai departe. Dumnezeu a făcut să nu ne simtă nici 
câinii. 

Filip Șlemcu le aștepta în România. Credea că aici își vor găsi 
libertatea. Dar n-a fost așa. Erau și aici vânați de ruși ca să fie 
duși înapoi în Uniunea Sovietică, adică în Siberia. 

Au fugit toți într-un sat din Banat, de unde șvabii fuseseră 
deportați. 

– Munceam slugi la români. Făceam toate muncile. Munceam 
numai pe mâncare. Ne dădeau acolo ceva să nu crăpăm. Am 
stat așa, fără acte, fără casă, fără nimic, mulțumiți că nu ne 
arestează să ne ducă înapoi la ruși. 

Abia când am făcut 27 de ani s-a dus tata la Dorohoi și mi-a 
scos acte românești, că de-acum nu se mai arestau oameni ca 
să-i ducă înapoi la ruși. 

Atunci am putut să mă mărit cu Ion Dubău, cu acte, că de stat, 
am stat împreună de când am fugit din Tereblecea. 

 Din Banat, încet-încet, familia lui Filip Șlemcu, din care făcea 
parte de-acum și ginerele Ion Dubău, s-a tras spre nord, aproape 
de graniță. Aproape de Tereblecea natală. 

Bătrânul Filip Șlemcu se născuse în Imperiul Austro-Ungar, 
crescuse în Regatul României, acum trăia în Republica Populară 
Română, iar satul lui făcea parte din Uniunea Sovietică.  

El mai spera în ascuns că, într-o zi, partea de Bucovină furată de 
Stalin se va întoarce la România și voia să fie aproape, să se 
întoarcă la casa lui. 

Bunica, la fel, a trăit cu un ochi peste graniță. A tot sperat și ea 
că poate-poate… Ce e făcut de mâna omului tot de om poate fi 
desfăcut, zice ea. 
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Ion și Alexandra Dubău, cu primul lor copil.

Granița trasă de Stalin a trecut prin satul ei. Prin sufletul ei. 
Vama Siret, care desparte Bucovina în două, e construită chiar 
pe o bucată de pământ care i-a aparținut familiei Șlemcu.

Părinţii Alexandrei Dubău, Domnica şi Filip Șlemcu, doi 
bucovineni cărora li s-a tras țara de sub picioare. Fotografii: Viorel Ilişoi

Peste 30.000 de români au fost ucişi de comunişti 
la Canalul Dunăre – Marea Neagră

Alin IONESCU

         Să facem un scurt popas istoric pe ruta spre litoral şi 
să ţinem un moment de reculegere lângă Canalul Dunăre 
Marea Neagră, măreaţa realizare a regimului comunist, în 
urma căruia se află presărate în morminte mii de cadavre

ovestea lui începe prin vara lui ’48, când, aflându
o vizită tovărăşească la Moscova, Gheorghiu
vede adus de Stalin în faţa unei hărţi a României peste 

care boss-ul PCUS se apleacă; ochii îi cad peste Dobrogea şi 
trasează cu vestitul lui creion roşu o linie care pleacă de la 
Cernavodă şi se opreşte în mare. Ideea lui Stalin de a să
canal între Dunăre şi Marea Neagră nu era nici pe departe un act 
de iubire pentru industria irigaţiilor dobrogene. Fireşte, la 
suprafaţă aşa părea, însă în fond Stalin voia să
Dej o idee originală de gulag. În plus, după ce se certase 

P
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or copil. 

ța trasă de Stalin a trecut prin satul ei. Prin sufletul ei. 
Vama Siret, care desparte Bucovina în două, e construită chiar 

ținut familiei Șlemcu. 

 
Șlemcu, doi români 

țara de sub picioare. Fotografii: Viorel Ilişoi 

Peste 30.000 de români au fost ucişi de comunişti 
Marea Neagră 

Alin IONESCU 

Să facem un scurt popas istoric pe ruta spre litoral şi 
Canalul Dunăre – 

Marea Neagră, măreaţa realizare a regimului comunist, în 
urma căruia se află presărate în morminte mii de cadavre. 

ovestea lui începe prin vara lui ’48, când, aflându-se într-
Gheorghiu-Dej se 

în faţa unei hărţi a României peste 
ul PCUS se apleacă; ochii îi cad peste Dobrogea şi 

trasează cu vestitul lui creion roşu o linie care pleacă de la 
Cernavodă şi se opreşte în mare. Ideea lui Stalin de a săpa un 
canal între Dunăre şi Marea Neagră nu era nici pe departe un act 
de iubire pentru industria irigaţiilor dobrogene. Fireşte, la 
suprafaţă aşa părea, însă în fond Stalin voia să-i sugereze lui 
Dej o idee originală de gulag. În plus, după ce se certase cu 

Tito, cu care se înţelesese la cataramă până prin primăvara lui 
’48, Stalin parcă prinsese şi mai mare drag de Ghiţă al nostru.

Mutase Kominformul – un fel de reţea de spionaj europeană a 
partidelor comuniste – de la Belgrad la Bucureşti şi tot pe Ghiţă
îl pusese să se răţăoiască la aşa-zisul „titoism” la reuniunea de 
la Budapesta, în ’49. Dar să revenim la Canal!

 Pe 26 mai ’49, Biroul Politic al PMR 
căreia mii de deţinuţi politici vor ajunge să
sub viitorul şenal navigabil. 

In scurt timp, lucrurile au luat-o razna de tot, chiar şi oficialii 
comunişti ajungând să se ia cu mâinile de cap din cauza torturii 
şi a cruzimii la care ajunseseră unii dintre rersponsabilii cu 
supravegherea deţinuţilor. Liviu Borcea
Comandantul de la Capul Midia, pe care venirea comuniştilor la 
putere îl prinsese ca brutar, a ajuns să fie investigat de o comisie 
din MAI fiindcă depăşise, din proprie iniţiativă, numărul maxim 
de victime admis de Securitate. Avea o m
unică, de a verifica dacă nu cumva cei consideraţi morţi sunt 
încă în viaţă: înfigea o vergea lungă şi ascuţită de fier şi de
apoi îi considera apţi să meargă la groapa comună.

În august ’53, Borcea a fost suspendat si judecat chiar d
cei care ceruseră hotărâre în munca de reeducare a burgheziei, 
dar iese în vara lui ’57 şi este primit din nou în mijlocul 
colegilor din Miliţie, iar în anul următor va fi trecut în rezervă 
cu gradul de căpitan, urmând să mai mănânce nişte ani buni
pensie câştigată nu cu sudoarea frunţii lui de brutar, ci cu 
sângele celor pe care i-a băgat în mormânt. Cât despre canal, 
imediat după moartea lui Stalin, în martie ’53, lucrările s
oprit, şanţurile aşteptând cuminţi naşterea ideii Magistralei
Albastre în creierul lui Ceauşescu. 

Înţelegerea sovieto-germană pentru 
dezmembrarea unor state din centrul şi 

sud-estul Europei şi împărţirea dominaţiei 
în această regiune a Europei (1990)

Prof. univ. dr. Corvin L

        În ianuarie 1994, în revista britan
Digest, care se distribuie pe bază de abonamente pentru 
persoane selecţionate din mediile serviciilor speciale şi care 
cuprinde numeroase informaţii confidenţiale, a fost publicat 
un articol, de către redactorul şef, Joseph de Courey, 
referitor la un acord între Uniunea Sovietică şi Germania, 
încheiat cu prilejul unor discuţii secrete, la Geneva, în 
septembrie 1990.  

ele două părţi au abordat problemele sferelor de 
influenţă în centrul şi estul Europei. Redactorul şef al 
revistei spunea că, ulterior, veridicitatea informaţiilor i

fost confirmată şi dintr-o altă sursă, neaşteptată, care a dat gir 
informaţiilor iniţiale. 

C
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Tito, cu care se înţelesese la cataramă până prin primăvara lui 
’48, Stalin parcă prinsese şi mai mare drag de Ghiţă al nostru. 

un fel de reţea de spionaj europeană a 
de la Belgrad la Bucureşti şi tot pe Ghiţă 

zisul „titoism” la reuniunea de 
la Budapesta, în ’49. Dar să revenim la Canal! 

Pe 26 mai ’49, Biroul Politic al PMR dă o hotărâre în urma 
căreia mii de deţinuţi politici vor ajunge să-şi pună osul temelie 

o razna de tot, chiar şi oficialii 
comunişti ajungând să se ia cu mâinile de cap din cauza torturii 
şi a cruzimii la care ajunseseră unii dintre rersponsabilii cu 

Liviu Borcea e un caz de notorietate. 
Comandantul de la Capul Midia, pe care venirea comuniştilor la 
putere îl prinsese ca brutar, a ajuns să fie investigat de o comisie 
din MAI fiindcă depăşise, din proprie iniţiativă, numărul maxim 
de victime admis de Securitate. Avea o metodă personală, 
unică, de a verifica dacă nu cumva cei consideraţi morţi sunt 
încă în viaţă: înfigea o vergea lungă şi ascuţită de fier şi de-abia 
apoi îi considera apţi să meargă la groapa comună. 

În august ’53, Borcea a fost suspendat si judecat chiar de către 
cei care ceruseră hotărâre în munca de reeducare a burgheziei, 
dar iese în vara lui ’57 şi este primit din nou în mijlocul 
colegilor din Miliţie, iar în anul următor va fi trecut în rezervă 
cu gradul de căpitan, urmând să mai mănânce nişte ani buni o 
pensie câştigată nu cu sudoarea frunţii lui de brutar, ci cu 

a băgat în mormânt. Cât despre canal, 
imediat după moartea lui Stalin, în martie ’53, lucrările s-au 
oprit, şanţurile aşteptând cuminţi naşterea ideii Magistralei 

germană pentru 
dezmembrarea unor state din centrul şi 

estul Europei şi împărţirea dominaţiei 
în această regiune a Europei (1990) 

Prof. univ. dr. Corvin LUPU 

În ianuarie 1994, în revista britanică Intelligence 
care se distribuie pe bază de abonamente pentru 

persoane selecţionate din mediile serviciilor speciale şi care 
cuprinde numeroase informaţii confidenţiale, a fost publicat 
un articol, de către redactorul şef, Joseph de Courey, 

ritor la un acord între Uniunea Sovietică şi Germania, 
încheiat cu prilejul unor discuţii secrete, la Geneva, în 

ele două părţi au abordat problemele sferelor de 
influenţă în centrul şi estul Europei. Redactorul şef al 

ă, ulterior, veridicitatea informaţiilor i-a 
o altă sursă, neaşteptată, care a dat gir 
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Liderul U.R.S.S.-ului, Mihail Gorbaciov și cancelarul 
Republicii Federale Germania, Helmut Kohl.

Astfel, în septembrie 1990, la Geneva, germanii şi sovieticii au 
căzut de acord asupra următoarelor decizii: 

1.  Uniunea Sovietică nu se va opune dezmembrării 
Cehoslovaciei. 

2.  Republica Cehă va deveni parte a sferei de influenţă 
economică a Germaniei, cu scopul posibil de 
încorporare politică a regiunii în următorii 12
Germania. 

3.  Germania va compensa Rusia pentru daunele 
economice suferite prin pierderea influenţei în Europa 
de Est. 

4.  Ungariei i se va permite urmărirea scopului ei de a
recâştiga teritoriile pierdute după primul război 
mondial prin Tratatul de la Trianon, în faţa României, 
Ucrainei, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei. 

5.  Germania va spori ajutorul economic acordat 
Ungariei, pentru a o face mai atractivă decât vecinii ei.

6.  Uniunea Sovietică se angaja să nu ridice 
divizarea Iugoslaviei şi să accepte intrarea Croaţiei şi 
Sloveniei în sfera economică germană de interese.

7.  Uniunea Sovietică era rugată să accepte unirea 
Ucrainei Transcarpatice cu Ungaria, dacă naţionaliştii 
ucraineni ar desfăşura activităţi „distructive”.

8.  În afară de compensaţia economică pentru pierderile 
suferite, Germania se angaja să „nu fie activă” în 
chestiuni privind Ucraina şi statele baltice şi să nu le 
considere parte a sferei de influenţă economică a 
Germaniei. 

Prăbuşirea lui Mihail Gorbaciov şi a Uniunii Sovietice, ca 
urmare a schimbării modului de promovare a propriilor interese 
de către Federaţia Rusă, a grăbit procesul de extindere a Uniunii 
Europene şi a modificat proiectele germano-ruse privitoare la 
centrul şi estul Europei. Noile proiecte apărute au fost elaborate 
pornindu-se de la premisele unificării europene şi extinderii cât 
mai adânc către estul bogat în resursele de energie, materii 
prime şi pieţe de desfacere care să alimenteze uriaşa economie 
europeană, mai ales pe cea a Germaniei. 

Înţelegerile germano-sovietice din anul 1990, chiar dacă au 
născut planuri începute şi apoi trecute în conservare, se 
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și cancelarul 
Republicii Federale Germania, Helmut Kohl. 

1990, la Geneva, germanii şi sovieticii au 

Uniunea Sovietică nu se va opune dezmembrării 

Republica Cehă va deveni parte a sferei de influenţă 
economică a Germaniei, cu scopul posibil de 

are politică a regiunii în următorii 12-15 ani în 

Germania va compensa Rusia pentru daunele 
economice suferite prin pierderea influenţei în Europa 

Ungariei i se va permite urmărirea scopului ei de a-şi 
ă primul război 

mondial prin Tratatul de la Trianon, în faţa României, 
 

Germania va spori ajutorul economic acordat 
Ungariei, pentru a o face mai atractivă decât vecinii ei. 
Uniunea Sovietică se angaja să nu ridice obiecţii la 
divizarea Iugoslaviei şi să accepte intrarea Croaţiei şi 
Sloveniei în sfera economică germană de interese. 
Uniunea Sovietică era rugată să accepte unirea 
Ucrainei Transcarpatice cu Ungaria, dacă naţionaliştii 

„distructive”. 
În afară de compensaţia economică pentru pierderile 
suferite, Germania se angaja să „nu fie activă” în 
chestiuni privind Ucraina şi statele baltice şi să nu le 
considere parte a sferei de influenţă economică a 

il Gorbaciov şi a Uniunii Sovietice, ca 
urmare a schimbării modului de promovare a propriilor interese 
de către Federaţia Rusă, a grăbit procesul de extindere a Uniunii 

ruse privitoare la 
Noile proiecte apărute au fost elaborate 

se de la premisele unificării europene şi extinderii cât 
mai adânc către estul bogat în resursele de energie, materii 
prime şi pieţe de desfacere care să alimenteze uriaşa economie 

sovietice din anul 1990, chiar dacă au 
născut planuri începute şi apoi trecute în conservare, se 

aseamănă izbitor cu Pactul Molotov-
este doar de imagine. Clasa politică internaţională şi mass
media au condamnat în mod repetat şi vehement 
Molotov-Ribbentrop, ca şi dezmembrările Cehoslovaciei, 
României şi Iugoslaviei, din anii 1939
înţelegerile din 1990, dezmembrarea Cehoslovaciei şi 
Iugoslaviei  şi încercările evidente de ac
nu sunt combătute, ci, din contră, sunt privite pozitiv şi 
încurajate de forţe aparent nevăzute. Proiectele şi acţiunile 
politice sunt mult asemănătoare, pe alocuri identice, dar poziţia 
comunităţii internaţionale faţă de ele este nu
uneori opusă. Acest lucru nu poate să ne facă să nu constatăm 
identitatea, în aceste cazuri, a politicilor hitleristo
anii 1939-1940, cu cele din anii 1989
„democratice” din Germania şi Uniunea Soviet
şi Gorbaciov. 

Pentru unii aceste concluzii par dureroase. Este doar o percepţie 
datorată imensei manipulări a opiniei publice de pretutindeni, 
preocupare care înghite energii colosale şi reprezintă a doua 
mare cheltuială de resurse, după cursa înarmărilor. Când lumea 
va înţelege aceste realităţi, regimul politic „democratic” se va 
putea reforma şi, eventual, îşi va putea prelungi existenţa. După 
deceniile care au trecut de la înţelegerile germano
să examinăm cu seninătate aceste concluzii.
„Vitralii-lumini şi umbre”- Revista veteranilor din serviciile române de 
informații, Anul IV, nr. 10/2012, pp. 37-38. 

Uneltirile Germaniei din 1989 
pentru dezmembrarea României

Acordul Bonn-Budapesta (19

Prof. univ. dr. Corvin L

            În vara anului 1989, Republica Federală Germania 
finalizase în mare înţelegerile cu Uniunea Soviet
S.U.A., privitoare la unificarea ţării. Franţa şi Marea 
Britanie au încercat să se opună acestui proiect.

n cadrul întâlnirii dintre preşedintele Franţei, Francois 
Mitterand şi cel al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, de la 
Kiev, din 6 decembrie 1989, a cărei stenogramă a fost dată 

publicităţii, Mitterand a arătat pericolul refacerii puterii 
Germaniei şi a exercitării unui control al ei asupra întregului 
centru al Europei. El l-a rugat pe Gorbaciov să nu sprijine 
proiectul german de reunificare, promiţând în schimb accesul 
Moscovei la fonduri mari prin Banca Europeană de 
Reconstrucţie şi Dezvoltare. Franţa şi Marea Britanie invocau şi 
necesitatea menţinerii Germaniei divizată pentru a nu
probleme lui Gorbaciov, sprijinitorul politicii 
faţa acuzaţiilor pe care i le aduceau grupările politico
de informaţii conservatoare de la Moscova, nemulţumite de 
faptul că preşedintele sovietic sprijinea promovarea intereselor 
occidentale.[1] Pentru a-l sprijini pe Mihail Gorbaciov, Marea 
Britanie şi Franţa au sprijinit regimurile politice pro
din centrul şi estul Europei, cum a fost şi cazul sprijinirii 
grupării Iliescu-Militaru-Brucan de la Bucureşti.

Î
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- Ribbentrop. Deosebirea 
este doar de imagine. Clasa politică internaţională şi mass-

ia au condamnat în mod repetat şi vehement Pactul 
, ca şi dezmembrările Cehoslovaciei, 

României şi Iugoslaviei, din anii 1939-1941. În schimb, 
înţelegerile din 1990, dezmembrarea Cehoslovaciei şi 

şi încercările evidente de acelaşi fel din România, 
nu sunt combătute, ci, din contră, sunt privite pozitiv şi 
încurajate de forţe aparent nevăzute. Proiectele şi acţiunile 
politice sunt mult asemănătoare, pe alocuri identice, dar poziţia 
comunităţii internaţionale faţă de ele este nu numai diferită, ci 
uneori opusă. Acest lucru nu poate să ne facă să nu constatăm 
identitatea, în aceste cazuri, a politicilor hitleristo-comuniste din 

1940, cu cele din anii 1989-1990, ale regimurilor 
„democratice” din Germania şi Uniunea Sovietică, ale lui Kohl 

Pentru unii aceste concluzii par dureroase. Este doar o percepţie 
datorată imensei manipulări a opiniei publice de pretutindeni, 
preocupare care înghite energii colosale şi reprezintă a doua 

cursa înarmărilor. Când lumea 
va înţelege aceste realităţi, regimul politic „democratic” se va 
putea reforma şi, eventual, îşi va putea prelungi existenţa. După 
deceniile care au trecut de la înţelegerile germano-ruse, e timpul 

ceste concluzii.  (Articol apărut în 
Revista veteranilor din serviciile române de 

Uneltirile Germaniei din 1989 și 1990 
pentru dezmembrarea României 

Budapesta (19-23 august 1989) 

Prof. univ. dr. Corvin LUPU 

În vara anului 1989, Republica Federală Germania 
finalizase în mare înţelegerile cu Uniunea Sovietică şi cu 
S.U.A., privitoare la unificarea ţării. Franţa şi Marea 
Britanie au încercat să se opună acestui proiect.  

n cadrul întâlnirii dintre preşedintele Franţei, Francois 
Mitterand şi cel al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, de la 

mbrie 1989, a cărei stenogramă a fost dată 
publicităţii, Mitterand a arătat pericolul refacerii puterii 
Germaniei şi a exercitării unui control al ei asupra întregului 

a rugat pe Gorbaciov să nu sprijine 
are, promiţând în schimb accesul 

Moscovei la fonduri mari prin Banca Europeană de 
Reconstrucţie şi Dezvoltare. Franţa şi Marea Britanie invocau şi 
necesitatea menţinerii Germaniei divizată pentru a nu-i crea 
probleme lui Gorbaciov, sprijinitorul politicii Occidentului, în 
faţa acuzaţiilor pe care i le aduceau grupările politico-militare şi 
de informaţii conservatoare de la Moscova, nemulţumite de 
faptul că preşedintele sovietic sprijinea promovarea intereselor 

l sprijini pe Mihail Gorbaciov, Marea 
Britanie şi Franţa au sprijinit regimurile politice pro-sovietice 
din centrul şi estul Europei, cum a fost şi cazul sprijinirii 

Brucan de la Bucureşti.[2] 
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Unii lideri din Republica Democrată Germană nu s
uşor cu ideea dispariţiei Germaniei comuniste, mai ales şefii 
Partidului Comunist, Erich Honeker (deloc) şi unii lideri ai 
Stasi, ca generalii Erich Mielke și Markus Wolff (greu). Era 
necesară o acţiune populară de anvergură care să convingă pe 
comuniştii radicali să accepte mersul evenimentelor spre 
reunificarea paşnică a ţării. Guvernul vest-german a conceput 
un plan de trecere în masă a unor cetăţeni din Germania de Est 
în cea de Vest. Pentru aceasta, cancelarul Helmuth Kohl s
deplasat la Budapesta, în perioada 23-25 august 1989 şi a 
încheiat Acordul Bonn-Budapesta privitor la angajamentele de 
sprijin al Ungariei pentru reunificarea Germaniei şi al 
guvernului de la Bonn pentru reunificarea Ungariei cu 
Transilvania. Anterior, se purtaseră discuţii  intense, încheiate 
în jurul lui 19 august 1989. Prin acordul încheia
angaja să deschidă graniţa cu Austria, permiţând est
care intrau cu zecile de mii ca turişti în Ungaria, să treacă în 
vest. În schimb, Germania s-a angajat să sprijine Ungaria în 
eforturile ei de a recupera Transilvania. Încurajar
siguranţa guvernului maghiar legat de interesul Uniunii 
Sovietice pentru destabilizarea României, a determinat 
Budapesta să se implice din plin în acţiunile din România, din 
decembrie 1989, alături de serviciile secrete ale altor state.
altfel, Uniunea Sovietică demarase cu decenii în urmă, din 
1969, pregătirile în vederea schimbării regimului ceauşist de la 
Bucureşti, aşteptând doar condiţii prielnice şi motivaţii solide. 
Printr-un document al serviciului vest-german de informaţii, 
B.N.D., emis în anul 1973, guvernul de la Bonn era informat că 
ministrul sovietic al Apărării, mareşalul Andrei Greciko a 
afirmat într-o convorbire cu Erich Honeker
perspectivă mai lungă, lucrurile nu mai pot continua astfel cu 
România”. Serviciile sovietice de securitate şi informaţii 
creaseră o unitate specială care sprijinea din umbră organizaţiile 
revizioniste maghiare din emigraţie, care revendicau 
Transilvania cu glas tare. De asemenea, sovieticii au catalizat 
revendicările bulgarilor faţă de sudul Dobrogei. În iunie 1971, 
cu ocazia vizitei în China, Nicolae Ceauşescu a fost informat de 
preşedintele Mao şi de premierul Ciu En Lai că Moscova 
acţionează împotriva României mai ales prin agentura compusă 
din personalităţile politice, informative şi militare care făcuseră 
studiile în U.R.S.S. şi slujeau în continuare internaţionalismul 
comunist, în general şi Uniunea Sovietică, în special.

În cursul revoltei populare şi al loviturii de stat din România 
(decembrie 1989), Ungaria a fost implicată direct în 
destabilizarea României, iar acţiunile diversioniste s
desfăşurat în formele cele mai violente în Transilvania, mai ales 
de-a lungul unui aliniament de frontieră a provinciei istorice 
(Timişoara, Arad, Cugir, Sibiu, Braşov, Târgu Secuiesc, 
Miercurea Ciuc şi altele). (Preluare din articolul 
avenimentele de la Târgu-Mureș, 1990, în „Vitralii-lumini şi umbre”
veteranilor din serviciile române de informații,Anul IV, nr. 10/2012, pp. 23

[1] Alex Mihai Stoenescu, Din culisele luptei pentru putere. 1989
guvernare Petre Roman, Editura RAO International PublishingCompany, 
Bucureşti, 2006, pp. 180-182. 

[2]Pentru a sprijini gruparea condusă de Ion Iliescu, serviciile secrete britanice 
au trimis la Bucureşti dosarele de agenţi ai spionajului britanic în România ai 
unora dintre liderii naţional-ţărănişti, inclusiv ale lui Iuliu Maniu (nume 
conspirativ Tom), pentru  ca Ion Iliescu să-l poată şantaja pe Corneliu Coposu şi 
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Unii lideri din Republica Democrată Germană nu s-au împăcat 
uşor cu ideea dispariţiei Germaniei comuniste, mai ales şefii 
artidului Comunist, Erich Honeker (deloc) şi unii lideri ai 

și Markus Wolff (greu). Era 
necesară o acţiune populară de anvergură care să convingă pe 
comuniştii radicali să accepte mersul evenimentelor spre 

german a conceput 
un plan de trecere în masă a unor cetăţeni din Germania de Est 
în cea de Vest. Pentru aceasta, cancelarul Helmuth Kohl s-a 

25 august 1989 şi a 
privitor la angajamentele de 

sprijin al Ungariei pentru reunificarea Germaniei şi al 
guvernului de la Bonn pentru reunificarea Ungariei cu 

intense, încheiate 
în jurul lui 19 august 1989. Prin acordul încheiat, Ungaria se 
angaja să deschidă graniţa cu Austria, permiţând est-germanilor, 
care intrau cu zecile de mii ca turişti în Ungaria, să treacă în 

a angajat să sprijine Ungaria în 
eforturile ei de a recupera Transilvania. Încurajarea germană şi 
siguranţa guvernului maghiar legat de interesul Uniunii 
Sovietice pentru destabilizarea României, a determinat 
Budapesta să se implice din plin în acţiunile din România, din 
decembrie 1989, alături de serviciile secrete ale altor state.[3] De 
altfel, Uniunea Sovietică demarase cu decenii în urmă, din 
1969, pregătirile în vederea schimbării regimului ceauşist de la 

prielnice şi motivaţii solide. 
german de informaţii, 

B.N.D., emis în anul 1973, guvernul de la Bonn era informat că 
ministrul sovietic al Apărării, mareşalul Andrei Greciko a 

o convorbire cu Erich Honeker că „într-o 
perspectivă mai lungă, lucrurile nu mai pot continua astfel cu 
România”. Serviciile sovietice de securitate şi informaţii 
creaseră o unitate specială care sprijinea din umbră organizaţiile 
revizioniste maghiare din emigraţie, care revendicau 
ansilvania cu glas tare. De asemenea, sovieticii au catalizat 

revendicările bulgarilor faţă de sudul Dobrogei. În iunie 1971, 
cu ocazia vizitei în China, Nicolae Ceauşescu a fost informat de 
preşedintele Mao şi de premierul Ciu En Lai că Moscova 

împotriva României mai ales prin agentura compusă 
din personalităţile politice, informative şi militare care făcuseră 
studiile în U.R.S.S. şi slujeau în continuare internaţionalismul 
comunist, în general şi Uniunea Sovietică, în special.[4] 

În cursul revoltei populare şi al loviturii de stat din România 
(decembrie 1989), Ungaria a fost implicată direct în 
destabilizarea României, iar acţiunile diversioniste s-au 
desfăşurat în formele cele mai violente în Transilvania, mai ales 

a lungul unui aliniament de frontieră a provinciei istorice 
(Timişoara, Arad, Cugir, Sibiu, Braşov, Târgu Secuiesc, 

(Preluare din articolul Preliminarii la 
lumini şi umbre”–Revista 

ții,Anul IV, nr. 10/2012, pp. 23-30) 

Din culisele luptei pentru putere. 1989-1990. Prima 
, Editura RAO International PublishingCompany, 

Pentru a sprijini gruparea condusă de Ion Iliescu, serviciile secrete britanice 
au trimis la Bucureşti dosarele de agenţi ai spionajului britanic în România ai 

ţărănişti, inclusiv ale lui Iuliu Maniu (nume 
l poată şantaja pe Corneliu Coposu şi 

conducerea P.N.Ţ.C.D. Vezi şi Virgil Măgureanu, Alex Mihai Stoenescu, 
regimul comunist la regimul Iliescu, Editura RAO International Publishing 
Company, Bucureşti, 2008, pp. 157-158. 

[3]Vezi Corvin Lupu, România în contextul relaţiilor internaţionale actuale
Editura Techno Media, Sibiu, 2006, p. 94 sqq. 

[4]Cristian Troncotă, Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de Informaţii şi 
Securitate ale regimului comunist din România
pp. 147, 149 şi 151. 

Finalul penibil al Dosarului Revolu
O victorie a Securită

       În luna decembrie a anului trecut, Sec
Militare a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lui Ion 
Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, a amiralului Emil „Cico” 
Dumitrescu și a generalului Iosif Rus. 

onform procurorilor, măcelul de după 22 decembrie 
1989 a fost rezultatul acceptării 
persoanele numite (și de Nicolae Militaru, Victor 

Stănculescu, Ștefan Gușă, Silviu Brucan, morți, deci 
neinculpabili) a unor măsuri cu caracter militar în scopuri 
diversioniste. Acestea au dus la o psihoză teroristă, la focuri 
fratricide şi la folosirea armelor împotriva unor persoane „
nu desfășurau activități potrivnice mișcării revoluționare

Dosarul Revoluției, deschis cu 29 de ani în urmă, amânat, 
blocat, clasat în 2015, redeschis în 2016, menit să stabilească 
vinovățiile pentru cele aproape 1.300 de persoane ucise și mai 
multe mii rănite în decembrie 1989, s
identificarea a patru responsabili în via
român fusese obligat de către CEDO să plătească peste 
1.700.000 de euro unor răniți și urmași ai unor victime care 
depuseseră plângeri la instanțele din țară și, pierzând, s
adresat Curții de la Strasbourg. 

Acțiunea penală s-a referit la Securitate doar pentru a afirma că 
instituția s-ar fi pus la dispoziția CFSN pe 22 decembrie 1989. 
Vinovații identificați colectiv ar fi, exclusiv, conducerea 
Armatei și liderii de-abia formatului CFSN. Securitatea, ca 
instituție, și oamenii ei nu ar fi jucat niciun rol în carnagiul 
decembrist. Securiștii scoși din adăposturile de unde trăgeau, 
numiți „teroriști“ atunci, pe care-
televizoarelor, și șefii acestora lipsesc cu desăvârșire din 
documentul acuzator. 

Odată definitivat rechizitoriul, la 8 aprilie 2019, Augustin 
Lazăr, Procurorul General, a susținut o conferință de presă în 
care asuma apoteotic rezultatele echipei de procurori 
Ministerului Public, susține domnia sa, „
conștiință“. Conform lui Lazăr, soluția emisă ar fi o dovadă de 
respect pentru memoria eroilor din decembrie 1989, o dovadă 
de responsabilitate pentru educația generațiilor tinere, marcând 
un moment deosebit pentru Justiția militară și Justiția română, 
„îndeplinirea unei datorii profesionale, dar 
onoare față de istorie și față de patrie“.

C
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conducerea P.N.Ţ.C.D. Vezi şi Virgil Măgureanu, Alex Mihai Stoenescu, De la 
, Editura RAO International Publishing 

România în contextul relaţiilor internaţionale actuale, 

Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de Informaţii şi 
Securitate ale regimului comunist din România, Editura Elion, Bucureşti,2003, 

Finalul penibil al Dosarului Revoluției. 
O victorie a Securității 

În luna decembrie a anului trecut, Secția Parchetelor 
șcare acțiunea penală împotriva lui Ion 

Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, a amiralului Emil „Cico” 
și a generalului Iosif Rus.  

onform procurorilor, măcelul de după 22 decembrie 
1989 a fost rezultatul acceptării și oficializării de către 

și de Nicolae Militaru, Victor 
Ștefan Gușă, Silviu Brucan, morți, deci 

i) a unor măsuri cu caracter militar în scopuri 
diversioniste. Acestea au dus la o psihoză teroristă, la focuri 
fratricide şi la folosirea armelor împotriva unor persoane „care 

șurau activități potrivnice mișcării revoluționare“.  

ei, deschis cu 29 de ani în urmă, amânat, 
blocat, clasat în 2015, redeschis în 2016, menit să stabilească 

țiile pentru cele aproape 1.300 de persoane ucise și mai 
multe mii rănite în decembrie 1989, s-a finalizat astfel cu 

nsabili în viață. Între timp, Statul 
român fusese obligat de către CEDO să plătească peste 

ți și urmași ai unor victime care 
țele din țară și, pierzând, s-au 

a referit la Securitate doar pentru a afirma că 
ția CFSN pe 22 decembrie 1989. 

ții identificați colectiv ar fi, exclusiv, conducerea 
abia formatului CFSN. Securitatea, ca 

oamenii ei nu ar fi jucat niciun rol în carnagiul 
știi scoși din adăposturile de unde trăgeau, 

-i vedeam pe ecranele 
și șefii acestora lipsesc cu desăvârșire din 

definitivat rechizitoriul, la 8 aprilie 2019, Augustin 
ținut o conferință de presă în 

care asuma apoteotic rezultatele echipei de procurori – o elită a 
ține domnia sa, „cu experiență, știință și 

ția emisă ar fi o dovadă de 
respect pentru memoria eroilor din decembrie 1989, o dovadă 

ția generațiilor tinere, marcând 
ția militară și Justiția română, 

inirea unei datorii profesionale, dar și a unei datorii de 
“. 
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Studiul „istoric“ semnat de Andrei Ursu, Mădălin Hodor 
Roland O. Thomasson  

Alarmați de direcția spre care se îndrepta rechizitoriul, la 14 
decembrie 2018, trei cercetători care și-au dedicat ani de via
dezvăluirii activității Securității, inclusiv acțiunilor ei din timpul 
Revoluției, au publicat un studiu de 145 de pagini asupra 
evenimentelor din intervalul 16-25 decembrie 1989. 

Analiza lor, bazată pe o cercetare sistematică a probelor directe 
și indirecte, a deconstruit la detaliu susținerile Secției 
Parchetelor Militare aplaudate la 8 aprilie 2019 de Procurorul 
General. Ursu, Hodor și Thomasson au folosit un număr 
covârșitor de probe acoperind „mitul atacului extern“, 
responsabilitatea Parchetelor Militare în mu
activităților criminale ale ofițerilor de Securitate din Timișoara, 
identitatea trăgătorilor după fuga cuplului Ceau
implicarea trupelor USLA și Cazul Trosca, folosirea gloan
speciale și rolul „comandourilor de Securitate“, documentele 
medicale, acuzațiile de „spionaj“ aduse generalului Nicolae 
Militaru, diversiunea radio-electronică, planurile „
rezistență pe teritoriul vremelnic ocupat de inamic
„R“, dezinformarea și originile disimulării represiunii, ștergerea 
urmelor ș.a. 

Concluzia autorilor este că eludarea vinovățiilor instituționale și 
individuale ale Securității și ale cadrelor sale perpetuează, în 
ciuda dovezilor, mistificările întreținute chiar de securi
adepții lor timp de 29 de ani. Mizându-se pe amnezia generală a 
poporului român, procurorii îi scot din ecuație tocmai pe cei 
care au tras și au montat simulatoarele, deci cadre ale Securității 
sau afiliate acesteia. Prin necercetarea și neinculparea lor, 
rechizitoriul constituie, cităm, „încă o tragedie pentru victimele 
de la Revoluție, încă o lovitură dată supraviețuitorilor și 
urmașilor celor căzuți pentru libertatea noastră
pentru memoria revoluționarilor uciși și pentru d
națională“; o „mistificare juridică și istorică cu profunde 
implicații pentru capacitatea noastră de a ne face dreptate, de a 
ne gestiona propria justiție“. Rechizitoriul Parchetelor Militare 
dă un semnal viitoarelor generații că până și în noile
30 de ani de la instaurarea democrației, adevărații vinovați 
(Securitatea) pot scăpa de pedepse, iar caracterul esen
represiv al instituției poate fi eludat. 

Cea mai recentă victorie a Securității  

Eliminarea Securității din istoria sângeroasă a revolu
revoltătoare și penibilă în același timp. Narațiunea 
responsabilităților oferită de procurorii militari și susținută 
apologetic de către Procurorul General contrazice amintirile 
proprii ale celor care au participat la eveniment
de ani și bunul nostru simț. Cum să lipsească din acuzare 
(„inexplicabil“, comentează ironic autorii studiului amintit) cei 
care au desfășurat „activitățile potrivnice mișcării 
revoluționare“? De vreme ce se face referire la ele, de ce nu au
fost identificate persoanele care au pus în aplicare comenzile 
„diversioniste“ și au deschis focul în seara zilei de 22 decembrie 
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Studiul „istoric“ semnat de Andrei Ursu, Mădălin Hodor și 

ți de direcția spre care se îndrepta rechizitoriul, la 14 
au dedicat ani de viață 

ții Securității, inclusiv acțiunilor ei din timpul 
ției, au publicat un studiu de 145 de pagini asupra 

25 decembrie 1989.  

e o cercetare sistematică a probelor directe 
și indirecte, a deconstruit la detaliu susținerile Secției 
Parchetelor Militare aplaudate la 8 aprilie 2019 de Procurorul 

și Thomasson au folosit un număr 
l atacului extern“, 

responsabilitatea Parchetelor Militare în mușamalizarea 
ților criminale ale ofițerilor de Securitate din Timișoara, 

identitatea trăgătorilor după fuga cuplului Ceaușescu, 
și Cazul Trosca, folosirea gloanțelor 

și rolul „comandourilor de Securitate“, documentele 
țiile de „spionaj“ aduse generalului Nicolae 

electronică, planurile „luptei de 
ță pe teritoriul vremelnic ocupat de inamic“ și rețeaua 

și originile disimulării represiunii, ștergerea 

țiilor instituționale și 
ții și ale cadrelor sale perpetuează, în 

ar de securiști și 
se pe amnezia generală a 

ție tocmai pe cei 
și au montat simulatoarele, deci cadre ale Securității 

neinculparea lor, 
încă o tragedie pentru victimele 

ție, încă o lovitură dată supraviețuitorilor și 
șilor celor căzuți pentru libertatea noastră“; „o rușine 

ționarilor uciși și pentru demnitatea 
și istorică cu profunde 

ții pentru capacitatea noastră de a ne face dreptate, de a 
“. Rechizitoriul Parchetelor Militare 

ții că până și în noile condiții, la 
ției, adevărații vinovați 

(Securitatea) pot scăpa de pedepse, iar caracterul esențialmente 

sângeroasă a revoluției este 
și penibilă în același timp. Narațiunea 
ților oferită de procurorii militari și susținută 

apologetic de către Procurorul General contrazice amintirile 
proprii ale celor care au participat la evenimentele de acum 30 

și bunul nostru simț. Cum să lipsească din acuzare 
“, comentează ironic autorii studiului amintit) cei 

țile potrivnice mișcării 
“? De vreme ce se face referire la ele, de ce nu au 

fost identificate persoanele care au pus în aplicare comenzile 
și au deschis focul în seara zilei de 22 decembrie 

în București (și mai devreme în Sibiu, Timișoara etc.), inducând 
astfel „psihoza teroristă“? 

Raționamentele rechizitoriului desfid 
Se afirmă că, pentru a evita tragerea la răspundere penală pentru 
acțiunile represive de până la 22 decembrie 1989, vârfurile 
decizionale ale MApN ar fi declanşat şi coordonat inducerea în 
eroare, în virtutea unei înţelegeri cu noua forţă politică a ţării. 
Acest veritabil pact ar fi fost benefic ambelor părţi: pentru 
factorii de decizie ai MApN a însemnat impunitatea dorită, iar 
pentru factorii de decizie ai CFSN a garantat preluarea puterii 
politice, menţinerea la putere şi legitimarea în faţa poporului 
român. Or, întreabă Roland O. Thomasson într
recentă, de ce numai vârfurile decizionale ale MApN ar fi căutat 
un pact care să le asigure imunitatea? De ce nu 
decizionale ale Ministerului de Interne 
Securității Statului? De ce persoanele care au îndeplinit funcţia 
de ministru de Interne, şefii direcţiilor Securită
țintă atunci a urii întregii populații, nu și
interesul pentru un asemenea pact? 

Este inutil să adăugăm argumente pentru a sublinia voin
Parchetelor Militare și a Procurorului General de a exonera 
Securitatea pentru crimele din decembrie 1989. În acest 
moment, ne rămâne întrebarea: cum este posibilă, la 30 de ani 
de la schimbarea de regim, o astfel de invita
generală? 

România între integrarea globalistă 
parteneriatul multipolar

 
Ing.  Calistrat ATUDOREI 

 
Situația României înainte de 1989 și azi

 
           România este o țară fostă comunistă în prezent aflată, 
de aproximativ 15 ani, în integrarea euro
 

entru a reda situația în care se găsește România astăzi aș 
dori să fac mai întâi un scurt bilan
starea de prezentă și cea dinainte de așa

care ne-a adus liberalizarea, privatizarea, progresismul 
înscrierea generală pe linia globalizării. În esen
spune că în acești 30 de ani am trecut de la stadiul opresiunii 
comuniste - dar în care măcar mai eram stăpâni pe resursele 
economia țării - la un trist statut de colonie în care acum 
aproape că nu mai avem nici suveranitate, nici industrie, nici 
proprietate pe resurse, nici cultură națională.
 
Să intrăm în câteva detalii. Cu privire la situa
României dinainte de 1989, în prezent ni se sp
date oficiale pentru că totul în comunism era o minciună 
urmare datele vehiculate de guvernul Ceau
politizate. Și că deși aceste date urmăreau să redea „măreția” 
comunismului și a „conducătorului mult iubit” al p
realitate sistemul economic ar fi fost defectuos, ineficient. 
Propaganda megalomanică era absolut reală, totu
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ști (și mai devreme în Sibiu, Timișoara etc.), inducând 

esfid și ele logica elementară. 
Se afirmă că, pentru a evita tragerea la răspundere penală pentru 
țiunile represive de până la 22 decembrie 1989, vârfurile 

decizionale ale MApN ar fi declanşat şi coordonat inducerea în 
cu noua forţă politică a ţării. 

Acest veritabil pact ar fi fost benefic ambelor părţi: pentru 
factorii de decizie ai MApN a însemnat impunitatea dorită, iar 
pentru factorii de decizie ai CFSN a garantat preluarea puterii 

legitimarea în faţa poporului 
român. Or, întreabă Roland O. Thomasson într-o postare 
recentă, de ce numai vârfurile decizionale ale MApN ar fi căutat 
un pact care să le asigure imunitatea? De ce nu și vârfurile 
decizionale ale Ministerului de Interne și ale Departamentului 

ții Statului? De ce persoanele care au îndeplinit funcţia 
de ministru de Interne, şefii direcţiilor Securității și Miliției, 
țintă atunci a urii întregii populații, nu și-ar fi manifestat 

inutil să adăugăm argumente pentru a sublinia voința 
și a Procurorului General de a exonera 

Securitatea pentru crimele din decembrie 1989. În acest 
moment, ne rămâne întrebarea: cum este posibilă, la 30 de ani 

, o astfel de invitație la amnezie 

România între integrarea globalistă și 
parteneriatul multipolar 

Ing.  Calistrat ATUDOREI - Bucureşti 

ția României înainte de 1989 și azi 

țară fostă comunistă în prezent aflată, 
de aproximativ 15 ani, în integrarea euro-atlantică.  

ția în care se găsește România astăzi aș 
dori să fac mai întâi un scurt bilanț comparativ între 

și cea dinainte de așa-zisa „Revoluție”, 
rea, privatizarea, progresismul și 

înscrierea generală pe linia globalizării. În esență, cred că putem 
ști 30 de ani am trecut de la stadiul opresiunii 

dar în care măcar mai eram stăpâni pe resursele și 
st statut de colonie în care acum 

aproape că nu mai avem nici suveranitate, nici industrie, nici 
țională. 

Să intrăm în câteva detalii. Cu privire la situație economică a 
României dinainte de 1989, în prezent ni se spune că nu există 
date oficiale pentru că totul în comunism era o minciună și ca 
urmare datele vehiculate de guvernul Ceaușescu erau exagerate, 

Și că deși aceste date urmăreau să redea „măreția” 
și a „conducătorului mult iubit” al poporului, în 

realitate sistemul economic ar fi fost defectuos, ineficient. 
Propaganda megalomanică era absolut reală, totuși ideea că nu 
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ar exista date și că sistemul era disfuncțional se pare că a 
devenit una dintre noile forme de manipulare a poporului.  
 
În primul rând să nu uităm că România a fost una dintre extrem 
de puținele țări din lume care în primăvara lui 1989 a reușit să 
își plătească integral datoriile către FMI (21 miliarde de dolari). 
Apoi, toți cei care am prins acele vremuri știm de exemplu că în 
fiecare oraș cât de cât măricel exista cel puțin o întreprindere 
mare, cu sute sau mii de angajați. Pe ansamblu, în țară erau 
aproximativ 1200 de mari uzine și întreprinderi care aveau o 
masivă producție pe foarte multe direcții: utilaje, mașini, 
industrie extractivă, confecții, industrie alimentară... și foarte 
mult din producție mergea la export. În conformitate cu 
declarațiile apărute în presă ale unui fost ministru secretar de 
stat și ulterior director la Institutul de Economie al Academiei 
Române, Constantin Ciutacu, România era în anii ʼ80 între 
primele 10 ţări din Europa ca putere industrială, cu cea mai 
rapidă creştere economică. [1] 
 
În prezent corporaţiile transnaţionale au ajuns să controleze mai 
mult de 90% din capitalul utilizat în economia ţării [2] și 
conform unui raport relativ recent dat publicității de un senator, 
mai mult de jumătate dintre companiile multinaționale care ne 
exploatează resursele de 20 de ani nu au plătit niciun leu din 
redevențele pe care trebuiau să le achite, conform contractelor. 
[3] 
 
România este astăzi a doua din coada celor mai sărace țări din 
Uniunea Europeană [4], cu cea mai mare rată anuală a inflaţiei 
din UE. [5] 
 
Ca urmare, din România au emigrat în ultimii 10 ani mai mult 
de patru milioane de cetățeni din populația activă, dintre cei mai 
bine pregătiți, ceea ce reprezintă peste 20% din populația țării. 
Aceasta ne clasează pe locul 5 în topul populațiilor emigrante 
de pe mapamond, cu mult mai mulți decât din țările vecine. [6]  
Relația România-Moldova 
 
Vedem așadar care au fost „beneficiile” integrării noastre în 
structurile euro-atlantice și că oricât ar fi criticat regimul 
comunist, astăzi stăm mult mai rău decât atunci. Pe acest fundal 
trebuie semnalată direcția tratativelor care se poartă pentru a se 
realiza o apropiere „europeană” dintre România și Republica 
Moldova. Consider că sunt două țări surori, de aceleași neam, 
sânge și limbă, care au fost și aș zice că în esență sunt în 
continuare unite la nivel de suflet, de conștiință. Doar 
vicisitudinile istorice și interesele marilor puteri au pus în 1940 
o linie de demarcație artificială între noi. Dar în condițiile în 
care România este deja ocupată de imperiul globalist este destul 
de transparent că în acest moment euro-atlanticii sprijină 
această re-apropiere dintre noi mai degrabă ca un mijloc de a 
pătrunde și mai adânc spre Rusia, care este adevărata lor țintă. 
 
Ce reprezintă Rusia în acest moment 
 
Rusia deranjează imperiul globalist pentru că se opune eficient 
planurilor acestuia. Alături de China, Federația Rusă 
configurează câte un pol de putere diferit de ordinea unipolară 
hegemonică pe care Statele Unite și cei ce conduc de fapt 
America o doresc. Observăm că globaliștii nici măcar nu se mai 

feresc să își ascundă acest scop de obținere a supremației. Rusia 
este în prezent principalul pol al creștinătății în lume, al 
conservatorismului față de tradițiile morale și spirituale creștine, 
care au stat cândva la baza culturii întregii Europe. Aceste 
valori creștine au ajuns însă acum aproape complet dez-
rădăcinate în Occident prin asaltul așa-ziselor „norme 
progresiste” și „corecte politic”.  
 
Din punct de vedere militar, este important să observăm că 
Federația Rusă a blocat expansiunea imperialistă americană 
începută după anul 2001. Răsturnarea de regim din Siria, oprită 
în 2017-2018 mergea pe același curs cu precedentele schimbări 
de regim forțate în Irak, Libia și alte țări din Orientul Mijlociu, 
care erau demult pe lista țărilor pe care Statele Unite stabiliseră 
să le controleze. În toate aceste țări NATO, sub conducerea 
SUA, a atacat cu pretextul „intervențiilor umanitare” și nu a 
adus decât dezastrul pe toate planurile, ca preț pentru dominația 
americană. Tot prin intervenția decisivă a Rusiei, secondată de 
China, a fost blocată lovitura de stat din Venezuela de la 
începutul acestui an, prin care se urmărea impunerea complet 
ilegală a unui așa-zis nou „președinte”, de fapt o păpușă a CIA. 
Federația Rusă reprezintă în continuare un factor esențial de 
menținere a păcii în Orientul Mijlociu, în condițiile în care 
coaliția atlantistă condusă de SUA vizează insistent să atace 
Iranul. 
 
Poziția delicată în care se află țările din zona-tampon între 
Rusia și zona euro-atlantistă 
 
Dat fiind acest context internațional tensionat consider că este 
necesar să subliniez că atât România, cât și Moldova, la fel ca 
toate țările aflate pe brâul ce unește Marea Neagră cu Marea 
Baltică ar fi bine să aleagă cu atenție cu cine se aliază. Decizia 
este cu atât mai importantă cu cât teoriile geopolitice atrag 
atenția că respectivele state sunt esențiale pentru controlul 
Eurasiei, a zonei continentale pricipale a lumii (Heartland). 
Aceste țări au o poziție cheie la zona de confruntare dintre cele 
două mari alianțe (atlantistă și continentală) și tocmai de aceea 
este greu să credem că țările din această zonă pot aborda cu 
succes o poziție de neutralitate și independență. 
 
Un alt lucru important care trebuie subliniat este, în opinia mea, 
că Rusia de azi nu mai este URSS-ul de ieri. În acest sens este 
revelator să ne uităm la fapte, nu la propagandă. Cei care 
urmăresc discreditatrea Rusiei caută să suprapună 
comportamentul ei de astăzi cu vechile practici ale URSS, dar 
diferența este evidentă pentru orice analist obiectiv din punct de 
vedere militar, politic, ideologic sau economic. În același timp, 
SUA, care conduce alianța euro-atlantică, este portretizată de 
susținătorii săi ca un garant al democrației și libertății lumii. 
Dar este suficient să ne uităm comparativ la acțiunile din ultimii 
20 de ani întreprinse pe de o parte de Federația Rusă și de 
cealaltă parte de Statele Unite și NATO. Alianța NATO/SUA a 
atacat un șir tot mai mare de țări chiar și după Războiul Rece, 
fapt care a condus, așa cum am mai punctat, la sute de mii de 
morți și haos în respectivele regiuni. 
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Modul în care acționează Globalismul 
 
Pe baza observațiilor realizate în timp se poate contura succint 
modul în care acționează Globalismul pentru a acapara puterea, 
dominația asupra țărilor lumii.  
 
Pe plan economic a fost creat sistemul petro-dolar, care 
avantajează mereu valuta americană, ca monedă de referință 
globală. Sistemul băncilor naționale este centralizat, aflat sub 
controlul unui cartel trans-național Occidental. Statele sunt 
încurajate să facă împrumuturi și să se îndatoreze, iar datoriile 
cresc apoi exponențial. Odată cu creșterea datoriilor vine 
cedarea suveranității și a resurselor naturale. Statele care tind să 
iasă din sistem sunt supuse la sancțiuni economice care le 
afectează foarte dur tocmai prin faptul că pârghiile 
fundamentale ale sistemului sunt controlate de elita globalistă. 
Până de curând nu prea exista alternativă. Dar situația s-a mai 
modificat de când tot mai multe state au început să înțeleagă că 
singura ieșire de sub monopolul globalist este alianța cu alte 
state în vederea accederii la o ordine multipolară. În acest sens 
este de remarcat că a început deja un proces ferm de „de-
dolarizare”. 
 
Pe plan militar și paramilitar, am văzut cum se acționează în 
cazul așa-numitelor „state-rebele”: prin susținerea, finanțarea și 
chiar organizarea unor „proteste ale opoziției”, declanșarea unor 
„Revoluții” mai mult sau mai puțin „colorate”, care duc în cele 
din urmă la schimbările de regim. Iar dacă aceste metode nu 
sunt suficiente, se invocă necesitatea unei ”intervenții 
umanitare” și intră în acțiune NATO, condusă de SUA.  
 
Pe plan social și ideologic, au fost slăbite structurile de 
susținere ale societății, ierarhiile, clasele sociale: clasa 
intelectualilor liberi și clerul, apoi clasa micilor comercianți 
independenți și în general toată clasa mijlocie. Globalismul 
divide societatea în „elita” celor foarte puțini, super-bogați și 
care dețin puterea, iar de cealaltă parte este marea masă ținută în 
ignoranță, sărăcie și manipulată să voteze după cum i se 
sugerează cu abilitate de către mass-media aproape în totalitate 
aservită Elitei. Democrația a devenit un instrument al nivelării 
și de-structurării (atomizării) societății sub  motivația egalității, 
a drepturilor omului. Un exemplu: în țările emancipate nu se 
mai permite să manifești elementele religoase creștine ca să nu 
îi jignești pe alții, mai exact pe imigranți, și de aceea religia 
creștină trebuie — în viziunea legiuitorilor globaliști — dosită, 
marginalizată, practicată doar în privat. Progresiștii doresc ca 
familia tradițională să nu mai reprezinte un model fundamental, 
ei susțin că pot exista la fel de bine căsătorii LGBT. Că 
drepturile individului sunt mai importante decât ale comunității. 
Că însăși ideea de a mai exista „națiuni” ar fi ajuns acum ceva 
depășit. 
Legat de conceptul de națiune, reamintesc că de exemplu 
filosoful german Hegel vedea „națiunea” ca o expresie a unei 
ordini divine manifestată pe Pământ: „Unitatea Voinței 
universale și subiective se regăsește [arhetipal vorbind, nota 
mea] în stat, în legile sale, în aranjamentele sale universale și 
raționale”. [7] Iar un important istoric, și om politic român, 
Nicolae Iorga, spunea că ceea ce definește o națiune este o 
comuniune de conștiință și de suflet între membrii aceleiași 
națiuni: „Nu suntem laolaltă pentru că există pentru toți același 

regim vamal, aceeași administrație, aceleași împrejurări de zi cu 
zi, ci pentru că același suflet ne însuflețește pe toți”. [8] 
Vedem însă că Progresismul și „gândirea corect politică” din 
societatea euro-atlantică de astăzi tind să conducă la o 
uniformizare și dez-agregare a acestor resorturi profunde la 
nivel de conștiință și suflet național. Rezultă în felul acesta un 
conglomerat amorf, plat, care și-a pierdut dimensiunea vertical: 
a rădăcinilor în tradiții și a aspirației colective după un model 
dumnezeiesc. 
 
Conectarea la Sursă (Dumnezeu) este calea cea mai 
puternică 
 
O ultimă idee pe care doresc să o reliefez este că o alternativă 
reală la sistemul globalist poate funcționa doar dacă se produce 
o mutație la nivelul general al populației. Oricâte idei bune am 
avea, dacă ele nu sunt asimilate și apoi susținute de popor, 
sistemul rămâne vulnerabil la lovituri de stat, la corupție și 
manipulare. Iar cea mai importantă mutație este recunoașterea 
dimensiunii verticale de care vorbeam mai devreme. Și mai ales 
re-conectarea la Sursa Divină. Dumnezeu este aliatul invincibil. 
Tocmai de aceea unii încearcă să ne facă să nu ne dăm seama 
sau să uităm acest lucru. 
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Cum şi-au vândut românii ţara 
în 30 de ani  

        Vă mai amintiţi cum ţipau oamenii la „revoluţie”? „
ne vindem ţara!” După 30 de ani am ajuns nu numai datori 
vânduţi străinilor, dar le ascultăm fără crâcnire ordinele ca 
şi cum ar fi stăpânii acestei ţări. 

eţi vedea în acest articol de ce ţara noastră a ajuns 
neagră a Europei, exemplul concret de pus la rubrica 
„Nu faceţi ca ei” sau, de ce nu, material didactic pentru 

un Ghid pentru o stare de prostie absolută (îl publică cineva?).

România la „revoluţie” – poporul nu îşi vindea ţara!

În ’89 poporul l-a votat pe Iliescu, cu toate că acesta promisese 
că nu va candida alături de FSN, acel Front al Salvării Naţionale 
care a preluat puterea în România după fuga lui Ceauşescu şi 
asasinarea lui. Motivul? Poporul strigă „nu ne vindem ţara
candidaţii la preşedinţie care veniseră din Occident în ţară 
(Raţiu, cel mai notoriu) erau întâmpinaţi cu „dulci” cuvinte de 
ospitalitate – „Unde ai fost până acum? Ce ai făcut în ultimii 5 
ani? Ai mâncat cu noi salam cu soia? Marş de
asemenea.  Poporul român ştia atunci şi ce înseamnă să îşi apere 
glia de invadatorii străini. Cu câteva luni în urmă, în momentele 
de răscruce pentru România din timpul loviturii de stat, 
generalul Guşă oprise trupele sovietice să intre în ţară atunci 
când acestea ne-au oferit „ajutorul” la solicitarea generalului 
Militaru, noul şef al Armatei, agent sovietic dovedit. Guşă le
spus soldaţilor să moară pe brazdă şi să nu permită nimănui să 
treacă graniţa – soldaţii au executat ordinul şi au protejat granita 
estică a României; dacă era după Iliescu şi Militaru, în acel 
moment trupele „prietene” ar fi intrat în România şi nimeni nu 
le mai scotea de aici. 

România după 30 de ani – poporul este dator vândut 
străinilor!  

După 30 de ani, poporul nu numai că a uitat ce striga în 1989, 
dar s-a şi răsucit la 180 de grade: 

- românii au ales un minoritar în fruntea statului
urmă cu 27 de ani îi înjurau şi scuipau pe Raţiu şi Câmpeanu, pe 
motiv că nu sunt cu adevărat români şi că se occidentalizaseră 
prea mult, au votat un etnic neamţ.  

V
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au vândut românii ţara  

intiţi cum ţipau oamenii la „revoluţie”? „Nu 
” După 30 de ani am ajuns nu numai datori 

vânduţi străinilor, dar le ascultăm fără crâcnire ordinele ca 

eţi vedea în acest articol de ce ţara noastră a ajuns oaia 
neagră a Europei, exemplul concret de pus la rubrica 
„Nu faceţi ca ei” sau, de ce nu, material didactic pentru 

(îl publică cineva?). 

poporul nu îşi vindea ţara!  

tat pe Iliescu, cu toate că acesta promisese 
că nu va candida alături de FSN, acel Front al Salvării Naţionale 
care a preluat puterea în România după fuga lui Ceauşescu şi 

nu ne vindem ţara”, iar 
dinţie care veniseră din Occident în ţară 

(Raţiu, cel mai notoriu) erau întâmpinaţi cu „dulci” cuvinte de 
Unde ai fost până acum? Ce ai făcut în ultimii 5 

ani? Ai mâncat cu noi salam cu soia? Marş de-aici!” şi altele 
n ştia atunci şi ce înseamnă să îşi apere 

glia de invadatorii străini. Cu câteva luni în urmă, în momentele 
de răscruce pentru România din timpul loviturii de stat, 
generalul Guşă oprise trupele sovietice să intre în ţară atunci 

ajutorul” la solicitarea generalului 
Militaru, noul şef al Armatei, agent sovietic dovedit. Guşă le-a 
spus soldaţilor să moară pe brazdă şi să nu permită nimănui să 

soldaţii au executat ordinul şi au protejat granita 
ă era după Iliescu şi Militaru, în acel 

moment trupele „prietene” ar fi intrat în România şi nimeni nu 

 

poporul este dator vândut 

După 30 de ani, poporul nu numai că a uitat ce striga în 1989, 

românii au ales un minoritar în fruntea statului; după ce în 
urmă cu 27 de ani îi înjurau şi scuipau pe Raţiu şi Câmpeanu, pe 
motiv că nu sunt cu adevărat români şi că se occidentalizaseră 

- românii au vândut ţara străinilor; departe de momentele în 
care românii strigau pe străzi „nu ne vindem ţara
ne mai aparţine de mult – pământurile sunt ale străinilor, apa ne 
este îmbuteliată şi vândută de către străini în supermark
străinilor, românii lucrează pentru străini în ţara lor, produsele 
româneşti autentice iau drumul exportului pentru a se întoarce 
în ţară cu valoare adăugată şi pentru a fi cumpărate de către 
români pe bani foarte mulţi şi pentru profitul străinilo
- românii au permis trupelor militare străine să pătrundă în 
România; dacă la „revoluţie” generalii patrioţi au oprit trupele 
străine să pătrundă în ţară şi să ne ofere „ajutorul”, la 30 de ani 
de la acel moment ţara este cotropită militar de trupe stră
care „ne oferă asistenţă” şi „ne apără
cotropită militar şi economic, iar România a devenit o ţintă 
pentru duşmanii invadatorilor noştri. Cât de perfect!!!

Cât de proşti să fim, ca naţiune?  

Dacă am vândut ţara străinilor în nici 30 de ani, răspunsul sincer 
la această întrebare este că... suntem foarte manipula
maxim! Nu numai că am vândut-o corporaţiilor străine, dar mai 
ieşim şi pe străzi să ne demonstrăm prostia şi să luăm apărarea 
străinilor.  

Mai are România vreo şansă?  

România este ruptă în două – pe de o parte sunt românii angajaţi 
în slujba corporaţiilor străine, aşa numiţii „corporatişti”, 
sprijiniţi de cei care trăiesc din fondurile pe care le pompează 
străinii în România către ONG-uri (aşa numita „societate 
civilă”, sorosiştii, cum li se spune), iar pe de altă parte românii 
obişnuiţi – noi, voi, părinţii şi bunicii noştri.

Concluzie: bătălia se duce între românii plătiţi de străini şi 
românii care încă mai cred în ţara lor. Acum vedeţi altfel 
prăpastia dintre aceste două tabere, nu? Atenţie de partea cărei 
tabere vă aşezaţi! 

Țară de vite!

           Ca să nu fiu acuzat de plagiat, precizez de la bun 
început că acest titlu a fost folosit de Marian Nazat pentru 
articolul său publicat în Jurnalul Na

m reținut titlul întrucât în conținutul articolului este 
preluat un citat din cartea mea („
Dan Cristian Ionescu, «Cel mai mare pericol pentru 

sănătatea şi viaţa oamenilor este stresul, iar cel mai importa
factor de stres este statul. Statul, cel care controlează tot mai 
mult viaţa cetăţenilor, care le impune obligaţii noi şi le 
restrânge drepturile lor naturale, care creează nedreptate, care 
îi jefuieşte, îi umileşte şi îi chinuie». Neîndoielnic, autorul
samizdat Codul lui Lucifer are dreptate în ini
surprinde esenţa principalei surse a dezintegrării româneşti
Mi-am amintit de acest titlu, gândindu-

A
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; departe de momentele în 
nu ne vindem ţara”, acum ţara nu 

pământurile sunt ale străinilor, apa ne 
este îmbuteliată şi vândută de către străini în supermarketurile 
străinilor, românii lucrează pentru străini în ţara lor, produsele 
româneşti autentice iau drumul exportului pentru a se întoarce 
în ţară cu valoare adăugată şi pentru a fi cumpărate de către 
români pe bani foarte mulţi şi pentru profitul străinilor. 
românii au permis trupelor militare străine să pătrundă în 

; dacă la „revoluţie” generalii patrioţi au oprit trupele 
străine să pătrundă în ţară şi să ne ofere „ajutorul”, la 30 de ani 
de la acel moment ţara este cotropită militar de trupe străine 

ne apără”. Realitatea? Ţara este 
cotropită militar şi economic, iar România a devenit o ţintă 
pentru duşmanii invadatorilor noştri. Cât de perfect!!! 

ci 30 de ani, răspunsul sincer 
ste că... suntem foarte manipulaţi la 

o corporaţiilor străine, dar mai 
ieşim şi pe străzi să ne demonstrăm prostia şi să luăm apărarea 

pe de o parte sunt românii angajaţi 
în slujba corporaţiilor străine, aşa numiţii „corporatişti”, 
sprijiniţi de cei care trăiesc din fondurile pe care le pompează 

uri (aşa numita „societate 
ă”, sorosiştii, cum li se spune), iar pe de altă parte românii 

noi, voi, părinţii şi bunicii noştri. 

Concluzie: bătălia se duce între românii plătiţi de străini şi 
românii care încă mai cred în ţara lor. Acum vedeţi altfel 

ste două tabere, nu? Atenţie de partea cărei 

Țară de vite! 

Dan Cristian IONESCU 

Ca să nu fiu acuzat de plagiat, precizez de la bun 
început că acest titlu a fost folosit de Marian Nazat pentru 

Național din 3 sept. 2010.  

ținut titlul întrucât în conținutul articolului este 
preluat un citat din cartea mea („… fiindcă, vorba lui 
Dan Cristian Ionescu, «Cel mai mare pericol pentru 

sănătatea şi viaţa oamenilor este stresul, iar cel mai important 
factor de stres este statul. Statul, cel care controlează tot mai 
mult viaţa cetăţenilor, care le impune obligaţii noi şi le 
restrânge drepturile lor naturale, care creează nedreptate, care 
îi jefuieşte, îi umileşte şi îi chinuie». Neîndoielnic, autorul cărţii 

are dreptate în inițiativa de a 
surprinde esenţa principalei surse a dezintegrării româneşti.”) 

-mă la poporul meu. 
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Odată cu intrarea noastră în rândul așa-ziselor țări „civilizate”, 
am devenit și noi o țară de vite. Desigur, la naștere, românii 
încă primesc un nume, ca să știm cum să ne strigăm între noi, 
dar pentru stat suntem niște vite identificate printr-un număr 
reprezentat de CNP. Este bine că cel puțin deocamdată, nu 
suntem obligați să purtăm la urechi crotalii pe care să fie ştanțat 
CNP-ul. Și este bine că putând fi localizați prin telefonul mobil 
sau prin GPS, nu suntem obligați să purtăm la gât talăngi 
personalizate, ca să se știe în orice moment unde suntem. 

În decembrie 1989, cineva scrisese la Piața Romană: „ne-am 
luat rația de libertate”. A fost ultima noastră rație de libertate. 
Apoi, am început treptat să pierdem tot mai multe drepturi și 
libertăți, să fim împovărați cu tot felul de noi obligații. 
Controlul asupra noastră a ajuns total, cu mult peste nivelul 
celui de până în 1989, imbecilizarea tineretului ne apropie și din 
acest punct de vedere de țările „civilizate”. Ni se explică, 
precum unor copii tâmpiți, că aceste restrângeri de drepturi și 
libertăți, aceste noi îndatoriri sunt în interesul nostru, pentru 
binele nostru, pentru siguranța noastră sunt necesare, pentru a 
lupta împotriva terorismului. Dar, concomitent, acceptăm în țară 
(și în UE) potențiali teroriști. 

Cu excepția bolșevismului și nazismului, niciodată serviciile 
secrete nu au avut drepturi, atribuții și privilegii atât de mari ca 
astăzi, niciodată nu au beneficiat ca acum de toate cuceririle 
științei și tehnicii, dintre care pe unele nici măcar nu le 
cunoaștem. 

Interceptarea convorbirilor telefonice, interceptările ambientale, 
verificarea mail-urilor, verificarea site-urilor de internet 
accesate, sateliții de supraveghere, dronele, camerele de 
supraveghere interioare sau exterioare, microtehnica plasată în 
locuințe ori clădiri publice, dispozitivele de detectare a 
metalelor ori percheziții corporale la intrarea în unele instituții, 
verificarea cumpărăturilor plătite prin card, controlul sumelor 
depuse ori retrase din bancă și atâtea altele, depășesc cu mult 
imaginația lui George Orwell din cartea sa (scrisă în 1947), 
considerată până de curând de ficțiune, 1984 (iar conducătorii 
Europei și ai României ne duc cu gândul la o altă carte a lui 
Orwell, Ferma animalelor). Europa începe să semene cu un 
continent cu jumătate de miliard de teroriști. Dar europenii 
simpli nu își dau seama că pe adevărații teroriști îi poți găsi în 
palatele de reședință ale conducătorilor statelor OTAN 
(NATO). 

Cât de real este în România pericolul terorist? Iar dacă este real, 
aceasta se petrece fiindcă unii au ţinut cu tot dinadinsul să 
sprijinim direct OTAN înainte de aderare, după care să și 

aderăm. O vorbă spune: „prietenul dușmanului meu este 
dușmanul meu” – ne-am împrietenit cu SUA și astfel multe țări 
arabe ne privesc ca pe dușmani. 

Dar chiar dacă acest pericol este real, justifică faptul că 
serviciile noastre secrete (mult supradimensionate față de cele 
de pe vremea lui Ceaușescu) se ocupă numai de terorism? Pe 
vremea lui Ceaușescu nu toți securiștii se ocupau cu poliția 
politică și apărarea dictaturii – cei mai mulți urmăreau spionii 
sau apărau economia națională de sabotaje, corupție, jafuri (în 
vara anului 1990, Măgureanu i-a trecut în rezervă pe toți care 
aveau experiență înlocuindu-i în general cu oameni fără 
pregătire și fără experiență, dintre care foarte mulți nu au 
dobândit nici una și nici alta, chiar dacă au ajuns generali la mai 
puțin de 40 de ani și s-au pensionat cu pensii de mii de euro 
lunar după ce au depășit această vârstă).  

Pe vremea lui Ceaușescu lucrătorii DIE erau spionii care apărau 
interesele României în țările în care erau trimiși (în 1992, ajuns 
în fruntea SIE – noua denumire – Ioan Talpeș a desființat cele 
mai importante rețele pe care le aveam, cele din SUA și 
Germania). Pe vremea lui Ceaușescu, USLA era unitatea 
specială de luptă antiteroristă și erau o mână de oameni, cei mai 
buni fiind uciși din ordinul gen. Nicolae Militaru, cel racolat de 
KGB și pus de Ion Iliescu în fruntea M.Ap.N. (astăzi, parcă 
toate zecile de mii de lucrători din serviciile secrete ar fi cu toții 
uslași). 

SRI avea în decursul timpului multe de făcut, dar nu a făcut 
nimic din toate acestea. De pildă, ar fi fost necesar să afle cine i-
a dat lui Frank Timiș hărțile secrete cu zăcămintele aurifere ale 
României, cine a dat multor altora alte hărți secrete cu bogățiile 
subsolului țării, cum a vândut pe cont propriu Radu Berceanu 
(presa susține că a primit 6 mil. $) unei firme israeliene 
planurile avionului IAR 109 proiectat de Uzina de avioane 
Craiova.  
În general, SRI era necesar să combată distrugerea economiei 
României, dar nu a făcut-o. S-au mulțumit doar să strângă stele 
pe umeri și bani în cont. 

Acum mai este o problemă, o mare problemă legată de secretul 
pe care lucrătorii SRI este necesar să îl respecte cu strictețe. Eu 
nu știu conținutul jurământului pe care îl depun ofițerii SRI, dar 
nu cred că jură credință mafiei și trădătorilor de țară ci, 
probabil, patriei și poporului român. Și atunci, când vezi că șefii 
rup și aruncă la coșul de gunoi rapoartele și informările despre 
distrugerea României, nu crezi că este de datoria ta ca prin toate 
metodele posibile și toate canalele pe care le ai, să aduci la 
cunoștința poporului căruia i-ai jurat credință cum este jefuit, 
cum este distrus? Oare nu este Constituția mai presus de toate, 
mai presus de orice lege? Când șefii încalcă Constituția te poți 
ascunde în spatele secretului de servici? 

Și SIE mănâncă banii degeaba, se țin doar de chefuri prin 
capitalele în care își primesc sinecura și își văd de propriile 
afaceri. Ar fi fost necesar să informeze asupra bonității 
pretinșilor mari investitori, dar nu a făcut-o. Dacă ar fi făcut-o, 
ARO Câmpulung Muscel ar fi putut să continue exportul pe 5 

actualitateactualitateactualitateactualitate    



 

        59595959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019 
       

 

continente, combinatele siderurgice Reșița și Oțelul Roșu nu și-
ar fi întrerupt activitatea și … mă opresc, mai sunt sute de 
exemple. 

Câinii de pază ai dictaturii (fiindcă noi trăim o dictatură așa-zis 
democratică, în care o gașcă ineptă de trădători, corupți, 
nepricepuți și nepăsători la problemele țării, repartizați în 
partide aparent opuse, a ajuns să reprezinte alternativa la 
guvernare) sunt cei mai bine plătiți din țară. Fiindcă cei mai 
bine plătiți nu sunt cei care ne asigură hrana, cei care ne asigură 
educația, cei care ne asigură sănătatea. Cei mai bine plătiți sunt 
judecătorii, procurorii, cei din serviciile secrete, armata, 
jandarmeria. 

 

Mai există oare în lume vreo altă țară în care marii Eroi ai 
Neamului să fie ori necunoscuți, ori interziși? Câți dintre tinerii 
de azi știu adevărul despre legionari? Câți dintre tinerii de azi 
știu despre luptătorii din munți? Câți dintre tinerii de astăzi știu 
despre sacrificiul suprem de care au dat dovadă Liviu Corneliu 
Babeș, Călin Nemeș, Radu Chesaru? Respect jertfele lor, dar s-
au dovedit inutile. Liviu Corneliu Babeș și-a dat foc în martie 
1989 pe pârtia Bradu din Poiana Brașov pentru a atrage atenția 
Occidentului asupra situației din România – dar Occidentul știa 
foarte bine, de câțiva ani plănuia înlăturarea lui Ceaușescu, însă 
nu spre binele nostru, ci pentru înrobirea țării. Ceilalți doi, bravi 
luptători în decembrie (iar ultimul și fondator în 1989 al 
organizației clandestine Vulturul Brâncovenesc), scârbiți de 
nedreptate și de conducătorii statului român, trădători, corupți, 
nepricepuți și nepăsători, au ales să se sinucidă în semn de 
protest – eu socotesc însă că era mult mai bine să continue lupta 
lor curajoasă spre binele țării. 

Țară de vite! Dar oare cine sunt vitele? Cei care au plecat? 
Cei care au rămas? Și unii și alții?  

Exodul forțat al românilor a început la mijlocul lui iunie 1990 
când în urma diversiunilor din 13 iunie, Ion Iliescu a obținut 
singurul lui câștig: în urma prigoanei dezlănțuite împotriva lor, 
mulți dintre luptătorii din decembrie și dintre ceilalți 
participanți la fenomenul Piața Universității extins în toată țara, 
rămași fără speranță, au părăsit țara. Au fost mulți, nu știu câți 
la nivelul țării, dar numai eu știu destui. Au plecat fiindcă ei 
sperau în ajutorul Occidentului, care a fost exact ca cel dat 
rezistenței din munți în anii ’40-’50 – adică nul. Iliescu a scăpat 
de cei mai vehemenți, mai curajoși, mai periculoși contestatari 

ai săi. Nu îmi aduc aminte ca vreun stat democratic să fi criticat 
derapajele totalitare ale lui Iliescu și Roman. 

Apoi au venit valurile mari ale plecărilor. Distrugerea 
economiei naționale a avut două efecte importante: pe de-o 
parte posibilitatea ca aceasta să fie împărțită (și jefuită) între 
mafioții români și companiile occidentale, iar pe de altă parte 
milioane de români, tineri, în putere, au ales calea străinătății ca 
să își câștige pâinea. 

De ani de zile, salvarea României nu putea fi decât o revoluție 
adevărată. Dar cei care ar fi putut să o facă, acum slugăresc în 
străinătate, iar cei care ar fi fost potrivit să fie în fruntea lor, ori 
s-au sinucis ori, dezgustați, s-au retras. 

(…) 

Am aflat cu mare întârziere și cu întristare de moartea fostului 
căpitan SRI Constantin Bucur (la sfârșitul anului 2016), cel care 
în anul 1996 a denunțat public faptul că SRI interceptează 
neautorizat convorbirile unor persoane publice considerate 
periculoase pentru sistem. A fost trimis în judecată și, la capătul 
unui proces în care actele solicitate ca probe în apărarea sa nu 
au fost desecretizate, a fost condamnat – o altă pată rușinoasă pe 
obrazul justiției române. Cu mare întârziere, în 2015, i s-a făcut 
dreptate la CEDO, astfel încât în 2016 și instanța română a fost 
nevoită să îl achite – după câteva luni, a murit. A murit sărac, cu 
o pensie mizeră. (…) 

Virgil Măgureanu., născut cu numele de Imre Asztalos, a lucrat 
o perioadă în securitate, dar spre sfârșitul anilor ’80 este racolat 
de KGB intrând în grupul de conspiratori împotriva lui 
Ceaușescu. Întrucât Iliescu avea mare încredere în KGB-iștii 
lui, într-un mod firesc am putea spune, Virgil Măgureanu a 
ajuns șeful celui mai important serviciu de informații din 
România. 

Și acum haideți să vă spun care este, din punctul meu de vedere, 
cel mai mare păcat al lui Măgureanu, care îl face în mod direct 
vinovat de distrugerea economiei țării – el a desființat principiul 
muncii în obiectiv. Cine crede că cei 15.000 de lucrători din 
securitate se ocupau cu toții numai să intercepteze convorbirile 
telefonice, să-i urmărească și să-i bată pe cei care ascultau 
Europa Liberă sau spuneau bancuri cu Ceaușescu se înșeală. 
Mii de ofițeri de securitate aveau ca sarcină de servici să 
supravegheze obiectivele economice și în raport de specificul 
acestora (siderurgie, petrochimie, construcții de mașini, 
medicamente, industrie alimentară etc.) fie erau absolvenți ai 
unei facultăți de resort, fie primeau o pregătire ulterioară de 
specialitate. Aceștia supravegheau obiectivul pentru a-l apăra de 
sabotaje, de furturi, de o administrare proastă. 

Din momentul în care Măgureanu a desființat acest principiu, 
întreprinderile românești au rămas orfane, au putut să fie 
devalizate și jefuite în voie (îmi aduc aminte de un caz, exemplu 
pentru distrugerea economiei naționale, pentru îmbogățirea 
directorului: în anul 1995, un director de întreprindere din 
domeniul energetic a achiziționat utilaje nou-nouțe pe care le-a 
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vândut imediat la preț de fier vechi firmei private cu același 
obiect de activitate pe care o înființase, după care, nu mai țin 
minte dacă a demisionat sau s-a pensionat, dar a plecat cu 
utilajele și cu clienții). 

Nu pot să mă pronunț asupra unor suspiciuni de corupție aduse 
de presă lui Măgureanu întrucât nu am fost interesat să l
verific, dar pe pagina lui wikipedia o parte dintre acestea sunt 
menționate („A fost suspectat că a fost omul din umbră în 
marile scandaluri de corupție – Eurocolumna, afacerile cu 
petrol, Țigareta I și Țigareta II, Bastos, Porțelanul, Megapower 
și Vila de la Giurtelec”). Și după cum se știe, foarte multe alte 
acuzații i-au fost aduse de fosta sa noră, Alina Petre 
chiar toate false. 

Revenit la putere în anul 2000, Ion Iliescu nume
SRI un alt racolat de sovietici, pe răposatul Alex
Timofte, recrutat de GRU încă de pe când era ofi
armata română. Cum șade bine unui trădător, Ion Iliescu i
acordat în anul 2002 ordinul Steaua României în grad de 
cavaler.                                        (…) 

Nu am ce să-i reproșez lui Costin Georgescu, un om decent și 
bun specialist în domeniul lui de activitate (construc
hidrotehnice). Dar am ce să îi reproșez lui Emil Constantinescu. 
Eu înțeleg dorința fiecărui conducător de a se înconjura cu 
oameni de încredere (Costin Georgescu a fost membru în 
consiliul de conducere al fundației lui Constantinescu), dar pune 
omul potrivit la locul potrivit, să cunoască specificul activită
să știe despre ce este vorba în propoziție. Nu înțeleg pentru care 
merite Costin Georgescu a primit în anul 2000 ordinul 
României în rang de mare ofițer. 

Despre alt director SRI decorat, am pomenit (Alexandru Radu 
Timofte). 
Dar cel mai decorat dintre toți este George Cristian Maior. 
Decorat în 2002 de Ion Iliescu cu ordinul na
credincios, a primit apoi de la Traian Băsescu de trei ori 
României (2008 – în grad de cavaler, 2010 în grad de ofi
2013 în rang de comandor), iar în 2017 a primit de la CIA 
medalia Earl Warren. Nu vreau să spun ce părere mi
despre Maior când l-am auzit vorbind la TV (pe când aveam 
cablu), dar mă gândesc uneori că Băsescu și-a bătut joc de SRI, 
iar Iohannis de americani. Desigur, cred că mă în

În vara lui 2017, în Adevărul a apărut un articol cu un titlu 
absolut imbecil, care ridică semne de întrebare asupra au
„Curăţenia de vară la SRI. Iohannis a pensionat
«Anaconda», alături de alţi 10 generali SRI, unii avansaţi de 
Băsescu”. Cum adică Iohannis a făcut curățenie la 
chiar nu știa că generalii s-au îngrămădit să prindă ultimul tren 
ca să se pensioneze la puțin peste 40 de ani, cu pensii de cca. 
4.000 de euro lunar, pentru ca apoi să se angajeze la priva
să își deschidă propria afacere? 

„Anaconda” este fostul general SRI Elena Istode, numită în 
presă ca fiind „șefa acoperiților din… presă
pretinde că și-a dobândit acest renume în timp ce urma cursurile 
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de la Grădiștea pentru calități pe care nu le comentez întrucât nu 
am informații (și eu de mult nu mai cred ceea ce citesc în 
presă). (…) Vă mai mirați de ce a ajuns România în halul 
acesta? Priviți cine sunt cei care au fost însărcinați să o apere! 
Și întrebați-vă de ce permanent sunt majorate aloca
buget. 

Există în parlament o comisie numită de control al SRI 
realitate, este o comisie controlată de SRI. În parlament este o 
majoritate formată din acoperiți sau din șantajabili. Prin presa 
pe care o controlează, SRI promovează în timpul 
campaniilor electorale pe cei pe care îi poate controla în 
parlament – iar aceștia sunt corupți și/sau trădători de țară.

Această nenorocită de lege a secretului de stat ne împiedică să 
aflăm cine au fost și cine sunt trădătorii țării, ne împiedică să 
aflăm multe încălcări ale Constituției. La umbra legii, trădătorii 
își fac nestingheriți mârșăviile. 

Încă mai sunt lucrători patrioți și cinstiți în SRI. Dar câți or mai 
fi? Constantin Bucur a fost dat afară și condamnat. Alții au fost 
trecuți nejustificat în rezervă. În zilele noastre, fostul col. Ion 
Dedu a fost dat afară din SRI, și a î
început să vorbească, nu știu cât de obiectiv, și fostul col. SRI 
Daniel Dragomir (dar după ce a fost condamnat 

M-aș bucura dacă alți ofițeri (foști sau activi) SRI ar interveni 
prin comentarii, rectificând sau completând ce
Totul, spre binele României. 

Pleacă ai noștri, vin ai noștri. De la 
Securitate la actualele servicii de 

informații

 Prof. univ. dr. Corvin LUPU

        Anul 1992 a amplificat debusolarea României. Lipsa de 
perspective de moment, pentru 
României prin poziționarea alături de Federația Rusă era o 
realitate care producea îngrijorare în rândul conducerii 
filo-moscovite de la București.  

a această îngrijorare se adăuga presiunea exercitată de 
Occident, datorită nemulțumirii fa
reușiseră încă decât lichidarea unei părți din economia 

României, dar nu și acapararea marilor întreprinderi și a 
resurselor naturale ale țării. 

Tratatul de la Varșovia se desființase, iar Uniunea Sovietică se 
dezmembrase. Oligarhii evrei se aruncaseră ca ni
pradă asupra Rusiei, profitând de frământările din interiorul 
puterii de la Kremlin și de starea de beție cvazi
care se găsea președintele Elțân. În ciuda atașamentului său 
vechi și puternic față de Rusia, Ion Iliescu nu se mai sim
siguranță sub umbrela acestei puteri aflată în criză.

L
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a această îngrijorare se adăuga presiunea exercitată de 
mirii față de faptul că nu 

șiseră încă decât lichidarea unei părți din economia 
și acapararea marilor întreprinderi și a 

șovia se desființase, iar Uniunea Sovietică se 
hii evrei se aruncaseră ca niște păsări de 

pradă asupra Rusiei, profitând de frământările din interiorul 
și de starea de beție cvazi-constantă în 

ședintele Elțân. În ciuda atașamentului său 
usia, Ion Iliescu nu se mai simțea în 

ță sub umbrela acestei puteri aflată în criză. 
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În aceste condiții, după mai multe tatonări, mesaje și întâlniri 
ale unor înalți demnitari români cu conducători ai N.A.T.O., în 
februarie 1992, a avut loc vizita la București a secretarului 
general al organizației, Manfred Woerner. Când s-a ajuns la 
discutarea perspectivei aderării României la N.A.T.O., 
secretarul general a declarat deschis că aceasta nu va fi posibilă 
atâta timp cât în fruntea serviciilor române de informații se află 
agenți ai K.G.B. și atâta timp cât România nu predă serviciilor 
occidentale rețelele de agenți răspândite în lumea occidentală. 

Ca urmare a solicitărilor lui Manfred Woerner, pe parcursul 
anului 1992 au fost eliberați din funcție prim-adjunctul 
directorului S.R.I., col. Filip Teodorescu, care coordona rețelele 
operative ale serviciului și gl. Mihai Caraman, dovedit încă din 
anii 1970 ca fiind agent al K.G.B. și cunoscut ca atare și la 
Washington. În același timp, el a fost un colaborator important 
al serviciilor secrete franceze, motiv pentru care fusese susținut 
și de Petre Roman să devină director al spionajului românesc. În 
fruntea S.I.E. a fost numit generalul M.Ap.N. Ioan Talpeș, 
persoană agreată la Washington, încă de pe timpul regimului 
ceaușist. Virgil Măgureanu (Imre Asztalosz) a fost acceptat în 
continuare, deși era fost agent sovietic, datorită faptului că era 
minoritar etnic și pentru că a făcut constant favoruri de punere 
la dispoziția S.U.A. și a agenților serviciilor evreiești a unor 
informații și documente secrete. 

Operațiunea de livrare către unii dintre foștii adversari ai 
României de pe frontul invizibil a rețelelor și multor documente 
secrete a fost, de fapt, un act de trădare a intereselor profunde 
ale țării. Fiecare țară care-și apără interesele își apără și 
secretele, indiferent de schimbările de orientare ideologică și de 
alianțe. Ideologia și alianțele sunt trecătoare, se modifică 
periodic, dar interesele profunde ale țării ar fi necesar să rămână 
perpetue, să nu fie scoase la mezat și să fie livrate vrac, în 
schimbul unor interese trecătoare, de moment istoric. Așa au 
procedat mereu în istorie statele care au reușit să-și conserve 
puterea și odată cu ea interesele. Totul este necesar să aibă un 
preț și sunt secrete adânci ale statului, care-i conferă acestuia 
multă putere, care nu este cazul să fie negociate cu nimeni, 
pentru niciun motiv. Cei interesați să afle mai multe despre 
aceste frământări ale serviciilor române de informații externe 
pot să citească cartea colonelului (r) Cornel Nemeți, Ultimul 
curier ilegal. Amintirile unui spion român, o carte vastă, care 
prezintă partea vizibilă a aisbergului care a însemnat fenomenul 
trecerii S.I.E. din subordinea României în cea a Occidentului, 
fenomen care, după cum este cunoscut, s-a petrecut și cu toate 
celelalte servicii secrete din România. 

În anul 1993, a fost inițiat în România programul Mil-to-Mil, 
program de cooperare în domeniul apărării cu Statele Unite ale 
Americii și s-a înființat o echipă de legătură între U.S. Forces 
Command Europe (EUCOM) și armata română. O mulțime de 
ofițeri ai armatei române, inclusiv de informații militare au fost 
invitați în S.U.A. și așezați pe șinele noii direcții de orientare 
politico-militară a României. Adoptând această nouă orientare 
politică, armata și serviciile secrete n-au mai conservat linia 
național-românească promovată înainte de 1989. De altfel, 
propaganda noului regim, susținută de conducătorii de etnii 
minoritare ai României, a făcut ca ideea de „patriotism” să fie 

asimilată comunismului și securismului, iar prin abuz de 
interpretare lingvistică, termenii de „național” și „naționalism” 
au primit conotații nefaste.  

Prin exces de discriminare pozitivă, minoritățile naționale au 
preluat întâietatea în societate, în domeniul promovării în 
societate, în publicații, în mass-media, în punctele „cheie” din 
administrația centrală și, în multe județe, locală. Serviciile 
secrete, românizate, în cea mai mare parte, în anii regimului 
ceaușist, au încadrat din nou un mare număr de ofițeri 
minoritari etnici, mai ales evrei, țigani și unguri. La Academia 
de Informații, una dintre probele foarte importante este limba 
străină, care se dă la alegere. Examinarea este foarte exigentă, 
dat fiind și concurența foarte mare. Toți candidații de etnie 
maghiară își aleg limba maternă ca limbă străină și obțin 
aproape toți nota zece, devansează majoritatea românilor, care 
obțin greu note de opt și nouă și devin ofițeri de informații. Cât 
despre loialitatea acestora față de statul național unitar român și 
față de românism, personal, am îndoieli mari. 

Începând cu anul 1992, un rol important în consolidarea 
relațiilor militare și informative româno-americane l-a avut 
colectivul condus de Larry L. Wats, un prieten al României, 
care a studiat la facultățile de Istorie din Iași și din Cluj, în anii 
1980, iar după lovitura de stat din decembrie 1989 a fost 
avansat, devenind consilier pentru problemele de reformă a 
serviciilor secrete și ale armatei pe lângă Președinția României. 
Larry L. Watts este un foarte valoros istoric, cărțile sale fiind 
adevărate tratate de istorie contemporană a României, aducând 
în circuitul istoriografic documente din foarte importante arhive 
străine, la care istoricii români nu au avut acces. 

În anii care au urmat, la Moscova, regimul lui Boris Elțân a dat 
faliment, în ciuda „injecțiilor” financiare primite din partea 
regimului globalist occidental. Dau doar două exemple de 
sprijin occidental pentru regimul Elțân. În 1996, Elțân a primit 
cadou din partea S.U.A. 10 miliarde de dolari, ca să-și asigure 
un nou mandat de președinte al Federației Ruse. Oculta 
mondială și S.U.A. erau mulțumite că Rusia continua să decadă 
și susținea această „evoluție”, Elțân fiind un „demn” 
continuator al lui Mihail Gorbaciov, cel pe care președintele 
Vladimir Putin l-a numit sec, în anul 2014, „trădător”.  

În martie 1999, Rusia a primit un „împrumut nerambursabil” de 
17,5 miliarde de $ din partea F.M.I., prețul cu care Boris Elțân 
și-a dat acordul pentru bombardarea și distrugerea Iugoslaviei, o 
crimă internațională de mari proporții a N.A.T.O., care a 
compromis grav organizația, în ochii opiniei publice mondiale. 
A fost pentru prima oară când N.A.T.O. s-a transformat dintr-o 
organizație militară defensivă, într-o organizație politico-
militară agresivă. Acest aspect, chiar dacă a fost ignorat de cei 
care dețineau puterea în statele N.A.T.O., a produs efecte. 
Aceste efecte, ca și altele de acest fel, s-au tot adunat în timp și 
s-au „contorizat”, contribuind la pierderea prestigiului 
internațional al S.U.A., a supuselor sale din N.A.T.O. și a 
regimului iudeo-globalist, în ansamblul său. 
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Teama de agresivitatea S.U.A. și a N.A.T.O. a dus la coagularea 
unor organizații politico-militare și economice adverse. Mă 
refer la „Shanhai-5”, la B.R.I.C.S. şi la parteneriatul estic. Toate 
acestea au contribuit mult la modificarea radicală de sitem 
politic de la Washington, din noiembrie 2016, în urma căreia 
regimul politic iudeo-globalist a fost înlocuit cu un regim politic 
național-protecționist. 

În anul 1999, după 17 ani de regrese continue ale Rusiei, 
Complexul Militaro-Industrial de la Moscova a decis să-l 
înlăture pe Boris Elțân și să preia puterea direct prin intermediul 
celui care fusese pregătit în acest sens: Vladimir Putin. Evoluția 
acestuia, de la spion, la șef de unitate externă acoperită de 
spionaj, la viceprimar al Sankt-Petersburgului, la președinte al 
Serviciului Federal de Securitate al Rusiei și apoi de prim-
ministru al Federației Ruse, i-a permis să cunoască toate 
problemele celei mai mari țări din lume și să numească în 
funcții cheie din administrație, armată și F.S.B. colaboratori de 
încredere. 

În anul 1999, lupta dintre politicienii din Rusia, pe de o parte, și 
serviciile secrete, luptă care s-a manifestat începând cu anii 
1920, a fost tranșată în favoarea serviciilor secrete și a 
Complexului Militaro-Industrial, ceea ce a avut ca efect 
redresarea rapidă a Rusiei și intrarea ei pe un trend ascendent de 
dezvoltare administrativă, organizatorică, economică, militară, 
informativă, diplomatică și spațială. Lupta partidelor politice 
între ele și a serviciilor secrete împotriva partidelor s-a încheiat 
și a încetat să mai erodeze societatea din Rusia. Opoziția, 
controlată de putere, nu a mai putut frâna eforturile puterii de a 
consolida Rusia. 

Printre acțiunile externe promovate de Rusia, a fost și acțiunea 
de recuperare a terenului pierdut pe frontul secret în estul 
Europei. În România, începând cu anul 2001, conducerea S.R.I. 
a fost preluată de Radu Timofte, în timpul căruia structurile 
provenite din fosta Securitate au preluat un control foarte mare 
al instituției. În același timp, în centrala S.R.I. „mirosea tare a 
K.G.B.”, ca să-l citez pe un istoric al serviciilor noastre secrete. 
Cu toate acestea, S.R.I., ca și D.G.I.A. și S.I.E. au avut un rol 
foarte mare în aderarea României la N.A.T.O. și la U.E. După 
părerea mea, rolul serviciilor secrete pe această linie a fost mai 
mare decât rolul politicienilor și interesele celor două 
organizații supranaționale au fost atinse în măsură mai mare cu 
ajutorul serviciilor secrete din România, decât cu cel al 
politicienilor. 

Încet, încet, serviciile secrete au obținut puterea, influența și 
privilegiile pe care Ceaușescu nu a vrut să li le dea și pentru 
care l-au înlăturat și l-au asasinat. Dimensiunea serviciilor a 
explodat, doar S.R.I. singur ajungând la efective de mai bine de 
trei ori mai mari decât cele ale fostei Securități ceaușiste. Din 
punct de vedere tehnic, superioritatea S.R.I. față de fosta 
Securitate este zdrobitoare. Controlul asupra societății s-a 
accentuat. Practic, serviciile secrete s-au scufundat și au cuprins 
întreaga societate. Tehnica modernă de supraveghere s-a 
răspândit în toată țara. Ofițeri de obiectiv au fost plasați pe 
lângă toate instituțiile. Orice influență sau control ale organelor 
de putere locală asupra serviciilor secrete a fost înlăturată. S.R.I. 

și S.I.E. au ajuns să se subordoneze doar președintelui, 
prevederea legală potrivit căreia Parlamentul ar fi cel care 
controlează serviciile fiind aplicată formal, practic neputând fi 
aplicată. Principiile conspirativității și compartimentării muncii 
fac acest control și mai dificil. Președinții României nu pot 
controla aceste servicii, din multe cauze pe care o să le abordăm 
cu alt prilej. Nicio numire în funcții de conducere, la nivel 
central sau local, nu se face decât cu avizul S.R.I. De asemenea, 
avizul S.R.I. este obligatoriu pentru intrarea în magistratură. 
Desigur, calea inversă este și ea valabilă, respectiv retragerea 
avizului S.R.I. conduce la pierderea funcției sau calității 
deținute.  

Un rol important în activitatea principalelor servicii ale țării îl 
reprezintă companiile pe care le dețin acestea, companii care au 
rolul de a finanța suplimentar operațiunile necesare a fi 
desfășurate, în țară sau în străinătate. Pe linie informativă, 
nimeni nu poate controla care dintre informații ajung la 
beneficiarii legali și care rămân în posesia serviciului pentru a fi 
folosite în folosul puterii acestora. Or, este dovedit că este bună 
încrederea, dar mult mai bun ar fi controlul, dacă acesta ar fi 
posibil, ceea ce, în sistemul organizatoric actual, nu este posibil. 

Cu ocazia vizitei lui Ion Iliescu la Washington, în vara anului 
2003, s-au luat decizii importante privitoare la viitorul 
serviciilor secrete din România, țară care urma să adere la 
N.A.T.O., în aprilie 2004. Practic, prin intrarea în comunitatea 
informativă a N.A.T.O., serviciile secrete românești intrau sub 
controlul și îndrumarea celor americane. Cu acest prilej, i s-a 
cerut lui Iliescu să dea un semnal de obediență și de apreciere 
pentru trădătorii români din Securitate care au defectat în 
favoarea S.U.A. Astfel, Mihai Pacepa și Mircea Răceanu, doi 
trădători, ambii minoritari etnici, au fost decorați de 
președintele României. Trădarea era încurajată în continuare, de 
la cel mai înalt nivel, ceea ce a produs efecte de mentalitate 
deosebit de dăunătoare la nivelul zecilor de mii de cadre ale 
serviciilor secrete românești. Regimul de la Washington a cerut 
decorarea trădătorilor având în vedere viitorul controlului 
american asupra României, când urma să aibă nevoie de cât mai 
mulți Pacepa și cât mai mulți Răceanu. 

Stațiile C.I.A. și F.B.I. din București au fost instalate în cele 
mai luxoase și reprezentative sedii. Stația C.I.A. ocupă etajele 
superioare ale Casei Poporului, după mărime fiind al doilea 
sediu al C.I.A. din întreaga lume. 

În perioada care a urmat, la care nu ne vom mai referi în 
rândurile de față, serviciile secrete din România nu au putut / 
acționat / evitat / dorit să contracareze fenomenele dezastruoase 
din viața social-economică a României. Mă refer la înstrăinarea 
de dimensiuni colosale a bazei materiale a societății românești, 
a companiilor, a resurselor naturale, a pământului, a resursei 
umane etc. Aceste fenomene au evoluat până când, la sfârșitul 
anului 2015, capitalul autohton din România s-a restrâns la doar 
12%, capitalul străin reprezentând 88%, conform I.N.S. La fel 
de grav mi se pare faptul că cele 12 procente românești din 
economie contribuiau cu 60% din venitul național, iar cele 88 
de procente de capital străin contribuiau doar cu 40%. Toate 
acestea s-au petrecut pe fondul în care investițiile străine din 
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România au avut un procent foarte redus. Marile companii 
străine din România au fost împroprietărite cu baza materială a 
societății românești creată în anii dictaturii, de dezvoltare 
investite cu dreptul de a exploata resursele naturale ale 
Aportul lor la dezvoltare a fost infim, comparativ cu câ
fabuloase obținute. 

De asemenea, sub conducerea șefilor de stații ai serviciilor 
secrete americane, serviciile secrete românești, împreună cu 
Parchetele și cu A.N.A.F. (noul monstru al abuzurilor împotriva 
românilor) nu au reușit să controleze fenomenul corupției. În 
schimb, sub masca luptei împotriva corupției, au practicat o 
poliție politică agresivă, îndreptată împotriva etnicilor români, 
mai ales a celor animați de sentimente naționale și a unor 
oameni de afaceri susținători ai liniei naționale românești. De 
asemenea, au fost afectați și eliminați din piață oameni de 
afaceri de etnie română ale căror afaceri au fost dorite de a fi 
preluate de către companii străine, sau de către puternice for
interne. Marele număr de afaceri ale unor etnici români care au 
fost ruinate de A.N.A.F.-ul sereizat, în favoarea extinderii 
mediului străin de afaceri, a condus la restrângerea continuă a 
capitalului românesc din România, care era și așa firav.

Lipsa oricărei răspunderi a magistraților a distrus cvazi
justiția și a eliminat promovarea adevărului și a dreptății în 
societate. Această realitate a fost dovedită într
impresionant de cazuri, o parte dintre ele fiind relevate de mass 
media și, de asemenea, s-a răspândit în societate 
Familii întregi au fost nimicite prin mijloace care au depă
mult abuzurile din epoca ceaușistă. 

Serviciile secrete nu au contribuit la stoparea jefuirii României 
de către companiile multinaționale. Afirmația că serviciile 
secrete din România, sub coordonarea consilierilor străini, prin 
intermediul parchetelor, al instanțelor și al A.N.A.F.
devenit prizonier al S.R.I., i-au lovit pe români și i
străini, este o realitate care nu mai poate fi pusă la îndoială.

Serviciile secrete din România s-au implicat în lupta politică 
în acțiunile de stradă, începând din zilele lui decembrie 1989, la 
mineriade, în manifestația / revoltă de șapte săptămâni din Piața 
Universității, la adunări populare de imagine etc., până astăzi. 
Niciunul dintre directorii serviciilor secrete din România nu a 
recunoscut această realitate, toți mințind poporul că nu au 
niciun amestec în politică, or amestecul în politică reprezintă 
principala activitate a unora dintre servicii, cum ar fi S.R.I. În 
timp, lumea s-a deșteptat și a înțeles multe aspecte din această 
implicare în politică a serviciilor secrete, ceea ce va crea în 
viitor convulsii tot mai mari în societatea românească.

Înaintea alegerilor prezidențiale din 2014, un veteran al muncii 
de informații, întrebat fiind „cine va câștiga alegerile?
răspuns că: „va câștiga acela pe care îl vom susține noi
Serviciile secrete nu au primit prin lege aceste atribu
este în interes național ca menirea lor să fie stabilirea 
câștigătorilor în alegeri, după cum solicită metropolele care ne 
stăpânesc, care vor să-și impună slugoii la conducerea țării. 
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rezultatele unor alegeri precum cele preziden
(când se pare că a câștigat Vadim Tudor și s
din 2004 (când mai mult ca sigur că a câ
și din 2009 (când a câștigat Mircea Geoană și s
număr impresionant de buletine de vot din străinătate, pe bază 
de fals, cum s-a acreditat în presă și câștigător a fost anunțat 
Traian Băsescu). O altă manipulare colosală în care au fost 
implicate serviciile secrete a fost falsificarea rezultatelor 
referendumului pentru modificarea Constitu
2003. 

LIBERTATEA este o ILUZIE! Cele trei 
lanțuri ale sclaviei moderne sau ”NOUL 

stil de viaţă de orăşean”

        Orice fiinţă vie de pe această planetă are de la naştere 
toate aptitudinile şi mijloacele pentru a supravieţui şi a duce 
o viaţă normală.  

rice pasăre îşi poate construi cuibul fără să aibă nevoie 
de bani de la bancă sau din altă parte. Orice animal îşi 
poate procura hrana şi apa fără să plătească cuiva pentru 

asta, poate să îşi găsească o pereche cu care să aibă urmaşi, fără 
ca pentru acest lucru să trebuiască să presteze zilnic un anumit 
serviciu faţă de un alt animal. 

Acest lucru a fost valabil şi pentru om până la apariţia 
civilizaţiei. Fiecare individ care poseda 
putea, prin propria muncă, să îşi producă şi să
necesare traiului şi putea în acelaşi timp să

Prin apariţia civilzaţiei, care a dus la crearea unor structuri şi 
sisteme artificiale, precum oraşele, fabricile, statul şi băncile, 
omul a fost desprins brutal din mediul său natural şi rupt de 
mijloacele proprii de asigurare a existenţei. Omul a fost 
dezrădăcinat şi obligat să muncească pentru alţii pentru a 
supravieţui. Aşa a început exploatarea omului d

Mulţi ar putea crede că acesta a fost un proces natural şi o 
evoluţie firească a umanităţii, dar nu este aşa. Ruperea omului 
natural de mediul său a fost făcută cu bună ştiinţă de acei care 
conduc astăzi lumea, dintr-o lăcomie nemăsurată şi o d
bolnavă de putere şi de dominaţie asupra semenilor. Este mai 
degrabă un fenomen de parazitare a unui număr foarte mare de 
oameni de către un grup mult mai restrâns, dar mult mai abil în 
arta manipulării. Este dominaţia celui viclean şi lacom asupra 
celui cinstit şi naiv. 

Acest lucru a fost observat în cazul statelor europene dezvoltate 
din secolele trecute care au avut colonii pe diferite continente 
ale lumii. La început băştinaşii trăiau liniştiţi şi îndestulaţi până 
la venirea cotropitorilor. Organizaţi în comunităţi naturale, 
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mă doar la informațiile apărute în 
țiul public, cred că se pot pune la mare îndoială cel puțin 

rezultatele unor alegeri precum cele prezidențiale din 2000 
știgat Vadim Tudor și s-au inversat cifrele), 

t ca sigur că a câștigat Adrian Năstase) 
și din 2009 (când a câștigat Mircea Geoană și s-au adus un 
număr impresionant de buletine de vot din străinătate, pe bază 

și câștigător a fost anunțat 
pulare colosală în care au fost 

implicate serviciile secrete a fost falsificarea rezultatelor 
Constituției din noiembrie 

LIBERTATEA este o ILUZIE! Cele trei 
țuri ale sclaviei moderne sau ”NOUL 

orăşean” 

Dan TĂNĂSESCU 

Orice fiinţă vie de pe această planetă are de la naştere 
titudinile şi mijloacele pentru a supravieţui şi a duce 

rice pasăre îşi poate construi cuibul fără să aibă nevoie 
de bani de la bancă sau din altă parte. Orice animal îşi 
poate procura hrana şi apa fără să plătească cuiva pentru 

oate să îşi găsească o pereche cu care să aibă urmaşi, fără 
ca pentru acest lucru să trebuiască să presteze zilnic un anumit 

Acest lucru a fost valabil şi pentru om până la apariţia 
civilizaţiei. Fiecare individ care poseda o bucată de pământ 
putea, prin propria muncă, să îşi producă şi să-şi procure cele 
necesare traiului şi putea în acelaşi timp să-şi susţină şi familia. 

Prin apariţia civilzaţiei, care a dus la crearea unor structuri şi 
fabricile, statul şi băncile, 

omul a fost desprins brutal din mediul său natural şi rupt de 
mijloacele proprii de asigurare a existenţei. Omul a fost 
dezrădăcinat şi obligat să muncească pentru alţii pentru a 
supravieţui. Aşa a început exploatarea omului de către om. 

Mulţi ar putea crede că acesta a fost un proces natural şi o 
evoluţie firească a umanităţii, dar nu este aşa. Ruperea omului 
natural de mediul său a fost făcută cu bună ştiinţă de acei care 

o lăcomie nemăsurată şi o dorinţă 
bolnavă de putere şi de dominaţie asupra semenilor. Este mai 
degrabă un fenomen de parazitare a unui număr foarte mare de 
oameni de către un grup mult mai restrâns, dar mult mai abil în 
arta manipulării. Este dominaţia celui viclean şi lacom asupra 

Acest lucru a fost observat în cazul statelor europene dezvoltate 
din secolele trecute care au avut colonii pe diferite continente 
ale lumii. La început băştinaşii trăiau liniştiţi şi îndestulaţi până 

izaţi în comunităţi naturale, 
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adică triburi şi sate, ei se bucurau de roadele pământului şi erau 
oameni liberi. 

Primul lucru pe care l-au făcut invadatorii a fost să cumpere 
pământurile băştinaşilor pe nimic, profitând de naivitatea lor, iar 
aceştia din urmă, rămânând fără mijloace de trai, au fost 
obligaţi, mai apoi, să devină sclavi şi să lucreze pământurile, 
care în trecut le aparţineau. 

În lumea occidentală sclavia modernă pe care o trăim azi cu toţii 
a apărut odată cu “Revoluţia Industrială”, care a pr
burghezia ca clasă socială dominată. Negustorii şi industriaşii 
au transformat vechile târguri în oraşe şi au determinat tot mai 
mulţi fermieri să îşi abandoneze pământurile şi să stabilească în 
oraşe, atraşi de mirajul unei vieţi mai uşoare. 

Astfel, fiind rupţi de pământ şi de mijloacele naturale de 
asigurare a existenţei, oamenii liberi au devenit sclavi ai muncii 
salariate, vânzându-şi timpul şi energia în schimbul unui salariu, 
de multe ori insuficient. 

 Noul stil de viaţă de orăşean a dat astfel naştere la trei forme de 
sclavie, care leagă individul de civilizaţie ca nişte lanţuri 
invizibile: 

1. Sclavia muncii salariate. Singura modalitate de 
supravieţuire pentru omul modern, dacă nu este un infractor, un 
afacerist bogat, sau nu face parte dintr-o familie bogată, este să 
muncească pentru altcineva, ca salariat. Numai că, datorită 
avansurilor tehnologice,azi este din ce în ce mai puţin nevoie de 
personal uman pentru a efectua diferite munci şi astfel forţa de 
muncă a devenit o marfă excedentară, deci foarte ieftină. Prin 
urmare, găsirea unui loc de muncă este un lucru tot mai dificil, 
care se face pe baza unei competiţii acerbe între indivizi. De pe 
urma acestei situaţii profită doar proprietarii de comapanii şi 
bancherii, care sunt, de fapt, proprietari moderni de sclavi, ce se 
supun de bunăvoie. 

2. Sclavia confortului. Viaţa în mediul urban ne
serie de necesităţi pe care omul din vechime nu le avea: căldura 
centralizată, curentul electric, gazele, aerul condiţionat, 
telefonul, televiziunea, Internetul, aparatele electrocasnice, 
automobilul etc. Am devenit dependenţi de toate aceste nevoi, 
în mare parte artificiale, care de multe ori ne izolează faţă de 
semeni şi ne fac mai egoişti. În acelaşi timp nu ne putem 
asigura şi procura aceste lucruri singuri şi de aceea suntem la 
cheremul de companiilor care produc şi distribuie aceste servicii 
şi bunuri, care deţin monopulul lor şi controlează astfel şi preţul 
pe care îl plătim pentru confortul nostru. 

3. Sclavia creditelor. Poate cea mai perfidă şi cea mai 
împovărătoare sclavie este cea faţă de cămătarii deghizaţi în 
oameni de afaceri cu costum şi cravată, care se numesc 
bancheri. Prin complicitatea cu mass-media şi publicitatea, 
aceştia ne fac să ne dorim multe lucruri inutile, mult mai mul
decât ne putem permite şi ne induc percepţia că aceste lucruri 
sunt extrem de valoroase şi necesare. Astfel cădeam în capcana 
împrumuturilor la bănci, care ne transformă, pe lângă sclavi faţă 
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adică triburi şi sate, ei se bucurau de roadele pământului şi erau 

au făcut invadatorii a fost să cumpere 
pământurile băştinaşilor pe nimic, profitând de naivitatea lor, iar 

mă, rămânând fără mijloace de trai, au fost 
obligaţi, mai apoi, să devină sclavi şi să lucreze pământurile, 

În lumea occidentală sclavia modernă pe care o trăim azi cu toţii 
a apărut odată cu “Revoluţia Industrială”, care a propulsat 
burghezia ca clasă socială dominată. Negustorii şi industriaşii 
au transformat vechile târguri în oraşe şi au determinat tot mai 
mulţi fermieri să îşi abandoneze pământurile şi să stabilească în 

l, fiind rupţi de pământ şi de mijloacele naturale de 
asigurare a existenţei, oamenii liberi au devenit sclavi ai muncii 

şi timpul şi energia în schimbul unui salariu, 

l naştere la trei forme de 
sclavie, care leagă individul de civilizaţie ca nişte lanţuri 

. Singura modalitate de 
supravieţuire pentru omul modern, dacă nu este un infractor, un 

o familie bogată, este să 
muncească pentru altcineva, ca salariat. Numai că, datorită 
avansurilor tehnologice,azi este din ce în ce mai puţin nevoie de 
personal uman pentru a efectua diferite munci şi astfel forţa de 

eci foarte ieftină. Prin 
urmare, găsirea unui loc de muncă este un lucru tot mai dificil, 
care se face pe baza unei competiţii acerbe între indivizi. De pe 
urma acestei situaţii profită doar proprietarii de comapanii şi 

ietari moderni de sclavi, ce se 

. Viaţa în mediul urban ne-a învăţat cu o 
serie de necesităţi pe care omul din vechime nu le avea: căldura 
centralizată, curentul electric, gazele, aerul condiţionat, 

iziunea, Internetul, aparatele electrocasnice, 
automobilul etc. Am devenit dependenţi de toate aceste nevoi, 
în mare parte artificiale, care de multe ori ne izolează faţă de 
semeni şi ne fac mai egoişti. În acelaşi timp nu ne putem 

e lucruri singuri şi de aceea suntem la 
cheremul de companiilor care produc şi distribuie aceste servicii 
şi bunuri, care deţin monopulul lor şi controlează astfel şi preţul 

rfidă şi cea mai 
împovărătoare sclavie este cea faţă de cămătarii deghizaţi în 
oameni de afaceri cu costum şi cravată, care se numesc 

media şi publicitatea, 
aceştia ne fac să ne dorim multe lucruri inutile, mult mai multe 
decât ne putem permite şi ne induc percepţia că aceste lucruri 
sunt extrem de valoroase şi necesare. Astfel cădeam în capcana 
împrumuturilor la bănci, care ne transformă, pe lângă sclavi faţă 

de patron şi stat, în sclavi ai cămătarilor cu gulere albe. 
Individul intrat în hora împrumuturilor, trebuie să muncească 
din ce în ce mai mult, pe tot parcursul vieţii pentru a plăti, iar 
când ajunge la limita capacităţii de a returna banii plus dobânda, 
clachează şi este deposedat de bunuri sau ajunge la sinucider

Aceste forme de sclavie sunt trăite azi din plin de mulţi dintre 
românii care s-au lovit, mai mult sau mai puţin dur, de 
realităţile sistemului. sursa: gandeste.org

Episcopul Ignatie al Hușilor îl critic
Klaus Iohannis: E un non

țanțoș dragostea de țară, atâta vreme cât îi sabotezi 
credința și tradițiile

 

 
           Episcopul Huşilor, Ignatie, critică discursurile 
transmise de politicieni cu ocazia Zilei Naţionale
României, pe care le consideră „o retorică goală”. 

izat este președintele Klaus Iohannis, cel care a mai fost 
criticat de Preasfințitul Ignatie și în trecut, după atacul 

la adresa românilor care au votat la referendumul pentru 
familie. 

Ierarhul a subliniat că toate vorbele rostite de autorităţi cu 
ocazia Zilei Naţionale sunt golite de sens, în condiţiile în care 
„clientelismul şi nepotismul sunt într-
neloială cu meritocraţia”, iar „funcţia uzurpează necontenit 
smerenia şi iubirea sinceră faţă de colaboratori”.

„Avem o retorică goală şi în discordanţă flagrantă cu faptele în 
discursurile patriotarde de 1 Decembrie, vorbim despre 
şi tradiţiile româneşti’, dar patrimoniul cultural şi imobiliar al 
acestei ţări, în mare parte, este în paragină, ambiţiile personale 
sunt mai esenţiale decât coerenţa unui program de reabilitare 
morală şi economică a ţării, lamentaţia 
acţiunea faptelor concrete, cetăţeanul este valorizat doar în 
campaniile electorale. Apostolii globalismului vor să ne 
convingă că iubirea de patrie este desuetă şi periculoasă, 
diaspora contează doar la alegeri, fără a se face ceva concret 
pentru minunaţii români care susţin economia ţării şi îşi 
păstrează discret, dar vizibil identitatea de 
a afirmat Ignatie. 

El le-a transmis românilor să-şi respecte semenii, pentru ca ţara 
noastră să devină cu adevărat civilizată.

„Atâta vreme cât nu ştim să ne respectăm unii pe alţii pe stradă, 
la locul de muncă, în magazine, în mijloa
trafic, România nu va deveni o ţară civilizată, care să respecte 
valorile intrinseci ale persoanei umane: credinţa, libertatea şi 
identitatea spirituală şi culturală, ci o ţară suferindă şi 
dispreţuită de propriii ei cetăţeni”, a mai 
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de patron şi stat, în sclavi ai cămătarilor cu gulere albe. 
ndividul intrat în hora împrumuturilor, trebuie să muncească 
din ce în ce mai mult, pe tot parcursul vieţii pentru a plăti, iar 
când ajunge la limita capacităţii de a returna banii plus dobânda, 
clachează şi este deposedat de bunuri sau ajunge la sinucidere. 

Aceste forme de sclavie sunt trăite azi din plin de mulţi dintre 
au lovit, mai mult sau mai puţin dur, de 

gandeste.org 

șilor îl critică pe 
E un non-sens să îți afirmi 

atâta vreme cât îi sabotezi 
ța și tradițiile 

Alexandra CRUCERU 

Episcopul Huşilor, Ignatie, critică discursurile 
transmise de politicieni cu ocazia Zilei Naţionale a 
României, pe care le consideră „o retorică goală”.  

ședintele Klaus Iohannis, cel care a mai fost 
țitul Ignatie și în trecut, după atacul 

la adresa românilor care au votat la referendumul pentru 

liniat că toate vorbele rostite de autorităţi cu 
ocazia Zilei Naţionale sunt golite de sens, în condiţiile în care 

-o permanentă concurenţă 
neloială cu meritocraţia”, iar „funcţia uzurpează necontenit 

ea sinceră faţă de colaboratori”. 

„Avem o retorică goală şi în discordanţă flagrantă cu faptele în 
discursurile patriotarde de 1 Decembrie, vorbim despre ‘valorile 

dar patrimoniul cultural şi imobiliar al 
te, este în paragină, ambiţiile personale 

sunt mai esenţiale decât coerenţa unui program de reabilitare 
morală şi economică a ţării, lamentaţia ‘naţională’ detronează 
acţiunea faptelor concrete, cetăţeanul este valorizat doar în 

tolii globalismului vor să ne 
convingă că iubirea de patrie este desuetă şi periculoasă, 
diaspora contează doar la alegeri, fără a se face ceva concret 
pentru minunaţii români care susţin economia ţării şi îşi 
păstrează discret, dar vizibil identitatea de credinţă şi de neam”, 

şi respecte semenii, pentru ca ţara 
noastră să devină cu adevărat civilizată. 

„Atâta vreme cât nu ştim să ne respectăm unii pe alţii pe stradă, 
la locul de muncă, în magazine, în mijloacele de transport, în 
trafic, România nu va deveni o ţară civilizată, care să respecte 
valorile intrinseci ale persoanei umane: credinţa, libertatea şi 

i culturală, ci o ţară suferindă şi 
dispreţuită de propriii ei cetăţeni”, a mai opinat episcopul. 
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De 1 Decembrie, Episcopul Huşilor a oficiat Sfânta Liturghie, 
cu binecuvântarea Mitropolitului Serafim, în Parohia Ortodoxă 
românească „Sfânta Ecaterina” din Aschaffenburg, Germania, 
afirmând că acest lucru i-a oferit prilejul să analize
ceea ce se petrece în ţară cu ocazia Zilei Naţionale.

Interogaţii retorice pro-occidentale despre 
“spiritual anti-occidental” al Bisericii 

Ortodoxe Române 

 
† Ignatie, Episcopul Hu

        Cu toată amabilitatea cuvenită, aș vrea să-i adres
întrebări domnului Andrei Caramitru, care este sigur că de
certitudini inoxidabile despre „spiritul anti-
Bisericii Ortodoxe Române: 
 
1. Oare care dintre instituțiile din România deplânge, la modul 
concret și consecvent, în spațiul public, faptul că Europa î
reneagă vehement propriile rădăcini creștine? O face cumva 
stânga progresistă și radicală și nu am niciun indiciu în acest 
sens? (Și aici sunt specialiști de calibru, care radiografiază 
excelent fenomenul descreștinării Europei: Pierre Manent, 
Joseph Weiler, Remi Brague și Horia-Roman Patapievici, un 
autohton de-al nostru). 
2. Oare această apologie pentru rădăcinile creștine ale Europei 
poate fi sinonimă cu spiritul eurosceptic sau anti
Sau devoalează o dragoste sinceră pentru starea originară care a 
determinat nașterea Europei și înregistrează o tristețe 
demobilizantă că a renunțat la proprii ei părinți? 
3. Oare a te raporta critic la decadența Occidentului este același 
lucru cu a fi anti-occidental? Oare a vorbi tran
despre corupția din România, ca decadență morală, este sinonim 
cu faptul că nu îți iubești țara și că nu îți pasă de ea, „cultivând” 
un spirit anti-românesc?  
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De 1 Decembrie, Episcopul Huşilor a oficiat Sfânta Liturghie, 
cu binecuvântarea Mitropolitului Serafim, în Parohia Ortodoxă 
românească „Sfânta Ecaterina” din Aschaffenburg, Germania, 

a oferit prilejul să analizeze detaşat 
ceea ce se petrece în ţară cu ocazia Zilei Naţionale. 

occidentale despre 
occidental” al Bisericii 

† Ignatie, Episcopul Hușilor 

 

i adresez câteva 
întrebări domnului Andrei Caramitru, care este sigur că deține 

-occidental” al 

țiile din România deplânge, la modul 
iul public, faptul că Europa își 

știne? O face cumva 
și radicală și nu am niciun indiciu în acest 

Și aici sunt specialiști de calibru, care radiografiază 
opei: Pierre Manent, 
Roman Patapievici, un 

știne ale Europei 
poate fi sinonimă cu spiritul eurosceptic sau anti-occidental? 

sinceră pentru starea originară care a 
șterea Europei și înregistrează o tristețe 

  
ța Occidentului este același 

i tranșant și explicit 
ția din România, ca decadență morală, este sinonim 

ți iubești țara și că nu îți pasă de ea, „cultivând” 

Este ca și cum un pacient, când se duce la un medic, care îl 
diagnostichează cu cancer în fază incipientă, îi va spune 
oncologului: mă urăști, tu vrei să mor, de vreme ce îmi spui că 
trupul meu este pe cale de extincție fizică și de vreme ce îmi 
spui că în trupul meu s-a instalat o celulă cauzatoare de moarte.
4. Oare nu Biserica Ortodoxă Română a înfiin
ecleziastice (episcopii, parohii și școli duminicale), care să aibă 
grijă, delicat și implicat, de identitatea etnică și culturală a 
milioanelor de români din Europa? Oare a avea grijă de 
conaționalii noștri plecați în Europa este sinonim cu a fi anti
occidental? 
5. Oare este doar o metaforă a spiritului pro
majoritatea sacerdoților Bisericii Ortodoxe Române din Europa 
slujesc cel puțin bilingv pentru cei care nu cunosc limba română 
și sunt ortodocși? Oare este „spirit anti
dimensiunea actului credinței mai presus de diferențierile 
lingvistice și etnice? 
6. Oare cei mai aprigi sau moderați critici ai decadenței (morale 
și politice a) Occidentului — Pierre Manent, Roger Scruton, 
Joseph Weiler, Rémi Brague, Gilles Lipovetsky, Jean 
Baudrillard, Alessandro Baricco, Olavo de Carvalho, Jean 
Sévilla, Bertrand Vergely, Pascal Bruckner, Marcel Gauchet, 
David Bentley Hart — sunt ortodocși români sau ierarhi/preoți 
ai Bisericii Ortodoxe Române și nu am cunoștință de o 
asemenea apartenență? 
7. Oare Biserica Ortodoxă Română este anti
îngrijește de patrimoniul spiritual al mănăstirilor din Bucovina, 
care sunt clasificate de specialiști, nu de părerologi, ca fiind 
ctitorii ale voievozilor români, numi
mâini gotice”? Goticul, cred că este convins cel în cauză, nu 
este o marcă specifică a Răsăritului, ci a Apusului.
8. Oare nu în vremea stăpânirii diavolului ro
sinonim cu a fi anti, a fi împotrivă? 
semnifică tocmai a înțelege funcția critică ca pe un reper 
important în procesul cunoașterii.  
9. Oare este spirit anti-occidental că în marile universită
Apusului sunt tineri ortodocși români sustinuți material și mo
de ierarhi și preoți ai Bisericii Ortodoxe Române?
10. Oare este tot spirit anti-occidental că editurile de carte 
ortodoxă au decis să traducă în limba română autori de teologie 
creștină din Occident?  
11. Oare istorie înseamnă combina
subiectivitate asupra realității, ca formă de plonjare în era post
truth, ignorând totalitatea faptelor concrete 
12. Oare nu Biserica Ortodoxă (inclusiv, cea Română) are drept 
principiu organizatoric unul din principiile fundamentale ale 
Uniunii Europene: principiul subsidiarită
este organizată piramidal. Asta nu înseamnă că este mai pu
europeană sau occidentală. Dimpotrivă.
13. Și o ultimă întrebare: oare este chiar așa pro
manifești o insomniacă și colțuroasă intoleranță față de instituția 

geografiegeografiegeografiegeografie    
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și cum un pacient, când se duce la un medic, care îl 
ză cu cancer în fază incipientă, îi va spune 

ști, tu vrei să mor, de vreme ce îmi spui că 
ție fizică și de vreme ce îmi 

a instalat o celulă cauzatoare de moarte. 
a Ortodoxă Română a înființat structuri 

și școli duminicale), care să aibă 
și implicat, de identitatea etnică și culturală a 

milioanelor de români din Europa? Oare a avea grijă de 
în Europa este sinonim cu a fi anti-

5. Oare este doar o metaforă a spiritului pro-occidental faptul că 
ților Bisericii Ortodoxe Române din Europa 

țin bilingv pentru cei care nu cunosc limba română 
și? Oare este „spirit anti-occidental” să pui 

ței mai presus de diferențierile 

ți critici ai decadenței (morale 
Pierre Manent, Roger Scruton, 

Joseph Weiler, Rémi Brague, Gilles Lipovetsky, Jean 
Baudrillard, Alessandro Baricco, Olavo de Carvalho, Jean 
Sévilla, Bertrand Vergely, Pascal Bruckner, Marcel Gauchet, 

și români sau ierarhi/preoți 
și nu am cunoștință de o 

7. Oare Biserica Ortodoxă Română este anti-occidentală că se 
ște de patrimoniul spiritual al mănăstirilor din Bucovina, 

ști, nu de părerologi, ca fiind 
voievozilor români, numiți „basilei bizantini cu 

mâini gotice”? Goticul, cred că este convins cel în cauză, nu 
este o marcă specifică a Răsăritului, ci a Apusului.  
8. Oare nu în vremea stăpânirii diavolului roșu a critica era 

potrivă? Știu că a fi occidental 
țelege funcția critică ca pe un reper 

occidental că în marile universități ale 
și români sustinuți material și moral 

și preoți ai Bisericii Ortodoxe Române? 
occidental că editurile de carte 

ortodoxă au decis să traducă în limba română autori de teologie 

11. Oare istorie înseamnă combinație între emoție și 
ții, ca formă de plonjare în era post-

truth, ignorând totalitatea faptelor concrete și obiective? 
12. Oare nu Biserica Ortodoxă (inclusiv, cea Română) are drept 
principiu organizatoric unul din principiile fundamentale ale 
niunii Europene: principiul subsidiarității? Biserica Catolică 

este organizată piramidal. Asta nu înseamnă că este mai puțin 
europeană sau occidentală. Dimpotrivă. 

Și o ultimă întrebare: oare este chiar așa pro-occidental să 
țuroasă intoleranță față de instituția 
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Bisericii Ortodoxe Române, care, din fericire, nu 
niciodată să-i ardă pe rug pe cei care îndrăznesc să o conteste?
 

 
Monografia Comunei Tătărăni (I)

 

                                  Prof. Vasile CÂRCO

        Unitatea administrativ teritorială (UAT) Tătărăni,
județul Vaslui, este situată în partea sa central
suprafață de 7774 ha., este alcătuită din nouă localități 
rurale, cu o populație, după recensământul din anul 2011, 
de 2171 locuitori. 

utorii acestui substanțial  și valoros volum, sunt Prof. 
Dr. Vicu Merlan și Prof Vasile Trofin. Pe ultima 
copertă a volumului, cititorul găsește fișele bio

bibliografice ale autorilor 

Studiile superioare de specialitate și bogata listă 
publicate, sunt o premisă favorabilă pentru cel care va citi 
lucrarea, de a avea satisfacții cognitive, estetice și de moralitate. 
Lucrarea are 578 pagini si este structurată pe 15 capitole. A fost 
tiparită la editura Stef din Iași în anul 2018. Autorii au dedicat
Centenarului făurirei României Mari. Bogăția conținutului face 
necesară prezența mai multor articole de analiză. În cel de față 
ne vom ocupa doar de capitolul II, care tratează 
natural, al UAT Tătărăni. 

Deoarece în concepția geografică contemporană, o cerin
majoră este ca cercetarea specifică a unui teritoriu să se  soldeze 
cu o exprimare cartografică, din capitolul I intitulat 
cercetării, menționăm doua hărți ale Moldovei. Una se referă la 
statul Moldova din timpul domniei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, 
publicată în anul 1922. În extremitatea nordică se poate observa 
teritoriul Pocuției. Cea de a doua hartă a Moldovei a fost 
alcătuită de Dimitrie Cantemir, ca parte a lucrării Descriptio 
Moldaviae. O redăm cu titlul original cum a fost publicată de 
Academia din Berlin, unde autorul a fost admis ca membru.
Tabvla Geographica Moldaviae Descriptio antiqui et hodierni 
status Moldaviae, Frankfurt und Leipzig, 1771. Autorii au 
folosit frecvent ilustrarea textului cu schițe de hăr
multe fotografii, de la sol și satelitare. 

   În capitolul analizat, sunt evidențiate aspectele geologice și 
geografice. I s-au rezervat 132 de pagini. Pentru pertinenta 
evidențiere, autorii au folosit o bogată bibliografie și 
observațiile lor, sistematice, din teren. 

   UAT Tătărăni, se situează în SE Podi
Moldovenesc, la contactul cu sectorul nordic al Dealurilor 
Fălciului. Ambele fac parte din Podișul Bârladului. Stratigrafic, 

A
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Bisericii Ortodoxe Române, care, din fericire, nu și-a propus 
i ardă pe rug pe cei care îndrăznesc să o conteste? 

Monografia Comunei Tătărăni (I) 

Prof. Vasile CÂRCOTĂ - Bârlad 

Unitatea administrativ teritorială (UAT) Tătărăni, din 
țul Vaslui, este situată în partea sa central-estică. Are o 

ță de 7774 ha., este alcătuită din nouă localități 
ție, după recensământul din anul 2011, 

țial  și valoros volum, sunt Prof. 
și Prof Vasile Trofin. Pe ultima 

ște fișele bio-

și bogata listă de lucrări  
publicate, sunt o premisă favorabilă pentru cel care va citi 

ții cognitive, estetice și de moralitate. 
Lucrarea are 578 pagini si este structurată pe 15 capitole. A fost 

. Autorii au dedicat-o 
ția conținutului face 

ța mai multor articole de analiză. În cel de față 
ne vom ocupa doar de capitolul II, care tratează Cadrul  

geografică contemporană, o cerință 
majoră este ca cercetarea specifică a unui teritoriu să se  soldeze 
cu o exprimare cartografică, din capitolul I intitulat Istoricul 

ționăm doua hărți ale Moldovei. Una se referă la 
Ștefan cel Mare și Sfânt, 

publicată în anul 1922. În extremitatea nordică se poate observa 
ției. Cea de a doua hartă a Moldovei a fost 

alcătuită de Dimitrie Cantemir, ca parte a lucrării Descriptio 
original cum a fost publicată de 

Academia din Berlin, unde autorul a fost admis ca membru. 
Tabvla Geographica Moldaviae Descriptio antiqui et hodierni 

Frankfurt und Leipzig, 1771. Autorii au 
de hărți și foarte 

țiate aspectele geologice și 
au rezervat 132 de pagini. Pentru pertinenta 

țiere, autorii au folosit o bogată bibliografie și 

UAT Tătărăni, se situează în SE Podișului Central 
Moldovenesc, la contactul cu sectorul nordic al Dealurilor 

șul Bârladului. Stratigrafic, 

se relevă la zi formațiuni Neogene și Quaterna
Neogene, în adâncul văilor, sunt la zi cele Sarma
salmastru, cu fosilele de mactre iar petrografic, domină gresiile

Se succed formațiunile Meoține, Ponțiene cu depozite nisipoase 
iar cele Quaternare cu loess și lehm loessoid.
vârstă sunt solurile.   

   Analiza cadrului geografic parcurge schema consacrată de 
studiu: caracteristicile reliefului, ale climei, apelor, 
componentelor floristice și faunistice, încheind cu analiza 
solurilor. Autorii au adăugat aici o explicare amplă, pe circa 30 
de pagini, a toponimiei din zonă 
numeroase),  hidronime, antroponime ș.a.

   Relieful, genetic și în acest spațiu, este structural
din dealuri și platouri, eroziv și acumulativ. Înălțimile dealur
și ale platourilor variază între 200 și 300 m. Cel eroziv, numit și 
sculptural, este reprezentat de văile Crasnei 
depresiunile mai restrânse sau mai largi. Când valea are caracter 
subsecvent, versantul sudic este o cuestă (coast
care variază între 15 și 25 grade. Versantul nordic are înclinații 
reduse – 5 la 10 grade. Autorii au identificat 
imagini fotografice, relieful produs de agen
actuali –alunecările de teren, ravene, toren

Clima, și în cadrul UAT Tătărăni, este temperat 
continentală

În volumul prezentat, pentru fiecare element, se rezervă spa
mari, cu multe tabele.  Prin menționarea acestui teritoriu pe 
Glob (46 grade și 28 minute latitudine nordică și 
longitudine estică) se întărește afirmația de mai sus. Media 
anuală a temperaturilor este de 9 grade C. Luna cu valorile cele 
mai ridicate - în medie-  este iulie cu
medii cele mai scăzute este ianuarie cu 
-pluvio-nivale – însumează o medie multianuală de  540 
mm/cm. pătrat. Vânturile se manifestă aproape tot anul. Calmul 
însumează 42% din timp. Și în această UAT, în trecutul nu prea 
îndepărtat văntul era folosit de o moară. A
oronimul Dealul Morii. Astăzi, în Dealurile Fălciului sunt 
instalații eoliene care transformă energia acestui component 
climatic în energie electrică. Cele mai frecvente vânturi sunt din 
nord și nord-vest. Autorii le-au schematizat grafic.

   Apele de suprafață – curgătoare 
reprezentate de râul Crasna cu afluen
Galeș și Blăgești pe cursul cărora se găsesc câteva iazuri, bălți 
și mlaștini. Cercetările hidrogeologice, au ev
stratele acvifere are un grad ridicat de mineralizare. Apropiat, la
Ghermănești  în valea Prutului, se valorifica
tratamente balneare. 

geografiegeografiegeografiegeografie    
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țiuni Neogene și Quaternare.  Din cele 
Neogene, în adâncul văilor, sunt la zi cele Sarmațiene, cu facies 
salmastru, cu fosilele de mactre iar petrografic, domină gresiile 

țiunile Meoține, Ponțiene cu depozite nisipoase 
și lehm loessoid. Tot  de această 

Analiza cadrului geografic parcurge schema consacrată de 
caracteristicile reliefului, ale climei, apelor, 

și faunistice, încheind cu analiza 
xplicare amplă, pe circa 30 

de pagini, a toponimiei din zonă – oronime (cele mai 
ș.a. 

este structural - constituit 
și platouri, eroziv și acumulativ. Înălțimile dealurilor 

și ale platourilor variază între 200 și 300 m. Cel eroziv, numit și 
sculptural, este reprezentat de văile Crasnei și afluenților săi și  
depresiunile mai restrânse sau mai largi. Când valea are caracter 
subsecvent, versantul sudic este o cuestă (coastă) cu înclinații 

și 25 grade. Versantul nordic are înclinații 
5 la 10 grade. Autorii au identificat și prezentat în 

imagini fotografice, relieful produs de agenți geomorfologici 
alunecările de teren, ravene, torenți, eroziune eoliană. 

și în cadrul UAT Tătărăni, este temperat 
continentală 

În volumul prezentat, pentru fiecare element, se rezervă spații 
ționarea acestui teritoriu pe 

și 28 minute latitudine nordică și 28 grade 
ște afirmația de mai sus. Media 

anuală a temperaturilor este de 9 grade C. Luna cu valorile cele 
este iulie cu + 22C. Cea cu valorile 

medii cele mai scăzute este ianuarie cu –4 grade C. Precipitațiile 
die multianuală de  540 

trat. Vânturile se manifestă aproape tot anul. Calmul 
i în această UAT, în trecutul nu prea 

îndepărtat văntul era folosit de o moară. Așa se explică 
Dealul Morii. Astăzi, în Dealurile Fălciului sunt 

ții eoliene care transformă energia acestui component 
climatic în energie electrică. Cele mai frecvente vânturi sunt din 

au schematizat grafic. 

urgătoare și stătătoare - sunt 
reprezentate de râul Crasna cu afluenții ei, pâraele Tătărăni, 

ș și Blăgești pe cursul cărora se găsesc câteva iazuri, bălți 
și mlaștini. Cercetările hidrogeologice, au evidențiat că unul din 

ridicat de mineralizare. Apropiat, la 
ști  în valea Prutului, se valorifica parțial, la 
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   Vegetația spontană din acest teritoriu, aparține zonelor de 
silvostepă în relieful de vale și zonei forestiere 
pădurii de foioase - pe culmile dealurilor. Din zonele ini
rămas câteva crâmpee, deoarece factorul antropic le
transformat în terenuri agricole. Cea mai reprezentativă pădure 
este Valea Teiului. Toponimul ne induce că pădurea de foioase 
este cea de stejar. Autorii au identificat, cu caracter răzle
prezența fagului. Prin intermediul multor fotografii, ne facem 
imaginea covorului floricol din pădure (ghiocei, topora
viorele etc). Silvostepa de pe văile și depresiunile acestui 
teritoriu, se identifică mai ușor în imașurile pășunate de bovine 
și ovine. 

Plopul canadian, de vârstă seculară, de la Tătărăni, cu înăl
de  30 m. și o circumferință a coronamentului de 2,70m, este 
declarat și protejat ca  monument al naturii. 

   Fauna, influențată puternic de covorul vegetal, existen
apelor și o contribuție majoră a factorului uman, se 
caracterizează prin varietate și bogăție. Autorii citează din 
pădure pisica sălbatică, lupul, vulpea, mistre
nevăstuica. Din silvostepă sunt citate popândăul, iep
șoarecele de câmp și diferite păsări din cele doua zone vegetale. 
În ape, sunt amintiți peștii – în parte întreținuți de om
batracienii și diferite păsări. Prin intervenția omului,   s
în pădure cerbi lopătari. Pe apele stătătoare au veni
lebede care-și petrec aici anotimpurile călduroase.

   Solurile, studiate de geografie ca învelișul pedogeografic, sunt 
generate de trei factori naturali. Aceștia sunt: roca pe care apar 
și evoluează (materialul parental) factorul climatic și f
biotic reprezentat de vegetația spontană și microorganismele 
care le transformă esențialmente pe cele anterioare prin 
putrezire. În ultima perioadă de timp, s-a adăugat 
uman, nu numai prin exploatarea lor, dar și prin unele activități 
de sporirea recoltelor – îngrășăminte naturale și chimice, 
pesticide, ierbicide, irigații. În vegetația de sivostepă  sunt 
solurile de tip cernoziomic, cu cea mai ridicată cantitate de 
humus, care dă fertilitatea lor. Sub vegetația forestieră s
format solurile podzolice și brun-roșcate, inferioare 
cernoziomurilor. 

   Nădăjduim că relatările din acest articol privind cadrul natural 
al UAT Tătărăni să vă mobilizeze interesul să citi
consultați valorosul volum, dedicat monografierii acestui spațiu. 
Este o modestă prezentare a doar unui capitol  din cele  15 ale 
lucrării. Următorul articol se va referi la popula
uman din comuna Tătărăni. 
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ția spontană din acest teritoriu, aparține zonelor de 
și zonei forestiere – respectiv 

pe culmile dealurilor. Din zonele inițiale, au 
rămas câteva crâmpee, deoarece factorul antropic le-a 
transformat în terenuri agricole. Cea mai reprezentativă pădure 

Toponimul ne induce că pădurea de foioase 
Autorii au identificat, cu caracter răzleț și 

ța fagului. Prin intermediul multor fotografii, ne facem 
imaginea covorului floricol din pădure (ghiocei, toporași, 

și depresiunile acestui 
șor în imașurile pășunate de bovine 

Plopul canadian, de vârstă seculară, de la Tătărăni, cu înălțime 
ță a coronamentului de 2,70m, este 

ovorul vegetal, existența 
și o contribuție majoră a factorului uman, se 

și bogăție. Autorii citează din 
pădure pisica sălbatică, lupul, vulpea, mistrețul, dihorul și 
nevăstuica. Din silvostepă sunt citate popândăul, iepurile, 
șoarecele de câmp și diferite păsări din cele doua zone vegetale. 

ținuți de om -, 
și diferite păsări. Prin intervenția omului,   s-au adus 

în pădure cerbi lopătari. Pe apele stătătoare au venit de curând 
și petrec aici anotimpurile călduroase. 

șul pedogeografic, sunt 
roca pe care apar 

și evoluează (materialul parental) factorul climatic și factorul 
ția spontană și microorganismele 

țialmente pe cele anterioare prin 
a adăugat și factorul 
și prin unele activități 

șăminte naturale și chimice, 
ții. În vegetația de sivostepă  sunt 

solurile de tip cernoziomic, cu cea mai ridicată cantitate de 
ția forestieră s-au 
șcate, inferioare 

Nădăjduim că relatările din acest articol privind cadrul natural 
al UAT Tătărăni să vă mobilizeze interesul să citiți sau să 

ți valorosul volum, dedicat monografierii acestui spațiu. 
Este o modestă prezentare a doar unui capitol  din cele  15 ale 
lucrării. Următorul articol se va referi la populația și habitatul 

Lacurile de saramură de pe fundul 
oceanelor

           Deși pare imposibil, pe fundul oceanelor
mase de apă distincte, denumite lacuri subacvatice.

pa acestor lacuri nu se amestecă deloc cu cea din ocean 
datorită diferențelor de densitate și de salinitate.

Aceste lacuri saline, cu apă densă, au 
sunt întâlnite cel mai des în Golful Mexic. Cele mai mici au 
dimensiunea unei bălți, cu diametrul de doar un metru. Cele mai 
mari o lungime de până la 20 de kilometri

Cum s-au format aceste mase de apă neobi

dintre lacurile sărate de pe fundul Golfului Mexic. Foto: 
nautiluslive.org

Astăzi, Golful Mexic are un bazin adânc. Însă, în perioada 
Jurasicului, cu 150-200 de milioane de ani în urmă, go
o adâncime mică și era izolat de restul oceanului.

Prin urmare, apele sale au devenit din ce în ce mai sărate. În 
cele din urmă, când apa din golf s-a evaporat, pe fundul său a 
rămas o cantitate enormă de sare (un strat gros de aproximativ 8 
kilometri). 

Acest strat de sare încă mai există pe fundul golfului 
coastei sudice a SUA. Însă el s-a rupt în două bucă
regiunea a fost secționată de o falie gigantică.

Când cele două plăci tectonice s-au separat, s
ceva: fundul golfului a coborât foarte mult. Astfel, s
cale de comunicare cu oceanul, iar golful a început să se umple 
din nou cu apă. 

Țărmul unui lac de saramură, înconjurat de un cordon de midii, 
singurele animale care pot trăi în apele supe
nautiluslive.org 

Până când golful a devenit parte din ocean, stratul de sare a fost 
acoperit de sedimente, care au împiedicat dizolvarea sării. 
Inundarea golfului a adus cu ea și mai multe sedimente, iar 
stratul de sare a fost îngropat la o adânc

A
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Lacurile de saramură de pe fundul 
oceanelor 

și pare imposibil, pe fundul oceanelor există niște 
mase de apă distincte, denumite lacuri subacvatice.  

pa acestor lacuri nu se amestecă deloc cu cea din ocean 
țelor de densitate și de salinitate. 

Aceste lacuri saline, cu apă densă, au țărmuri bine conturate și 
e cel mai des în Golful Mexic. Cele mai mici au 

ți, cu diametrul de doar un metru. Cele mai 
e kilometri. 

au format aceste mase de apă neobișnuite? 

Unul 
dintre lacurile sărate de pe fundul Golfului Mexic. Foto: 

nautiluslive.org 

Astăzi, Golful Mexic are un bazin adânc. Însă, în perioada 
200 de milioane de ani în urmă, golful avea 

și era izolat de restul oceanului. 

Prin urmare, apele sale au devenit din ce în ce mai sărate. În 
a evaporat, pe fundul său a 

rămas o cantitate enormă de sare (un strat gros de aproximativ 8 

Acest strat de sare încă mai există pe fundul golfului și în zona 
a rupt în două bucăți atunci când 

ționată de o falie gigantică. 

au separat, s-a mai întâmplat 
: fundul golfului a coborât foarte mult. Astfel, s-a deschis o 

cale de comunicare cu oceanul, iar golful a început să se umple 

Țărmul unui lac de saramură, înconjurat de un cordon de midii, 
singurele animale care pot trăi în apele supe-sărate. Foto: 

Până când golful a devenit parte din ocean, stratul de sare a fost 
acoperit de sedimente, care au împiedicat dizolvarea sării. 

și mai multe sedimente, iar 
stratul de sare a fost îngropat la o adâncime și mai mare.  
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În cele din urmă, sedimentele de deasupra au devenit atât de 
grele, încât au zdrobit stratul de sare de dedesubt, for
se deplaseze. Acest fenomen se numește „tectonica sării”.

Un rezultat frecvent al acestui fenomen este formare
domuri, bucăți de sare care se ridică printre sedimente și 
străpung fundul oceanului. 

Când domul intră în contact cu apa mării, sarea se dizolvă 
acel loc se formează un lac cu apă hipersalină. Acestea sunt 
lacurile sărate. 

Puțurile disperării 

      Apa acestor lacuri este de multe ori mai sărată, mai 
densă și mai grea decât apa din jur. De aceea, lacurile sărate 
de pe fundul oceanului sunt vizibil delimitate de un haloclin 
(linia de întâlnire dintre apa oceanului și cea a lacului).

ceste lacuri subacvatice au aceleași caracteristici
lacurile obișnuite. Ele au valuri, care sunt cauzate de 
mișcarea apei sărate, exact așa cum vântul produce 

valuri pe suprafața lacurilor terestre. 

Apa lacurilor subacvatice are o densitate atât de mare, încât 
peștii și alte animale marine pot pluti la „suprafața” sa, așa cum 
oamenii pot pluti în Marea Moartă. Când au trimis submarine 
pentru a investiga lacurile sărate, cercetătorii au descoperit că 
submersibilele puteau „pluti” pe suprafața acestor mase de apă.

Submarinele au reușit să penetreze apa lacului doar cu ajutorul 
propulsoarelor. Lacurile subacvatice nu au ox
deloc și sunt prea sărate pentru ca animalele să poată 
supraviețui în ele (cu excepția midiilor). 

Unele lacuri conțin substanțe chimice toxice, precum 
hidrogenul sulfurat, substanțe care ucid orice vietate care intră 
în contact cu apa. Prin urmare, lacurile subacvatice au dobândit 
porecle precum „jacuzzi-urile disperării” sau „pu
disperării”. 

Adeseori, soluția hipersalină transformă animalele în adevărate 
murături. La un moment dat, cercetătorii au descoperit un crab 
mort de 8 ani, care avea țesutul încă intact. 

În afară de Golful Mexic, lacuri sărate subacvatice mai pot fi 
întâlnite în Marea Roșie și în Marea Mediterană. 

A
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În cele din urmă, sedimentele de deasupra au devenit atât de 
grele, încât au zdrobit stratul de sare de dedesubt, forțându-l să 

ște „tectonica sării”. 

Un rezultat frecvent al acestui fenomen este formarea de 
ți de sare care se ridică printre sedimente și 

Când domul intră în contact cu apa mării, sarea se dizolvă și în 
acel loc se formează un lac cu apă hipersalină. Acestea sunt 

Apa acestor lacuri este de multe ori mai sărată, mai 
și mai grea decât apa din jur. De aceea, lacurile sărate 

de pe fundul oceanului sunt vizibil delimitate de un haloclin 
și cea a lacului). 

și caracteristici ca 
șnuite. Ele au valuri, care sunt cauzate de 

șa cum vântul produce 

Apa lacurilor subacvatice are o densitate atât de mare, încât 
știi și alte animale marine pot pluti la „suprafața” sa, așa cum 

trimis submarine 
pentru a investiga lacurile sărate, cercetătorii au descoperit că 

ța acestor mase de apă. 

șit să penetreze apa lacului doar cu ajutorul 
propulsoarelor. Lacurile subacvatice nu au oxigen aproape 

și sunt prea sărate pentru ca animalele să poată 

 

țin substanțe chimice toxice, precum 
țe care ucid orice vietate care intră 

urmare, lacurile subacvatice au dobândit 
urile disperării” sau „puțurile 

ția hipersalină transformă animalele în adevărate 
murături. La un moment dat, cercetătorii au descoperit un crab 

În afară de Golful Mexic, lacuri sărate subacvatice mai pot fi 
 

 

Paleontologii din Bistri
descoperit fosilele unui delfin pitic din 

vechea Mare Sarmatică

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

        Prezența pe teritoriul țării noastre a apelor Mării 
Sarmatice acum 12 – 13 milioane de ani a creat mediul 
propice de conservare a unor fosile 
despre speciile ce populau aceste ape.

e aceea, o serie de săpături arheologice efectuate de un 
cercetător de la Muzeul Grăniceresc Năsăudean
zona Fântânele, comuna Matei, din jude

Năsăud, au scos la iveală dovezi extrem de valoroase „
cunoașterea istoriei geologice a acestui spațiu
anunț publicat pe pagina de Facebook al Complexului Muzeal 
Bistrița-Năsăud. Este vorba despre fosile de vertebrate 
sarmațiene ale unor animale care au trăit aici 
milioane de ani în urmă. 

Arheologul Lucian Vaida, de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, este cel care a făcut descoperirea de la 
Fântânele.„În urmă cu 12-13 milioane de ani, o parte 
importantă din teritoriul actualului jude
apărea sub forma unor peisaje complet diferite fa
putem observa astăzi: la vest de Bistri
Marea Sarmatică, nu deosebit de adâncă, mai caldă decât 
Marea Neagră actuală. Se ştiu extrem de puţine despre acea 
lume demult dispărută, din cauză că puţinelor descoperiri de 
fosile nu li s-a acordat poate importanţa cuvenită. „
zona Fântânele, în urma săpăturilor arheologice efectuate de 
către Cercet. Șt.III Dr. Lucian Vaida de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, s-au scos la lumină dovezi ale lumilor dispărute, 
fiind descoperite și recuperate fosile de vertebrate sarmațiene, 
care au atras atenția Cercet. Șt.III Dr. Ing. Marius Horga de la 
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. 
extrem de caracteristic al unui mic delfi
kentriodontidelor, care nu depășeau decât arareori 1 m 
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Paleontologii din Bistrița-Năsăud au 
coperit fosilele unui delfin pitic din 

Mare Sarmatică 

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

ța pe teritoriul țării noastre a apelor Mării 
13 milioane de ani a creat mediul 

 ce ne pot „vorbi” astăzi 
despre speciile ce populau aceste ape.  

e aceea, o serie de săpături arheologice efectuate de un 
Muzeul Grăniceresc Năsăudean în 

zona Fântânele, comuna Matei, din județul Bistrița-
i extrem de valoroase „pentru 

șterea istoriei geologice a acestui spațiu”, potrivit unui 
ț publicat pe pagina de Facebook al Complexului Muzeal 

Năsăud. Este vorba despre fosile de vertebrate 
țiene ale unor animale care au trăit aici în urmă cu 

 

Arheologul Lucian Vaida, de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, este cel care a făcut descoperirea de la 

13 milioane de ani, o parte 
importantă din teritoriul actualului județ Bistrița-Năsăud 

ea sub forma unor peisaje complet diferite față de ceea ce 
putem observa astăzi: la vest de Bistrița, totul era acoperit de 
Marea Sarmatică, nu deosebit de adâncă, mai caldă decât 

Se ştiu extrem de puţine despre acea 
rută, din cauză că puţinelor descoperiri de 

a acordat poate importanţa cuvenită. „În 
în urma săpăturilor arheologice efectuate de 

Șt.III Dr. Lucian Vaida de la Muzeul Grăniceresc 
ovezi ale lumilor dispărute, 

și recuperate fosile de vertebrate sarmațiene, 
ția Cercet. Șt.III Dr. Ing. Marius Horga de la 

 Între ele, un humerus 
extrem de caracteristic al unui mic delfin, din grupul 

șeau decât arareori 1 m 
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lungime”, au precizat reprezentanții Complezului Muzeal 
Bistrița-Năsăud. Potrivit sursei citate, acești delfini au fost 
descoperiți și în alte localități precum Cluj-Napoca, Tă
Bihor) sau Domașnea (jud. Caraș-Severin), însă niciodată în 
Bistrița-Năsăud. „Descoperirea de nivel regional european de 
la Fântânele este extrem de valoroasă pentru cunoa
istoriei geologice a acestui spațiu, completând datele din 
Transilvania. Fosila de delfin, atribuită speciei „Kentriodon 
fuchsii” la Laboratorul de Paleotheriologie de la Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (coordonat de Prof. 
Codrea), a fost comunicată recent comunității științifice la 
Simpozionul cu participare internațională al Muzeului Olteniei 
de la Craiova, articolul detaliat privitor la aceasta urmând să 
vadă lumina tiparului în foarte scurtă vreme”, au mai subliniat 
reprezentații instituției bistrițene pe Facebook. Din acelaşi loc, 
au mai fost aduse la zi un rest de peşte de talie destul de mare, 
precum şi oase post-craniene de mamifere continentale. Ele 
dovedesc că în Marea Sarmatică erau aduse, de către cursurile 
de apă ce deversau în Bazinul Transilvaniei, oase de mamifere 
dinspre zonele de uscat. Acest aspect ne duce cu gândul la o 
geografie cu totul alta în acele vremi, în raport cu ceea ce putem 
observa astăzi, ce se cere încă desluşită în toate detaliile sale. 
Echipa ce a condus la identificarea speciilor sarma
Bistrița – Năsăud a fost formată din  Prof. Univ.
Codrea, Cercet.Şt.III Dr.Ing. Marius Horga și Cercet.Şt.III Dr. 
Lucian Vaida. Prin aceste descoperiri și cercetări asupra 
siturilor fosilifere se poate contura istoria geologică a 
teritoriului țării noastre și se poate face o inventariere a speciilor 
specifice ce au trăit în diferite epoci geologice. 
realitateadebistrita.net; bistriteanul.ro; monitorulcj.ro; notabn.ro

Cutremurele, alarma geologilor: „În 
Atlantic, pământul se deschide”

 

Marius

         Cutremurele și tsunami-urile sunt generate de 
contactul dintre două plăci tectonice, plăcile africane 
eurasiatice.  

u siguranță nu este o noutate, iar țările care se 
învecinează cu Mediterana cunosc acest lucru foarte 
bine. De-a lungul secolelor și mileniilor, în Marea 

Mediterană au avut loc multe cutremure distructive, cum a fost 
în strâmtoarea Messina în 1908 (magnitudinea 7.2 în urma 
căruia s-a produs un un tsunami  în care au murit
de mii de persoane și întregi orașe au fost distruse).

De mult timp se credea că punctul de frecare maximă dintre cele 
două plăci se găsea tocmai în Marea Mediterană, dar studiile 
unor geologi portughezi au descoperit  o situa
îngrijorătoare . Punctul cel mai mare de contact dintre plăcile 
eurasiatice și cele africane s-ar găsi în Marea Mediterană, ci mai 

C
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ții Complezului Muzeal 
ști delfini au fost 
Napoca, Tășad (Jud. 

Severin), însă niciodată în 
Descoperirea de nivel regional european de 

la Fântânele este extrem de valoroasă pentru cunoașterea 
țiu, completând datele din 

de delfin, atribuită speciei „Kentriodon 
fuchsii” la Laboratorul de Paleotheriologie de la Universitatea 

 Univ. Dr. Vlad 
ții științifice la 

țională al Muzeului Olteniei 
de la Craiova, articolul detaliat privitor la aceasta urmând să 

, au mai subliniat 
Din acelaşi loc, 

rest de peşte de talie destul de mare, 
craniene de mamifere continentale. Ele 

dovedesc că în Marea Sarmatică erau aduse, de către cursurile 
de apă ce deversau în Bazinul Transilvaniei, oase de mamifere 

ect ne duce cu gândul la o 
geografie cu totul alta în acele vremi, în raport cu ceea ce putem 
observa astăzi, ce se cere încă desluşită în toate detaliile sale. 
Echipa ce a condus la identificarea speciilor sarmațiene de la 

Univ. Dr. Vlad 
și Cercet.Şt.III Dr. 

și cercetări asupra 
siturilor fosilifere se poate contura istoria geologică a 

entariere a speciilor 
specifice ce au trăit în diferite epoci geologice. Surse: 
realitateadebistrita.net; bistriteanul.ro; monitorulcj.ro; notabn.ro 

Cutremurele, alarma geologilor: „În 
Atlantic, pământul se deschide” 

Marius OPREA 

urile sunt generate de 
contactul dintre două plăci tectonice, plăcile africane și cele 

ță nu este o noutate, iar țările care se 
sc acest lucru foarte 

și mileniilor, în Marea 
Mediterană au avut loc multe cutremure distructive, cum a fost 
în strâmtoarea Messina în 1908 (magnitudinea 7.2 în urma 

în care au murit  cel puțin 100 
și întregi orașe au fost distruse). 

De mult timp se credea că punctul de frecare maximă dintre cele 
două plăci se găsea tocmai în Marea Mediterană, dar studiile 

o situație și mai 
. Punctul cel mai mare de contact dintre plăcile 

ar găsi în Marea Mediterană, ci mai 

departe  spre vest, în Oceanul Atlantic, aproape de coastele 
sudice ale Portugaliei. 

Aici, potrivit oamenilor de știință, ar exista o primă 
unei cruste de pământ rupte. 

Potrivit BBC, teza doctorilor portughezi ar explica, de 
asemenea, două evenimente seismice impresionante: cea din 
1755, cunoscută sub denumirea de Marele cutr
Lisabona (cea mai violentă înregistrată vreodată în Europa, cu o 
magnitudine estimată de 8,7 și peste 100 de mii de victime); cea 
din 1969, cunoscută sub denumirea de cutremurul de la Cabo 
San Vicente (magnitudinea 8, care a avut loc departe de 
dar cu date incerte privind numărul real de victime, datorită 
știrilor ascunse de dictatura salazaristă care a condus țara la 
vremea respectivă). 

Până în prezent, fenomenele seismice au apărut într
care aparent nu au existat vulcani  activi. Cu toate acestea, Joao 
Duarte, un geolog marin la Universitatea din Lisabona, a 
dezvăluit într-o conferință de la Viena existența unei câmpii 
abisale, situată în apropierea liniei de rupere care separă Azore 
de Gibraltar. În acest moment, cele două 
subducție și acest lucru ar explica prezența fenomenelor 
seismice violente. Cu toate acestea, Joao Duarte a vrut să evite 
alarmarea în timpul prezentării rezultatelor studiului pe care l
prezentat: „Subducția este un proces care 
lungi, de până la cinci milioane de ani 
fenomen să poată continua următorii 10 milioane de ani. Vă pot 
spune doar un lucru: trebuie să vedem această descoperire ca 
fiind una pozitivă. Cu cât cunoaștem mai bi
cutremurelor, cu atât mai bine vom ști cum să ne apărăm. Nu 
trebuie să ne speriem, aceste fenomene au loc 
face decât să evităm consecințele catastrofale„.

 

Cutremur: Ce este indicat să faci?

     Reguli de comportare rațională, i
(loc de muncă, familie, pe stradă) în timpul producerii unui 
seism. 

ăstrați-vă calmul, NU INTRAȚI ÎN PANICĂ
și pe ceilalți, protejați copiii, bătrânii și femeile. Nu vă 
speriați de zgomotele din jur.  

- Preveniți tendințele de a părăsi camera sau locuința, deoarece 
faza seismică inițială are o durată redusă, astfel încât, tocmai 
faza puternică a mișcării seismice vă poate surprinde pe scări, 
holuri, paliere, în aglomerație și panică, conducând la accidente 
grave, nedorite. 

 - Atenție! Scările sunt elemente de construcții foarte sensibile 
la deplasările diferențiate ale etajelor și, chiar dacă ar rezista, 
deplasarea persoanelor pe scări, sub efectul oscila
este extrem de periculoasă. Chiar dacă ie

P
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spre vest, în Oceanul Atlantic, aproape de coastele 

știință, ar exista o primă dovadă ale 

, teza doctorilor portughezi ar explica, de 
asemenea, două evenimente seismice impresionante: cea din 
1755, cunoscută sub denumirea de Marele cutremur de la 
Lisabona (cea mai violentă înregistrată vreodată în Europa, cu o 

și peste 100 de mii de victime); cea 
din 1969, cunoscută sub denumirea de cutremurul de la Cabo 
San Vicente (magnitudinea 8, care a avut loc departe de coastă, 
dar cu date incerte privind numărul real de victime, datorită și 
știrilor ascunse de dictatura salazaristă care a condus țara la 

Până în prezent, fenomenele seismice au apărut într-o zonă în 
ctivi. Cu toate acestea, Joao 

Duarte, un geolog marin la Universitatea din Lisabona, a 
ță de la Viena existența unei câmpii 

abisale, situată în apropierea liniei de rupere care separă Azore 
de Gibraltar. În acest moment, cele două plăci s-ar converti prin 

ție și acest lucru ar explica prezența fenomenelor 
seismice violente. Cu toate acestea, Joao Duarte a vrut să evite 
alarmarea în timpul prezentării rezultatelor studiului pe care l-a 

ția este un proces care are loc în faze foarte 
lungi, de până la cinci milioane de ani și este probabil ca acest 
fenomen să poată continua următorii 10 milioane de ani. Vă pot 
spune doar un lucru: trebuie să vedem această descoperire ca 

ștem mai bine cauzele 
ști cum să ne apărăm. Nu 

trebuie să ne speriem, aceste fenomene au loc și nu ne putem 
țele catastrofale„. 

Cutremur: Ce este indicat să faci? 

țională, individuale și de grup 
(loc de muncă, familie, pe stradă) în timpul producerii unui 

ȚI ÎN PANICĂ, liniștiți-i 
și pe ceilalți, protejați copiii, bătrânii și femeile. Nu vă 

țele de a părăsi camera sau locuința, deoarece 
țială are o durată redusă, astfel încât, tocmai 

șcării seismice vă poate surprinde pe scări, 
ție și panică, conducând la accidente 

ție! Scările sunt elemente de construcții foarte sensibile 
țiate ale etajelor și, chiar dacă ar rezista, 

deplasarea persoanelor pe scări, sub efectul oscilației seismice, 
este extrem de periculoasă. Chiar dacă ieșirea de la etajele 
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inferioare sau dintr-o locuință parter ar fi în principiu posibilă și 
fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară 
sunt multe alte riscuri: calcane și coșuri de fum, parapete, 
ornamente, vitraje etc. 

- Rămâneți în încăpere sau locuință, departe de ferestre care se 
pot sparge și vă pot accidenta, protejați-vă sub o grindă, toc de 
ușă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente 
spre a vă feri de căderea unor obiecte mobile suprapuse, lămpi, 
tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilită
puteți proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi 
și coate, cu fața în jos, iar cu palmele împreunate vă veți proteja 
capul, ceafa, iar cu antebrațele pe lateral, capul. Această 
recomandare implică o cunoaștere prealabilă a acelor elemente 
de construcție rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.

 - Dacă este posibil, închideți sursele de foc cât puteți mai 
repede, iar dacă a luat foc ceva interveniți imediat după ce a 
trecut șocul puternic. 

- Nu fugiţi pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări, nu 
utilizați liftul, evitați aglomerația, îmbulzeala, iar dacă este 
posibil deschideți ușa locuinței spre exterior, pentru a preveni 
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ță parter ar fi în principiu posibilă și 
fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară 

și coșuri de fum, parapete, 

 

 

ță, departe de ferestre care se 
vă sub o grindă, toc de 

șă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente 
spre a vă feri de căderea unor obiecte mobile suprapuse, lămpi, 

tale etc. În lipsa unor astfel de posibilități vă 
ți proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi 

și coate, cu fața în jos, iar cu palmele împreunate vă veți proteja 
țele pe lateral, capul. Această 
ștere prealabilă a acelor elemente 

ție rezistente, prin consultarea unui specialist atestat. 

ți sursele de foc cât puteți mai 
ți imediat după ce a 

șă, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări, nu 
ți liftul, evitați aglomerația, îmbulzeala, iar dacă este 

ți ușa locuinței spre exterior, pentru a preveni 

blocarea acesteia în vederea evacuării după ter
seismice. Nu alergați în stradă. 

 - Dacă vă aflați în afara unei clădiri, deplasați
departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, cărămizi, co
parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot 
prăbuși în stradă. Nu fugiți pe stradă, deplasați
loc deschis și sigur. 

- Acordați primul ajutor persoanelor rănite.

- În cazul în care sunteți surprinși de căderea unor tencuieli sau 
obiecte de mobilier răsturnate, căutați să vă protejați capul și 
membrele sau să vă asigurați supraviețuirea; ulterior veți căuta 
să alarmați, prin diferite metode, vecinii cât și echipele de 
salvare-intervenție de prezența dumneavoastră.

Rezerva de aer a Pământului poate ajunge 
până la aproape 650.000 de kilometri 

distanță în spaț
 

Igor Baliukin, Jean

        Ceea ce numim spațiu începe de la o distanţă de 
aproximativ 100 de kilometri deasupra suprafe
Pământului, însă rezerva de aer a planetei se întinde mult 
dincolo de această limită.  

upă cele mai recente observa
știință au concluzionat că atmosfera Pământului se 
extinde de fapt până la cca 400.000 de mile (643.7376 

km) în spațiu – adică mult mai mult decât se credea anterior. 
Aceasta înseamnă că „Luna zboară prin atmosfera 
Pământului”, a declarat unul dintre cercetătorii implicaţi în 
studiu. 

Frontierele dintre planeta Pământ, Lună 
s-au modificat. Conform unei noi analize a datelor înregistrate 
de o navetă spațială cu mai mult de 20 de ani în urmă, marginile 
exterioare ale atmosferei planetei noastre sunt mult extinse 
decât se credea până acum. 

De fapt, rezerva de hidrogen a atmosferei Pământului 
ușoară moleculă din componența aerului terestru 
să se extindă până la o distanţă de aproape 65
kilometri. 

Ținând cont că Luna orbitează Pământul la distanțe medii de de 
384.401 kilometri, „Luna zboară prin atmosfera Pământului
declarat într-un comunicat de presă al Agen
Europene (ESA) Igor Baliukin, fizician la Institutul d
Spațiale din Moscova. „Nu eram conștienți de acest fapt până 
când nu au fost reanalizate observații făcute acum două decenii 
de naveta spațială SOHO”. 

D
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blocarea acesteia în vederea evacuării după terminarea mișcării 

ți în afara unei clădiri, deplasați-vă cât mai 
vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, 

șe, geamuri, ornamente care de obicei se pot 
ți pe stradă, deplasați-vă calm spre un 

ți primul ajutor persoanelor rănite. 

ți surprinși de căderea unor tencuieli sau 
ți să vă protejați capul și 

ți supraviețuirea; ulterior veți căuta 
ți, prin diferite metode, vecinii cât și echipele de 

ție de prezența dumneavoastră. 

Rezerva de aer a Pământului poate ajunge 
până la aproape 650.000 de kilometri 

ță în spațiu 

Igor Baliukin, Jean-Loup Bertaux 

țiu începe de la o distanţă de 
aproximativ 100 de kilometri deasupra suprafeței 
Pământului, însă rezerva de aer a planetei se întinde mult 

rvații și calcule, oamenii de 
știință au concluzionat că atmosfera Pământului se 
extinde de fapt până la cca 400.000 de mile (643.7376 

adică mult mai mult decât se credea anterior. 
Luna zboară prin atmosfera 

, a declarat unul dintre cercetătorii implicaţi în 

Frontierele dintre planeta Pământ, Lună și spațiul adânc tocmai 
au modificat. Conform unei noi analize a datelor înregistrate 

țială cu mai mult de 20 de ani în urmă, marginile 
rioare ale atmosferei planetei noastre sunt mult extinse 

De fapt, rezerva de hidrogen a atmosferei Pământului – cea mai 
șoară moleculă din componența aerului terestru – este posibil 

să se extindă până la o distanţă de aproape 650.000 de 

Ținând cont că Luna orbitează Pământul la distanțe medii de de 
Luna zboară prin atmosfera Pământului”, a 

un comunicat de presă al Agenției Spațiale 
Europene (ESA) Igor Baliukin, fizician la Institutul de Cercetări 

știenți de acest fapt până 
ții făcute acum două decenii 
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Cunoscută sub numele de Observatorul solar 
naveta SOHO este operată în comun de către NASA 
Spațială Europeană. 

O echipă internațională de cercetători, printre care se numără şi 
Baliukin, a publicat cercetările sale în revista 
Physics. 

De ce atmosfera Pământului se extinde mai departe decât s
crezut anterior  

Limita spațiului recunoscută la nivel internațional este numită 
linia Karman și este o graniță care se află la 100 de kilometri 
deasupra suprafeței Pământului. Dar contrar opiniei populare, 
atmosfera Pământului nu are limite clare sau oficiale.

Gravitaţia Pământului face ca gazele cele mai dense să fie atrase 
aproape de suprafața planetei, acestea incluzând oxigenul, 
azotul, dioxidul de carbon și vaporii de apă. În schimb, 
hidrogenul și alte gaze foarte ușoare plutesc în derivă către 
spațiu. 

Planeta noastră are un câmp magnetic care, din fericire, 
protejează atmosfera – fără el, un flux nesfârșit de particule 
provenite de la Soare, care alcătuiesc aşa-numitul vânt solar, ar 
putea împrăştia toate aceste gaze în spațiu. (Dinamul magnetic 
al lui Marte, prin contrast, s-a oprit cu miliarde de ani în urmă, 
ducând la o pierdere catastrofală a rezervelor de aer.)

Oamenii de știință știau că unele cantităţi de hidrogen pluteau în 
derivă destul de departe în spațiu pentru a fi antrenate de vântul 
solar. Dar granițele acestui nor de hidrogen – numit geocorona 
– nu au fost niciodată pe deplin clare. 

Geocorona este invizibilă pentru ochii oamenilor. Totuşi, 
hidrogenul absoarbe și re-emite lumina soarelui în banda 
ultravioletă, astfel că astronauții de pe Apollo 16 au put
fotografieze norul rarefiat de hidrogen al Pământului cu un film 
sensibil la lumina ultravioletă, în timpul misiunii pe Lună din 
anul 1972. 

SOHO, care funcționează de aproximativ 23 de ani, este echipat 
cu un instrument de înregistrare a luminii ultr
SWAN (prescurtare de la Solar Wind ANisotropies
conceput pentru a studia particulele emise de Soare care pot 
avea efecte uriașe pe Pământ, cum ar fi furtunile solare care pot 
perturba sateliții și pot afecta grav rețele electrice.

În orice caz, prin reanalizarea cu atenție a observațiilor vechi de 
două decenii furnizate de SWAN, o echipă interna
oameni de știință a selectat datele pentru a studia hidrogenul din 
jurul Pământului. Din acea analiză, au aflat că inclusiv partea
Pământului care este îndreptată către Soare are un strat de 
hidrogen care se întinde mult dincolo de orbita Lunii. În spatele 
Pământului, pe partea sa întunecată, presiunea exercitată de 
vântul solar împinge atmosfera ultraperiferică a planetei într
coadă bulbică care se extinde până la o distanţă de 630.000 de 
kilometri în spațiul adânc. 
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Cunoscută sub numele de Observatorul solar și heliosferic, 
de către NASA și Agenția 

țională de cercetători, printre care se numără şi 
Baliukin, a publicat cercetările sale în revista JGR Space 

De ce atmosfera Pământului se extinde mai departe decât s-a 

țiului recunoscută la nivel internațional este numită 
și este o graniță care se află la 100 de kilometri 

ței Pământului. Dar contrar opiniei populare, 
atmosfera Pământului nu are limite clare sau oficiale. 

Pământului face ca gazele cele mai dense să fie atrase 
ța planetei, acestea incluzând oxigenul, 

și vaporii de apă. În schimb, 
și alte gaze foarte ușoare plutesc în derivă către 

are un câmp magnetic care, din fericire, 
șit de particule 

numitul vânt solar, ar 
țiu. (Dinamul magnetic 

a oprit cu miliarde de ani în urmă, 
ducând la o pierdere catastrofală a rezervelor de aer.) 

știință știau că unele cantităţi de hidrogen pluteau în 
țiu pentru a fi antrenate de vântul 

numit geocorona 

Geocorona este invizibilă pentru ochii oamenilor. Totuşi, 
emite lumina soarelui în banda 
ții de pe Apollo 16 au putut să 

fotografieze norul rarefiat de hidrogen al Pământului cu un film 
sensibil la lumina ultravioletă, în timpul misiunii pe Lună din 

ționează de aproximativ 23 de ani, este echipat 
cu un instrument de înregistrare a luminii ultraviolete numit 

Solar Wind ANisotropies). A fost 
conceput pentru a studia particulele emise de Soare care pot 

șe pe Pământ, cum ar fi furtunile solare care pot 
ții și pot afecta grav rețele electrice. 

ție a observațiilor vechi de 
două decenii furnizate de SWAN, o echipă internațională de 

știință a selectat datele pentru a studia hidrogenul din 
jurul Pământului. Din acea analiză, au aflat că inclusiv partea 
Pământului care este îndreptată către Soare are un strat de 
hidrogen care se întinde mult dincolo de orbita Lunii. În spatele 
Pământului, pe partea sa întunecată, presiunea exercitată de 
vântul solar împinge atmosfera ultraperiferică a planetei într-o 

dă bulbică care se extinde până la o distanţă de 630.000 de 

„Astronauţii care au ajuns pe suprafaţa Lunii nu ştiau că se 
aflau de fapt incluşi în periferia geocoronei
Bertaux, geofizician şi coautor al noului 

Cercetătorii au punctat că densitatea norului de hidrogen este 
atât de scăzută încât acolo este aproape vid. Dar descoperirea ar 
putea avea, totuși, consecinţe semnificative pentru noile 
observatoare care studiază universul în lungimi de undă ale 
luminii, invizibile în mod normal. 

„Telescoapele spaţiale care observă cerul în lungimi de undă 
ultraviolete, pentru a studia compoziţia chimică a stelelor şi 
galaxiilor, va fi necesar să ia în considerare acest fapt
subliniat Jean-Loup în comunicatul de presă.

Vânătoarea de supernove. Metode de 
observare a noilor transiente în galaxii 

apropiate şi îndepărtate
 

Dumitru Ciprian VÎNTDEVARĂ
 

Key words: astronomical transient, supernova, nova, 
CBAT, Transient Name Server. 
 
      Transientele astronomice sunt obiecte ce apar pentru o 
perioadă de timp în dreptul galaxiilor apropiate şi 
îndepărtate, dar şi în galaxia noastră.

bservate printr-un instrument optic, de preferat un setup 
de astrofotografie1, aceste transiente au aspect stelar, 
apar ca o stea în plus, care nu era până în momentul 

observaţiei în locul respectiv. De asemenea, aceste obiecte 
rămân o perioadă de timp şi ulterior dispar, de aici şi numele de 
transient2. În această categorie intră o mulţime de astfel de 
fenomene ce au loc în spaţiul cosmic; cel mai cunoscut este 
supernova, dar putem să dăm mai multe exemple: nova, nova 
roşie, variabilă albastră, impostor de supernovă etc.
 Majoritatea acestor fenomene sunt rare, de exemplu, în 
galaxia noastră apare o supernovă cam o dată la un secol. 
Apariţia novelor este ceva mai frecventă, de exemplu, în galaxia 
Andromeda se descoperă, în medie, aproximativ 30 de nove pe 
an. Având în vedere faptul că spaţiul cosmic este plin de 
galaxii, şi o mare parte dintre acestea pot fi observate uşor cu 
ajutorul telescoapelor, şansele de a observa un astfel de obiect 
sunt relativ mari. Majoritatea supernovelor şi novelor au fost 
descoperite cu telescoape automatizate şi controlate de softuri 
prin intermediul calculatoarelor, dar primele descoperiri au fost 
făcute vizual, unele chiar cu ochiul liber, cum ar fi SN 185, 
prima supernovă descoperită în anul 185

                                                             
∗Muzeograf - Şef serviciu în cadrul Serviciului de Astronomie / Muzeul “Vasile 
Pârvan” Bârlad. 
1Se referă la acel echipament format dintr-un telescop, montură şi cameră CCD, 
prin intermediul căruia se achiziţionează imaginile, iar tot acest echipament este 
controlat automat prin intermediul unui calculator. Acest tip de echipament este 
folosit şi pentru cercetare ştiinţifică în domeniul astronomiei.
2Transient astronomic - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Transient_astronomical_event.
3https://en.wikipedia.org/wiki/SN_185?fbclid=IwAR1yOCsendvf3xMmcAYeqZOO7a_Sj
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Astronauţii care au ajuns pe suprafaţa Lunii nu ştiau că se 
aflau de fapt incluşi în periferia geocoronei”, a spus Jean-Loup 
Bertaux, geofizician şi coautor al noului studiu. 

Cercetătorii au punctat că densitatea norului de hidrogen este 
atât de scăzută încât acolo este aproape vid. Dar descoperirea ar 

și, consecinţe semnificative pentru noile 
observatoare care studiază universul în lungimi de undă ale 

Telescoapele spaţiale care observă cerul în lungimi de undă 
ultraviolete, pentru a studia compoziţia chimică a stelelor şi 
galaxiilor, va fi necesar să ia în considerare acest fapt”, a 

de presă. 

Vânătoarea de supernove. Metode de 
observare a noilor transiente în galaxii 

apropiate şi îndepărtate 

Dumitru Ciprian VÎNTDEVARĂ∗ 

astronomical transient, supernova, nova, 

nt obiecte ce apar pentru o 
perioadă de timp în dreptul galaxiilor apropiate şi 
îndepărtate, dar şi în galaxia noastră.  

un instrument optic, de preferat un setup 
, aceste transiente au aspect stelar, 
plus, care nu era până în momentul 

observaţiei în locul respectiv. De asemenea, aceste obiecte 
rămân o perioadă de timp şi ulterior dispar, de aici şi numele de 

. În această categorie intră o mulţime de astfel de 
mic; cel mai cunoscut este 

supernova, dar putem să dăm mai multe exemple: nova, nova 
roşie, variabilă albastră, impostor de supernovă etc. 

Majoritatea acestor fenomene sunt rare, de exemplu, în 
galaxia noastră apare o supernovă cam o dată la un secol. 

riţia novelor este ceva mai frecventă, de exemplu, în galaxia 
Andromeda se descoperă, în medie, aproximativ 30 de nove pe 
an. Având în vedere faptul că spaţiul cosmic este plin de 
galaxii, şi o mare parte dintre acestea pot fi observate uşor cu 

lescoapelor, şansele de a observa un astfel de obiect 
sunt relativ mari. Majoritatea supernovelor şi novelor au fost 
descoperite cu telescoape automatizate şi controlate de softuri 
prin intermediul calculatoarelor, dar primele descoperiri au fost 

zual, unele chiar cu ochiul liber, cum ar fi SN 185, 
prima supernovă descoperită în anul 1853. De-a lungul istoriei, 

iu în cadrul Serviciului de Astronomie / Muzeul “Vasile 

un telescop, montură şi cameră CCD, 
prin intermediul căruia se achiziţionează imaginile, iar tot acest echipament este 

intermediul unui calculator. Acest tip de echipament este 
folosit şi pentru cercetare ştiinţifică în domeniul astronomiei. 

ient_astronomical_event. 

https://en.wikipedia.org/wiki/SN_185?fbclid=IwAR1yOCsendvf3xMmcAYeqZOO7a_Sj
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au fost observate şi descoperite mai multe astfel de fenomene 
astronomice în Calea Lactee, cum ar fi, de exemplu, SN 1054, 
observată pentru prima dată pe 4 iulie 1054. Aceasta a rămas 
vizibilă pe cer aproximativ doi ani. Astronomii chinezi din 
perioada respectivă au fost cei care au consemnat fenomenul1. 
Mai târziu, în secolele XV - XVI, au fost descoperite alte două 
supernove ce au apărut la o perioadă scurtă de timp, SN 1572, 
observată şi consemnată de astronomul Tycho Brahe, şi SN 
1604, cunoscută cu numele de "Supernova lui Kepler", aceasta 
fiind descoperită de celebrul astronom Johannes Kepler.2 
 Odată cu construcţia telescoapelor mari, după anul 
1840, s-au descoperit supernove şi în alte galaxii. Aceste 
descoperiri au avut un rol foarte important în măsurarea 
distanţelor în spaţiul cosmic şi au ajutat la înţelegerea 
universului şi a unor fenomene ce sunt în strânsă legătură cu 
formarea şi evoluţia stelelor. După cum am explicat mai sus, 
transientele sunt obiecte cosmice ce au un aspect stelar, fiind cel 
mai uşor de observat cu ajutorul echipamentelor de 
astrofotografie. Dar ce sunt, de fapt, aceste obiecte? Toate 
transientele au legătură cu evoluţia stelelor din Univers, de 
exemplu, supernova, care este un stadiu final de evoluţie a unei 
stele mult mari decât Soarele, steaua în cauză explodează, 
aruncând în spaţiu cantităţi uriaşe de materie şi energie, 
strălucirea lor creşte brusc, de 10 miliarde ori mai mult decât 
cea a Soarelui. Aşa se explică de ce putem observa aceste 
obiecte de pe Pământ, chiar dacă sunt situate la sute de mii sau 
milioane de ani lumină distanţă. Există mai multe tipuri de 
supernove, cele mai frecvent descoperite fiind cele din categoria 
I şi II.3 

 
 
Figura nr. 1 - Curba de lumină specifică a unei supernove de 

tip Ia4 
Novele. Sunt fenomene astronomice asociate unei degajări de 
lumină şi energie. Au o intensitate mult mai mică decât 
supernovele, dar chiar şi aşa, strălucirea unei nove o depăşeşte 
de aproximativ 10.000 de ori pe cea a Soarelui. Novele se 
explică prin faptul că anumite stele acumulează materie prin 

                                                                                                             
mMeLZgIr6x6ci_ilQSlG6GAQURQ7iA 
1Nebuloasa Chineză este o rămășiță de supernovă, rezultat al exploziei unei 
stele masive (SN 1054), observată de un astronom chinez în perioada 
dinastiei Song, din iulie 1054 până în aprilie 1056. Nebuloasa a fost observată 
pentru prima oară în 1731 de John Bevis, apoi în 1758 de Charles Messier, care 
a trecut acest obiect pe primul loc, în catalogul său. 
2https://en.wikipedia.org/wiki/Kepler%27s_Supernova 
3https://en.wikipedia.org/wiki/Supernova 
4 Arkansas Sky Observatories - Supernova Search Atlas and Guide (Petit Jean 
Mountain). 

acreţie. De exemplu, o stea pitică albă acumulează material de 
la o stea vecină şi formează în jurul ei un disc de materie, iar la 
un moment dat materia în exces se "aprinde", eliberând o 
cantitate foarte mare de lumină şi energie. Există o categorie de 
nove observate mai puţin, cunoscute sub denumirea de novă 
roşie luminoasă (Luminous Red Nova), acestea fiind mult mai 
strălucitoare decât novele standard, în analiză spectrală emiţând 
foarte mult în roşu. O astfel de novă a fost descoperită la 
Observatorul Astronomic din Bârlad în anul 2015, fiind şi cea 
mai importantă descoperire din domeniul astronomiei din ţara 
noastră.5 

 
 
Figura nr. 2 - Diferenţa în curba de lumină dintre Supernova 

de tip I şi II 
 Impostor de supernovă. Un transient cunoscut de 
către astronomii care au ca obiect de activitate observarea şi 
descoperirea de supernove. Impostorul de supernovă are aspect 
stelar şi poate fi observat prin instrumente ca o supernovă, în 
realitate fiind, de fapt, erupţii violente ale unor stele în prag de 
colaps. Nu mare le-a fost mirarea oamenilor de ştiinţă care au 
descoperit şi observat aceste transiente că, după o anumită 
perioadă de timp, impostorul de supernovă a devenit o 
supernovă confirmată spectroscopic. De exemplu, astronomul 
amator din Japonia, Koichi Itagaki, a descoperit un astfel de 
transient pe 20 octombrie 2004, în galaxia UGC 4904, iar pe 11 
octombrie 2006 acesta a devenit supernova SN 2006jc6. 
 Variabilă albastră - Luminous blue variable (LBVs)7. 
Sunt stele masive ce evoluează imprevizibil atât spectral, cât şi 
în luminozitate. Acest tip de transient este foarte rar, sunt câteva 
zeci de astfel de descoperiri de când se fac observaţii 
astronomice cu ajutorul telescoapelor. 
 

Metode de observare a transientelor cu ajutorul 
echipamentului de astrofografie 

  
 Sunt mai multe metode de observare a noilor transiente 
ce apar atât în Calea Lactee, cât şi în alte galaxii din Univers. În 
acest articol, vă prezentăm cea mai simplă şi folosită metodă de 
marile observatoare ale lumii ce au ca principal obiectiv 
descoperirea de supernove. 
 O metodă eficientă, folosită şi de astronomii amatori 
din întreaga lume, este blinkul comparator sau compararea 
cadrelor cu o bază de date proprie. Mai întâi, trebuie să reţinem 
un aspect foarte important! De la cercetare şi până la 

                                                             
5 https://en.wikipedia.org/wiki/M101_OT2015-1 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Supernova_impostor 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_blue_variable 
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descoperirea efectivă a unui transient este un drum lung, şi 
niciodată teoria nu se potriveşte cu practica. 
  

   
 
Imaginile nr. 1 şi nr. 2 - Supernova SN 2017eaw din galaxia 
NGC 6946. În stânga, câmpul master (fără supernovă - 24 

august 2016). În dreapta, cadrul în care este vizibilă SN (steaua 

indicată de săgeată), din 18 mai 20171. 
 

 Pentru observarea sau descoperirea unui nou transient 
este necesar mai întâi să achiziţionăm în baza noastră de date 
câmpuri sau cadre master2 cu galaxii unde există posibilitatea 
să apară transiente. Baza de date devine un album cu cadre 
achiziţionate în timp şi poate cuprinde sute sau mii de galaxii; 
ulterior, se va reveni cu noi observaţii şi achiziţii de noi cadre, 
care vor fi folosite, în final, în blink-ul comparator. 
 În general, procesul de achiziţie şi comparare a 
imaginilor este automat şi se realizează prin intermediul 
softurilor ce controlează echipamentul de astrofotografie şi 
cercetare ştiinţifică în domeniul astronomiei. Cele mai bune 
exemple în acest sens sunt Maxim Dl şi Astrometrica, programe 
ce sunt folosite atât pentru observarea transientelor, cât şi a 
corpurilor mici din Sistemul Solar (Minor Planet Center)3. 
 
Procesul de raportare şi confirmare a unui nou transient 

  
 Raportarea unei posibile descoperiri este o etapă foarte 
importantă pentru acreditarea descoperirii unui nou transient. 
Creditul de descoperitor se obţine în urma confirmării de către 
un alt observator astronomic, ce are posibilitatea de a observa şi 
măsura poziţia noului transient.  
Raportarea se poate face la Biroul Central de Telegrame 
Astronomice (CBAT)4, sau la TNS (Transient Nave Server), 
înfiinţat mai recent, în anul 20165. Unele survey-uri raportează 
direct la „The Astronomerꞌs Telegram” (Telegrame 

                                                             
1 Ambele imagini au fost realizate cu ajutorul camerei CCD ATIK 320E, 

montată pe telescopul principal de la Observatorul Astronomic al Muzeului 
"Vasile Pârvan" din Bârlad. Cadrul cu supernova a fost realizat în data de 18 
mai 2017, prin metoda blink-ului comparator cu cadrul master, în care nu exista 
supernova din 24 august 2016. Supernova SN 2017eaw a fost descoperită pe 14 
mai 2017 de către Patrik Wiggins, cu ajutorul unui telescop reflector de 0.35 m, 
din Erda, Utah, S.U.A. Magnitudinea transientului în momentul descoperirii a 
fost 12.8. 

2 Cadrul master este un câmp cu imaginea unei galaxii sau oricare alt 
câmp de stele din Calea Lactee, în care nu exista transient. Cadrul master este 
un cadru de referinţă în utilizarea blinkului comparator. 

3 https://www.minorplanetcenter.net/iau/mpc.html 
4  Central Bureau for Astronomical Telegrams - 

http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/tocp.html 
5 În ultimii ani, toate transientele astronomice au fost centralizate în baza 

de date de la TNS.  
https://wis-tns.weizmann.ac.il/ 

astronomice), aici fiind, de fapt, instituţia care acordă creditul 
de descoperire pentru tot ce înseamnă descoperiri ştiinţifice în 
domeniul astronomiei. 
 

 
 

Imaginea nr. 3 - Captura cu interfaţa programului 
Astrometrica şi măsurarea poziţiei unei posibile nove în galaxia 

M 33.6 
 
 Procesul de raportare în sine nu este unul tocmai 
simplu. Informaţiile sunt procesate automat de computer şi 
redactarea raportului se face respectând un anumit protocol, 
urmat de mai multe etape.  
 În primul rând, trebuie să ne asigurăm că noul transient 
nu este un artefact de procesare a imaginii sau un asteroid 
(acesta poate fi raportat la Minor Planet Center - MPC). Din 
acest motiv, este recomandat ca în urma observării unui obiect 
suspect în compararea cadrelor, să revenim din nou, după o 
perioadă de cel puţin o oră la obiectul respectiv. În felul acesta, 
se reia procesul de comparare a imaginilor, iar dacă noul 
transient este tot acolo se poate începe redactarea raportului 
ştiinţific (după ce ne asigurăm, în prealabil, că transientul nu a 
fost deja descoperit). 
 Raportarea la CBAT se poate face numai dacă ai codul 
de acces pe serverul respectiv7 şi este formată din două etape. 
Prima dată se raportează noul transient într-o variantă scurtă, pe 
pagina TOCP8, aşa cum este redat în exemplul de mai jos: 
 
PSN 2014 11 03.786  07 13 35.89 +84 22 23.4  15.7 U  61W 

33S  NGC2268  0 0 
 PSN - se referă la tipul de transient raportat (posibil 
supernovă), PNV - (posibil novă);  
TCP - transient necunoscut; 
 2014 11 03.786 - Data şi ora în timp Universal 9 , 
redactat în aşa fel încât să poată fi citită de computer; 
 07 13 35.89 +84 22 23.4 - coordonatele ecuatoriale ale 
noului obiect (ascensie şi declinaţie); 

                                                             
6 Nova a fost descoperită pe 6 ianuarie 2019 de către survey-ul ATLAS 

(AT 2019gc): 
https://wis-tns.weizmann.ac.il/object/2019gc. Captura este realizată din 

baza de date a Observatorului Astronomic al Muzeului "Vasile Pârvan" din 
Bârlad. 

7 Acordarea accesului pe serverul paginii TOCP de la CBAT se face 
numai astronomilor profesionişti, cu experinţă în observarea transientelor. 

8 Transient Objects Confirmation Page: 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/tocp.html 

9  Se face conversia automată în momentul când se măsoară poziţia 
transientului în softul Astrometrica. 

astronomieastronomieastronomieastronomie    
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15.7 U  - magnitudinea (U - fără filtru, V- vizual, etc.);
 61W 33S  - offset-ul - se referă la poziţia transientului 
în galaxie; 61W de arc secunde spre vest faţă de nucleul 
galactic, 33S arc secunde spre sud faţă de nucleul galaxi
 NGC2268 - numele galaxiei în care se află noul 
transient; 
 0 0 - prima cifră se referă la experienţa astronomului 
care raportează transientul (1 - o descoperire confirmată, 9 
nouă sau mai multe descoperiri confirmate), iar a doua cifră 
face referire la numărul de nopţi trecute de la prima observare a 
obiectului; 0 - prima noapte de observaţii; 1 -  a doua noapte de 
observaţii etc. 
 

Raportul ştiinţific al unui nou transient detaliat
 
 PSN 2015 02 10.904 *  14 02 16.78 +54 26 20.5  16.5 
U  489W 324N  M101  0 0 
 
Dumitru Ciprian Vintdevara reports his discovery of an 
apparent supernova (mag about 16.5) on unfiltered CCD 
frames (limiting mag 17.8) taken with a 0.2-m reflector on Feb. 
10.904 UT in Barlad Observatory, Barlad, Vaslui, Romania. A 
confirming image was taken on Feb. 10.944 with new object at 
mag 16.5.The new object is located at R.A.=14h 02m 16s.78, 
Decl.=+54o 26' 20".5 which is about 488".9 west, and 324".3 
north of the center of M101. Nothing is observed at this location 
on a CCD frame taken by Vintdevara on 2014 Aug. 29.762 
(limiting mag about 18.0) or on Palomar Digital Sky images 
from 1993 Apr. 25 (limiting red mag about 19.1) or on 1955 
Apr. 23 (limiting blue mag about 21.2). Dumitru Ciprian 
Vintdevara, Barlad Observatory Str.  Republicii, n

800340 Barlad, Vaslui, Romania.1 
 
 Raportul detaliat trebuie trimis la CBAT sau
direct pe site-ul Transient Name Server. Înainte de a raporta un 
nou transient, trebuie să urmăm protocolul explicat mai sus şi să 
ne asigurăm că obiectul respectiv nu a fost deja descoperit. În 
ultima situaţie, se poate face o confirmare a trans
(follow-up), o etapă a observaţiei nu lipsită de importanţă, 
deoarece ştim că acordarea creditului de descoperitor se acordă 
numai după ce a primit confirmarea de la un alt observator că 
obiectul raportat există cu adevărat. 
  
Bibliografie 
1.https://en.wikipedia.org/wiki/Transient_astronomical_event.
2.https://en.wikipedia.org/wiki/Supernova 
3.Arkansas Sky Observatories - Supernova Search Atlas and Guide (Petit Jean 
Mountain). 
4.https://en.wikipedia.org/wiki/Supernova_impostor 
5.https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_blue_variable 
6.https://wis-tns.weizmann.ac.il/object/2019gc. 
7.https://wis-tns.weizmann.ac.il/ 
8.http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/tocp.html 
9.Revista PERSEUS nr. V / 2016, pag. 5. 

 

                                                             
1 Fragment din raportul ştiinţific realizat pentru descoperirea novei roşii 

luminoase din galaxia Messier 101, din 10 februarie 2015. 
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vizual, etc.); 
se referă la poziţia transientului 

în galaxie; 61W de arc secunde spre vest faţă de nucleul 
galactic, 33S arc secunde spre sud faţă de nucleul galaxiei; 

numele galaxiei în care se află noul 

prima cifră se referă la experienţa astronomului 
o descoperire confirmată, 9 - 

nouă sau mai multe descoperiri confirmate), iar a doua cifră 
la numărul de nopţi trecute de la prima observare a 

a doua noapte de 

Raportul ştiinţific al unui nou transient detaliat 

PSN 2015 02 10.904 *  14 02 16.78 +54 26 20.5  16.5 

Dumitru Ciprian Vintdevara reports his discovery of an 
apparent supernova (mag about 16.5) on unfiltered CCD 

m reflector on Feb. 
10.904 UT in Barlad Observatory, Barlad, Vaslui, Romania. A 

age was taken on Feb. 10.944 with new object at 
mag 16.5.The new object is located at R.A.=14h 02m 16s.78, 
Decl.=+54o 26' 20".5 which is about 488".9 west, and 324".3 
north of the center of M101. Nothing is observed at this location 

Vintdevara on 2014 Aug. 29.762 
(limiting mag about 18.0) or on Palomar Digital Sky images 
from 1993 Apr. 25 (limiting red mag about 19.1) or on 1955 
Apr. 23 (limiting blue mag about 21.2). Dumitru Ciprian 
Vintdevara, Barlad Observatory Str.  Republicii, no 235, code 

Raportul detaliat trebuie trimis la CBAT sau redactat 
ul Transient Name Server. Înainte de a raporta un 

nou transient, trebuie să urmăm protocolul explicat mai sus şi să 
ne asigurăm că obiectul respectiv nu a fost deja descoperit. În 
ultima situaţie, se poate face o confirmare a transientului 

up), o etapă a observaţiei nu lipsită de importanţă, 
deoarece ştim că acordarea creditului de descoperitor se acordă 
numai după ce a primit confirmarea de la un alt observator că 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transient_astronomical_event. 

Supernova Search Atlas and Guide (Petit Jean 

Fragment din raportul ştiinţific realizat pentru descoperirea novei roşii 

Bancnotele emise de Banca Na
României și de Ministerul Finanțelor în 

timpul domniei regelui Mihai

(II) 

Prof. Marian BOLUM 

      Bancnotele de 100 de lei, tip II, inclusiv cele tipărite în 
Rusia, au fost scoase din circulație începând cu d
octombrie 1930.  

le au fost înlocuite cu un bilet cu design asemănător, 
diferențele fiind date de culoarea dominantă diferită și 
de noua stemă a României ce avea în vedere realită

teritoriale de după 1918. 

       Bancnota de 100 de lei, tip II a avut 44 de emisiunii: 14 
ianuarie 1910, 20 mai 1910, 2 iunie 1911, 15 martie 1912, 15 
noiembrie 1912, 12 aprilie 1913, 7 septembrie 1913, 23 ianuarie 
1914, 6 martie 1914, 27 martie 1914, 1 octombrie 1915, 12 mai 
1916, 22 decembrie 1916, 16 februarie 1
octombrie 1919, 25 martie 1920, 14 iunie 1920, 9 februarie 
1921, 24 noiembrie 1921, 26 mai 1922, 1 februarie 1923, 23 
august 1923, 1 noiembrie 1923, 8 mai1924, 14 mai 1925, 4 
februarie 1926, 12 ianuarie 1927, 10 martie 1927, 28 iunie 
1928, 17 ianuarie 1929, 31 ianuarie 1929, 19 septembrie 1929, 
13 mai 1930, 16 octombrie 1930, 31 martie 1931, 22 octombrie 
1931, 3 decembrie 1931, 13 mai 1932, 19 februarie 1940 (doua 
emisiuni, filigran diferit), 1 noiembrie 1940 (două emisiuni, 

filigran diferit), 20 ianuarie 19422. 

   Ultimile emisiuni ale bancnotei de 100 de lei, tip II, vor fi 
incluse în stocul emisiunilor de război tipărite de Banca 
Națională a României în numele Ministerului Finanțelor (cea 
mai mică valoare nominală ce putea fi tipărit
emisiune, conform propriilor statute, era bancnota de 500 de 
lei). Dimensiune: 205 x 105 mm. Filigran: Împăratul Traian în 
medalionul din centru, în profil spre stânga, culoare mai 

deschisă decât hârtia3. 

Avers: Culoare roșu, albastru, violet 
Chenar ornamentat având în colțurile din stângă și dreaptă, sus, 
valoarea „500”. Deasupra este prezentat numele băncii emitente 
BANCA NATIONALA A ROMANIEI 
Sub numărul de control este înscrisă valoarea nominal
SUTE LEI. În centru medalion rotund, alb, cu filigran flancat de 
funcțiile (GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și 
semnăturile autorizate. Sub medalion se află data emisiunii. În 

                                                             
2 Ioan Dogaru, op. cit.,  p.  36-37. 
3 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu,

E
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Bancnotele emise de Banca Națională a 
și de Ministerul Finanțelor în 

timpul domniei regelui Mihai 

Prof. Marian BOLUM – Bârlad 

Bancnotele de 100 de lei, tip II, inclusiv cele tipărite în 
ție începând cu data de 1 

le au fost înlocuite cu un bilet cu design asemănător, 
țele fiind date de culoarea dominantă diferită și 

de noua stemă a României ce avea în vedere realitățile 

II a avut 44 de emisiunii: 14 
ianuarie 1910, 20 mai 1910, 2 iunie 1911, 15 martie 1912, 15 
noiembrie 1912, 12 aprilie 1913, 7 septembrie 1913, 23 ianuarie 
1914, 6 martie 1914, 27 martie 1914, 1 octombrie 1915, 12 mai 
1916, 22 decembrie 1916, 16 februarie 1917, 22 iunie 1917, 8 
octombrie 1919, 25 martie 1920, 14 iunie 1920, 9 februarie 

26 mai 1922, 1 februarie 1923, 23 
august 1923, 1 noiembrie 1923, 8 mai1924, 14 mai 1925, 4 
februarie 1926, 12 ianuarie 1927, 10 martie 1927, 28 iunie 
1928, 17 ianuarie 1929, 31 ianuarie 1929, 19 septembrie 1929, 
13 mai 1930, 16 octombrie 1930, 31 martie 1931, 22 octombrie 
1931, 3 decembrie 1931, 13 mai 1932, 19 februarie 1940 (doua 
emisiuni, filigran diferit), 1 noiembrie 1940 (două emisiuni, 

Ultimile emisiuni ale bancnotei de 100 de lei, tip II, vor fi 
incluse în stocul emisiunilor de război tipărite de Banca 

țională a României în numele Ministerului Finanțelor (cea 
mai mică valoare nominală ce putea fi tipărită de banca de 
emisiune, conform propriilor statute, era bancnota de 500 de 

Dimensiune: 205 x 105 mm. Filigran: Împăratul Traian în 
medalionul din centru, în profil spre stânga, culoare mai 

 desen motive naționale. 
țurile din stângă și dreaptă, sus, 

valoarea „500”. Deasupra este prezentat numele băncii emitente 
BANCA NATIONALA A ROMANIEI și numărul de control. 
Sub numărul de control este înscrisă valoarea nominală CINCI 
SUTE LEI. În centru medalion rotund, alb, cu filigran flancat de 

țiile (GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și 
semnăturile autorizate. Sub medalion se află data emisiunii. În 

George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 345. 
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stânga, stând pe un postament decorat cu motive vegetale este 
prezentată o țărancă torcând, iar în dreapta, stând pe acela
de postament, ce are în partea de jos un snop de grâu 
o țărancă alăptând. În colțul din stânga jos se află inscripția 
CLEMENT/SERVEAU iar în colțul din dreapta RITA. În 
colțuri sunt tipărite numărul și seria, de culoare 
în diagonală.  

500 lei 19301 (tip II, iunie 1924 – ianuarie 1938)

Revers: Culoare roșu, albastru,violet, peisaj de munte cu 
castelul Peleș din Sinaia. Chenar  cu motive naționale. Latura 
superioară este intersectată, central, de un cartu
băncii emitente, BANCA NATIONALA A ROMANIEI iar în 
stânga și în dreapta de alte două cartușe în care este înscrisă 
valoarea „500”. În centru, un medalion alb, cu rama 
ornamentată având în filigran efigia împăratulu
Deasupra medalionului este figurată stema României. În stânga 
medalionului central sunt reprezentate două țăranci cu sapele pe 
umeri iar în dreapta un peisaj cu sonde petroliere. Latura 
inferioară a chenarului este intersectată de un cartu
penalităților, dispus pe patru rânduri: FALSIFICATORII 
ACESTOR  BILETE, SI 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 afara chenarului, în stânga 
jos, numele desenatorului CLEMENT SERVEAU FEC iar în 
dreapta numele gravorului EUGENE GASPE sc.

                                                             
1 http://www.allnumis.ro/bancnota/romania/500-lei-1930-13-mai-240
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stânga, stând pe un postament decorat cu motive vegetale este 
rancă torcând, iar în dreapta, stând pe același tip 

de postament, ce are în partea de jos un snop de grâu și o seceră, 
țărancă alăptând. În colțul din stânga jos se află inscripția 

țul din dreapta RITA. În 
 neagră, dispuse 

 

 

ianuarie 1938) 

șu, albastru,violet, peisaj de munte cu 
ș din Sinaia. Chenar  cu motive naționale. Latura 

rsectată, central, de un cartuș cu numele 
băncii emitente, BANCA NATIONALA A ROMANIEI iar în 

și în dreapta de alte două cartușe în care este înscrisă 
valoarea „500”. În centru, un medalion alb, cu rama 
ornamentată având în filigran efigia împăratului Traian. 
Deasupra medalionului este figurată stema României. În stânga 

țăranci cu sapele pe 
umeri iar în dreapta un peisaj cu sonde petroliere. Latura 
inferioară a chenarului este intersectată de un cartuș cu textul 

ților, dispus pe patru rânduri: FALSIFICATORII 
ACESTOR  BILETE, SI 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 

În afara chenarului, în stânga 
jos, numele desenatorului CLEMENT SERVEAU FEC iar în 
dreapta numele gravorului EUGENE GASPE sc. 

240 

    În 1929 s-a avut în vedere realizarea unei noi emisiuni. 
Pentru fabricarea hârtiei a fost aleasă oferta firmei Papeterias d
Arches, iar în iunie 1929 s-a comandat păr

necesară pentru 15.000.000 de bilete2.

    Bancnota de 500 de lei, tip II, a avut 17 emisiuni: 12 iunie 
1924, 1 octombrie 1925, 4 noiembrie 1926, 15 decembrie 1927, 
13 mai 1930, 16 octombrie 1930, 16 februarie 1931, 15 martie 
1931, 22 octombrie 1931, 3 decembrie 1931, 13 mai1932, 27 
octombrie 1932, 21 aprilie 1933, 21 septembrie 1933, 14 

decembrie 1933, 15 martie 1934, 27 ianuarie 1938

1000 lei 19294  (tip II, mai 1910

Dimensiune: 218 x126 mm. Filigran: Zei
din stânga în profil spre dreapta, împăratul Traian în medalionul 
din dreapta în profil spre stânga, monogramă „BNaR” în 
medalion circular, „1000 LEI ” în cartu
zerourile drepte, capetele ovale, „LEI” scris cu majuscule 
„1000 ” în cartuș dreptunghiular, culoare mai închisă decât 

hârtia5.  

Avers: Culoare albastru-verzui palid, desen clasic, stilizat. 
Chenar ornamentat având laturile din stânga 
formate din colonade clasice. Pe latura de sus, în centru, într
cartuș rectangular, pe trei rânduri, se află textul penalităților: 
FALSIFICATORII ACESTORU BILETE, SI TOTI ACEIA 
CARI VORU FI CONTRIBUITU A SE EMITE SUME MAI 
MARI DECATU ACELE DETERMINATE PRIN LEGE SI 
STATUTE, SE VORU PEDEPSI CONFORMU ART. 112 SI 
URMATORI DIN CODICELE PENALE iar în stânga 
                                                             
2 S Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 75. 
3 Ioan Dogaru, op. cit.,  p. 41- 42. 
4 http://www.romanianvoice.com/numis/reg_1000_2.php
5 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, 
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a avut în vedere realizarea unei noi emisiuni. 
Pentru fabricarea hârtiei a fost aleasă oferta firmei Papeterias d 

a comandat părții franceze hârtia 

 

Bancnota de 500 de lei, tip II, a avut 17 emisiuni: 12 iunie 
1924, 1 octombrie 1925, 4 noiembrie 1926, 15 decembrie 1927, 

30, 16 februarie 1931, 15 martie 
1931, 22 octombrie 1931, 3 decembrie 1931, 13 mai1932, 27 
octombrie 1932, 21 aprilie 1933, 21 septembrie 1933, 14 

15 martie 1934, 27 ianuarie 19383. 

 

 

(tip II, mai 1910- iunie 1933) 

une: 218 x126 mm. Filigran: Zeița Roma în medalionul 
împăratul Traian în medalionul 

din dreapta în profil spre stânga, monogramă „BNaR” în 
medalion circular, „1000 LEI ” în cartuș dreptunghiular, cu 

tele ovale, „LEI” scris cu majuscule și 
ș dreptunghiular, culoare mai închisă decât 

verzui palid, desen clasic, stilizat. 
Chenar ornamentat având laturile din stânga și din dreapta 

ice. Pe latura de sus, în centru, într-un 
ș rectangular, pe trei rânduri, se află textul penalităților: 

FALSIFICATORII ACESTORU BILETE, SI TOTI ACEIA 
CARI VORU FI CONTRIBUITU A SE EMITE SUME MAI 
MARI DECATU ACELE DETERMINATE PRIN LEGE SI 

ORU PEDEPSI CONFORMU ART. 112 SI 
URMATORI DIN CODICELE PENALE iar în stânga și în 

tp://www.romanianvoice.com/numis/reg_1000_2.php 

George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu,  op. cit.,,  p. 348. 
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dreapta valoarea nominală „UNA MIIE LEI”. În câmp central 
este prezentat textul BANCA NATIONALE A ROMANIEI și 
valoarea nominală UNA MIIE LEI. Deasupra valorii nominale 
sunt imprimate data emisiunii și numărul de control, de culoare 
neagră, iar dedesubt funcțiile (GUVERNATOR, CASIER 
CENTRAL) și semnăturile autorizate, de culoare albastru palid. 
În stânga și în dreapta sus se află două medalioane rotunde, albe 
cu filigran iar dedesubtul lor câte un scut, sprijinit de doi 
grifoni, cu valoarea „1000”. În partea de jos, în stânga și în 
dreapta, sunt două postamente cu fresce reprezentând activități 
industriale și agricole și două țărănci ce personifică agricultura 
și navigația. Între cele două țărănci, într-un  medalion oval, 
ornamentat, un caduceu, unelte agricole, în stânga și activități 
portuare, în dreapta. În colțuri, de culoare neagră, se află 
numărul și seria de control. În afara chenarului, în stânga jos, 
numele desenatorului, GEORGES DUVAL fecit. iar în dreapta 
numele gravorului P Dujardin sc.   

Revers: Culoare albastru-verzui palid, desen mărunt cu 
arabescuri și panouri mici cu valoarea „1000”, în rânduri 
orizontale. Chenar cu linii drepte cu ornamente clasice la 
colțuri. În centru sus, într-o coroană de lauri, este imprimat un 
medalion rotund  în care este figurată, în filigran, monograma 
„BnaR”. Dedesubt, se găseşte un cartuș rectangular alb cu 
filigranul „1000 LEI” sub care este un alt cartuș cu valoarea 
„1000” înscrisă tot într-un filigran. În stânga și în dreapta, sus, 
sunt imprimate scuturi mici cu valoarea „1000” iar dedesubtul 
lor câte un medalion alb cu filigran și câte un medalion cu chip 
de bărbat în profil. În partea inferioară a ultimelor medalioane 
este câte un cartuș cu inscripția ROMANIA. În afara 
chenarului, în stânga jos, este tipărit numele desenatorului, G. 
DUVAL fecit. iar în dreapta numele gravorului P. DUJARDIN 
sc.   

    Bancnota de 1000 de lei, tip II, a avut 30 de emisiunii: 20 mai 
1910, 2 iunie 1911, 27 august 1911, 15 septembrie 1911, 15 
martie 1912, 14 iulie 1912, 23 iulie 1915, 24 septembrie 1915, 
24 martie 1916, 12 mai 1916, 15 octombrie 1916, 15 noiembrie 
1917, 10 iulie 1919, 22 aprilie 1920, 19 mai 1921, 26 mai 1922, 
23 august 1923, 6 martie 1924, 20 noiembrie 1924, 3 
septembrie 1925, 4 februarie 1926, 7 iunie 1928, 18 octombrie 
1928, 31 ianuarie 1929, 19 septembrie 1929, 16 octonbrie 1930, 
31 martie 1931, 22 octombrie 1931, 3 decembrie 1931, 15 iunie 

19331.  

      În condițiile pierderilor teritoriale din vara anului 1940, 
Carol al II-lea (regele era garantul integrității teritoriale) este 
nevoit să abdice în favoarea fiului său Mihai. Regele Mihai își 
începe a doua domnie la 6 septembrie 1940. Avea puteri 
limitate, conducător al statului fiind mareșalul I. Antonescu. 
Domnia sa a însemnat o succesiune de evenimente tragice 

                                                             
1 Ioan Dogaru, op. cit.,  p. 43-44. 

pentru România: regimul legionaro-antonescian, dictatura 
militară a mareșalului Antonescu și ulterior,  după actul de la 23 
august 1944, instaurarea regimului comunist. România intră în 
al doilea război mondial pentru eliberarea Basarabiei și a 
Bucovinei de Nord însă după această acțiune continuă 
operațiunile militare alături de armata germană până la 23 
august 1944, când I. Antonescu este arestat și ne alăturăm 
Aliaților. România intră apoi sub ocupație sovietică și deși ne 
aducem o contribuție importantă la scurtarea războiului suntem 
considerați, prin tratatul de pace, stat învins. La 6 martie 1945 
este impus, la presiunile Moscovei, guvernul Groza, alegerile 
din 1946 sunt falsificate și comuniștii iși asigură astfel 
majoritatea iar regele Mihai este nevoit să abdice la 30 

decembrie 19472.  

        După implicarea României în al doilea război mondial 
economia națională se dezorganizează și va avea probleme din 
ce în ce mai mari datorită lipsurilor din aprovizionarea cu 
materii prime, a concentrărilor, a rechizițiilor, a pierderilor 
generate de război dar și datorită subordonării economice față 
de Germania care solicită permanent creșterea exportului de 
petrol și cereale. Pentru procurarea resurselor necesare 
războiului statul apelează la împrumururi interne („Împrumutul 
reîntregirii din 1941”), la bonuri de casă,  bonuri de tezaur, la 
certificate de plată sau la creșterea circulației monetare prin noi 
emisiuni de bancnote și monede divizionare. Inflația determină 
creșterea prețurilor ceea ce duce la scăderea salariului real și 
implicit a puterii de cumpărare. În același timp țăranii sărăcesc 
datorită recoltelor slabe. 

    După schimbarea regimului politic, la 6 septembrie 1940, s-a 
dorit înlocuirea rapidă a bancnotelor cu efigia regelui Carol al II 
lea însă cum acest lucru nu era posibil, datorită numărului mare 
de bancnote aflate pe piață dar și pentru că realizarea unui nou 
tip monetar presupunea importante resurse materiale și de timp 
(realizarea și aprobarea desenului, gravarea clișeelor, realizarea 
clișeelor necesare imprimării, comandarea și fabricarea hârtiei 
filigranate, realizarea probelor, imprimarea tirajului propus), s-a 
hotărât, ca soluție provizorie, aplicarea unui supratipar pe 
bancnotele de 500 de lei și 1000 de lei aflate în circulație și 
reintroducerea în circulație a bancnotei de 5000 de lei 
imprimată cu data de 31 martie 1931.  Bancnota de 5000 de lei 
tip I, retrasă din circulație la 1 decembrie 1932, a fost scoasă din 
stocul de rezervă a băncii de emisiune și reintrodusă în 
circulație cu un supratipar, pe avers, ce avea cifrul regelui Mihai 
I și textul 6 SEPTEMBRIE 1940. Dimensiune: 177 x 103 mm. 
Filigran: împăratul Traian în medalionul din stânga în profil 

spre dreapta, culoare mai închisă decât hârtia3. Avers: Culoare 
bleu-cobalt, desen arabescuri și linii ondulate sistem Guillot. 
Chenarul  este realizat dintr-un desen clasic. Deasupra se află un 
                                                             
2 http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_al_Rom%C3%A2niei 
3 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 351. 
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cartuș în care apare numele băncii emitente, BANCA 
NATIONALA A ROMANIEI. 

 

 

5000 lei 19311 ( tip I cu supratipar, 6 septembrie 1940) 

În centru sunt imprimate stema țării, valoarea nominală CINCI 
MII LEI și data emisiunii iar dedesubt funcțiile 
(GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și semnăturile 
autorizate. În stânga apare un medalion rotund, alb, cu filigran 
sub care este un peisaj cu defileul Dunării, la Cazane. Pe 
medalion este imprimat un supratipar cu cifrul regelui Mihai I. 
În dreapta se află un medalion oval cu efigia regelui Carol al II-
lea spre stânga peste care este aplicat un supratipar, compus din 
linii ondulate, de culoare albastru închis, cu textul 6 
SEPTEMVRIE/ 1940. În colțurile din stânga jos și dreapta sus, 
de culoare neagră, sunt tipărite seria și numărul. Numele 
desenatorului (D. Stoica) nu a fost imprimat. În afara 
chenarului, este tipărit central textul BRADBURY 
WILKINSON & C O   L  D  ENGLAND.     

Revers: Culoare bleu-cobalt. Chenar cu desen clasic. Chenarul 
este întrerupt pe latura de sus de un cartuș în care apare 
înscripția ROMANIA iar pe latura de jos un cartuș cu textul 
penalităților, pe trei rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR  
BILETE SI ACEIA CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE 
FALSE, SAU LE VOR FI INTRODUS  IN TARA, SE VOR 
PEDEPSI CU INCHISOARE DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU 
INTERDICTIUNE  SI AMENDA, CONF. ART.117 C.P. 
Frontal, este tipărită valoarea „5000”. În câmp reproducerea 
tabloului „Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia”. În dreapta 
sus compoziția este întreruptă de un medalion rotund, alb, cu 
filigran iar în stânga jos de un cartuș cu numele desenatorului 

                                                             
1 http://transylvanian-numismatics.com/portal/modules/myalbum/photo.php?lid=9492 

STOICA D PINXIT. În afara chenarului, central este tipărit 
textul BRADBURY WILKINSON & C O   L  D  ENGLAND.  

     Emisiunea are două variante. A doua variantă are seria scrisă 
sub formă de fracție. 

     Bancnota de 5000 de lei urma să înlocuiască bancnotele 
uzate aflate în circulație însă deoarece nu a fost bine primită de 
către populație (considera că introducerea acestei valori 
nominale însemna doar o mascare a inflației) s-a stabilit 

retragerea ei în perioada 11-20 martie 19412. Ulterior, aceste 
bilete vor fi păstrate în stocul de rezervă al Băncii Naționale a 
României. 

    În vederea aplicării supratiparului pe bancnotele de 500 de 
lei, 1000 de lei și 5000 de lei s-a înființat o nouă secție în cadrul 
Serviciului fabricarea biletelor unde își desfășurau activitatea 
100 de muncitori ce lucrau pe utilaje închiriate de la tipografiile 
particulare (pentru supratipărirea  bancnotele de 500 de lei și 
1000 de lei, 25 de mașini, iar pentru cele de 5000 de lei, șapte 
mașini) deoarece Banca Națională a României nu avea decât trei 

mașini ce puteau fi folosite în acest scop3.  

     Bancnotele de 500 de lei vor avea un supratipar oval, de 
culoare maro-sepie, un fragment din desenul lui N. Grigorescu 
ce era imprimat pe bancnota de 1000 de lei tip IV, două țărănci 
cu sape pe umeri. 

 

    Iconografia bancnotelor a fost influențată și de proclamarea 
statului național legionar. Legionarii au dorit să-și impună 
propria simbolistică și din această cauză au încercat să 
folosească obiectele ce aveau cea mai mare circulație: 
monedele, bancnotele și timbrele. În acest scop Consiliul 
general discută și aprobă, la 1 noiembrie 1940, adresa 
Ministerului Finanțelor prin care se solicita ca biletele de 500 de 
lei să aibă și un al doilea supratipar, peste supratiparul oval cu 
cele două țărănci, cu însemnele mișcării legionare și data de 6 
septembrie 1940 (cu al doilea supratipar s-au tipărit bancnote de 
500 de lei în valoare de 1,74 miliarde) însă după înlăturării 
Gărzii de Fier de la putere, în urma rebeliunii legionare din 

                                                             
2 S Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 101. 
3Ibidem,  p. 90. 
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ianuarie 1941, aceste bilete nu au mai fost puse în circulație, 
stocul tipărit fiind trecut la Serviciul contabilitatea biletelor 
pentru ca după un an, la 30 ianuarie 1942, cupiurile respective 

să fie scoase din evidențele contabile și apoi distruse1. 

 

    La 16 octombrie 1940 Consiliul de administrație al Băncii 
Naționale a României decide tipărirea unui nou bilet de 500 de 
lei ce urma să aibă în filigran portretul împăratului Traian iar 
efigia regelui Carol al II-lea urma să fie înlocuită cu efigiile lui 
Traian și Decebal însă proiectul nu este finalizat așa cum nu va 
fi finalizată nici realizarea unui bilet de 250 de lei ce urma să 

înlocuiască moneda de argint cu aceeași valoare2. Dimensiune: 
156 x 83 mm. Filigran: „BNR” în lanț, culoare mai închisă 
decât hârtia. Literele sunt scrise cu caractere cursive legate între 

ele și suprapuse3 . 

Avers: Culoare galben-roz-verde-brun deschis, desen cu linii 
ondulate și arabescuri. Chenarul este dublu, cu motive naționale 
românești și cu desen Guillot. Chenarul este întrerupt pe latura 
de sus de un cartuș în care apare numele băncii emitente, 
BANCA NATIONALA A ROMANIEI, iar în colțurile din 
stânga și din dreapta, pe latura de jos, de valoarea „500”. În 
centru se află stema țării iar dedesubt valoarea nominală CINCI 
SUTE LEI. Dedesubt, sunt tipărite data emisiunii, funcțiile 
(GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și semnăturile 
autorizate. În stânga este imprimat un medalion oval cu 
supratipar de culoare maro deschis cu două țărănci ce poartă 
sape pe umeri. În dreapta este un medalion rotund, alb, cu 
filigran. În colțurile din stânga jos și dreapta sus, de culoare 
neagră, sunt tipărite seria și numărul. Această variantă nu mai 
prezintă numele desenatorului.  

Revers: Culoare galben-roz-verde-brun deschis. Chenar cu 
motive naționale românești. Chenarul este întrerupt pe latura de 
sus de  un cartuș în care apare înscripția ROMANIA iar pe 
latura de jos un cartuș cu textul penalităților, pe trei rânduri: 
FALSIFICATORII ACESTOR  BILETE, ACEI CARI VOR FI 
INTREBUINTAT BILETE FALSE, COMPLICILOR LOR 

                                                             
1 Ibidem, p. 96. 
2 Ibidem, p. 90. 
3 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit. , p. 346. 
 

PRECUM SI  ACEI CARI VOR FI INCERCAT A COMITE 
ASEMENEA FAPTE VOR FI PEDEPSITI CONFORM 
LEGILOR. În câmp, peisaj de munte cu castelul Peleș din 
Sinaia. Peisajul este întrerupt, în partea stângă, de valoarea „500 
” și de un medalion rotund, alb, cu filigran. Sub medalion, în 
stânga jos, este tipărit numele desenatorului  E. GASPE SC 

 

 

500 lei 1941 ( tip III, noiembrie 1941- ianuarie 1943, 
versiunea III)  

     Bancnotele ce au data de 1 noiembrie 1940 s-au tipărit în trei 
variante: versiunea I (cu efigia în profil, pronunțată spre 
dreapta, a regelui Carol al II-lea), versiunea a II-a cu supratipar 
pe revers (două țărăncuțe pe medalionul rotund, alb, din stânga) 
și versiunea a III-a ( pe avers, în stânga, efigia regelui Carol al 
II-lea este înlocuită cu un medalion oval în care sunt postate 
cele două țărancuțe aflate inițial pe reversul versiunii a II-a și 

filigran BNR în lanț )4. 

    Bancnotele de 500 de lei tip III,  emise conform autorizației 
Consiliul general din date de 26 mai 1939, reînoită la 26 
ianuarie 1940 și apoi la 1 noiembrie 1940, au fost tipărite pe 
hârtie fabricată în Anglia, de firma Portels, până la alfabetul 
O/4, numerele 1-128.000 iar restul biletelor au fost imprimate 
pe hârtie, cu filigran BNR în lanț, realizată la fabrica Letea-
Bacău (Consiliul general aprobă în iunie 1941 realizarea unui 
nou bilet de 500 de lei, tip IV, însă acest proiect nu este finalizat 
iar hârtia, fabricată la Letea, este redistribuită pentru bancnota 

                                                             
4 Ibidem.  
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de 500 de lei  cu supratipar, tip III și ulterior pentru bancnota de 

5000 de lei tip II)1. 

Bancnota de 500 lei, tip III, versiunea a III-a, a avut cinci 
emisiuni: 1 noiembrie 1940, 2 aprilie 1941, 22 iulie 1941, 20 

aprilie 1942, 26 ianuarie 19432. 

     Bancnotele de 1000 de lei, tip IV, emise cu data de 25 iunie 
1936, 21 decembrie 1938 și 28 aprilie 1939 au câte două 
variante. Ambele variante au valoarea nominală și data 
emisiunii imprimate central, în partea de sus în timp ce numărul 
de control este amplasat, central, în partea de jos. Diferențele 
sunt date de culoare, de  filigran ( efigia regelui Carol al II lea 
are o cunună din frunze de laur şi de stejar însă la a doua 
variantă cununa dispare, chipul are o înălțime mai mare și are 
trăsăturile sunt surprinse dintr-o altă perspectivă) și de faptul că 
una dintre variante are în medalionul central un supratipar oval 
de culoare maro cu două țărăncuțe purtând sape pe umeri (un 
fragment din desenul lui N. Grigorescu ce era imprimat pe 
bancnota de 1000 de lei, tip IV). 

 

    Emisiunea cu data de 1 noiembrie 1940 are două variante, 
ambele  păstrează supratiparul cu cele două țărăncuțe însă una 
dintre ele are peste acest supratipar încă unul ce prezintă 
simbolul mișcării legionare și data de 6 septembrie 1940. Cu al 
doilea supratipar au fost tipărite bilete de 1000 de lei în valoare 
de 3,36 miliarde lei însă în urma înlăturării Gărzii de Fier de la 
putere aceste bilete nu au mai fost puse în circulație, stocul 
tipărit fiind trecut la Serviciul contabilitatea biletelor pentru ca 
după un an, la 30 ianuarie 1942, cupiurile respective să fie 

scoase din evidențele contabile și apoi distruse3.   

 Pierderile teritoriale din vara anului 1940 și ulterior implicarea 
României în cel de-al doilea război mondial, la 22 iunie 1941, 
determină dezechilibre grave în cadrul economiei naționale și o 
creștere importantă a circulației monetare.  

Noua bancnotă de 1000 de lei este, din punct de vedere 
iconografic, aproape identică cu versiunea anterioară. 

                                                             
1 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 98. 
2 Ioan Dogaru, op. cit., p. 42. 
 
3 S Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 96. 

 

   Diferențele sunt date de culoare, de filigran (efigia regelui 
Carol al II-lea este înlocuită cu cea a împăratului Traian), de 
modul în care este scrisă data emisiunii (la versiunea anterioară 
data apare fragmentată de o parte și de alta a medalionului 
central iar luna este scrisă cu cifre romane), de locul unde este 
amplasat numărul de control (la versiunea anterioară este 
amplasat în partea inferioară a medalionului iar la această 
versiune în partea superioară), de locul unde este amplasată data 
(la versiunea anterioară este amplasată deasupra medalionului 
central iar la această versiune sub medalionul central) și de 
locul unde este amplasată valoarea în litere (la versiunea 
anterioară este amplasată în partea superioară a medalionului 
central iar la această versiune în partea inferioară a medalionul 
central). 

 

 

1000 lei 1941 (tip IV, septembrie 1941- martie 1945, 
versiunea II) 

Dimensiune: 182 x 104 mm. Filigran: împăratul Traian în 

medalionul din centru, în profil spre stânga4. 

Avers: Culoare brun-cărămiziu-albastru, desen cu hașuri 
încrucișate. Chenarul este realizat din plante agățătoare. 
Deasupra, într-un cartuș ornamentat, flancat la stânga de o 

                                                             
4 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit. , p. 349. 
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paletă de culori și în dreapta de o liră (simboluri ale creației 
artistice) este imprimat numele băncii emitente BANCA 
NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI. În centru este imprimat un 
medalion rotund, alb, cu filigran, înconjurat de o coroană din 
frunze de laur și de stejar, flancat de funcțiile 
(GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și de semnăturile 
autorizate. În partea superioară a medalionului se află numărul 
de control. În partea inferioară, central, sunt tipărite valoarea 
nominală UNA MIE LEI și data emisiunii  iar dedesubt, se află 
un cartuș cu textul penalităților, pe patru rânduri: 
FALSIFICATORII ACESTOR  BILETE, ACEI CARI VOR FI 
INTREBUINȚAT BILETE FALSE, COMPLICII LOR 
PRECUM ȘI ACEI  CARI VOR FI INCERCAT A COMITE 
ASEMENEA FAPTE VOR FI PEDEPSIȚI CONFORM 
LEGILOR PENALE. În stânga, sus, este imprimată valoarea 
„1000” iar dedesubt o alegorie, pe două planuri, cu țărănci și 
copii ce reprezintă agricultura și activitățile casnice. În dreapta, 
sus este tipărită valoarea „1000” iar dedesubt o alegorie, pe 
două planuri, cu țărănci și copii ce reprezintă agricultura și 
maternitatea. În colțuri se află numărul și seria, de culoare 
neagră, dispuse în diagonală. În afara chenarului, în stânga jos, 
este imprimat numele desenatorului N. GRIGORESCU iar în 
dreapta numele gravorului E. GASPE SC. 

Revers: Culoare brun-cărămiziu-albastru, desen cu hașuri 
încrucișate. Chenar ornamentat are monograma „BNR” pe 
latura de sus și pe latura de jos iar pe cele din stânga și din 
dreapta o paletă de culori respectiv o mască (simboluri ale 
picturii și artei teatrale). În colțurile chenarului se găsesc 
medalioane rotunde, ornamentate, cu valoarea „1000” scrisă 
oblic. În centru, se află un medalion rotund, alb, cu efigia 
împăratului Traian în filigran, în stânga două țărănci purtând 
sape pe umeri iar în dreapta o țărancă și un copil culegând 
fructe. În stânga jos, sub medalion, este situată semnătura 
pictorului N. Grigorescu. În afara chenarului, în stânga jos, este 
tipărit numele desenatorului N.GRIGORESCU iar în dreapta 
numele gravorului E. GASPE SC. 

        Noua bancnotă de 1000 de lei a fost pusă în circulație, 
conform anunțului făcut în presa centrală, începând cu data de 
15 aprilie 1942. 

     Bancnota de 1000 de lei, tip IV, versiunea a II-a, a avut cinci 
emisiuni : 10 septembrie 1941, 23 martie 1943, 2 mai 1944, 10 

octombrie 1944, 20 martie 19451. 

       În urma notelor ultimative emise în iunie 1940 de către 
guvernul sovietic, România este nevoită să cedeze către URSS 
două importante provincii: Basarabia și nordul Bucovinei. După 
ocuparea acestor teritorii de către Armata Roșie, administrația 
sovietică se instalează treptat. Ca monedă oficială este introdusă 

                                                             
1 Ioan Dogaru, op. cit. , p.. 42. 

rubla sovietică. Leii românești continuă să circule, până în 
septembrie 1940, însă cursul se depreciază puternic. Cei ce 
dețineau lei i-au investit în inventar agricol, au cumpărat 
cantități mari produse alimentare sau i-au păstrat cu speranța că 
se vor repatria sau că se va întoarce administrația românească. 
Cei ce au dorit să-i preschimbe au avut la dispoziție doar 3 zile, 
timpul acordat pentru această operațiune nefiind suficient astfel 
că un număr important de bancnote au rămas la populație. 
Guvernul sovietic consideră încheiată perioada de colectare la 
18 octombrie 1940 când încheie cu Banca Națională a României 
un protocol prin care sunt remise acesteia sumele răscumpărate 
de către Banca de Stat a URSS: 1,694 miliarde de lei, din care 
266 milioane de lei în monedă și 1,428 miliarde de lei în 
bancnote (aceste sume urmau să ajungă la BNR în 45 de zile de 
la data semnării protocolului în două conturi, dintre care un cont 
ce reprezenta 40 % din sumă, urma să fie folosit pentru plata 

unor exporturi românești)2 . 

      După eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei, în iulie 
1941, se urmărește reintroducerea rapidă a admininistrației 
românești. Reglementarea circulației monetare s-a realizat 
printr-un decret-lege din iulie 1941. Rublele URSS urmau a fi 
retrase conform precizărilor făcute de Banca Națională a 
României, operațiunea fiind considerată încheiată la 15 august 
1941. O problemă importantă apărută în timpul preschimbării a 
fost generată de lipsa monedei metalice divizionare. În aceste 
condiții se adoptă soluția punerii în circulație a bancnotelor de 
război, bilete de 1 leu, 2 lei, 5 lei, 20 de lei, 100 de lei emise de 
Banca Națională a României, în numele Ministerului Finanțelor, 
în cuantum de 1 miliard de lei, până la baterea monedelor 
necesare. Banca Națională a României a reușit să pună în 
circulație   într-un termen scurt aceste bancnote deoarece 
subiectul referitoar la circulația monetară în caz de necesitate 
fuseseră abordat încă din anul 1936, iar primele bancnote de 1 

leu și de 2 lei, tip război, au fost tipărite în anul 19373. 

   În condițiile în care se dorea retragerea monedelor ce 
conțineau metale utilizate în industria de apărare problema 
bancnotelor de război revine în actualitate. Banca Națională a 
României urma să tipărească, tot în numele Ministerului 
Finanțelor, bilete de 1 leu, 2 lei, 5 lei, 20 de lei și 100 de lei. 
Hârtia pentru fabricarea bancnotelor de război a fost realizată la 
Letea-Bacău, prima comandă fiind lansată în septembrie 1939. 
În iunie 1941 stocul bancnotelor de tip război era în valoare de 
5.390.124.620 de lei iar în august 1941, printr-un nou Decret-
lege, sunt puse în circulație bancnote cu valoarea de 100 de lei 
(înlocuiau monedele de 50 de lei și 100 de lei) în cuantum de 

3.500.000.000 de lei4. 

                                                             
2 S Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit.,  p. 121. 
3 Ibidem,  p. 126. 
4 Ibidem,  p. 127-128. 
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   Apariția pe piață a bancnotelor de tip război de 1 leu, 2 lei, 5 
lei, 20 de lei și 100 de lei a fost privită cu neîncredere de către 
populație (unii considerau că puteau fi folosite doar în 
Basarabia și Bucovina de Nord, alții le considerau bilete fără 
valoare) deși banca de emisiune precizaseră, prin mai multe 
comunicate, că biletele au putere circulatorie pe întreg teritoriul 
național și că sunt garantate prin rezervele tezaurului. Aceste 
bilete au rămas în circulație până la 31 decembrie 1943, 
perioadă în care au suplinit lipsa monedelor mărunte, evitându-
se astfel situația creată în anii primului război mondial când 
lipsa biletelor divizionare de pe piață a produs grave 
disfuncționalități în cadrul sistemului monetar. 

     Creșterea circulației monetare impunea, încă de la sfârțitul 
anului 1940, emiterea unei bancnote cu o valoare nominală mai 
mare de 1000 de lei. 

       Hârtia pentru bancnota de 2000 de lei a fost comandată în 
Germania, după obținerea acordului fabricii Letea (Banca 
Națională a României avea o convenție cu fabrica Letea, din 
1937, încheiată pe 10 ani, prin care se angaja ca toată hârtia 
necesară tipăririi propriilor bancnotelor să fie comandată de la 
această firmă) și a avizului Ministerului Economiei Naționale 
care a constatat că lipsa materiilor prime necesare impunea 
realizarea acestui demers. În martie 1941 fabrica Letea este de 
acord ca banca de emisiune să comande 2.500.000 de coli de 
hârtie pentru imprimarea bancnotei de 2000 de lei la fabrica G. 
Ebart, cu condiția ca prin comenzile de hârtie pentru bancnotele 
de 500 de lei și 1000 de lei, pavilionul special al fabricii ce 
producea hârtie filigranată să își continue activitatea, însă 
ulterior, când fabricantul german solicită intervenții pentru 
obținerea unui permis de export pentru 100 de tone de cârpe 
vechi de cânepă (în condițiile în care primește o nouă comandă 
de 40 de tone de hârtie), conducerea fabricii protestează, însă 

fără niciun efect, deoarece comanda este menținută1. 

   La 12 noiembrie 1941 Consiliul general aprobă tipărirea a 
1400 alfabete, fiecare cu 25 de litere a câte 1000 de bilete din 
bancnota de 2000 de lei, după ce la 20 octombrie 1941 se 
aprobaseră transformarea clișeelor de la bancnota de 500 de lei 

tip II pentru a fi folosite la tipărirea noilor bancnote 2. 

 

                                                             
1 Ibidem, op. cit., p. 105. 
2 Ibidem,  p. 105-106. 

 

2000 lei 1941 (tip I, noiembrie 1941- martie 1945) 

Dimensiune: 203 x 112 mm. Filigran: împăratul Traian în 

medalionul din centru, în profil spre stânga3. 

 Avers: Culoare crem-maro-violet. Chenar ornamentat cu model 
vegetal având în colțurile din stânga și dreapta sus tipărită 
valoarea „2000”. Deasupra numele băncii emitente, BANCA 
NATIONALA A ROMANIEI și numărul de control. Sub 
numărul de control este înscrisă valoarea nominală DOUĂ MII 
LEI. În centru este imprimat un medalion rotund, alb cu filigran 
flancat de funcțiile (GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și 
semnăturile autorizate. Sub medalion este tipărită data 
emisiunii. În stânga stând pe un postament decorat cu motive 
vegetale se află o țărancă torcând, iar în dreapta stând pe același 
tip de postament ce are în partea de jos un snop de grâu și o 
seceră, o țărancă alăptând. În colțul din stânga jos este situat 
numele desenatorului CLEMENT/SERVEAU iar în colțul din 
dreapta numele gravorului RITA. În colțuri se află numărul și 
seria, de culoare neagră, dispuse în diagonală.  

Revers: Culoare crem-maro-violet, peisaj de munte cu castelul 
Peleș din Sinaia. Chenar ornamentat cu motive naționale. Latura 
superioară este intersectată, central, de un cartuș cu numele 
băncii emitente, BANCA NATIONALA A ROMANIEI iar în 
stânga și în dreapta de alte două cartușe în care este înscrisă 
valoarea „2000”. În centru se află un medalion alb, cu rama 
ornamentată având în filigran efigia împăratului Traian. 
Deasupra medalionului este imprimată stema României. În 
stânga medalionului central sunt reprezentate două țăranci cu 
sapele pe umeri iar în dreapta un peisaj cu sonde petroliere. 
Latura inferioară a chenarului este intersectată de un cartuș cu 
textul penalităților, dispus pe patru rânduri: FALSIFICATORII 
ACESTOR  BILETE, ACEI CARI VOR FI INTREBUINTAT 
BILETE FALSE, COMPLICII LOR PRECUM SI ACEI CARI 
VOR FI INCERCAT A COMITE ASEMENEA FAPTE, VOR 
FI PEDEPSITI CONFORM LEGILOR PENALE. În afara 
chenarului, în stânga jos, este tipărit numele desenatorului 
CLEMENT SERVEAU FEC iar în dreapta numele gravorului 
EUGENE GASPE SC. 

                                                             
3 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 351. 
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    În medalion a fost folosit și un al doilea tip de filigran. 
Inițialele BNR apar în trei scuturi, fiecare inițială în scut 
separat, în două variante: litere de culoare închisă sau deschisă 
iar scuturile de culoare deschisă sau închisă. 

   Bancnota de 2000 de lei a fost pusă în circulație, conform 
anunțului făcut în presa centrală, începând cu data de 15 aprilie 
1942. Mediile economice și o parte a populației au primit cu 
neîncredere noua bancnotă considerând că valoarea nominală 
mare este un semn al deprecierii monedei naționale și că, în 
condițiile lipsei monedei mărunte și a retragerii vechilor 
bancnote de 500 de lei, schimburile comerciale curente se vor 
desfîșura cu dificultate.  

   În condițiile în care ultimul vagon cu hârtie pentru bancnota 
de 2000 de lei era așteptat în decembrie 1942 și o nouă 
comandă nu mai era posibilă deoarece fabrica G. Ebart anunțase 
că mașinile erau folosite în interesul statului german, Banca 
Națională a României hotărăște să folosească hârtia fabricată de 
aceeași firmă pentru viitoarea bancnotă de 5000 de lei (așa se 
explică de ce acest cupiu are două tipuri de filigran, revenirea la 
tipul de filigran inițial fiind posibilă deoarece furnizorul reia, în 
vara anului 1943, vechea comandă care nu fuseseră executată 

decât în parte )1. 

   Bancnota de 2000 de lei, tip unic, a avut șapte emisiuni: 19 
noiembrue 1941 (filigran „Traian”), 23 martie 1943 (filigran 
inițiale „BNR” în trei scuturi, fiecare inițială în scut separat), 1 
septembrie 1943 (filigran inițiale „BNR” în trei scuturi, fiecare 
inițială în scut separat), 2 mai 1944 (filigran inițiale „BNR” în 
trei scuturi, fiecare inițială în scut separat), 10 octombrie 1944 
(filigran inițiale „BNR” în trei scuturi, fiecare inițială în scut 
separat), 10 octombrie 1944 (filigran „Traian”), 20 martie 1945 

(filigran „Traian”)2. 

   Activitatea Serviciului fabricarea biletelor a avut de suferit 
datorită consecințelor desfășurării războiului. O parte din 
utilajele atelierelor de imprimare au fost mutate în alte locații. 
Încă de la sfârșitul anului 1939 trei mașini de imprimat sunt 
mutate la Sinaia unde se tipăresc 1/5 din bancnote, în februarie 
1943 șase mașini de imprimat sunt mutate la Govora (într-o 
zonă considerată sigură) iar în octombrie 1943, după închiderea 
secției de la Sinaia, cele trei mașini de imprimat sunt mutate la 
Rășinari astfel că în martie 1944 la București se mai aflau doar 

cinci mașini de tipărit și una de numerotat 3. În același timp 
sunt căutate și alte locații în țară unde puteau fi tipărite 
bancnote în condiții de siguranță. Pentru eficientizarea 
activității s-au făcut economii drastice la materialele utilizate în 

                                                             
1 S Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 110-111. 
2 Ioan Dogaru, op. cit., p. 45. 
3 S Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 148. 

procesul de imprimare și s-a mărit, substanțial, săptămâna de 
lucru a angajaților. 

     Problema cea mai grea era aprovizionarea cu materiale și cu 
hârtie. Comenzile făcute în țară pentru piese și utilaje erau cu 
mare greutate onorate de către furnizori, din această cauză 
făcându-se apel la firme străine, cu precădere la cele din spațiul 
german. Fabrica Letea onora cu tot mai mare greutate 
comenzile de hârtie datorită lipsei materiei prime. În prima 
jumătate a anului 1940 se face apel la furnizorii externi 
tradiționali, firma Portals, care fabrică hârtia pentru biletele de 
1000 de lei și 500 de lei însă în condițiile desfășurării 
operațiunilor militare expedierile sunt oprite. Ulterior sunt 
purtate discuții cu Banca Italiei însă se pare că nu a existat o 
finalitate deoarece nici o bancnotă românească nu va fi 
imprimată pe hârtie de proveniență italiană. Datorită lipsei de 
materie primă se încearcă recuperarea hârtiei de la bancnotele 
uzate (până atunci bancnotele uzate erau arse) și în același timp 
se  fac derogări de la standardele de calitate (parametrii hârtiei 
nu pot fi respectați deoarece nu pot fi respectate proporțiile 
optime ale materialelor folosite).    

    Realizarea unui nou tip monetar era un demers dificil, 
complicat de situația creată de război, ce necesita importante 
resurse materiale și de timp. În aceste condiții pentru realizarea 
unei noi bancnote de 5000 de lei s-a hotărât modificarea 
clișeelor bancnotei de 500 de lei, tip III, varianta a III-a, primele 
discuții pe această temă având loc în decembrie 1941. În paralel 
cu aceste discuții se urmărește și procurarea hârtiei necesare 
noului cupiu, în acest scop fiind făcută o comandă la fabrica G. 
Ebart (modelul filigranului eleborat de Serviciul tehnic a fost 
expediat la Berlin la 28 martie 1942, partea română solicitând 
relizarea a șapte vagoane de hârtie cu filigran „BNR” continuu 
și fibre colorate, cantitate din care urmau a fi realizate 

50.000.000 de bilete4). Deși din iunie 1942 încep să sosească 
primele transporturi de hârtie, disignul noului bilet nu era încă 
stabilit. Pentru a rezolva această problemă Banca Națională a 
României organizează un concurs pentru realizarea desenului 
noului bilet și deși unii dintre concurenți erau pictori, sculptori 
sau gravori cunoscuți pentru operele lor, Consiliul de 
administrație decide la 9 februarie 1943, că nici un proiect nu 
poate fi declarat câștigător, premiul I nefiind acordat. În aceste 
condiții specialiștii Serviciului tehnic realizează un proiect 
intermediar pentru noul bilet, o combinare a două bancnote: 
pentru avers este folosit desenul bancnotei de 500 de lei tip III 
cu unele modificări (efigia regelui Carol al II-lea a fost înlocuită 
cu efigiile suprapuse ale lui Traian și Decebal, stema mică a 
țării era înlocuită cu stema mare plasată central, valoarea în 
litere era imprimată deasupra stemei pe o linie curbă, data 
emisiunii era amplasată, central, în partea inferioară) iar 

                                                             
4Ibidem, p. 112. 
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reversul  utiliza o parte din compoziția bancnotei de 1000 de lei 
tip III (peisajul din partea de jos). 

 

Dezvoltarea personalităţii copilului prin 
activităţile extracurriculare

 

                                 Educ. Monica DOB

                                                        
Motto: 

“Să nu-i educăm pe copii noştri pentru lumea de azi,această lume nu va 
mai exista cand ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi 
lumea lor.Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”.Maria Montessori
,,Descoperirea copilului’’. 

       În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea 
proprietăţilor materialului de prelucrat,pentru a utiliza 
uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată.
 

ceastă cerinţă se impune cu atât mai mult în domeniul 
educaţiei,unde se modelează ,,materialul’’ uman,care 
are o multitudine diversă de variante comportamentale 

ce cu greu pot fi prevăzute,unele fiind chiar imprevizibile.
        Necesităţile curente ale activităţii instruciv
impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine personalitatea fiinţei 
umane pe care o prelucăm,pentru a găsi mijloacele şi srategiile  
cele mai eficiente.Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor 
care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru depistarea 
cât  mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru 
dirijarea educării şi instruirii lor. 
        Cunoaşterea potenţelor individuale ale copilului trebuie 
pusă astăzi în termeni noi ,mult mai largi,mai bogaţi şi mai 
diverşi,pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în 
tipare preconcepute . 
       Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor 
naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric 
comun al umanităţii. Un curriculum unitar n
răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat.
       Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, 
devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară,
cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. În 
grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în 
care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvolta
sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea 
de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială
       Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

A
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ția bancnotei de 1000 de lei 

Dezvoltarea personalităţii copilului prin 
activităţile extracurriculare 

DOBĂ - Stănilești,                                                                                        
Jud.  Vaslui  

i educăm pe copii noştri pentru lumea de azi,această lume nu va 
mai exista cand ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi 

i învăţăm să se adapteze.”.Maria Montessori-

În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea 
proprietăţilor materialului de prelucrat,pentru a utiliza 
uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată. 

tă cerinţă se impune cu atât mai mult în domeniul 
educaţiei,unde se modelează ,,materialul’’ uman,care 
are o multitudine diversă de variante comportamentale 

ce cu greu pot fi prevăzute,unele fiind chiar imprevizibile. 
ităţii instruciv-educative 

impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine personalitatea fiinţei 
umane pe care o prelucăm,pentru a găsi mijloacele şi srategiile  
cele mai eficiente.Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor 

se impune şi pentru depistarea 
cât  mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru 

Cunoaşterea potenţelor individuale ale copilului trebuie 
pusă astăzi în termeni noi ,mult mai largi,mai bogaţi şi mai 
diverşi,pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor 
naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric 
comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate 
răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, 
devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică 
cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. În 
grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în 
care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de 
sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea 

i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 

       Ştefan M. precizează că oricât ar fi de importa
curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra 
copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în 
care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţa
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv 
sau nu, asupra dezvoltării copiilor. 
         După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia 
extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de 
învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia 
informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social 
transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi 
formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în 
cadrul unor organizaţii cu caracter educativ.
          Ca parte integrantă a procesului instructiv
educativ,activităţile extracurriculare trebuie să respecte reperele 
oricărei activităţi didactice: 
        a) COMUNICAREA-în cadrul căreia se asigură climatul 
educaţional,individualizarea comunic
comunicării; 
        b) ETICA RELAŢIILOR EDUCATOARE
valori, conduită,  considerarea  copilului ca partener 
educaţional; 
        c) STRATEGII DE MENEGEMENT
         I - PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
obiectivelor,actuali- zarea  conţinutului de învăţare în fucţie de 
cunoştinţele copiilor,adaptarea conţinutului  la particularităţile 
cognitive ,selectarea tehnicilor de  lucru,diversitatea şi 
atractivitatea activităţilor,utilizarea adecvată a tehnicilor 
auxiliare; 
         II – IMPLEMENTAREA - 
învăţare-proiectare,adaptare la contexte,
metodelor şi tehnicilor de lucru,gestionarea eficientă a 
timpului,claritatea explicaţiilor şi cerinţelor
copiilor din  consumatori de informaţie în producători de 
informaţie; 
         d) EVALUAREA - proiectarea activităţilor de evaluare 
corespunzătoare,selectarea eficientă a metodelor de evaluare în 
vederea obţinerii unui feed-back rapid asupra atingerii 
obiectivelor, diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare,
prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în produsele 
copiilor; 
         Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au 
conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico
sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la 
viaţa şi activitatea comunităţii locale. 
Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care 
cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr
multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe gradinite . 
Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, 
satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea 
unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au 
caracter ocazional şi iau forme foarte variate.
- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă 
colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat 
grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară;
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi; 
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
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Ştefan M. precizează că oricât ar fi de importantă educaţia 
curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra 
copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în 
care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia 
extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de 

cte principale: educaţia 
reprezintă influenţa incidentală a mediului social 

transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-
formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în 

cativ. 
Ca parte integrantă a procesului instructiv-

educativ,activităţile extracurriculare trebuie să respecte reperele 

în cadrul căreia se asigură climatul 
educaţional,individualizarea comunicării şi modalităţile 

ETICA RELAŢIILOR EDUCATOARE-COPIL bazate pe 
valori, conduită,  considerarea  copilului ca partener 

STRATEGII DE MENEGEMENT: 
PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - stabilirea realistă a 

zarea  conţinutului de învăţare în fucţie de 
cunoştinţele copiilor,adaptarea conţinutului  la particularităţile 
cognitive ,selectarea tehnicilor de  lucru,diversitatea şi 
atractivitatea activităţilor,utilizarea adecvată a tehnicilor 

 parcurgerea etapelor de 
proiectare,adaptare la contexte, gestionarea corectă a 

metodelor şi tehnicilor de lucru,gestionarea eficientă a 
tea explicaţiilor şi cerinţelor, transformarea 

in  consumatori de informaţie în producători de 

proiectarea activităţilor de evaluare 
corespunzătoare,selectarea eficientă a metodelor de evaluare în 

back rapid asupra atingerii 
diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, 

prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în produsele 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au 
conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, 
sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care 
cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o grupă, mai 

pe de copii din mai multe gradinite . 
Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, 
satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea 
unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au 

iau forme foarte variate. 
sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă 

aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat 
grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară; 

cole la teatrul de păpuşi;  
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- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
 
         Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. 
Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi 
luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu 
trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au 
creat opere de artă scriitori şi artişti. 
          Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, 
bucurii, creează buna dispoziţie.  
          Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare 
istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea 
serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa 
de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, 
satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 
-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: 
Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 
Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor 
artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a 
personalităţii copiilor. 
        Viața copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de 
activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei sub forma 
jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă 
trebuie acordată particularităţilor de vârstă şi individuale ale 
copilului. 
         Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai 
ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l 
face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale 
copilului este jocul.  
         Jocul – activitate recreativ – instructivă, prilej de 
activizare şi dezvoltare a creativităţii. 
        Jocurile şi distracţiile sunt mai intense la vârstele copilăriei 
şi tinereţii. Ştim cu toţii că orice copil de vârstă ante sau 
preşcolară se joacă tot timpul. Acestea le conferă conduitelor lor 
multă flexibilitate şi mai ales le dezvoltă imaginaţia şi 
creativitatea; tot prin joc este exprimat şi gradul de dezvoltare 
psihică.  
       Jocul presupune un plan, fixarea unui scop şi fixarea 
anumitor reguli, ca în final să se poată realiza o anumită acţiune 
ce produce satisfacţie. Prin joc se afirmă eul copilului, 
personalitatea sa. Adultul se afirmă prin intermediul activităţilor 
pe care le desfăşoară, dar copilul nu are altă posibilitate de 
afirmare decât cea a jocului. Mai târziu, el se poate afirma şi 
prin activitate şcolară.  
     Copiii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se juca cu alţi 
copii de vârstă asemănătoare fie din cauză că nu sunt obişnuiţi, 
fie din cauză că nu au cu cine, rămân nedezvoltaţi din punct de 
vedere al personalităţii. Jocul oferă copiilor o sumă de impresii 
care contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume şi 
viaţă, totodată măreşte capacitatea de înţelegere a unor situaţii 
complexe, creează capacităţi de reţinere stimulând memoria, 
capacităţi de concentrare, de supunere la anumite reguli, 
capacităţi de a lua decizii rapide, de a rezolva situaţii – 
problemă, într-un cuvânt dezvoltă creativitatea. Pentru 

copil, jocul presupune de cele mai multe ori, pe lângă consumul 
nervos chiar şi cele mai simple jocuri, şi efort fizic, spre 
deosebire de persoanele adulte unde acesta lipseşte cu 
desăvârşire. 
  
       În joc, copilul îşi dă frâu liber imaginaţiei. Jocurile 
spontane reliefează capacitatea de creaţie a copilului, capacitate 
bazată pe propria experienţă, îmbogăţită cu noi elemente, 
corespunzătoare dorinţelor sale. 
    
   Activităţile extraşcolare -  prilej de activizare şi de dezvoltare 
a creativităţii. 
      În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de 
drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un muzeu, un loc 
istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să 
antrenăm trei factori implicaţi în actul educaţional: 
-preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi 
în grup; 
-familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate 
în organizarea activităţilor; 
-grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, 
elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii dintre cei doi 
factori, finalizarea activităţii întreprinse. 
      Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de 
învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi determină să o îndrăgească. 
Chiar ei propun, cer aşteaptă şi se implică în realizarea acestui 
tip de activitate. 
     Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna 
deosebite. 
      În cadrul acestor activităţi copii se deprind să folosească 
surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date,, învaţă să înveţe’’. 
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se 
autodisciplinează.  
     Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă. 
     În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date 
educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi 
învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. 
Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de 
manipulare a obiectelor şi a ideilor. 
     Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o 
gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi 
modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
Înainte de toate, este însă important ca educatoarea  însăşi să fie 
creativa. 
     Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor 
şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a 
timpului lor liber. 
     Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă 
de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 
activităţi. 

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie    



 

        85858585                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 
căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai 
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să 
îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
      În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o 
componentă educaţională valoroasă şi eficientă
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul 
rând o atitudine  creatoare ,atât în modul de realizare al 
activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor.
 

Cum să  ajutăm un copil agresiv?

 

Prof.  înv. preșcolar Magda MUNTEANU
 Bunești - Avere

         Mai întâi, este necesar să întelegem, că copiii nu vor să 
facă rău nimănui. Ei ar prefera să se distreze, să se simtă în 
siguranță și iubiți. Ei se joacă frumos atunci când se simt 
conectați. 

tunci când copiii pierd sentimentul de conectare, ei se 
simt încordați, speriați sau izolați. În această stare de 
”urgență emoțională”, ei se năpustesc asupra altor copii. 

Copiii nu intenționează să fie răutăcio
agresivitatea nu poate fi controlată de copii. 

         De exemplu, într-o dimineață obișnuită la grădiniță, vocea 
interioară a emoțiilor copilului ar putea spune: Mama a plecat. 
Nu mă place – m-a grăbit jos din pat apoi mi-a ordonat să
mănânc micul dejun. A gângurit la bebeluș, dar pe mine nu mă 
place. Mă simt îngrozitor. Uite-l pe Joey. El pare fericit. El de 
ce are posibilitatea să fie fericit?  Copilul e iubit. Are părin
buni. Dar când se simte deconectat ar putea să se răzbune pe 
ceilalți. 

         Dacă un copil se simte în siguranță, îți va arăta mai 
ușor sentimentele 

         Când se simt în siguranță să-și arate sentimentele, copiii 
supărați nu vor răni pe nimeni. Ei simt o legătură puternică cu 
părintele sau educatoarul și vor apela la ajutorul celei mai 
apropiate persoane iubite. Vor plânge și vor elibera ghemul de 
sentimente de frică și suferință pe care îl au. Adultul care 
ascultă și permite copilului să se ”destrame” îi face copilului un 
cadou uriaș – oferă destulă grijă și afecțiune cât să
copilului să vindece sentimentele care îi fac viața grea.

        Dacă un copil NU se simte în siguran
semnaliza nevoia pentru atenție devenind agresiv

        Copilul care se dezlănțuie agresiv se simte
înspăimântat sau singur. Nu pare să-i fie frică atunci când 
mușcă, impinge sau lovește, dar frica este de fapt miezul 
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Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 
căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere 
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să 
îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

putem spune că activitatea extracurriculară e o 
componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

i acorde atenţie,adoptând el în primul 
rând o atitudine  creatoare ,atât în modul de realizare al 
activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel o atmosferă 

copiilor. 

Cum să  ajutăm un copil agresiv? 

MUNTEANU – 
Averești, jud. Vaslui 

Mai întâi, este necesar să întelegem, că copiii nu vor să 
facă rău nimănui. Ei ar prefera să se distreze, să se simtă în 

ță și iubiți. Ei se joacă frumos atunci când se simt 

tunci când copiii pierd sentimentul de conectare, ei se 
ți, speriați sau izolați. În această stare de 

ță emoțională”, ei se năpustesc asupra altor copii. 
nează să fie răutăcioși. De fapt, 

ță obișnuită la grădiniță, vocea 
țiilor copilului ar putea spune: Mama a plecat. 

a ordonat să-mi 
ș, dar pe mine nu mă 

l pe Joey. El pare fericit. El de 
ce are posibilitatea să fie fericit?  Copilul e iubit. Are părinți 

să se răzbune pe 

ță, îți va arăta mai 

și arate sentimentele, copiii 
ți nu vor răni pe nimeni. Ei simt o legătură puternică cu 

și vor apela la ajutorul celei mai 
și vor elibera ghemul de 

și suferință pe care îl au. Adultul care 
și permite copilului să se ”destrame” îi face copilului un 

și afecțiune cât să-i permită 
ța grea. 

Dacă un copil NU se simte în siguranță, poate 
ție devenind agresiv 

țuie agresiv se simte trist, 
i fie frică atunci când 

frica este de fapt miezul 

problemei lui. Frica îl privează pe copil de sentimentul de 
afecțiune față de ceilalți. Încrederea naturală a copilului este 
înăbușită de sentimente precum: ”Nimeni nu mă înțelege. 
Nimănui nu-i pasă de mine.” Dacă prive
vezi cum aceste sentimente transformă fa
înainte de a se dezlănțui, furându-i flexibilitatea 
priviri. 

        Copiii au aceste sentimente de izolare indiferent de cât de 
apropiați și iubitori sunt părinții lor. Unii copiii sunt 
înspăimântați și agresivi doar ocazional. Unii copiii au constant 
sentimentul de frică și disperare care provine din circumstanțe 
ce nu au putut fi controlate de nimeni. Copiii dobândesc frica 
dintr-o naștere dificilă, ca urmare a unor tratamente medicale, a 
tensiunilor din familie, a tristeții celor din jurul lor sau ca 
urmare a absenței unor persoane dragi. Orice moment în care 
copilului i-a fost frică, poate crea o tendin

        Părinții și educatorii au puterea de a ajuta un copil agresiv.
Agresivitatea nu poate fi ștearsă folosind rațiunea, 
argumentele logice. Ghemul interior de emo
fi atins cu recompense și pedepse. Copilul nu
comportamentul din momentul în care se simte deconectat.

        Primul pas pentru a ajuta un copil agresiv este să oprim 
comportamentul apropiindu-ne și oferind conectare. Apoi, 
ascultarea îl ajută să vindece suferința pe care o simte. Copilul 
va râde sau va plânge, va tremura, va transpire sau se va zbate 
cu putere. Adultul oferă conectare și siguranță și timpul necesar 
copilului pentru a se elibera de frică. Plânsul, zbuciumul fizic 
transpiratul ajută sistemul limbic – 
alarma emoțională atunci când simte frică 
ordinea și să funcționeze creând o breșă pentru sentimentele ce 
nu pot fi controlate. 

       Iată câțiva pași simpli pe care îi poți urma atunc
copilul devine agresiv. Cu timpul, aceste măsuri vor goli 
creierul copilului de emoțiile care cauzează agresivitatea, îl vor 
apropia de tine și îl vor face mai flexibil în joaca cu ceilalți 
copii. 

       Cunoaște-ți copilul și pe tine însuți

        Roagă pe cineva să te asculte cât timp vorbe
sentimentele care te încearcă pe tine atunci când copilul este 
agresiv. Comportamentul supărător declan
de emoții – frică, furie, vină – care ne fac incapabil să arătăm 
căldură, ba mai mult ne face să reac
speriem și mai tare pe copii. Vorbind cu un alt adult și 
descărcând aceste sentimente te ajută să te pregăte
ajuta pe copilul tău. 

        Observă. În ce condiții copilul este copleșit de fric
Cumva după ce mami a fost plecată la o 
înainte? Poate după ce au fost certuri în casă? Sau poate când se 
adună mai mulți copii la un loc? Când e lăsat să se joace singur 
cu un frate într-o altă camera? În general, părin
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. Frica îl privează pe copil de sentimentul de 
țiune față de ceilalți. Încrederea naturală a copilului este 
șită de sentimente precum: ”Nimeni nu mă înțelege. 

i pasă de mine.” Dacă privești cu atenție poți să 
vezi cum aceste sentimente transformă fața copilului, chiar 
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Copiii au aceste sentimente de izolare indiferent de cât de 
ți și iubitori sunt părinții lor. Unii copiii sunt 

ți și agresivi doar ocazional. Unii copiii au constant 
și disperare care provine din circumstanțe 

au putut fi controlate de nimeni. Copiii dobândesc frica 
ștere dificilă, ca urmare a unor tratamente medicale, a 

ții celor din jurul lor sau ca 
ței unor persoane dragi. Orice moment în care 

a fost frică, poate crea o tendință către agresivitate. 

ții și educatorii au puterea de a ajuta un copil agresiv. 
ștearsă folosind rațiunea, 

Ghemul interior de emoții intense nu poate 
și pedepse. Copilul nu-și poate controla 

comportamentul din momentul în care se simte deconectat. 

Primul pas pentru a ajuta un copil agresiv este să oprim 
și oferind conectare. Apoi, 

ța pe care o simte. Copilul 
va râde sau va plânge, va tremura, va transpire sau se va zbate 

și siguranță și timpul necesar 
copilului pentru a se elibera de frică. Plânsul, zbuciumul fizic și 

 partea de creier care dă 
țională atunci când simte frică – să își restabilească 

și să funcționeze creând o breșă pentru sentimentele ce 

țiva pași simpli pe care îi poți urma atunci când 
copilul devine agresiv. Cu timpul, aceste măsuri vor goli 

țiile care cauzează agresivitatea, îl vor 
și îl vor face mai flexibil în joaca cu ceilalți 

ți copilul și pe tine însuți 

Roagă pe cineva să te asculte cât timp vorbești despre 
sentimentele care te încearcă pe tine atunci când copilul este 
agresiv. Comportamentul supărător declanșează în noi o serie 

care ne fac incapabil să arătăm 
mai mult ne face să reacționăm astfel încât să-I 

și mai tare pe copii. Vorbind cu un alt adult și 
descărcând aceste sentimente te ajută să te pregătești pentru a-l 

ții copilul este copleșit de frică? 
Cumva după ce mami a fost plecată la o ședință cu o seară 
înainte? Poate după ce au fost certuri în casă? Sau poate când se 

ți copii la un loc? Când e lăsat să se joace singur 
o altă camera? În general, părinții pot ghici 
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destul de bine când copilul lor se simte deconectat și devine 
agresiv. 

        Nu te amăgi! Nu mai spera că ”de data asta nu se va 
întâmpla”. Pregătirea emoțională este importantă. Dacă atunci 
când vă hârjoniți, copilul te mușcă, fii pregătit mental că o va 
face din nou și data următoare. ”Patrulează” cu atenție dar 
prietenos pentru a surprinde comportamentul de cum se 
declanșează.   Fii pregătit pentru agresivitate rămânând în 
apropierea copilului. Vino atât de aproape cât este necesar 
pentru a ajunge la copil imediat în caz că se manifestă agresiv. 

        Când comportamentul așteptat se manifestă, este necesar 
să fii destul de aproape pentru a interveni rapid și calm pentru 
a opri mânuța copilului tău să aterizeze în părul cuiva ori dinții 
lui să te composteze sau pumnișorul să lovească un prieten. 
Deoarece copilul nu poate controla comportamentul agresiv, 
are nevoie de tine pentru a-l opri să rănească pe cineva. Poți 
să spui ceva de genul: ”Nu te pot lăsa să-l lovești pe Jamal” sau 
”Oh, nu, nu cred că vreau ca dințișorii ăia să se apropie mai 
mult”, în timp ce îi ții fruntea la câțiva centimetri de umărul tău. 

       Oprește comportamentul apoi Rămâi și Ascultă 

       După ce ai oprit comportamentul, conectează-te! Dă-i 
copilului supărat contact visual, o voce caldă și contact fizic 
blând. Are nevoie de un semn că e în regulă să-ți arate cum se 
simte. Poți să spui lucruri precum: ”Știu că nu te simți bine”, 
”Sunt aici și am să te mențin în siguranță”, ”Se pare că ți-e greu 
acum”, ”Spune-mi te rog despre cum îți este”, ”Nimeni nu e 
supărat pe tine” sau ”Vreau să stau cu tine acum”. 

        Sentimentele care cauzează agresivitatea vor ieși la 
suprafață. Plânsul și lupta fizică le vor ajuta pe copil să se 
elibereze de emoțiile care îl determină să se comporte astfel. Nu 
te aștepta de la copilul tău să fie rezonabil. Cel mai probabil el 
nu va folosi cuvinte pentru a-ți spune cum se simte. Limbajul 
corporal sau tonul pe care plânge sau urlă îți vor vorbi. Arată-i 
afecțiunea ta în timp ce se revoltă plin de supărare. Menține pe 
toată lumea în siguranță limitându-i mișcările atunci când este 
nevoie – prinde-i încheietura pentru a nu-ți smulge ochelarii sau 
pune-i o mână în jurul taliei pentru a nu-i permite să te lovească 
peste picioare. 

        În timp ce își descarcă de emoțiile puternice nu poate 
raționa. Nu-i ține predici și nu-i da explicații. Chiar și copiii 
foarte mici știu diferența între bine și rău. Dar când sunt 
inundați de sentimente, nu pot asculta vocea interioară a rațiunii 
și nici pe a ta. După ce sentimentele nefericite s-au dizolvat, 
copilul poate să-și amintească singur principiile și valoriile pe 
care i le-ai insuflat. 

Dacă ajungi prea târziu, decide pe cine vei asculta mai întâi. 

       Dacă ajungi la locul faptei prea târziu, atunci mai mulți 
copii vor avea nevoie de ajutorul tău. Îndepărtează primejdia 
imediat. Pune mâna peste jucăria ce stă să fie aruncată, 
descleștează degetele copilului din părul surioarei lui. 

       Nu arunca vina, nu rușina și nu pedepsi! Acest fel de 
acțiuni mai mult înspăimântă copilul și îl izolează. Adăugă alte 
răni la cele care deja cauzează agresivitatea în copilul respectiv. 

        Decide-te pe cine vei asculta mai întâi. Atât agresorul cât 
și victima au nevoie de tine. Vei fi mult mai eficient dacă te 
vei concentra pe rând pe fiecare copil, dându-le câte un moment 
de atenție. Încearcă să dai aceeași cantitate de atenție și 
agresorului și victimei. Bineînțeles, cineva trebuie să verifice 
daunele suferite de victimă și să-i arate că îi pasă. Dacă 
hotărăști să te concentrezi pe agresor, îi poți spune copilului 
care a fost rănit: ”Îmi pare rău. Asta a durut. Am să stau un 
moment cu tine. Apoi trebuie să o văd pe Natalia și să o ajut – 
cred că era tare supărată dacă ți-a făcut așa ceva.” Ai putea să 
încerci să ții aproape copilul care plânge în timp ce oferi 
asistență agresorului. 

         Fă tot ce poți pentru a îndepărta sentimentul de vină 

        Trebuie să înțelegi următorul lucru, copiii care rănesc alți 
copii se simt deja vinovați și se îndepărtează și mai mult de 
oameni decât o fac deja. Vinovăția șterge din mintea copilului 
abilitatea de a arăta că îi pasă. Acea privire care spune ”Nu-mi 
pasă” este înșelătoare. De fapt copilul are inima sfâșiată pentru 
că a ajuns atât de disperat. De multe ori, acest sentiment îi 
împiedică pe copii să plângă și să se elibereze de sentimentele 
care i-au copleșit și care au cauzat agresivitatea. Dacă nu plâng 
sau nu se luptă cu sentimentele care sunt sursa agresivității, vor 
avea în continuare probleme în a-și controla impulsurile 
agresive, deci obiectivul tău trebuie să fie CONECTAREA. 
Un copil care se simte conectat poate să își vindece fricile. Un 
copil care NU se simte conectat, NU poate să lucreze cu fricile 
lui. Fii generos cu conectarea! Copiilor le vine mai ușor să se 
conecteze cu tine dacă află că îți dorești să fi ajuns la timp să-i 
ajuți. Ai putea să spui ceva de genul: ”Îmi pare rău că nu am 
observat că ești supărat pe Tudor. E treaba mea să vă mențin în 
siguranță. Știu că nu ai vrut să-i faci rău.”Dacă în acet moment 
copilul poate plânge sau face un tantrum, atunci procesul de 
vindecare a început. ASCULTĂ! Uneori, simpla ta prezență 
poate sparge crusta izolării, iar sentimentele pot curge 
nestăvilite. Sentimentele pe care le exprimă acum sunt sursa 
problemei. Ar putea să se simtă furios pe tine sau deodată să îi 
fie frică să fie atins sau să îl înspăimânte apropierea de tine. 
Aceste răspunsuri de frică indică încrederea pe care o are 
copilul că tu poți face față celor mai înspăimântătoare și 
sălbatice sentimente ale lui. Dă-i șansa să elibereze aceste 
sentimente până când ajunge la o stare de calm. Va decide 
singur când a terminat. 

        Un copil care nu-și poate arăta sentimentele nu e 
defect, doar se simte pierdut și izolat 

       Uneori, un copil care a rănit pe cineva, nu poate simți 
nimic. Sentimentul de vină înconjoară cu un gard înalt sufletul 
lui. Nu se simte deloc în siguranță. Poate cel mai bun lucru pe 
care îl poți face este să petreci cu el un moment – sau cinci sau 
zece – în care să îi acorzi atenția ta făcând ceva ce el își dorește. 
Nu înseamnă că îi recompensezi comportamentul ”rău”. De 
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fapt, îl ajuți pe copilul tău să se reconecteze. El are sentimente 
puternice pe care are nevoie să le elibereze și în scurt timp va 
găsi un motiv să se supere și vei avea astfel ocazia să ajuți din 
nou. Pretexte foarte ușor de accesat ar putea fi faptul că nu-și 
găsește jucăria preferată sau că urăște cum i-ai tăiat sendvișul. 
Aceste mici pretexte îi permit copilului să plângă așa cum nu a 
putut-o face înainte. 

        Fă tot ce poți pentru a încuraja apropierea și a restabili 
conectarea 

        Încurajează copilul să vină la tine când este supărat. 
Copiilor nu le vine ușor să facă asta atunci când poartă în suflet 
un ghem de tensiuni, dar oferind alternativa în care tu îți dorește 
să vină la tine când are nevoie de ajutor, setează direcția pe care 
o poate urma în etapele următoare ale vieții. După multe 
episoade de plâns în brațele tale și după ce a eliberat o parte 
din frici, ai mai mari șanse să caute ajutorul tău în loc să 
rănească pe cineva atunci când se simte deconectat. 

       Petrece timp cu copilul și încearcă să-i stârnești râsul cât de 
des poți. Conectarea prin joacă, cu un adult blând, poate fi o 
metodă puternică de a păstra sentimentul de apropiere mai mult 
timp. Senzația de apropiere și stare de bine, îl vor ajuta să 
rămână în buni termeni cu prietenii și frații săi. 

       Ceea ce trebuie să-ți amintești este că un copil agresiv 
este un copil condus de frică 

     Nu te lăsa păcălit de crusta subțire ca o hârtie a 
comportamentului pe care îl expune și cu care își protejează 
inima fragilă. S-a întâmplat ceva ce l-a speriat, iar el face tot ce 
poate pentru a se proteja. Acum așteaptă pe cineva, posibil chiar 
pe TINE, să se apropie și să întrebe ce s-a întâmplat, să asculte 
și să-i spună că e un copil bun chiar și atunci când se simte rău. 
Dacă te-ai săturat sau ești furios pe comportamentul copilului 
tău, caută un alt adult care să te asculte pe tine, fără să te judece 
și fără să-ți dea sfaturi. Vorbește despre ceea ce-ți vine ție să 
faci atunci când începe comportamentul agresiv. Vorbește 
despre cum era tratată agresivitatea atunci când erai tu copil. 
Cei mai mulți dintre noi simt nevoia să fie agresivi atunci când 
copiii lor sunt agresivi cu ceilalți. Găsește în sufletul tău 
gândurile care te fac să râzi și să plângi. Stai pe firul acestor 
gânduri și eliberează conglomeratul de sentimente care te 
tensionează atunci când încerci să intervii sau să te conectezi. 
Uneori ajută să îți scuturi zdravăn partenerul de ascultare, să 
lovești cu pumnii în canapea sau să găsești o altă metodă de a-ți 
elibera energiile agresive. Acest fel de ascultare îți va permite, 
în momentele dificile, să rămâi concentrat pe copil în loc să fii 
distras de propriile tale tensiuni. 

Iată un exemplu despre cum un tată și-a ajutat copilul cu un 
comportament agresiv: 

     Prietenul meu are un copil de 6 ani pe nume Matei care, în 
ultima vreme, a devenit agresiv cu alți copii. Îl cunosc de când 
avea două săptămâni. A adoptat acea atitudine de ”nu-mi pasă” 
și e mereu foarte solicitant, ceea ce o sperie pe mama lui și îi 

îndepărtează pe ceilalți adulți. Această atitudine îi face 
probleme cu partenerii de joacă, îl izolează și are potențialul de 
a-l transforma într-un agresiv cronic. Uneori se întâmplă să 
strige ”De ce nu mă omori și gata!”, ceea ce îi nedumerește și îi 
alarmează în același timp pe cei din familie. Am fost invitat să 
perec timp cu el într-un weekend, iar el a fost încântat să mă 
primească. 

    Din momentul în care s-a trezit sâmbătă dimineață a căutat 
orice oportunitate pentru a juca jocuri dure. Ne-am hârjonit din 
plin, am făcut trânte, am făcut tot felul de concursuri care ne 
puneau la încercare puterea fizică, întreceri si sărituri pe 
trambulină și ne-am jucat de-a ”v-ați ascunselea”. Am încercat 
o varietate de strategii de jocuri de ascultare și-am dat-o în 
fasole la numeroase jocuri la care el a fost mai bun decât mine. 
Ne-am conectat bine de tot. Apoi el a cerut să invităm un băiețel 
din vecini să ni se alăture. Am explorat împreună cartierul până 
am ajuns în curtea unei școli. Băieții au încercat din răsputeri să 
omoare niște veverițe aruncând pietre în ele. Au râs mult. La 
început mi-am făcut griji pentru veverițe și pentru 
comportamentul lor, dar m-am gândit să dau o șansă jocului să 
văd unde duce și am hotărât să nu pun încă limită. Din fericire 
nu a mai fost nevoie pentru că veverițele au fost mai rapide 
decât băieții. 

    Mai târziu, Matei a devenit mai dur, arătându-și 
comportamentul de ”băiat rău” față de prietenul lui. Între băieți 
au început să apară disensiuni. Băiatul mai mic a cedat la câteva 
dintre cererile lui Matei apoi a devenit din ce în ce mai puțin 
flexibil. Într-un sfârșit m-am dus lângă Matei mi-am pus mâna 
peste umerii lui și i-am spus că n-am să-l las să se comporte așa. 
I-am spus că nu poate continua să strige, să țipe și să-și 
maltrateze prietenul. Știam că felul în care se comporta nu era o 
reflecție a valorilor ce i le transmisese familia. ”Nu așa 
interacționăm cu ceilalți”, i-am spus. A început să protesteze, s-
a supărat pe mine și a vrut să plece. I-am spus că vreau să stea 
cu mine. I-am amintit că mie îmi place de el foarte mult. Mi-am 
pus mâna în jurul umerilor lui, iar el a început să se lupte cu 
mine apoi a izbucnit în plâns. 

    În timp ce plângea i-am spus: ”Matei eu te cunosc. Tu nu 
vorbeai așa cu alți copii. Știu că nu te băteai cu ei așa cum o faci 
acum. Eu nu te-am văzut niciodată comportându-te astfel. Ce s-
a întâmplat să te facă să te comporți așa?”. A plâns puternic o 
perioadă lungă de timp încercând mereu să se lupte cu mine. 
Îmi pusesem mâinile în jurul lui destul de larg, dar sufficient cât 
să-l împiedic totuși să fugă. L-am încurajat să se împingă tare în 
mine, să se lupte și i-am admirat puterea de a se folosi de 
rezistența mea pentru a lucra la niște sentimente atât de 
puternice. Îl întrebam din când în când ”ce s-a întâmplat?”, iar 
el răspundea ”vreau să mă țină mama în brațe” (mama lui venise 
cu noi și stătea foarte aproape). După un timp mi-a spus pe un 
ton categoric: ”N-am să-ți spun. Dă-mi drumul!”. I-am răspuns: 
”Încă puțin” și am rămas să ascult în continuare potopul de 
sentimente ce se revărsa din el cu gândul că în sfârșit de 
apropiam de ceva semnificativ. Întrebam în continuare cu 
blândețe ce s-a întâmplat, iar el continua să plângă cu putere. 
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    Într-un sfârșit, mi-a povestit incidentul care îl speriase 
rănise. Un alt băiat se comportase cu el exact așa cum făcuse el 
astăzi cu prietenul lui și îl mai și lovise peste față. În acel 
moment, nu fusese capabil să se apere, să lupte pentru el 
A mai plâns o perioadă lipit de mine. Suspine lungi au scos la 
iveală mâhnirea pe care o purta cu el. Totul s-a terminat cu bine. 
De atunci înainte comportamentul lui s-a mai îndulcit. În acea 
seară când ieșisem împreună cu o altă familie, un alt b
avut o criză de plâns când mama nu l-a dus acasă ”chiar acum”. 
Matei a oferit suport și asigurări tânărului său prieten în timp ce 
acesta plângea și protesta. Cred că mai are mult de plâns până să 
se elibereze de tot de sentimentele care îl fac să
așa, dar cred că am făcut un pas important. 

Cunoaşterea copilului ca 
metodă de optimizare 

Prof. Liliana

       Se ştie că activitatea educaţională se realizează numai 
după ce cunoşti amănunţit, din punct de vedere psihologic 
subiectul care face obiectul unei astfel de intervenţii.

mile Planchard consideră că, mai întâi trebuie să fi un 
bun psiholog şi apoi un bun pedagog. Cheia de boltă a 
pedagogiei o reprezintă cunoaşterea copilului care este 

tot atât de importantă ca şi cunoaşterea lumii prin care 
învăţământul îşi atinge scopurile (Nicola, I., Fărcaş, D., 1997, p. 
49).  

            Copilul constituie centrul pedagogiilor alternative. 
Această schimbare de orientare, de la adult la copil a determinat 
un real progres în acţiunea de cunoaştere a copilului, de 
organizare a instrucţiei şi educaţiei în spiritul respectării 
principiului individualităţii.  Întreaga activitate a educatorului 
este bine, să fie centrată pe copil, pe cunoaşterea nevoilor şi 
intereselor sale folosind diverse metode şi tehnici speciale 
(Dumitru, A., 2004, p.62).  

Cunoaşterea psihopedagogică este un proces organizat 
şi continu, prin intermediul căruia educatoarea scoate în 
evidenţă trăsăturile psiho-individuale ale copiilor (Ezechil, L., 
Păişi Lăzărescu, M., 2002, p.38).  

            Să cunoşti copilul înseamnă, să deţii informaţii despre 
nivelul său de dezvoltare fizică, psihică şi socială, comparativ 
cu standardele vârstei psihologice, însemnând să identifici 
nivelul de  cunoştinţe al copilului, în raport cu o
generale şi specifice ale treptei de instruire. Să cunoşti copilul 
înseamnă să stabileşti strategii eficiente de educaţie, adaptate la 
potenţialul fiecărui copil, care să-i asigure integrarea socială.

E
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nivelul de  cunoştinţe al copilului, în raport cu obiectivele 
generale şi specifice ale treptei de instruire. Să cunoşti copilul 
înseamnă să stabileşti strategii eficiente de educaţie, adaptate la 

i asigure integrarea socială. 

             Măsura, în care frecventarea g
procesul general al dezvoltării fizice, psihice şi sociale a 
copilului este relativ uşor de pus în evidenţă.

Chiar şi cei mai sceptici sunt nevoiţi să remarce că, 
măcar din punctul de vedere al condiţionărilor sociale multiple 
şi al procesului de comparare socială, pe care îl provoacă, acest 
prim mediu organizaţional, cu care se confruntă copilul exercită 
o influenţă profundă, cu rol facilitator pentru experienţele 
sociale ulterioare (Păişi Lăzărescu, M., Ezechil, L., 2002, p.9).

           Mintea omenească, ca şi corpul omenesc posedă anumite 
facultăţi şi puteri, iar acestea trebuie dezvoltate prin educaţie. 
Ce învăţăm azi, ce-ar putea să nu mai fie valabile mâine, dar 
dacă mintea omenească a fost „antrenată”, învăţată nu numai să 
memoreze, dar să şi gândească, să caute, atunci copilul va trece 
orice examen dificil şi va şti să aplice cunoştinţele însuşite în 
orice domeniu (Ţăran Hângan, N., F., 2012, p. 57).

            Cunoaşterea copilului se constituie într
durată, organizată, sistematică şi desfăşurată cu scopul de a 
proiecta un program educaţional individualizat, prin care să se 
sprijine dezvoltarea copilului. Educatoarea trebuie să cunoască 
copilul pentru a şti cum să procedeze în continuare, pentru a
stimula dezvoltarea. 

           Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care 
i le oferă rutina zilnică, interacţiunile cu ceilalţi, organizarea 
mediului şi activităţile sau situaţiile de învăţare, special create 
(Culea, L., 2003, p.13). 

Pentru a desfăşura şi proiecta un program educativ 
eficient, educatoarea trebuie să cunoască particularităţile 
psihofizice specifice vârstei, dar şi particularităţile individuale, 
concretizate în disponibilităţi şi înzestrări generale, în trebuinţe 
şi interese, calităţi intelectuale, stilul de acţiune şi de relaţionare 
cu ceilalţi copii, cu adulţii din grădiniţă, dar şi cu cei de acasă, 
ţinând cont chiar şi cu ce altă persoană intră în contact copilul, 
în diferite împrejurări.  

Astfel, putem vorbi de o cunoaştere directă 
prin folosirea unor instrumente etalonate, ca şi testele, probele, 
scalele de dezvoltare sau prin intermediul observaţiei, dar şi de 
o cunoaştere indirectă, prin culegerea unor informaţii, de la cei 
care cunosc copilul (exemplu: culeg informaţi
colegi, etc), precum şi informaţii despre familie, prin 
chestionare. Se mai pot adăuga şi alte metode de cunoaştere a 
copilului, cum ar fi: convorbirea, analiza produselor activităţii, 
experimentul (Dumitru, A., 2004, p.62).

            Observarea comportamentului este o sarcină foarte 
importantă. Toţi copiii trebuie cunoscuţi printr
psihologică de lucru, în care să se consemneze „amprentele” 
psihice şi paşii ritmului de dezvoltare
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Chiar şi cei mai sceptici sunt nevoiţi să remarce că, 
măcar din punctul de vedere al condiţionărilor sociale multiple 

procesului de comparare socială, pe care îl provoacă, acest 
prim mediu organizaţional, cu care se confruntă copilul exercită 
o influenţă profundă, cu rol facilitator pentru experienţele 
sociale ulterioare (Păişi Lăzărescu, M., Ezechil, L., 2002, p.9). 

Mintea omenească, ca şi corpul omenesc posedă anumite 
facultăţi şi puteri, iar acestea trebuie dezvoltate prin educaţie. 

ar putea să nu mai fie valabile mâine, dar 
dacă mintea omenească a fost „antrenată”, învăţată nu numai să 

moreze, dar să şi gândească, să caute, atunci copilul va trece 
orice examen dificil şi va şti să aplice cunoştinţele însuşite în 
orice domeniu (Ţăran Hângan, N., F., 2012, p. 57). 

Cunoaşterea copilului se constituie într-o activitate de 
organizată, sistematică şi desfăşurată cu scopul de a 

proiecta un program educaţional individualizat, prin care să se 
sprijine dezvoltarea copilului. Educatoarea trebuie să cunoască 
copilul pentru a şti cum să procedeze în continuare, pentru a-i 

Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care 
i le oferă rutina zilnică, interacţiunile cu ceilalţi, organizarea 
mediului şi activităţile sau situaţiile de învăţare, special create 
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intelectuale, stilul de acţiune şi de relaţionare 
cu ceilalţi copii, cu adulţii din grădiniţă, dar şi cu cei de acasă, 
ţinând cont chiar şi cu ce altă persoană intră în contact copilul, 

Astfel, putem vorbi de o cunoaştere directă a copilului 
prin folosirea unor instrumente etalonate, ca şi testele, probele, 
scalele de dezvoltare sau prin intermediul observaţiei, dar şi de 
o cunoaştere indirectă, prin culegerea unor informaţii, de la cei 
care cunosc copilul (exemplu: culeg informaţii de la părinţi, 
colegi, etc), precum şi informaţii despre familie, prin 
chestionare. Se mai pot adăuga şi alte metode de cunoaştere a 
copilului, cum ar fi: convorbirea, analiza produselor activităţii, 
experimentul (Dumitru, A., 2004, p.62). 
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preşcolar până la debutul şcolarităţii. Nu trebuie uitat că, încă 
din perioada de început a vieţii, copilul evoluează, creşte, se 
maturizează, se dezvoltă sub influenţa unor condiţii multiple, de 
natură biologică, psihologică şi socială. Factorii care determină 
aceste modificări acţionează pe mai multe direcţii (Ivan, E., 
2003, p.44). 

Observarea curentă este o metodă de cunoaştere uşor 
de utilizat. Prin aceasta se urmăreşte sistematic manifestările 
psiho-comportamentale ale copilului în condiţiile activităţii lui, 
permite adunarea de informaţii despre particularităţile din 
domeniul cognitiv, socio-afectiv, psihomotor.     Informaţiile 
adunate sunt utile în activitatea managerială a educatoarei, la 
grupă, o ajută la stabilirea obiectivelor, în realizarea planificării 
activităţilor, în sistematizarea şi structurarea conţinuturilor, în 
selectarea procedeelor şi metodelor, în alegerea formelor de 
organizare, a strategiilor de evaluare.  

             În concluzie, aceste informaţii  ajută la organizarea 
întregului demers educativ. Însă, calea principală de a obţine 
informaţiile este observarea directă. Aceasta realizează spontan 
sau planificat, oferă educatoarei prilejul de a auzi, de a privi, de 
a analiza, de a vedea cum desenează, cum mânuieşte obiectele, 
cum comunică cu ceilalţi, cum împarte jucăriile, cum se joacă, 
cât timp acordă fiecărei activităţi. 

Aceste informaţii vor fi notate în caietul de observaţii 
sau se va întocmi, în funcţie de scopul urmărit, o grilă de 
observare în care să se noteze ce face copilul şi cum face 
(Dumitru, A., 2003, p. 63). 

Voi da în continuare un exemplu de grilă de observare 
care conţine itemii:  

o iniţierea activităţii; 
o stabilirea atenţiei; 
o curiozitatea; 
o  toleranţa la frustrare; 
o  relaţiile cu educatoarea; 
o  acceptarea regulilor şi a limitelor; 
o  interacţiunea cu alţi copii. 

Grila permite conturarea unui portret socio-emoţional 
al copilului. În vederea cunoaşterii copilului se pot aplica multe 
modalităţi şi astfel un exemplu ar putea fi următorul: să li se 
ceară copiilor să reconstituie imagini din cuburi, urmărindu-se 
dezvoltarea operaţiilor gândirii, nivelul de formare a 
deprinderilor motrice, atenţia, rapiditatea, etc. 

Adeseori trebuie urmărită adaptabilitatea copilului în 
mediul grădiniţei. Nu toţi copiii se adaptează cu uşurinţă, unii 
fiind foarte apropiaţi de mama, iar desprinderea de aceasta, de 
multe ori este dificilă. Treptat, însă, copilul se va obişnui cu 
mediul de grădiniţă, îşi vor face prieteni, atât printre copii, cât şi 
printre jucării. La vârsta de trei ani se pare că, prietena lor cea 

mai bună este educatoarea, urmărindu-i paşii acesteia ori încotro 
s-ar îndrepta aceasta. 

Deci, adaptarea poate fi înţeleasă ca expresie a 
ansamblului de activităţi prin care o persoană îşi modifică 
conduita pentru a se acomoda optim mediului determinat. Apare 
ca un proces de organizare a relaţiei dintre preşcolarul de azi şi 
condiţiile ambientale ale şcolarului de mâine (Ivan, E., 2003, 
p.44). 

O altă metodă de cunoaştere a copilului preşcolar o 
constituie testele şi probele. Pentru preşcolari se folosesc teste 
de dezvoltare, teste de inteligenţă (exemplu: testul Binet- 
Simon), teste de desenare, etc. Prin desen, observăm universul 
interior al copilului. În felul acesta, educatoarea poate obţine 
date ale copilului, ce îi permit o evaluare a personalităţii în 
formare a copilului, a problemelor sale emoţionale, a relaţiilor 
cu familia, a inteligenţei şi afectivităţii copilului. 

  Dintre testele utilizate, la grupă, am putea exemplifica 
câteva: testul arborelui, testul omuleţului, testul desenul familie, 
testul casă-copac-persoană (J. N. Buck), testul  desenului liber. 

Prin testul omuleţului F. Goodenough oferă informaţii 
despre nivelul intelectual al copilului, pune în evidenţă 
aptitudinile de desenare, spiritul de observaţie. În acest test 
copilul primeşte  trei foi, pe care să deseneze, pe rând : o 
femeie, un bărbat şi propria persoană. În interpretarea desenului 
se urmăreşte: prezenţa diferitelor componente ale feţei (ochi, 
sprâncene, gura, urechi, păr, gât), gradul de completitudine, 
echilibrul general. Percepţia schemei corporale şi proiectarea sa 
în desen indică gradul de dezvoltare cognitivă (Dumitru, A., 
2004, p.64). Remarcabil este că, spre deosebire de fete, băieţii 
adoptă ceva mai târziu formele evoluate de reprezentare a 
omului. 

Desenarea arborelui a determinat structurarea de către 
psihologi a mai multor tipuri de personalitate: tipul complexat, 
inhibat; persoana este mai puţin imaginativă, viaţa intelectuală 
este dominată în introversie; tipul vesel,  optimist; interesat de 
concret; tipul ambiţios, dar lipsit de îndemânare; imaginile 
,,ţepoase” denotă introvertire, reacţii de apărare excesive, 
agresivitate uneori; tipul combinat; oameni realişti, optimişti, 
dar lipsiţi de îndemânare; conformişti, uneori oscilanţi (Ivan, E., 
2003, p.45). 

.         Dintre probele de cunoştinţe menţionăm: proba de 
contrarii, de denumire a culorilor, de reconstituire a unei 
imagini, de completare a unei lacune, de grupare a figurilor 
geometrice, de copiere a unor obiecte, etc. Aceste probe pot fi 
realizate de educatoare pentru fiecare nivel, ţinând cont de 
programa activităţilor, de nivelul grupei, de caracteristicile 
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psihofizice ale copiilor ce vor fi testaţi. Conţinutul probei diferă 
în funcţie de scopul urmărit. 

             Rezultatul probei se consideră a fi bun, când copilul 
rezolvă corect cel puţin 50% din sarcini.Toate aceste metode de 
cunoaştere, permit educatoarei să-şi formeze o imagine globală 
asupra copilului, asupra posibilităţilor şi a direcţiilor în care 
trebuie sprijinit. 

Mai stai o clipă... 

Tatălui meu 
 
Mai stai o clipă, Truditorule 
mai lasă-mă să-ți mai sărut o dată 
palma bătucită și crăpată  
cu carea-ai frământat cu lacrimă ogorul 
și păinea o ai plămădit cu dorul 
și-n picuri grei de sânge-ai pus 
toți psalmii tăi fără cuvinte 
- doar cântec de-nviere nins- 
ce curge-acum de pe icoană 
prin degetele încleștate-a izbăvire 
și a tăcere spălată de clocot 
cu fumul de tămâie-ncet urcând 
prin înserarea tângului de clopot... 
 
Mai stai cu mine-o clipă, Truditorule, 
o clipă ruptă dintr-o veșnicie 
acum  la ceasul suspendat de vecernie!... 
 
Mai știi ?... 
 
Mai știi tu, Ană, cum ploua 
Prin ochii verzi cu așchii de lumină 
Se însera gândul miop 
Sub valul de furtună 
Și toată herghelia cerului  
Pornise cavalcadă albă 
Prin carnea lutului nebună... 
 
Cum ochiul inimii lipit de zări 
Te sfârteca și te-nchidea în zid 
Cu timpul răsturnat în veșnicie 
Cu sânul lapte șiroind 
Iar noaptea-nfiorări de piatră  
Se ondulau în brațe moi de-alint 
Fără de capăt rugă vie 
Și pruncului de soare însetat 
Framăt de apă curgătoare în granit ?... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019

psihofizice ale copiilor ce vor fi testaţi. Conţinutul probei diferă 
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Ana OPRAN 

Ninsoare 
                
Iubito, ninsoarea s-ntors 
cu spulber de vise pe zare 
și aripi albe de-abatros 
 și-au înghețat zborul pe mare. 
 
Mă arde frigul din privire 
când peste gene iarăși ninge 
ca o năprasnică orbire 
Se-ntinde gheața înspre sânge. 
 
Mi-e teamă , în amurgul greu, 
că vom muri, muguri pe ramuri 
că nu vom ști nici tu, nici eu 
să înflorim, cireși la geamuri. 
 
M-oi rătăci în alte vremuri 
Din caierul zăpezii tors... 
De ce tresari și te cutremuri 
Iubito? 
Ninsoarea s-a-ntors!... 
 

Altor file
 

Georgeta POPOVIC
 
Încă am nevoie de păsări  
Mâna aceasta întinsă 
Stă să le numere penele 
Altor file 
 
Balene îmi albăstresc sub rotule 
Eșarfa genunchilor 
Fluturând în aorte cohorte 
Altor file 
 
Arde-le focul oceanule 
Nu mai pot să nu știu 
Nu mai pot să nu văd 
Nu mai pot să nu fiu 
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Nu mai pot să tac  
Altor file 
 
Dar ciudat 
Nu mă mai tem c-am uitat 
Că o singură dată  
Sunt aici 
Altor file  
 
Cui am trebuit mai mult 
 
Cui am trebuit mai mult decât ție, 
Suflete ? 
Câtă veșnicie a perindat 
Împrejurul  
Împrejurului tău, împrejurului meu 
Până în clipa când Dumnezeu 
Nu a mai vrut să îl separe 
Curgându-l prin fiecare  
Două linii ce s-au cuprins  
Una în alta  
Împrejmuindu-se pe rând 
Atât de strâns 
Încât o alta  
Nu poate pătrunde între ele, 
Făr-a le sângera 
Unde începe rana mea ? 
Unde sfârșește rana ta ? 
Și mai cu seamă când și-n care ochi 
Se-aprinde-acea scânteie  
Jăratecului de femeie 
În pleoapa ce ne vrea  
Capete la două punți 
Să ardem împreună deodată… 
Din care sori  
Și pentru care stele?.... 
 
Hieroglifă în zenit 
 
Suflete vino şi ascultă 
Cum noaptea-și picură egal 
Secundă cu secundă ora  
Penumbră gândului pribeag!... 
 
Iar o desface-n şapte linii  
Ce s-arcuiesc frenetic, lung 
Roţi la trăsura mea de humă 
În care-alerg să te ajung !.. 
 
Suflete al meu,  
E-n noapte o  tăcere  
De hieroglife care pier 
Surpându-și formele-austere 
De-atât mister, 
Că însăși noaptea a pierit  
Halou demonic, devorant 
Fără hotare, fără chip 
Lăsându-mă în urma-i,  
Însămi,  
O hieroglifă în zenit!.. 
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                   Desfrunzit de gânduri
(poeme) 

 
 Nicolae VĂLĂREANU 

 
Sunt mai desfrunzit decât un copac, 
nicio pasăre nu-mi cântă pe ramuri, 
doar vântul subțire cu aripile reci 
trece spre ținuturile de miazănoapte. 
Straturi de ceață se desfășoară peste păduri,
la marginea zilelor în crengile uscate 
cu răsuflarea stinsă, pământul doarme, 
dar nicio urmă nu se întoarce la vedere,
nicio fântână nu se apleacă 
în oglinda apei să-și culce stelele. 
 
Totul e străin, noaptea mea-i de smalț 
în care apa se furișează-n nisip. 
Norii se cuprind în brațe și se strâng 
cu fulgere tăiate prin ferestre. 
Din tot ce mi-a rămas în gânduri 
nu-i nici o femeie, doar câinele lup 
și caii lunii sub copacii goi 
pe marginea râului plâns de sălcii 
fără niciun pod să-l treacă. 
 
Dragoste grăbită 
 
Din tine se hrănește iubirea, 
inima-i gura ei 
cu foamea pe buze. 
 
Când simți dogoarea-i 
atingere împlinind 
timpul pare a se stinge, 
senini, 
ochii se întrec să se soarbă... 
 
Sunt ore când mâinile astâmpăr nu au, 
iar aproapele se confundă cu tine 
și totul se schimbă, 
 
încât fiorul care mă pătrunde 
răbdare nu are, 
dragostea se topește în sânge 
și sângele putere îmi dă. 
să te fac mireasă. 
 
Ce era să fie, a fost 
 
Era stăpânită de ceva ce nu bănuia 
sub pielea ei se plimba un ins 
care-și făcuse sub ea acoperiș. 
Inima i-a destăinuit trupului 
dar nu s-a întâmplat nimic. 
Convinsă de adevărul cuvintelor, 
credea în ele, 
era sigură că se va întâmpla 
un noroc, ori o deznădejde. 
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Desfrunzit de gânduri 

VĂLĂREANU SÂRBU - Sibiu 

ță se desfășoară peste păduri, 

 
dar nicio urmă nu se întoarce la vedere, 
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Avea încredere în sângele ei 
dar îi era frică când se tăia, 
capul îl ținea sus, vanitoasă. 
Nu se dădea bătută c-una cu două, 
un hop de sărit 
nu era niciodată prea mare, 
se culca pe urechea fidelă 
nu așa sigură pe cât de riscantă 
și ce era să fie, a fost, 
o singurătate în doi. 

Sunt 
 
Sunt schimbător ca vântul, 
de la dulcea adiere la vuietul năprasnic, 
ploaie măruntă ori vijelie sunt; 
peste deal, peste câmpie, 
peste inima cu nervuri în frunză de tei. 
 
Chiar soarele răsărit 
urcă și coboară viteaz pe bolta cerului 
mai binefăcător decât fructul 
și roditor cum ploaia pe buzele pământului. 
 
Pomii înfloresc veseli 
în cercuri cu margini subțiri 
lumina își desfășoară razele, 
ca o pendulă a timpului 
mută, 
dar niciodată oprită. 
 
Sunt un privitor cu ochi de smarald. 
 
Fragii sălbatici 
 
Chiar vâslind spre lumină, 
partea drumului mai norocoasă 
trece printr-un ochi de pădure 
cu fragii sălbatici copți. 
 
Acolo am devenit culegători. 
 
Cuvintele ne sunt puține, 
buzele ca și fructele roșii și cărnoase, 
aroma fragilor este și aroma ta, 
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febra înroșește dorințe. 
 
Inimile paznici ai iubirii noastre 
respiră mirosul din aer 
și flămânde se doresc. 
 
Asemenea luminii din fiecare ochi, 
irisul tău verde 
nu mă lasă să rabd singur. 
 
Când se retrage frumosul în sine 
 
Când mă voi întrupa-n altceva, gândurile
oamenii nu vor ști dacă am trecut pe străzi,
clădiri ruginite căzute-n ruină 
o să le mângâie cerul. 
 
În serile de trăire când se retrage frumosul în sine.
un cântec se va auzi în surdină 
într-o noapte a conștiinței 
reflectat de inimi care pot să bată iarăși.
Iureșul ce îi stăpânește pe oameni, căutările zilei
îi despart de suflet și-i alungă pe țărmuri stră
de unde Carpații nu se mai văd și îi cheamă.
 
În inima amară cu lacrima arsă în depărtări,
mă împuținez în fiecare clipă și n-am pe cine lăsa,
să guste vinul pelin în dulcele delir 
prin care iubim cântecul primăvara, 
vrăbiile și rândunicile în cuiburi sub strea
clocind. 
 
La capătul așteptării se deschid porțile,
bucuria presimte și fuge-n față, 
ne așteaptă acasă 
acolo unde am viețuit prin secole. 
 
Cum vom învinge iarna 
 
O să se răzbune iarna, iubito...! 
 
Vom trage cu frânghiile săniile din cer,
până sosesc caii zăpezii. 
 
Vom lega clopotele de norii albi, 
până se vor sparge ninsorile. 
 
Cu sunetele lor vor ucide tăcerea, 
ne va intra cenușa sub piele, 
 
o să încălzim hainele cu verile trecute, 
apoi vom aluneca pe pârtii ca vântul, 
 
ne vom înghesui unul în altul sub pene
și ne vom sufla gândurile în piept. 
 
În inimi va arde focul mocnit, 
iarna va pleca păgubașe 
și singură... 
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n altceva, gândurile-s uitate, 
ști dacă am trecut pe străzi, 

serile de trăire când se retrage frumosul în sine. 

și. 
șul ce îi stăpânește pe oameni, căutările zilei 

țărmuri străine 
ții nu se mai văd și îi cheamă. 

În inima amară cu lacrima arsă în depărtări, 
am pe cine lăsa, 

sub streașină 

șteptării se deschid porțile, 

Vom trage cu frânghiile săniile din cer, 

 

n altul sub pene 
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de trec 
 
este un izvor sub rădăcinile nopții 
ziua bea din el numai curcubeul 
care nu-mi va spune 
drumul păsărilor care se adapă 
la pietrele așezate în cerc 
de zeii pământului 
 
și 
când trece lumea 
păsările tac 
 
se-aud cântece de harpă 
undeva departe-n apus 
râurile își numără zilele 
pe calendare de piatră 
nedescoperite de om 
 
de trec pe aproape 
toți arborii îmi plâng în ureche 
un susur viu înmiresmat 
de Frunze. 

Fiicei mele 
 
 

Luca CIPPOLA - Cesano Boscone,

Pentru că m-ai sprijinit 
și din mâinile tale  
cărări verzi pe care  
eu nebun umblam,  
arbuști 
unde sfrânciocul, 
ramurile pișcând, 
la fereastră, isteț, 
cântul redeștepta.. 
Scurtă și lungă 
fiecare silabă a ta 
totodată, 
oxigen obscurei boli, 
rupe clepsidra 
lăsându-i 
drum liber tatălui 
..pajiști strălucitoare și cețuri septembrine, 
monocromatice forme 
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Cesano Boscone, Italia 
 

ale odăilor uitate însă 
durere 
ce mai întârzie 
să-și taie aripile. 
 
A mia figlia 
 
Perché m'hai tenuto in piedi 
e dalle tue mani 
viridi sentieri che 
folle camminavo, 
arbusti 
ove l'avèrla, 
i rami pizzicando, 
alla finestra, scaltra, 
il canto ridestava.. 
Breve e lunga   
ogni tua sillaba  
a un tempo, 
ossigeno all'oscuro male, 
rompe la clessidra   
lasciando 
gioco al padre 
..prati accesi e foschie settembrine, 
monocromatiche forme  
d'obliate stanze ma 
dolore 
che ancor tarda 
a tarpare le sue ali. 
 
Maggio '92 
 
Stanca e dimessa,  
le tue pupille bucavano l'etere 
nella profonda e calda 
consapevolezza che 
il tramonto a maggio 
ci donava. 
Ricordi la sera? 
La fragranza del respiro pregno 
di fieno sulla corte che 
un'antica danza 
destava 
svelando membra pallide 
vegliate dalla luna 
di fine novecento? 
 
Mai '92 
 
Obosită și smerită, 
pupilele tale găureau eterul 
în profunda și calda 
conștiința pe care 
apusul în mai 
ne o dăruia.    
Îți amintești seara? 
Mireasma respirației încărcate 
din fân peste curtea pe care 
un dans antic 
o deștepta 
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dezvăluind membre palide   
păzite de luna  
sfârșitului nouă sute? 
 
Vidi la luna sciogliersi (ad Antonia Pozzi) 
 
Vidi la luna sciogliersi 
e cadere a cascata 
sulla superficie terrestre, 
una pozzanghera divenire fiume 
e poi 
il torrente, raccolto dalla valle, 
scaldar delle sue acque 
un cuore freddo e insofferente 
che nel presente già 
anelava all'ultimo sogno. 
Vidi le rose, il timo e la cassapanca, 
adolescenti rocce 
vibrare alla vita 
nell'energia che il futuro dava, 
ma senza quello scudo 
il buio impadronirsi di 
queste membra 
e il silenzio, non più meditazione, 
evocare il vento 
dell'ultima stagione ove, 
raccolti i segni, 
alla neve affidai la mia ultima impronta. 
 
Am văzut luna să se topească (poetei Antonia Pozzi)
 
Am văzut luna să se topească 
și să cadă în cascadă 
pe suprafața pământului, 
o băltoacă să devină râu 
și apoi 
torentul, strâns de vale, 
să încălzească cu apele lui 
o inimă rece și neliniștită 
care în prezent deja  
tânjea după ultimul vis.  
Am văzut trandafirii, cimbrul și lavița, 
stânci adolescente 
să vibreze pentru viață 
în energie pe care viitorul o da, 
dar fără acel scut 
întunericul să se înstăpânească asupra   
membrelor aceste 
și tăcerea, nu mai meditație,  
să evoce vântul  
ultimului anotimp unde, 
semnele adunate, 
zăpezii i-am acordat ultima amprentă mea. 
 
Un che di cosmico 
 
Sentimenti discordanti 
solcavano la notte 
e le stelle come note 
ammaliavano  
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Am văzut luna să se topească (poetei Antonia Pozzi) 

il senso comune 
quasi fosse un che 
di cosmico e 
perdurante. 
Allora cessai d'esser piccolo 
e la maturità 
nelle pagine di Amrita   
sgorgava in tutta la sua 
interezza. 
Imparai a leggere in cielo 
le mie righe 
come solo i santi fanno 
ma rimasi piccolo 
e pregai ringraziando.. 

 
Ceva cosmic 
 
Sentimente discordante 
brăzdau noaptea 
și stelele ca note 
fermecau 
bunul simț 
ca și cum ar fi ceva 
cosmic și 
persistent. 
Deci încetai să fiu mic  
și maturitatea 
pe paginile lui Amrita 
se revărsa în toată   
întregimea ei. 
Învățai să citesc în cer 
rândurile mele 
așa cum fac doar sfinții  
dar rămăsei mic 
și mă rugai mulțumind.. 
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Distihuri epigramatice

 
   

                               Prof. Corneliu VĂLEANU
 
 La criză economică  
Când ţara o duce în nevoi, 
Jugu-i tras numai de boi. 
 
 Corupţii 
Trăind în lux doar din hoţie, 
Îi doare-n cot de sărăcie! 
 
 Celor care trăiesc în lipsuri 
Când buzunarul  este gol, 
Foamea-atunci le dă ocol. 
 
 Unuia care a spus că a făcut multă avere  în viaţă
Când dintre cei vii el a plecat, 
Nimic cu sine n-a luat. 
 
 La starea civilă şi la altar 
Pe veci credinţă şi-au jurat, 
Dar la puţin timp au divorţat. 
 
 Unui fanfaron politic(Ponta-ism) 
În discurs pune mult zel, 
...Lăudându-se pe el! 
 
  
             Unui fals credincios(becalism) 
Pozează-n lume credincios, 
Însă, de fapt, e-un păcătos. 
 
 Unui necredincios 
Deşi nu s-a declarat ateu, 
Înjură doar de Dumnezeu. 
 
 Unei eleve care n-a luat BAC-ul 
Nota 10 a  luat, 
 ...Doar la pat! 
 
 Sfârşitul invidioşilor 
Auzind că-s promovat, 
De invidie au crăpat! 
 
 Unui împătimit bacusian 
Dorinţa şi-a realizat deplin: 
...S-a înecat în ...vin! 
 
 Unui beţiv 
Are-un har cum altul n-are. 
Doar la dat pe gât pahare! 
 
 Ce-şi doreşte beţivul 
Un alt sfârşit eu nu-mi concep, 
...Să mor cu gura mea la cep! 
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igramatice 

Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi 

Unuia care a spus că a făcut multă avere  în viaţă 

 Testamentul  beţivului 
Cu limbă de moarte las pentru voi, 
Să mă-ngropaţi lângă butoi! 
 
 Unuia care îşi bate consoarta
Cât de mult el o iubeşte, 
...Pe la ochi o înfloreşte! 
 
Unor obezi-obeze 
Înscrişi la cura de slăbire, 
La dos se-ndoapă în neştire. 
 
 Comportamentul ipocriţilor
Prietenii eterne declarate, 
Dar se bârfesc întruna pe la spate! 
 
 Soarta multor creatori 
În viaţă de laude avut-au parte. 
Dar uitaţi sunt după moarte! 
 
 

Poezii despre ţară
 

 
                                       Prof. Liliana ALBU 

   Hora ţării mele 
 
Să-nvârtim din nou o horă, pe pământul ţării noast
Ţara noastră-i România, hai să o slăvim în pace. 
Am o inimă măreaţă, trei culori ea poartă astăzi:
Suflet roşu de român, galbenul luat din soare,
Zâmbet larg şi gândul bun. 
Albastrul luat din cerul cel senin, din lumea noastră
Şi din Dunărea măiastră, ce doineşte despre viaţă, 
Despre lupte seculare, despre robii din hotare.
Ăsta este tricolorul, steag bătrân din glia noastră,
Care flutură chemarea românaşilor spre pace.
 
    Săracă, ţara mea 
 
Săraca ţara mea română. 
Te-am adorat, ţi-am pus cunună. 
Cândva ai fost tare bogată, 
Ai fost mereu apreciată. 
 
Şi mândră-am fost de-al tău elan, 
De portul tău cel bănăţean, 
De portul tău moldovenesc, 
De portul cel ardelenesc. 
 
-O ţara mea, iubită ţară 
Ai inima atât de largă, 
Ai oameni harnici, generoşi, 
Iară copiii-ţi sunt frumoşi. 
 
    Micul românaş 
 
Pui micuţ de românaş, 
Steagul ţării îl porţi azi. 
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Unuia care îşi bate consoarta 

Comportamentul ipocriţilor 

Poezii despre ţară 

Prof. Liliana ALBU - Huşi 

nvârtim din nou o horă, pe pământul ţării noastre. 
i România, hai să o slăvim în pace.  

Am o inimă măreaţă, trei culori ea poartă astăzi: 
Suflet roşu de român, galbenul luat din soare, 

Albastrul luat din cerul cel senin, din lumea noastră 
ce doineşte despre viaţă,  

Despre lupte seculare, despre robii din hotare. 
Ăsta este tricolorul, steag bătrân din glia noastră, 
Care flutură chemarea românaşilor spre pace. 
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Roşu-i sângele vărsat 
De eroii noştri dragi. 
Galben, grâna de pe-ogor, 
Pâinea dulce din cuptor. 
Şi albastru-i cer senin, 
Pace, linişte din plin. 
România-i ţara mea 
Şi eu mă mândresc cu ea. 

Limbile italice nu provin dintr
proto-italică, ci din traco-iliro

 

Mihai VINEREANU

      Limbile italice se împart în două grupuri mari: cele 
aparţinând dialectelor-Q şi cele aparţinând dialectelor
Toate aceste limbi împărtăşesc o bună parte din lexic, 
precum şi un număr de caracteristici fonetice.

iferenţa majoră între dialectele-Q şi dialectele
aceea că sunetele labio-velare proto
*kʷ, *gʷ au trecut la p, respectiv la b, în dialectele

dar au rămas neschimbate în dialectele-Q. 

În limbile celtice avem o situaţie identică din acest punct de 
vedere, unde limbile celtice continentale (din perioada antică) 
aparţineau dialectelor-P, pe când cele insulare (şi probabil şi 
celtiberica), aparţineau dialectelor-Q.  

În cazul limbilor italice osca şi umbrica aparţineau grupului 
dialectal-P, iar celelalte (inclusiv latina) aparţineau grupului 
dialectal-Q. De fapt osca şi umbrica erau dialecte celtice, 
venite din nord pe la 1200 î.Ch. şi stabilite în penins

Aici trebuie să precizăm că în lucrări anterioare (Vinereanu, 
DELR, 2008) am arătat că strămoşii oscilor şi ai umbrilor au 
emigrat din spaţiul celtic (sudul Germaniei de azi), fapt 
confirmat atât de o serie de date lingvistice, cum ar fi trecerea 
tuturor labio-velarelor la bi-labiale (p, b), dar şi de mărturiile 
unor autori antici precum Eusebius Pamphilius, scriitor latin de 
origine galică. 

Cu alte cuvinte oscii şi umbrii erau de fapt la origine celţi, iar 
limbile vorbite de ei erau dialecte celtice, desprinse din celtica 
continentală, pe la 1200-1300 î.Ch. 

Indo-europenişti de renume, precum G. Devoto, R.S. Conway, 
M.S. Beeler şi alţii au arătat că limbile italice nu s
teritorul peninsulei italice, ci au venit din diferite zone cu 
populaţii vorbind limbi înrudite. 

Lingvişti de renume precum şi Beeler arată că limbile italice nu 
provin dintr-o limbă proto-italică, ci sânt rezultatul unor 

D
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Limbile italice nu provin dintr-o limbă 
iliro-celtică 

Mihai VINEREANU 

Limbile italice se împart în două grupuri mari: cele 
Q şi cele aparţinând dialectelor-P. 

i împărtăşesc o bună parte din lexic, 
precum şi un număr de caracteristici fonetice. 

Q şi dialectele-P este 
velare proto-indo-europene 

b, în dialectele-P, 

În limbile celtice avem o situaţie identică din acest punct de 
vedere, unde limbile celtice continentale (din perioada antică) 

P, pe când cele insulare (şi probabil şi 

În cazul limbilor italice osca şi umbrica aparţineau grupului 
P, iar celelalte (inclusiv latina) aparţineau grupului 
Q. De fapt osca şi umbrica erau dialecte celtice, 

venite din nord pe la 1200 î.Ch. şi stabilite în peninsulă. 

Aici trebuie să precizăm că în lucrări anterioare (Vinereanu, 
DELR, 2008) am arătat că strămoşii oscilor şi ai umbrilor au 
emigrat din spaţiul celtic (sudul Germaniei de azi), fapt 
confirmat atât de o serie de date lingvistice, cum ar fi trecerea 

labiale (p, b), dar şi de mărturiile 
unor autori antici precum Eusebius Pamphilius, scriitor latin de 

Cu alte cuvinte oscii şi umbrii erau de fapt la origine celţi, iar 
desprinse din celtica 

europenişti de renume, precum G. Devoto, R.S. Conway, 
M.S. Beeler şi alţii au arătat că limbile italice nu s-au format pe 
teritorul peninsulei italice, ci au venit din diferite zone cu 

Lingvişti de renume precum şi Beeler arată că limbile italice nu 
italică, ci sânt rezultatul unor 

migrări succesive de-a lungul timpului fie din spaţiul traco
iliric, fie din cel celtic. 

Într-adevăr, a existat, în mod indubitabil
iliro-celtică, iar italicii nu sânt altceva decât triburi emigrate 
din spaţiul traco-iliro-celtic, la momente istorice diferite, fie din 
Balcani (siculii), fie de pe cursul superior al Dunării (osco
umbrii), fie de pe cursul mijlociu al Dunării (latino

Prin urmare, italicii nu sânt decât un amestec de astfel de 
emigranţi (traco-iliri sau celţi), ale căror limbi au evoluat în 
mod separat de trunchiul comun, păstrând desigur o serie de 
elemente comune, ceea ce arată că ele sânt înrudite, deşi 
înrudirea lor provine dintr-o perioadă pre

Astfel că ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere lingvistic în 
peninsula italică, rezultat al influenţei reciproce a limbilor 
italice din care face parte şi lingua romana rustica, a avut 
influenţă şi în celelalte provincii. 

Mai precis: aceeaşi lingua romana rustica
remodelarea fonetică a limbilor preponderent celtice din Galia 
şi Spania, ceea ce se întâmplase anterior cu osco
peninsula italică. Aceste limbi şi dialecte locale nu
influenţate la fel de mult şi la nivel lexical sau gramatical. 
Numai astfel se explică, o serie de ”inovaţii” lingvistice (de 
multe ori comune) din limbile romanice, din secolele IX
în zilele noastre. 

Avem convingerea că lingua romana rustica nu a fost alta decât 
limba etruscă sau o variantă a limbii etrusce care s
un teritoriu întins al peninsulei italice, fiind, la un moment dat 
cea mai vorbită limbă din peninsulă. 

Înainte ca Roma să se ridice etruscii ocupau o bună parte din 
peninsula italică. Cercetătorul american Mel Copeland în 
lucrarea sa Introduction to the Etruscan
era o limbă italică, foarte apropiată de latină.

Printre alte caracteristici care o definesc în mod special este 
prezenţa articolului hotărât, fiind singura limbă italică cu 
articol hotărât, similar cu cel din limbile romanice.

Cred că cea mai importantă ajustare fonetică a fost revenirea 
lui p şi b (acolo unde proveneau din labio
europene) la qŭ sau gŭ în limbile oscă şi umbrică (de fapt două 
dialecte ale aceleeaşi limbi), făcând ca aceste limbi să nu mai 
pară atât de diferite de dialectele-Q (latina şi celelalte).

Fenomenul s-a repetat prin modelarea fonetică a l
dialectelor celtice vorbite în Galia şi Spania, transformându
fără să le elimine, aşa cum s-a crezut până acum. Acesta este un 
detaliu extrem de important de care va trebui să se ţină cont de 
acum încolo. 

În ceea ce priveşte româna, nici măc
fonetică nu a avut loc. În română, mai toate elementele lexicale 
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a lungul timpului fie din spaţiul traco-

existat, în mod indubitabil o comunitate traco-
celtică, iar italicii nu sânt altceva decât triburi emigrate 

celtic, la momente istorice diferite, fie din 
Balcani (siculii), fie de pe cursul superior al Dunării (osco-

ie de pe cursul mijlociu al Dunării (latino-faliscii). 

Prin urmare, italicii nu sânt decât un amestec de astfel de 
iliri sau celţi), ale căror limbi au evoluat în 

mod separat de trunchiul comun, păstrând desigur o serie de 
ceea ce arată că ele sânt înrudite, deşi 

o perioadă pre-italică. 

a întâmplat din punct de vedere lingvistic în 
peninsula italică, rezultat al influenţei reciproce a limbilor 

ngua romana rustica, a avut 

lingua romana rustica a reuşit să ajute la 
remodelarea fonetică a limbilor preponderent celtice din Galia 
şi Spania, ceea ce se întâmplase anterior cu osco-umbrica din 

Aceste limbi şi dialecte locale nu au fost, însă, 
influenţate la fel de mult şi la nivel lexical sau gramatical. 
Numai astfel se explică, o serie de ”inovaţii” lingvistice (de 
multe ori comune) din limbile romanice, din secolele IX-X până 

Avem convingerea că lingua romana rustica nu a fost alta decât 
limba etruscă sau o variantă a limbii etrusce care s-a vorbit pe 
un teritoriu întins al peninsulei italice, fiind, la un moment dat 

e ca Roma să se ridice etruscii ocupau o bună parte din 
peninsula italică. Cercetătorul american Mel Copeland în 

Introduction to the Etruscan Language arată etrusca 
era o limbă italică, foarte apropiată de latină. 

re o definesc în mod special este 
prezenţa articolului hotărât, fiind singura limbă italică cu 
articol hotărât, similar cu cel din limbile romanice. 

Cred că cea mai importantă ajustare fonetică a fost revenirea 
(acolo unde proveneau din labio-velarele proto-indo-

în limbile oscă şi umbrică (de fapt două 
dialecte ale aceleeaşi limbi), făcând ca aceste limbi să nu mai 

Q (latina şi celelalte). 

a repetat prin modelarea fonetică a limbilor şi 
dialectelor celtice vorbite în Galia şi Spania, transformându-le, 

a crezut până acum. Acesta este un 
detaliu extrem de important de care va trebui să se ţină cont de 

În ceea ce priveşte româna, nici măcar o astfel de modelare 
În română, mai toate elementele lexicale 
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au aceeaşi evoluţie fonetică, de la proto-indo-europeană la 
română, fie că sânt de origine traco-dacă, fie că au echivalent 
în latină, ceea ce dovedeşte că acele cuvinte care au echivalent 
în latină, nu sânt realmente de origine latină. 

Vorbind de labio-velarele proto-indo-europene, nu numai 
celticele continentale (aici includem şi osco-umbrica) le-au 
transformat în bi-labiale, ci şi traco-ilira. 

Spre deosebire de limbile celtice continentale (devenite limbi 
romanice), româna a păstrat intacte aceste bi-labiale (provenite 
din labio-velarele proto-indoeuropene), fapt care dovedeşte că 
lingua romana rustica nu a influenţat cu nimic traco-daca la 
nivel fonetic şi, în mod logic, nici la nivel gramatical. 

Singura influenţă este cea a unor împrumuturi lexicale, nu multe 
la număr (cf. Vinereanu, DELR, 2008). 

Putem adăuga că ceea ce s-a întâmplat atunci, cu peste 2.000 în 
urmă în peninsula italică şi apoi câteva sute de ani mai târziu, 
dincolo de Alpi (în Galia şi Spania), s-a întâmplat mult mai 
târziu cu dialectele limbilor moderne, atunci când au început să 
se impună limbile literare. Nici româna nu a făcut excepţie de la 
această regulă. O serie de deosebiri de pronunţie au fost aduse 
la un numitor comun, cum ar fi palatalizarea mai multor 
consoane din limba română. Astfel, acolo unde f trecuse la h, ca 
în fier > hier, a fi > a hi, etc. s-a revenit la formele în f. 

Un fenomen amplu răspândit în graiurile româneşti (în special 
în cele din Moldova şi Translivania, dar nu numai) a fost 
palatalizarea labialelor, adică trecerea lui p şi b la chi şi 
respectiv ghi, atunci când erau urmate de o vocală palatală (e 
sau i) ca în bine > ghine, piatră > chiatră, etc. 

O astfel de pronunţie sună neobişnuit, iar simpla ”corectare” a 
lor face celelalte diferenţe de pronunţie să pară minore. Aceste 
fenomene fonetice aproape au dispărut din graiurile româneşti 
din România, datorită învăţământului obligatoriu şi a mass-
media, dar ele sunt mult mai vizibile în Republica Moldova, 
unde până nu demult limba oficială a fost limba rusă, iar 
influenţa limbii române literare era mult mai mică. 

Aşa vor fi sunat şi diferenţele de pronunţie ale osco-umbrilor 
pentru urechile vorbitorilor de latină şi ale celorlate dialecte-Q 
din peninsulă, ca şi cele ale celţilor din Galia, fraţi buni cu osco-
umbri. 

 

 

 

 

Poeziile partizanilor: Toma Arnăuţoiu 
 

       Ultimii partizani din gruparea Haiducii Muscelului au 
fost descoperiti si prinși pe 19 mai 1958 la Poenărei, Corbi. 
Toma și Petre Arnăuţoiu, Maria Plop și micuţa Ioana au 
intrat în temniţă, Tică Jubleanu a luptat până la moarte cu 
trupele Securităţii.  

          Au fost descoperite nouă caiete pe care partizanii și-au 
scris și descris viaţa, gândurile, rugile, dorinţele. Tică a murit, 
dar a rămas ceva după el – un jurnal de partizan. Toma a fost 
executat, a lăsat în urmă zeci de poezii pe care securiștii le-au 
transcris cu mare grijă, multe din ele alterate probabil de 
condiţiile în care au fost păstrate. Poezia de mai jos e dedicată 
mamei sale, închisă atunci și e foarte semnificativă. De 
asemenea și mama sa Laurenţia a scris, se cunoaște cel puţin o 
poezie, cea prin care își plânge fiul, pe Ion, primul născut, ucis 
pe front, în Crimeea.  

 

                                                  (Sursa: Adevarul.ro) 

Scumpă Mamă 

O,  scumpa noastră mamă 
Închisă în depărtări 
Legată în zăbrele 
Dar regăsită în zări. 
 
Apari ca niciodată 
Cu sufletul curat 
Tu blândă fără seamă 
Un suflet cald mi-ai dat. 
 
Te-am ascultat în totul 
Ţi-am învăţat credinţa 
Cu munca şi cu cinstea 
Să culegi biruinţa. 
 
Nici viaţa nici odihna 
Nu am precupeţit 
Noi ţi-am păstrat oglindă 
Şi  neamul oropsit. 
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Ne-a răvăşit furtuna 
Ne-a împrăştiat pe valuri 
Nu ne-a învins primejdia 
Nu ne-a împins pe maluri. 
 
Furtuna desnădejdii 
Cu pieptul am înfruntat 
Urgia omenească 
Nimic nu ne-a schimbat. 
 
Cu sacra ta icoană 
Am răsturnat toţi munţii 
Cu crezul tău cel sacru 
Avem seninul frunţii. 
 
Pe cele patru vânturi 
Plutim cu toţi ! o mamă! 
Dar sufletele-s albe 
Candide pe năframă. 
 
Şi cerul se-ndura-va 
Pe toţi să ne adune 
În jurul  tău, martiro 
Durerea să răzbune. 
 
Doar nu va fi ursita 
Să sfârşim în noroi! 
Să n-ai tu mângâiere  
Ca mamă de eroi. 
 
Tu,  Doamne,  tu părinte 
Nu ne lasă a fi 
Noroi pentru morminte 
Căci ai destule mii. 
 
Adună-ne părinte 
La casa în ruine 
S-o reclădim bătrâne 
Spre zile de mai bine. 
 
Să vină scumpă mamă 
Cu toţi să lăcrimăm 
Uniţi în bucurie 
La tine-ngenuchem. 
 
Să-ţi înălţăm o rugă 
Cum numai ţie dăm. 
Primește-ne- o Doamne 
Viaţa doar ţie ţi-o închinăm. 
 

7 ianuarie 195
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7 ianuarie 1954 

Eminescu, arhitectul spiritual
al României moderne

 Academician Ioan

          Lui Mihai Eminescu i-au adus laude toţi românii care 
l-au citit, de la cei mai mari cărturari până la oamenii de 
rând, fascinaţi de versul şi de verbul s

u pot pomeni aici toate monografiile şi ediţiile 
Eminescu şi nici elogiile închinate din secolul al XIX
lea încoace marelui poet. Este necesar doar să amintesc 

că, începând cu anul 1932, George Călinescu i
viaţa, pentru generaţii de români, cu măsura omului echilibrat şi 
a specialistului desăvârşit, plasându-l pe Mihai Eminescu sub 
semnul eternităţii. Concluzia exegetului era tulburătoare: „
se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care 
l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor 
seca în albie, şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau 
cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până când 
acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava 
subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale
părut tuturor drept cel mai firesc fapt ca Ziua Culturii Naţionale, 
pentru toţi românii, să fie ziua naşterii lui Mihai Eminescu.

În deceniile din urmă, totuşi, şi statura de scriitor naţional a lui 
Eminescu a fost pusă în chip drastic în discuţie, cu accente de 
condamnare care păreau fără drept de apel. O singură justificare 
poate să explice asemenea reacţie, anume cultura oficială de 
tipul corului cu o singură voce din anii „Cântării României”, 
când şi cele mai înalte idealuri româneşti intraseră în ridicol şi 
deriziune. În acest context ideologic 
Eminescu nu putea fi decât „luceafăr
nepereche”, „patriot” etc., fapt care a condus, prin repetare 
abuzivă, la tocirea respectivilor termeni şi, pentru cei mai mulţi, 
la golirea lor de sens. Justificarea este însă numai parţială, 
fiindcă ea nu explică de ce, în peisajul cultural românesc post
decembrist, multe judecăţi de valoare despre Eminescu au căzut 
în extrema condamnării, denigrării şi calomnierii, când, de fapt, 
nu era nevoie decât de revenirea la calea de mijloc, realistă. În 
acest cadru eterogen, abordarea echilibrată a creaţiei scriitorului 
a rămas mult timp o rara avis. Abia ultimii ani par să mai fi 
potolit din patimile exhibate de unii „critici” imberbi atunci 
când venea vorba de Eminescu. Meritul unei asemenea atitudini 
naturale îl are, în cea mai mare parte 
Academia Română, prin Secţia sa fondatoare de filologie şi 
literatură română. 

N
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Eminescu, arhitectul spiritual 
al României moderne 

Academician Ioan-Aurel POP  

 

au adus laude toţi românii care 
au citit, de la cei mai mari cărturari până la oamenii de 

rând, fascinaţi de versul şi de verbul său. 

u pot pomeni aici toate monografiile şi ediţiile 
Eminescu şi nici elogiile închinate din secolul al XIX-
lea încoace marelui poet. Este necesar doar să amintesc 

că, începând cu anul 1932, George Călinescu i-a tot prezentat 
omâni, cu măsura omului echilibrat şi 

l pe Mihai Eminescu sub 
semnul eternităţii. Concluzia exegetului era tulburătoare: „Astfel 
se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care 

eodată, poate, pământul românesc. Ape vor 
seca în albie, şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau 
cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până când 

şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava 
rin de tăria parfumurilor sale” . De aceea, ni s-a 

părut tuturor drept cel mai firesc fapt ca Ziua Culturii Naţionale, 
pentru toţi românii, să fie ziua naşterii lui Mihai Eminescu. 

În deceniile din urmă, totuşi, şi statura de scriitor naţional a lui 
cu a fost pusă în chip drastic în discuţie, cu accente de 

condamnare care păreau fără drept de apel. O singură justificare 
poate să explice asemenea reacţie, anume cultura oficială de 
tipul corului cu o singură voce din anii „Cântării României”, 

le mai înalte idealuri româneşti intraseră în ridicol şi 
deriziune. În acest context ideologic – cum se ştie – nici 

luceafăr”, „geniu”, „poet 
” etc., fapt care a condus, prin repetare 
ectivilor termeni şi, pentru cei mai mulţi, 

la golirea lor de sens. Justificarea este însă numai parţială, 
fiindcă ea nu explică de ce, în peisajul cultural românesc post-
decembrist, multe judecăţi de valoare despre Eminescu au căzut 

, denigrării şi calomnierii, când, de fapt, 
nu era nevoie decât de revenirea la calea de mijloc, realistă. În 
acest cadru eterogen, abordarea echilibrată a creaţiei scriitorului 

. Abia ultimii ani par să mai fi 
mile exhibate de unii „critici” imberbi atunci 

când venea vorba de Eminescu. Meritul unei asemenea atitudini 
naturale îl are, în cea mai mare parte – spre cinstea ei – 
Academia Română, prin Secţia sa fondatoare de filologie şi 
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Un exemplu de denigrare „erudită și matură”, ex cathedra 
(expresia nu este metaforică, fiindcă autorul denigrării era pe 
atunci titular la prima universitate a țării, din capitală), a lui 
Eminescu a venit în 1997, printr-o lucrare-eseu, apărută apoi în 
mai multe ediții, în tiraje „de masă”, la Editura „Humanitas” 
(n.n. Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românească, 
București, 1997). Cu toate precauțiile luate de autor, Eminescu 
este portretizat, în chip necruțător, în paginile cărții drept „mit”, 
cu următoarele conotații: „autohtonist și xenofob”, 
„naționalist”, „gazetar și profet naționalist”, „antioccidental”, 
prolog, prin „Doină”, al unor „invocații naționale legionare”, 
plasat într-o succesiune nefastă alături de Zalmoxis, Ștefan cel 
Mare, Horea și Căpitan etc.  

Toate aceste aspecte – expuse într-o manieră alertă și într-un stil 
atractiv, convingător – pot părea și par multora reale, aievea, 
mai ales că între cititori puțini sunt cunoscători profunzi ai 
operei eminesciene și, mai puțini încă, sunt la curent cu evoluția 
detaliată a istoriei moderne și contemporane, în lume și la noi. 
Mesajul lucrării menționate (și al altora, care exprimă opinii 
aproape identice) păcătuiește, în cazul lui Eminescu, din cel 
puțin două motive: 1) face din Eminescu un om dedublat, cu o 
față de mare poet și cu o alta – total diferită – de gazetar 
xenofob și naționalist; cu alte cuvinte, unul este Eminescu-
poetul și cu totul altul Eminescu-ideologul; 2) judecă ideile 
literare, dar mai ales politice ale lui Eminescu prin prisma unor 
idealuri declarate cumva universale și atemporale, dar care au, 
toate, caracter istoric și au apărut recent; altfel spus, Eminescu 
este „rău” fiindcă nu a anticipat „Declarația universală a 
drepturilor omului”, nici drepturile minorităților definite de 
Comisia Europeană și nici nu a protestat când numele său a fost 
alăturat de legionari numelui Căpitanului! În treacăt fie spus, 
plasați în acea situație nefericită, nu s-au putut revolta nici 
Ștefan cel Mare și nici Horea, adică alți „naționaliști”! Suprema 
acuză adusă poetului se leagă cumva de poezia „Doină”, 
considerată un fel de esență în versuri a xenofobiei eminesciene: 
„Cine-a îndrăgit străinii/ Mânca-i-ar inima cânii”.  

Aici se procedează prin izolare, individualizare și scoatere din 
context, încât cititorii înțeleg că „geniul național al românilor” 
este un mărunt autohtonist, un naționalist și un xenofob, în 
contrast cu spiritele luminate ale timpului său. 

Autorul omite să spună că toți marii creatori romantici și post-
romantici ai secolului al XIX-lea – mai ales cei afirmați în 
rândul popoarelor central și sud-est europene – exprimau 
aceleași idei cu Eminescu despre străinii „cotropitori”, în 
spiritul aspirațiilor de libertate națională și de formare a statelor 
naționale. Cele mai progresiste figuri ale secolului lui Eminescu 
erau luptătorii pentru propășirea idealurilor naționale, îndreptate 
împotriva ocupanților, împotriva „națiunilor imperiale”, 
educate ca să stăpânească. Glorificarea trecutului nu este 
„păcatul” lui Eminescu, ci al tuturor creatorilor romantici, de 
oriunde, iar ura (exprimată poetic ori gazetărește) față de străinii 
asupritori (sau considerați ca atare, în bloc) este un atribut 
general al elitelor popoarelor supuse. A-l acuza pe Eminescu de 
xenofobie în acord cu idealurile democratice de azi și cu 
legislația în vigoare este ca și cum l-am respinge pe Aristotel 
pentru că i-a definit pe sclavi drept „unelte vorbitoare”. De 

altminteri, asemenea tentații sunt curente. Să ne amintim că și 
Bălcescu i-a reproșat lui Mihai Viteazul faptul că nu i-a eliberat 
pe țărani, ca și cum lumea de final al Evului Mediu s-ar fi putut 
ghida după principiile democrat-liberale ale secolului al XIX-
lea. Dar nici Bălcescu nu scapă de pana vajnicului critic, fiind 
acuzat nu numai de naționalism incurabil, dar și pentru vina de 
a fi permis să i se pună de către comuniști chipul pe bancnota de 
o sută de lei. Ca urmare, și el apare drept un fel de 
criptocomunist. În același fel, după judecățile din cartea 
menționată, Eminescu – preluat și de legionari după aproape o 
jumătate de secol de la moartea sa – ar fi fost un gardist avant la 
lettre! 

 

A fi „naționalist” în epoca lui Eminescu însemna a-ți iubi în 
chip nețărmurit țara și poporul și a lupta pentru libertatea 
națională. Acesta era unul dintre cele mai înalte idealuri morale 
posibile, exprimate numai de spiritele cele mai alese. Termenul, 
ca toate ismele, a dobândit conotații peiorative (cu sensul de 
exagerare a unui sentiment, a unei atitudini etc.) mult după 
moartea lui Eminescu, în secolul al XX-lea. Toți marii 
contemporani ai lui Eminescu, din România și din țările vecine, 
au construit țările lor, națiunile lor moderne, s-au mândrit cu 
aceasta și s-au declarat „naționaliști”. A fi „naționalist” atunci 
însemna a lupta contra puterilor multinaționale înglobante, care 
îngrădeau folosirea limbii proprii, a religiilor și confesiunilor 
specifice, a tradițiilor popoarelor mai mici, oprimând sute de 
milioane de oameni. Prin prisma unor anumite curente 
contemporane, această atitudine poate părea demnă de 
condamnat, dar abordarea aceasta este complet falsă și arată 
lipsa unei gândiri istorice. 

Acuza de naționalism adusă lui Eminescu este însă – inclusiv 
din perspectiva contemporană – foarte gravă. Ea vizează și 
atitudinea poetului față de Transilvania. Să ne amintim că în 
anul 1850, când se năștea micul Eminovici la Ipotești, țara 
noastră exista numai în sufletele unor vizionari, era o țară de țări 
supuse puterilor vecine. Oltenia și Muntenia formau ceea ce 
străinii numeau Valahia, iar românii Țara Românească, 
„provincie privilegiată”, situată în orbita Imperiului Otoman; 
Dobrogea era, de mai bine de patru secole, efectiv sub ocupație 
turcească; regiunea dintre Carpați și Prut forma ciuntitul 
principat al Moldovei, dependent, aidoma Valahiei, de Imperiul 
Otoman; Țara de Sus – numită ulterior Bucovina – cu vechile 
capitale ale Moldovei și cu gropnițele domnești (inclusiv cu 
mormântul lui Ștefan cel Mare) se găsea, de la 1775, sub 
austrieci; Moldova de răsărit (dintre Prut și Nistru) era frântă de 
ruși la 1812; Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul se 
aflau sub Habsburgi de la 1688 și sub stăpâni străini de vreo 
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șapte-opt secole. Orice intelectual român responsabil de atunci 
nu putea să fie decât revoltat de această situație și dornic de 
unificare politică a națiunii, adică „naționalist”. 

Pe când „băietul” care „cutreiera păduri” și „se culca ades 
lângă izvor” avea vreo nouă ani, Muntenia, Oltenia și mica 
Moldovă (fără Basarabia și Bucovina, dar cu cele trei județe din 
sud, reprimite la 1856) se uneau sub Alexandru Ioan Cuza, 
formând Principatele Unite, chemate oficial, la scurtă vreme, 
România. Când pleca silit principele Alexandru Cuza și venea 
incognito principele Carol I de Hohenzollern, adolescentul 
precoce Mihai îi cerea „frumoasei Bucovine să se îmbrace în 
doliu”, fiindcă „se stinse un luceafăr”. Așa găsise cu cale elevul 
de la Cernăuți să-l cheme pe dascălul său ardelean, Aron 
Pumnul, care studiase în limbă străină la Cluj, în aceeași înaltă 
școală crăiască în care învățase alt „naționalist” înverșunat, 
anume Avram Iancu. Apoi, crescând într-o lună cât alții într-un 
an, Eminescu a scris despre „Dragoș Vodă cel Bătrân”, despre 
„românii pierduți pe Criș și pe Mureș”, despre „Mureșan” care 
„scutura lanțul”, despre „Târnava prinsă în galbine maluri”, l-a 
văzut aievea pe Horea „stând călare pe-un munte falnic”, strajă 
pământului și poporului „de la Nistru pân-la Tisa”… În tot 
acest timp, a văzut mai adânc decât alții devenirea țării, adică 
independența de la 1877 și nedreptatea marilor puteri față de 
sacrificiile românilor, pierderea Bugeacului și obținerea 
Dobrogei (în 1878, când vecinii generoși „ne-au luat ceea ce 
era al nostru și ne-au dat ceea nu era al lor”), proclamarea țării 
drept regat, cu prestigiul crescut în Europa (1881) și apoi, la 
scurtă vreme, nu a mai văzut nimic din nimicnicia lumii 
acesteia, hotărând să ne vegheze din ceruri, ca „un tânăr 
voievod” rătăcitor prin stele. 

Nu se cuvine să vă spun Domniilor Voastre, sub aceste „falnice 
bolți” încărcate de înțelepciune, cum a cunoscut Eminescu țara 
toată, pe care o avea întipărită în suflet, în ciuda vieții sale 
scurte de numai 33 de ani deplin lucizi. Nu pot și nu se cade să 
insist asupra acelor familii Eminovici (Iminovici) de pe lângă 
Blaj și Făgăraș, nici să spun despre Iosif Vulcan și a lui 
„Familie” orădeană ori despre emoția poetului când a văzut cu 
propriii ochi Mica Romă, salutată din inimă… Îmi închipui 
numai cât se va fi iluminat, în cea dintâi călătorie sau în 
cealaltă, cu trupa de teatru a lui Mihail Pascaly, sub turnul 
Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului, la sfat cu 
voievozii ctitori, apoi la Alba Iulia, la adunarea „Asociațiunii”, 
apoi în satul Bucerdea, pe Târnave, de unde pornise în lume 
familia Maiorescu, ori la Târgu Mureș sau la Sibiu, ajutat de 
Nicolae Densușianu să ajungă la Rășinari, la popa Bratu, 
bunicul dinspre mamă al lui Octavian Goga… Îl văd aievea, 
mustrat părintește de Slavici la Viena, sfătuit de George Barițiu, 
stimulat de Vulcan, ajutat de unii, neînțeles de alții. Poezia de 
dragoste de cea mai adâncă vibrație i-a fost inspirată apoi de un 
alt spirit transilvan (năsăudean) – Veronica Micle, dătătoare de 
har pentru „Eminul ei iubit”. 

Eminescu, purtând în suflet țara întreagă, „de la Nistru pân-la 
Tisa”, nu avea cum să ocolească, în viața reală și în cea recreată 
prin opera sa, Transilvania. A văzut în Transilvania originea 
statelor românești, prin voievozii descălecători, originea școlilor 
în limba română, prin dascălii „descălecați” la București și Iași, 

dinspre Sibiu, Brașov, Blaj ori Cluj, a admirat în Transilvania 
leagănul erudiției, acribiei și dăscăliei, dar, mai presus de toate, 
icoana românismului păstrat nealterat, cu rădăcinile lui daco-
romane, cu obsesia latinității, cultivate de Școala Ardeleană și 
de epigonii ei. Eminescu a fost emoționat sincer în Transilvania, 
de oameni, de port, de maniere, de nevoia deșteptării acestei 
părți a națiunii, ținute încă în ignoranță și supunere. A făcut 
chiar proiectul unui ciclu de conferințe populare, destinate 
maramureșenilor și menite să cuprindă următoarele teme: 1. 
Geniul național; 2. În favoarea teatrului; 3. Studii asupra 
pronunției; 4. Patria română; 5. Poezia populară. La serbările 
Putnei, Eminescu a strâns simbolic țara la un loc, sub oblăduirea 
spiritului ștefanian, iar în organizarea evenimentului s-a sprijinit 
în chip serios pe transilvăneni și bucovineni.  

Prima poezie i s-a publicat în Transilvania (Crișana), iar prima 
răsplată literară pecuniară tot de acolo i-a venit. Iată ce-i scria 
poetul, la un moment dat, lui Mecena al său (Iosif Vulcan): 
„Mult stimate domnule și amice, Mulțumesc pentru onorariul 
trimis – cel dintâi pentru lucrări literare pe care l-am primit 
vodată-n viață. În România domnește demagogia, și în politică 
și în literatură; precum omul onest rămâne aici necunoscut în 
viața publică, astfel talentul adevărat e înecat de buruiana rea 
a mediocrităților, a acelei școale care crede a putea înlocui 
talentul prin impertinență și prin admirație reciprocă. Iartă-mi, 
stimate amice, acest ton polemic, dar te asigur că a fost pentru 
mine o rară mângâiere de-a mă vedea remunerat dintr-un colț 
atât de depărtat al României, din Oradea-Mare – când în țara 
mea proprie nu voi ajunge nicicând să însemnez ceva, excepție 
făcând de cercul restrâns al câtorva amici. Și-apoi să nu fiu 
pesimist?”. 

 

Și totuși, cu toată mizeria materială și morală, cu toate nopțile 
de înecat amarul la „Bolta Rece” sau aiurea, cu toată disperarea 
și boala, Eminescu nu s-a supărat niciodată pe România, nici pe 
țările care formau țara cea mare și nici pe poporul român și nici 
măcar pe neamurile străine. Despre România, atunci când era 
mai obidit, mai revoltat și mai flămând, Eminescu a scris cele 
mai frumoase versuri. S-a supărat, firește, pe conducătorii răi, 
de toate etniile, pe prostie și răutate, pe mediocritate și 
rapacitate. Insinuarea de xenofobie este, cel mai adesea, 
gratuită, câtă vreme Eminescu îi veștejește pe aceia care 
stăpâneau și asupreau poporul său, mai ales poporul de jos. 
Natural, are unele tonuri prea aspre, confundă partea cu întregul 
sau pe inamicii reali cu cei imaginari, proferează critici 
nedrepte, mai ales atunci când, în mintea lui, realitatea interfera 
cu ficțiunea. Putem constata chiar – printr-o formă de gândire 
anistorică – faptul că Mihai Eminescu, judecat după normele 
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noastre actuale, a exprimat idei xenofobe și antisemite. Dar, 
după nici un secol de unitate politică națională, suntem oare noi 
vrednici să-l judecăm pe Eminescu? Oare nu s-ar cuveni să-l 
lăsăm pe el să ne judece? Sau ne temem să nu coboare asupra 
bicisniciei noastre fulgerul judecății Poetului? Eminescu a fost 
geniu, nu sfânt, cu generoase ieșiri, cu egoisme copilărești, cu 
logice planuri de propășire a patriei și a universului și cu 
lamentabile neputințe omenești. 

Dar calitatea de arhitect (în sens spiritual) al României moderne 
nu i-o poate lua nimeni lui Eminescu. Mort trupește în 1889, 
poetul nu a apucat să vadă Războiul cel Mare de Întregire a 
Neamului, nici Mărășeștii, nici adunările de la Chișinău, 
Cernăuți și Alba Iulia, nici dreptatea istorică pe care, în fine, ne-
au făcut-o cei mari la Paris, în 1919-1920, recunoscând deciziile 
democratice ale românilor. Când a trăit Eminescu, România de 
pe harta politică europeană avea maxim 137.000 de km pătrați, 
iar la 1918-1920 Regatul României era de circa 300.000 de km 
pătrați, exact „de la Nistru pân-la Tisa”, cum prevestise marele 
vizionar. Cu alte cuvinte, Eminescu nu apucase să vadă pe hartă 
nici măcar jumătate din România reală și nici nu a avut 
stringentă nevoie! Când a fost la Cernăuți, la Blaj și la Sibiu ori 
în atâtea alte părți, a pipăit țara aievea și s-a convins că ceea ce 
avea în suflet corespundea cu geografia și cu etnografia. Când a 
scris „Dulce Românie, asta ți-o doresc!”, s-a gândit cu siguranță 
la România rotundă, descrisă în „Doină”, așa cum, în pomenita 
scrisoare către binefăcătorul său, plasează fără ezitare „Oradea 
Mare” într-un „colț îndepărtat al României”. Pentru poet – prin 
urmare – România exista demult, ca și pentru Kogălniceanu 
odinioară (la 1843) sau ca și pentru Nichita Stănescu (cu mult 
după, prin anii șaptezeci ai secolului trecut), ca și pentru atâtea 
generații de români: patria română era peste tot unde se vorbea 
românește; patria era chiar limba română!  

Nicolae Iorga, în spirit eminescian, a scris cele mai frumoase 
cuvinte în proză despre România și țările ei de demult: „În 
timpurile cele vechi, românii nu făceau nicio deosebire în ceea 
ce privește ținuturile pe care le locuiau; pentru dânșii, tot 
pământul locuit de români se chema Țara Românească. Țara 
Românească erau și Muntenia, și Moldova, și Ardealul, și toate 
părțile care se întindeau până la Tisa chiar, toate locurile unde 
se găseau români. N-aveau câte un nume deosebit pentru 
deosebitele ținuturi pe care le locuiau și toate se pierdeau 
pentru dânșii în acest cuvânt mare, covârșitor și foarte frumos, 
de Țară Românească”. Și adaugă, lămuritor: „Țara 
Românească a avut odinioară un sens pe care foarte mulți l-au 
uitat și unii nu l-au înțeles niciodată; ea însemna tot pământul 
locuit etnograficește de români”. 

Numai ignoranții sau/și răuvoitorii se pot mira de aceste 
afirmații. La fel scrisese pe la 1700 Dimitrie Cantemir, când 
vorbea despre „toată Țara Românească, care apoi s-au împărţit 
în Moldova, Muntenească şi Ardealul” sau, cu câteva decenii 
mai înainte, Miron Costin, convins că „numele [nostru] cel 
drept din moşi-strămoşi este român, cum îşi cheamă şi acum 
locuitorii din ţările ungureşti şi muntenii ţara lor şi cum scriu şi 
răspund cu graiul: Ţara Rumânească”. Dar – ceea ce nu spun 
detractorii – la fel scriseseră și gândiseră și Dante, Shakespeare, 
Cervantes, Goethe, Pușkin sau Petöfi, ca și Gibbon, Mommsen 

sau Michelet despre țările și popoarele (națiunile) lor. Nici ei nu 
mai sunt citiți integral azi în culturile lor și în cultura universală, 
dar cât de mediatizate sunt în continuare mesajele lor! Și cât de 
nesemnificativi și de mărunți sunt aceia care-i hulesc! Marile 
spirite universale – chiar dacă exprimă idei generale – nu pot 
reflecta decât epocile și țările lor. Toți marii scriitori ai lumii 
sunt mai întâi scriitori naționali, fiindcă – chiar și atunci când 
nu recunosc asta – exprimă chintesența popoarelor lor, 
specificul local, cel mai adesea specificul național. 

Cum să fi fost Eminescu „universalist”, „internaționalist” și 
„cosmopolit” când țara aceasta, de-a lungul vieții lui 
pământești, nu a existat în realitatea ei recunoscută decât în 
sufletele și în mințile românilor? Cum să fi predicat Eminescu 
unirea cu alte neamuri, când nu era făcută și acceptată încă 
unirea neamului său? Cum să ne permitem că condamnăm o 
linie firească de gândire care, din Evul Mediu până la Ureche și 
Costin și de la Dimitrie Cantemir și Școala Ardeleană la 
Eminescu, Iorga, Constantin Giurescu, Ioan Lupaș sau 
Gheorghe Brătianu, a condus treptat, în chip firesc, la crearea 
prin cultură a adăpostului politic necesar acestui popor, adăpost 
numit România. În acest edificiu – văzut de Eminescu aievea și 
glorificat prin creația sa – Transilvania era coloană vertebrală, 
axă de susținere și rezervor etnic românesc. 

Academia Română are menirea – prin testamentul lăsat de atâția 
înaintași și, în primul rând de Eminescu – să vegheze la 
conservarea, dezvoltarea și perpetuarea acestei realități și să nu 
permită punerea sub semnul întrebării a legatului unității 
naționale, prin voci izolate, care vor să impresioneze ori să 
strângă capital politic și pecuniar. De aceea, se cuvine ca 
insinuările evocate și altele (care susțin că Eminescu este 
perimat și bun de pus în debaraua istoriei ori că limba română 
nu mai poate să servească pentru comunicare, ci doar pentru 
înjurături etc.) să fie auzite (trăim, slavă Domnului, într-o țară 
care respectă libertatea de opinie!), dar nu și ascultate. Să nu ne 
lăsăm amăgiți de visele autonomiste, care amintesc triste 
experiențe de discriminare medievală! Poporul acesta, deplin 
format prin secolele IX-X după Hristos, atunci când apar 
primele știri scrise despre blaci, vlahi, valahi, volohi etc., a trăit 
circa un mileniu (și mai trăiește încă, în parte) despărțit și 
umilit, obligat să se plece sub sabie și să se ticăloșească, a 
cunoscut peste patru decenii de dictatură comunistă și alte multe 
rele. Generații de înaintași vrednici s-au chinuit, s-au luptat și, 
mulți, au murit că să făurească România, s-o apere, s-o 
primenească și s-o preamărească. România – visată și cântată de 
Eminescu în versuri – există, sub aspectul dreptului 
internațional și cu multe avataruri, de circa un secol sau un 
secol și jumătate. N-a fost aceasta o vreme edenică, dar a fost 
una de afirmare a națiunii, în vreme ce alte „țări și neamuri” – 
cum spune cântecul – „au pierit”. Ca și Eminescu – simbolul 
național – România nu a fost și nu este perfectă, dar există. 
Putem să fim dezamăgiți de multe realități, tărie, energie, 
personalitate, onoare și demnitate. Eminescu nu a fost și nu este 
infailibil și poate fi, natural, criticat. Dar dacă Eminescu a greșit 
în chestiunea națională, atunci toate spiritele noaste tutelare au 
greșit, ceea ce este absurd, revoltător și rușinos. Mai ales când o 
spun unii dintre noi, românii! Blamându-i pentru sentimentul 
lor național pe Eminescu și Bălcescu, pe Kogălniceanu și 
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Alecsandri, pe Barițiu și Bărnuțiu, pe Iorga și Brătianu 
dacă ne vindem ușor panseurile publicate în tiraje generoase și 
câștigăm ușor banul – ne dăm singuri, până la urmă, certificate 
de pauperitate intelectuală. Chiar și străinii lucizi și onești,
aceia dintre noi care facem asta, ne disprețuiesc în adâncul lor, 
ne desconsideră, ne blamează. Nu trăim într-o societate ideală 
nici măcar dreaptă și cuminte. Suntem tentați mereu să criticăm 
și să ne supărăm, pe bună dreptate. Dar când ne supărăm 
unele și pe altele, pe unii și pe alții, este bine să avem în față 
lecția pesimistului Eminescu și să rezistăm. 

O mie de ani de dezbinare și despărțire ne-au condus pe noi, 
românii, la un secol de unitate națională! Cum să punem semnul 
egalității – la scara timpului pământesc – între o mie de ani de 
singurătate și o sută de ani de unitate? Deocamdată este necesar 
să fie clar pentru multe generații viitoare că „
puterea” – cum spusese alt moldovean, dar, mai mult decât atât, 
unirea sub semnul culturii naționale și al lui Eminescu ne dă 
rațiunea de a fi ca popor pe această lume. 

Eminescu nu are nevoie de laude sau de elogii. În această 
magnifică aulă, doi confrați transilvani au făcut „
românesc” și au adus „laudă țăranului român”, spre cinstea lor 
și a instituției noastre. Eminescu este, în sine, elogiul și lauda 
poporului român! 

Discurs ținut în aula Academiei Române la 15 ianuarie 2017, cu prilejul 
celebrării a 167 de ani de la nașterea lui Eminescu
Titlul original: „Eminescu și Transilvania (sau Elogiul culturii naționale 
românești)”. 

De ce plâng femeiele 
de Margareta Achiţei 

 
Prof. Corneliu VĂLEANU

Sunt un om norocos, pentru că în ultimul timp 
descopăr cărţi foarte bune acolo unde nu te aştepţi, aş cum s
întâmplat cu opera poetului Vasile Militaru şi a lui Traian Dorz 
despre care am şi scris. Recent, am descoperit în holul unui 
cabinet medical particular, unde doctoriţa, o mare iubitoare de 
literatură, a adus cărţi pe care să le răsfoiască şi să le citească 
pacienţii care aşteaptă să le vină rândul la consultaţie. 

Holul de aşteptare este foarte frumos amenajat, cu un 
gust estetic deosebit, nu searbăd ca atâtea şi atâtea alte săli de 
aşteptare care parcă te îmbolnăvesc mai rău. Un televizor mare 
ce-ţi oferă imagini din natură capabile să te facă să visezi 
asociate cu o muzică serafică. Văd raftul cu cărţi şi încep să le 
citesc titlurile şi autorii. Una mi-a atras atenţia în mod deosebit 
şi nu am mai lăsat-o din mână. Titlul şi autorul, căci este o 
autoare, destul de incitant: „De ce plâng femeile. 

Un joc al regăsirii!”semnată de Margareta Achiţei, 
tipărită la Editura SEDCOM LIBRIS, Iaşi, 2017. M

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019

țiu și Bărnuțiu, pe Iorga și Brătianu – chiar 
șor panseurile publicate în tiraje generoase și 

ne dăm singuri, până la urmă, certificate 
și străinii lucizi și onești, pe 

țuiesc în adâncul lor, 
o societate ideală și 

și cuminte. Suntem tentați mereu să criticăm 
și să ne supărăm, pe bună dreptate. Dar când ne supărăm tare pe 

și pe altele, pe unii și pe alții, este bine să avem în față 

au condus pe noi, 
țională! Cum să punem semnul 

între o mie de ani de 
și o sută de ani de unitate? Deocamdată este necesar 

ții viitoare că „unirea face 
cum spusese alt moldovean, dar, mai mult decât atât, 

ționale și al lui Eminescu ne dă 

Eminescu nu are nevoie de laude sau de elogii. În această 
ți transilvani au făcut „elogiul satului 

”, spre cinstea lor 
și a instituției noastre. Eminescu este, în sine, elogiul și lauda 

ținut în aula Academiei Române la 15 ianuarie 2017, cu prilejul 
șterea lui Eminescu  

și Transilvania (sau Elogiul culturii naționale 

 

Prof. Corneliu VĂLEANU – Iaşi 
 

Sunt un om norocos, pentru că în ultimul timp 
descopăr cărţi foarte bune acolo unde nu te aştepţi, aş cum s-a 
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Holul de aşteptare este foarte frumos amenajat, cu un 
gust estetic deosebit, nu searbăd ca atâtea şi atâtea alte săli de 
aşteptare care parcă te îmbolnăvesc mai rău. Un televizor mare 
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e incitant: „De ce plâng femeile.  

Un joc al regăsirii!”semnată de Margareta Achiţei, 
tipărită la Editura SEDCOM LIBRIS, Iaşi, 2017. M-am aşezat 

pe un scaun liber şi, la început, răsfoiesc paginile. Apoi citesc 
primul capitol intitulat „Bun găsit”. 

Având timp până să-mi vină rândul la consultaţie, trec 
la următorul capitol care dă titlul volumului: „De ce plâng 
femeile”. Cum timpul mi-a permis, am citit şi acest capitol. 
Când am fost invitat în cabinet, doctoriţa foarte drăguţă şi 
amabilă, mi-a răspuns cu un zâmbet, spunându
împrumuta.  

După consultaţie, mi-a făcut o fişă de împrumut. Ajuns 
acasă, am început lectura celor 200 de pagini ale cărţii. Şi, iată
mă, la cei 80 de ani ai mei, trecut prin tot felul de experienţe de 
viaţă, mi-am pus şi eu întrebarea: Oare, de ce plâng femeile!? 
Am pus semnul mirării şi al întrebării, deoarece aceste două 
semne de punctuaţie spun multe, fiindcă întrebarea îmi apaţine, 
deşi este aproape indentică cu cea a autoarei. 

Dumneaei mărturiseşte că nu este medic, ni
nici psiholog, ci este terapeut. Terapeut al sufletului pentru 
femei, căci în cele 200 de pagini vine cu argumente plauzibile 
în ajutorul femeilor din zilele noastre, dar şi cele ale viitorului, 
dacă vor vrea să fie fericite. Şi care femeie n
fericătă cât trăieşte? Meditând asupra conţinutului plin de idei 
generoase asupra destinului femeii de a fi fericită încă de când 
apare pe lume, până când dispare în veşnicie, ca orice altă fiinţă, 
mi-am spus că această carte plină de învăţăt
ar trebui tradusă în toatte limbile pământului, citită, însuşită şi 
învăţată pe de rost, aşa cum înveţi o rugăciune adresată 
divinităţii, în orice religie a lumii ai trăi. Pentru că femeia, 
femela în rândul tuturor vieţuitoarelor de pe
planetei este cea care asigură perpetuarea oricărei specii, cu 
ajutorul, bineînţeles al masculului, deşi am văzut că omul în 
căutarea marelor taine ale vieţii, a descoprit în adâncurile 
mărilor şi oceanelor vietăţi care au ambele sexe 

Dar Unicul Creator, dacă există, s
oferit în lumea plantelor şi a animalelor excepţii de la regulă. 
Dar să revin la conţinutul cărţii. Autoare, deşi nu mărturiseşte 
ce mare bibliografie a parcurs pe această temă... a fem
carte face trimitere din când în când la alţi autori, fiindcă, uneori 
îi numeşte şi dă şi scurte citate. Ea oferă ingredientele care dau 
adevăratul sens al existenţei lor, acela de a fi fericte, indiferent 
unde şi cum trăiesc. De ce plâng femeile? 

Întrebare obsesivă şi cred că nici multe dintre ele nu 
ştiu de ce. Pot răspunde simplu: pentru că sunt femeie!
reţinut din carte o mică povestioară în care un copil vrea să afle 
de la mama sa de ce plânge. Povestioaară pe care o voi reda mai 
jos în acest articol.  

Dumneaei, autoarea, mărturiseşte din propia expierenţă 
de viaţă trăită ce trebuie să facă o femeie pentru a fi fericită şi 
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pe un scaun liber şi, la început, răsfoiesc paginile. Apoi citesc 

mi vină rândul la consultaţie, trec 
la următorul capitol care dă titlul volumului: „De ce plâng 

a permis, am citit şi acest capitol. 
Când am fost invitat în cabinet, doctoriţa foarte drăguţă şi 

un zâmbet, spunându-mi că o pot 

a făcut o fişă de împrumut. Ajuns 
acasă, am început lectura celor 200 de pagini ale cărţii. Şi, iată-
mă, la cei 80 de ani ai mei, trecut prin tot felul de experienţe de 

întrebarea: Oare, de ce plâng femeile!? 
Am pus semnul mirării şi al întrebării, deoarece aceste două 
semne de punctuaţie spun multe, fiindcă întrebarea îmi apaţine, 
deşi este aproape indentică cu cea a autoarei.  

Dumneaei mărturiseşte că nu este medic, nici psihiatru, 
nici psiholog, ci este terapeut. Terapeut al sufletului pentru 
femei, căci în cele 200 de pagini vine cu argumente plauzibile 
în ajutorul femeilor din zilele noastre, dar şi cele ale viitorului, 
dacă vor vrea să fie fericite. Şi care femeie nu vrea să fie 
fericătă cât trăieşte? Meditând asupra conţinutului plin de idei 
generoase asupra destinului femeii de a fi fericită încă de când 
apare pe lume, până când dispare în veşnicie, ca orice altă fiinţă, 

am spus că această carte plină de învăţătură pentru umanitate 
ar trebui tradusă în toatte limbile pământului, citită, însuşită şi 
învăţată pe de rost, aşa cum înveţi o rugăciune adresată 
divinităţii, în orice religie a lumii ai trăi. Pentru că femeia, 
femela în rândul tuturor vieţuitoarelor de pe uscat sau din apele 
planetei este cea care asigură perpetuarea oricărei specii, cu 
ajutorul, bineînţeles al masculului, deşi am văzut că omul în 
căutarea marelor taine ale vieţii, a descoprit în adâncurile 
mărilor şi oceanelor vietăţi care au ambele sexe în propriul corp.  

, dacă există, s-a mai jucat şi a 
oferit în lumea plantelor şi a animalelor excepţii de la regulă. 
Dar să revin la conţinutul cărţii. Autoare, deşi nu mărturiseşte 
ce mare bibliografie a parcurs pe această temă... a femeii, în 
carte face trimitere din când în când la alţi autori, fiindcă, uneori 
îi numeşte şi dă şi scurte citate. Ea oferă ingredientele care dau 
adevăratul sens al existenţei lor, acela de a fi fericte, indiferent 
unde şi cum trăiesc. De ce plâng femeile?  

Întrebare obsesivă şi cred că nici multe dintre ele nu 
pentru că sunt femeie! Am 

reţinut din carte o mică povestioară în care un copil vrea să afle 
de la mama sa de ce plânge. Povestioaară pe care o voi reda mai 

Dumneaei, autoarea, mărturiseşte din propia expierenţă 
de viaţă trăită ce trebuie să facă o femeie pentru a fi fericită şi 
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oferă dezinteresată idei, sugestii, moduri de organizare a vieţii 
interioare şi exterioare pentru a atinge acest ţel în viaţă, 
oferindu-le cu drag şi cu multă plăcere semenelor ei de 
pretutindeni, pentru a şti să trăiască fericite, uitând pentru un 
moment sau pentru totdeauna de sclavia vieţii în care s-au 
născut, au crescut, s-au căsătorit sau nu(avem şi cazuri de femei 
celibatare în istoria umanităţii), au dat naştere la un copil sau la 
mai mulţi, purtând greul vieţii lor până la plecarea în lumea de 
dincolo. Doamna Margareta Achiţei îşi cheamă semenele să 
facă în viaţă „prăjitura fermecată” în care să includă toate 
ingredientele care pot duce la fericire. Acum voi reproduce în 
totalitate mica povestioară cu copilul care vrea să afle de ce 
plânge mama sa, întrebând-o: 

- De ce plângi? 
- Pentru că sunt femeie, i-a răspuns ea.  
- Nu înţeleg, a spus el.  
Mama l-a îmbrăţişat atunci şi i-a spus: 

- Şi nu vei înţelege niciodată!Mai târziu, băiatul l-a 
întrebat pe tatăl său: 

- De ce plânge mama fără motiv? 
- Toate femeile plâng fără motiv, a fost ce i-a putut 

răspunde tatăl său. Băieţelul 
a crescut şi a devenit bărbat, dar încă se întreba 
de ce plâng femeile. . . Până la urmă acesta l-a 
întrebat pe Dumnezeu: 

- Dragă Dumnezeule, de ce plâng femeile fără 
motiv? 
Dumnezeu i-a răspuns: 

 -Când am creat femeia, trebuia să o fac specială. . . De 
aceea, i-am făcut umeri puternici ca să poarte pe ei toată 
greutatea lumii. . . I-am dat putere să îndure naşterea, dar şi 
respingerile care, de cele mai multe ori, vin de la copiii săi. I-
am dat tăria care o face să meargă mai departe când toată 
lumea renunţă, să aibă grijă de familia ei la greu, fără să se 
plângă niciodată. I-am dat sensibilitatea să-şi iubească copiii 
în orice circumstanţe, chiar şi atunci când o rănesc. I-am dat 
putere să îl accepte pe soţul ei cu toate greşelile pe care acesta 
le face. I-am dat înţelepciune să ştie că un bun soţ nu îşi răneşte 
niciodată soţia, dar uneori îi testează rezistenţa şi hotărârea de 
a rămâne alături de el în momentele grele. Şi, în final, i-am dat 
o lacrimă. O foloseşte mereu când are nevoie. Vezi, fiule, a mai 
spus Dumnezeu, frumuseţea unei femei nu stă în hainele pe care 
le poartă, nici în chipul său şi nici în felul în care îşi aranjează 
părul. . . Frumuseţea unei femei trebuie citită în ochii ei, pentru 
că acolo este intrarea în inima sa, locul în care se aşează 
iubirea.  

    Am transcris povestioara pentru a înţelege mai bine sensul 
întrebării pe care a adresat-o copilul mamei sale şi răspunsul dat 
de Dumnezeu, unicul creator în religiile monoteiste: creştină, 
musulmană, ebraică, dându-i femeii toate darurile ca să fie 

puternică, inteligentă, frumoasă la trup şi suflet. Dar i-a dat 
LACRIMA să o folosească atunci când are nevoie. Deci, 
lacrima stă asunsă sub pleoapă şi iese la lumină doar când 
sufletul, inima şi mintea trag zăvorul ca să se rostogolească pe 
obrazul fin sau brăzdat de ridurile vârstei. Şi asta se întâmplă şi 
se va întâmpla cât va exista viaţă pe bulgările acesta cosmic 
numit PĂMÂNT sau TERRA.  

 Parcurgând paginile, descoperi că autoarea se 
adresează femeilor care trăiesc acum şi care vor veni pe lume să 
trăiască. Le învaţă să fie fericite în primul rând pentru ele, dar şi 
pentru cei ce le-nconjoară. Femeile plâng de la începuturi. Când 
se vor fi petrecut acele începuturi? Nici ştiinţa încă nu a dat un 
răspuns sigur. În religiile monoteiste pe care le-am menţionat, 
începuturile omenirii este cel din Biblie, cu capitolul Facerea.  

Deci Dumnezeu a creat Raiul şi simţindu-se singur l-a 
făcut pe Adam după chipul şi asemănarea sa. Apoi, a luat o 
coastă din trupul lui Adam şi a creat femeia pe care a numit-o 
Eva, spunându-le să se înmulţească. Perechea edenică a dat 
naştere la doi fii: Cain şi Abel. Dumnezeu i-a dat lui Cain să 
aibă grijă de grădina Raiului, iar lui Abel să aibă grijă de turma 
de miei. Când a venit vremea să i se aducă jertfă Domnului, 
Cain a adus fructe din grădina pe care o avea în îngrijire, iar 
Abel a adus ca jertfă mielul. Lui Dumnzeu i-a plcut mielul ca 
jerfă, iar din poamele grădinii nu a luat nimic. Cain, din invidie 
că Tatăl Ceresc a luat dor mielul lui Abel, l-a ucis. Deci, prima 
tragedie s-a petrecut în Rai.  

Îmi pun întrebarea: Prima femeie şi mamă şi-a pierdut 
pe unul din fii. Oare Eva a lăsat să-i curgă pe obraz lacrima 
durerii?A plâns?Dacă a plâns, înseamnă că Eva este prima 
femeie care a vărsat lacrimi. Cum face orice mamă care-şi 
pierde în diverse împrejurări un copil. Biblia nu ne spune nimic, 
ci doar cum l-a pedepsit Dumnezeu pe Cain şi cum s-a înmulţit 
omenirea. În religiile politeiste, ca să aflăm, trebuie să citim 
toate istoriile religiilor lumii să vedem ce au făcut zeii. Iar dacă 
acceptăm teoria evoluţionostă darwiniană, trebuie să căutăm 
primatele din care am evoluat de la homo erectus, la homo 
sapiens, la homo cosmicus din zilele noastre. Sau, de ce să nu 
ne căutăm originea extraterestră?. . .  

 FEMEIA. Am scris cu majuscule acest cuvânt magic şi 
sfânt pentru a-i scoate în evidenţă existenţa acesteia de când am 
apărut noi pe faţa pământului. De la începuturi a fost puternică, 
frumoasă, inteligentă, gata de sacrificiu şi să poarte pe umerii 
săi bucata de stâncă pe care a primit-o ca pe o podoabă de preţ. 
FEMEIA sculptată în piatra timpului de primii oameni 
îndrăgostiţi de ea şi lăsată pentru eternitate ca să ştim cum a fost 
încă de la început.  

Trec prin filtrul memoriei mele cele văzute pe micul 
ecran sau ce am citit despre omenire. Cel mai mult m-au 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura 



 

        104104104104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019 
       

 

fascinat descoperirile de la Hamangia, judeţul Constanţa. 
Chipurile bărbatului şi ale femeii sculptate în poziţie meditativă, 
cu capul rezemat în mâini şi cu coatele pe genunchi, aşa cum 
avea să realizeze peste timp celebrul nostru sculptor Constantin 
Brâncuşi cu celebra sa piesă „Cuminţenia pământului”. 
Autoarea susţine cu fermitate şi cu mult curaj că toate femeile 
sunt frumoase, inteligente, creatoare de urmaşi, educatoare 
pentru copiii săi şi nu numai, exemple vii de dăruire până la 
sacrificiu suprem.  

Deci:susţin:Toate femeile au atributele enumerate 
maiînainte. Nu sunt şi nu există femei urâte, pentru că frumosul 
este dat de perceperea individuală a fiacăruia dintre noi. Ceea ce 
mie mi se pare frumos, altuia i se va părea urât. Am fost 
profesor de Limba şi literatura română şi când predam la clasa 
de elevi fragmentul din opera „Amintiri din copilărie”a marelui 
nostru povestitor Ion Creangă, LaBroşteni”, trebuia să le explic 
elevilor două cuvinte regionalisme , dar şi cu iz arhaic„balcâză” 
şi „lălâie”. Nică fusese dat în gazdă la Irinuca din Broşteni, care 
avea o fată balcâză şi lălâie. Conform Dicţionarului 
Enciclopedic Român, ediţia 1978, balcâz însemană urât, hâd, 
pocit, diform, iar lălâie(lălâu) însemană bleg, prost, neîngrijit 
etc. După ce le explicam sensul celor două cuvinte, întrebam 
clasa de elevi dacă sunt flori urâte. Elevii răspundeau în cor: 
„Nuuu!”.  

Atunci le spuneam:Dacă nu sunt flori urâte, înseamnă 
că nu sunt nici fete urâte, fiindcă mama spune, dacă are o fată, 
aceasta e ca o floare. Deci, dacă o comparăm cu o floare, cum 
nu sunt flori urâte, nu sunt nici fete sau femei urâte. Şi 
completam cu afirmaţia că şi fata Irinucăi, socotită balcâză şi 
lălâie va fi găsit vreun flăcău de la munte care să-i spună că este 
pentru el frumoasă. Cu ceva timp în urmă, o ştire venită de  
peste mări şi ţări, din Australia, relata că o fată şi-a dat în 
judecată părinţii. fiindcă au născut-o urâtă. Procesul l-a piedut. 
De ce?. . . Nu ştim ce se întâmplă în „creuzetul” femeii atunci 
când se întâlnesc, să spunem pe chinezeşte, „yin şi yang”cine 
învinge şi ce se zămisleşte. Apoi, astăzi vedem la ecografii după 
câteva luni, dar până la apariţia acestui aparat minune, cuplul 
aşteptă 7 sau 9 luni până când apăre minunea de om. Plecând de 
la comparaţia flori-femei, autoarea Margareta Achiţei îşi 
îndeamnă semenele să spună: „Azi aleg să fiu o floare, / 
Gingaşă, încântătoare/Şi de aceea sunt voiasă/Că orice floare-i 
frumoasă/Mă iubesc aşa cum sunt/Unică pe-acest pământ”. 
Concluzia:toate femeile sunt frumoase! 

 De-alungul istoriei au existat femei care au jucat un rol 
deosebit în viaţa comunitălor(triburi sau popoare) din care au 
făcut parte, devenind pentru istoria umanităţii femei legendare. 
Voi enumera, la întâmplare, câteva dintre ele. Nefertiti, soţia 
faraonului Amenhotep şi mama lui Tutankhamon, eroina 
legendară a poporului evreu, Estera, soţia regelui persan 
Artaxerxes, care prin inteligenţă şi frumuseţe şi-a înduplecat 

soţul şi regele să evite uciderea conaţionalior ei, prin a-i elibera 
din sclavie şi a evita primul holocaust al omenirii pus la cale de 
un slujbaş apropiat marelui rege.  

O putem numi pe frumoasa regină a Egiptului 
Cleopatra, Ioana d’Arc, eroina poporului francez, care prin 
curaj, dârzenie şi credinţă şi-a sacrificat libertatea şi viaţa şi 
poporul, regina Elisabeta I a Angliei, regina fecioară până la 
moarte, care a dat măreţie imperiului englez, Indira Ghandi, 
care a căzut ucisă de gloanţe, pentru că îşi iubea prea mult 
poporul pe care îl conducea, Elisabeta a II-a a Marii Britanii 
care conduce de 67 de ani, Angela Merker, cancelarul 
Germaniei ş. a.  

Exemplele pot continua cu femei din toate sferele vieţii 
politice, sociale, ştiinţifice, . culturale şi artistice din lume. Şi 
din istoria poporului nostru putem exemplifica cu regina Maria 
sau cu Ecateriana Teodoroiu, eroina legendară a poporului 
nostru din primul război mondial. Spun din nou:cartea cu acest 
titlu sugestiv se adresează tuturor femeilor din lumea de astăzi 
sau cea de mâine.  

Este un ideal măreţ ca orice femeie, indiferent de 
religie, de forme de guvernare, de statutul social să fie iubită, 
preţuită şi apreciată. Ştim că în existenţa omenirii a fost o epocă 
a matriarhatului, în care femeia a jucat un rol important în viaţa 
comunităţii, a familiei. Au fost date la o parte de forţa virilă a 
masculilor-bărbaţii, având apoi de suferit şi vor mai avea de 
suferit până când va dispare discriminarea şi inegalitatea între 
sexe. Astăzi s-au făcut nişte paşi, dar prea mici în unele părţi ale 
lumii, unde femeile sunt aproape la egalitate cu bărbaţii, dar nu 
în toate domeniile vieţii. Predomină încă discriminarea femeii 
în multe state, mai ales cele cu religie musulmană, şi nu numai. 
La aceeaşi muncă depusă, femeiile primesc mai puţin, chiar în 
ţările democratice şi cu economii puternice.  

Deci, duc o luptă pentru egalitate bărbat-femeie în 
toate domeiile vieţii social-economice şi politice. Cel care scrie 
prezentele rânduri a publicat într-o revistă şi într-un volum 
fabula „Din lumea muştelor” . Muştele fiind femeile care sunt 
majoritare în populaţia lumii şi muscoii, bărbaţii, minoritari care 
decid soarta muştelor(femeilor) şi le obligă la sclavia familială 
şi socială. Să fie fericite!Iată discursul autoarei cărţii „De ce 
plâng femeile”. Să facă tot ce le stă în putinţă ca să fie fericite. 
Să înlăture izvorul lacrimilor, care se revarsă de sub pleoape din 
„n” motive. 

 O zicală din popor spune „Pe femeie să nu o atingi 
nici cu o floare!” Ea este o floare care înfrumuseţeazaă viaţa 
noastră de la naştere până când plecăm dincolo. De ce plâng 
femeile? La acestă întrebare răspunde autoarea, Margareta 
Achiţei. Citiţi-i cartea şi vă veţi convinge. Povestindu-i unui 
amic despre această fabulaosă carte, el mi-a dat un răspuns cu 
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un vers dintr-un text de muzică uşoară, care cu ani în urmă, a 
fost un şlagăr şi care sună aşa: „Şi bărbaţii plâng câ
adevărat, dar nu plâng ca femeile.  

„Marea Carte a Ploieştilor“, de  ing. 
George Mandicescu 

Jurn. Ion N. OPREA 

          „Marea Carte a Ploieştilor“, spune ing. George 
Mandicescu, membru al Cenaclului literar la distanţă, care ne 
invită să fim prezenţi la lansarea operei, adu
volume cu circa 3.000 de pagini toată istoria oraşului, de la 
primele aşezări umane până în 2010.... 

 

Oarecum nostalgic, recenzentul  ne incită: „Capitala aurului 
negru, oraşul lui Nenea Iancu, oraşul lui Nichita, oraşul lui „Ce 
bei?“,  oraşul celor patru sute de cârciumi sunt doar câteva 
dintre apelativele folosite în discursuri publice atunci când ne 
referim la Ploieşti. Aflat mai tot timpul în umbra Bucureştiului, 
de care îl despart doar câteva zeci de kilometri, Ploieştiul are 
totuşi în spate o istorie spectaculoasă asupra căreia s
într-o primă fază, jurnalistul şi omul de cultură Mihail Sevastos. 
Lucrarea sa, de-a dreptul monumentală, „Monografia oraşului 
Ploiesti“ se opreşte însă la perioada interbelică şi nu coboară cu 
mult în timp mai departe de secolul al XVII
frântură, justificată de documentele disponibile în epoca în care 
a fost realizată prima monografie a Ploieştiului, a fost întregită, 
80 de ani mai târziu, de Societatea Culturală „Ploieşti
III“, coordonată de inginerul şi omul de cultură Constantin 
Trestioreanu. Este vorba despre 3.000 de pagini în format A4, 
„Marea Carte a Ploieştilor“, o lucrare ştiinţifică în trei volume.

 „Volumul I tratează istoria Ploieştiului de la primele comunităţi 
umane şi merge până în anul 2010. Vorbim despre foarte multe 
documente de arhivă pe care noi le-am consultat în deceniul în 
care am pregătit acest volum. Au fost dosare pe care le
văzut pentru prima dată şi aici la Ploieşti, şi la Bucureşti, dosare 
care nu fuseseră consultate până la noi. În 1838, de exemplu, a 
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un text de muzică uşoară, care cu ani în urmă, a 
fost un şlagăr şi care sună aşa: „Şi bărbaţii plâng câteodattă!”E 

, de  ing. 
 

Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi 

, spune ing. George 
Mandicescu, membru al Cenaclului literar la distanţă, care ne 

adună în cele trei 
3.000 de pagini toată istoria oraşului, de la 

 

Oarecum nostalgic, recenzentul  ne incită: „Capitala aurului 
ul lui Nichita, oraşul lui „Ce 

oraşul celor patru sute de cârciumi sunt doar câteva 
dintre apelativele folosite în discursuri publice atunci când ne 
referim la Ploieşti. Aflat mai tot timpul în umbra Bucureştiului, 

ci de kilometri, Ploieştiul are 
totuşi în spate o istorie spectaculoasă asupra căreia s-a aplecat, 

o primă fază, jurnalistul şi omul de cultură Mihail Sevastos. 
a dreptul monumentală, „Monografia oraşului 

erioada interbelică şi nu coboară cu 
mult în timp mai departe de secolul al XVII-lea. Această 
frântură, justificată de documentele disponibile în epoca în care 
a fost realizată prima monografie a Ploieştiului, a fost întregită, 

ietatea Culturală „Ploieşti-Mileniul 
III“, coordonată de inginerul şi omul de cultură Constantin 
Trestioreanu. Este vorba despre 3.000 de pagini în format A4, 
„Marea Carte a Ploieştilor“, o lucrare ştiinţifică în trei volume. 

loieştiului de la primele comunităţi 
umane şi merge până în anul 2010. Vorbim despre foarte multe 

am consultat în deceniul în 
care am pregătit acest volum. Au fost dosare pe care le-am 

loieşti, şi la Bucureşti, dosare 
care nu fuseseră consultate până la noi. În 1838, de exemplu, a 

avut loc prima catagrafiere, aşa cum se numea atunci 
recensământul. Informaţiile le-am adus din arhivele din 
Bucureşti, le-am transcris din scrierea chirilică.
sute de pagini de manuscris în chirilică. Datele, aparent, sunt 
seci, dar este o fotografie pe care, dacă ştii să o interpretezi, îţi 
arată unde se afla Ploieştiul în acei ani. Este o fotografie a 
oraşului la 1838“, explică Dorin Stănescu, u
cercetătorii care a lucrat la realizarea „Marii Cărţi a 
Ploieştiului“. 

Ploieşti, după bombardamente 

Dacă primul volum al monografiei Ploieştiului se axează pe 
istoria comunităţii, cel de-al doilea este dedicat petroliştilor „Ne 
mândrim cu faptul că Ploieştiul a fost unul dintre primele oraşe 
pe plan mondial care a făcut prima rafinărie, o distilerie de fapt, 
la bariera Râfov, prin fraţii Mehedinţeanu. Încet, încet, 
Ploieştiul s-a dezvoltat din acest punct de vedere, iar pe lângă 
rafinăria asta au apărut altele, vreo şase, care s
timp. În volumul acesta, îi onorăm pe petrolişti, cei care au 
impus în conştiinţa publică ideea că Ploieştiul este capitală a 
aurului negru“, explică Gheorghe Marinică, alt coautor a 
lucrării. 

Primul volum al monografiei, apărut în anul 2011, este dedicat 
domnitorului Mihai Viteazul şi tratează istoria oraşului, cel de
al doilea volum, publicat în anul 2016, este dedicat petroliştilor 
şi abordează economia Ploieştiului, iar cel de
văzut lumina tiparului în această toamnă, prezintă viaţa 
spirituală a Ploieştiului şi este dedicat lui Ion Luca Caragiale. 
Este redată în detaliu istoria fiecărei biserici din Ploieşti, a 
fiecărei şcoli sau monument, dar este cercetată şi evoluţia 
cultelor religioase din oraş. Un capitol aparte este rezervat 
justiţiei, cu tot ce înseamnă acest domeniu, de la secţiile penale 
până la cele civile şi contencios administrativ şi, desigur, 
penitenciare, citim rezumând. 

Şi, ca să aflăm întreaga istorie a Ploieştilor d
recenzia primită: „În anul 2001, la Ploieşti s
Societatea Culturală „Ploieşti-Mileniul III“, la iniţiativa unui 
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avut loc prima catagrafiere, aşa cum se numea atunci 
am adus din arhivele din 

am transcris din scrierea chirilică. Au fost patru 
sute de pagini de manuscris în chirilică. Datele, aparent, sunt 
seci, dar este o fotografie pe care, dacă ştii să o interpretezi, îţi 
arată unde se afla Ploieştiul în acei ani. Este o fotografie a 
oraşului la 1838“, explică Dorin Stănescu, unul dintre 
cercetătorii care a lucrat la realizarea „Marii Cărţi a 

 

Dacă primul volum al monografiei Ploieştiului se axează pe 
al doilea este dedicat petroliştilor „Ne 

tul că Ploieştiul a fost unul dintre primele oraşe 
pe plan mondial care a făcut prima rafinărie, o distilerie de fapt, 
la bariera Râfov, prin fraţii Mehedinţeanu. Încet, încet, 

a dezvoltat din acest punct de vedere, iar pe lângă 
au apărut altele, vreo şase, care s-au distrus între 

timp. În volumul acesta, îi onorăm pe petrolişti, cei care au 
impus în conştiinţa publică ideea că Ploieştiul este capitală a 

Gheorghe Marinică, alt coautor a 

lum al monografiei, apărut în anul 2011, este dedicat 
domnitorului Mihai Viteazul şi tratează istoria oraşului, cel de-
al doilea volum, publicat în anul 2016, este dedicat petroliştilor 
şi abordează economia Ploieştiului, iar cel de-al treilea, care a 

t lumina tiparului în această toamnă, prezintă viaţa 
spirituală a Ploieştiului şi este dedicat lui Ion Luca Caragiale. 
Este redată în detaliu istoria fiecărei biserici din Ploieşti, a 
fiecărei şcoli sau monument, dar este cercetată şi evoluţia 

igioase din oraş. Un capitol aparte este rezervat 
justiţiei, cu tot ce înseamnă acest domeniu, de la secţiile penale 
până la cele civile şi contencios administrativ şi, desigur, 

Şi, ca să aflăm întreaga istorie a Ploieştilor desluşim din 
recenzia primită: „În anul 2001, la Ploieşti s-a înfiinţat 

Mileniul III“, la iniţiativa unui 
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„grup de prieteni“ – aşa cum singuri se recomandă 
de inginerul şi omul de cultură Constantin Trestioreanu.
Societatea culturală a fost creată cu un singur mare scop iniţial. 
Să scoată la lumină tot, dar absolut tot ce se ascundea în arhive, 
biblioteci, colecţii private din ţară şi de aiurea şi care avea 
legătură cu Ploieştiul. Informaţia descoperită urma să fi
publicată într-o lucrare amplă, cu rol de monografie a oraşului. 
Proiectul originar avea să se închege atât de tare încât în prezent 
Societatea Culturală „Ploieşti-Mileniul III“ a ajuns să publice 
90 de titluri, majoritatea strâns legate de istoria oraşu
judeţului Prahova în general, dar şi volume de beletristică. Cea 
mai mare realizare a Societăţii culturale „Ploieşti
rămâne fără doar şi poate „Marea Carte a Ploieştilor“, o lucrare 
ştiinţifică în trei volulme, care cuprinde peste 3.000 de pagini în 
format A4. Despre această uriaşă monografie, academicianul 
Eugen Simion precizează în „Cuvânt înainte“ că „are proporţiile 
Bibliei“ şi este „documentată la sânge“. Lucrul pentru acest 
proiect a început în 2001, iar primul pas pentru a adun
informaţii despre Ploieşti a fost către bisericile din oraş, 
cunoscute drept ascunzătorile de secrete ale fiecărei comunităţi. 
„Cu ce poţi să începi istoria unei localităţi? Pleci de la biserici, 
mergând în toate. A fost muncă de teren, de cercetare, de 
de arhivă, de toate. Mai întâi muncă de teren, apoi studiul 
documentelor, arhivelor de la Ploieşti, de la Bucureşti, din 
Anglia, Franţa, instituţii care mai au arhive. Or, aici au fost 
nişte probleme mai dificile pentru că nu am avut acces peste to
Sunt 18 ani de cercetare, de căutare care s-au concretizat într
final în «Marea Carte a Ploieştilor», în trei volume, şi în alte 
zeci de cărţi pe care le-am publicat în paralel. Să ajungi să faci o 
carte ca asta, trebuie să ai experienţă, iar noi nu 
experienţa de nivelul pe care l-a dobândit pe parcurs“, explică 
preşedintele Societăţii Culturale „Ploieşti-
Constantin Trestioreanu. 

                                            Sacrificii  

În 18 ani, nucleul Societăţii culturale a reuşit să atragă zeci de 
oameni de ştiinţă, istorici, doctoranzi sau pur şi simplu 
pasionaţi, astfel că în total nu mai puţin de 26 de cercetători au 
făcut parte din echipa care a trimis la tipar „Marea Carte a 
Ploieştilor“. Este vorba de Constantin Trestiore
Marinică, Dorin Stănescu, Marian Chirulescu, Polin Zorilă, 
Nicolae Dumitrescu, Laura Geală, Costin Vrânceanu, Ioan 
Groşescu, Constantin Ilie, Ion Baicu, Ion Dedu, Lazăr Traian şi 
alţi cercetători, istorici şi oameni de cultură care au dorit s
contribuie benevol la finalizarea monografiei oraşului Ploieşti. 
De altfel, pentru ca cele trei volume să vadă lumina tiparului, a 
fost nevoie de sacrificii pentru că fondurile pentru cercetare, 
editare şi tipografie au fost exclusiv private. Constantin 
coautor al monografiei, a decis chiar să vândă o parcelă de 
pământ pentru a sprijini apariţia lucrărilor. În plus, preşedintele 
Societăţii, Constantin Trestioreanu şi-a transformat 
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aşa cum singuri se recomandă –, coordonaţi 
de inginerul şi omul de cultură Constantin Trestioreanu. 
Societatea culturală a fost creată cu un singur mare scop iniţial. 
Să scoată la lumină tot, dar absolut tot ce se ascundea în arhive, 
biblioteci, colecţii private din ţară şi de aiurea şi care avea 
legătură cu Ploieştiul. Informaţia descoperită urma să fie 

o lucrare amplă, cu rol de monografie a oraşului. 
Proiectul originar avea să se închege atât de tare încât în prezent 

Mileniul III“ a ajuns să publice 
90 de titluri, majoritatea strâns legate de istoria oraşului şi a 
judeţului Prahova în general, dar şi volume de beletristică. Cea 
mai mare realizare a Societăţii culturale „Ploieşti-Mileniul III“ 
rămâne fără doar şi poate „Marea Carte a Ploieştilor“, o lucrare 

000 de pagini în 
format A4. Despre această uriaşă monografie, academicianul 
Eugen Simion precizează în „Cuvânt înainte“ că „are proporţiile 
Bibliei“ şi este „documentată la sânge“. Lucrul pentru acest 
proiect a început în 2001, iar primul pas pentru a aduna 
informaţii despre Ploieşti a fost către bisericile din oraş, 
cunoscute drept ascunzătorile de secrete ale fiecărei comunităţi. 
„Cu ce poţi să începi istoria unei localităţi? Pleci de la biserici, 
mergând în toate. A fost muncă de teren, de cercetare, de studiu, 
de arhivă, de toate. Mai întâi muncă de teren, apoi studiul 
documentelor, arhivelor de la Ploieşti, de la Bucureşti, din 
Anglia, Franţa, instituţii care mai au arhive. Or, aici au fost 
nişte probleme mai dificile pentru că nu am avut acces peste tot. 

au concretizat într-un 
final în «Marea Carte a Ploieştilor», în trei volume, şi în alte 

am publicat în paralel. Să ajungi să faci o 
carte ca asta, trebuie să ai experienţă, iar noi nu aveam 

a dobândit pe parcurs“, explică 
-Mileniul III“, 

şit să atragă zeci de 
oameni de ştiinţă, istorici, doctoranzi sau pur şi simplu 
pasionaţi, astfel că în total nu mai puţin de 26 de cercetători au 
făcut parte din echipa care a trimis la tipar „Marea Carte a 
Ploieştilor“. Este vorba de Constantin Trestioreanu, Gheorghe 
Marinică, Dorin Stănescu, Marian Chirulescu, Polin Zorilă, 
Nicolae Dumitrescu, Laura Geală, Costin Vrânceanu, Ioan 
Groşescu, Constantin Ilie, Ion Baicu, Ion Dedu, Lazăr Traian şi 
alţi cercetători, istorici şi oameni de cultură care au dorit să 
contribuie benevol la finalizarea monografiei oraşului Ploieşti. 
De altfel, pentru ca cele trei volume să vadă lumina tiparului, a 
fost nevoie de sacrificii pentru că fondurile pentru cercetare, 
editare şi tipografie au fost exclusiv private. Constantin Ilie, 
coautor al monografiei, a decis chiar să vândă o parcelă de 
pământ pentru a sprijini apariţia lucrărilor. În plus, preşedintele 

a transformat 

apartamentul din centrul Ploieştiului în sediu redacţional şi a 
permis cercetătorilor să aibă un loc unde să se întâlnească. În 
data de 19 noiembrie, „Marea Carte a Ploieştiului“ va fi lansată 
în aula Academiei Române, în prezenţa preşedintelui acestei 
instituţii de prestigiu”… 

Dumitru V. Marin, „111 Valori Naţíonale 
pentru Vaslui”, cu subtitlul „

cultural”, Editura Pim, Iaşi, 2019
 
 
Mihaela BĂBUŞANU 

 

        De curând am intrat în posesia acestei cărţi. Păi cum să nu 
fii curios să afli care sunt cele 111 valori naţionale în viziunea 
lui DV Marin? “Încercarea noastră este consacrată unor 
valoroși ai științei și culturii române care, prin eforturi 
personale, capacități individuale, să fie prețuiți pentru munca 
lor, iar însemnările de față să prezinte în eboșe fugare profiluri, 
acte și fapte”(autorul). 

Aşadar, avem de a face cu personalităţi reale, stabile, consecrate 
iar nu cu „fugare profiluri”. Să răsfoim grabnic cele 513 pagini.

Atrag şi titlurile care dau indicia clare privind abordarea şi 
prezentarea personalităţii ce urmează a fi prezentate: 
CorneliuPorumboiu, de-ai noștri, până la… Cannes pag 238, 
“Val Andreescu-Omul metaforei”, pag 17, „Constantin 
Ciopraga… optimistul!”, academician, 
vorbă domoală, expresie fermă” – căruia îi datorează debutul 
în publicistică. Pag 69, „Ioan Dă
alecsandrian”, pe care, spune autorul, „l
ca pe un frate, calm, documentat, afectuos profesionist”, p.139, 
Dumitru Brăneanu dring dar….şi mare scriitor pag 79, Ana 
Blandiana nu numai poetă pag 76, Ioan Baban: “Am ple
mi-a furat căciula”, sau Cornel Galben dintotdeauna prieten, 
pag 170, Iordan Datcu, istoricul folclorului”, p. 136, ,, Marian 
Petcupe care îl vede „un aprig…muncitor”, p.298, pe „Grigore 
Ilisei, reporterul-scriitor fără frontiere”, p. 197, „Florin 
Piersic, actor cu memoria fantastică”, p. 300, „Ion Gheorghe 
Pricop care îi spusese”tu eşti cel mai mare jurnalist vasluian 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura 
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apartamentul din centrul Ploieştiului în sediu redacţional şi a 
s cercetătorilor să aibă un loc unde să se întâlnească. În 

data de 19 noiembrie, „Marea Carte a Ploieştiului“ va fi lansată 
în aula Academiei Române, în prezenţa preşedintelui acestei 

111 Valori Naţíonale 
cu subtitlul „Jurnalism 

”, Editura Pim, Iaşi, 2019 

Mihaela BĂBUŞANU - Bacău 

De curând am intrat în posesia acestei cărţi. Păi cum să nu 
fii curios să afli care sunt cele 111 valori naţionale în viziunea 

ea noastră este consacrată unor 
și ai științei și culturii române care, prin eforturi 

ți individuale, să fie prețuiți pentru munca 
ță să prezinte în eboșe fugare profiluri, 

 
r, avem de a face cu personalităţi reale, stabile, consecrate 

”. Să răsfoim grabnic cele 513 pagini. 

Atrag şi titlurile care dau indicia clare privind abordarea şi 
prezentarea personalităţii ce urmează a fi prezentate: 

ștri, până la… Cannes pag 238, 
Omul metaforei”, pag 17, „Constantin 

Ciopraga… optimistul!”, academician, – „un tip calm, păr alb, 
căruia îi datorează debutul 

în publicistică. Pag 69, „Ioan Dănilă, universitar 
alecsandrian”, pe care, spune autorul, „l-am simţit întotdeauna 
ca pe un frate, calm, documentat, afectuos profesionist”, p.139, 
Dumitru Brăneanu dring dar….şi mare scriitor pag 79, Ana 
Blandiana nu numai poetă pag 76, Ioan Baban: “Am plecat, că 

a furat căciula”, sau Cornel Galben dintotdeauna prieten, 
pag 170, Iordan Datcu, istoricul folclorului”, p. 136, ,, Marian 
Petcupe care îl vede „un aprig…muncitor”, p.298, pe „Grigore 

scriitor fără frontiere”, p. 197, „Florin 
Piersic, actor cu memoria fantastică”, p. 300, „Ion Gheorghe 
Pricop care îi spusese”tu eşti cel mai mare jurnalist vasluian 
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din toate timpurile”, p. 330, „Dan Ravaru – destin de preţuită 
personalitate locală”, p. 330, ”Valentin Silvestru, sau prietenul 
fără prieteni”, p.362, „Laurenţiu Şoitu, ieşean de la Şuletea, 
sau universitar”, p.39, CD Zeletin pag 459, IANCU GRAMA, 
poetul… navetist pag 179, Vasile Larco, epigramistul, 
prietenul, poetul pag 214. 

În carte, DV Marin, trece în rândul “valoroşilor” preşedin
ţară, prim miniştri, politicieni, personalităţi de peste hotare. 
Emil Constantinescu-președintele țării, profesor, prieten.pag 
117, Ion Iliescu, un președinte… (România) pag 186, Teodor 
Meleşcanu, șef A.P.R., ministru și când nu trebuia pag 230, 
Adrian Păunescu, poet bun, politician rău, pag 294, REGELE 
MIHAI I… fără regat pag 342 sau P. S. Ioan Casian 
„viitorul sună bine! pag 85. 

Şi, aleg să mă opresc aici. În tot cazul,  111 nume cât se poate 
de diferite, pe alocuri chiar antagonice, unele unanim cunoscute, 
altele poate mai puţin. 

Care este totuşi acel element comun care leagă toate aceste 
profile şi care este rostul cooptăriilor în acelaşi loc? Este vorba 
despre personalităţi care „au îndrumat, au convorbitori, 
colaborat cu autorul acestor rânduri”. Aşa justifică şi 
preîntâmpină întrebările fireşti ale celor care vor parcurge 
aceste pagini, DV Marin.“Iată sine ira et studio rostul acestor 
însemnări” îşi întăreşte justificarea autorul. 

Aproape fiecare dintre cele 111 nume merită a fi menţion
însă o să vă las dumneavoastră plăcerea de a le descoperi, de a 
le împărţi pe domenii şi interese sau, de ce nu, de a face propria 
dumneavoastră ierarhizare plecând de la această listă de nume şi 
renume. 
 
Nu putem să nu remarcăm şi apreciem acest efor
fie doar şi pentru simplul fapt că în spatele acestor rânduri stau 
ani de zbatere, încercări, implicare, eforturi, războaie, iniţiative, 
reuşite, conflicte, ani mulţi de presă, de televiziune.
Căci da, orice s-ar spune şi s-ar putea spune despre DV Marin, 
el este înainte de toate,  „un om fără odihnă și fără astâmpăr
aşa cum spunea bine cunoscutul Alexandru Mironov, prezent şi 
el în acest volum. 

 

Fantasticul memoriei/Volumul de poezie
,,Frunze pe ramuri de os”, Editura 

Culturale, Adjud 2019 
 

Cronică literară  
Daniel M

 
      “Într-o lume pe muche de cuţit/echilibrul nu se taie”, ni se 
destăinuie Nicolae Vălăreanu Sârbu, în cadrul noii sale 
apariţii editoriale “Frunze pe ramuri de os”. Dintr
prin definiţie efemer, poetul invocă cu fervoare o nostalgie de 
sfârşit de veac în care “se cresc roboţi ce înlocuiesc oameni” iar 
amintirile şi trecutul încep în prezentul crepuscular şi tind să se 
descompună în particule de regret, pline de intuiţii 
neliniştitoare. Este, dacă citim atent, un cod de legi poetice, ale 
unei lumi originare, descrisă cu gravitate, o ipostaziere a 
neantului şi a oglinzilor sale. “Toţi oamenii sunt exaltaţi de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019

destin de preţuită 
personalitate locală”, p. 330, ”Valentin Silvestru, sau prietenul 

ă prieteni”, p.362, „Laurenţiu Şoitu, ieşean de la Şuletea, 
sau universitar”, p.39, CD Zeletin pag 459, IANCU GRAMA, 
poetul… navetist pag 179, Vasile Larco, epigramistul, 

În carte, DV Marin, trece în rândul “valoroşilor” preşedinţi de 
ţară, prim miniştri, politicieni, personalităţi de peste hotare. 

ședintele țării, profesor, prieten.pag 
ședinte… (România) pag 186, Teodor 

șef A.P.R., ministru și când nu trebuia pag 230, 
an Păunescu, poet bun, politician rău, pag 294, REGELE 

MIHAI I… fără regat pag 342 sau P. S. Ioan Casian – Canada: 

Şi, aleg să mă opresc aici. În tot cazul,  111 nume cât se poate 
unanim cunoscute, 

Care este totuşi acel element comun care leagă toate aceste 
profile şi care este rostul cooptăriilor în acelaşi loc? Este vorba 

au îndrumat, au convorbitori, 
”. Aşa justifică şi 

preîntâmpină întrebările fireşti ale celor care vor parcurge 
Iată sine ira et studio rostul acestor 

Aproape fiecare dintre cele 111 nume merită a fi menţionate, 
însă o să vă las dumneavoastră plăcerea de a le descoperi, de a 
le împărţi pe domenii şi interese sau, de ce nu, de a face propria 
dumneavoastră ierarhizare plecând de la această listă de nume şi 

Nu putem să nu remarcăm şi apreciem acest efort al autorului, 
fie doar şi pentru simplul fapt că în spatele acestor rânduri stau 
ani de zbatere, încercări, implicare, eforturi, războaie, iniţiative, 
reuşite, conflicte, ani mulţi de presă, de televiziune. 

espre DV Marin, 
și fără astâmpăr”, 

aşa cum spunea bine cunoscutul Alexandru Mironov, prezent şi 

Volumul de poezie 
Editura Armonii 

Daniel MARIŞ - Deva 

o lume pe muche de cuţit/echilibrul nu se taie”, ni se 
, în cadrul noii sale 

”. Dintr-un cotidian 
mer, poetul invocă cu fervoare o nostalgie de 

sfârşit de veac în care “se cresc roboţi ce înlocuiesc oameni” iar 
amintirile şi trecutul încep în prezentul crepuscular şi tind să se 
descompună în particule de regret, pline de intuiţii 

dacă citim atent, un cod de legi poetice, ale 
unei lumi originare, descrisă cu gravitate, o ipostaziere a 
neantului şi a oglinzilor sale. “Toţi oamenii sunt exaltaţi de 

mirajul/asfinţitului pe cer”, de risipa şi distorsiunile timpului 
ales în care “acoperişurile capătă luciu metalic/şi la fiecare 
poartă un înger se roagă / cu dimineaţa
derulează straturile succesive de emoţii ce atrag viitorul în 
tranşeele deformate de aşteptarea sa. 

       Neastâmpărul existenţial, vălul transparent al 
oferă decât un refugiu iluzoriu, temporar. O imposibilitate ce 
devine tot mai arzătoare de la un vers la altul:”Îmbraci lumea cu 
frumosul de după/şi faci un pariu cu viaţa/ că moartea te găseşte 
întotdeauna nepregătit/într-un loc unde n
încapi în durere, nici în bucurie/doar într
să vrei”. Sensibilitatea poetului, o noţiune tutelară a creaţiei 
sale, dar plină de aceea lumină rece ce scanează lucidă calea pe 
care se îndreaptă. Sugestiile diafane retrăite î
şi curg în planul imediat al viziunii neostentative, intens 
vizualizată. 
        Totul începe cu o privire ce încearcă să răzbată printr
adevărat noian de sentimente şi aspiraţii. În ciuda discursivităţii, 
poemele nu cad în acel marş letargic al rutinei şi al încifrării 
versului, în care trăirile adevărate nu şi
atemporală prezenţă marcată de o amărăciune amară. Cu 
dezinvoltură şi o anumită oroare de iluzie se ordonează 
fragmentele unui tablou înşelător, un domeniu
aparente şi al sentimentului grav al căutării: “Gândeşte la tot ce 
nu-i cunoscut/ ascunsul său tainic,/până
ce descoperă invizibilul vizibil”, iată cum o stare de spirit 
încearcă să-şi absoarbă afluenţii, pentru că “
haina căutării/cu perseverenţa întâmplărilor/intuiţia se 
confirmă.” 
                Vorbirea în sine, uneori cu umilinţă şi percepţie 
potolit elegiacă constituie marele atuu al poeziei lui Nicolae 
Vălăreanu Sârbu, un poet autentic ce construi
răbdare o mitologie a căutărilor şi nostalgiilor, al cărei mesaj 
aspiră numai spre profunzime. 
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mirajul/asfinţitului pe cer”, de risipa şi distorsiunile timpului 
şurile capătă luciu metalic/şi la fiecare 

poartă un înger se roagă / cu dimineaţa-n aripi.” Aşa se 
derulează straturile succesive de emoţii ce atrag viitorul în 

 
Neastâmpărul existenţial, vălul transparent al oglinzii nu 

oferă decât un refugiu iluzoriu, temporar. O imposibilitate ce 
devine tot mai arzătoare de la un vers la altul:”Îmbraci lumea cu 
frumosul de după/şi faci un pariu cu viaţa/ că moartea te găseşte 

un loc unde n-o aştepţi/ nu mai 
încapi în durere, nici în bucurie/doar într-o clipă pierdută/ fără 
să vrei”. Sensibilitatea poetului, o noţiune tutelară a creaţiei 
sale, dar plină de aceea lumină rece ce scanează lucidă calea pe 
care se îndreaptă. Sugestiile diafane retrăite în amintiri dospesc 
şi curg în planul imediat al viziunii neostentative, intens 

Totul începe cu o privire ce încearcă să răzbată printr-un 
adevărat noian de sentimente şi aspiraţii. În ciuda discursivităţii, 

letargic al rutinei şi al încifrării 
versului, în care trăirile adevărate nu şi-ar revendica decât o 
atemporală prezenţă marcată de o amărăciune amară. Cu 
dezinvoltură şi o anumită oroare de iluzie se ordonează 
fragmentele unui tablou înşelător, un domeniu al deriziunii 
aparente şi al sentimentului grav al căutării: “Gândeşte la tot ce 

i cunoscut/ ascunsul său tainic,/până-n ziua mirajului deplin/ 
descoperă invizibilul vizibil”, iată cum o stare de spirit 

şi absoarbă afluenţii, pentru că “Tot îmbrăcând 
haina căutării/cu perseverenţa întâmplărilor/intuiţia se 

Vorbirea în sine, uneori cu umilinţă şi percepţie 
potolit elegiacă constituie marele atuu al poeziei lui Nicolae 
Vălăreanu Sârbu, un poet autentic ce construieşte cu migală şi 

mitologie a căutărilor şi nostalgiilor, al cărei mesaj 
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Paşi spre infinit, despre revista din Bârlad 
în  UZP – 2017 dar şi într-o carte a mea 

din 2008 
 

Jurn. Ion N. OPREA 

           Vorbind despre “revista revistelor”, UZP  nr. 7 din 
2017, cu titlul  “Paşi spre infinit” – cosmosul pe înţel
tuturor, pp. 50-51, aminteşte că “lansarea  primului număr 
s-a făcut în cadrul Taberei Internaţionale “EuroEclipsa 99”,
la Târgovişte, în prezenţa a 200 de astronomi amatori şi 
profesionişti din patru continente. 
De atunci, ca urmare a succeselor înregistrate, premiile obţinute 
de-a lungul timpului nu au fost puţine, spune revista UZP şi le 
aminteşte: “Titlul de LAUREAT al Concursului Naţional de 
reviste şcolare organizat de Ministerul Educaţiei, Premiul de 
Excelenţă oferit de Comisia Naţională a României  pentru 
UNESCO şi Trofeul  de Excelenţă la Concursul Naţional 
“Anelisse”... ele evidenţiază importanţa revistei  “Paşi s
infinit” pentru promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice în 
şcoală şi comunitate, creşterea performanţei în educarea  tinerii 
generaţii”. 
Este amintit în şi de UZP “Suplimentul Astro-Art”, editat anual, 
care împreună cu revista  oglindesc  preocuparea  tinerilor  în 
domeniul cosmopoeziei, astrodramaturgiei poetice şi 
astromitologiei, publicaţia ajungând la al 36 număr al său, 
vârsta deplinei maturităţi – 18 ani. 
Despre “Paşi spre infinit”, cum am spus întitlu, am scris şi eu
într-o carte a mea, “Mari personalităţi ale culturii române într
istorie a presei bârlădene, 1870-2008,”, Ediţia a II
întregită, Editura PIM, Iaşi, pp.388-391, iată
medalionul în cauză vorbeşte nu numai despre publicaţia 
bârlădeană, ci şi despre unele personalităţi ale timp

“Paşi spre infinit, revistă de astronomie, editată de 
Asociaţia Astronomică 
“Sirius” (A.A.S.) de la 
Liceul teoretic “Mihai 
Eminescu” Bârlad, 
semestrială, ajunsă la al 
VIII-lea an de activitate în 
anul 2006, când ajunge la 
cititori numărul 15 al său. 

Directorul revistei, 
profesorul Ioan Adam, 
redactor şef prof. Ioan 
Puflea, redactor şef adjunct 
Alina Chirica şi înv. 
Marinica Giuşcă, secretar 
general de redacţie Bogdan 
Munteanu, care se ocupă de 
tehnoredactare 
computerizată, iar 
Constantin Andrei Popa se ocupă de grafica coperţilor şi 
postere. 

Revista dispune de un larg colectiv redacţional 
nominalizat la locul potrivit, indicându-li-se însărcinările: 
redactori, fotoreporteri, traducători, corespondenţă internet, 
culegători de texte. Totodată este arătată componenţa 
Consiliului director al Asociaţiei Astronomice “Sirius”: 
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despre revista din Bârlad 
o carte a mea 

Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi 

bind despre “revista revistelor”, UZP  nr. 7 din 
cosmosul pe înţelesul 

51, aminteşte că “lansarea  primului număr 
a făcut în cadrul Taberei Internaţionale “EuroEclipsa 99”, 

a 200 de astronomi amatori şi 

De atunci, ca urmare a succeselor înregistrate, premiile obţinute 
a lungul timpului nu au fost puţine, spune revista UZP şi le 

aminteşte: “Titlul de LAUREAT al Concursului Naţional de 
eviste şcolare organizat de Ministerul Educaţiei, Premiul de 
Excelenţă oferit de Comisia Naţională a României  pentru 
UNESCO şi Trofeul  de Excelenţă la Concursul Naţional 
“Anelisse”... ele evidenţiază importanţa revistei  “Paşi spre 

area valorilor culturale şi ştiinţifice în 
şcoală şi comunitate, creşterea performanţei în educarea  tinerii 

Art”, editat anual, 
care împreună cu revista  oglindesc  preocuparea  tinerilor  în 

iul cosmopoeziei, astrodramaturgiei poetice şi 
astromitologiei, publicaţia ajungând la al 36 număr al său, 

Despre “Paşi spre infinit”, cum am spus întitlu, am scris şi eu 
urii române într-o 

2008,”, Ediţia a II-a revăzută şi 
iată-i conţinutul, 

medalionul în cauză vorbeşte nu numai despre publicaţia 
bârlădeană, ci şi despre unele personalităţi ale timpurilor: 

, revistă de astronomie, editată de 

se ocupă de grafica coperţilor şi 

Revista dispune de un larg colectiv redacţional 
se însărcinările: 

redactori, fotoreporteri, traducători, corespondenţă internet, 
ată componenţa 

Consiliului director al Asociaţiei Astronomice “Sirius”: 

preşedinte – prof. Ioan Adam, vicepreşedinte 
Giuşcă, secretar înv. - Gabriela Marin, economist Mariana 
Balan, după care sunt enunţaţi coordonatorii departamentului 
administrativ, responsabilii comisiilor de resort, consilierii de 
activitate. 

Tipărită la SC Irimpex SRL Bârlad, cu indicarea 
sponsorilor şi sediul redacţiei: Liceul “Mihai Eminescu”, strada 
cu acelaşi nume, nr.1 Bârlad. 

Format 21x30 cm., în 60 de pagini, plu
ilustraţie bogată de bun gust. 
Din numerele consultate rezultă că axa publicaţiei are ca bază şi 
desfăşurare prezentarea unor documente de iniţiere a cititorilor, 
da şi de completare a cunoştinţelor celor cunoscători, de către 
autorii în materie: “Orientarea pe bolta cerească” 
materiale semnat de Viorel Alexandru Lazanu şi profesorul Ioan 
Adam, “Sistemul solar”, ajuns la episodul 4 şi semnat de dr.
Cristina Blaga; “Global Flyer sau în jurul lumii fără escală”, de 
Cătălin Mosora; “Periplu printre inele 

“Fenomene astronomice în activitate” de prof. Ioan Adam şi 
Georgian-Alin Melinti; “Astronomia şi şcoala 
astronomiei în şcoala mileniului I
colectivul prof. Ana Pică – Sibiu, dr. Vasile Pop 
Napoca, dr. Tiberiu Oproiu, Cluj-Napoca etc.

Alături de documentare, ca cele enumerate, stau în chenar, un 
fel de note de călătorie, semnate, probabil, în majoritate, de 
elevi preznţi la evenimente: vizita olimpicilor români  în Belgia 
– 24-28 ianuarie, 2004, la George Robert Butunoi, “Jurnalul de 
excursie la Iaş”, de Oana Vârlan, Silvia
opriri şi detalieri de la Planetariu, Observatorul Astronomic 
unde au rămas cu impresia unui muzeu părăsit şi care, dacă ar 
fi mutat la Bârlad, pe “Dealul Morilor”, ar deveni, sigur, şi o 
sursă de bani de pe urma lui, printr-
activităţii de cercetare dar şi de “explorare” a lui; “Jurnal de 
Olimpiade” 14-18 aprilie 2004, la Cluj
Bălăşoiu; “Jurnal de excursie Galaţi, 5 iunie 2004”, de Oana 
Vârlan; Jurnal Expediţia ştiinţifică “Eclipsis
(Antalya-Manavgot) 23 martie -1 aprilie, de Vlad Mărgărint, 
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prof. Ioan Adam, vicepreşedinte – înv. Marinica 
Gabriela Marin, economist Mariana 

Balan, după care sunt enunţaţi coordonatorii departamentului 
nistrativ, responsabilii comisiilor de resort, consilierii de 

Tipărită la SC Irimpex SRL Bârlad, cu indicarea 
Liceul “Mihai Eminescu”, strada 

Format 21x30 cm., în 60 de pagini, plus coperţile, cu o 

Din numerele consultate rezultă că axa publicaţiei are ca bază şi 
desfăşurare prezentarea unor documente de iniţiere a cititorilor, 
da şi de completare a cunoştinţelor celor cunoscători, de către 

materie: “Orientarea pe bolta cerească” – un ciclu de 
materiale semnat de Viorel Alexandru Lazanu şi profesorul Ioan 
Adam, “Sistemul solar”, ajuns la episodul 4 şi semnat de dr. 
Cristina Blaga; “Global Flyer sau în jurul lumii fără escală”, de 

ra; “Periplu printre inele – misiunea spaţială 
Cassini-Huygens, cu 
iscălitura regretatului 
Harald Alexandrescu; 
“Cometele, ajuns la 
secvenţa nr. 4, de Virgil 
V. Scurtu; “Fizica şi 
astronomia în contextul 
interdisciplinarităţii şi 
nu numai..., de prof. 
Mircea Tănăsescu, cu 
un mic portret al omului 
de ştiinţă Benoit 
Madidelbrot, născut în 
Polonia în 1924; 

“Fenomene astronomice în activitate” de prof. Ioan Adam şi 
Alin Melinti; “Astronomia şi şcoala – rolul învăţării 

astronomiei în şcoala mileniului III, un ciclu semnat de 
Sibiu, dr. Vasile Pop – Cluj-
Napoca etc. 

turi de documentare, ca cele enumerate, stau în chenar, un 
fel de note de călătorie, semnate, probabil, în majoritate, de 

preznţi la evenimente: vizita olimpicilor români  în Belgia 
28 ianuarie, 2004, la George Robert Butunoi, “Jurnalul de 

excursie la Iaş”, de Oana Vârlan, Silvia-Nicoleta Dulgheru, cu 
opriri şi detalieri de la Planetariu, Observatorul Astronomic – 

u rămas cu impresia unui muzeu părăsit şi care, dacă ar 
fi mutat la Bârlad, pe “Dealul Morilor”, ar deveni, sigur, şi o 

-o mai bună organizare a 
activităţii de cercetare dar şi de “explorare” a lui; “Jurnal de 

18 aprilie 2004, la Cluj-Napoca, de Daniel 
Bălăşoiu; “Jurnal de excursie Galaţi, 5 iunie 2004”, de Oana 
Vârlan; Jurnal Expediţia ştiinţifică “Eclipsis-2006” în Turcia 

1 aprilie, de Vlad Mărgărint, 
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dar şi materiale de genul “Simpozionul “Victor Anestin, primul 
jurnalis de ştiinţă din România”, de Ştefan Neculai.

Dezvoltând subiectul, Ştefan Neculai punctează câteva repere 
privind şi apariţia  jurnalismului de ştiinţă în România. 
“Dicţionarul presei româneşti precizează că pu
românească a împlinit două veacuri şi jumătate, în 1981, de la 
apariţia pe teritoriul nostru a primului periodic românesc,” 
numit “Calendar” întocmit şi tipărit în anul 1731 de dascălul 
Petcu Soanul din Scheii Braşovului, în Transilvania, înaint
activitatea reprezentanţilor Şcolii Ardelene, devansând cu 
aproape 100 de ani “Curierul românesc” a lui Ion Heliade 
Rădulescu şi “Albina românească” publicat de Gheorghe 
Asachi, ambele datând din 1829. 

Cititorii află şi despre faptul că în 1839, la mai puţin de un an 
de la atestarea oficială a fotografiei în Franţa, în 
românească din Iaşi a apărut un articol despre inserţia 
fotografiei, că în 1840 în “Gazeta de Transilvania” din Orşova a 
apărut un articol despre procedeul claguereotipiei
Carol de Szathmari a avut atelier fotografic pe actuala Calea 
Victoriei, el fiind considerat primul fotoreporter de război din 
lume. 

Bine documentat, folosind prezenţa la Simpozion ca Invitat, a 
lui Cătălin Mosora, jurnalist de ştiinţă la radio Europa 
vorbească despre Victor Anestin ca cel care a avut prioritatea în 
domeniul jurnalismului de ştiinţă, autorul Ştefan Neculai 
reaminteşte că Anestin, fiul autorului craiovean Ion anestin, s
născut în 1875 la Bacău la 19 septembrie, că a absolvit 
liceal la Craiova, după care a lucrat ca reporter, corector sau 
secretar de redacţie la ziarul “Adevărul”, “Dimineaţa”, 
“Viitorul”, “Minerva” şi “Universul”, iar în 1906 a înfiinţat 
revista “Orion” în care a semnat numeroase articole, cu 
observaţii personale asupra cometelor şi stelelor.

Tot Victor Anestin a înfiinţat în 1908 “Societatea Astronomică 
Română, iar în 1913 altă societate cu numele “Prietenii 
Ştiinţei”, dar şi biblioteca “Ştiinţa pentru toţi” de la Câmpina. 
Revista “Ştiinţa tuturor” apărută la 20 octombrie 1918, la 
Craiova, avea să fie ultima iniţiativă de cultură a celui care 
bolnav şi sărac, moare la 7 noiembrie 1918. S
aprecierea unor personalităţi Flamarion Lowel, Berberich, 
Brenner, Ţiţeica, C. Istrate, I. Simionescu etc. 

Unele documentare au o subtilitate care nu întâmplător, acuză, 
ca în cazul de la Observatorul astronomic din Iaşi, unde citim 
întâmplarea din “neuitatul an 1966”, când “sub privirea pasivă a 
tuturor astronomilor din ţară, a fost alungat de la Universitate
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi dr.doc. Victor Nadolschi, care 
făcuse cerere la observatorul din Iaşi, “după care unitatea de 
cercetare a intrat într-o lungă “eclipsă totală” care durează şi 
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“Simpozionul “Victor Anestin, primul 
jurnalis de ştiinţă din România”, de Ştefan Neculai. 

Dezvoltând subiectul, Ştefan Neculai punctează câteva repere 
privind şi apariţia  jurnalismului de ştiinţă în România. 
“Dicţionarul presei româneşti precizează că publicistica 
românească a împlinit două veacuri şi jumătate, în 1981, de la 
apariţia pe teritoriul nostru a primului periodic românesc,” 
numit “Calendar” întocmit şi tipărit în anul 1731 de dascălul 
Petcu Soanul din Scheii Braşovului, în Transilvania, înainte de 
activitatea reprezentanţilor Şcolii Ardelene, devansând cu 
aproape 100 de ani “Curierul românesc” a lui Ion Heliade – 
Rădulescu şi “Albina românească” publicat de Gheorghe 

mai puţin de un an 
de la atestarea oficială a fotografiei în Franţa, în Albina 

din Iaşi a apărut un articol despre inserţia 
fotografiei, că în 1840 în “Gazeta de Transilvania” din Orşova a 

espre procedeul claguereotipiei, că Popp 
Carol de Szathmari a avut atelier fotografic pe actuala Calea 
Victoriei, el fiind considerat primul fotoreporter de război din 

Bine documentat, folosind prezenţa la Simpozion ca Invitat, a 
lui Cătălin Mosora, jurnalist de ştiinţă la radio Europa FM, ca să 
vorbească despre Victor Anestin ca cel care a avut prioritatea în 
domeniul jurnalismului de ştiinţă, autorul Ştefan Neculai 
reaminteşte că Anestin, fiul autorului craiovean Ion anestin, s-a 
născut în 1875 la Bacău la 19 septembrie, că a absolvit cursul 
liceal la Craiova, după care a lucrat ca reporter, corector sau 
secretar de redacţie la ziarul “Adevărul”, “Dimineaţa”, 
“Viitorul”, “Minerva” şi “Universul”, iar în 1906 a înfiinţat 
revista “Orion” în care a semnat numeroase articole, cu 

personale asupra cometelor şi stelelor. 

Tot Victor Anestin a înfiinţat în 1908 “Societatea Astronomică 
Română, iar în 1913 altă societate cu numele “Prietenii 
Ştiinţei”, dar şi biblioteca “Ştiinţa pentru toţi” de la Câmpina. 

tă la 20 octombrie 1918, la 
Craiova, avea să fie ultima iniţiativă de cultură a celui care 
bolnav şi sărac, moare la 7 noiembrie 1918. S-a bucurat de 
aprecierea unor personalităţi Flamarion Lowel, Berberich, 

Unele documentare au o subtilitate care nu întâmplător, acuză, 
ca în cazul de la Observatorul astronomic din Iaşi, unde citim 
întâmplarea din “neuitatul an 1966”, când “sub privirea pasivă a 
tuturor astronomilor din ţară, a fost alungat de la Universitatea 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi dr.doc. Victor Nadolschi, care 
făcuse cerere la observatorul din Iaşi, “după care unitatea de 

o lungă “eclipsă totală” care durează şi 

azi”, scria Virgil V. Scurtu – Iaşi, în numărul 15/2006 al 
revistei. 

Menţionăm şi caracterul multidisciplinar al materialelor 
găzduite, care se referă nu numai la astrologie ci şi la 
“Colaborarea transfrontalieră pentru protecşi
suprafaţă din bazinul hidrografic al râului Prut.” Concursul 
Naţional de grafică, pictură şi fotografie astronomică, ediţia a 
IV-a, Bârlad, 11 martie 2006”, “Concursul prin corespondenţă 
“Green Planet”, ediţia a II-a, Moscova, aprilie 2006”, 
“Participarea la lansarea cărţii Informania 
jurnalismul de ştiinţă la Radio EuropaFM, autor Cătălin 
Mosoia, Editura Humanitas, “Simpozionul Naţional 
astronomia în mileniul III”, ediţia  VI
etc. 

Incitante mi se par şi materialele care încep cu o întrebare “Care 
este viitorul omenirii?”, “Suntem oare singuri în Univers?”, faţă 
de care ne liniştim când lecturăm materialele despre “credinţele 
ţăranului român despre cer şi stele,” dezlegăm astro
ori  „cronogramele”  dlui Sergiu Coloşenco, cosmopoeziile sau 
privim fotografiile realizate în diferite prilejuri şi publicate în 
reviste. Cu o mică observaţie: o scurtă cronică de identificare a 
persoanelor din fiecare fotomontaj ar fi necesară pentru a servi 
nepoţilor şi strănepoţilor noştri când vor răsfoi peste ani revista 
în cauză”. 

Labirintul enigmelor
 
 

Cornelia PĂUN HEINZEL
 
       Iulian deschise ziarul şi citi plictisit articolele. Unul dintre 
ele îi captă atenţia. O frumoasă şi renumită cântăreaţă româncă, 
care performa la Opera din Viena, fusese găsită moartă în baie, 
cu o pungă de celofan pe faţă. În text, scria că soţul acesteia nu 
lucra, dar trăia din banii ei, se distra prin cluburi şi avea 
numeroase aventuri cu femeile. Rămăsese acum singur cu 
averea impresonantă a soţiei. „Se consideră că ar fi sinucidere”, 
scria în continuare în articol. 
        Andrei, fiul său luă hulpav şi el ziarul. Citi articolul, cu 
satisfacţie. 
.......................................................................................
        Iulian, soţia sa Alina şi fiul lor, Andrei
pe autostradă spre München. Tocmai ieşiseră din tunel. 
-Opreşte puţin, spuse Alina, soţia. Trebuie să merg undeva. Am 
băut în dimineaţa aceasta prea multă apă minerală, ceai şi cafea.
         Iulian opri autoturismul brusc. Alina co
câmp. Se întoarse după cinci minute. Era în spatele 
autoturismului şi vroia să-l ocolească. Dorea să ajungă la locul 
său, de lângă conducătorul autoturismului, din faţă. Deodată, 
Iulian dădu fulgerător în spate cu maşina. Alina a fost ac
rapid, fără nicio şansă de supravieţuire. Din spate, tocmai venea 
un tir gigantic, care călcă trupul aruncat,  într
acestuia opri vehiculul speriat, coborâ rapid şi veni la Iulian
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Iaşi, în numărul 15/2006 al 

Menţionăm şi caracterul multidisciplinar al materialelor 
găzduite, care se referă nu numai la astrologie ci şi la 
“Colaborarea transfrontalieră pentru protecşia calităţii apelor de 

din bazinul hidrografic al râului Prut.” Concursul 
de grafică, pictură şi fotografie astronomică, ediţia a 

a, Bârlad, 11 martie 2006”, “Concursul prin corespondenţă 
a, Moscova, aprilie 2006”, 
Informania cu pledoarie pentru 

ţă la Radio EuropaFM, autor Cătălin 
Mosoia, Editura Humanitas, “Simpozionul Naţional Educaţia şi 

III”, ediţia  VI-a, Bârlad 6-7 mai 2006” 

Incitante mi se par şi materialele care încep cu o întrebare “Care 
i?”, “Suntem oare singuri în Univers?”, faţă 

de care ne liniştim când lecturăm materialele despre “credinţele 
ţăranului român despre cer şi stele,” dezlegăm astro-enigmele” 
ori  „cronogramele”  dlui Sergiu Coloşenco, cosmopoeziile sau 

ealizate în diferite prilejuri şi publicate în 
reviste. Cu o mică observaţie: o scurtă cronică de identificare a 
persoanelor din fiecare fotomontaj ar fi necesară pentru a servi 
nepoţilor şi strănepoţilor noştri când vor răsfoi peste ani revista 

Labirintul enigmelor 

Cornelia PĂUN HEINZEL 

Iulian deschise ziarul şi citi plictisit articolele. Unul dintre 
ele îi captă atenţia. O frumoasă şi renumită cântăreaţă româncă, 
care performa la Opera din Viena, fusese găsită moartă în baie, 

gă de celofan pe faţă. În text, scria că soţul acesteia nu 
lucra, dar trăia din banii ei, se distra prin cluburi şi avea 
numeroase aventuri cu femeile. Rămăsese acum singur cu 
averea impresonantă a soţiei. „Se consideră că ar fi sinucidere”, 

Andrei, fiul său luă hulpav şi el ziarul. Citi articolul, cu 

.......................................................................................................   
Iulian, soţia sa Alina şi fiul lor, Andrei, circulau cu viteză 

pe autostradă spre München. Tocmai ieşiseră din tunel.  
Opreşte puţin, spuse Alina, soţia. Trebuie să merg undeva. Am 
băut în dimineaţa aceasta prea multă apă minerală, ceai şi cafea. 

Iulian opri autoturismul brusc. Alina coborâ şi se duse pe 
câmp. Se întoarse după cinci minute. Era în spatele 

l ocolească. Dorea să ajungă la locul 
său, de lângă conducătorul autoturismului, din faţă. Deodată, 
Iulian dădu fulgerător în spate cu maşina. Alina a fost acroşată 
rapid, fără nicio şansă de supravieţuire. Din spate, tocmai venea 
un tir gigantic, care călcă trupul aruncat,  într-o secundă. Şoferul 
acestuia opri vehiculul speriat, coborâ rapid şi veni la Iulian: 
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-Was habe ich gemacht? War jemand auf der Strase? întrebă 
bărbatul german. 
-Meine.... meine Frau...  îngăimă difuz Iulian. 
         Poliţia locală apăru cu repeziciune şi după ea, maşina 
salvării. Alina a fost luată de brancardieri. Iar Iulian a rămas să 
explice oamenilor legii cele întâmplate. 
         Andrei, fiul lor era însă cel mai şocat. Rămase privind fix 
tot ceea ce se întâmplase. Îşi iubea nespus mama şi nu a înţeles 
ce s-a întâmplat. Ştia numai că rămăsese fără ea. Plecase cu 
maşina salvării .  
- Trebuie să-ţi revii, Andrei ! Fii tare ! îi spuse Iulian.   
       Apoi îşi sună pe mobil socrul, care ţinea foarte mult la fiica 
sa. Avea nevoie de bani, pentru a aduce cadavrul Alinei în ţară.  
-Sunt Iulian. Am ajuns lângă München, dar am avut un mic 
accident neprevăzut. Alina a ajuns victimă. 
-Este în spital ? Dau oricât să o salvez ! spuse bătrânul speriat. 
-Nu a supravieţuit ! Este la morgă deja. Şi nu am bani să o aduc 
în ţară. Trimite-mi te rog prin bancă ceva bani. Costă destul de 
mult, explică Iulian...  
-Dar băiatul, Andrei, el, ce face? întrebă socrul, şocat de cele 
întâmplate. 
-Este bine. Nu a păţit nimic, răspunse Iulian. 
.......................................................................................................     
     Iulian visa fericit. Ajunsese idolul femeilor cunoscute – al 
studentelor de la Universitatea unde era lector, al vecinelor sale, 
al tuturor cunoştinţelor sale feminine. Aşa slab, înalt, neras, cu 
puţină barbă lăsată, cu figura de om aflat în permanentă 
suferinţă, după iubirea vieţii sale, Alina, soţia decedată, găsea 
consolare la orice persoană feminină întâlnită. impresionată că 
mai există încă, în această epocă, astfel de bărbaţi, care să 
iubescă cu atâta intensitate o femeie... ca în poveşti, legende sau 
în filmele clasice, vechi, de dragoste...       
În cabinetul său de pictură, intră Andrada. Blondă, cu părul 
lung, lins, suplă, îmbrăcată în iegări roz, transpareţi, cu un 
tricou magenta cu modele decupate. Fata îi aruncă o privire 
languroasă, clipind des din genele sale false, exagerat de lungi 
şi dese.  
- Am venit la laborator, domnu’ profesor ! spuse tânăra cu voce 
melodioasă.  
- Trebuie să mergem mai departe cu cunoştinţele. Dar, colegele 
tale unde sunt? spuse bărbatul. 
- De unde să ştiu eu? răspunse studenta Eu sunt foarte 
conştiincioasă. Vreau să învăţ cât mai multe... de la 
dumneavoastră, spuse tânăra femeia, accentuând ultimele 
cuvinte rostite. 
               Uşa se deschise brusc şi apăru Andrei. 
- Bună tată ! Am terminat orele mai devreme astăzi ! Nu am 
făcut istorie, ne-a dat drumul profa. 
- Dar, aşa v-a dat şi săptămâna trecută, spuse Iulian. 
- Aşa fac la noi la Colegiu aproape toţi profesorii, că doar e 
german. Dar este o profesoară foarte severă, completă explicaţia 
băiatul, că-i absolventă de vestita „DebiluMind&Spirit” 
University. Trebuie să dea şpagă mare, cine vrea să treacă la ea. 
Probabil şi ea a procedat la fel să-şi obţină diplomele şi postul 
de profesoară. Ne-a spus că a făcut împrumuturi la bănci pentru 
toată viaţa.    
- Aşteaptă-mă, te rog, să termin seminarul, spuse Iulian. 
- Nicio problemă, îmi place la tine în laborator. Mai învăţ şi eu 
câte ceva... despre pictură. Mă pregătesc pentru perioada când 
voi fi şi eu student aici, spuse băiatul. Dacă voi deveni 

vreodată... tu mi-ai spus că la secţia aceasta, de „Pictură 
religioasă” este uşor de intrat, chiar dacă nu prea ai talent 
artistic. Doar şi tu ai absolvit-o uşor. 
              Se întunecase. Trebuiau să plece împreună. Iulian cu 
Andrada ieşiră primii din clădire. Andrei îi urma tăcut. Păşiră 
cam o sută de metri. 
- Aici stau eu, spuse Andrada. Nu urcaţi la mine, în garsonieră? 
spuse tânăra. Vă roooog, spuse ea cu un glas de nerefuzat. 
Serviţi o cafea, o prăjitură făcută de mine... 
-Dar, sunt cu Andrei, spuse bărbatul încurcat. 
- Lasă tată, eu merg singur acasă. Am crescut mare, spuse 
băiatul. 
- Oare e bine ? Este periculos la ora aceasta, continuă Iulian 
nedecis. 
- Mergi! Mă descurc sigur! încuviinţă Andrei. Pa, tată! Ne 
vedem curând acasă. 

 
             Iulian privi spre tânără. 
- Haideţi, stau la patru ! Urcăm scările pe jos. Liftul este defect.  
 Casa scării degaja un miros închis, neplăcut, de varză 
murată. Urcară scările pe întuneric. 
- Aceasta este locuinţa mea, spuse Andrada, deschizând o uşă 
inestetică, din PFL, vopsită în alb. Şi se repezi cu braţele, în 
jurul gâtului bărbatului, sărutându-l pătimaş. 
....................................................................................................... 
             Iulian ajunse târziu acasă. 
             Andrei îl aştepta nervos. 
- Ce-i cu tine, ce s-a întâmplat? îl întrebă bărbatul. Mai bine 
veneam cu tine. 
- Nu-i nimic. Sunt bine ! spuse tăios băiatul, în timp ce îşi spăla 
mânile, din care se scurgea necontenit un lichid roşu. Hai la 
culcare ! 
....................................................................................................... 
               Era dimineaţă. Iulian deschise postul de radio. 
Începuse ora de ştiri. 
„Aproape de Universitatea de Arte, într-o garsonieră, a fost 
găsit trupul unei tinere studente, moartă prin axfisiere, în baie, 
cu o pungă de plastic pe cap”, se auzi vocea prezentatorului.   
               Bărbatul luă ziarul de pe masa din bucătărie şi un 
articol îi captase atenţia. Un milionar a murit într-un accident 
nautic. Era cu amanta sa, care a scăpat, ca prin minune, 
nevătămată... şi care i-a moştenit imperiul financiar, devenind 
astfel regina cârnaţilor. Omul fusese chelner înainte de 
revoluţie, dar cu activitate intensă la Securitate. Lucrul acesta l-
a ajutat să cumpere aproape gratuit fosta fabrică de mezeluri, 
socialistă, din oraşul său de reşedinţă şi să întreprindă afaceri 
profitabile, folosind  fostele relaţii pe care şi le făcuse printre 
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securişti. De soţie a divorţat şi a ajuns cu una dintre fostele 
chelneriţe, colege de serviciu, actuala amantă. 
                Andrei îi ceru şi el ziarul. 
- Vreau şi eu să-l citesc ! spuse băiatul ochind articolul citit de 
tatăl său. 
               De la Piaţa Romană, unde aveau apartamentul, 
ajungea repede la Universitate. Era vineri şi se apropia 
weekend-ul. 
            Pe hol, Iulian se întâlni cu noua asistentă, o brunetă 
filiformă, mereu cu zâmbetul pe buze.  
- În week-end merg cu barca pe Dunăre. Nu veniţi şi 
dumneavoastă, domnule Ginică ?  întrebă tânăra pe frumosul 
său coleg, mai vârstnic, veşnic trist, neconsolat după moartea 
soţiei sale. 
             Bărbatul se gândi că nu avea niciun program special 
pentru zilele următoare. 
- Trebuie să am grijă de  fiul meu. Ştiţi, eu sunt văduv, explică 
Iulian convingător. 
„Ce bărbat fidel şi sensibil !” gândi tânăra impresionată de 
comportamentul profesorului. 
- Poate să vină şi el, spuse tânăra. Mergem cu autoturismul până 
la Călăraşi. De acolo sunt eu. Familia mea are barcă. Vâslim pe 
Dunăre. Este atât de frumos... 
                                              -Va urma- 
 

Iubirea... floare de neatins, abis,  rouă
lumină, culoare, veşnicie

Săruturi de lumină şi  întuneric
 

Sociolog Ingride Emanuela BUJDER 

          Ieri te-am sărutat ca un înger, în creştetul capului, sorbind 
şi dăruind din lava nestinsă şi mereu curgătoare a iubirii fără de 
sfârşit; cu buzele lipite de părul tău, puteam să-ţi aud inima cum 
bate. 

Te-am sărutat, ştiind că pleci şi că revii, cu durerea unei 
despărţiri de-o eternitate şi cu speranţa unei reveniri peste
clipă; cu uitarea că am existat sau că voi putea exista fără tine 
vreodată, punând pecetea dorinţei de a ne iubi mereu; cu teama 
că privirea mea nu va putea mângâia umbra paşilor tăi, dar şi 
pentru ce-ai putea să fii fără mine, fără ca eu să împărtăşesc 
fiinţarea ta.  

Te-am sărutat pentru a-ţi da drumul în lume pe aripa caldă 
rugăciuni mele, în spaţiul adâncii binecuvântări, pentru ceea ce 
trebuie să împlineşti; apoi m-am temut pentru cine pot fi fără 
tine; un înger mi-a şoptit că aş putea să fiu tot ce mi
pregătind mult mai binele nostru.  

Te-am sărutat ca să te-ntorci şi să mă laşi să simt alături de tine 
viaţa lumii şi universul în care ne plimbăm de mână; întoarce
cu toţi sorii si cu luna înapoi, căci am pornit după tine deja, 
chiar înainte de-a ieşi tu pe uşă şi am să te caut o veşnicie, de
fi; mă voi strecura ca razele soarelui, dimineaţa, printre ierburi 
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securişti. De soţie a divorţat şi a ajuns cu una dintre fostele 

l citesc ! spuse băiatul ochind articolul citit de 

De la Piaţa Romană, unde aveau apartamentul, 
ajungea repede la Universitate. Era vineri şi se apropia 

tentă, o brunetă 

end merg cu barca pe Dunăre. Nu veniţi şi 
dumneavoastă, domnule Ginică ?  întrebă tânăra pe frumosul 

econsolat după moartea 

Bărbatul se gândi că nu avea niciun program special 

Trebuie să am grijă de  fiul meu. Ştiţi, eu sunt văduv, explică 

„Ce bărbat fidel şi sensibil !” gândi tânăra impresionată de 

oate să vină şi el, spuse tânăra. Mergem cu autoturismul până 
la Călăraşi. De acolo sunt eu. Familia mea are barcă. Vâslim pe 

floare de neatins, abis,  rouă, 
lumină, culoare, veşnicie 

Săruturi de lumină şi  întuneric 

Sociolog Ingride Emanuela BUJDER - Vaslui 

am sărutat ca un înger, în creştetul capului, sorbind 
şi dăruind din lava nestinsă şi mereu curgătoare a iubirii fără de 

ţi aud inima cum 

am sărutat, ştiind că pleci şi că revii, cu durerea unei 
o eternitate şi cu speranţa unei reveniri peste-o 

clipă; cu uitarea că am existat sau că voi putea exista fără tine 
tă, punând pecetea dorinţei de a ne iubi mereu; cu teama 

că privirea mea nu va putea mângâia umbra paşilor tăi, dar şi 
ai putea să fii fără mine, fără ca eu să împărtăşesc 

ţi da drumul în lume pe aripa caldă a 
rugăciuni mele, în spaţiul adâncii binecuvântări, pentru ceea ce 

am temut pentru cine pot fi fără 
a şoptit că aş putea să fiu tot ce mi-am dorit, 

orci şi să mă laşi să simt alături de tine 
viaţa lumii şi universul în care ne plimbăm de mână; întoarce-te 
cu toţi sorii si cu luna înapoi, căci am pornit după tine deja, 

a ieşi tu pe uşă şi am să te caut o veşnicie, de-o 
ura ca razele soarelui, dimineaţa, printre ierburi 

şi flori, când caută roua, ca înserarea ce mângâie frunzele 
codrului după culcuş de odihnă, mă voi tângui ca vântul prin 
sălcii, când îşi doineşte dorurile; mă voi ruga să vii cu inima ta 
mai aproape, căci am pregătit cina în casa noastră, am hrănit 
visele şi am udat grădina plină de regina nopţii; s
cerurile de rugăciunile fierbinţi ale nopţilor mele adânci şi s
posomorât zilele sub ploaia lacrimilor neiubirii mele, căci 
uneori vreau să fii tu, pe drumul bun, dar ...totu
mă încăpăţânez să cred că paşii tăi sunt şi ai mei, că respiraţia 
mea trebuie să fie şi a ta; încerc să te las să zbori, dar vai, te rog 
să nu zbori prea departe.... 

Şi totuşi, te-am sărutat de binecuvântare; me
fii cine vrei tu, simte-te regele lumii, dar....întoarce
curând...c-au înflorit salcâmii, dragul meu.

 

Luceafărul – de 

 

Prof. Ana OPRAN 

         -Hai, dragii tatii, scularea! Mai dormi
Ne-apucă Luceafărul de - Ziuă ș-avem drum lung de făcut. 
Hușu’ nu-i colea iar giuncanu ista o să meargă încet că nu
deprins la drum întins. 

       Măriuța nu dormise mai deloc. Se foise toată noaptea în 
așternut , ca friptă, cu gîndul la marea zi a i
mergea pentru prima dată. Toată săptămâna numai despre asta 
vorbise lumea; la culesul viei , la bătutul răsăritei, la lipitul 
văruitul caselor... „Hai, dragii mamii, hai să
Ziua Crucii și anul ista mergem cu toții l
vedeți voi minunății!... ” Toată lumea din sat se pregătea cu 
înfrigurare, de la mic la mare. Le lăsă gura apă numai când se 
gândeau la gogoașele care sfârâie îmbietor în cazanele mari de 
alamă, la acadelele cele dulci, parfumate 
vata de zahăr pe băț... Cei care mai fuseseră vorbeau cu haz 
despre Vasâlică și Mărioara, despre omul n
șarpe, despre lanțurile lui Iuju sau Roata cea mare. Fe
dădeau coate vesele văzându-se deja în vârtejul lan
învârtite de cîte un flăcău la care le zburase gândul tot timpul 
din urmă. Aceștia pocneau din bici cu foc pe lângă carele 
încărcate grăbind treburile culesului de toamnă. Gospodarii î
făceau socotelile la ce aveau de vândut 
femeile își pregătiseră de multă vreme bănuții, câteva puicuțe 
sau boboci de rață din vara asta, pe care să le vândă 
târgoveților..căci mai aveau nevoie ba de un chiup de lut pentru 
umplut borș sau pentru carnea prăjită la Crăciun, ba de un ceaun 
de tuci, ba de câțiva metri de americă pentru cămășile astora 
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şi flori, când caută roua, ca înserarea ce mângâie frunzele 
codrului după culcuş de odihnă, mă voi tângui ca vântul prin 
sălcii, când îşi doineşte dorurile; mă voi ruga să vii cu inima ta 

am pregătit cina în casa noastră, am hrănit 
visele şi am udat grădina plină de regina nopţii; s-au luminat 
cerurile de rugăciunile fierbinţi ale nopţilor mele adânci şi s-au 
posomorât zilele sub ploaia lacrimilor neiubirii mele, căci 

u, pe drumul bun, dar ...totuși lângă mine; 
mă încăpăţânez să cred că paşii tăi sunt şi ai mei, că respiraţia 
mea trebuie să fie şi a ta; încerc să te las să zbori, dar vai, te rog 

am sărutat de binecuvântare; mergi cu Dumnezeu, 
te regele lumii, dar....întoarce-te 

alcâmii, dragul meu. 

de – Ziuă 

Prof. Ana OPRAN – Pădureni, jud. Vaslui 

Hai, dragii tatii, scularea! Mai dormiți în car, tot drumu’. 
avem drum lung de făcut.  

i colea iar giuncanu ista o să meargă încet că nu-i 

ța nu dormise mai deloc. Se foise toată noaptea în 
șternut , ca friptă, cu gîndul la marea zi a iarmarocului la care 
mergea pentru prima dată. Toată săptămâna numai despre asta 
vorbise lumea; la culesul viei , la bătutul răsăritei, la lipitul și 
văruitul caselor... „Hai, dragii mamii, hai să-i dăm zor că vine 

și anul ista mergem cu toții la iarmaroc!  Acolo să 
ți voi minunății!... ” Toată lumea din sat se pregătea cu 

înfrigurare, de la mic la mare. Le lăsă gura apă numai când se 
șele care sfârâie îmbietor în cazanele mari de 

alamă, la acadelele cele dulci, parfumate și fumos colorate, la 
ț... Cei care mai fuseseră vorbeau cu haz 

și Mărioara, despre omul negru sau femeia 
șarpe, despre lanțurile lui Iuju sau Roata cea mare. Fetlele își 

se deja în vârtejul lanțurilor, 
învârtite de cîte un flăcău la care le zburase gândul tot timpul 

in bici cu foc pe lângă carele 
ncărcate grăbind treburile culesului de toamnă. Gospodarii își 

de vândut și de cumpărat iar 
și pregătiseră de multă vreme bănuții, câteva puicuțe 

ță din vara asta, pe care să le vândă 
ților..căci mai aveau nevoie ba de un chiup de lut pentru 

ș sau pentru carnea prăjită la Crăciun, ba de un ceaun 
țiva metri de americă pentru cămășile astora 
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mici sau pentru vreo prostire la oghialul cel nou, cu fața de 
pichire. 

      Ghiță își țeselase frumos giuncanul cel de două veri. I-ar fi 
plăcut lui să-l păstreze și să-l învețe la car dar s-a gândit că tot 
mai bine ar fi să-l vândă, să-și mai cumpere niște oi că familia 
creștea și era nevoie de lapte, brânză și lână pentru țoale. De cu 
seară își umpluse iașcul mare al carului cu iarbă proaspăt cosită. 
Milica, nevasta lui cea mărunțică, acum cu burta la gură, 
așternuse câteva țolice noi, țesute în timpul iernii. Așeză acum 
niște perne și o pătură groasă de lână, căci noaptea era răcoare. 
Măriuța cu fratele și sora ei se ciubăriseră lângă mama lor 
trăgându-și pătura până aproape de gură. Tatăl îndemnă domol 
boii pe drumul de pământ bătut. ”Doamne-ajuta!”- spuse el, 
făndu-și o cruce rapidă. Carul înainta scârțâind pe drumul 
povârnit, apoi, trecând de cele două fântâni  cu ciutură de lemn  
și cumpănă, de la marginea satului, se așternu drumului. Se 
auzea respirația cadențată a boilor, foșnetul porumbiștelor de pe 
marginea șoselei, țîrîitul greierilor, bocănitul nervos al lui 
Joienel, legat de inima carului, în spate. Cerul era plin de stele 
iar luna întindea o pânza subțire de vrajă pe coama dealului. 
Curând Luceafărul-de Ziuă avea să anunțe zorii. Măriuța se lăsă 
cuprinsă de pacea adâncă a nopții, de mirosul de trifoi şi iarbă, 
de căldura mamei care tăcea dusă departe cu gândurile 
nopții...O căruță cu doi cai îi ajunse din urmă. Erau alde Trufan: 
cei doi flăcăi, sora lor Ilinca și prietena ei din vecini, Sanda lui 
Burhuc. Când au trecut pe lângă ei, flăcăii chiuiră îndemnând 
caii în timp ce fetele cântau răspunzând una alteia: ” Mărioara 
de la munte,/ de ce ții părul pe frunte/că ți-au ieșit vorbe multe/- 
las’ să-mi iasă, nici nu-mi pasă....” Și în limpezimea nopții 
vocile lor umpleau aerul cu un nu știu ce îndepărtat și plin de 
doruri neînțelese...  

Măriuța se trezi când vocea tatălui răsună gutural, parcă întorsă 
din tăceri adânci în zvârcolirea zgomotoasă a zilei.  

-Hooo, boulenilor! Mai hodiniți-vă oleacă!   

Și carul se opri la marginea șoselei, în dreptul celor trei plopi 
uriași, reper pentru toți trecătorii care coborau spre oraș sau 
urcau dinspre el. Au dejugat aproapre de liziera pădurii, lângă 
fântâna lui Bulichi; începea coborâșul cotit pe drumul cu piatră 
de râu pe care și carul și boii se mișcau chinuit. În răsăritul 
soarelui, de pe culmea cea mai înaltă a dealului, târgul Hușilor 
se așternea între colinele din jur ca într-o copaie alungită, 
sprijinită pe zările înalte ale Moțocului, Dobrinei, Cornilor și 
Dricului. Acoperișurile de țiglă roșie străluceau proaspăt în 
lumina dimineții, turlele bisericii Episcopiei păreau să spargă 
albastrul curat al cerului, castanii bătrâni acopereau strada Gării 
trăgând doar o linie verde-gălbui ce se pierdea în aerul brumat 
în care începuseră să răsune, unul câte unul, clopotele 
bisericilor. Au coborăt din car să-și mai dezmorțească 
picioarele, să treacă pentru cîteva momente dincolo de tufișurile 

pădurii, să-și spele apoi somnul de pe față cu un pumn de apă 
rece.  Pe lângă ei treceau care, căruțe, grupuri de flăcăi, fete și 
copii de prin toate satele din jur: Cârligați, Șchiopeni, Rusca. Se 
salutau țanțoși: ”- La iarmaroc?”, ”- La iarmaroc, vere!” De pe 
acum simțeau în nări mirosul gratarelor, auzeau larma bâlciului, 
stigătele negustorilor, chemările circurilor; priveau cu ochii 
minții mormanele de harbuji, de zămoși galbeni și aromați,  de 
chiperi, pătlăgele și curechi de pe tarabele grădinarilor. Și 
muzica...și vuietul mulțimii...și „Lume, lume, vino să vezi ce n-
ai mai văzut!...” 

- Milico, se auzi glasul tatălui - tu ia-o pe scurtătura asta cu 
Măriuța și Costel! Ajungeți în vale mai repede. Vă opriți la 
izvorul lui Andușca și așteptați acolo. Mai ușurăm și boii prin 
cotiturile ăstea...                                                                                       

  Scurtătura era o râpă adâncă pe care apa ploilor curgând din 
vârful dealului o tăiaseră drept spre poala lui până la un tăpșan 
neted, înainte de ultima coborâre spre străzile orașului. Firișorul 
de apă izvorât din mici cuibușoare mlăștinoase alerga vesel 
printre tufe de măcieș, de salcâmi, cireși sau vișini sălbatici. 
Pentru a stăvili alunecarea terenului și adâncirea râpii, 
proprietarii viilor plantaseră de o parte și de alta cireși, nuci, 
caiși, piersici, astfel că văioaga era adăpostită de vânt, umbroasă 
și calmă. Și ce de păsăret prin ramurile copacilor!... Măriuța și 
fratele său alergau înaintea mamei pe cărarea bătucită,  se 
întorceau apoi la ea, săreau din piatra-n piatră, atingeau apa rece 
cu vârful picioarelor...Erau așa de veseli și fericiți... cum se 
chemau ei unul pe altul și amândoi pe mama lor, minunându-se 
de tot ce vedeau, izbucnind în râs fără motiv, zbughind-o la 
fugă sau asunzându-se pe după scoarța groasă a vreunui 
copac!... 

Te simți bine, buni?- răsună în spatele Mariei Gancea vocea 
îngrijorată a tânârului înalt, brunet care coborâse într-n târziu și 
el din mașina oprită pe vârful dealului.                 

  Maria tresări brusc scuturată ca de frisonul unui plonjon pe 
deasupra unei falii de timp: 

-Da, Albert! E-n regulă- răspunse bătrîna profesoară ștergându-
și o lacrimă din colțul ochiului. Amintirile...Auzeam parcă niște 
voci și niște hohote de râs din altă timpuri...                    
Tânărul privi și el în vale. Orașul se odihnea cuminte în 
asfințitul de soare care-i incendia acoperișurile. Dealurile 
coborau de jur imprejurul lui, în terase acoperite cu viță de vie, 
acum galben-ruginie. Fuseseră amenajate de vechiul IAS-Huși, 
în anii comunismului. Acum reveniseră proprietarilor de drept 
care se străduiau cu încrâncenare să le lucreze si valorifice. Cei 
care mai rămaseseră aici erau,aproape toți, podgoreni din tată-n 
fiu. 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura 
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Maria închise ochii parcă pentru a păstra pe retină, pentru 
totdeauna, imaginea atât de dragă. Cine știe dacă n
pentru ultima oară?!...Mâine va lua avionul spre Canada, unde 
erau acum toți ai ei.  

  

BĂTĂLIA  PENTRU  VASLUI/222… 
printre noi. Jurnalismul cultural în ac

 

Jurn. D. V. MARIN 
 
                Motto: „Că vis al morții-eterne, e viața lumii întregi”(M. Eminescu).
 
M. Sadoveanu: Oameni și locuri (1908) 
N. Iorga: Oameni cari au fost (1934) 
D.V. Marin: 111 valori naționale… (512 p.,2019) 
D. V. Marin : Bătălia pentru Vaslui, 222…(2020). 
 
      Zilele acestea am încheiat munca la cartea cu titlul de mai 
sus. Destăinuiri, deci.  
      Vasluiul nu a fost cel care m-a făcut jurnalist, nic
nici inexistentul mediu cultural înainte de 1989, din ce în ce mai 
vizibil în ultimele 3 decenii, pentru că după alergătura prin 
lume, i-am descoperit pe mulți, m-am descoperit 
foarte mulți alții, măcar câteva sute din țară și din lume au auzit, 
au comentat, au scris despre acest județ.  
   Vasluiul n-a fost un vis pentru mine care am trecut prin acest 
târg prăpădit cu motocicleta, în 1961, când eram director de 
școală la țară, la Șetrăreni-Iași. Visam atunci să ajung 
academician, deși, eram abia student, și aveam doar câteva 
articole publicate în presa timpului… 
     Vasluiul ca târg, ca raion, ca autoritate culturală nici nu prea 
exista în conștiința publică, nici cea locală, dar ca legendă a fost 
…uriaș, datorită poetului Vasile Alecsandri care prin „Pene
Curcanul” și „Sergentul”, opere introduse în manuale („Plecat
am nouă din Vaslui…”.„Pe drumul de costi
Vaslui…”), l-a impus în istorie, educație și legendă. Scriam că 
vasluienii ar trebui să-i înalțe statui la fiecare col
pentru faima localității indusă de ilustrul nostru înaintaș.
    Aș formula îndemnul anilor de televiziune la Vasluiul, azi,  
reintrat între locurile unde nu se mai întâmplă nimic decât 
crime, furturi, violuri, beții și hoții : LĂSAȚI VA
VINĂ LA TVV. 
De aici și cuvenitele precizări : 
Toți nominalizații din opera gata de publicare „Bătălia pentru 
Vaslui” au fost și personaje în emisiunile   TVV
sau Ziarul Meridianul, ori  M.C.R. 
Am reușit întrucâtva efectul invers față de migrarea creierelor 
de pe aici spre largul lumii, ADUCÂND VALORI, mari, 
foarte mari, cu care să complinesc educația prin media…locală. 
De prin lume adunate și la telespectatorii-ascultătorii
noștri …sincretic, date. 
Toți cei „222 … printre noi”și mulți alții,  au convorbit, s
destăinuit, au plănuit, s-au consfătuit, au polemizat,  cu 
subsemnatul. 
Cartea reprezintă efortul maximal propriu pentru includerea 
într-un tot valoric, egal contribuție la cultura locului, la 
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ța lumii întregi”(M. Eminescu). 

Zilele acestea am încheiat munca la cartea cu titlul de mai 

a făcut jurnalist, nici orașul, 
înainte de 1989, din ce în ce mai 

vizibil în ultimele 3 decenii, pentru că după alergătura prin 
am descoperit și eu și apoi pe 

n lume au auzit, 

a fost un vis pentru mine care am trecut prin acest 
târg prăpădit cu motocicleta, în 1961, când eram director de 

și. Visam atunci să ajung 
și, eram abia student, și aveam doar câteva 

Vasluiul ca târg, ca raion, ca autoritate culturală nici nu prea 
știința publică, nici cea locală, dar ca legendă a fost 

Alecsandri care prin „Peneș 
și „Sergentul”, opere introduse în manuale („Plecat-

am nouă din Vaslui…”.„Pe drumul de costișe ce duce la 
ție și legendă. Scriam că 

are colț de stradă 
ții indusă de ilustrul nostru înaintaș. 

ș formula îndemnul anilor de televiziune la Vasluiul, azi,  
reintrat între locurile unde nu se mai întâmplă nimic decât 

ȚI VALORILE SĂ 

ți nominalizații din opera gata de publicare „Bătălia pentru 
și personaje în emisiunile   TVV-Unison Radio-

ă de migrarea creierelor 
de pe aici spre largul lumii, ADUCÂND VALORI, mari, și 

ția prin media…locală. 
ascultătorii-cititorii 

și mulți alții,  au convorbit, s-au 
au consfătuit, au polemizat,  cu 

Cartea reprezintă efortul maximal propriu pentru includerea 
ție la cultura locului, la 

substituirea lipsurilor simțite acut, aproximativ 3 decenii, la 
completarea sau îmbogățirea nu a moștenirii ci necesităților 
imediate ale spiritualității locale, pornite de undeva aproape de 
zero după 1968, când s-a înființat județul Vaslui.
De la 1 martie 1970 (ca inspector) am construit cum 
putut, am adunat pietre, nu pentru templul meu cum scria 
Lucian Blaga, ci pentru un fel de Pantheon local, cu educa
cultura, sportul, viața economică, jurnalistica, politica, istoria, 
acestor locuri. 
Am fost într-un prim-plan, în județul Vaslui, din 1970 și până 
astăzi, am ridicat spiritualitatea vasluiană pe HARTA 
CULTURALĂ a lumii, cam prin tot ce am realizat (3 recorduri 
mondiale în jurnalistică, 6 naționale, 26 județene). Revista 
internațională Meridianul Cultural Românesc
colaboratori din toată lumea, e tipărită, deci document peren, 
peremptoriu. Cele aproape 40 de căr
martorele…în scris. 
Demersul nostru memorialistic, unic, acesta, rămâne mărturie 
după ce n-oi mai fi. N-am trăit numai p
am făcut eu harnici, valoroși, deștepți, mari.
Lumea intelectuală bazată pe studiul căr
întregimea ei această lume învechită expiază, iar eu rămân un 
reprezentant al acesteia, care dispare: e destinul fiin
oricum…mai rămâne ?!? 
 Fiecare carte are destinul ei:  puteți crede că dacă acest op preia 
citate, fragmente sau formulări mai lungi tot din căr
pierde ceva din valoare ? 
Dacă am dreptul la aceste opinii:  
1.- am publicat 36 de cărți= circa 8000 de pagini, 20 (+ 
Onnyx…) de numere de revistă= 3200 pag. 
2.- am câteva mii de editoriale, articole, note, studii 
ziare și reviste și alte mii de materiale video (în special 
interviuri, multe pe net), multe interven
Există, azi, 6 cărți cu aprecieri la munca și rolul meu…vasluian 
și național  (?!!). 
     Toate acestea, după peste 62 de ani de presă, întemeiază 
convingerea că  mi-am făcut datoria de om al acestui timp, de 
personalitate reprezentativă ?  

* 
          Valorile reprezentative pentru românism care s
lume și de pe aceste meleaguri, sau, aripa muncii lor a atins și 
Vasluiul, și, au îndrumat, au polemizat, convorbit ori colaborat 
cu autorul acestor rânduri, iată sine ira et studio
însemnări. pe 700 de pagini. 
De la bun început trebuie spus că oricât de vechi ar fi acest târg 
devenit oraș, apoi din 1968 centru de județ, el a avut mereu un 
handicap irecuperabil: apropierea de Ia
Moldovei, care i-a absorbit constant creiere, activitate creativă, 
fonduri, altfel spus avere materială și spirituală (n
tentația capitalei, acum, a…vestului). 
fost Nicolae Milescu Spătaru consacrat în China 
de învățat enciclopedistul Dimitrie Cantemir atât de apreciat la 
Istanbul, Berlin și Moscova, de bogat ar fi fost Emil Racoviță, 
consacrarea i-a venit din ce a realizat la Cluj 
cercetare Belgica, oricât de avuți au fost Codrenii, Rosseteștii 
sau Rășcanii și alții de aceeași talie, tot între valorile naționale 
s-au evidențiat. Ei, doar, s-au născut pe aici, că apoi via
purtat pe unde le-a oferit modalități de exprimare a capacităților 
personale. Și, a fost dintotdeauna imposibil ca într
devenit târg după 1400, ajuns oraș doar în urmă cu câteva 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura 
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ța economică, jurnalistica, politica, istoria, 

țul Vaslui, din 1970 și până 
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decenii, ca și un geniu să se afirme fără să aibă norocul unei 
familii bogate, a unor părinți luminați și un locușor de 
descoperiri minore. Un exemplu: ca Dimitrie Cantemir să 
ajungă „filozof între regi și rege între filozofi”(zice învățatul 
Leibnitz) și între cele 10 personalități ale lumii, în secolul 
XVIII, trebuia să existe un viteaz oștean ca acel Constantin 
Cantemir, oștean ajuns și domnitor care să-l trimită la înalte 
școli din Europa și Asia. 
Au încercat unii să dea totul pe plan local pentru ai lor („decât 
la oraș codaș, mai bine-n satul tău fruntaș”) dar au fost înfrânți 
de spiritul provincial, de dușmăniile mărunte, de neputinți și 
răutăți  omenești. Unii au crezut că venind aici ar avea câmp de 
largă afirmare… o tristă iluzie. Alții, niște Firfirici (monedă 
măruntă) au intrat în politică unde au tot jucat cum li s-a cântat. 
Puțini din toată această lume și-au vrut și s-au bucurat de porția  
de libertate, vorba lui Walt Witman, și eu am fost norocosul 
printre aceștia. 
Lucrarea noastră este consacrată unor valoroși ai științei și 
culturii române care, prin eforturi personale, capacități 
individuale, să fie prețuiți pentru munca lor, iar însemnările de 
față să prezinte în eboșe fugare profiluri, acte și fapte. O nouă 
precizare: numai dintre acei cu care autorul a venit în contact 
direct, (scrisa lui Arghezi : „vreau să te pipăi și…”), deci 
lucrarea capătă pronunțat caracter memorialistic și de document 
istoric. Și altceva:  sunt câțiva dintre ei încă în viață, dar nu se 
mai pot ilustra la modul creativ atins cu ani în urmă. Nu cred că 
poate fi o scădere, ci ilustrarea unui evantai mai complet de 
mari realizări cultural-științifice-politice sau de altă natură. 
Înregistrăm doar câțiva, dintr-o listă lungă (peste 480), și cu 
influențe directe în „demnitatea”mea publică de jurnalist, fără 
nici o îndoială, cel mai mare din istoria culturală a județului 
Vaslui. 

* 
         SĂ RECAPITULĂM  ÎMPREUNĂ : 
    Dintotdeauna materia cenușie valoroasă apărută pe aceste 
meleaguri a migrat spre Iași, orașe mai mari, București, 
străinătate. Și după Revoluție, din 1989, s-a întâmplat la fel. 
Cum să nu fie așa când Iași, Bacău, Suceava au industrie și 
aeroporturi și șosele naționale, iar județul Vaslui nu are nici 
măcar un drum rapid,… când aici se câștigă în medie lunară 
1200- 1600 lei, în orașele mari 26-3600 lei iar în afară de la 
1000 de euro în sus. Lângă noi este un spital cu 600 de paturi, 
cu medici insuficienți (vin moldoveni, marocani și egipteni), nu 
există universitate, nici teatru, nici mari ansambluri artistice, 
nici mari echipe de fotbal, sau alte sporturi, prin urmare 
olimpicii și talentații de pe aici sunt absorbiți repede de piața 
muncii de acolo (cât mai departe), mâna de lucru fuge după 
câștiguri, intelectualitatea (de nivel superior) se risipește. 
Agricultura cea cu șanse de mare reușită peste tot, aici are 
dealuri sărace, au dispărut viile și livezile, se obține 1/3 din cât 
obțin intreprinzătorii din alte zone. Deci nici acolo nu merge. 
   Îndrăzneala de a face televiziune – radio și ziar + revistă în 
Vaslui a condus la lucrături subterane, la dușmănii și invidii 
specifice târgurilor de provincie, deci condiții de nereușită.      
Am consemnat în articole și în cărți existența unui Curent 
Cultural-Informațional Vasluian (CCIV) cu ceva rezultate în 
perioada de mijloc (când scoteam și revista Onyx), chiar 
neașteptate. Ziarul Meridianul de Iași-Vaslui-Bacău (după 
Vlăstarul și Teleradioeveniment) a avut mereu pagină culturală 
ca și mijloacele massmedia din proprietate, la Revista 

Internațională MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC 
avem 556 de colaboratori din toată lumea (de pe 4 continente), 
dar aceștia din județ…scad. Cauzele sunt generale : a) exodul 
care continuă, b) lipsa sprijinului oficial pentru cultură, c) 
scăderea interesului societății pentru tot ce înseamnă 
SPIRITUAL (care înseamnă și prost plătit), d) rolul bisericii din 
ce în ce mai periferic din cauza îmbătrânirii populației, a 
migrării tineretului, a „profesionalizării” slujitorilor ei (ceva, 
despre har și lăcomie) și e) influența din exterior teribil de 
dăunătoare prin videocultură, comunicare telefonică și mai ales 
calculator. 
  Ne menținem, deci, în același deficit intelectual. Am încercat 
să aducem valori, dar n-am reușit să echilibrăm pierderile, drept 
care județul este astăzi de referință națională pentru crimele, 
violurile, hoțiile, bețiile, furturile din teritoriu, până la urmă 
pentru neghiobia oamenilor.  Dintre sutele de creatori locali și 
sutele de opere ale lor, pe care i-am înregistrat acum 15 ani, 
astăzi mai avem doar reprezentanți, gata să dispară și ei (am 
pierdut pe Ion Gheorghe Pricop, pe Avram D. Tudosie, pe 
Ștefan Racovitză ș.a.). Mai desfășoară o notabilă activitate 
Costin Clit, Th. Codreanu, Vicu Merlan (Huși), Viorica 
Ghenghea (Bârlad), D.V. Marin, L. Chiriac, Dan 
Ravaru,(Vaslui). Ce reușesc Ion Mâcnea Vetrișanu (Vetrișoaia), 
Ion Hodaș (Codăiești), Ion Diaconu (Vutcani), Gabriela Ana 
Balan (Alexandru Vlahuță) și alți 2-3 sunt sacrificii personale, 
ca și în cazul M.C.R. 
   La formarea județului Vaslui, în 1968, vârfuri de talie 
națională nu  existau, deși câțiva publicau prin ziarele vremii .A 
existat un moment legat de Festivalul Național al Umorului 
„Constantin Tănase” (organizat de subsemnatul, primele 3 
ediții, ca și celelalte :), Festivalul Fanfarelor, Fantastic Dance , 
Tip-top-minitop și alte izbucniri în cultura națională. Azi mai 
rezistă „Hora din străbuni” și „Trandafir de la Moldova”. 
     Absolut cert, Televiziunea locală (TVV, înf.la 5 dec. 1990, 
online după 2016), urmată de rețeaua Unison Radio, apoi de 
ziarul Meridianul, din 26 sept 1996, și Meridianul Cultural 
Românesc (înf.8 febr. 2015) au fost centrul cultural vasluian 
cunoscut și recunoscut pretutindeni, cu autoritate media și astăzi 
(vezi, seara de la I.C.R.-București). Ecouri literare, Est,  Prutul, 
Academia Bârlădeană, Baaadul literar,  fac și ele ce pot, dar cu 
totul insuficient ca valoare și cuprindere social-culturală. 
      Inițial, nu ne-am asumat rol de grupare în jur a valorilor, dar 
aceasta s-a realizat din necesitate. Astăzi, în 2020, putem 
observa lesne rolul important pe care l-am jucat în timp: 
producții spirituale în toate domeniile, pentru toate vârstele 
indiferent de sex, culoare,   religie,  orientări politice. Am 
descoperit „în direct” că speranța este întotdeauna un adevărat și 
permanent izvor de putere. Pe scurt : 
   AM ADUS aici, MARI VALORI NAȚIONALE ȘI 
INTERNAȚIONALE, dar, cu toate promovările noastre …N-
AM PUTUT ACOPERI DEFICITUL provocat de permanenta 
hemoragie  intelectuală și general-umană.  
   Timp de peste 5 decenii, în aproape 2 generații, am acționat în 
acest spirit. 
   Dintre micromonografiații volumului sunt academicieni de 
renume, președinți de stat, marii ierarhi ai bisericii, universitari 
doctori, conducători de instituții, scriitori și poeți recunoscuți, 
pe ici pe colo, câte un politician. I-am cules din toată lumea… 
pentru ai mei, din Vaslui. Mulți au venit singuri să-și caute 
glorie și afirmare, după destui am alergat eu, mai mereu singur. 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura 
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Era în joc autoritatea mea de jurnalist. Dar mare bucurie recentă
a fost când am descoperit pe sutaviețuitorii intervievați care m
au împins la a 36-a carte de autor. 
    Asistăm la crearea unei noi culturi existențiale, în miezul 
căreia nu ne mai putem menține, dar… dacă viitoarele generații 
nu vor accepta ignoranța și sărăcia intelctuală, atunci avem 
șansa valorificării și a muncii noastre. Locul istoriei unui popor 
și al culturii sale n-ar trebui substituit cu nimic altceva, 
niciodată și sub nici un motiv, chiar și după pierderea identității 
naționale. Mai mult, noblețea noastră spirituală veche trebuie să 
fie emblematică în întregul context universal. 
   Am acționat în beneficiul oamenilor cu porția asumată de 
libertate. 
   După cum observa prof. univ. dr. Alexandru Ionescu, laureat 
al Premiului Academiei, analizând realitatea culturală na
cu referire la autorul acestor destăinuiri: „omul și opera au intrat 
déjà într-un patrimoniu”.  
    În Pantheonul românesc, oricum, sigur,vor conta 
sigure elemente de  patrimoniu. 

* 
Am atins un număr aniversar, 20, după eforturi sus
răstimp de 5 ani. Îmi vin în minte cuvinte ca ale lui Mihai 
Voievod din „Ultima noapte a lui Mihai cel Mare” de D. 
Bolintineanu :„nu vă doresc moarte, căpitanii mei/ dimpotrivă, 
viață, iată ce vă cei” cu care să-i îmbărbătez pe exc
colaboratori din țară și de pretutindeni care-și pot lua mulțumita 
cuvenită pentru efortul lor de până acum, necesar 
Speranța rămâne principalul izvor minunat de putere.
 
 

Festivalul Fanfarelor  - ediţia a XV
PĂDURENI,  2019 

Prof. dr. Vicu MERLAN

             Festivalul fanfarelor a fost iniţiat de Centrul 
Judeţean Vaslui, pentru Promovarea şi Conservarea 
Culturii Tradiţionale, desfăşurându-şi de fiecare dată 
activitatea toamna.   

estivalul fanfarelor este un festival anual de 
fanfară, ce se desfășoară în județul Vaslui
festivalului a avut loc în anul 1983.  An de an între 10

de fanfare se adună să celebreze o tradiţie ce are circa 200 de 
ani vechime!  

În această toamnă Festivalul s-a desfăşurat la Pădureni, 
localitate nu departe de municipiul Huşi. Şi nu este prima dată 
ci a treia toamnă consecutiv, ceea ce demonstrează că atât 
organizatorilor cât şi participanţilor, locaţia şi buna desfăşurare 
le-au fost de bun augur. 

Primarul Temistocle Diaconu s-a implicat trup şi suflet, nefiind 
un novice, personal organizând încă de dinainte de anii 90 
activităţi de profil în toată ţara, iar după 1990 multe turnee în 
străinătate.  

F
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și pot lua mulțumita 
cuvenită pentru efortul lor de până acum, necesar și în viitor. 

ța rămâne principalul izvor minunat de putere. 

ediţia a XV-a,  

Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi 

Festivalul fanfarelor a fost iniţiat de Centrul 
Judeţean Vaslui, pentru Promovarea şi Conservarea 

şi de fiecare dată 

val anual de muzică de 
țul Vaslui. Prima ediție a 

An de an între 10-20 
de fanfare se adună să celebreze o tradiţie ce are circa 200 de 

a desfăşurat la Pădureni, 
localitate nu departe de municipiul Huşi. Şi nu este prima dată 
ci a treia toamnă consecutiv, ceea ce demonstrează că atât 
organizatorilor cât şi participanţilor, locaţia şi buna desfăşurare 

a implicat trup şi suflet, nefiind 
un novice, personal organizând încă de dinainte de anii 90 
activităţi de profil în toată ţara, iar după 1990 multe turnee în 

Bun gospodar, dar şi strateg desăvârşit, a re
perseverenţă şi tenacitate, să convingă forul de conducere al 
Consiliului Judeţean Vaslui, că la Pădureni sunt condiţii propice 
bunei desfăşurări a unui astfel de turneu al fanfarelo
şi internaţionale.  

Bun venit la Pădureni!

Logistica impecabilă, începând cu teatru de vară, vestiare, 
parcare, sală de mese, parc de odihnă şi recreere, centru cultural 
adecvat desfăşurării în bune condiţii chiar şi pentru timp 
neprielnic, stadion etc, au permis şi permite o desfăşurare 
liniară, consecutivă a tuturor etapelor, începând cu locul de 
organizare şi pornire al paradei fanfarelor, itinerar de 
demonstraţie, acompaniament şcolar, spaţiu de demonstraţie 
publică a la long în faţa unui prezidiu numeros, retragerea 
aerisită a fiecărei echipe muzicale, loc de respiro şi repetiţie 
înainte de intrarea în competiţie, săli de mase etc.

De fiecare dată primarul apelează la corpul profesoral al Şcolii 
Gimnaziale, la care directorul unităţii Cătălina Ciulei răspunde 
pozitiv de fiecare dată, ba mai mult  demo
autentic prezentator în cadrul tuturor manifestărilor culturale ale 
comunei, atât în cadrul festivalului Fanfarelor, a zilelor comunei 
sau a altor evenimente de referinţă.  

Ceilalţi profesori îşi împart atribuţiile atât în dirijarea 
coordonarea echipelor de elevi ce însoţesc formaţiile muzicale, 
cât şi la buna desfăşurare în relaţiile cu publicul, cu factorii 
organizatori locali.  

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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Bun gospodar, dar şi strateg desăvârşit, a reuşit, prin 
perseverenţă şi tenacitate, să convingă forul de conducere al 
Consiliului Judeţean Vaslui, că la Pădureni sunt condiţii propice 
bunei desfăşurări a unui astfel de turneu al fanfarelor naţionale 

Bun venit la Pădureni! 

ca impecabilă, începând cu teatru de vară, vestiare, 
parcare, sală de mese, parc de odihnă şi recreere, centru cultural 
adecvat desfăşurării în bune condiţii chiar şi pentru timp 
neprielnic, stadion etc, au permis şi permite o desfăşurare 

ivă a tuturor etapelor, începând cu locul de 
organizare şi pornire al paradei fanfarelor, itinerar de 
demonstraţie, acompaniament şcolar, spaţiu de demonstraţie 

în faţa unui prezidiu numeros, retragerea 
, loc de respiro şi repetiţie 

înainte de intrarea în competiţie, săli de mase etc.  

De fiecare dată primarul apelează la corpul profesoral al Şcolii 
Gimnaziale, la care directorul unităţii Cătălina Ciulei răspunde 
pozitiv de fiecare dată, ba mai mult  demonstrează talentul unui 
autentic prezentator în cadrul tuturor manifestărilor culturale ale 
comunei, atât în cadrul festivalului Fanfarelor, a zilelor comunei 

Ceilalţi profesori îşi împart atribuţiile atât în dirijarea şi 
coordonarea echipelor de elevi ce însoţesc formaţiile muzicale, 
cât şi la buna desfăşurare în relaţiile cu publicul, cu factorii 
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Prin faţa prezidiului din dreptul şcolii

Parada fanfarelor s-a organizat şi a pornit de pe stadionu
comunal din partea de nord-est a localităţii, nu departe de 
centrul comunal, astfel încât, una câte una, fiecare fanfară a fost 
reprezentată în fruntea sa, de un elev şi o elevă a şcolii locale, 
îmbrăcaţi în costume populare. 

Înmânarea colacului de bun venit!

Băiatul ţine în mână tricolorul României, iar fata o  pancardă cu 
numele fanfarei însoţitoare.  

Astfel, una câte una, fanfarele s-au desfăşoarat în şir, 
parcurgând itinerarul stadion-prezidiu în ritmuri melodice, alese 
cu grijă, spre a impresiona publicul şi prezidiul alcătuit din 
oameni politici, intelectuali, artişti de profesie, jurnalişti etc.În 
faţa prezidiului, dar lateral, se găseau elevele Şcolii Gimnaziale, 
alese din sprânceană (premiantele), îmbrăcate în costum 
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venit! 

Băiatul ţine în mână tricolorul României, iar fata o  pancardă cu 

au desfăşoarat în şir, 
prezidiu în ritmuri melodice, alese 
ublicul şi prezidiul alcătuit din 

oameni politici, intelectuali, artişti de profesie, jurnalişti etc.În 
faţa prezidiului, dar lateral, se găseau elevele Şcolii Gimnaziale, 

(premiantele), îmbrăcate în costum 

popular naţional, într-o ţinută impecabilă, având fiecare în braţe 
un colac aşezat pe un ştergar, simbol al bunei primiri, cu pâine 
şi sare (sarea având rolul de a prelua subtil orice fel de intenţie 
ostilă, astfel încât prin atingerea ei de către oaspete, acesta să fie 
alchimizată ocult spre manifestări armonioase, stenice, pline de 
voioşie şi altruism), a  ospitalităţii necondiţionate.
acest detaliu, care are o semnificaţie deosebită din punct de 
vedere ocult, am constatat că sarea lipsea cu desăvârşire, ceea 
ce demonstrează că unele aspecte iniţiatice, oculte, transmise 
din generaţie în generaţie, de mii de ani, s
se mai acordă importanţa cuvenită, pe motiv că ar fi practici 
arhaice, de domeniul superstiţiilor. 

 Poate pe viitor, în urma acestei observaţii, se va întregi 
momentul primirii oaspeţilor şi cu puţină…sare.  

Fanfara Ministerului de Interne

Odată ajunsă în faţa Prezidiului, ce se afla pe treptele şcolii 
gimnaziale (la înălţime!), formaţia instrumentală a avut la 
dispoziţie câteva minute spre a face o 
finalul acestei demonstraţii primarul Temistocle Diaconu a 
oferit, prin intermediul acelor tinere eleve, colacul împletit şi 

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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ută impecabilă, având fiecare în braţe 
un colac aşezat pe un ştergar, simbol al bunei primiri, cu pâine 

(sarea având rolul de a prelua subtil orice fel de intenţie 
ostilă, astfel încât prin atingerea ei de către oaspete, acesta să fie 

cult spre manifestări armonioase, stenice, pline de 
voioşie şi altruism), a  ospitalităţii necondiţionate. Fiind atent la 
acest detaliu, care are o semnificaţie deosebită din punct de 
vedere ocult, am constatat că sarea lipsea cu desăvârşire, ceea 

strează că unele aspecte iniţiatice, oculte, transmise 
din generaţie în generaţie, de mii de ani, s-au pierdut sau nu li 
se mai acordă importanţa cuvenită, pe motiv că ar fi practici 

 

observaţii, se va întregi 
momentul primirii oaspeţilor şi cu puţină…sare.   

 

Fanfara Ministerului de Interne din Chişinău 

Odată ajunsă în faţa Prezidiului, ce se afla pe treptele şcolii 
gimnaziale (la înălţime!), formaţia instrumentală a avut la 

e câteva minute spre a face o demonstraţie în forţă. La 
finalul acestei demonstraţii primarul Temistocle Diaconu a 
oferit, prin intermediul acelor tinere eleve, colacul împletit şi 
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mesajul de bun venit la Pădureni. Apoi fiecare formaţie s
deplasat spre Parcul Amintirilor şi Sala de mese, iar de aici la 
Teatrul de Vară spre a participa în cadrul Concursului anual.
După această demonstraţie în forţă, a urmat concursul propriu
zis, care prin talentul şi armonia scenică a fiecăreia, a permis, ca 
în final, cele mai bune concurente să primească premii 
consistente în bani, un trofeu având macheta unei trompete 
turnate în bronz sau alt aliaj şi o diplomă prin care se certifica 
premiul obţinut cu trudă, sau chiar o diplomă şi un trofeu de 
participare, celor de pe poziţiile următoare. 

Concurenţa, spiritul de fair play, munca în echipă, experienţa 
însumată, chibzuinţa în a demonstra originalitate şi 
profesionalism, toate la un loc au fost criteriile după care s
orientat membrii juriului, spre a lua o justă hotăr
înmânarea premiilor fanfarelor participante.  

Pe scenă, în toiul concursului 
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Festivalul Fanfarelor a reușit să reunească și în 2019 peste 250 
de instrumentiști din județ și din Moldova, precum și din 
Basarabia. Astfel, pe lângă prezența fanfarelor
Gârceni, Bârlad și Vaslui, care au și intrat în concurs, la 
evenimentul muzical au urcat pe scenă 
Vorona (Botoșani), Cozmești (Iași), Ialoveni și Chișinău (R. 
Moldova). 

Premiul special, în valoare de 4.000 de lei, a
acest an, Fanfarei Rotaria pe care a condus

Nu au fost neglijate nici celelalte fanfare de adul
la concurs, premiile acordate de CJCPCT Vaslui fiind de 1.500 
de lei trofeul festivalului, 1.200 de lei lo
III și 500 de lei mențiuni. De asemenea, organizatorii au oferit 
în plus fiecărui instrumentist câte 50 de lei, ca un stimulent de 
participare la concurs. 

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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șit să reunească și în 2019 peste 250 
ști din județ și din Moldova, precum și din 

ța fanfarelor din Todirești, 
și Vaslui, care au și intrat în concurs, la 

evenimentul muzical au urcat pe scenă și instrumentiștii din 
șani), Cozmești (Iași), Ialoveni și Chișinău (R. 

 

Premiul special, în valoare de 4.000 de lei, a fost atribuit în 
acest an, Fanfarei Rotaria pe care a condus-o Romeo Tălmaciu.  

 

Nu au fost neglijate nici celelalte fanfare de adulți participante 
la concurs, premiile acordate de CJCPCT Vaslui fiind de 1.500 
de lei trofeul festivalului, 1.200 de lei locul II, 1.000 de lei locul 

și 500 de lei mențiuni. De asemenea, organizatorii au oferit 
în plus fiecărui instrumentist câte 50 de lei, ca un stimulent de 
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 În cadrul celor trei ediţii organizate la Pădureni, avem 
următoarea situaţie: 

Ediţia a XIII-a din 2017, a avut în competiţie 16 fanfare. 
Câştigătoare a concursului a fost Fanfara Trandafirul
Vaslui; 

Ediţia a XIV-a din 2018, a avut în competiţie 12 fanfare. 
Câştigătoare a concursului a fost Fanfara Cimislia
Basarabia; 

Premierea celor mai buni participanţi

Ediţia a XV-a din 2019, a avut în competiţie 12 fanfare 
(Fanfara de la Cozmeşti, Fanfara Chetriş, Fanfara Rotaria, 
Fanfara Zorleni, Fanfara din Bârlad, Fanfara Ministerului de 
Interne de la Chişinău etc. Aceasta din urmă s-a prezentat ca o 
formaţie de excepţie, cu un palmares impresionant, cu un 
profesionalism împins spre perfecţiune. Festivalul a fost câştigat 
de Fanfara Valea Mare. Toate formaţiile au avut prestaţii 
remarcabile departajându-le totuşi profesionalismul
originalitatea  fiecăreia.  

 

Astronomie, nu... Astrologie!

 

Lăcrămioara-Iolandina IVAN 

       Sâmbătă, las baltă toate cele şi gândindu-mă că predicţiile 
astrale erau în favoarea săgetătorilor, nu chiar ca o săgeată, mă 
îndrept spre sediul central al muzeului din oraşul meu. Aici, va 
avea loc un eveniment de la care nu am voie să lipsesc. De ce? 
Pentru că am şi eu o pasiune: îmi place să privesc cerul! Ce bine 
ar fi fost şi ce minunat ar fi ca în şcolile noastre să se predea 
astronomia. Ţăranul român cunoştea semnele cerului la 
perfecţie. Bunicul meu se uita la Luna de pe cer şi ştia după 
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În cadrul celor trei ediţii organizate la Pădureni, avem 

a avut în competiţie 16 fanfare. 
Fanfara Trandafirul din 

a avut în competiţie 12 fanfare. 
Fanfara Cimislia din 

 

Premierea celor mai buni participanţi 

a avut în competiţie 12 fanfare 
Chetriş, Fanfara Rotaria, 

Fanfara Zorleni, Fanfara din Bârlad, Fanfara Ministerului de 
a prezentat ca o 

formaţie de excepţie, cu un palmares impresionant, cu un 
profesionalism împins spre perfecţiune. Festivalul a fost câştigat 

Toate formaţiile au avut prestaţii 
le totuşi profesionalismul şi 

Astronomie, nu... Astrologie! 

Iolandina IVAN - Bârlad 

mă că predicţiile 
astrale erau în favoarea săgetătorilor, nu chiar ca o săgeată, mă 

ntral al muzeului din oraşul meu. Aici, va 
avea loc un eveniment de la care nu am voie să lipsesc. De ce? 
Pentru că am şi eu o pasiune: îmi place să privesc cerul! Ce bine 
ar fi fost şi ce minunat ar fi ca în şcolile noastre să se predea 

l român cunoştea semnele cerului la 
perfecţie. Bunicul meu se uita la Luna de pe cer şi ştia după 

“coarnele” ei când să are, când să semene, când se pun în 
pământ fasolele; când se strică vremea şi când va fi frumos şi 
bine; când se anunţă catastrofe şi câ
construieşti casa. Acest mister şi desluşirea lui de către un om 
simplu, fără studii universitare, mă fascina. Mă uitam şi eu, 
fetiţa dolofană şi curioasă, şi nu vedeam nici o schimbare la acel 
“crai nou”: doar o lună care creştea şi de
50 de ani, ca un elev sârguincios, înarmată cu pix şi caiet, cu o 
dorinţă de cunoaştere fără margini, particip de 8 ediţii la Şcoala 
de vară de Astronomie „Descoperă Universul!” Şi nu mă 
opresc. Nici din scris. La sfârşitul cursurilor,
participanţilor şi lectorilor: catrene pentru fiecare şi poezia 
evenimentului. Acum cred că aţi înţeles de ce nu pot astăzi să 
am capul în nori, mai ales că invitaţia primită pe reţelele de 
socializare spune clar: “pe 7 decembrie 2019, ora
invităm să participaţi la activităţile dedicate împlinirii celor 10 
ani de când în oraşul Bârlad există planetariu.
Aniversar va avea loc la Muzeul "Vasile Pârvan" 
Central, str. Vasile Pârvan nr. 1. În cadrul acestor activit
să vernisăm şi expoziţia temporară "Noutăţi din Astronomie" şi 
Universul Invizibil", în colaborare cu Observatorul Astronomic 
"Victor Anestin" Bacău. În încheiere, la Pavilionul "Marcel 
Guguianu", va avea loc un spectacol aniversar de planetariu, 
unde o să lansăm un nou film: "Misterul materiei întunecate".

     Da, şi vreme frumoasă şi o mică sărbătoare religioasă. Cum 
ajung la sediul central al muzeului “Vasile Pârvan” mă apuc de 
treabă. Vreau şi eu să fac cadou acestui simpozion o 
poezie.  Urmăresc cu un ochi afişul 
titlurile celor 10 spectacole de planetariu:

• Călătorie spre un Miliard de Sori 
• De la Terra spre Univers 
• Tărâmul Luminii 
• ALMA 
• Galaktos 
• Sistemul Solar 
• Cursa spre Pământ 
• Două mici bucăţele de sticlă 
• Atingând marginea Universului. 
• Misterul materiei întunecate 

şi cu celălalt ochi urmăresc invitaţii şi discursurile acestora. 

     Domnul director Mircea Mamalaucă ne spune că
a fost construit în urma câştigării, în anul 2008, de către 
conducerea muzeului a proiectului: Diversificarea ofertei 
turistice în zona transfrontalieră Vaslui 
programul de vecinătate România – Republica Moldova 2007 
2013. Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea 
potenţialului turistic din regiunea de graniţă România 
Republica Moldova şi intensificarea cooperării economice şi 
sociale transfrontaliere, în vederea creşterii contribuţiei 
sectorului turistic la dezvoltarea economică a zonei. Când e 
vorba despre fraţii basarabeni, mă topesc. 

   Contribuţia mea este această poezie (pentru cine nu ştie, eu 
fac versurile pe loc, în funcţie de ce văd, de ce aud şi de ce sunt 
inspirată),  dar necitită în cadrul evenimentului. Cerul poate fi 

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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“coarnele” ei când să are, când să semene, când se pun în 
pământ fasolele; când se strică vremea şi când va fi frumos şi 
bine; când se anunţă catastrofe şi când este bine să îţi 
construieşti casa. Acest mister şi desluşirea lui de către un om 
simplu, fără studii universitare, mă fascina. Mă uitam şi eu, 
fetiţa dolofană şi curioasă, şi nu vedeam nici o schimbare la acel 
“crai nou”: doar o lună care creştea şi descreştea. Acum, după 
50 de ani, ca un elev sârguincios, înarmată cu pix şi caiet, cu o 
dorinţă de cunoaştere fără margini, particip de 8 ediţii la Şcoala 

Astronomie „Descoperă Universul!” Şi nu mă 
opresc. Nici din scris. La sfârşitul cursurilor, eu fac un cadou 
participanţilor şi lectorilor: catrene pentru fiecare şi poezia 
evenimentului. Acum cred că aţi înţeles de ce nu pot astăzi să 
am capul în nori, mai ales că invitaţia primită pe reţelele de 

pe 7 decembrie 2019, ora 11.30, vă 
invităm să participaţi la activităţile dedicate împlinirii celor 10 
ani de când în oraşul Bârlad există planetariu. Simpozionul 
Aniversar va avea loc la Muzeul "Vasile Pârvan" - Sediul 
Central, str. Vasile Pârvan nr. 1. În cadrul acestor activităţi o 
să vernisăm şi expoziţia temporară "Noutăţi din Astronomie" şi 
Universul Invizibil", în colaborare cu Observatorul Astronomic 

În încheiere, la Pavilionul "Marcel 
Guguianu", va avea loc un spectacol aniversar de planetariu, 

e o să lansăm un nou film: "Misterul materiei întunecate". 

Da, şi vreme frumoasă şi o mică sărbătoare religioasă. Cum 
ajung la sediul central al muzeului “Vasile Pârvan” mă apuc de 
treabă. Vreau şi eu să fac cadou acestui simpozion o 

cu un ochi afişul în care sunt prezentate 
titlurile celor 10 spectacole de planetariu: 

şi cu celălalt ochi urmăresc invitaţii şi discursurile acestora.  

Domnul director Mircea Mamalaucă ne spune că planetariul 
a fost construit în urma câştigării, în anul 2008, de către 

cerea muzeului a proiectului: Diversificarea ofertei 
turistice în zona transfrontalieră Vaslui – Soroca, finanţat prin 

Republica Moldova 2007 – 
2013. Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea 

tic din regiunea de graniţă România – 
Republica Moldova şi intensificarea cooperării economice şi 
sociale transfrontaliere, în vederea creşterii contribuţiei 
sectorului turistic la dezvoltarea economică a zonei. Când e 

pesc.  

Contribuţia mea este această poezie (pentru cine nu ştie, eu 
fac versurile pe loc, în funcţie de ce văd, de ce aud şi de ce sunt 

dar necitită în cadrul evenimentului. Cerul poate fi 
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descifrat, semnele mele cum că aş vrea şi eu să cit
au putut fi interpretate. Acum, 

ANIVERSARE 
 
5 DECEMBRIE NE SPUNE 
CĂ S-AU ÎMPLINIT, PE BUNE, 
10 ANI DE CÂND SE ŞTIE 
SECŢIA ASTRONOMIE 
(DIN BÂRLADUL SECULA 
A PRIMIT UN MARE DAR: 
PLANETARIUL CE OFERĂ 
SPECTACOLE CE DIFERĂ: 
SPRE “UN MILIARD DE SORI” 
CĂLĂTOR PRIN OCHIŞORI; 
“DE LA TERRA-N UNIVERS” 
AFLI TOTUL CUM A MERS; 
“TĂRÂMUL LUMINII” ESTE 
PREZENTAT CA O POVESTE; 
VEZI DOCUMENTARUL “ALMA” 
CUM ÎŢI AI ÎN FAŢĂ PALMA; 
LA “GALAKTOS” DE PRIVEŞTI 
ANIMAŢIE GĂSEŞTI; 
“SISTEMUL SOLAR” TE-ADUCE 
PRIN ISTORIE TE DUCE; 
ŞI ÎN “CURSA SPRE PĂMÂNT” 
NE LUĂM, COPII, AVÂNT;  
“DOUĂ MICI BUCĂŢI DE STICLĂ” 
CE POT FACE LA ADICĂ; 
“ATINGÂND (TOTUL, DIVERS) 
MARGINEA LA UNIVERS”. 
LA FINAL AM SĂ VĂ CER 
SĂ DESLUŞIM UN “MISTER 
AL MATERIEI CIUDATE 
ŞI UN PIC ÎNTUNECATE”. 
GATA, DRAG VIZITATOR, 
TE-AŞTEPT LA OBSERVATOR 
CU O MISIUNE GREA: 
CE-I ÎN GALAXIA MEA? 
DACĂ E SĂ MULŢUMIM 
ŞI-UN 10(ZECE) SĂ DĂRUIM, 
PRIMUL E MAMALAUCĂ 
CE A VRUT SĂ NE ADUCĂ 
UN PROIECT DE VIITOR, 
UN CÂŞTIG AL TUTUROR: 
PENTRU ROMÂNI MOLDOVENI 
ŞI ROMÂNI BASARABENI. 
CU SOROCA ÎMPREUNĂ 
AŢI FĂCUT O TREABĂ BUNĂ! 
DOMNULUI ADAM UN 10(ZECE). 
NU ŞTIU CINE-L POATE-NTRECE! 
“SIRIUS” BÂRLAD A DUS 
FAIMA PÂNĂ LA APUS 
ŞI PÂNĂ LA RĂSĂRIT, 
CĂCI OLIMPICII-AU VENIT 
CU PREMII NAŢIONALE 
ŞI INTERNAŢIONALE. 
DAR ZECELE CEL MAI MARE, 
10 ŞI PESTE HOTARE 
ÎL MERITĂ CU DREPTATE- 
FIINDCĂ N-ARE ZI, NICI NOAPTE- 
VÂNTDEVARĂ CE-A VENIT 
DIN GALAŢI. ŞI S-A OPRIT, 
LA NOI ÎN BÂRLAD, DIN MERS, 
SĂ NE POARTE-N UNIVERS. 
CLUBUL DE ASTRONOMIE 
NE-A ADUS (NU NUMAI MIE), 
ÎN 8 ANI PARTICIPARE 
DIPLOME LA FIECARE. 
MULŢUMESC ÎNCĂ O DATĂ: 
SUNT O MARE DIPLOMATĂ! 
BÂRLADUL VĂ MULŢUMEŞTE 
CĂ NE-AŢI DAT O STEA FIREŞTE: 
NOVA ROŞIE-LUMINOASĂ. 
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descifrat, semnele mele cum că aş vrea şi eu să citesc ceva, nu POATE NE-O VOM FACE CASĂ! 
 
 
 

Savanţii maghiari sunt aproape să 
descopere a cincea forţă fundamentală din 

Univers 

Jonathan Feng, Attila Kraszna

          Oamenii de ştiinţă maghiari au anunţat că sunt pe 
cale de a descoperi a cincea forţă fundamentală din Univers, 
iar aceasta le-ar putea aduce premiul Nobel, transmite 
CNN. 

omeniul fizicii este construit pe investigarea a patru 
forţe care se manifestă în mediul înconjurător. Este 
vorba despre gravitaţie, electromagnetism, forţa 

nucleară tare şi forţa nucleară slabă. 

Fizicianul Attila Krasznahorkay, de la Institutul de Cercetări 
Nucleare de pe lângă Academia Maghiară de Ştiinţe, a condus 
un colectiv de cercetători care susţin că au primele date privind 
o nouă forţă fizică. Rezultatele investigaţiilor întreprinse de 
cercetători sugerează că ar fi vorba despre o a cincea forţă.
 
Savanţii au urmărit comportamentul unui atom de heliu care 
emitea raze de lumină pe măsură ce era supus descompunerii.
 
Unghiul la care a avut loc diviziunea atomică a fost de 115 
grade, un fapt care, arată jurnaliştii americani, nu putea fi 
explicat folosind cunoştinţele actuale ale fizicii.
 
Attila Krasznahorkay a declarat pentru 
când echipa sa reuşeşte să identifice noua particulă. Au 
denumit-o X17, deoarece i-au calculat energia cinetică la 17 
megaelectronvolţi. „X17 ar putea fi particula care face legătura 
între lumea vizibilă şi materia întunecată
 
Jonathan Feng, profesor de fizică şi astronomie la Universitatea 
din California, Irvine, a declarat că urmăreşte activitatea echipei 
maghiare de ani buni şi consideră că este vorba despre o 
descoperire epocală. 

Dacă rezultatele cercetării pot fi repetate, atunci echipa are 
şanse uriaşe să câştige Nobel

D

fifififizicazicazicazica    
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Savanţii maghiari sunt aproape să 
descopere a cincea forţă fundamentală din 

 

Jonathan Feng, Attila Krasznahorkay 

Oamenii de ştiinţă maghiari au anunţat că sunt pe 
cale de a descoperi a cincea forţă fundamentală din Univers, 

ar putea aduce premiul Nobel, transmite 

omeniul fizicii este construit pe investigarea a patru 
se manifestă în mediul înconjurător. Este 

vorba despre gravitaţie, electromagnetism, forţa 

 

, de la Institutul de Cercetări 
Nucleare de pe lângă Academia Maghiară de Ştiinţe, a condus 
n colectiv de cercetători care susţin că au primele date privind 

o nouă forţă fizică. Rezultatele investigaţiilor întreprinse de 
cercetători sugerează că ar fi vorba despre o a cincea forţă. 

Savanţii au urmărit comportamentul unui atom de heliu care 
a raze de lumină pe măsură ce era supus descompunerii. 

Unghiul la care a avut loc diviziunea atomică a fost de 115 
grade, un fapt care, arată jurnaliştii americani, nu putea fi 
explicat folosind cunoştinţele actuale ale fizicii. 

clarat pentru CNN că este a doua oară 
când echipa sa reuşeşte să identifice noua particulă. Au 

au calculat energia cinetică la 17 
X17 ar putea fi particula care face legătura 

unecată”, arată profesorul. 

Jonathan Feng, profesor de fizică şi astronomie la Universitatea 
din California, Irvine, a declarat că urmăreşte activitatea echipei 
maghiare de ani buni şi consideră că este vorba despre o 

cercetării pot fi repetate, atunci echipa are 
şanse uriaşe să câştige Nobel-ul, arată profesorul. 



 

        120120120120                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

 
Specialiştii maghiari au publicat rezultate similare ale cercetării 
şi în 2016, în Physical Review Letters. În acel moment studiau 
descompunerea unui izotop diferit, beriliu 8. Şi atunci au 
identificat electroni care se separau de atom în unghiuri 
neobişnuite, de 140 de grade. 

„Am prezentat o particulă nouă pe care nu o mai văzuse nimeni 
până atunci. Existenţa ei nu putea fi explicată pe baza 
modelului standard al fizicii particulelor, astfel că a fost supusă 
investigaţiilor”, arată Krasznahorkay. 

În ciuda reticenţelor, echipa maghiară vorbeşte despre cea de
cincea forţă ca despre o „forţă fotofobică”, deoarece particulele 
par să „se teamă de lumină”. 

Până acum, cercetătorii din toată lumea care au verificat 
rezultatele obţinute de maghiari nu au putut să identifice erori.
 
Maghiarii aveau nevoie să confirme rezultatele investigaţiei din 
2016 şi noul proiect pare să fi făcut chiar aceasta. Feng susţine 
că nu este decât o singură şansă dintr-un miliard ca noile 
rezultate să fie provocate de altceva decât particula X17 şi 
această a cincea forţă. 

Savanţii susţin că este nevoie ca un alt grup de cercetători să 
reuşească să obţină aceleaşi rezultate folosind un al 
atom în afara celui de beriliu şi heliu. Ar fi vorba de o cale de a 
obţine o confirmare valabilă pentru teoria câmpului unificat, 
formulată de Albert Einstein. 

 „Nu avem de ce să ne oprim la a cincea forţă
„Ar putea fi şi o a şasea, a şaptea sau a opta forţă
citată. 

C. G. Jung despre manifestările oculte ale 
spiritului 

       În fața așa-numitelor manifestări oculte ale spiritului, 
C. G. Jung însuși admite dificultatea de a ne putea pronunța 
cu privire atât la geneza acestora, cât și a constitu
a persoanelor cărora le aparțin.  

n volumul său Psihologia fenomenelor oculte
își construiește teza pornind de la o serie de exemple a căror 
conceptualizare însă permite întrezărirea unor semnific

legături între diferitele aspecte ce țin de viața și existența 
sufletească a pacienților în cauză. 

Notate la un moment în timp în care nici cercetarea, 
clasificările diagnostice nu cunoșteau o varietate și o distincție a 
specificului fiecărei manifestări precum în prezent, este de 
remarcat încercarea de pătrundere critică și contextuală a 
fiecărui caz în parte. Realizând o anamneză amănun
Jung contribuie el însuși la îmbogățirea unui subdomeniu al 
psihologiei care, așa cum admite, suferă de pe urma prea pu
cercetări, precum și de pe urma prea puținului interes manifestat 

Î 
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Specialiştii maghiari au publicat rezultate similare ale cercetării 
. În acel moment studiau 

diferit, beriliu 8. Şi atunci au 
identificat electroni care se separau de atom în unghiuri 

Am prezentat o particulă nouă pe care nu o mai văzuse nimeni 
până atunci. Existenţa ei nu putea fi explicată pe baza 

rd al fizicii particulelor, astfel că a fost supusă 

În ciuda reticenţelor, echipa maghiară vorbeşte despre cea de-a 
”, deoarece particulele 

cum, cercetătorii din toată lumea care au verificat 
rezultatele obţinute de maghiari nu au putut să identifice erori. 

Maghiarii aveau nevoie să confirme rezultatele investigaţiei din 
2016 şi noul proiect pare să fi făcut chiar aceasta. Feng susţine 

un miliard ca noile 
rezultate să fie provocate de altceva decât particula X17 şi 

Savanţii susţin că este nevoie ca un alt grup de cercetători să 
reuşească să obţină aceleaşi rezultate folosind un al treilea tip de 
atom în afara celui de beriliu şi heliu. Ar fi vorba de o cale de a 
obţine o confirmare valabilă pentru teoria câmpului unificat, 

Nu avem de ce să ne oprim la a cincea forţă”, spune Feng, 
şasea, a şaptea sau a opta forţă”, arata sursa 

C. G. Jung despre manifestările oculte ale 

numitelor manifestări oculte ale spiritului, 
și admite dificultatea de a ne putea pronunța 

constituției psihice 

Psihologia fenomenelor oculte teoreticianul 
și construiește teza pornind de la o serie de exemple a căror 
conceptualizare însă permite întrezărirea unor semnificații și 

țin de viața și existența 

Notate la un moment în timp în care nici cercetarea, și nici 
șteau o varietate și o distincție a 

ei manifestări precum în prezent, este de 
și contextuală a 

fiecărui caz în parte. Realizând o anamneză amănunțită, C. G. 
și la îmbogățirea unui subdomeniu al 

suferă de pe urma prea puținei 
și de pe urma prea puținului interes manifestat 

din partea celor care sunt în măsură să întreprindă o analiză 
atentă. 
 
Jung si Pauli despre sincronicitate si fizica fenomenelor psihice
 
Episoadele de transă, de delir și cele halucinatorii sunt reunite 
sub spectrul larg a ceea ce la acel moment purta denumirea 
generică de somnambulism, stare în care
manifestările „mistice” ale transei, dedublării de personalitate 
așa-numitelor clarviziuni. 

Departe însă de a fi vorba de niște veritabile manifestări oculte, 
Jung argumentează cu destul de mare pertinen
existența, de fapt, a unei stări de con
conținutului și originii căreia îi este încă dificil să se pronunțe, 
cu toate că intuiește despre aceasta. La momentul scrierii 
studiului de față, teoreticianul nu a conceptualizat și nici măcar 
nu a început demersurile de cercetare structurată 
ceea ce avea să denumească mai târziu incon
arhetipuri ș.a.m.d., însă intuiește că este vorba de o dimensiune 
distinctă – desigur, inconștientă – a manifestărilor psihice, chiar 
dacă cu origine în istoricul personal de via
Ies în evidență activitatea fantasmatică deosebit de variată
precum și fenomenele automate străine
influență se face cel mai bine simțită și se manifestă cel mai 
limpede, în mod tipic, în timpul somn
dimensiunea aceasta, onirică, în cazurile „oculte” pare că 
inundă spectrul conștiinței, invadându
cărora nu se poate exercita vreun control 
măsură, iar acesta constând cel mult în anticiparea
în amintirea lor ulterioară. 
 
C. G. Jung despre functia transcendenta, capacitatea 
psihologica de integrare a personalitatii
 
Parazitarea aceasta a conștientului decătre inconștient este 
disruptivă: ea întrerupe procesul gândirii, care 
inconștient și doar falangele acestuia ajung în conștiință
chiar și astfel doar sub forma unor 
coloratură senzorială sau direct ca halucina
Este ca și când gândirea se oglindește în reprezentările plastice 
brute din straturile profunde ale psihicului, pierzându
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din partea celor care sunt în măsură să întreprindă o analiză 

Jung si Pauli despre sincronicitate si fizica fenomenelor psihice  

și cele halucinatorii sunt reunite 
sub spectrul larg a ceea ce la acel moment purta denumirea 

, stare în care se regăsesc 
manifestările „mistice” ale transei, dedublării de personalitate și 

 
ște veritabile manifestări oculte, 

Jung argumentează cu destul de mare pertinență despre 
știință moderate – asupra 

ținutului și originii căreia îi este încă dificil să se pronunțe, 
ște despre aceasta. La momentul scrierii 

ță, teoreticianul nu a conceptualizat și nici măcar 
rile de cercetare structurată și elaborată a 

ceea ce avea să denumească mai târziu inconștient colectiv, 
ș.a.m.d., însă intuiește că este vorba de o dimensiune 

a manifestărilor psihice, chiar 
istoricul personal de viață. 

activitatea fantasmatică deosebit de variată, 
fenomenele automate străine Eului conștient, a căror 

ță se face cel mai bine simțită și se manifestă cel mai 
limpede, în mod tipic, în timpul somnului, anume prin vis; 
dimensiunea aceasta, onirică, în cazurile „oculte” pare că 

științei, invadându-l cu conținuturi asupra 
cărora nu se poate exercita vreun control – ori în prea mică 
măsură, iar acesta constând cel mult în anticiparea lor și poate 

C. G. Jung despre functia transcendenta, capacitatea 
psihologica de integrare a personalitatii 

știentului decătre inconștient este 
disruptivă: ea întrerupe procesul gândirii, care se scufundă în 

știent și doar falangele acestuia ajung în conștiință, și 
și astfel doar sub forma unor reprezentări vii cu 

ect ca halucinații, afirmă Jung. 
ște în reprezentările plastice 

din straturile profunde ale psihicului, pierzându-se adesea 
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cu totul în imaginile sale, ajungâdu-se astfel la o veritabilă 
identificare patologică cu acestea. 
 
Se întâmplă așadar ca Eul însuși să fie fragmentat, dacă nu chiar 
dispersat între toate aceste forțe psihice inconștiente și 
autonome; este vorba de acele tulburări cu impact profund 
devastator asupura structurii și integrității psihice, tulbur
se deosebesc de cele care țin doar de suprafață
urmă neajungând atât de adânc încât să atace fundamentul bine 
ancorat al complexului eului. 
 
Interesant însă că și C. G. Jung admite, încă pe de acele timpuri, 
rolul întrucâtva de protecție al acestor mecanisme disociative 
între aceste instanțe clivate ale psihicului; conținuturile acestea 
ascunse, probabil „repudiate” în subteranele psihice, caută 
afirmarea tocmai în vederea restabilirii unității personalității 
autonome. Cele ce împiedică însă realizarea integralită
instanțele supraconștiente ale psihicului, paradoxal, din același 
motiv... Sursă: C. G. Jung, Opere complete 1: Psihologia fenomenelor oculte

Editura Trei, Bucureşti, 2004, 2015. 
 

Dependenţa emoţională şi “vampirul 
energetic” din relaţie 

 

            În practică psihoterapeutica întâlnim adesea 
persoane ale căror dificultăţi sunt legate de dependenţa 
emoţională.  

ste vorba despre oameni care, la o primă vedere, sunt şi 
se simt foarte neajutoraţi, în mare suferinţă şi în mare 
nevoie. Îşi găsesc adesea parteneri puternici pe care să se 

poată sprijini şi care le împlinesc adesea nevoile afective şi/sau 
financiare. Dacă partenerul dispare sau refuză să împlinească 
aceste nevoi se simt extrem de răniţi, neputincioşi şi furioşi. La 
celălalt pol al problemelor legate de dependenţa emoţională 
găsim o categorie de oameni care, dimpotrivă, s
independenţi, se bizuie doar pe propriile puteri şi se 
caracterizează printr-o dinamică psihică în care dependen
emoţională este negată.  

În articolul voi vorbi despre despre prima problematică
persoană cu dificultăţi în sfera dependenţei emoţiona
simte mereu neajutorată şi în nevoie foloseşte în mod 
inconştient aceasta dinamică pentru a crea iluzia că se afla în 
controlul propriilor nevoi afective şi în controlul persoanei de 
care se agaţa. Trebuie să avem mereu în minte că vorbim des
o dinamică inconştienta în privinţa căreia o judecată morală nu 
are nici o valoare. Relaţiile sunt foarte importante pentru 
această persoană pentru că, doar în relaţie cu un celălalt, ea 
exprimă şi pretinde împlinirea unor nevoi care par că nu ajung 
vreodată la un sfârşit. Celălalt nu este văzut niciodată că o 
persoană întreagă cu propriile nevoi şi emoţii, ci ca un fel de 
marionetă aflată la dispoziţia păpuşarului. În spatele neputinţei 
şi fragilităţii emoţionale se ascunde o fantasmă omnipotenta de 
control în care celălalt este valorizat doar în măsura în care e 
capabil să “umple” nevoile afective şi/sau materiale. 

E
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se astfel la o veritabilă 

șadar ca Eul însuși să fie fragmentat, dacă nu chiar 
țe psihice inconștiente și 

autonome; este vorba de acele tulburări cu impact profund și 
și integrității psihice, tulburări care 
țin doar de suprafață, acestea din 

atât de adânc încât să atace fundamentul bine 

și C. G. Jung admite, încă pe de acele timpuri, 
ție al acestor mecanisme disociative 

țe clivate ale psihicului; conținuturile acestea 
ascunse, probabil „repudiate” în subteranele psihice, caută 

ții personalității 
ă însă realizarea integralității sunt 

țele supraconștiente ale psihicului, paradoxal, din același 
ere complete 1: Psihologia fenomenelor oculte, 

Dependenţa emoţională şi “vampirul 
 

Alexa Bîtfoi ·  

În practică psihoterapeutica întâlnim adesea 
egate de dependenţa 

ste vorba despre oameni care, la o primă vedere, sunt şi 
se simt foarte neajutoraţi, în mare suferinţă şi în mare 
nevoie. Îşi găsesc adesea parteneri puternici pe care să se 

ile afective şi/sau 
financiare. Dacă partenerul dispare sau refuză să împlinească 
aceste nevoi se simt extrem de răniţi, neputincioşi şi furioşi. La 
celălalt pol al problemelor legate de dependenţa emoţională 
găsim o categorie de oameni care, dimpotrivă, sunt 
independenţi, se bizuie doar pe propriile puteri şi se 

n care dependenţa 

În articolul voi vorbi despre despre prima problematică. O 
persoană cu dificultăţi în sfera dependenţei emoţionale şi care se 
simte mereu neajutorată şi în nevoie foloseşte în mod 
inconştient aceasta dinamică pentru a crea iluzia că se afla în 
controlul propriilor nevoi afective şi în controlul persoanei de 
care se agaţa. Trebuie să avem mereu în minte că vorbim despre 
o dinamică inconştienta în privinţa căreia o judecată morală nu 
are nici o valoare. Relaţiile sunt foarte importante pentru 
această persoană pentru că, doar în relaţie cu un celălalt, ea 
exprimă şi pretinde împlinirea unor nevoi care par că nu ajung 
eodată la un sfârşit. Celălalt nu este văzut niciodată că o 

persoană întreagă cu propriile nevoi şi emoţii, ci ca un fel de 
marionetă aflată la dispoziţia păpuşarului. În spatele neputinţei 
şi fragilităţii emoţionale se ascunde o fantasmă omnipotenta de 
ntrol în care celălalt este valorizat doar în măsura în care e 

capabil să “umple” nevoile afective şi/sau materiale.  

Într-o relaţie de cuplu sau de prietenie exista tendinţa de agăţare 
şi inducerea sentimentului în celălalt ca orice ar face şi ar oferi, 
nu e niciodată suficient. Nevoile personale par că un sac fără 
fund în care saţietatea afectivă nu e niciodată atinsă. Adesea 
aceste persoane suferă de depresie clinică, au treceri la act 
autodistructive şi orice limită impusă din exterior duce la 
sentimente puternice de furie şi ură. Afectiv şi comportamental 
sunt infantile şi trezesc în celălalt dorinţa de a le ajuta ca şi când 
ar fi nişte copii. Uneori, capacitatea de a munci este grav 
afectată şi persoana devine, în toate privinţele, dependenta de o 
altă persoană. Astfel e întreţinut sentimentul de neputinţa şi 
fragilitate şi aşteptarea că doar ceva sau cineva din exterior va fi 
capabil să aducă o ameliorare.  

În limbaj popular, aceste persoane sunt numite vampiri 
energetici, aspectul ce ţine de devorare
celuilalt fiind caracteristici importante în constelaţia lor psihică. 
Sunt persoane care au suferit un eşec în dezvoltarea capacităţii 
de a iubi şi care, în ciuda dependenţei prezenta în toate relaţiile, 
nu sunt capabile să aibă o relaţie de iubire. Este un destin 
nefericit în care atât femei, cât şi bărbaţi, pot fi prinşi. 

E foarte probabil că, în copilăria mică, să fi fost nevoie ca 
individul să utilizeze toate formele de control şi manipulare de 
care dispunea (plâns, ţipat, revendicări comportamentale 
furioase) pentru a-l face pe îngrijitor atent şi sensibil la nevoile 
copilului. Aceste metode au fost necesare supravieturii fizice şi 
psihice şi s-au cristalizat de-a lungul vieţii, devenind singurul 
mijloc de relaţionare. Controlul omnipotent şi manipularea 
emoţională pentru a primi îngrijire şi iubire constituie 
mecanisme de apărare împotriva sentimentului autentic de 
dependenţă care, dacă ar fi simţit, ar fi prea ameninţător. Iată 
paradoxul acestui tip de dinamică intrapsihica: 

am nevoie să fiu mereu dependent de celălalt şi astfel să
controlez tocmai pentru a mă apăra de trăirea autentică a 
sentimentului de dependenţă care, pentru mine, înseamnă 
distrugere sau chiar moarte. 

Nevoile diverse şi constante cerute cu atâta urgenţă
împlinite, dar care nu satisfac niciodată suficient, constituie şi 
ele o apărare împotriva unor nevoi mai adânci resimţite ca un 
gol sau un vid imposibil de umplut şi de înţeles.

 

Secretele limbajului non-verbal: 
distincția între un zâmbet fals 

autentic? Află cum poți să îți dai seama…
 
         Absolut nimeni n-ar putea pretinde că n
importanță cunoașterea adevăratelor gânduri ale unui viitor 
partener de afaceri sau a veritabilelor sentimente ale celui 
cu care alegi să-ţi împarţi viaţa.  
 

imbajul non-verbal reprezintă cea mai u
„citire” a gândurilor cuiva. Cu condi
decodifici! 

Dintre toate expresiile faciale, cele ocazionate de către zâmbet 
sunt cele mai înșelătoare. Există circa 18 mo
zâmbi. Dintre acestea, un singur fel de zâmbet izvoră
suflet și este autentic, reflectând starea de fericire: zâmbetul 

L
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o relaţie de cuplu sau de prietenie exista tendinţa de agăţare 
şi inducerea sentimentului în celălalt ca orice ar face şi ar oferi, 
u e niciodată suficient. Nevoile personale par că un sac fără 

fund în care saţietatea afectivă nu e niciodată atinsă. Adesea 
aceste persoane suferă de depresie clinică, au treceri la act 
autodistructive şi orice limită impusă din exterior duce la 

e puternice de furie şi ură. Afectiv şi comportamental 
sunt infantile şi trezesc în celălalt dorinţa de a le ajuta ca şi când 
ar fi nişte copii. Uneori, capacitatea de a munci este grav 
afectată şi persoana devine, în toate privinţele, dependenta de o 

persoană. Astfel e întreţinut sentimentul de neputinţa şi 
fragilitate şi aşteptarea că doar ceva sau cineva din exterior va fi 

În limbaj popular, aceste persoane sunt numite vampiri 
energetici, aspectul ce ţine de devorarea şi epuizarea/secătuirea 
celuilalt fiind caracteristici importante în constelaţia lor psihică. 
Sunt persoane care au suferit un eşec în dezvoltarea capacităţii 
de a iubi şi care, în ciuda dependenţei prezenta în toate relaţiile, 

relaţie de iubire. Este un destin 
nefericit în care atât femei, cât şi bărbaţi, pot fi prinşi.  

E foarte probabil că, în copilăria mică, să fi fost nevoie ca 
individul să utilizeze toate formele de control şi manipulare de 

endicări comportamentale 
l face pe îngrijitor atent şi sensibil la nevoile 

copilului. Aceste metode au fost necesare supravieturii fizice şi 
a lungul vieţii, devenind singurul 

ul omnipotent şi manipularea 
emoţională pentru a primi îngrijire şi iubire constituie 
mecanisme de apărare împotriva sentimentului autentic de 
dependenţă care, dacă ar fi simţit, ar fi prea ameninţător. Iată 
paradoxul acestui tip de dinamică intrapsihica:  

am nevoie să fiu mereu dependent de celălalt şi astfel să-l 
controlez tocmai pentru a mă apăra de trăirea autentică a 
sentimentului de dependenţă care, pentru mine, înseamnă 

Nevoile diverse şi constante cerute cu atâta urgenţă să fie 
împlinite, dar care nu satisfac niciodată suficient, constituie şi 
ele o apărare împotriva unor nevoi mai adânci resimţite ca un 
gol sau un vid imposibil de umplut şi de înţeles. 

verbal: Știi să faci 
âmbet fals și unul 
ți să îți dai seama… 

ar putea pretinde că n-are nicio 
ță cunoașterea adevăratelor gânduri ale unui viitor 

partener de afaceri sau a veritabilelor sentimente ale celui 

verbal reprezintă cea mai ușoară metodă de 
„citire” a gândurilor cuiva. Cu condiția să știi să-l 

Dintre toate expresiile faciale, cele ocazionate de către zâmbet 
șelătoare. Există circa 18 moduri diferite de a 

zâmbi. Dintre acestea, un singur fel de zâmbet izvorăște din 
și este autentic, reflectând starea de fericire: zâmbetul 
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Duchenne. Restul se încadrează la categoria „zâmbete false”, 
menite să-l inducă în eroare pe interlocutor. 
Guillaume Duchenne (1806-1875) a fost un neurolog francez 
care a studiat conductivitatea căilor neuronale 
electrice ale țesuturilor și celulelor. El a studiat și modul în care 
sunt activați diferiții mușchi faciali, sub influența stărilor 
emoționale. Duchenne a descoperit că un zâmbet autentic, 
izvorât dintr-o stare de fericire, angajează atât mu
zona gurii, cât și pe cei din zona ochilor. În schimb, persoana 
care oferă interlocutorului un surâs prefăcut, care nu reflectă 
adevăratele sentimente, va zâmbi doar cu buzele, fără a fi 
contractați și mușchii faciali dimprejurul ochilor.

 
În termeni științifici, neurologului Duchenne i
constate că zâmbetul neprefăcut implică o contrac
mușchiului zigomatic – ce ridică colțurile gurii, precum și a 
mușchilor orbiculari ai ochiului – a căror contrac
cute la colțurile ochilor, în timp ce zâmbim. 
 
Altfel spus, un surâs ce pornește din bucurie este un zâmbet al 
ochilor și al gurii; surâsul prefăcut se limitează doar la buze, 
fiind produs, ori de câte ori e nevoie (și e nevoie foarte des în 
cazul persoanelor prefăcute!) doar prin încordarea mu
marele zigomatic. Actualmente, surâsul sincer este denumit, în 
termeni psihologici, zâmbetul Duchenne. 
 
La americani a fost botezat și zâmbetul prefăcut. Acesta este 
numit „zâmbetul Pan Am” ori „surâsul Botox”. Primul nume 
provine de la obiceiul stewardeselor companiei aeriene Pan 
American, care afișau același zâmbet prefabricat către toți 
pasagerii. Cel de-al doilea nume a apărut după 2002, când 
injecțiile cu Botox au intrat în arsenalul cosmeticii. Injecțiile 
repetate cu Botox, efectuate pentru atenuarea ridurilor de tip 
„laba gâștei”, pot afecta mușchii oribicularis oculi, conducând 
la dificultatea de a afișa un zâmbet Duchenne, în ciuda 
eventualelor sentimente autentice de fericire ale persoanei în 
cauză. 
 
Ce ar mai fi de spus, în final? Mare atenție la zâmbetele 
prefăcute și la motivele pentru care sunt afișate! 
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Duchenne. Restul se încadrează la categoria „zâmbete false”, 

1875) a fost un neurolog francez 
care a studiat conductivitatea căilor neuronale și proprietățile 

țesuturilor și celulelor. El a studiat și modul în care 
ți diferiții mușchi faciali, sub influența stărilor 

ionale. Duchenne a descoperit că un zâmbet autentic, 
o stare de fericire, angajează atât mușchii aflați în 
și pe cei din zona ochilor. În schimb, persoana 

care oferă interlocutorului un surâs prefăcut, care nu reflectă 
tele sentimente, va zâmbi doar cu buzele, fără a fi 
ți și mușchii faciali dimprejurul ochilor. 

 

științifici, neurologului Duchenne i-a fost dat să 
constate că zâmbetul neprefăcut implică o contracție a 

țurile gurii, precum și a 
a căror contracție crează mici 

ște din bucurie este un zâmbet al 
ă doar la buze, 

și e nevoie foarte des în 
cazul persoanelor prefăcute!) doar prin încordarea mușchiului 
marele zigomatic. Actualmente, surâsul sincer este denumit, în 

și zâmbetul prefăcut. Acesta este 
numit „zâmbetul Pan Am” ori „surâsul Botox”. Primul nume 
provine de la obiceiul stewardeselor companiei aeriene Pan 

șau același zâmbet prefabricat către toți 
a nume a apărut după 2002, când 

țiile cu Botox au intrat în arsenalul cosmeticii. Injecțiile 
repetate cu Botox, efectuate pentru atenuarea ridurilor de tip 

ștei”, pot afecta mușchii oribicularis oculi, conducând 
âmbet Duchenne, în ciuda 

eventualelor sentimente autentice de fericire ale persoanei în 

ție la zâmbetele 
 

 

Creierul se spală în fiecare noapte, o 
descoperire spectaculoasă versus

“spălarea creierului”
 

         Creierul se spală în fiecare noapte
care a ajuns recent o echipă de specialişti în neurostiinte, de 
la Universitatea Rochester, din Statele Unite ale Americii

omnul nu înseamnă doar o perioadă de reechilibrare fizică 
a organismului, ci şi de resetare a unor procese psihice, de 
regenerare a celulelor nervoase, de consolidare a 

memoriei. 

Nenumărate alte mecanisme subtile, conservate de
procesului de evoluţie, controlează această funcţie vitală a 
organismului – somnul – multe dintre ele rămânând încă 
necunoscute sau explicate doar parţial.

Creierul se spală în fiecare noapte, o descoperire spectaculoasă 
versus “spălarea creierului”, Sursa: Deskarati.com 

Faptul că, mai ales noaptea, creierul se spală şi că exi
nivelul acestui organ, un fel de “instalaţie” de eliminare a 
“deşeurilor” produse de neuroni i-a surprins şi pe cercetătorii 
familiarizaţi cu universul complicat care se ascunde în craniul 
uman. 

Mai mult, în condiţiile în care creierul se spală, la
fără conotaţia din celebra expresie “spălarea creierului”, 
care trimite spre o cu totul altă semnificaţie, se deschid 
drumuri generoase legate nu numai de funcţionarea 
performantă a acestei structuri complexe din fiinţa noastră, 
dar şi de tratarea unor boli neuro-degenerative, incurabile 
la momentul actual. 

Creierul se spală şi se limpezeşte cu valuri de “apă”

Creierul se spală în fiecare noapte, Sursa: Science News 

“Valurile” în care se scaldă întregul sistem nervos, de la 
creier până la capătul măduvei spinării şi în care se elimină 
toxinele, sunt cele ale lichidului cefalorahidian (LRC). 
Acesta este un lichid transparent, format din 99% apă, iar 
restul – glucoză, clorură de sodiu şi proteine.

S
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Creierul se spală în fiecare noapte, o 
re spectaculoasă versus 

“spălarea creierului” 

Kari Alitalo 

Creierul se spală în fiecare noapte – este concluzia la 
care a ajuns recent o echipă de specialişti în neurostiinte, de 

, din Statele Unite ale Americii.  

nă doar o perioadă de reechilibrare fizică 
a organismului, ci şi de resetare a unor procese psihice, de 
regenerare a celulelor nervoase, de consolidare a 

Nenumărate alte mecanisme subtile, conservate de-a lungul 
procesului de evoluţie, controlează această funcţie vitală a 

multe dintre ele rămânând încă 
necunoscute sau explicate doar parţial. 

Creierul se spală în fiecare noapte, o descoperire spectaculoasă 
versus “spălarea creierului”, Sursa: Deskarati.com  

Faptul că, mai ales noaptea, creierul se spală şi că există, la 
nivelul acestui organ, un fel de “instalaţie” de eliminare a 

a surprins şi pe cercetătorii 
familiarizaţi cu universul complicat care se ascunde în craniul 

Mai mult, în condiţiile în care creierul se spală, la propriu, 
fără conotaţia din celebra expresie “spălarea creierului”, 
care trimite spre o cu totul altă semnificaţie, se deschid 
drumuri generoase legate nu numai de funcţionarea 
performantă a acestei structuri complexe din fiinţa noastră, 

degenerative, incurabile 

Creierul se spală şi se limpezeşte cu valuri de “apă” 

 
Creierul se spală în fiecare noapte, Sursa: Science News  

“Valurile” în care se scaldă întregul sistem nervos, de la 
ul măduvei spinării şi în care se elimină 

toxinele, sunt cele ale lichidului cefalorahidian (LRC). 
Acesta este un lichid transparent, format din 99% apă, iar 

glucoză, clorură de sodiu şi proteine. 
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Lichidul cefalorahidian are rol de protecţie pentru creier 
împotriva pătrunderii unor substanţe nocive, prin sânge, 
împotriva traumatismelor (şocuri la care ar putea fi supusă cutia 
craniană), are rol de transport al substanţelor nutritive şi al 
hormonilor, reflectă, când este cazul, starea fizio-patologică a 
creierului (infecţie, inflamaţie etc.). 

Descoperirea recentă este că lichidul cefalorahidian are şi 
un rol fundamental în curăţarea sistemului nervos central 
de toxine, eliminând moleculele reziduale prin bariera 
hematoencefalică. Faptul că, în lichidul cefalorahidian, se află 
produsele reziduale ale activităţii neuronale fusese observat de 
mai multă vreme, puncţiile lombare permiţând deducerea 
existenţei unor leziuni în creier. 

Creierul se spala, experiment, Universitatea Rochester, 
Sursa: ici.radio-canada.ca 

Ceea ce au evidenţiat specialiştii de la Universitatea 
Rochester, cu ajutorul unor echipamente optice 
performante (microscopie cu doi fotoni), este că există un 
sistem microscopic prin care creierul se spală, format dintr-
un fel de “pompă”, care creează un curent în creier, 
drenând lichidele la periferia cutiei craniene. Ei au numit 
acest acest mecanism “sistem glimfatic”. 

Eficienţa sistemului glimfatic este maximă în timpul somnului, 
fapt verificat prin experimente cu şoareci de laborator, cărora li 
s-a injectat, în lichidul cefalorahidian, un colorant, verde, pentru 
timpul somnului, şi roşu, după trezire. Aşa s-a putut observa că 
a existat un flux mult mai mare de lichid în timpul somnului, că 
spaţiile dintre celulele creierului au devenit cu 60% mai largi 
(celulele micşorându-se cu acelasi procent si revenind ulterior la 
normal), permiţând fluidului să circule mai uşor. 

Cercetătorii făceau şi o comparaţie relevantă pentru o astfel de 
situaţie, când spaţiile dintre celule se dilată, când creierul se 
spală este ca atunci când o maşină de curăţat strada lucrează pe 
timp de noapte şi este mult mai eficientă pentru că drumul nu 
este circulat. 

Câtă vreme creierul se spală, sistemul nervos rămâne 
sănătos. Tratamentul bolii Alzheimer devine posibil 

Creierul uman, Sursa: BBC.co.uk 

“Creierul se spală” este o descoperire spectaculoasă, prin 
care se mai completează o parte din puzzle-ul schiţat în 
utimii ani – cel al mecanismului care leagă somnul cu 
memoria şi cu diverse maladii, inclusiv boala Alzheimer. 

Descoperirea că, în timpul nopţii, creierul se spală aduce un 
plus de informaţie şi pentru dezlegarea misterului somnului, 
esenţial pentru toate vieţuitoarele. Era un adevăr demonstrat 
demult că somnul ajută la refacerea organismului şi la 
consolidarea memoriei şi se intuia, în acelaşi timp, că trebuie să 
mai fie ceva, la fel sau chiar un motiv şi mai important pentru 
care somnul este indispensabil unei vieţi sănătoase. Acest 

“ceva” acum este cunoscut – când dormim, creierul se spală 
pentru a elimina toxinele prin sistemul glimfatic. 

Este, de asemenea, pentru prima dată când se demonstrează că 
activitatea electrică a creierului poate determina fluxul 
lichidului cefalorahidian în timpul somnului. 

Creierul se spală în fiecare noapte, o descoperire 
spectaculoasă 

Importanţa acestei descoperiri despre felul în care creierul se 
spală poate conduce la găsirea unor tratamente noi pentru bolile 
provocate de acumularea anormală a unor toxine la nivelul 
sinapselor, precum peptida beta amiloidă, care stimulează 
sinteza proteinei Dkk1, ca în cazul bolii Alzheimer. Proteina 
Dkk1 împiedică sinapsele să-şi îndeplinească rolul de 
comunicator între neuroni, situaţie care poate să intervină din 
pricina vârstei sau a unei vătămări. 

Până la descoperirea faptului că, noaptea, creierul se spală şi, în 
mod normal, elimină şi acumulările de peptidă beta amiloidă, s-
au făcut paşi timizi în tratamentul bolii Alzheimer, cum ar fi 
experimentele unor cercetători britanici care au descoperit un 
anticorp care să neutralizeze funcţionarea proteinei Dkk1. 

Dar experimentele sunt încă într-o fază incipientă. Acum 
specialiştii speră că vor găsi o modalitate de a stimula fluxul 
acestor lichide, în scopul eliminării substanţelor toxice, 
responsabile şi de alte afecţiuni ale creierului, precum scleroza 
multiplă, accidentele vasculare cerebrale, leziuni traumatice ale 
creierului etc. 

“Maşina de spălat” a creierului este sistemul glimfatic – studii 
recente 

Lichidul cefalorahidian spală creierul, Sursa: Science News 

Aproape în acelaşi timp cu rezultatele cercetărilor de la 
Universitatea Rochester, din SUA, Kari Alitalo, doctor, 
profesor şi cercetător la Universitatea din Helsinki, Finlanda, a 
publicat un studiu pe aceeaşi temă – despre rolul reţelelor 
limfatice din creier. 

Nimeni nu s-a îndoit până acum, spune Kari Alitalo, că reţelele 
limfatice, care transportă celulele sistemului imunitar în 
organism şi evacuează toxinele, nu se extind şi la creier. Aşa 
credea toată lumea, de peste 300 de ani, subliniază doctorul 
finlandez. 

În urmă cu trei ani, el a decis să insiste pe harta sistemului 
limfatic şi a introdus în corpul unor şoareci de laborator o genă 
fosforescentă de meduză, ale cărei vase limfatice se luminau 
când erau expuse la o lumină de o anumită lungime de undă. 
Astfel a observat ceva care strălucea în creierul şoarecilor. 
Iniţial a crezut că este o greşeală în experiment, dar l-a repetat şi 
a observat acelaşi lucru – vasele limfatice ajungeau la creier. 
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Creierul uman, Sursa: HerbWorks

Kari Alitalo însuşi recunoştea că descoperiri majore despre 
anatomia de bază a corpului uman sunt rare în secolul al XXI
lea. Dar ceea ce a descoperit el este o deschidere către o cale cu 
totul nouă – creierul este conectat la sistemul limfatic si se spală 
în fiecare noapte. Iar “maşina de spălat” este sistemul glimfatic.

Cercetătorii au identificat două sisteme de vase: unul care 
înconjoară creierul şi celălalt in interior. Primul este numit 
“sistem limfatic al creierului”, al doilea este “
glimfatic”, care elimină deşeurile metabolice. 

În plus, absenţa somnului, având în vedere aceste noi 
descoperiri, ar duce la o “autodevorare” a creierului şi la 
apariţia unor boli grave, tocmai pentru că ar dispărea 
capacitatea creierului de a se spăla de toxinele acumulate.

“Creierul se spală” versus “spălarea creierului”

Creierul se spală în fiecare noapte, o descoperire spectaculoasă 

Între descoperirea recentă, pe care oamenii de ştiinţă nici măcar 
nu au bănuit-o până acum, că, în mod constant, creierul se spală 
– condiţie esenţială pentru sănătatea fizică şi mentală 
expresia “spălarea creierului” distanţa este enormă.

La modul general, “spălarea creierului” se referă la modificarea 
controlată a felului în care o persoană gândeşte, modificarea 
convingerilor, a credinţelor, a emoţiilor, a comportamentului, 
prin diverse tehnici psihologice. 

Expresia “spălarea creierului” este traducerea literală 
expresii chinezeşti – “xǐ nao” – care denumea procesul de 
reeducare pe care l-a pus în practică Partidul Comunist Chinez, 
începând cu anul 1949, după victoria în războiul civil. Termenul 
oficial era “szu-hsiang kai-tsao” – 
ideologică”/”reformă ideologică”. 

China, Sursa: Vision Times 

Termenul american pentru “spălarea creierului” 
“brainwashing” – a fost utilizat prima dată în cadrul companiei 
General Electric, după ce au lansat pe piaţă primele televizoare. 
S-a creat atunci, în interiorul companiei, un birou de cercetare 
despre efectele acestei noi invenţii – televizorul 
undelor alfa ale creierului. 

Tehnica “spălării creierului” sau “persuasiunea coercitivă”
a fost aplicată şi pe prizonierii de război, de exemplu, în 
contextul războiului dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud, în 
timpul altor războaie de pe mapamond, în cadrul regimurilor 
totalitare, în organizaţiile teroriste, pentru a manipula indivizi şi 
colectivităţi. 

În principal, pentru a se ajunge la un control total asupra unui 
individ, pentru a se obtine ce se numeşte “spălarea creierului”, 
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Sursa: HerbWorks 

Kari Alitalo însuşi recunoştea că descoperiri majore despre 
de bază a corpului uman sunt rare în secolul al XXI-

lea. Dar ceea ce a descoperit el este o deschidere către o cale cu 
creierul este conectat la sistemul limfatic si se spală 

în fiecare noapte. Iar “maşina de spălat” este sistemul glimfatic. 

ercetătorii au identificat două sisteme de vase: unul care 
înconjoară creierul şi celălalt in interior. Primul este numit 

”, al doilea este “sistemul 

ând în vedere aceste noi 
descoperiri, ar duce la o “autodevorare” a creierului şi la 
apariţia unor boli grave, tocmai pentru că ar dispărea 
capacitatea creierului de a se spăla de toxinele acumulate. 

“Creierul se spală” versus “spălarea creierului” 

l se spală în fiecare noapte, o descoperire spectaculoasă  

Între descoperirea recentă, pe care oamenii de ştiinţă nici măcar 
o până acum, că, în mod constant, creierul se spală 

condiţie esenţială pentru sănătatea fizică şi mentală – şi 
sia “spălarea creierului” distanţa este enormă. 

La modul general, “spălarea creierului” se referă la modificarea 
controlată a felului în care o persoană gândeşte, modificarea 
convingerilor, a credinţelor, a emoţiilor, a comportamentului, 

traducerea literală a unei 
care denumea procesul de 
ă Partidul Comunist Chinez, 

începând cu anul 1949, după victoria în războiul civil. Termenul 
 “remodelare 

Termenul american pentru “spălarea creierului” – 
a fost utilizat prima dată în cadrul companiei 

General Electric, după ce au lansat pe piaţă primele televizoare. 
a creat atunci, în interiorul companiei, un birou de cercetare 

televizorul – asupra 

Tehnica “spălării creierului” sau “persuasiunea coercitivă” 
a fost aplicată şi pe prizonierii de război, de exemplu, în 
ontextul războiului dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud, în 
timpul altor războaie de pe mapamond, în cadrul regimurilor 
totalitare, în organizaţiile teroriste, pentru a manipula indivizi şi 

otal asupra unui 
pentru a se obtine ce se numeşte “spălarea creierului”, 

sunt parcurse mai multe etape: remodelarea comportamentului, 
restructurarea gândirii, redefinirea structurii emoţionale.

Printre tehnicile aplicate frecvent pentru “spălarea 
numără: izolarea fizică, psihică şi socială a individului, 
controlul şi manipularea informaţiilor, apelul la minciună şi 
înşelătorie, pentru a diminua capacitatea critică şi posibilitatea 
de a alege a celui vizat, crearea unei stări de depen
emoţională faţă de un lider sau o altă persoană, vulnerabilizarea 
continuă a individului respectiv, din toate punctele de vedere.

Manipulare, Sursa: LerningMind.com

În epoca actuală, dacă nu este vorba de probleme medicale, care 
să altereze funcţionalitatea creierului în procesarea 
informaţiilor, “spălarea creierului” îmbracă forme mai subtile.
Unele tipare comportamentale oferite opiniei publice prin mass
media, mesaje subliminale, reclame, clamarea insistentă a unor 
pseudo-valori etc. pot conduce la schimbarea felului de a gândi, 
a comportamentului, atunci când personalitatea unui individ 
este vulnerabilă sau când educaţia este deficitară.

Evident, între creierul care “se spală” şi “spălarea creierului” 
asemănarea este doar de formă lingvistică
este enormă. Capacitatea creierului de se “curăţa” de reziduuri 
face parte din complexitatea şi miracolul fiinţei umane, 
“spălarea creierului” este doar un fel parşiv al unora pentru a
controla pe alţii. Un creier bine îngrijit şi care mai
îngrijească singur nu va obosi niciodată.

 

Programele subconștiente care determină 
realitatea pe care o

 

           Noi suntem conştiinţă. Lumea e doar o proiecţie 
holografică a acestei conştiinţe. Totul se petrece în 
noastră, în creierul nostru şi noi suntem cei care 
decodificăm şi apoi reconstruim lumea în interior. 

i felul în care realizăm acest proces de decodificare şi 
reconstrucţie generează realitatea pe care o trăim.
tradiţiile spirituale autentice au susţinut acest adevăr de

lungul mileniilor. este fundamentul întregii creaţii. totuşi 
înţelegerea profundă a acestui adevăr nu poate fi atinsă decât 
printr-o experienţă spirituală directă. 

Cu toate acestea există şi o serie de argumente foarte concrete 
care ne pot ajuta să înţelegem mai bine acest adevăr, iar un 
astfel de raţionament priveşte chiar actul vederii.

 

Ş
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remodelarea comportamentului, 
restructurarea gândirii, redefinirea structurii emoţionale. 

Printre tehnicile aplicate frecvent pentru “spălarea creierului” se 
izolarea fizică, psihică şi socială a individului, 

controlul şi manipularea informaţiilor, apelul la minciună şi 
înşelătorie, pentru a diminua capacitatea critică şi posibilitatea 
de a alege a celui vizat, crearea unei stări de dependenţă 
emoţională faţă de un lider sau o altă persoană, vulnerabilizarea 
continuă a individului respectiv, din toate punctele de vedere. 

Sursa: LerningMind.com 

În epoca actuală, dacă nu este vorba de probleme medicale, care 
litatea creierului în procesarea 

informaţiilor, “spălarea creierului” îmbracă forme mai subtile. 
Unele tipare comportamentale oferite opiniei publice prin mass-
media, mesaje subliminale, reclame, clamarea insistentă a unor 

schimbarea felului de a gândi, 
a comportamentului, atunci când personalitatea unui individ 
este vulnerabilă sau când educaţia este deficitară. 

Evident, între creierul care “se spală” şi “spălarea creierului” 
asemănarea este doar de formă lingvistică. Semantic, distanţa 
este enormă. Capacitatea creierului de se “curăţa” de reziduuri 
face parte din complexitatea şi miracolul fiinţei umane, 
“spălarea creierului” este doar un fel parşiv al unora pentru a-i 
controla pe alţii. Un creier bine îngrijit şi care mai ştie şi să se 
îngrijească singur nu va obosi niciodată. 

știente care determină 
realitatea pe care o trăim 

Cristi ALEXANDRU 

Lumea e doar o proiecţie 
otul se petrece în mintea 

noastră, în creierul nostru şi noi suntem cei care 
reconstruim lumea în interior.  

felul în care realizăm acest proces de decodificare şi 
strucţie generează realitatea pe care o trăim. Toate 

tradiţiile spirituale autentice au susţinut acest adevăr de-a 
lungul mileniilor. este fundamentul întregii creaţii. totuşi 
înţelegerea profundă a acestui adevăr nu poate fi atinsă decât 

Cu toate acestea există şi o serie de argumente foarte concrete 
care ne pot ajuta să înţelegem mai bine acest adevăr, iar un 
astfel de raţionament priveşte chiar actul vederii. 
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Actul vederii – marea iluzie – pata neagră   

În mod mormal avem senzaţia că vedem lumea din jur cu 
claritate oriunde am privi. Cu toate acestea s-a constatat că de 
fapt noi vedem clar doar pe o porţiune foarte îngustă a câmpului 
vizual. Iar această zonă este ca un tub îngust prin care dacă ne-
am privi o mână întinsă am putea să vedem doar unghia 
degetului mare. Restul este complet neclar, chiar blurat. Avem 
doar o idee vagă despre ceea ce poate fi văzut în jur. 

Tubul prin care vedem limpede, este ca o rază de reflector a 
vederii. Orice iese puţin în afara acestei arii este lipsit de 
detaliile esenţiale, iar cu cât se află mai departe, cu atât mai 
puţine detalii vom observa. Puneţi asta în contrast cu 
sentimentul pe care îl aveţi când ridicaţi ochii de pe o carte şi 
priviţi în jur: tot ce este în câmpul vostru vizual pare limpede ca 
lumina zilei, nu-i aşa? Totuşi aceasta nu este decât o iluzie. 

Puteţi face următoarea experienţă. Luaţi o carte de joc şi fixaţi-
vă privirea într-un punct în faţă. Ţineţi cartea în mâna pe care o 
întindeţi lateral la nivelul umărului. Apoi aduceţi cartea uşor 
către axa principală a vederii, către în faţă. Veţi sesiza că nu 
puteţi să vă daţi seama ce carte este decât atunci când ajunge la 
aproximativ 50 faţă de axa noastră. Până atunci totul e neclar. 
Dar noi avem totuşi impresia că atunci când privim în jur totul 
este clar. De unde vine acest lucru?  Creierul reconstruieşte 
imaginea de ansamblu. El este marele magician. 

 

Un aspect mai puţin cunoscut este acela că între lumina ce vine 
din exterior şi celulele foto-receptoare (celule cu bastonaş şi 
celule conice) există o uriaşă plasă de nervi şi vase sanguine 
care o hrănesc. E ca şi cum te-ai uita la televizor şi cineva 
aşează foarte multe cabluri între tine şi ecran şi ar trebui totuşi 
să vezi foarte clar imaginile care se difuzează. Nu pari să ai prea 
multe şanse, aşa-i? Cu toate acestea, deşi există această zonă 
plină de structuri nervoase şi vase sanguine care acţionează ca 
un fel de obturator de imagine, vedem lumea clar. 

Cum este posibil? Fotonii din lumea exterioară intră prin toată 
pânza aceasta şi o parte nici nu mai ajung la retină. Iar creierul – 
mintea care se află în spatele său – reconstruieşte lumea. 
Trebuie să observăm că toţi nervii aceştia, toţi neuronii şi toate 
structurile nervoase care există de-a lungul retinei se unesc într-
un cordon, în nervul optic, care este legat de centrii de procesare 
a vederii din partea posterioară a craniului. 

Dar în zona de unde iese din ochi nervul optic nu există celule 
fotoreceptoare. Este gol acolo. Ca o pată neagră. Nu există 
imagine acolo. Nu se recepţionează fotoni. Însă noi nu sesizăm 
asta când ne uităm în jur. Pata este atât de mare, încât dacă am 
avea o lămâie şi am duce-o la o distanţă de un braţ, atât ar fi şi 
gaura pe care ar trebui să o vedem permanent, oriunde ne-am 
uita. 

Ea nu este totuşi percepută. Creierul nu primeşte informaţii de 
acolo, dar totuşi le reconstruieşte după aceea. Şi atunci, 

observând în ce mare măsură creierul reconstruieşte ceea ce 
ochii percep, se impune întrebarea: Suntem siguri că ceea ce 
vedem este real? Suntem siguri că lucrurile stau întotdeauna aşa 
cum par a fi? 

Cum păcălim creierul ? 

Deşi toate acestea nu sugerează că vederea este incompletă, 
întăresc totuşi ideea că e vorba de o problemă complexă – aceea 
de a prezenta creierului materialul brut din ochi, pentru ca el să 
transforme apoi informaţia în „vedere“. 

Dar în timpul acestei transformări se pot petrece lucruri stranii 
care au fost cercetate ştiinţific în ultimul deceniu. Rezultatele 
experimentelor sunt atât de surprinzătoare, încât au convins 
câţiva experţi că abilităţile de a vedea sunt supraestimate, iar 
vederea însăşi poate fi calificată drept o „mare iluzie“. Una 
dintre aceste iluzii este orbirea din neatenţie. 

Ştiţi momentele haioase, dar şi stranii când îţi cauţi cheile şi nu 
le vezi, deşi ele sunt în faţa ta (aşa numita orbire din 
neatenţie)… Dintr-un motiv sau altul, în asemenea situaţii 
creierul nostru nu mai decodifică acea informaţie. Un exemplu 
edificator este cazul unei companii de asigurări care analiza o 
problemă specială apărută într-un stat din America. Piloţii de 
avioane uşoare care aveau probleme cu motorul încercau să 
aterizeze pe cea mai apropiată autostradă pe care o puteau găsi 
şi care era relativ liberă. 

Unul din lucrurile care se petreceau mereu era că, odată ce 
aterizau şi încetineau, rareori păstrau suficientă inerţie pentru a 
ieşi complet de pe şosea (probabil erau prea fericiţi că 
rămăseseră în viaţă), aşa că se întâmpla destul de frecvent ca 
şoferii maşinilor care rulau pe autostradă să se izbească de 
avion. Întrebaţi de poliţie, aceştia declarau, aproape întotdeauna, 
că nu văzuseră avionul. Acum conduceau maşina şi în clipa 
următoare se loveau de ceva. De ce nu-l vedeau? Pentru că 
ultimul lucru pe care un şofer se aştepta să-l întâlnească pe 
autostradă era un avion. Astfel că nu-l vedea niciodată. Deşi 
imaginea lui apărea pe retină, creierul n-o decodifica. 

Noi ne-am obişnuit să vedem lumea doar într-un singur mod şi 
avem doar un set foarte limitat de reguli pe care le folosim 
pentru a interpreta realitatea înconjurătoare; nu suntem, cel mai 
adesea, capabili să vedem şi altceva, pentru că nu avem cu ce să 
facem conexiunea, nu avem experienţa necesară şi atunci 
creierul elimină acea informaţie. 

Toată lumea ştie de clarvăzători. Ce se petrece în cazul lor? Ei 
văd o parcelă de realitate care există, dar pe care noi n-o putem 
decodifica. Prin interpretarea noastră foarte restrictivă eliminăm 
foarte multă informaţie pe care o primim din lumea 
înconjurătoare. 
Toate căile spirituale ale umanităţii au vestit acest adevăr: 
lumea este o iluzie. Iată că începe şi ştiinţa să realizeze acest 
fapt, mai ales că de la 1925 încoace, de când cu descoperirile 
fizicii cuantice, ne-am desprins cumva de mecanicitatea viziunii 
newtoniene. 
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Aşadar lumea pare mai degrabă un fel de proiecţie holografică a 
minţii noastre. Este atât de uşor să păcăleşti mintea, să vadă 
realitatea în felul în care nu este… 
Iată de pildă imagini desenate pe trotuarul plat, pe care mintea 
le citeşte, însă le interpretează ca fiind tridimensionale. 

Fizica cuantică, vidul şi cât percepem noi din realitate 

Dacă am lua un atom şi i-am expansiona nucleul la dimensiunea 
soarelui, iar electronul l-am expansiona la dimensiunea planetei 
noastre, spaţiul dintre nucleu şi electron ar fi mult mai mare 
decât spaţiul dintre Soare şi Pământ. Dacă am avea nişte lentile 
cuantice şi ne-am uita atunci la ce este realitatea, am vedea 
VID. Şi foarte rar, din când în când, la distanţe enorme, câte o 
particulă care nici nu este materie, ci doar un impuls de energie 
sau o condensare momentană a unui câmp de energie, doar ceva 
mai condensat decât energia vidului. Restul? …este GOL. 

De altfel calculele care s-au făcut precizează: atomii sunt în 
proporţie de 99,9999% spaţiu vid. Este incredibil. Dacă 
înţelegem cât de gol este universul şi cât de puţină materie 
există, o să ne dăm seama că nu e chiar atât de greu să 
modificăm realitatea. Dacă am comasa doar acele particule care 
sunt între spaţiile enorme de vid, dacă din întregul univers am 
lua tot ce pare material şi am comprima, cu greu s-ar umple un 
stadion de fotbal. Atâta materie este în univers. Nimic mai mult. 

Şi dacă e aşa de puţină în întregul univers, atunci cam câtă 
materie ar fi pe Pământ? Un vârf de ac? Un vârf de ac e mult! 
Materia este într-o proporţie microscopică. Restul e vid. VID. 
Dar s-a demonstrat că într-un 1 cm cub de vid există mai multă 
energie decât în toată aparenta materie din întregul univers 
cunoscut. Aşadar încă o dovadă că materia este mai mult o 
aparenţă, o iluzie. Universul este energie şi informaţie. 

Suntem scufundaţi într-un ocean de energie şi informaţii. S-a 
făcut o estimare a cantităţii de informaţie pe care o captăm şi s-a 
ajuns la concluzia că primim 400 de miliarde de biţi de 
informaţie pe secundă. Cu toate acestea prin conştiinţa noastră 
trec doar vreo 2000 de biţi de informaţie. Cu restul ce face? 
Elimină, elimină, elimină, elimină. 

Spre exemplu, acum citeşti şi nu eşti foarte conştient de faptul 
că stai sprijinit cu spatele de spătar sau că pantoful te strânge; 
neglijăm asemenea detalii care ţin de cele 400 de miliarde de 
biţi de informaţie pe care creierul le elimină. S-a constatat că 
din întreaga realitate percepem doar 0,0000005%. Atâta vedem 
şi înregistrăm prin simţurile noastre. Şi atunci să ne mai certăm 
între noi că: „n-ai văzut, nu ţi-am zis să faci lucrul ăla“? Păi, ea 
sau el a văzut altă porţiune din  cei 0,0000005%. De aceea nu ai 
cum să judeci. 

Dacă noi vedem atât de puţin din Realitate la un moment dat, 
erorile pot fi majore. De percepţie. Chiar şi numai deplasarea 
dintr-o emisferă cerebrală în alta am văzut (în prima parte a 
acestui articol din numărul anterior) ce percepţii complet 
diferite determină. 

Programe cu care ne-am obişnuit să decodificăm realitatea 

Există un ansamblu de programe pe care le avem, iar acestea 
sunt şi în subconştient, şi la nivelul minţii conştiente, sunt şi în 
structură, şi în gene. Multe dintre ele ne-au fost inoculate gradat 
– de educaţie, de tradiţie, de religie, de familie, de tot ceea ce 
este în jurul nostru. Aceste programe ne-au obişnuit să 
decodificăm realitatea doar într-un anume fel. 

Dacă ne-am izola undeva în munţi alături de un sfânt sau de un 
mare maestru yoghin, sufit, budist, sau de orice alt tip şi am 
rămâne în prezenţa lui o lună, două, trei, patru, am începe să 
vedem realitatea în mod diferit faţă de ceea ce ştim acum. De 
ce? Pentru că în prezenţa lui se vor înlocui programele pe care 
le avem şi vom începe gradat să decodificăm lumea în mod 
diferit. 

Când trece prin procesul de decodificare, corpul energetic 
devine imaginea holografică pe care o vedem ca o fiinţă umană. 
Însă noi existăm în acestă formă materială doar după ce am 
trecut prin acel proces de descifrare. Michael Talbot în cartea sa 
Universul holografic spune o poveste atât de extraordinară, 
încât merită să fie amintită. El a luat parte la o petrecere dată de 
tatăl lui, la care a fost invitat un hipnotizator de divertisment să 
facă scamatorii pentru invitaţi. 

La un moment dat hipnotizatorul îi spune unui tip pe nume 
Tom: „Când te trezesc, nu vei mai putea să-ţi vezi fata în 
încăpere.“ Iar în acel moment hipnotizatorul a pus-o pe fata lui 
să stea exact în faţa tatălui ei, care însă privea prin ea. Îl aduce 
apoi în stare de trezire din transă (sau aşa părea), şi-l întreabă: 
„Tom, îţi vezi fiica?“ Tom priveşte în jur, „Nu, n-o văd.“ Ea 
chicoteşte, el nu o aude. Hipnotizatorul se aşează în spatele 
fetei, cu ceva în mână, şi-i spune acestuia: „Am ceva în mână, 
Tom. Ce am?“ Tom îl priveşte uimit fiindcă pentru el era atât de 
evident ce avea în mână: „Ţii în mână un ceas.“ „Pe ceas e o 
inscripţie, Tom. Poţi s-o citeşti, te rog?“ Tom s-a aplecat în faţă 
şi a citit inscripţia, deşi fiica lui stătea între el şi ceas. 

Dacă ne raportăm la această poveste, cu şi din perspectiva 
emisferei stângi, am spune: „Asa ceva este imposibil!“ 
Bineînţeles că din perspectiva emisferei stângi nu este posibil, 
dar când realizezi care este natura realităţii e posibil. De ce? 
Pentru că fiica lui este o construcţie energetică la acel nivel, iar 
dacă tatăl ei nu decodifică câmpul ei energetic într-o 
reprezentare holografică în care să-şi recunoască fata, ea nu va 
exista în realitatea lui. Restul din încăpere va exista pentru că el 
decodifică restul, dar hipnotizatorul i-a implantat în creier 
credinţa că fata lui nu se află în cameră şi creierul sau nu poate 
decodifica acel câmp. 

Ea nu intră în realitatea holografică, nu ocupă ceea ce numim 
„spaţiu“, aşa că el va putea vedea ce se află în spatele femeii, 
pentru că în realitatea lui ea nu este acolo, în acea gamă de 
frecvenţă pe care o numim „lumea materială“. 
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Câţi oameni, atâtea holograme 

Credem că lumea este materială pentru că e solidă; nu putem 
trece printr-un perete etc. Dar materia nu are cum să fie solidă, 
pentru că este alcătuită din atomi, iar atomii nu au soliditate. 
Cum poate un atom fără soliditate să alcătuiască această lume 
solidă? Nu poate. Şi nici nu o face. Nu există lume materială pe 
care s-o alcătuiască. Atomii fac parte din procesul de 
decodificare care transformă câmpurile şi informaţia 
vibraţională în forme holografice pentru creierul şi mintea 
noastră. 

Şi asta este ceea ce facem noi: luăm informaţie vibraţională şi o 
decodificăm într-o lume holografică ce pare a fi în exteriorul 
nostru. În stare decodificată, lumea apare aşa cum o vedem (sau 
aşa cum pare că o vedem); altfel sunt doar câmpuri vibraţionale 
energetice. Trăim de fapt ca într-un joc virtual foarte sofisticat 
al realităţii. Când ştim ne putem bucura de acest fapt şi să ne 
simţim bine. Putem chiar interveni în acest joc într-un mod 
interactiv, creator. 

Dacă nu ştim cum funcţionează, putem deveni robi ai acestui 
joc şi asta am şi devenit mulţi dintre noi. Iată că atunci când 
ieşim din programul pe care îl avem acum şi ne mutăm într-o 
altă zonă şi reuşim să decodificăm altfel realitatea, e ca şi cum 
am schimba softul. Avem acelaşi computer, schimbăm softul şi 
ce se petrece? – apare altceva pe ecran. Ne jucăm altfel cu 
programul acela. Suntem deci structuri holografice. 

Acest adevăr este cel mai bine pus în evidenţă de oamenii care 
suferă de sindromul personalităţii multiple…  Pe lângă faptul că 
au modele diferite ale undelor cerebrale, subpersonalităţile unui 
multiplu, din punct de vedere psihologic sunt puternic separate 
între ele. Fiecare are propriul scris, gen proclamat, suport 
cultural şi rasial, talente artistice, limbi fluente şi IQ. 

Totul este conştiinţă 

Însă şi mai demne de remarcat sunt schimbările biologice care 
au loc în corpul unui multiplu când comută personalităţile. 
Frecvent, o boală a unei personalităţi va dispărea când apare altă 
personalitate. Alergii, cicatrici, semne de arsuri, chisturi şi chiar 
atributul de dreptaci sau stângaci, toate acestea pot varia, apărea 
sau dispărea de la o personalitate la alta. Acuitatea vizuală poate 
diferi, iar unii multiplii trebuie să aibă două sau mai multe 
perechi de ochelari pentru acomodarea la personalităţile 
alternante. O personalitate poate fi insensibilă la culori şi alta 
nu, şi chiar culoarea ochilor se poate schimba. 

Prin schimbarea personalităţilor, un multiplu care este beat 
poate deveni instantaneu treaz. Există cazuri de femei care au 
două sau trei cicluri în fiecare lună, pentru că fiecare din 
subpersonalităţi are ciclul ei propriu. Boli considerate dificile 
sau chiar incurabile cum ar fi diabetul sau anumite forme de 
cancer dispar INSTANTANEU atunci când se instalează una 
din personalităţi care nu ştie de acea boală. Multiplii tind să se 
vindece mai repede decât indivizii normali. Există, de exemplu, 

în arhivă câteva cazuri cu arsuri de gradul trei care s-au vindecat 
cu rapiditate extraordinară. 

Ce modalităţi necunoscute de influenţă face capabilă mintea 
unui multiplu să suspende efectele alcoolului şi a altor droguri 
în sânge ori să facă diabetul să se manifeste sau nu? În acest 
moment nu ştim şi trebuie să ne consolăm cu un fapt simplu. 
După ce un multiplu trece prin terapie şi, într-un fel, devine din 
nou întreg, el încă poate să facă aceste schimbări la dorinţă. 
Aceasta sugerează că undeva în psihicul nostru, toţi avem 
capacitatea de a controla aceste lucruri. Şi încă nu este tot ce 
putem face… 

Ce suntem noi? Pur şi simplu trebuie să ajungem să fim de 
acord cu învăţăturile căilor spirituale care afirmă că TOTUL 
ESTE CONŞTIINŢĂ. Iar noi facem parte din această conştiinţă. 
Pentru a ajunge să trăim pe deplin acest adevăr merită să 
înţelegem si apoi să recurgem la anumite metode eficiente care 
să ne ofere disponibilitatea şi posibilitatea să schimbăm, atunci 
când dorim, programele cu care decodificăm realitatea, pentru a 
aduce astfel în viaţa noastră schimbări benefice, împlinitoare şi 
chiar iluminatoare. 

Subconştient – conştient  

Aşa cum am văzut, suntem conştienţi doar de 0,0000005%  din 
realitatea înconjurătoare. Ce înseamnă atunci restul de 
9,9999995%? Este subconştient. Şi doar 0,0000005% este 
partea conştientă. Astfel am dat şi cea mai simplă definiţie a 
subconştientului. El conţine totul: cunoştinţe, valori, abilităţi 
psihice, idei, inspiraţii, instincte de supravieţuire, puteri latente, 
amintiri din viaţa aceasta şi din vieţile trecute şi orice altceva 
care te defineşte. Absolut totul, cunoaştere, acces la realităţi 
multidimensionale, totul se află în subconştient. 

Evident că proporţia aceasta între subconştient şi conştient nu 
este fixă. Cunoaşterea, experienţele spirituale etc, schimbă în 
mod continuu această proporţie. Şi chiar dezvoltarea creierului 
şi schimbarea gradată a structurii ADN-ului  vor pregăti noile 
generaţii pentru o extindere considerabilă a zonei conştiente în 
domeniul subconştient. Astfel oamenii vor deveni din ce în ce 
mai conştienţi de o realitate din ce în ce mai vastă. 

Pe măsură ce în meditaţie avem acces la realităţi din ce în ce 
mai vaste, se subţiază zona subconştientului şi conştientul 
pătrunde în zone care înainte erau necunoscute. În subconştient 
se află toate programele cu care decodificăm realitatea. 
Programe care, aşa cum am amintit, sunt inoculate de tradiţii, 
prejudecăţi ş.a.m.d şi nu în ultimul rând de mass-media. Pentru 
că mass-media şi puternicii lumii au tendinţa de a repeta la 
infinit aceeaşi versiune a realităţii. Şi dacă repeţi mereu aceeaşi 
versiune a realităţii toţi convenim să vedem la fel lumea. Cum? 
Ca la ştiri. 

Este necesar mai mult ca oricând să ne străduim să înlocuim 
gradat aceste programe subconştiente eronate şi limitatoare. În 
felul aceste noi practic schimbăm paradigma, schimbăm 
realitatea şi obţinem starea de libertate. Putem trezi toate 

psihologiepsihologiepsihologiepsihologie    



 

        128128128128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019 
       

 

capacităţile interioare, unele cu adevărat dumnezeieşti, de care 
dispunem şi putem să decodificăm realităţi mult mai vaste ale 
conştiinţei Universale. 

Cum reprogramăm subconştientul? 

Putem folosi tot ce ştim: Puterea gândului, deoarece gândul este 
o energie pură, o energie care structurează (universul a fost 
creat ca urmare a unui Gând, Gândul Lui Dumnezeu) 
Puterea cuvântului rostit ce este o “prelungire“, o manifestare în 
lumea concretă a puterii gândului.  

Puterea vizualizării creatoare. Cuvântul sau gândul şi 
vizualizarea scopului, a modificărilor pe care le facem, ţin de 
cele două emisfere. Vizualizarea o facem cu emisfera dreaptă, 
iar folosirea cuvântului, verbalizarea, sugestia cu emisfera 
stângă. Dacă le realizăm pe amândouă, dacă repetăm şi iar 
repetăm anumite sugestii benefice dar totodată şi vizualizăm 
scopul pe care îl avem, integrăm astfel ambele emisfere, iar 
eficienţa noastră capătă o nouă dimensiune realizatoare. 

Puterea intenţiei benefice. Intenţia este o energie pe care 
oamenii de ştiinţă contemporani au reuşit să o pună foarte bine 
în evidenţă. Intenţia reprezintă un „plan deliberat de a face o 
anumită acţiune, care va duce la un rezultat dorit“, spre 
deosebire de o dorinţă, care înseamnă simpla concentrare pe un 
rezultat, fără un plan pentru realizarea ei. „Proiectarea 
conştienţei, cu scop şi eficienţă, către un anumit obiect sau 
rezultat“ implică gând direcţionat, voinţă, dorinţă…“. 
Cercetătorii au descoperit astfel că pentru a influenţa materia 
fizică gândul trebuie să fie foarte motivat şi bine ţintit. 
 
Ce împiedică reprogramarea subconştientului 

Cuvântul şi imaginea asociată cu un cuvânt sunt de fapt tot 
gânduri. Dar gândul este cumva dincolo de cuvânt şi de 
imagine. Un gând se poate disocia după ce a apărut şi interpreta 
ca imagine sau ca verbalizare, ca discurs interior. Din acest 
punct de vedere este esenţială puterea gândului. Dar ce ne-ar 
ajuta să programăm mai direct subconştientul? Trebuie să ştim 
întâi factorii care împiedică reprogramarea eficientă. 

Discursul interior este vorbăria interioară permanentă din 
mintea noastră, de care ne este foarte greu să scăpăm chiar şi în 
meditaţie. Este discursul emisferei stângi. De ce ar fi o 
problemă? Emisfera stângă are gânduri distructive. Au fost 
cazuri în care datorită unor afecţiuni grave, unor oameni li s-a 
extirpat complet emisfera stângă, ca să poată trăi. Şi se poate 
trăi şi cu o singura emisferă. Aşa cum poţi trăi şi cu un singur 
rinichi. 

Interesant însă, este că acei oameni care rămâneau doar cu 
emisfera dreaptă nu mai puteau gândi negativ. Desigur, trebuia 
să se adapteze pentru că li se schimbase un pic realitatea; chiar 
dacă reuşeau să vorbească, să vadă, ei aveau totuşi nevoie să 
restructureze anumite mecanisme ale mentalului pentru a 
interpreta lumea. În schimb în cazul persoanelor cărora le-a fost 
extirpată emisfera dreaptă şi care au rămas doar cu emisfera 

stângă, pentru aceştia nu s-a schimbat aproape nimic în modul 
în care percepeau realitatea. Asta demonstrează cât de izolaţi 
suntem în emisfera stângă. 

Ce se petrece cu discursul interior? Acea vorbire lăuntrică 
înseamnă de fapt mentalizare. Probabil că aţi făcut experienţa, 
când pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp aţi 
mentalizat diferite lucruri după ce aţi citit şi aţi văzut 
cartea/filmul Secretul sau altele de acelaşi gen şi aţi zis – gata! 
acum mă apuc şi schimb realitatea, îmi schimb viaţa. Dar 
problema care apare adesea este faptul că – cei mai mulţi 
oameni, cum află de legile mentalului se gândesc imediat la 
ideea foarte tentantă “ – Hai să fac mai mulţi bani!“ 

Probabil că unii se îndreaptă şi către alte aspecte pentru a le 
transforma în bine cum ar fi zona emoţională, sau cea a 
relaţiilor de cuplu, dar majoritatea se orientează către bani. Doar 
că atunci când încerci să schimbi realitatea şi să aduci către tine 
mai mulţi bani sunt numeroase legi pe care trebuie să le înţelegi 
ca să nu interferezi cu ele şi să le adaptezi. 

Şi apoi ne întrebăm miraţi: „De ce, dacă am văzut filmul 
Secretul, am dat atâţia bani pe o mulţime de cărţi şi am văzut şi 
“am înţeles“ foarte bine cum se face mentalizarea şi cum trebuie 
gândit, iată că fac mentalizări de o lună, de un an, de cinci şi 
nimic?“ E o întrebare care îi frământă pe cei ce au eşuat 
sistematic. 
Ideea esenţială pe care e important să o reţinem este aceasta: 

Atragem în viaţa noastră nu ceea ce vrem, ci ceea ce suntem 

De aceea înţelegerea adevărului despre felul cum funcţionează 
creierul nostru ne dă o mare putere de transformare. Trebuie să 
înţelegem cum stau lucrurile în profunzime ca să începem 
gradat să aducem modificări reale în viaţa noastră. Dacă 
folosim, de exemplu, 5-10 minute din zi pentru a vizualiza ceea 
ce ne-am propus să atragem în viaţa noastră, dar în  discursul 
nostru interior măcinăm gânduri negative, pesimiste pentru 
restul zilei, atunci vom distruge efectul celor 10 minute de 
gândire pozitivă. 

Să spunem că mentalizăm bani şi o facem cu destulă 
consecvenţă, dar într-o zi suntem într-un magazin şi vrem să 
achităm un obiect, scoatem portofelul şi observăm că banii nu 
ne ajung… Sentimentul de lipsă şi frustrare pe care îl avem în 
acel moment poate deveni o contrasugestie fantastică. Cu atât 
mai mult dacă în drum spre casă suntem obsedaţi de remarci 
negative cu privire la această situaţie. Este o măcinare continuă 
care distruge efortul anterior. 

De aceea într-un proces autentic de transformare atunci când 
suntem dornici să facem un salt de conştiinţă trebuie să fim 
foarte atenţi la contrasugestiile interioare negative care riscă să 
apară din clipă în clipă. Totul ţine de consecvenţă.  Dacă 16 ore 
pe zi avem un discurs interior predominat distructiv care se 
derulează inconştient şi mentalizăm pozitiv doar 10 minute azi, 
timp de o săptămână, cei mai consecvenţi poate o lună, de ce să 
ne mirăm că n-a apărut nimic?! 
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Au fost, într-adevăr 10 minute de mentalizare pozitivă pe zi, dar 
au avut de luptat cu 16 ore de gândire negativă pe de o p
cu toată gândirea greşită din trecut pe de altă parte. Consecvenţa 
este foarte importantă aici. Utilizăm perseverent mentalizarea şi 
ne străduim în acelaşi timp să înţelegem mecanismele.“ Ia să 
văd, ce am făcut, de ce nu funcţionează pentru mine? I
un gând acolo insidios care e întotdeauna prezent. Bun, să 
urmăresc să-l contrabalansez printr-un gând opus, printr
atitudine.“ Aşa trebuie să ne reajustăm permanent atitudinea şi 
să ne corectăm constant metoda de lucru. 

Important este şi faptul că noi căutăm să reprogramăm nu doar 
mintea conştientă, ci şi subconştientul. Dar cum? Dacă ne 
întoarcem acasă de la magazinul unde am descoperit că nu ne 
ajung banii şi vrem să facem o meditaţie de mentalizare de 10 
minute, la ce poate folosi aceasta când suntem într
contracţie interioară? Într-un moment ca acela nu voi putea 
accesa subconştientul, sunt blocat în conştient şi nu am cum să 
reprogramez subconştientul cu o asemenea stare.

Şi atunci sunt necesare două condiţii; 

• echilibrarea emisferelor cerebrale, pentru că în general stresul, 
problemele de servici, de familie, felul de a trăi şi de a gândi al 
lumii actuale ne blochează în cea stângă. Şi atunci trebuie să 
dăm putere şi părţii drepte, să obţinem echilibrul, să avem o 
viziune de ansamblu. Să pătrundem cumva şi în domeniul 
invizibilului, să integrăm lumea ca un tot. Echilibrarea 
emisferelor este cheia eficienţei şi puterii. 

• obţinerea unei stări de hiper-sugestibilitate. Există o stare a 
creierului care este hipersugestibilă. Odată ce o atingem, orice 
sugestie are tendinţa de a se implementa ca o mânuşă. Starea 
aceasta ne este necesară, altfel sugestiile ricoşează.
Îndeplinirea ambelor condiţii este esenţială pentru o 
reprogramare benefică şi eficientă a subconştientului. De altfel 
chiar în această direcţie am realizat o muncă de cercetare pe o 
perioadă de mai bine de 6 ani, în care mi-am folosit atât 
cunoştinţele tehnice şi ştiinţifice, dar şi experienţele spirituale 
pe care am avut şansa să le trăiesc încă de la vârsta de 12 ani.

Am căutat soluţii eficiente pentru a obţine atât o echilibrare 
profundă a emisferelor cerebrale cât şi deschiderea unei porţi 
directe către subconştient. Şi m-a preocupat foarte mult şi 
găsirea unei modalităţi de a realiza o protecţie spirituală în acest 
demers, astfel încât atunci când ajungem să creem starea de 
hipersugestibilitate să nu se poată implementa decât idei 
pozitive, stenice, optimiste în subconştient. Aşa am ajuns să 
creez programele audio Perfect Mind de stimulare cerebrală.

Aceste programe audio integrează prin suprapunere foarte mulţi 
factori, este o muncă laborioasă. Dar în principal putem spune 
că induc anumite stări superioare de conştiinţă şi cu ajutorul lor 
putem avea acces la dimensiuni mai vaste ale universul
interior. Realizăm stimulări ale creierului în diferite benzi de 
frecvenţă, dar ceea ce este important pentru noi este utilizarea 
unui anumit domeniu de frecvenţe în care se poate accesa 
subconştientul. 
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adevăr 10 minute de mentalizare pozitivă pe zi, dar 
au avut de luptat cu 16 ore de gândire negativă pe de o parte şi 
cu toată gândirea greşită din trecut pe de altă parte. Consecvenţa 
este foarte importantă aici. Utilizăm perseverent mentalizarea şi 
ne străduim în acelaşi timp să înţelegem mecanismele.“ Ia să 
văd, ce am făcut, de ce nu funcţionează pentru mine? Iată că am 
un gând acolo insidios care e întotdeauna prezent. Bun, să 
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atitudine.“ Aşa trebuie să ne reajustăm permanent atitudinea şi 

faptul că noi căutăm să reprogramăm nu doar 
conştientă, ci şi subconştientul. Dar cum? Dacă ne 

întoarcem acasă de la magazinul unde am descoperit că nu ne 
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• echilibrarea emisferelor cerebrale, pentru că în general stresul, 
problemele de servici, de familie, felul de a trăi şi de a gândi al 
lumii actuale ne blochează în cea stângă. Şi atunci trebuie să 
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invizibilului, să integrăm lumea ca un tot. Echilibrarea 

. Există o stare a 
creierului care este hipersugestibilă. Odată ce o atingem, orice 
sugestie are tendinţa de a se implementa ca o mânuşă. Starea 
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profundă a emisferelor cerebrale cât şi deschiderea unei porţi 
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unei modalităţi de a realiza o protecţie spirituală în acest 

demers, astfel încât atunci când ajungem să creem starea de 
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pozitive, stenice, optimiste în subconştient. Aşa am ajuns să 
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Aceste programe audio integrează prin suprapunere foarte mulţi 
factori, este o muncă laborioasă. Dar în principal putem spune 
că induc anumite stări superioare de conştiinţă şi cu ajutorul lor 

universului nostru 
interior. Realizăm stimulări ale creierului în diferite benzi de 
frecvenţă, dar ceea ce este important pentru noi este utilizarea 

u de frecvenţe în care se poate accesa 

În momentul în care creierul ajunge în acest domeniu el devine 
hipersugestibil. Aceasta înseamnă că sugestiile pe care le 
primim în această stare au tendinţa de a se implementa, de a 
deveni stabile, de a înlocui practic vechile programe din 
subconştient. În cei 6 ani de când am aplicat ceea ce cunosc, am 
realizat o mulţime de teste în cadrul Perfect Mind până să 
finalizăm primul cd audio. O serie de teste au fost realizate pe 
diverse loturi de oameni, dar cele mai multe testări (de ordinul 
sutelor) le-am realizat chiar pe mine însumi, pentru a putea să 
simt direct efectele frecvenţelor, sunetelor sau a sugestiilor 
folosite şi pentru a putea astfel să ajustez parametrii implicaţi în 
aceste programe. Şi pot să mărturisesc că în unele momente, 
atunci când pătrundeam în anumite frecvenţe din acest 
domeniu, sugestiile pe care le primeam prin intermediul 
programului audio (sugestii ce se derulează circular pentru a 
influenţa astfel ambele emisfere) păreau uneori aproape 
materiale, aveam senzaţia că pot să le ating.

Nu îmi mişcam trupul, pentru că în general în starea aceasta ai o 
conştiinţă foarte vagă a corpului, în comparaţi
domeniului alfa în care te simţi aproape ca în starea de veghe 
doar că eşti mult mai relaxat. Însă acest domeniu de frecvenţe, 
specific în general perioadei de somn cu vise, nu mai poţi avea 
control conştient asupra corpului; atunci apărea uneo
interioară că sugestia devenea ceva solid, de parcă o turna 
cineva în mine; aceasta este starea care se simte atunci când 
vechile programe greşite din subconştient pot fi înlocuite cu 
altele noi. Dar este o stare pe care nu o atingi întotdeauna
nevoie de răbdare, consecvenţă şi dorinţa vie de a
potenţialul tău maxim, ca să trezeşti la viaţă comorile pe care 
Dumnezeu le-a pus în sufletul tău….   

 

Mindfulness pentru profesori

 

Prof.  dr.  Doina GRIGORAŞ 

            Cercetările Patriciei Jennings, profesoară de ştiinţe 
ale educației la Universitatea Virginia, SUA și
abordeze noi metode de îmbunătăţire a proceselor de 
învățare și ale stărilor de confort emoțional și social ale 
elevilor la clasă.  

ceste cercetări vizează tehnici de mindfulness care deja 
erau aplicate în alte domenii, îndeosebi în terapii, atât 
în instituții medicale cât și în cabinetele de 

psihoterapie. Cea mai studiată intervenţie bazată pe mindfulness 
este ”Programul de reducere a stresului prin Mindfulness”,  
dezvoltat de Jon Kabat Zinn, fondatorul Centrului pentru 
Mindfulness (2009). Acest cercetător a aplicat meditaţia de tip 
Mindfulness pentru vindecarea durerilor cronice. Studiile au 
confirmat reducerea stresului, apariția stării de bine, capacitate 
de adaptare, îmbogăţirea funcțiilor cognitive și reglatorii.

A
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În momentul în care creierul ajunge în acest domeniu el devine 
hipersugestibil. Aceasta înseamnă că sugestiile pe care le 
primim în această stare au tendinţa de a se implementa, de a 

a înlocui practic vechile programe din 
subconştient. În cei 6 ani de când am aplicat ceea ce cunosc, am 

cadrul Perfect Mind până să 
O serie de teste au fost realizate pe 

diverse loturi de oameni, dar cele mai multe testări (de ordinul 
am realizat chiar pe mine însumi, pentru a putea să 

simt direct efectele frecvenţelor, sunetelor sau a sugestiilor 
site şi pentru a putea astfel să ajustez parametrii implicaţi în 

aceste programe. Şi pot să mărturisesc că în unele momente, 
atunci când pătrundeam în anumite frecvenţe din acest 
domeniu, sugestiile pe care le primeam prin intermediul 

gestii ce se derulează circular pentru a 
influenţa astfel ambele emisfere) păreau uneori aproape 
materiale, aveam senzaţia că pot să le ating. 

Nu îmi mişcam trupul, pentru că în general în starea aceasta ai o 
conştiinţă foarte vagă a corpului, în comparaţie cu starea 
domeniului alfa în care te simţi aproape ca în starea de veghe 
doar că eşti mult mai relaxat. Însă acest domeniu de frecvenţe, 
specific în general perioadei de somn cu vise, nu mai poţi avea 
control conştient asupra corpului; atunci apărea uneori senzaţia 
interioară că sugestia devenea ceva solid, de parcă o turna 
cineva în mine; aceasta este starea care se simte atunci când 
vechile programe greşite din subconştient pot fi înlocuite cu 

Dar este o stare pe care nu o atingi întotdeauna. Este 
nevoie de răbdare, consecvenţă şi dorinţa vie de a-ţi atinge 
potenţialul tău maxim, ca să trezeşti la viaţă comorile pe care 

 

Mindfulness pentru profesori 

Prof.  dr.  Doina GRIGORAŞ - Huşi 
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țare și ale stărilor de confort emoțional și social ale 

ceste cercetări vizează tehnici de mindfulness care deja 
erau aplicate în alte domenii, îndeosebi în terapii, atât 
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Mindfulness înseamnă a fi tot timpul atent și conștient 
de experiențele proprii atât exterioare, cât și ce se întâmpla în 
universul nostru lăuntric - o conectare profundă cu propriul 
corp, emoțiile noastre și gândurile noastre. E un gen de stare de 
observator neutru, care nu etichetează și nu împarte în categorii 
bune sau rele experiențele noastre. Semnifică, de asemenea a 
percepe viața în profunzime. Așadar a percepe și a observa 
devine o practică integratoare. Apare un gen de serenitatece ne 
permite să nu devenim prizonierii emoțiilor noastre care 
generează reacții necontrolate. Nu mai suntem pe pilot automat 
ci apare acel spațiu al minții care ne ajută să nu reacţionăm 
necugetat, în baza primului impuls ce vine din creierul nostru 
reptilian-sistemul limbic. Așadar vom fi receptivi şi nu reactivi. 
Trăim într-o societate în care schimbările sunt mai rapide decât 
erau când eram noi copii. Multe reflexe condiționate pe care ni 
le-am format nu mai sunt utile în prezent pentru că s-au 
demodat doar într-un deceniu. Învăţarea trebuie să evolueze. 
Atenția ne ajuta să depășim automatismele.  

Mindfulness este o stare de plenitudine a minţii ce 
aduce atenția în clipa de fața, a fi deplin prezent la ce se 
întâmplă aici și acum. Putem vorbi de 3 trepte: intenția, atenția 
și adaptarea atitudinii. Sunt cercetări care arată că unii oameni 
sunt mai conştienţi, de la natură, decât alţii.( Brown, Ryan, 
2003). Cu toate acestea, prin practică și intenție fermă ne putem 
îmbunătăți capacitatea de conştientizare. Un model de 
mindflness poate fi dat din artele marțiale când atenţia este 
foarte alertă dar simultan calmă. La fel cum exercițiul fizic 
provoacă creşterea forței și rezistentei corpului, la fel practica 
conștientizării depline provoacă forța interioară, adaptare 
flexibilă, capacitatea de a face față provocărilor vieţii. 

La nivel global, sistemul educaţional prezent se 
confruntă cu mari probleme. Partea bună e că situațiile dificile 
oferă mari ocazii de schimbare. 

Un studiu făcut în SUA, relativ recent (în 2012) a 
arătat că satisfacția profesorilor față de propria meserie a 
înregistrat un declin important de 15 procente față de un sondaj 
efectuat anterior, cu 2 ani în urmă, ajungând la cel mai scăzut 
nivel înregistrat în ultiimele 2 decenii. În afară de acest declin 
semnificativ, crește și numărul de cadre didactice ce doresc să 
părăsească învaățământul pentru o altă carieră. Formarea 
profesorilor se axează mai ales pe conținuturi și aspecte 
pedagogice dar omite cerințele emoționale și sociale ale 
predării. Profesorii începători pot fi lesne copleşiţi de dinamică 
clasei, devenind anxioşi și dorind, fie să controleze exgerat, fie 
insuficient. Mulţi elevi sau adolescenţi au probleme psihologice 
ori de comportament iar asta e o provocare perpetuă pentru 
profesori. Când situațiile dificile se acumulează, apare epuizarea 
și surmenajul. A fi detașați de gânduri şi sentimente 
perturbatoare ne ajuta să nu le percepem ca pe nişte realităţi ci 
doar ca pe nişte mecanisme automate care rulează pe fundal. Cu 

alte cuvinte, practicând conştientizarea deplină nu mai luăm 
lucrurile în mod personal şi abordăm mai eficient rezolvarea 
problemelor. Profesorii care rămân calmi în situații stresante, 
abordând problemele degajat, fără să ia comportamentul 
elevilor în nume personal, gestionează clasa cel mai eficient.  

Practica mindfulness la copii, adolescenţi şi adulţi a  
pus în evidenţă un spectru larg de rezultate pozitive, cum sunt: 
reglarea atenției, îmbunătăţirea funcţiei imunitare, reglarea 
emoţiilor, sporirea empatiei şi reducerea  stresului. 
Neurobiologia a pus în evidenţă că simpla practica de a acorda 
atenţie clipei prezente duce la creşterea cantităţii de telomeraza, 
o enzimă care ajuta cromozomii la nivel molecular şi împiedica 
apariția bolilor.  

Patricia Jennings a trecut și la aplicarea practică a 
mindfulness prin Programul Cultivating Awareness and 
Resilience în Education ( Cultivarea conştientizării şi rezilienței 
în educație). 

Chiar dacă creierul elevilor este adaptabil, sistemul de 
învăţământ nu cultivă rezilienta ci dimpotrivă, pune accent pe 
memorare şi testare.  

Mindfulness ajută profesorii să promoveze un mediu 
de învăţare calm și relaxat. Implică, de asemenea un simț al 
conexiunii ce constă în:  

- Ascultarea cu atenție deplină a celorlalţi (colegi, 
elevi, părinți) 

- Conştientizarea emoțiilor proprii și ale celorlalți 

- Acceptarea gândurilor şi sentimentelor tuturor 
celor implicaţi inclusiv a propriilor noastre gânduri  

- Autoreglare prin respect și compasiune față de voi 
și față de ceilalți (dorința de a ne ușura tuturor 
aspectele dificile) 

Cea mai elementară formă de practică a mindfulness este atenția 
concentrată şi implică menținerea atenției asupra unei ținte cum 
ar fi respiraţia, simultan cu stabilizarea minții. Practica zilnică a 
acestui exerciţiu are un efect calmant asupra corpului și a 
psihicului. 
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Legea universală a efectului invers

 

         Legea efectului invers este una dintre legile 
fundamentale ale universului. Înţelegerea modului în care 
ne afectează viaţa această lege ne poate ajuta să ajungem la 
o înţelegere mult mai profundă a lumii noastre psihologice.

e ce? Pe scurt, legea efectului invers po
noastră către îndeplinirea visurilor noastre, scopurilor 
personale, în calea disciplinării copiilor noştri şi, în 

general, în calea tuturor interacţiunilor cu cei din jurul nostru.

Pentru a explica cât mai simplu această lege: cu cât o per
încearcă să facă ceva în mod conştient, cu atât mai dificil îi va fi 
să reuşească. Într-adevăr, doar cuvântul „încearcă” implică 
faptul că nu o să reuşească. Astfel, vei putea încerca întotdeauna 
şi tot nu te vei putea ridica de la sol. Desigur, acea
a contrazice tot ceea ce este logic. Majoritatea dintre noi suntem 
de părere că încercările noastre repetate vor aduce cu ele reuşite 
pe măsura numărului încercărilor noastre. 

Putem cunoaşte reuşitele de îndată ce suntem în mişcare, dar 
această lege este cea care creează o rezistenţă interioară de a ne 
pune în mişcare în primul rând. De fiecare dată când 
„încercăm”, ne adunăm energia şi forţăm un anumit rezultat. 
Adesea, această energie pare să se lovească de un zid cosmic şi 
se întoarce ca un bumerang la noi, de parcă încercă să ne 
împingă în locul din care am pornit. Într-un fel, se aseamănă cu 
vechiul clişeu „Doi paşi înainte şi un pas înapoi”
acestea, toată această luptă se naşte tocmai din „încercarea” 
noastră. 

Cu cât vom încerca mai mult, cu atât mai dificil va deveni.
În cazul în care cineva îţi spune că va încerca, 99% din rezultat 
este deja decis. De aceea, de foarte multe ori atunci când cineva 
spune că va „încerca” să slăbească, să se lase de fumat, să 
renunţe la desertul favorit nu va reuşi. Deoarece lucrăm cu un 
principiu universal, legea efectului invers este o energie destul 
de dificil de controlat. Este la fel de naturală şi de automată 
precum legea gravitaţională. În majoritatea cazurilor, este 
necesar să urmezi un program vreme de 21 de zile pentru a
forma un nou obicei. 

În drumul tău către formarea obiceiurilor vor exista foarte multe 
piedici. Energia definită de „a încerca” nu o să te ajute prea 
mult, în special în cazul în care o faci pentru că ai citit un articol
pe internet dimineața, sau pentru că ai aflat dintr
„ar trebui”. Pe de altă parte, atunci când cineva spune 
face” în loc de „voi încerca”, el sau ea are dispoziţia necesară 
de a trece dincolo de zidul rezistenţei interioare. 

Întotdeauna va exista o rezistenţă interioară atunci când ia 
naştere un nou model de energie. Cu toate acestea, o altă lege 
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Legea universală a efectului invers 

Legea efectului invers este una dintre legile 
ui. Înţelegerea modului în care 

ne afectează viaţa această lege ne poate ajuta să ajungem la 
o înţelegere mult mai profundă a lumii noastre psihologice.  

e ce? Pe scurt, legea efectului invers poate sta în calea 
noastră către îndeplinirea visurilor noastre, scopurilor 
personale, în calea disciplinării copiilor noştri şi, în 

general, în calea tuturor interacţiunilor cu cei din jurul nostru. 

cu cât o persoană 
încearcă să facă ceva în mod conştient, cu atât mai dificil îi va fi 

adevăr, doar cuvântul „încearcă” implică 
faptul că nu o să reuşească. Astfel, vei putea încerca întotdeauna 
şi tot nu te vei putea ridica de la sol. Desigur, această lege pare 
a contrazice tot ceea ce este logic. Majoritatea dintre noi suntem 
de părere că încercările noastre repetate vor aduce cu ele reuşite 

Putem cunoaşte reuşitele de îndată ce suntem în mişcare, dar 
tă lege este cea care creează o rezistenţă interioară de a ne 

pune în mişcare în primul rând. De fiecare dată când 
„încercăm”, ne adunăm energia şi forţăm un anumit rezultat. 
Adesea, această energie pare să se lovească de un zid cosmic şi 

bumerang la noi, de parcă încercă să ne 
un fel, se aseamănă cu 

„Doi paşi înainte şi un pas înapoi”. Cu toate 
acestea, toată această luptă se naşte tocmai din „încercarea” 

mai mult, cu atât mai dificil va deveni. 
În cazul în care cineva îţi spune că va încerca, 99% din rezultat 
este deja decis. De aceea, de foarte multe ori atunci când cineva 
spune că va „încerca” să slăbească, să se lase de fumat, să 

vorit nu va reuşi. Deoarece lucrăm cu un 
legea efectului invers este o energie destul 

. Este la fel de naturală şi de automată 
precum legea gravitaţională. În majoritatea cazurilor, este 

ram vreme de 21 de zile pentru a-ţi 

În drumul tău către formarea obiceiurilor vor exista foarte multe 
nu o să te ajute prea 

mult, în special în cazul în care o faci pentru că ai citit un articol 
ța, sau pentru că ai aflat dintr-o altă sursă că 

Pe de altă parte, atunci când cineva spune „voi 
în loc de „voi încerca”, el sau ea are dispoziţia necesară 

 

na va exista o rezistenţă interioară atunci când ia 
naştere un nou model de energie. Cu toate acestea, o altă lege 

fundamentală a universului ne arată că obiectele în mişcare au 
tendinţa de a rămâne în mişcare. De îndată ce vom pune în 
mişcare un nou obicei, Universul ne va ajuta să
mişcare. De aceea, cea mai dificilă parte este reprezentată de 
primul pas. 

Cum putem transcende legea efectului invers?

       Conştientizarea şi acceptarea sunt necesare. Desigur,
înțelegerea acestei dinamici ne poate ajuta să evităm lupta şi 
frustrarea. atunci când vom fi pregătiţi să adoptăm un nou 
obicei, cu toate provocările sale, ne va fi mult mai uşor să
ducem la bun sfârşit. Aşteptarea piedicilor
acestora pare mult mai uşoară atunci când ştim la ce să ne 
aşteptăm. Un alt aspect necesar pe care trebuie să
vedere este dorinţa sinceră de a face cu adevărat ceea ce vrei să 
faci. 

Dorinţa este o energie puternică şi poate depăşi
rezistenţei foarte uşor. Motivaţia este totul în viaţă
să te ridici din pat dimineaţa fără un pic de motivaţie interioară. 
Atunci când vrem cu adevărat ca un anumit rezultat să se 
materializeze, universul are tendinţa de a ne onora i
cât decizia este mai puternică, cu atât mai mult vei primi 
sprijinul universului. 

Asadar, „Veghează asupra gândurilor, simţămintelor, cuvintelor 
şi faptelor tale. Aceasta îţi va clarifica viziunea! Ca să 
influenţezi evenimentele, n-ai nevoie să
mod complicat şi ciudat de a face lucrurile! Nu eşti tu sursa şi 
sfârşitul fiecărui eveniment? Controlează deci evenimentul la 
sursă. Eşti confuz deoarece crezi că tu eşti în lume, iar nu lumea 
în tine.  

Cine a apărut mai întâi – tu sau părinţii tăi? Tu îţi imaginezi că 
te-ai născut la o anume dată şi într-un anumit loc, că ai un tată şi 
omamă, un corp şi un nume. Acesta este păcatul tău şi 
calamitatea ta! Tu vei putea negreşit să schimbi lumea dacă vei 
lucra pentru asta. Aşadar, lucrează. Cine te opreşte? Cu cauze 
sau fără cauze, tu eşti cel care ai făcut această lume şi tu o poţi 
schimba.  

Totul se datorează faptului că ţi-ai uitat propria fiinţă. Deoarece 
ai dat realitate filmului de pe ecran, tu iubeşti oamenii lui, suferi 
pentru ei şi cauţi să-i salvezi. Este complet fals. Trebuie să 
începi cu tine însuţi. Nu există altă cale. Lucrează, bineînţeles. 
Nu-i nici un rău în faptul că lucrezi. 

Nu uita ceea ce eşti. Între timp, lucrează din toată inima. Lucrul 
şi cunoaşterea ar trebui să meargă mână în mână.” (Nisargadata 
Maharaj) 
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ui ne arată că obiectele în mişcare au 
âne în mişcare. De îndată ce vom pune în 

mişcare un nou obicei, Universul ne va ajuta să-l menţinem în 
mişcare. De aceea, cea mai dificilă parte este reprezentată de 

legea efectului invers? 

rea sunt necesare. Desigur, 
țelegerea acestei dinamici ne poate ajuta să evităm lupta şi 

tunci când vom fi pregătiţi să adoptăm un nou 
obicei, cu toate provocările sale, ne va fi mult mai uşor să-l 
ducem la bun sfârşit. Aşteptarea piedicilor şi traversarea 
acestora pare mult mai uşoară atunci când ştim la ce să ne 
aşteptăm. Un alt aspect necesar pe care trebuie să-l avem în 
vedere este dorinţa sinceră de a face cu adevărat ceea ce vrei să 

Dorinţa este o energie puternică şi poate depăşi energia 
Motivaţia este totul în viaţă. Nu vei putea 

să te ridici din pat dimineaţa fără un pic de motivaţie interioară. 
Atunci când vrem cu adevărat ca un anumit rezultat să se 
materializeze, universul are tendinţa de a ne onora intenţia. Cu 
cât decizia este mai puternică, cu atât mai mult vei primi 

„Veghează asupra gândurilor, simţămintelor, cuvintelor 
şi faptelor tale. Aceasta îţi va clarifica viziunea! Ca să 

ai nevoie să cunoşti cauzele. Ce 
mod complicat şi ciudat de a face lucrurile! Nu eşti tu sursa şi 
sfârşitul fiecărui eveniment? Controlează deci evenimentul la 
sursă. Eşti confuz deoarece crezi că tu eşti în lume, iar nu lumea 

u părinţii tăi? Tu îţi imaginezi că 
un anumit loc, că ai un tată şi 

omamă, un corp şi un nume. Acesta este păcatul tău şi 
calamitatea ta! Tu vei putea negreşit să schimbi lumea dacă vei 

ză. Cine te opreşte? Cu cauze 
sau fără cauze, tu eşti cel care ai făcut această lume şi tu o poţi 

ai uitat propria fiinţă. Deoarece 
ai dat realitate filmului de pe ecran, tu iubeşti oamenii lui, suferi 

i salvezi. Este complet fals. Trebuie să 
începi cu tine însuţi. Nu există altă cale. Lucrează, bineînţeles. 

Nu uita ceea ce eşti. Între timp, lucrează din toată inima. Lucrul 
argă mână în mână.” (Nisargadata 
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210 ani de la naşterea marelui om de 
ştiinţă Charles Darwin

 

 Acad. Constantin TOMA, Dr. Angela TONIUC 
Univ. Al. I. Cuza, Fac. Biologie

 
         Putem afirma, fără să greşim, că Charles Darwin este 
o personalitate care a stârnit interes încă din timpul vieţii 
sale, dar şi mai mult după aceea, ecouri fiind prezente chiar 
până în zilele noastre.  
 

espre interesanta sa viaţă, dar mai ales despre 
activitatea şi ideile, conceptele sale s-
în toată lumea. Cărţile scrise de el au fost traduse în 

numeroase limbi şi despre opera sa (mai ales despre teoria 
evoluţionistă) încă se mai scriu consideraţii, interpretări, 
analize, aprecieri şi critici. 

Teoriile lui Charles Darwin au schimbat fundamental 
modul nostru de a gândi şi stau la baza biologiei moderne, ca o 
explicaţie a biodiversităţii. 

 
Câteva date biografice 

Charles Robert Darwin s-a născut în Anglia, în 
Shrewsbury, la 12 februarie 1809 ca fiu al medicului Robert 
Waring Darwin şi al lui Susannah Wedgwood. Charles a fost al 
cincilea copil din şase. Mama lui a murit în 1817, când el abia 
împlinise 8 ani şi jumătate. Începe şcoala în 1817, iar din 1818 
urmează, timp de 7 ani, cursurile şcolii anglicane particulare a 
lui Samuel Butler din localitatea natală, locuind la internatul 
şcolii împreună cu fratele său Erasmus. Ca elev nu avea talentul 
şi nici nu i-a plăcut prea mult să memoreze operele în limbile 
greacă veche şi latină. 

Încă din primul an de şcoală a căpătat gustul pentru 
ştiintele naturii: în plimbările sale lungi prin natură îi plăcea să 
observe şi să colecteze plante şi insecte, să urmărească 
obiceiurile păsărilor, să adune scoici, minerale, ouă de păsări; îi 
plăceau câinii, dar şi pescuitul cu undiţa. Acasă petrecea multe 
ore, seara, în laboratorul de chimie improvizat de fratele său 
mai mare. Mărturiseşte mai târziu că pentru el şcoala, ca mijloc 
de educaţie, a fost zero; nu îi plăcea să deseneze şi nici nu a 
putut învăţa limbi străine. Era un elev sub nivelul intelectual 
mijlociu şi, spre adânca lui durere, tatăl i-a spus într
afară de pescuit, vânătoare, câini şi prinderea şobolanilor, nu 
te interesează nimic în viaţă; ai să fii o ruşine pentru familie şi 
pentru tine însuţi”. 

În octombrie 1825, tatăl l-a trimis la Universitatea di
Edinburgh (Scoţia) unde, timp de doi ani, a făcut studii de 
medicină, dar şi-a dat seama că nu asta era chemarea sa. De 
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210 ani de la naşterea marelui om de 
ştiinţă Charles Darwin 

Acad. Constantin TOMA, Dr. Angela TONIUC –  
Univ. Al. I. Cuza, Fac. Biologie 

Putem afirma, fără să greşim, că Charles Darwin este 
nalitate care a stârnit interes încă din timpul vieţii 

sale, dar şi mai mult după aceea, ecouri fiind prezente chiar 

espre interesanta sa viaţă, dar mai ales despre 
-a publicat mult 

tă lumea. Cărţile scrise de el au fost traduse în 
numeroase limbi şi despre opera sa (mai ales despre teoria 
evoluţionistă) încă se mai scriu consideraţii, interpretări, 

Teoriile lui Charles Darwin au schimbat fundamental 
ul nostru de a gândi şi stau la baza biologiei moderne, ca o 

a născut în Anglia, în 
Shrewsbury, la 12 februarie 1809 ca fiu al medicului Robert 

Charles a fost al 
. Mama lui a murit în 1817, când el abia 

împlinise 8 ani şi jumătate. Începe şcoala în 1817, iar din 1818 
urmează, timp de 7 ani, cursurile şcolii anglicane particulare a 

atală, locuind la internatul 
şcolii împreună cu fratele său Erasmus. Ca elev nu avea talentul 

a plăcut prea mult să memoreze operele în limbile 

Încă din primul an de şcoală a căpătat gustul pentru 
plimbările sale lungi prin natură îi plăcea să 

observe şi să colecteze plante şi insecte, să urmărească 
obiceiurile păsărilor, să adune scoici, minerale, ouă de păsări; îi 
plăceau câinii, dar şi pescuitul cu undiţa. Acasă petrecea multe 

ratorul de chimie improvizat de fratele său 
mai mare. Mărturiseşte mai târziu că pentru el şcoala, ca mijloc 
de educaţie, a fost zero; nu îi plăcea să deseneze şi nici nu a 
putut învăţa limbi străine. Era un elev sub nivelul intelectual 

a spus într-o zi: “în 
afară de pescuit, vânătoare, câini şi prinderea şobolanilor, nu 
te interesează nimic în viaţă; ai să fii o ruşine pentru familie şi 

a trimis la Universitatea din 
Edinburgh (Scoţia) unde, timp de doi ani, a făcut studii de 

a dat seama că nu asta era chemarea sa. De 

aceea, în paralel, s-a aplecat tot mai mult asupra ştiin
naturale. 

După primul an de medicină, în timpul verii a călătorit 
mult prin ţinutul natal, începe să facă observaţii asupra 
păsărilor, notând comportamentul şi obiceiurile lor. Această 
perioadă a fost o experienţă de formare a sa, a învăţat să 
înţeleagă chimia rocilor, să identifice şi să clasifice plantele şi 
animalele. 

În toamna anului 1826 Darwin intră în 
History Society alături de un grup de entuziaşti studenţi 
naturalişti. În acest for ştiinţific asistă, alături de profesorul  
Robert Edmund Grant,  la cercetări privind anatomia şi viaţa 
animalelor marine prezente în estuarul sco
la dezbateri ce promovau cercetarea ştiinţifică bazată pe 
studierea cauzelor naturale.  

După anii petrecuţi la Edinburgh, tatăl şi
fiului său Charles nu-i plăcea medicina şi şi
preot. Tânărul a acceptat hotărârea tatălui său şi se înscrie (în 
1828) la Facultatea de Teologie de la 
Cambridge, dar nu i-au plăcut nici aceste studii pe care, totuşi, 
le finalizează în 1831. A fost sârguincios la pregătirea 
examenelor (teologie, limbi clasice, matematică, fizică) pe care 
le-a trecut foarte bine, fiind al zecelea din 178 absolvenţi.

În paralel a urmat cursul de Ştiinţele Naturii, care 
cuprindea şi excursii prin împrejurimi, prilej cu care observă 
atent atât plante cât şi animale. În cadrul cursului era expusă 
teoria evoluţionistă a lui Jean-Baptiste Lamarck privind 
moştenirea caracterelor dobândite, cât şi faptul că asemănarea 
organelor similare ale diferitelor specii, dar care diferă prin 
complexitate, dovedeşte că au avut un strămoş comun.

Darwin colectează şi studiază multe plante, contribuind 
consistent la îmbogăţirea colecţiilor de la 
timpul acela unul dintre cele mai mari din Europa.

Îi plăcea să colecteze insecte împreună cu vărul său 
William Darwin Fox şi, ca entomolog începător, face unele 
observaţii pe care le publică în 
Entomology a entomologului James Francis Stephens.

Dintre toţi profesorii de la Cambridge pe care i
până acum, Ch. Darwin a manifestat un 
cursurile naturalistului - geolog John Stevens Henslow, cu care 
s-a împrietenit şi al cărui asistent a devenit. Profesorul i
propus să înceapă studiul geologiei, obiect pentru care Charles 
nu avea o simpatie deosebită, dar a pleca
cu specialişti din acest domeniu.  

Tot în această perioadă citeşte “
Scientific Travels in 1799-1804” a lui Alexander von Humboldt 
şi „Introduction to the Study of Natural Philosophy
lui John Herschel, cărţi care l-au inspirat şi i
pentru a face călătorii ştiinţifice.  

Darwin plănuia să viziteze Tenerife cu foştii săi colegi, 
pentru a studia ştiinţele naturale pe viu, în zona ecuatorială. 
pregătire pentru asta urmează un curs de geolog
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a aplecat tot mai mult asupra ştiințelor 

După primul an de medicină, în timpul verii a călătorit 
prin ţinutul natal, începe să facă observaţii asupra 

păsărilor, notând comportamentul şi obiceiurile lor. Această 
perioadă a fost o experienţă de formare a sa, a învăţat să 
înţeleagă chimia rocilor, să identifice şi să clasifice plantele şi 

oamna anului 1826 Darwin intră în Plinian Natural 
alături de un grup de entuziaşti studenţi 

naturalişti. În acest for ştiinţific asistă, alături de profesorul  
Robert Edmund Grant,  la cercetări privind anatomia şi viaţa 

rezente în estuarul scoțian Firth of Forth şi 
la dezbateri ce promovau cercetarea ştiinţifică bazată pe 

După anii petrecuţi la Edinburgh, tatăl şi-a dat seama că 
i plăcea medicina şi şi-a propus să-l facă 

preot. Tânărul a acceptat hotărârea tatălui său şi se înscrie (în 
1828) la Facultatea de Teologie de la Christ’s College din 

au plăcut nici aceste studii pe care, totuşi, 
le finalizează în 1831. A fost sârguincios la pregătirea 

lor (teologie, limbi clasice, matematică, fizică) pe care 
a trecut foarte bine, fiind al zecelea din 178 absolvenţi. 

În paralel a urmat cursul de Ştiinţele Naturii, care 
cuprindea şi excursii prin împrejurimi, prilej cu care observă 

t şi animale. În cadrul cursului era expusă 
Baptiste Lamarck privind 

moştenirea caracterelor dobândite, cât şi faptul că asemănarea 
organelor similare ale diferitelor specii, dar care diferă prin 

u avut un strămoş comun. 
Darwin colectează şi studiază multe plante, contribuind 

consistent la îmbogăţirea colecţiilor de la University Museum, la 
timpul acela unul dintre cele mai mari din Europa. 

Îi plăcea să colecteze insecte împreună cu vărul său 
am Darwin Fox şi, ca entomolog începător, face unele 

observaţii pe care le publică în Illustrations of British 
a entomologului James Francis Stephens. 

Dintre toţi profesorii de la Cambridge pe care i-a avut 
până acum, Ch. Darwin a manifestat un interes deosebit pentru 

geolog John Stevens Henslow, cu care 
a împrietenit şi al cărui asistent a devenit. Profesorul i-a 

propus să înceapă studiul geologiei, obiect pentru care Charles 
nu avea o simpatie deosebită, dar a plecat în călătorii de studii 

Tot în această perioadă citeşte “Personal Narrative of 
” a lui Alexander von Humboldt 

Introduction to the Study of Natural Philosophy” (1831) a 
au inspirat şi i-au dat imbold 

Darwin plănuia să viziteze Tenerife cu foştii săi colegi, 
pentru a studia ştiinţele naturale pe viu, în zona ecuatorială. Ca 

un curs de geologie şi participă la 
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o cartografiere a straturilor geologice în Ţara Galilor. Apoi face 
cu colegii săi, timp de două săptămâni, o expediţie în zona 
orăşelului scoţian Barmouth. 

Întorcându-se din aceste călătorii a găsit o scrisoare de 
la fostul său profesor John Stevens Henslow, prin care era 
informat că naturalistul-căpitan Robert Fitz-Roy îl invita să 
plece cu el, ca voluntar, fără plată, într-o călătorie la bordul 
vasului  “Beagle”, una dintre navele expediţionare ale Flotei 
Regale Britanice. Profesorul J.S. Henslow îl recomandase ca 
fiind un tânăr botanist cu aptitudini de colecţionare şi clasificare 
excepţionale. R. Fitz-Roy efectua pregătiri pentru o expediţie 
ştiinţifică prin care urma să cerceteze zona de coastă a Americii 
de Sud, mai precis Ţara de Foc, Chile, Peru şi Insulele 
Galapagos. 

Tatăl său s-a opus participării fiului său la această 
călătorie planificată să dureze peste doi ani. Aşa că Charles a 
scris căpitanului (de fapt profesorului J.S. Henslow), refuzând 
oferta. Dar, unchiul său, Josiah Wedgwood (membru al 
Parlamentului Britanic), l-a convins pe tatăl să-l lase pe Charles 
în călătoria pe vasul “Beagle”. Aşa că Darwin a plecat la 
Cambridge ca să-l vadă pe J.S. Henslow şi de acolo la Londra 
să îl vadă pe Robert Fitz-Roy.  

La 27 decembrie 1831, la vârsta de 22 de ani, Darwin 
porneşte într-o călătorie la bordul vasului “Beagle”. Expediţia a 
durat aproape cinci ani, timp în care a realizat o mulţime de 
studii şi investigaţii geologice şi de ştiintele naturale. Deşi era la 
început de carieră a muncit foarte serios, colecţionând, 
înregistrând şi clasificând numeroase probe de plante şi 
animale, multe încă necunoscute. Totodată a descoperit şi 
colectat multe fosile ale unor animale de dimensiuni mari, 
dispărute din Bahia Blanca şi Portul St. Iulian încercând să 
găsească o expicaţie pentru dispariţia lor. În tot acest timp 
Darwin deci a adunat vaste informaţii de ordin geologic, 
paleontologic, botanic, etnografic şi a notat cu lux de amănunte 
toate observaţiile şi concluziile teoretice corespunzătoare; toate 
acestea, mai târziu vor sta la baza viitoarei sale teorii a 
evoluţiei. 

Această călătorie (1831-1836) a fost cel mai important 
eveniment din viaţa lui Darwin, cum singur mărturiseşte, 
determinându-i întreaga carieră; a fost pus în situaţia de a se 
ocupa de mai multe ramuri ale ştiintelor naturale, i-a sporit 
puterea de observaţie. 

Traseul expediţiei a inclus Insula Santiago din cadrul 
Insulelor Capului Verde (16 ianuarie - 8 februarie 1832), Insula 
Fernando de Noronha, au ajuns pe coasta sud-americană în 
portul Bahia, ating extremitatea sudică a Ţării de Foc (martie 
1832 - aprilie 1834) şi fac dese opriri pentru cercetarea 
amănunţită a unor zone din Patagonia şi Ţara de Foc.  

După ce trec de Strâmtoarea Magellan, ei fac cercetări 
pe coasta chiliană, iar Darwin face şi o excursie pe continent, 
traversând Munţii Anzi (de la Santiago de Chile la Mendoza în 
Argentina). 

Următoarea oprire a fost în Insulele vulcanice 
Galapagos (15 septembrie - 20 octombrie 1835), un loc foarte 
important pentru Darwin deoarece aici a studiat unele dintre 
vieţuitoarele regiunii: broaşte ţestoase uriaşe, iguane marine, 
păsări (mierle, cinteze) şi a notat ideile care i-au folosit, mai 
târziu, să pună bazele principiului selecţiei naturale.  

Nava ajunge, în continuare, în preajma multor insule şi 
arhipelaguri din Oceanul Pacific: Touamotou, Tahiti, Noua 
Zeelandă etc. Cercetările continuă pe continentul australian, 
Insula Tasmania apoi nava se întoarce prin Oceanul Indian şi, 
pe la Capul Bunei Speranţe, traversează Oceanul Atlantic spre 
Brazilia. 

“Prima mea instruire adevărată şi de educare a minţii 
o datorez acestei călătorii” spunea adesea Darwin. 

În primul rând, cercetările geologice ale tuturor 
locurilor vizitate au avut pentru el cea mai mare importanţă, 
căci aici intra în joc judecata: despre natura şi stratificarea 
rocilor şi a fosilelor, fiindu-i de mare folos tratatul de geologie 
(„Principles of Geology”) al lui Charles Lyell pe care îl avea cu 
el. 

O altă ocupaţie pe vasul “Beagle” era colecţionarea 
animalelor din toate clasele, descrierea lor sumară şi disecarea 
multor specii marine (îndeosebi crustacee). Dar, cum nu avea 
talent la desen şi nici cunoştinţe prea ample de anatomie, multe 
manuscrise s-au dovedit a fi inutile. 

În cei cinci ani de călătorie l-au impresionat 
frumuseţea vegetaţiei tropicale, sublimul întinselor deşerturi ale 
Patagoniei, cât şi munţii împăduriţi din Ţara de Foc. A călătorit 
pe apă şi pe uscat, cu barca, călare sau pe jos, interesându-l 
totul, trecând prin multe peripeţii, depăşind multe obstacole, 
dovedind tărie de caracter, dragoste faţă de oamenii locurilor 
vizitate. 

Pe toată durata călătoriei a ţinut la zi un “Jurnal” în 
care scria, amănunţit, cu grijă şi exactitate, tot ceea ce vedea, 
plăcându-i tot mai mult să observe, să analizeze, să judece. 
Acum i s-au dovedit foarte utile înclinaţia şi pasiunea lui pentru 
vânătoare. Observaţiile şi ideile notate în timpul acestei 
expediţii vor juca un rol important în elaborarea teoriei sale 
evoluţioniste, dar şi a altor teorii privind mişcarea scoarţei 
terestre, formarea recifelor de corali, a insulelor vulcanice. 

Din această interesantă călătorie Darwin a trimis, 
periodic, fragmente din jurnalul său profesorului Henslow, 
notiţe pe care acesta le prezenta naturaliştilor de la Societatea 
Filozofică din Cambridge, după care le tipărea şi le difuza în 
cerc restrâns. Astfel Darwin a devenit celebru în cercurile 
ştiinţifice britanice. 

La sfârşitul călătoriei Darwin avea un jurnal de 770 de 
pagini, 1.750 pagini de notiţe, 12 cataloage cu 5.436 desene, 
care ilustrau oase, piele şi carcase, dar şi numeroase întrebări 
fără răspuns, deocamdată. 

După întoarcerea (2 octombrie 1836) din expediţia pe 
vasul “Beagle”, Ch. Darwin a avut o perioadă (1836-1839) 
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fructuoasă, cu cei mai activi ani din viaţa lui. Meticulos şi 
tenace a analizat minuţios toate colecţiile lăsate în grija 
profesorului Henslow în perioada cât a fost pe “Beagle”. Tot 
acum a început redactarea finală a “Jurnalului de călătorie” 
(„Journal of Researches into the Geology and Natural History 
of the Various Countries Visited by H.M.S. Beagle”), după 
publicarea căruia a devenit un autor foarte popular.  

La Societatea de Geologie din Londra (Geological 
Society of London) a trimis un scurt raport privind observaţiile 
sale făcute în Chile şi a ţinut mai multe referate. Apoi a 
publicaat lucrarea „Zoology of the Voyage of  H.M.S. Beagle”, 
în care a descris speciile găsite în America de Sud şi a expus 
concluzia sa că speciile au evoluat în mod asemănător cu 
evoluţia, în timp, a Pământului. Tot acum a început primul caiet 
de note cu date în legătură cu viitoarea sa teorie a selecţiei 
naturale, teorie pe care o considera singura viabilă. 

Pentru Darwin, această expediţie a avut un puternic 
impact atât ştiinţific cât şi pentru sănătatea sa. Febra avută în 
Argentina (în 1833) şi maladia Chagas (numită şi 
tripanosomiază americană, o parazitoză tropicală cauzată de 
protozoarul Tripanosoma cruzi) de care s-ar fi îmbolnăvit în 
America de Sud au dus la agravări ale sănătaţii sale în următorii 
ani.  

Ca o recunoaştere a valorii sale de naturalist, Darwin a 
fost propus şi a îndeplinit, timp de doi ani (1838-1841), funcţia 
de secretar al Societăţii de Geologie din Londra, unde a avut 
dese, fructuoase şi utile discuţii cu profesorul geolog Charles 
Lyell, autorul teoriei despre procesul treptat de dezvoltare a 
Pământului. 

Reîntors în Anglia (1836), Darwin a început să-şi 
formuleze îndrăzneaţa sa teorie că speciile sunt supuse unor 
transformări treptate, de la forme simple la cele mai evoluate, 
deci speciile sunt într-o continuă evoluţie, iar strămoşii tuturor 
fiinţelor vii au fost organisme monocelulare. Munca sa era cu 
atât mai dificilă pentru că trebuia să aducă argumente în 
favoarea evoluţiei, incluzând şi omul, observând asemănări 
între comportamentul primatelor şi al omului. 

În mediul academic, diferiţi cercetători au avut 
posibilitatea să citească notiţele lui Ch. Darwin şi să studieze 
fosilele colectate de el. Anatomistul Richard Owen a făcut 
posibil ca la Royal College of Surgeons (Colegiul Regal al 
Chirurgilor) să se poată analiza fosilele, şi aşa s-a remarcat că 
speciile actuale le succed pe cele dispărute, găsite ca fosile. La 
Zoological Society of London, ornitologul John Gould a 
observat că păsările descrise de Darwin din Insulele Galapagos 
nu erau un amestec de mai multe specii, ci erau păsări adaptate 
acelui mediu. 

* 
                  *         * 

În anul 1839 Charles Darwin s-a căsătorit cu Emma 
Wedgwood şi s-au stabilit (1842-1876) în Down House, Downe 
din Comitatul Kent; împreună s-au bucurat de o familie 

numeroasă (10 copii, dintre care 3 au murit de timpuriu). Aici a 
putut să-şi desfăşoare în linişte studiile. Starea sănătăţii sale îl 
deranja, nu prea avea spor, ieşea rar în vizite, deşi reuniunile şi 
discuţiile îi plăceau foarte mult. Principala sa preocupare şi cea 
mai mare bucurie a vieţii i-a fost munca ştiinţifică, făcută cu 
pasiune, uitând de suferinţele zilnice.  

Timp de 20 de ani Darwin  a fost reţinut în a-şi 
comunica părerile sale pentru că mulţi se arătau șocaţi de 
asemenea opinii exprimate în acea perioadă de dominare a 
Bisericii Anglicane. În 1842 a redactat un scurt material, de 35 
de pagini, în care îşi expunea teoria sa asupra selecţiei naturale, 
text pe care l-a extins în 1844, dar nu l-a publicat. 

În continuare s-a ocupat de publicarea lucrărilor sale. 
În 1842 termină şi publică lucrarea “Recifele de corali” din 
insulele Oceanului Pacific („The Structure and Distribution of 
the Coral Reefs”), cartea bucurându-se de aprecierea oamenilor 
de ştiinţă. În paralel a prezentat mai multe studii în faţa 
Societăţii de Geologie din Londra, între care: despre 
“Cutremure”, despre “Formarea pământului fertil prin 
activitatea râmelor” ş.a. În 1845 publică o nouă ediţie din 
“Jurnalul de călătorie” şi în 1846 “Observaţii geologice despre 
America de Sud”, asigurându-şi astfel reputaţia de geolog 
renumit.  

În 1848 îi moare tatăl, pe care Charles l-a iubit foarte 
mult, deşi în tinereţe tatăl a fost, poate, prea sever cu fiul lui. 
Charles, fiind bolnav, nu a putut asista la înmormântare.  

Între 1851 şi 1854 elaborează o monografie 
sistematică, în patru volume, asupra subclasei “Cirripedia”, 
două volume despre speciile fosile şi două volume despre 
speciile actuale. Totodată, adună permanent noi date cu privire 
la originea speciilor. 

Începând din 1854 şi-a folosit tot timpul pentru a pune 
în ordine numeroasele sale note din călătoria pe “Beagle”, 
pentru a face observaţii şi experienţe în legătură cu 
transformarea speciilor. Constată, la tot pasul, că speciile se 
modifică treptat, inclusiv prin adaptare la condiţiile de mediu, 
subliniind importanţa factorilor fizici atât asupra plantelor (de 
exemplu anemochoria), cât şi asupra animalelor (de exemplu 
homocromia).  

În 1856 Darwin a început să scrie o carte, în trei 
volume, numită “Natural Selection”, în care prezintă un volum 
mare de dovezi în sprijinul acestui subiect, convins că variaţiile 
au loc mereu şi fiecare variație este imperfectă, iar lupta pentru 
existenţă este continuă, aceasta fiind o regulă a naturii.   

Tot atunci profesorul Charles Lyell îl sfătuieşte să-şi 
scrie teoriile, ceea ce Darwin şi face, dar elaborează doar un 
rezumat al materialelor pe care le adunase. 

Scrisese, pe larg, cam jumătate din lucrarea “Originea 
speciilor” când, în 1858, Alfred Russel Wallace îi trimite un 
eseu “Despre tendinţa varietăţilor de a se îndepărta indefinit de 
tipul originar”. Acest eseu conţinea o teorie identică cu cea a lui 
Darwin.  
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Atunci, Darwin, la sfatul profesorului Charles Lyell, 
publică un rezumat al manuscrisului său despre originea 
speciilor, în 1858, în “Journal of the Proceedings of the Linnean 
Society”, alături de eseul lui Wallace. Aceste două articole nu 
au trezit foarte multă atenţie, doar unele critici.  

Câteva luni mai târziu, Alfred Russel Wallace şi 
Charles Darwin s-au prezentat la “Linnean Society” pentru 
atestarea teoriei evoluţiei. Acest consiliu a decis asupra 
priorităţii formulării teoriei şi astfel Charles Darwin este 
considerat părintele teoriei evoluţiei. 

În noiembrire 1859, Charles Darwin publică principala 
operă a vieţii lui, o lucrare foarte bine argumentată, sub titlul 
“Originea speciilor” („On the Origin of Species by Means of 
Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the 
Struggle for Life”), lucrare de 490 de pagini, care schimbă 
radical concepţia asupra începutului vieţii pe Pământ. Darwin a 
înţeles importanţa asigurării unei lucrări logice şi cu dovezi 
convingătoare, biogeografice, paleontologice, embriologice şi 
morfologice. 

Ideile acestei monumentale opere erau cristalizate încă 
din 1839 (când Darwin avea clar teoria în minte), dar autorul ei 
a tot amânat redactarea finală, adăugând noi şi noi fapte, noi 
explicaţii. Esenţa lucrării rămâne aceeaşi în toate ediţiile 
ulterioare, deşi în ele s-au făcut numeroase adăugiri şi corecturi. 

Cartea, încă de la început s-a bucurat de foarte mult 
succes. Din prima şi mica ediţie, toate cele 1.250 exemplare, 
lansate pe 22 noiembrie 1859, au fost vândute în ziua apariţiei. 
Ulterior au apărut încă cinci ediţii (1860, 1861, 1866, 1869 şi 
1872), astfel că numai în Anglia s-au vândut, până în 1876, 
16.000 de exemplare.  

Ulterior, lucrarea a fost tradusă în aproape toate limbile 
europene, dar şi în japoneză, chineză, ebraică ş.a. În România a 
fost tradusă şi publicată (1957) de către V. Mîrza, N. Botnariuc, 
I.T. Tarnavschi şi I. Fuhn, în Editura Academiei Române, 
împreună cu “Auobiografia” autorului. 

Cartea a provocat multe discuţii în societatea engleză 
de la mijlocul secolului al XIX-lea, deşi gândirea în mediul 
academic se schimbase oarecum în urma răspândirii ideilor lui 
Thomas Henry Huxley, un biolog liber-cugetător. Succesul 
cărţii a fost răsunător, în următoarele două decenii lumea 
ştiinţifică a adoptat teoria selecţiei naturale şi evoluţia a început 
să fie predată în unele universităţi europene. 

Deşi analizele critice au fost numeroase (aproximativ 
270, în afară de recenziile ziarelor), ulterior au apărut 
numeroase cărţi şi eseuri pe tema “Darwinismului”. 
Darwinismul devenea un curent care redefinea întreaga lume a 
ştiinţelor naturale. 

Charles Darwin a publicat ulterior şi alte lucrări care 
aveau menirea de a completa argumentul său despre validitatea 
selecţiei naturale. 

În 1868 a pus bazele selecţiei artificiale în cartea 
“Variaţia animalelor şi a plantelor în stare domestică” 

(„Variation of Animals and Plants under Domestication”) unde 
explică moştenirea trăsăturilor. 

Munca în domeniul botanicii şi observaţiile sale asupra 
plantelor erau legate tot de mecanismul evoluţiei. A fost 
preocupat de “Polenizarea la orhidee” (1862), carte în care 
demostrează detaliat puterea selecţiei naturale pentru a explica 
relaţiile ecologice complexe; face experienţe cu “Mişcarea şi 
obiceiurile plantelor agățătoare” (1865), analizează “Plantele 
insectivore” (1875) şi “Capacitatea de mişcare a plantelor” 
(1875), “Efectele polenizării încrucişate şi ale autopolenizării 
în regnul vegetal” (1876), “Diferite forme de flori la plantele de 
aceeaşi specie” (1877), “Încrucișările la plante” (1880). În 
“Forţa mişcărilor la plante” (1880) demonstrează modul în care 
lumina influenţează creşterea plantelor (fototropismul). 
Lucrările sale de botanică au stârnit un larg interes şi au fost 
mult popularizate de către Grant Allen şi H.G. Wells, ceea ce a 
ajutat, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, la o transformare 
benefică a știinţei despre plante.  

Din 1881, problemele sale cu stomacul, durerile de cap 
şi crizele de inimă erau tot mai dese şi, în 1882, a fost 
diagnosticat şi cu tromboză coronariană, presupunându-se că 
suferea de Boala Chagas cronică.  

Charles Darwin a murit la 19 aprilie 1882 la Downe, 
Kent (Anglia), în vârstă de aproape 74 de ani.  

Ca preţuire a valorii operelor sale ştiinţifice, la 
propunerea colegilor, a parlamentarilor şi a preşedintelui de la 
Royal Society a fost înmormântat în Westminster Abbey 
(Londra), alături de alte două mari personalităţi engleze: 
astronomul John Herschel şi fizicianul Isaac Newton. 
 

Teoria lui Charles Darwin asupra originii speciilor 
 

Naturalistul Charles Darwin a enunţat, pentru prima 
dată, o ipoteză în care atât flora cât şi fauna erau rezultatul unui 
îndelungat proces evolutiv, în care urmaşii mai bine adaptaţi ai 
unei specii supravieţuiau în detrimentul celor slabi. La rândul 
lor, cei bine adaptați dădeau naştere altor specii mai evoluate, 
într-un proces continuu. Darwin a demonstrat convingător 
realitatea evoluţiei; animalele şi plantele existente nu au apărut 
separat, ci s-au  transformat cu încetul dintr-un strămoş comun. 
Ideea lui a produs o adevărată revoluţie în gândirea biologică şi 
filozofică: el a explicat detaliat mecanismul care duce la o astfel 
de transformare: selecţia naturală.  

Teoria darwinistă se referă la variabilitate, ereditate, 
selecție naturală, suprapopulație şi lupta pentru existență, 
selecţie sexuala şi evoluţie, evoluţie şi biogeografie, 
descendenţa omului. 

 
Variabilitatea 

 
Variabilitatea individuală oferă material pentru 

acțiunea selecției; variabilitate înseamnă apariţia de noi 
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modificări în structura fiinţelor (morfo-anatomice, fiziologice şi 
compotamentale). Variabilitatea este rezultatul corelației dintre 
organism și mediu, a încrucişării, a exersării sau neexersării 
organelor, a transmiterii ereditare a caracterelor moştenite.  

Darwin distinge: variaţii definite (la toţi descendenţii); 
variaţii nedefinite (fără legătură cu mediul) şi variaţii corelative 
(prin folosirea sau nefolosirea organelor). 

La baza procesului grandios, dirijat şi determinat, al 
evoluţiei organismelor vii se află fenomene statistice nedirijate 
şi “întâmplătoare” ale variabilităţii. 

 
Ereditatea 

 
Ereditatea este factorul principal al evoluţiei, fixează 

variațiile și face posibilă acumularea lor în cursul generațiilor. 
Ch. Darwin deosebeşte o ereditate simplă (dată de înmulţirea 
vegetativă şi autogamă) şi una compusă, prin participarea celor 
două sexe. 

Darwin a susţinut că variaţiile ereditare sunt potenţial 
capabile să se încrucişeze unele cu altele şi să se amestece. 
Esenţa conceptului este că diferenţele ereditare mărunte, 
întâmplătoare ale indivizilor au ca rezultat şanse diferite de 
supravieţuire şi reproducere şi că selecţia naturală duce la 
modificări semnificative ale formei, dimensiunilor, forţei, 
înzestrării, culorii, biochimiei şi comportamentului urmaşilor.  

Din păcate, Darwin admite inconsecvent ereditatea 
caracterelor dobândite. 
 

Selecția naturală 
 

Selecţia naturală reprezintă factorul fundamental al 
evoluţiei. Sub influenţa luptei pentru existenţă supravieţuieşte 
organismul cel mai adaptat, indivizii care au caractere utile în 
noile condiţii de mediu, variabilitatea întâmplătoare şi nedirijată 
asigură desfăşurarea procesului de evoluţie pe Pământ.  

În lupta pentru existenţă toate speciile se 
perfecţionează pe calea selecţiei naturale, luptând cu factorii 
biotici şi abiotici. Caracterele individuale avantajoase în această 
luptă se transmit la descendenţi şi se accentuează la aceştia. 
Speciile iau naştere prin presiunea selecţiei naturale.  

Aşadar, selecţia are o importanţă enormă în viaţa 
speciei; selecţia pune în acord fenomenul mutaţional 
(întâmplător) cu o anumită necesitate obiectivă impusă de 
modul de viaţă al speciei. 
 

Suprapopulația şi lupta pentru existență 
 

Darwin consideră că lupta pentru existenţă are loc pe 
trei planuri diferite: lupta cu condiţiile abiotice, lupta 
intraspecifică şi lupta interspecifică. Aceasta duce la 
supraviețuirea celor mai apți indivizi, care se reproduc 
preferențial, această luptă fiind de fapt motorul evoluţiei, 

deoarece afectează mai multe laturi ale speciei (limitează 
înmulţirea, limitează extinderea teritorială şi influenţează ritmul 
dezvoltării speciei). 

Suprapopulația este creșterea excesivă a numărului de 
indivizi ai unei specii în raport cu mijloacele de trai, ceea ce 
duce la o competiţie acerbă. Deoarece competitorii cu mai puţin 
succes produc mai puţini urmaşi ce supravieţuiesc, schimbările 
inutile sau negative tind să dispară, în timp ce schimbările 
folositoare tind să se păstreze şi treptat să se amplifice în toată 
populaţia.  
 

Selecţia sexuală şi evoluţia 
 

Ca o completare la teoria selecţiei naturale, Darwin 
abordează selecţia sexuală şi evoluţia. El evidenţiază: 
dimorfismul sexual, fenomenele de inversiune sexuală, 
fecundaţia încrucişată la plante. 

Dimorfismul sexual a fost semnalat la insecte, la 
crustacee, la păsări. De exemplu, la unele păsări există un 
dimorfism accentuat: găină - cocoş; păuniţă - păun; curcă - 
curcan. Acest tip de selecţie nu este pentru ca masculul să 
supravieţuiască în lupta pentru existenţă ci ca un avantaj contra 
altui mascul; masculii învingători sunt mai atrăgători pentru 
femele şi astfel lasă mai mulți descendenţi. Pentru asta ei 
prezintă arme de atac contra rivalilor: pene intens colorate, 
unele podoabe în jurul gâtului, dispozitive de cântat, glande ce 
emit miros puternic, atrăgând şi excitând femelele.  

La păsările călătoare, masculii ajung primii în zonă, 
disputându-şi femelele care ajung întâi, cele mai apte, mai 
viguroase. 

La unele plante există adaptări la polenizare: de 
exemplu, flori care iau aspectul unei insecte mascule 
(mimetismul la floarea de la orhideea Ophrys insectifera).  

Selecția sexuală acționează şi prin fenomenele de 
inversiune sexuală (de exemplu, castrarea la animale). La 
plantele dioice (Lychnis dioica, Urtica dioica), planta femelă 
atacată de tăciune formează stamine, deci sub influența 
secrețiilor chimice ale parazitului planta se masculinizează. 

Un alt fenomen interesant este fecundația încrucişată; 
prin aceasta se ameliorează plantele descendente, care sunt mai 
viguroase. 
 

Evoluția şi  biogeografia 
 

Selecția naturală acționează în același timp și prin 
mijlocirea factorilor abiotici și prin mijlocirea factorilor biotici. 
Selecția duce astfel la trierea formelor mai bine adaptate și la 
accentuarea, în curs de generații, a caracterelor adaptative; 
selecția orientează variațiile neorientate. Schimbările de climă 
(de exemplu glaciațiile) joacă un rol predominant în răspândirea 
geografică a organismelor vegetale şi animale.  

bibibibiologieologieologieologie    
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Darwin subliniază importanța unui alt factor al 
evoluției speciei şi anume izolarea geografică sau biologică. 

Descendența omului 
 

Darwin a atins şi problema descendenţei şi a locului 
omului în lume. Astfel, în 1871 tratează în două volume 
“Descendenţa omului şi selecția sexuală” („The Descent of 
Man, and Selection in Relation to Sex”). Primul volum discută 
evoluția civilizației şi originea omului din maimuțe. Al doilea 
volum răspundea criticilor aduse teoriei sale, concentrându-se 
pe dovezile ştiințifice. Subiectul s-a dovedit a fi unul sensibil şi 
mult criticat, dar Darwin s-a ferit să se amestece în dezbaterile 
cu tentă religioasă sau socială.  

 În 1872 Darwin editează „Expresia emoțiilor la om şi 
animale” („The Expression of the Emotions in Man and 
Animals”), aceasta fiind una dintre primele cărți ce discută 
evoluția psihologiei umane comparativ cu comportarea 
animalelor, subiect însoțit de numeroase fotografii. 

Ambele cărți au devenit foarte populare şi Darwin a 
fost impresionat de aprobarea generală cu care au fost primite, 
majoritatea cititorilor vorbind despre ele fără a fi şocați. 

 
Controverse 
 

Teoria evoluționistă este o viziune cuprinzătoare 
asupra vieții, confirmată prin observații și experimente; în ciuda 
numeroaselor dovezi ce îi vin în sprijin, unii nu au acceptat-o. 
Totuși, numeroși oameni de știință au acordat sprijin acestei 
teorii despre evoluția speciilor și selecția naturală. 

Fiind conștient de controversele pe care le generează, 
Charles Darwin nu a dorit să publice aceste concluzii timp 
îndelungat, deoarece și-a dat seama de potențialele efecte ale 
acestei teorii. 

Darwin avea să spună şi să repete: aproape totdeauna 
am fost tratat corect de către critici (lăsându-i deoparte pe cei 
care, fiind lipsiţi de cunoştinţe ştiinţifice, nu merită să ne 
ocupăm de ei); părerile mele au fost adeseori prost înţelese, 
batjocorâte şi întâmpinate cu amară împotrivire, dar totul a fost 
făcut, cred, cu bună credinţă; mă bucur că am evitat polemicile, 
care mi-ar fi cauzat o mare şi inutilă pierdere de timp şi nervi 
(după cum îl sfătuise cu mulţi ani în urmă profesorul Charles 
Lyell – vestitul geolog al secolului al XIX-lea). 
 
Recunoaştere a meritelor naturalistului Charles Darwin 

● Charles Darwin a primit titlul de membru al unui număr de 69 
de societăți din toată lumea (de exemplu Royal Society, 
Linnean Society of London etc.), inclusiv Societatea 
Transilvană de Ştiințe Naturale de la Sibiu (a doua ca 
vechime din România). 

● Încă din timpul vieţii sale, unele locuri geografice îi poartă 
numele (o suprafață de apă de lângă Beagle Channel se 

numeşte Darwin Sound; în Munții Anzi este un Mount 
Darwin; în nordul Australiei există Port Darwin) şi 
peste 120 de specii şi 9 genuri au fost numite după 
Darwin. 

● Din 1908, Linnean Society of London cinsteşte memoria lui 
Darwin prin emiterea unei medalii. 

● În iunie 1909, la Cambridge s-au întâlnit peste 400 de 
oficialități şi oameni de ştiință din 167 de țări pentru a 
aniversa 100 de ani de la naşterea lui Charles Darwin 
şi 50 de ani de la apariția cărții sale „Originea 
speciilor”. 

● De remarcat că în 1909 Darwin a fost sărbătorit în S.U.A., la 
New York Academy of Sciences şi American Museum 
of Natural History, care au dezvelit şi un bust în bronz 
al savantului. 

● În 1992 Ch. Darwin a fost clasat al XI-lea în lista celor mai 
influente personalităţi ale istoriei, listă întocmită de 
către astrofizicianul Michael Hart. 

● Darwin deţine o poziţie fruntaşă în topul celor 100 mari 
britanici, sondaj public sponsorizat de BBC. 

● Imaginea marelui naturalist apare pe bancnota de 10 lire 
emisă în 2000 de Banca din Marea Britanie. 

● În 2008-2009, câțiva muzicieni din Suedia, Danemarca şi 
S.U.A. au creat o operă intitulată „Tomorrow, in a 
Year”, compusă după viața lui Darwin şi opera sa 
„Originea speciilor”. Spectacolul a făcut înconjurul 
teatrelor din Europa în 2010. 

● Bicentenarul naşterii lui Ch. Darwin precum şi a 150-a 
aniversare a apariţiei cărţii “Originea speciilor” au fost 
marcate, în 2009, prin evenimente şi publicaţii în 
întreaga lume, dar în mod deosebit la Shrewsbury, 
Universitatea din Cambridge şi Muzeul de Istorie 
Naturală din Londra. 

● Darwin Day se sărbătoreşte, pe tot globul, anual, pe 12 
februarie pentru a-i celebra viata, opera şi 
evidențiindu-i contribuția sa la promovarea ştiinței. 

● În Marea Britanie, mai multe statui ale lui Darwin au fost 
plasate în diferite locuri: în holul central de la Natural 
Museum din Londra, în fața Bibliotecii din Shrewsbury 
(clădire în care a funcționat şcoala din localitate când 
Darwin era elev), alta în față la Christ’s College din 
Cambridge. 

● La Cambridge University se țin cursuri postuniversitare la 
Darwin College. 

● Biserica Anglicană a publicat, în 2008, un articol prin care 
arăta că a 200-a aniversare a naşterii marelui savant 
Ch. Darwin este un prilej favorabil de a-i cere, în mod 
public, scuze pentru ostilitatea afişată teoriilor sale. 
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Cum îți transformă Dumnezeu creierul
 

 Andrew Newberg - doctor în medicină

         Ce se petrece în creierul omului atunci când se 
gândeşte la Dumnezeu, indiferent de credinţa sau cultul 
religios de care aparţine? 

eligiile, diferite curente spirituale, chiar propriul 
discernământ ne învață că, pentru a fi fericiți, este 
esenţial să ne orientăm în mod constant către 

Dumnezeu! La rândul lor, cercetările științifice moderne arată 
că activitatea cerebrală se modifică considerabil când medităm 
regulat la Dumnezeu: neuroplasticitatea creierului permite 
formarea de sinapse noi şi la nivel cerebral se activează centri 
care corespund empatiei, toleranţei şi care armonizează 
emoţiile. 

Oamenii de știință au descoperit existența unui circuit neuronal 
pe care l-au denumit „al lui Dumnezeu”. Se află în cortexul 
cingulat anterior şi este alcătuit dintr-un tip special de neuroni, 
care există doar la om şi la câteva primate, și care au fost numiți 
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ți transformă Dumnezeu creierul 

doctor în medicină 

Ce se petrece în creierul omului atunci când se 
gândeşte la Dumnezeu, indiferent de credinţa sau cultul 

, chiar propriul 
ță că, pentru a fi fericiți, este 

esenţial să ne orientăm în mod constant către 
științifice moderne arată 

că activitatea cerebrală se modifică considerabil când medităm 
mnezeu: neuroplasticitatea creierului permite 

formarea de sinapse noi şi la nivel cerebral se activează centri 
care corespund empatiei, toleranţei şi care armonizează 

 

știință au descoperit existența unui circuit neuronal 
”. Se află în cortexul 

un tip special de neuroni, 
și care au fost numiți 

neuroni „tineri” (au apărut acum aproximativ 15 milioane de 
ani, spre deosebire de structurile vechi 
de 450 milioane de ani). Prin rugăciune 
activarea acestui circuitului „al lui Dumnezeu
activitatea structurii amigdaliene, mai exact sunt temperate frica 
și agresivitatea. 

Cercetările au mai arătat că atunci când activitatea din lobii 
parietali scade, gândurile încetează să mai apară. Cei care 
reușesc să atingă această tăcere generată de lipsa gândurilor 
trăiesc o stare specială în care se simt una cu Dumnezeu, c
universul, cu toţi oamenii. 

Rugăciunea este esența vieții spirituale. A sufletului. Indiferent 
de care religie sau grup, castă, neam, sex apar
profundă sau meditația relevă, uneori într
sau chiar apocaliptic am putea spune, esen
care de asemenea te regăsești tu pe tine. Desăvârșirea. Ceea ce 
au căutat dintotdeauna să transmită marii ini

Într-o anumită accepţiune, apocalipsa semnifică o revela
descoperire care distruge din ființă ceea ce este limitat, efemer 
focul fizic devine treptat foc cosmic care ne apropie de Esen

Există focul cunoașterii ființei esenţiale care, întreținut de 
gândire, de cunoaștere, apoi de structurile aflate dincolo de 
minte, ne va duce la descoperirea treptată a Fericirii. Noi, în 
mod obişnuit, cu gândul sărim, precum cangurii sau lăcustele, 
direct la pretenția de a fi fericiți, bogați. Dar nu știm să 
administrăm noua stare, şi chiar trecem pe lângă tot ceea ce ni 
se oferă.  

Creier versus inimă  

Neurologii au făcut progrese uriașe în a ne explica pe înțelesul 
nostru, al fiecăruia, ce transformări surprinzătoare au loc în 
ființa noastră, guvernată de creier în ansamblul lui. Dar au 
descoperit mai mult de atât: atunci când for
a creierului activează inima (coboară în inimă), se treze
forță și mai mare. Existenţa electromagnetismului inimii era 
deja binecunoscută, acesta asigurându
fiziologică. Dar ceea ce s-a descoperit este că, în mod 
surprinzător, nu electromagnetismul creierului modifică 
convingerile noastre, ci electromagnetismul inimii. Inima este 
adevăratul MAG. Magna-cum-laude a fiin

Atunci când creierul trimite semnale inimii, prin intermediul 
sistemului nervos, inima noastră nu se supune automat
acestea, creierul se supune tuturor mesajelor şi „instrucţiunilor” 
trimise de către inimă. 

Reacțiile chimice se produc ca urmare a unor diferențe de 
potențial care există între elementele chimice. Fără această 
electricitate nu s-ar forma circuite, curen
intermediul cărora se face transmiterea informa
creier. Stocarea informațiilor în memorie se realizează sub 
forma unor sarcini electrice în creier. 

medicinmedicinmedicinmedicină 
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neuroni „tineri” (au apărut acum aproximativ 15 milioane de 
osebire de structurile vechi – reptiliene – care există 

de 450 milioane de ani). Prin rugăciune și meditaţie are loc 
al lui Dumnezeu” și este inhibată 

activitatea structurii amigdaliene, mai exact sunt temperate frica 

Cercetările au mai arătat că atunci când activitatea din lobii 
parietali scade, gândurile încetează să mai apară. Cei care 

șesc să atingă această tăcere generată de lipsa gândurilor 
trăiesc o stare specială în care se simt una cu Dumnezeu, cu 

ța vieții spirituale. A sufletului. Indiferent 
de care religie sau grup, castă, neam, sex aparținem. Rugăciunea 

ția relevă, uneori într-un mod tulburător, 
pune, esența ființei fiecăruia, în 

ști tu pe tine. Desăvârșirea. Ceea ce 
au căutat dintotdeauna să transmită marii inițiați spiritual.  

o anumită accepţiune, apocalipsa semnifică o revelație, o 
ță ceea ce este limitat, efemer – 

focul fizic devine treptat foc cosmic care ne apropie de Esență.  

șterii ființei esenţiale care, întreținut de 
ștere, apoi de structurile aflate dincolo de 

rirea treptată a Fericirii. Noi, în 
mod obişnuit, cu gândul sărim, precum cangurii sau lăcustele, 

ția de a fi fericiți, bogați. Dar nu știm să 
administrăm noua stare, şi chiar trecem pe lângă tot ceea ce ni 

șe în a ne explica pe înțelesul 
nostru, al fiecăruia, ce transformări surprinzătoare au loc în 

ța noastră, guvernată de creier în ansamblul lui. Dar au 
descoperit mai mult de atât: atunci când forța electromagnetică 

eierului activează inima (coboară în inimă), se trezește o 
ță și mai mare. Existenţa electromagnetismului inimii era 

deja binecunoscută, acesta asigurându-i funcționarea 
a descoperit este că, în mod 
netismul creierului modifică 

convingerile noastre, ci electromagnetismul inimii. Inima este 
laude a ființei umane. 

Atunci când creierul trimite semnale inimii, prin intermediul 
sistemului nervos, inima noastră nu se supune automat. Cu toate 
acestea, creierul se supune tuturor mesajelor şi „instrucţiunilor” 

țiile chimice se produc ca urmare a unor diferențe de 
țial care există între elementele chimice. Fără această 

e, curenți electrici prin 
intermediul cărora se face transmiterea informațiilor către 

țiilor în memorie se realizează sub 
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Este unanim acceptat faptul că fiecare organ uman are propria 
lui frecvență de vibrație, iar atunci când această frecvență de 
vibrație este afectată, apar dezechilibrele și bolile. 

Activitatea creierului şi percepţia realităţii  

,,Dacă îl contempli suficient de mult pe Dumnezeu, se va 
petrece ceva surprinzător în creier. Activitatea neuronilor 
începe să se modifice. Diferite circuite devin active, în vreme ce 
altele vor fi dezactivate. Se formează noi dendrite ce fac noi 
conexiuni sinaptice, iar creierul devine mai sensibil la zone 
subtile de experiență. Percepțiile se modifică, credințele încep 
să se modifice și ele, iar dacă Dumnezeu are semnificație 
pentru tine, atunci Dumnezeu devine real din punct de vedere 
neurologic.” 

,,Dumnezeu este o parte a conștiinței noastre; cu cât te gândești 
mai mult la Dumnezeu, cu atât vei modifica mai profund 
circuitele neuronale din anumite părți ale creierului”. 

Omul are creierul astfel construit încât să perceapă și să 
genereze realități spirituale. Dar el nu poate asigura acuratețea 
acestor percepții. Însă creierul nostru folosește logica, rațiunea, 
intuiția și emoția pentru a-l integra pe Dumnezeu și universul 
într-un sistem complex de valori personale, comportamentale și 
de credințe. 

Neuroștiința a ajuns să înregistreze efectele – doar efectele pe 
care credințele și experiențele religioase le au asupra creierului. 
Prin aceasta nu se demonstrează dacă Dumnezeu există sau nu. 

Să nu uităm că în cea mai mare parte, creierul nu este preocupat 
dacă dacă ceea ce gândim sau vedem este sau nu real. 

Cu cât susținem mai mult o imagine, un sentiment, un gând 
acestea devin realitatea noastră, de cele mai multe ori crezând 
că nu mai există și o altă realitate, a altora. Ba chiar realitatea 
altor persoane ne deranjează uneori atât de mult încât intrăm în 
polemici (cel puțin) cu ele. 

„Creierul uman pare să întâmpine dificultăți în separarea 
fanteziilor de fapte.” 

Selectarea aspectelor care ne vor influența cursul vieții se face 
în copilărie datorită mediului social. Pe ele se va țese propria 
viață. 

„Diferitele concepte despre Dumnezeu afectează gândirea 
umană”, creând și o diversitate de relații sociale. 

„Practicile contemplative întăresc un circuit neurologic specific 
ce generează starea de pace, conștiința socială și compasiunea 
pentru ceilalți.” 

 

 

„Dumnezeu şi neuroplasticitatea creierului  

Contemplarea lui Dumnezeu vă va transforma creierul, dar aş 
dori să subliniez că şi meditarea asupra altor teme importante 
vă va modifica de asemenea creierul. Dacă veţi studia Big 
Bang-ul, sau vă veţi cufunda în studiul evoluţiei – sau alegeţi să 
cântaţi la un instrument muzical –, vă veţi transforma circuitele 
neuronale într-un mod care intensifică sănătatea cognitivă.  

Dar contemplarea religioasă şi spirituală vă transformă 
creierul într-o manieră profund diferită deoarece întăreşte un 
unic circuit neuronal care intensifică în mod special conştiinţa 
şi empatia socială, în timp ce dizolvă sentimente şi emoţii 
distructive.  

Este exact genul de transformare la nivel neuronal pe care este 
necesar să o facem dacă dorim să soluţionăm conflictele 
actuale ale lumii. Iar mecanismul adiacent care îngăduie 
înfăptuirea acestor transformări are legătură cu o calitate 
unică a creierului, cunoscută sub numele de neuroplasticitate: 
abilitatea creierului uman de a se restructura, ca răspuns la o 
varietate de evenimente benefice sau neplăcute.” 

„Protejarea creierului care îmbătrâneşte şi antrenarea 
dendritelor  

În fapt, dovezi recente au arătat că modificările neurologice pot 
avea loc în numai câteva ore. «Dezvoltarea conexiunilor 
neuronale sau îndemânărilor particulare nu apare treptat, în 
timp», spune Akira Zoshii, un cercetător al creierului de la 
Institutul de Tehnologie din Massachusetts. «Astfel de 
modificări se produc rapid, apărând la intervale scurte după o 
stimulare puternică. De parcă ar exista un singur punct trigger 
(trăgaci) în urma stimulării căruia apare rapid un circuit 
funcţional.» 

Când meditezi intens asupra unui scop specific pe o perioadă 
lungă de timp, creierul începe să se raporteze la ideea ta de 
parcă ar fi un obiect prezent efectiv în lume, crescând 
activitatea în talamus, activitate ce reprezintă o parte a 
procesului de creare a realităţii de către creier. Conceptul 
începe să pară tot mai uşor de atins şi real, şi acesta este 
primul pas în motivarea altor părţi ale creierului în a acţiona 
deliberat.  

Tehnologia de scanare a creierului ne îngăduie să urmărim în 
acţiune un creier viu, iar ceea ce s-a observat este uimitor.  

Fiecare sentiment şi gând modifică fluxul sangvin şi activitatea 
electrochimică în arii multiple ale creierului şi se pare că nu 
repetăm niciodată acelaşi sentiment sau gând.  

De fapt, simplul act al rememorării unei amintiri modifică 
conexiuni în alte circuite neuronale – un alt exemplu interesant 
al enormei plasticităţi a creierului.  

medicinmedicinmedicinmedicină 
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Deci, ce are a face neuroplasticitatea cu Dumnezeu? Totul, 
pentru că dacă contempli ceva atât de complex şi misterios cum 
este Dumnezeu, vei avea izbucniri uluitoare de activitate 
neuronală în diferite părţi ale creierului. Dendrite noi vor 
creşte cu rapiditate, iar asociaţii vechi se vor deconecta în timp 
ce vor apărea noi perspective imaginative.  

În esenţă, când te gândeşti la întrebările cu adevărat mari din 
viaţă – fie ele religioase, ştiinţifice sau psihologice 
tău se va dezvolta.” 

 

Au fost creați neuronii artificiali care pot 
repara circuitele nervoase din creier

 

Adrian DUMITRU

       Oamenii de ştiinţă au creat neuroni artificiali care ar 
putea fi implantaţi în pacienţii care suferă de paralizie sau 
alte probleme cu sistemul nervos, relatează The Guardian

euronii artificiali ar putea fi chiar folosiţi pentru a 
conecta minţi umane la aparate, spun cercetătorii.
Neuronii bionici pot primi semnale electrice de la 

celule nervoase sănătoase şi le pot procesa în fel natural, după 
care pot trimite noi semnale celorlalţi neuroni. Una dintre 
primele aplicaţii ar putea fi tratarea unei forme de insuficienţă 
cardiacă petrecută atunci când un circuit neuronal de la baza 
creierului se deteriorează din cauza vârstei sau a bolilor şi nu 
mai poate trimite semnalele electrice corecte pentru ca inima să 
pompeze sânge normal. 

Mai degrabă decât să fie implantaţi direct în creier, neuronii 
artificiali sunt inseraţi în microcipuri late de câţiva milimetri. 
Cipurile sunt baza unor dispozitive care sunt apoi montate 
direct în sistemul nervos, de exemplu prin interceptarea 
semnalelor care călătoresc între creier şi muşchii piciorului.

„Orice zonă care se confruntă cu o boală degenerativă, precum 
boala Alzheimer, acolo unde neuronii nu mai trimit impulsuri 
din cauza vârstei, bolii, sau leziunilor, poate fi ajutată de un 
implant de neuroni artificiali care să facă treaba neuronilor 
naturali afectaţi”, spune Alain Nogaret, fizicianul care a condus 
proiectul la Universitatea din Bath. 

Descoperirea vine după ce cercetătorii au observat că pot 
modela neuroni vii într-un program pe calculator şi să le 
recreeze felul în care trimit impulsuri într-un cip de silicon cu o 
acurateţe de peste 94%. Programul permite cercetătorilor să 
copieze întreaga varietate de neuroni care poate fi găsită în 
sistemul nervos uman. 

Cercetătorii descriu în jurnalul ştiinţific Nat
Communications cum s-au folosit de două tipuri de neuroni 
parte dintre ei din hipocampus, o regiune a creierului crucială 

N
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Deci, ce are a face neuroplasticitatea cu Dumnezeu? Totul, 
tru că dacă contempli ceva atât de complex şi misterios cum 

este Dumnezeu, vei avea izbucniri uluitoare de activitate 
neuronală în diferite părţi ale creierului. Dendrite noi vor 
creşte cu rapiditate, iar asociaţii vechi se vor deconecta în timp 

În esenţă, când te gândeşti la întrebările cu adevărat mari din 
fie ele religioase, ştiinţifice sau psihologice – creierul 

ți neuronii artificiali care pot 
ase din creier 

Adrian DUMITRU 

Oamenii de ştiinţă au creat neuroni artificiali care ar 
putea fi implantaţi în pacienţii care suferă de paralizie sau 

The Guardian.  

euronii artificiali ar putea fi chiar folosiţi pentru a 
minţi umane la aparate, spun cercetătorii. 

Neuronii bionici pot primi semnale electrice de la 
celule nervoase sănătoase şi le pot procesa în fel natural, după 
care pot trimite noi semnale celorlalţi neuroni. Una dintre 

a unei forme de insuficienţă 
cardiacă petrecută atunci când un circuit neuronal de la baza 
creierului se deteriorează din cauza vârstei sau a bolilor şi nu 
mai poate trimite semnalele electrice corecte pentru ca inima să 

ecât să fie implantaţi direct în creier, neuronii 
artificiali sunt inseraţi în microcipuri late de câţiva milimetri. 
Cipurile sunt baza unor dispozitive care sunt apoi montate 
direct în sistemul nervos, de exemplu prin interceptarea 

esc între creier şi muşchii piciorului. 

„Orice zonă care se confruntă cu o boală degenerativă, precum 
boala Alzheimer, acolo unde neuronii nu mai trimit impulsuri 
din cauza vârstei, bolii, sau leziunilor, poate fi ajutată de un 

li care să facă treaba neuronilor 
naturali afectaţi”, spune Alain Nogaret, fizicianul care a condus 

Descoperirea vine după ce cercetătorii au observat că pot 
un program pe calculator şi să le 

un cip de silicon cu o 
acurateţe de peste 94%. Programul permite cercetătorilor să 
copieze întreaga varietate de neuroni care poate fi găsită în 

Cercetătorii descriu în jurnalul ştiinţific Nature 
au folosit de două tipuri de neuroni – o 

parte dintre ei din hipocampus, o regiune a creierului crucială 

pentru memorie şi învăţare sau neuroni care au un rol în control 
subconştient al respiraţiei. 

Oamenii de ştiinţă spun acum că pot construi neuroni bionici 
bazaţi pe oricare dintre celule nervoase aflate în creier, coloana 
vertebrală sau spaţii mai îndepărtate al
periferic, precum neuronii de senzaţie din piele.

Chiar şi cu mai multe eforturi direcţionate spre 
neuronilor artificiali, va mai dura până ce aceştia vor putea să 
ajute pacienţii, dar dacă se dovedesc a fi siguri şi eficienţi, ei ar 
putea fi folosiţi pentru a soluţiona o multitudine de probleme: 
scăderea memoriei sau chiar eliminarea parali
pacienţilor care au suferit amputaţii prin montarea de membre 
robotice cu neuroni artificiali pe post de „baterii”.

 

Cea mai periculoasă otravă din lume
 

       Ca om modern, ești supus zilnic ingerării şi inhalării de 
toxine. Fie din alimente, fie din aer, fie din apa de băut. Mici 
cantități de substanțe menite să conserve, să sterilizeze, să 
ne protejeze, ne pot intoxica treptat. La care unii dintre noi 
mai adaugă țigările, alcoolul, medicamentele și tot felul de 
alte substanțe. 

nsă otrava cea mai periculoasă pentru noi este propriul 
hormon de stres pe care îl fabrică propriile noastre glande, 
la comanda propriului nostru creier!

Cu alte cuvinte, noi ne intoxicăm, fără să vrem, cu substan
toxice pe care tot noi le fabricăm! Mai mult, 
ajungem să avem propriul sânge inundat de hormoni de stres, 
devenim, la rândul nostru, toxici pentru cei din jur! Îi 
contaminăm, fără să le dăm efectiv din sângele nostru. Le 
transmitem doar emoțiile noastre perturbatoare, nefaste și ei, la 
rândul lor, preiau involuntar tiparul și încep să se autosaboteze 
fabricând, de asemenea, hormoni de stres care le inundă 
sângele, otrăvindu-l.  

Este ca o boală, însă transmisă sub forma unui program 
comportamental și nu prin contact direct! Cu alte cuvinte,
cineva poate să fie în altă țară, pe un alt continent, și totuşi 
poate să contamineze cu afecțiunea lui persoane aflate la mii de 
kilometri distanță! Prin contaminare emoțională, starea unei 
persoane se poate transmite celor din jur, din anturajul ei, sau
celor cu care a co municat la un moment dat, fie 
Sau prin radio, televiziune și internet! 

Putem spune că nu există o toxină mai puternică decât cea pe 
care o primești zi de zi, picătură cu picătură, din interior, sub 
influența unor factori manipulativi din exterior! 
să pierzi controlul (dacă l-ai avut vreodată) asupra sursei de 
toxine proprii, ca mai apoi să începi să le amplifici. Cu cât ai 
mai multe astfel de toxine în trup, cu atât devii mai dependent 

Î
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pentru memorie şi învăţare sau neuroni care au un rol în control 

pot construi neuroni bionici 
bazaţi pe oricare dintre celule nervoase aflate în creier, coloana 

lă sau spaţii mai îndepărtate ale sistemului nervos 
periferic, precum neuronii de senzaţie din piele. 

Chiar şi cu mai multe eforturi direcţionate spre dezvoltarea 
neuronilor artificiali, va mai dura până ce aceştia vor putea să 
ajute pacienţii, dar dacă se dovedesc a fi siguri şi eficienţi, ei ar 
putea fi folosiţi pentru a soluţiona o multitudine de probleme: 
scăderea memoriei sau chiar eliminarea paraliziei şi ajutarea 
pacienţilor care au suferit amputaţii prin montarea de membre 
robotice cu neuroni artificiali pe post de „baterii”. 

Cea mai periculoasă otravă din lume 

ști supus zilnic ingerării şi inhalării de 
mente, fie din aer, fie din apa de băut. Mici 

ți de substanțe menite să conserve, să sterilizeze, să 
ne protejeze, ne pot intoxica treptat. La care unii dintre noi 

țigările, alcoolul, medicamentele și tot felul de 

rava cea mai periculoasă pentru noi este propriul 
pe care îl fabrică propriile noastre glande, 

la comanda propriului nostru creier! 

Cu alte cuvinte, noi ne intoxicăm, fără să vrem, cu substanțe 
toxice pe care tot noi le fabricăm! Mai mult, pe măsură ce 
ajungem să avem propriul sânge inundat de hormoni de stres, 
devenim, la rândul nostru, toxici pentru cei din jur! Îi 
contaminăm, fără să le dăm efectiv din sângele nostru. Le 

țiile noastre perturbatoare, nefaste și ei, la 
și încep să se autosaboteze 

fabricând, de asemenea, hormoni de stres care le inundă 

Este ca o boală, însă transmisă sub forma unui program 
și nu prin contact direct! Cu alte cuvinte, 

țară, pe un alt continent, și totuşi 
țiunea lui persoane aflate la mii de 

ță! Prin contaminare emoțională, starea unei 
persoane se poate transmite celor din jur, din anturajul ei, sau 

municat la un moment dat, fie și la telefon! 
 

Putem spune că nu există o toxină mai puternică decât cea pe 
ști zi de zi, picătură cu picătură, din interior, sub 

manipulativi din exterior! Și este suficient 
ai avut vreodată) asupra sursei de 

toxine proprii, ca mai apoi să începi să le amplifici. Cu cât ai 
mai multe astfel de toxine în trup, cu atât devii mai dependent 
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de ele și le ceri în cantitate şi mai mare! Le fabrici continuu 
același timp constați că nivelul lor este deja insuportabil. Fapt 
pentru care încerci să le contracarezi cumva 
produci în continuare! Iar metodele prin care vrei să scapi de 
efectul lor devin imperative ale vieții tale și nu le mai poți 
controla. Devin surogate, devin tehnici sub
ineficiente, prin care tu vrei să fugi, să evadezi dintr
incomodă, să ieși din starea de (auto)intoxicare în care te
scufundat singur. Iar când suferința este maximă, orice surogat 
este acceptat ca fiind bun, din lipsă de altceva. Astfel, se poate 
ajunge la situaţia în care în locul unui autocontrol eficient, o 
țigară, un pahar de alcool, o dependență, oricare ar fi ea, devine 
un pansament temporar pentru o rană infectată profund. 
Pansamentul doar ascunde rana pentru un moment, ca să nu 
poată fi văzută, dând falsa impresie că nu este chiar atât de 
gravă. Deși puroiul din profunzime este tot acolo. Și atunci 
devenim foarte grijulii, dar nu cu rana, ci cu pansamentele. Pe 
care le consumăm în exces, le adăugăm, le cosmetizăm cu mare 
grijă, pentru că ele, doar ele, ne pot îndepărta complet privirea 
de la cât de urâtă este propria rană! Și în aceste condiții, orice 
pansament pare a fi bun! 

Însă rana este provocată de tine, de propriul tău hormon de 
stres, de propriile tale gânduri, care există, au o formă 
energetică și primesc o formă fizică în trupul tău, prin 
intermediul propriilor tale secreții de hormoni de stres, care în 
cantități excesive te otrăvesc și te distrug din interior.

Orice exces, orice dependență, orice surogat folosit pentru a 
pansa temporar o rană sufletească și orice amânare a rezolvării 
cauzelor profunde ale problemei vor duce doar la adâncirea 
rănii și la propagarea infecției! 

Soluția este oprirea autointoxicării cu propriile tale toxine, iar 
acest proces necesită un anumit efort. Cei mai mulţi sunt dispuşi 
să îl facă doar dacă limita autointoxicării la care s
devenit insuportabilă. Uneori, nici atunci. Însă această de
îţi aparţine în totalitate şi o poți lua chiar acum, în cunoștință de 
cauză. 

Este important de știut că otrava interioară poate fi contracarată 
ușor. Are un antidot provenit tot din interior, sub forma 
hormonilor secretați tot de tine, care sunt meni
stările de bucurie, fericire, relaxare, extaz… Tu alegi categoria 
hormonilor care să fie produși și care să predomine în trupul 
tău. Odată secretaţi, ei vor acţiona apoi să prefigureze, să 
proiecteze, să direcționeze, să creeze viața ta! 
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n cantitate şi mai mare! Le fabrici continuu și în 
și timp constați că nivelul lor este deja insuportabil. Fapt 

pentru care încerci să le contracarezi cumva și, culmea, le 
Iar metodele prin care vrei să scapi de 

ții tale și nu le mai poți 
controla. Devin surogate, devin tehnici subțiri, complet 
ineficiente, prin care tu vrei să fugi, să evadezi dintr-o realitate 

și din starea de (auto)intoxicare în care te-ai 
ța este maximă, orice surogat 

este acceptat ca fiind bun, din lipsă de altceva. Astfel, se poate 
ajunge la situaţia în care în locul unui autocontrol eficient, o 
țigară, un pahar de alcool, o dependență, oricare ar fi ea, devine 

temporar pentru o rană infectată profund. 
Pansamentul doar ascunde rana pentru un moment, ca să nu 
poată fi văzută, dând falsa impresie că nu este chiar atât de 

și puroiul din profunzime este tot acolo. Și atunci 
rana, ci cu pansamentele. Pe 

care le consumăm în exces, le adăugăm, le cosmetizăm cu mare 
grijă, pentru că ele, doar ele, ne pot îndepărta complet privirea 

Și în aceste condiții, orice 

na este provocată de tine, de propriul tău hormon de 
stres, de propriile tale gânduri, care există, au o formă 

și primesc o formă fizică în trupul tău, prin 
ții de hormoni de stres, care în 

și te distrug din interior. 

ță, orice surogat folosit pentru a 
și orice amânare a rezolvării 

cauzelor profunde ale problemei vor duce doar la adâncirea 

ția este oprirea autointoxicării cu propriile tale toxine, iar 
acest proces necesită un anumit efort. Cei mai mulţi sunt dispuşi 
să îl facă doar dacă limita autointoxicării la care s-a ajuns a 
devenit insuportabilă. Uneori, nici atunci. Însă această decizie 

ți lua chiar acum, în cunoștință de 

știut că otrava interioară poate fi contracarată 
șor. Are un antidot provenit tot din interior, sub forma 

ți tot de tine, care sunt meniți să îți creeze 
stările de bucurie, fericire, relaxare, extaz… Tu alegi categoria 

și și care să predomine în trupul 
tău. Odată secretaţi, ei vor acţiona apoi să prefigureze, să 

Înmulţirea celulelor stem

 

        Celula stem nu este un medicament, este produs de 
organismul nostru. Cum înaintam în vârstă, avem din ce în 
ce mai puţine, cu toate că am avea din ce în ce mai mare 
nevoie, ca să ne putem lupta împotriva bolilor şi să putem 
frâna procesul de îmbătrânire.  

ercetătorii maghiari au dezvoltat un ansamblu de 
produse care se compun din substanţe naturale. Aceste 
produse stimulează producerea de celule stem în 

organism şi ne oferă protecţie. Prin aceasta 
şansă de însănătoşire a bolnavilor, se accelerează procesul de 
vindecare, iar pentru cei sănătoşi oferă
bolilor. 
 
Celula stem este o celulă specială, care diferă de la celelalte prin 
faptul că este mai mare de două-trei ori şi suprafaţa ei este 
acoperită de un înveliş din proteine. Celulele stem au 
capacitatea de a se înmulţi într-un număr nelimitat în timpul 
vieţii noastre, şi se pot transforma în diferite alte celule cum ar 
fi celule de muşchi, globula roşie, celule
ficat, etc., în conformitate cu necesităţile organismului. Astfel 
celulele stem slujesc unui sistem de remediere şi înlocuiesc 
celule care lipsesc sau nu funcţionează corespunzător.
 
Din cercetările efectuate în ultimii ani a rezultat
produce celule stem şi anume în măduva. În decursul vieţii 
noastre intensitatea producerii celulelor stem descreşte 
continuu. Atât timp cât în cele 5 litri de sânge al unui tânăr de 
15 ani exista 20-25 milioane de celule stem, acest număr es
numai 3-5 milioane, adică numai o cincime când persoana 
ajunge la vârsta de 60-70 ani. Acest lucru este sprijinit şi de 
exemplul ca un copil se însănătoşeşte mult mai rapid după 
o fractură al colului femurului, decât o persoană în vârstă. 
Cauza o găsim pe de o parte în faptul că un copil are mult mai 
multe celule stem, care păstrează organismul în condiţie bună, 
pe de altă parte în cazul unui accident sau îmbolnăvire sistemul 
imunitar poate transporta rapid celulele stem acolo unde este 
nevoie de ele, iar aceste celule se transforma la locul potrivit în 
celulele necesare. Descreşterea producerii celulelor stem devine 
mai accentuată după vârsta de 35 ani. Acest lucru se observă 
uşor, fără ca persoană să sufere de vreo boală, pielea 
îmbătrâneşte, flexibilitatea corpului scade.

Cu puterea naturii 

Cercetătorii au pornit de la premisa că ştiinţa medicinii este 
capabilă de a spori sau de a înlesni producerea materiilor 
produse în organism - bilă, insulina, sânge, saliva, acid, lacrima. 
Pe această bază se tratează cu medicamente unele boli ca 
diabetul zaharat, unde este necesară stimularea producerii de 
insulina, sau tensiunea arterială, cazul în care trebuie reglat 
producerea de adrenalină în rinichi. 
posibile, cum de nu se poate stimula măduva să producă mai 
multe celule stem? Cercetările din Ungaria au pornit de la 
această întrebare. În anii precedenţi am derulat cercetările dea 
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Înmulţirea celulelor stem 

Sânziana BUSUIOC 

 

Celula stem nu este un medicament, este produs de 
organismul nostru. Cum înaintam în vârstă, avem din ce în 
ce mai puţine, cu toate că am avea din ce în ce mai mare 

triva bolilor şi să putem 

ercetătorii maghiari au dezvoltat un ansamblu de 
produse care se compun din substanţe naturale. Aceste 
produse stimulează producerea de celule stem în 

organism şi ne oferă protecţie. Prin aceasta creşte semnificativ 
şansă de însănătoşire a bolnavilor, se accelerează procesul de 
vindecare, iar pentru cei sănătoşi oferă prevenţie împotriva 

Celula stem este o celulă specială, care diferă de la celelalte prin 
rei ori şi suprafaţa ei este 

acoperită de un înveliş din proteine. Celulele stem au 
un număr nelimitat în timpul 

vieţii noastre, şi se pot transforma în diferite alte celule cum ar 
fi celule de muşchi, globula roşie, celule cerebrale, celule de 
ficat, etc., în conformitate cu necesităţile organismului. Astfel 
celulele stem slujesc unui sistem de remediere şi înlocuiesc 
celule care lipsesc sau nu funcţionează corespunzător. 

Din cercetările efectuate în ultimii ani a rezultat că organismul 
produce celule stem şi anume în măduva. În decursul vieţii 
noastre intensitatea producerii celulelor stem descreşte 
continuu. Atât timp cât în cele 5 litri de sânge al unui tânăr de 

25 milioane de celule stem, acest număr este de 
5 milioane, adică numai o cincime când persoana 

70 ani. Acest lucru este sprijinit şi de 
exemplul ca un copil se însănătoşeşte mult mai rapid după 
fractură al colului femurului, decât o persoană în vârstă. 

im pe de o parte în faptul că un copil are mult mai 
multe celule stem, care păstrează organismul în condiţie bună, 
pe de altă parte în cazul unui accident sau îmbolnăvire sistemul 
imunitar poate transporta rapid celulele stem acolo unde este 

iar aceste celule se transforma la locul potrivit în 
Descreşterea producerii celulelor stem devine 

mai accentuată după vârsta de 35 ani. Acest lucru se observă 
uşor, fără ca persoană să sufere de vreo boală, pielea 

ilitatea corpului scade. 

Cercetătorii au pornit de la premisa că ştiinţa medicinii este 
capabilă de a spori sau de a înlesni producerea materiilor 

bilă, insulina, sânge, saliva, acid, lacrima. 
tează cu medicamente unele boli ca 

diabetul zaharat, unde este necesară stimularea producerii de 
insulina, sau tensiunea arterială, cazul în care trebuie reglat 

 Dacă toate acestea sunt 
la măduva să producă mai 

multe celule stem? Cercetările din Ungaria au pornit de la 
această întrebare. În anii precedenţi am derulat cercetările dea 
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lungul unor linii de cercetare  concrete - spune Szabó László 
conducătorul cercetării, principalul criteriu fiind să căutăm în 
substanţe naturale metodă de intensificare a producerii celulelor 
stem în organism. Am analizat influenta miilor de plante şi 
substanţe naturale din ţară şi din străinătate, şi am ajuns la 
concluzia că unele stimulează, altele împiedica
celule stem, respectiv exista unele care au un efect neutru. Între 
acele plante care stimulează producerea de celule stem găsim 
multe care cresc şi în ţara noastră. 

 
Unele substanţe interesante între plantele din ţara noastră 
care produc celule stem: 
- algele verzi şi albastre 
- gălbenelele 
- usturoiul 
 
Atenţie! Miezul sâmburelui de piersici împiedica producerea 
de celule stem! 

 

Intensificare şi protecţie 

Un grup de cercetători din cadrul Universităţii din Pécs a 
examinat prin experimente pe animale efectul unor substanţe 
naturale şi multiplele combinaţii ale acestora asupra producerii 
de celule stem. În timpul experimentelor cercetătorii au urmărit 
prin diagnosticarea sângelui cum reacţionează celulele stem la 
diferitele materii. Până la urmă au reuşit să producă aceea 
substanţă naturală care cuprinde acele combinaţii care 
generează continuu la aceeaşi intensitate în cele 24 de ore ale 
zilei producerea de celule stem. 

László Szabó a afirmat că dozată conform prescripţiei 
cercetătorilor substanţă care stimulează producerea de celule 
stem poate să genereze zilnic producerea de 5 milioane de 
celule stem. Dintre acestea desigur se nimicesc foarte multe, dar 
în totalitate în cazul unei persoane mature va creşte producerea 
de celule stem cu mare probabilitate cu 50%.
La întrebarea ce garantează că apariţia într-un număr aşa de 
mare ale celulelor stem nu va deranja mecanismul de 
funcţionare a măduvei, şi nu va produce de exemplu într
număr exagerat de mare leucocite, adică nu va porni un proces 
de apariţia cancerului, domnul Szabó a răspuns: În această 
privinţă putem să ne simţim în siguranţă totală. În primul rând 
am testat la nivelul genelor substanţele producătoare de celule 
stem şi numai acele componente au ajuns în preparatul finit la 
care celulele canceroase au reacţionat favorabil. Pe de altă parte, 
pe lângă preparatul care produce celule stem am mai dezvoltat 
unul care protejează celulele stem. Aceste două trebuie să fie 
administrate împreună. 

Materia protectoare asigură pe de o parte bună fu
celulelor stem înmulţite şi asigură echilibrul organismului, pe 
de altă parte această materia conţine antioxidanţi într
aşa de mare care împiedică producerea de celule canceroase. 
Deci în consecinţă produsul are un efect distrugător
celulelor canceroase, chiar dacă nu aceasta
principal.   sursă: Vita Crystal Institute 
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Materia protectoare asigură pe de o parte bună funcţionare a 
celulelor stem înmulţite şi asigură echilibrul organismului, pe 
de altă parte această materia conţine antioxidanţi într-o cantitate 
aşa de mare care împiedică producerea de celule canceroase. 
Deci în consecinţă produsul are un efect distrugător asupra 
celulelor canceroase, chiar dacă nu aceasta este rolul lui 

Cum să vorbeşti cu celulele tale astfel încât 
să îţi ajuţi corpul să se vindece

 
Esther Hicks

      Celulele noastre ne ascultă şi sunt receptive la gândurile, 
emoţiile şi cuvintele noastre.  
 

ă învăţăm să le ascultăm şi să vorbim cu ele cu multă 
dragoste, astfel încât să ne ajutăm corpul să se vindece. 

“Gândeşte-te la corpul tău că la o ‘comunitate’ de 50 de 
trilioane de celule vii. În timp ce fiecare “cetăţean” (celula) este 
o entitate conştientă, vie, simţitoare şi interacţionând cu toţi 
ceilalţi membri ai comunităţii – ele sunt totodată şi parte a unui 
minunat “întreg” mult mai mare şi mult mai complex. Când 
comunitatea ta celulară este în armonie, eşti sănătos. Când este 
în dizarmonie, se deschide uşa către boala”, se arată pe 
eocinstitute.org. 

Prin urmare, se reaminteşte sciencenetlinks.com
este un tot fascinant format din tipuri diferite de celule 
(aproximativ 200 de tipuri ) cu misiuni diferite, aceste celule 
având totuşi trăsături chimice şi structurale asemănătoare 
(există vreo 20 de tipuri diferite de structuri ale acestor celule). 
Nu este incredibil? Ştiai totodată că fiind vii, celulele mor la 
rândul  lor? Spre exemplu, se arată pe acelaşi site de ştiinţă, 
ştiaţi că un bărbat adult pierde pe minut în jur de aproximativ 96 
de milioane de celule, dar chiar în acelaşi minut celulele s
divizat înlocuindu-le pe cele care tocmai au murit? Sau că 
celulele moarte ale organelor interne sunt eliminate prin şi în 
afară corpului prin materiile fecale? Ştiaţi că durata de viaţă a 
unei celule variază şi ea şi că, spre exemplu, celulele albe 
trăiesc în jur de 13 zile, celule din stratul superior al pielii 30 de 
zile, celulele roşii 120 de zile şi celulele ficatului în jur de 18 
luni? 

În cartea “The biology of belief”, dr. Bruce Lipton lansa nişte 
afirmaţii pline de provocare pentru lumea ştiinţei . Acesta 
susţinea că ne putem transcende condiţia biologică şi pe cea 
furnizată de genele şi ADN-ul nostru căci mintea are puterea de 
a ne influenţa celulele, genele şi chiar ADN
gândurile noastre, conştiente sau nu, ne pot afecta şi influenţa 
ADN-ul şi trupul. La fel cum gândurile şi convingerile negative 
contribuie la distrugerea celulară şi la îmbolnăvirea corpului, 
gândirea pozitivă şi conversaţiile pozitive cu propriul corp şi 
propriile celulele pot contribui la regenerarea şi la vindecarea 
lui, la reinstaurarea stării de armonie celulară.
respiraţia corectă pot fi de mare ajutor în acest sens.

Iată şi câteva din cuvintele lui Esther Hicks
inspirational, legate de puterea minţii de a influenţa starea 
celulelor: 

  “Nu există nimic în Univers care să răspundă mai repede 
gândurilor tale decât propriul corp fizic aşa că gândurile tale 
aliniate aduc un răspuns rapid şi rezultate evidente”

“Dacă ai putea să îţi concentrezi întreaga atenţie asupra ideii 
de a experimenta binele fizic cu aceeaşi pasiune cu care te 
concentrezi asupra absenţei sale, nu doar că te

S
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Cum să vorbeşti cu celulele tale astfel încât 
să îţi ajuţi corpul să se vindece 

Esther Hicks, Louise Hay 
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inspirational, legate de puterea minţii de a influenţa starea 
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repede, dar menţinerea stării fizice de bine şi de echilibru s-ar 
realiza mai uşor”. 

“Nu există corp fizic, indiferent de starea sa de declin sau 
indiferent de boala să, care să nu obţină o stare de 
îmbunătăţire. Nimic altceva din experienţa ta nu răspunde la fel 
de repede la patternurile de gândire că propriul corp fizic. 

"Corpul tău este format din celule inteligente care încearcă să 
se aducă în echilibru şi cu cât mai bine te simţi, cu atât mai 
puţin intervii la nivel vibrational în reechilibrarea celulară.” 

Celulele noastre ne ascultă şi sunt receptive la gândurile, 
emoţiile şi cuvintele noastre. 

Putem avea un corp fericit şi sănătos în care fiecare celulă din el 
este la rândul său sănătoasă, împlinită şi trăind în 
microuniversul nostru şi macrouniversul lor o viaţă proprie, 
plină de sens. Cum? Ne putem ajuta de gândurile noastre (da, 
avem nevoie să învăţăm să avem gânduri mai bune) şi ne putem 
ajuta mintea să gândească pozitiv în ceea ce priveşte corpul 
nostru şi celule noastre şi starea noastră de sănătate. Celulele 
noastre ne ascultă şi sunt receptive la gândurile, emoţiile şi 
cuvintele noastre. Şi cum putem face acest lucru dacă de ani de 
zile, de exemplu, suferim de o boală care ne consuma psihic şi 
mental şi ne-a angajat într-un pattern al suferinţei şi al durerii? 
Cum am putea să gândim pozitiv şi să ne vizualizăm sănătoşi şi 
fericiţi când durerea fizică şi realitatea ei prezenta ne ancorează 
în aceleaşi şabloane de gândire ale durerii şi ale nefericirii şi ale 
negativismului? 

Mintea este un sistem complex, extrem de inteligent, pe care îl 
putem “îmblânzi” şi educa prin practici precum meditaţie, 
respiraţie corectă şi prin conversaţii pline de iubire cu noi înşine 
şi celulele noastre. La fel cum celulele pot absorbi gândurile şi 
cuvintele noastre negative, la fel pot absorbi şi gândurile şi 
cuvintele noastre pline de iubire. De ce să nu le vorbim blând şi 
încurajator şi plin de iubire şi de empatie, încurajându-le să se 
vindece? Nu doar că ne reprogramăm ADN-ul, dar ne putem 
învăţa celulele din organele şi ţesuturile noastre să funcţioneze 
într-un mod armonios. Putem învăţa să comunicăm cu iubire cu 
celulele din corpul nostru, permiţându-le astfel să se alinieze pe 
frecvenţa vindecării şi a iubirii. 

“Dacă vrei să creezi o stare de sănătate mai bună în corpul tău, 
nu te enerva pe el indiferent de motiv. Mânia este o altă 
afirmaţie şi îi spune corpului tău sau părţilor din el că îl urăşti. 
Celulele tale sunt conştiente de fiecare gând pe care îl ai…. Nu 
îţi vei crea niciodată o stare de sănătate bună dacă tot ceea ce 
faci este să vorbeşti sau să te gândeşti la boala ta. Starea de 
sănătate bună vine din iubire şi apreciere. Vrei să pui atât de 
multă iubire în corpul tău pe cât este posibil. Vorbeşte-i şi 
mângâie-l în modalităţi pline de iubire. Dacă este o parte a 
corpului tău care doare sau suferă de o boală, atunci trateaza-o 
ca şi cum ai trata un copilaş bolnav. Spune-i cât de mult îl 
iubeşti şi că faci tot ce poţi pentru a-l ajuta să îşi revină cât mai 
repede.” spunea şi Louise Hay. Meditaţia şi tehnicile de 
respiraţie corectă ne pot ajuta să ne reprogram tiparele de 
gândire, iar dialogul pozitiv şi plin de iubire cu celulele din 
microuniversul corpului nostre ne poate facilă accesul la 
vindecare. Cum ar fi ca iniţial să începem să facem meditaţii 
pline de iubire de două ori pe săptămâni, dublate de cuvinte de 
înţelegere şi iubire faţă de TOATE celulele şi organele corpului 

nostru (chiar şi faţă de cele aflate în suferinţă) şi să le creştem 
progresiv în funcţie de nevoile noastre? Să încercăm să ne 
conectăm cu apă din celule noastre şi să curgem laolaltă cu 
oxigenul din sângele nostru. EVIDENT, toate aceste tehnici, 
afirmaţii şi meditaţii sunt doar suplimentare 
TRATAMENTELOR PRESCRISE DE MEDICI pentru 
afecţiunea de care suferiţi. Nu le excludeţi sau includeţi 
niciodată fără recomandarea unui medic. 

Cum să comunicăm cu celulele din corpul nostru ca să îi 
facilităm vindecarea. Şi celulele au nevoie de iubire, gânduri 
şi cuvinte frumoase!  

Într-un articol publicat pe awakening-together.org, Therese 
Wade ne dădea următoarele sfaturi pentru a putea comunica mai 
bine cu corpul nostru:  

- tratează-ţi şi vorbeşte cu corpul tău într-o manieră plină de 
compasiune adevărată şi înţelege că este format din celule 
conştiente care experimentează emoţiile 

- construieşte încrederea angajându-ţi corpul în conversaţii 
mentale pozitive despre dorinţa voastră, a ta şi a lui, de a 
coopera şi de a depăşi boala. 

- poţi să faci schimbări în conversaţiile tale cu corpul tău 
folosind cuvinte şi gânduri diferite care provoacă emoţii 
spontane elevate 

Pe de altă parte, marii lideri spirituali precum Osho ne învaţă să 
vorbim cu întregul nostru corp sau cu părţi din el /chiar cu 
celulele din el (poate chiar cu voce tare la început pentru a reuşi 
să ne menţinem conştienţi şi alerţi), fără însă a vorbi în mod 
direct cu afecţiunea în sine, boală sau durerea care ne supără 
căci acestea nu sunt parte din organismul nostru, ele sunt ceva 
extern care de fapt lucrează împotriva organismului nostru şi 
sunt total nenaturale. Starea naturală a organismului este 
sănătatea, nu boala. Spre exemplu, în cazul migrenelor, Osho ne 
învaţă să vorbim cu trupul nostru în două modalităţi. Mai întâi 
să ne adresăm întregului corp, spunându-i că avem nevoie de 
ajutorul lui pentru a alunga această durere care se resimte la 
nivelul creierului şi explicându-i că durerea nu este modul lui 
natural de a fi şi că nu există nicio nevoie de a purta în 
continuare această durere. Apoi, ne învaţă Osho, ne putem 
adresa creierului în mod direct, cu propriile cuvinte, spunându-i: 
“Te iubesc, dar această durere nu este parte din natura ta şi este 
momentul să ne eliberăm  de ea”.  

Pentru cei care se confruntă cu durerea, a o ignora însă pare pur 
şi simplu imposibil. Personal, cred într-o abordare mai blândă a 
bolii şi a durerii şi însuşi cuvântul “ignorare” îmi provoacă o 
reacţie defensivă. Cred că durerea trebuie conştientizată, iar 
celulele bolnave sau în suferinţa au nevoie de noi şi de atenţia 
noastră la fel cum copiii mici au nevoie de dragostea, blândeţea 
şi atenţia noastră. Dacă un corp sănătos are nevoie de toată 
dragostea şi atenţia noastră, imaginaţi-vă de câtă iubire şi 
atenţie au nevoie părţile dureroase sau aflate în suferinţa ale 
corpului nostru. Cu atât mai mult, ele au nevoie de mângâierea 
şi susţinerea noastră. 

Seara, înainte de culcare, încearcă să îţi îmbrăţişezi întregul 
corp şi să îi spui că îl iubeşti şi că îl accepţi şi că îi mulţumeşti 
pentru tot ce face pentru tine. Mângâie cu blândeţe zona sau 
organul care te doare şi lasă-le să simtă atingerea ta afectuoasă. 

medicinmedicinmedicinmedicină 
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Spune-i acelei părţi dureroase a corpului tău că o iubeşti aşa 
cum este, că îi simţi durerea, că poate să fie cu tot cu durerea 
respectivă. 

Mi-a plăcut metodă de a vorbi cu celulele şi corpul nostru 
propusă de Nick van 't End, terapeut holist, pe 
www.healinginsights.nl, şi vă invit să parcurgeţi paşii propuşi 
de el. Nu respinge durerea şi nu o alungă, oferă
conştientizare, ne îndeamnă terapeutul…  Fii acolo pentru 
celulele din acea zonă, şi pentru cele în suferinţă,
sănătoase şi întreabă-le de ce suferă, de ce au ajuns în acest 
stadiu de durere, de ce anume au nevoie de la tine. Fii pregătit 
să vorbeşti cu ele, să le iubeşti şi să susţii necondiţionat şi să le 
auzi răspunsul.  “Cei mai mulţi dintre noi cred că durerea este 
ceva nedorit şi că trebuie să o alungăm. În mod evident, durerea 
nu este ceva plăcut, cu toate acestea este însă parte a vieţii. 
Durerea ne arată că ne putem vindeca şi că putem evolua. 
Pentru a face acest lucru, spune-i încet durerii
celulelor din zona respectivă: ‘exista spaţiu, fă-
ascult!’ Universul este atât de mare, iar această durere are tot 
spaţiul de care are nevoie. Poţi repeta spunând spaţiu, spaţiu… 
Există spaţiu. Apoi ţipă. Ţipă-ţi durerea, oferă
Atunci când ţipa, copiii se eliberează... la fel putem facem şi noi 
cu durerea noastră. Poate că "ţipând-o", durerea se va muta în 
alt spaţiu din acest spaţiu infinit, unde nimeni nu va avea de 
suferit de pe urma ei. 

Louise Hay ne învaţă să ne spunem următoarele afirmaţii pentru 
a ne spori vitalitatea şi sănătatea celulelor şi a întregului 
organism: 

“Iubesc fiecare celulă din corpul meu şi ea mă iubeşte la rândul ei.”
“Toate organele mele funcţionează perfect”. 
“Văd cu dragoste.” 
“Aud cu compasiune.” 
“Sângele meu are viaţă şi vitalitate.” 
“Inima mea este centrul iubirii.”   
“Vindecarea se întâmplă. Îi permit inteligenţei corpului meu să îşi 
desfăşoare procesul de vindecare în mod natural.” 
“Sunt lipsit de dureri şi sincronizat cu viaţa. 
 

 Bacteriile care nu mai pot fi eliminate cu 
actualele antibiotice: acinetobacter, 
pseudomonas şi enterobacteriile

      Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a publicat o 
listă cu 12 familii de bacterii contra cărora, în cel mai scurt 
timp, este necesar să se pună la punct noi antibiotice, din 
cauza riscurilor majore de rezistenţă a acestora la actualele 
tratamente. 

ceastă listă este orientativă şi are ca scop promovarea 
cercetării şi dezvoltării de noi antibiotice, explică OMS.

Cele mai periculoase  

Riscul este apreciat ca fiind „critic” pentru trei mari familii de 
bacterii: acinetobacter, pseudomonas şi enterobacterii (dintre 
care E. coli), rezistente inclusiv la antibioticele de dată recentă, 
de ultimă generaţie, fiind la originea majorităţii infecţiil
din mediul spitalicesc. 

A
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i acelei părţi dureroase a corpului tău că o iubeşti aşa 
cum este, că îi simţi durerea, că poate să fie cu tot cu durerea 

a plăcut metodă de a vorbi cu celulele şi corpul nostru 
terapeut holist, pe 

, şi vă invit să parcurgeţi paşii propuşi 
Nu respinge durerea şi nu o alungă, oferă-i spaţiu şi 

Fii acolo pentru 
celulele din acea zonă, şi pentru cele în suferinţă, şi pentru cele 

le de ce suferă, de ce au ajuns în acest 
stadiu de durere, de ce anume au nevoie de la tine. Fii pregătit 
să vorbeşti cu ele, să le iubeşti şi să susţii necondiţionat şi să le 

cred că durerea este 
ceva nedorit şi că trebuie să o alungăm. În mod evident, durerea 
nu este ceva plăcut, cu toate acestea este însă parte a vieţii. 
Durerea ne arată că ne putem vindeca şi că putem evolua. 

i încet durerii tale şi tuturor 
-te auzită, eu te 

ascult!’ Universul este atât de mare, iar această durere are tot 
spaţiul de care are nevoie. Poţi repeta spunând spaţiu, spaţiu… 

oferă-i un sunet.” 
Atunci când ţipa, copiii se eliberează... la fel putem facem şi noi 

o", durerea se va muta în 
acest spaţiu infinit, unde nimeni nu va avea de 

să ne spunem următoarele afirmaţii pentru 
a ne spori vitalitatea şi sănătatea celulelor şi a întregului 

“Iubesc fiecare celulă din corpul meu şi ea mă iubeşte la rândul ei.” 

“Vindecarea se întâmplă. Îi permit inteligenţei corpului meu să îşi 

Bacteriile care nu mai pot fi eliminate cu 
actualele antibiotice: acinetobacter, 
pseudomonas şi enterobacteriile 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a publicat o 
listă cu 12 familii de bacterii contra cărora, în cel mai scurt 

ă se pună la punct noi antibiotice, din 
cauza riscurilor majore de rezistenţă a acestora la actualele 

ceastă listă este orientativă şi are ca scop promovarea 
cercetării şi dezvoltării de noi antibiotice, explică OMS. 

” pentru trei mari familii de 
bacterii: acinetobacter, pseudomonas şi enterobacterii (dintre 

), rezistente inclusiv la antibioticele de dată recentă, 
de ultimă generaţie, fiind la originea majorităţii infecţiilor grave 

OMS a inclus şase familii de agenţi patogeni în categoria 
„prioritate ridicată”, din care fac parte stafilococul auriu, 
salmonellele şi Helicobacter pylori 
special de ulcerele stomacului), pentru r
multe tipuri de antibiotice. 

Trei familii de bacterii sunt considerate „
pneumococul (responsabil de pneumonii, meningite), 
Haemophilus influenzae (otite) şi Shigella spp, cauza unor 
infecţii intestinale, cum este dizenteria.

Rezistenţa la antibiotice este în creştere, în timp ce opţiunile 
terapeutice scad rapid, avertizează OMS.

Un studiu britanic avertiza că bacteriile rezistente ar putea să 
ucidă până la 10 milioane de persoane anual până în 2050, ca şi 
cancerul. 

Bill Gates și elitele din SUA nu
vaccinează copiii!

           Fostul medic personal al lui Bill Gates a declarat că 
fondatorul Microsoft, dezvoltatorul 
refuzat să-și vaccineze copiii"...  

u știu cum este acum, dar pot să vă s
că el a refuzat categoric să-și vaccineze copiii”, a spus 
medicul la un simpozion medical privat din Seattle, 

adăugînd: „Ei erau niște copii minunați, foarte deștepți și veseli 
și el a spus că totul va fi în bine și nu au nevoie de vaccin
Gates, împreună cu soția sa Melinda are trei copii 
Rory și Phoebe – ei s-au născut între 1996 
fostului său doctor personal, ei toți nu sînt vaccinați și sunt 
complet sănătoși. Vestea că Bill Gates nu
în ciuda faptului că este cel mai activ participant la campania de 
vaccinare obligatorie, nu ar trebui să surprindă pe nimeni. 
Studiile arată că elita nu-și vaccinează copiii. În același timp, ei 
insistă ca oamenii simpli să-și vaccineze copiii. Elita
vaccinează Conform unui studiu recent efectuat în California, 
copiii care nu sînt vaccinați sînt albi și provin din cele mai 
bogate familii din Los Angeles. Propor
a dublat din 2007 pînă în 2013, de la 1,54% la 3,06%. Este 
vorba despre mai mult de jumătate de milion de copii care au 
refuzat vaccinările, iar 17.000 dintre ei sînt din familii bogate. 
Într-un studiu publicat în American Journal of Public Heath au 
fost examinate peste 20.000 de școli din California și s
descoperit că de două ori mai mult refuzau vaccinarea copiii 
care frecventau școlile private de elită. „Părinții foarte bogați și 
privilegiați știu multe despre vaccinuri și nu vor să
riscuri atunci cînd vine vorba de sănătatea propriilor copii. Sînt 
îngrijorați de reacțiile adverse, inclusiv autismul”. Bill Gates nu 
este cu siguranță un prost să-și injecteze copiii cu un compot 
otrăvitor, pe care el însuși îl dezvoltă și știe foarte bine că 
vaccinurile sînt create pentru a depopula planeta. Să ne aminti
cel puțin de Programul său de vaccinare împotriva poliomielitei. 
Programul de vaccinare împotriva poliomielitei a lui Bill Gates 
distruge copiii, nu poliomielita. „Centrul de control al bolilor, 

N
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OMS a inclus şase familii de agenţi patogeni în categoria 
”, din care fac parte stafilococul auriu, 

 (bacterie responsabilă în 
special de ulcerele stomacului), pentru rezistenţa lor la mai 

Trei familii de bacterii sunt considerate „prioritate medie”: 
pneumococul (responsabil de pneumonii, meningite), 

(otite) şi Shigella spp, cauza unor 
zenteria. 

Rezistenţa la antibiotice este în creştere, în timp ce opţiunile 
terapeutice scad rapid, avertizează OMS. 

Un studiu britanic avertiza că bacteriile rezistente ar putea să 
ucidă până la 10 milioane de persoane anual până în 2050, ca şi 

și elitele din SUA nu-și 
vaccinează copiii! 

Fostul medic personal al lui Bill Gates a declarat că 
fondatorul Microsoft, dezvoltatorul și adeptul vaccinării "a 

știu cum este acum, dar pot să vă spun cu răspundere 
și vaccineze copiii”, a spus 

medicul la un simpozion medical privat din Seattle, 
ște copii minunați, foarte deștepți și veseli 

și el a spus că totul va fi în bine și nu au nevoie de vaccinări". 
ția sa Melinda are trei copii - Jennifer, 
au născut între 1996 și 2002 și, potrivit 

ți nu sînt vaccinați și sunt 
și. Vestea că Bill Gates nu-și vaccinează copiii, 

în ciuda faptului că este cel mai activ participant la campania de 
vaccinare obligatorie, nu ar trebui să surprindă pe nimeni. 

și vaccinează copiii. În același timp, ei 
și vaccineze copiii. Elita nu se 

vaccinează Conform unui studiu recent efectuat în California, 
ți sînt albi și provin din cele mai 

bogate familii din Los Angeles. Proporția copiilor nevaccinați s-
a dublat din 2007 pînă în 2013, de la 1,54% la 3,06%. Este 
vorba despre mai mult de jumătate de milion de copii care au 
refuzat vaccinările, iar 17.000 dintre ei sînt din familii bogate. 

un studiu publicat în American Journal of Public Heath au 
școli din California și s-a 

erit că de două ori mai mult refuzau vaccinarea copiii 
școlile private de elită. „Părinții foarte bogați și 

ți știu multe despre vaccinuri și nu vor să-și asume 
riscuri atunci cînd vine vorba de sănătatea propriilor copii. Sînt 

ți de reacțiile adverse, inclusiv autismul”. Bill Gates nu 
și injecteze copiii cu un compot 

și îl dezvoltă și știe foarte bine că 
vaccinurile sînt create pentru a depopula planeta. Să ne amintim 

țin de Programul său de vaccinare împotriva poliomielitei. 
Programul de vaccinare împotriva poliomielitei a lui Bill Gates 
distruge copiii, nu poliomielita. „Centrul de control al bolilor, 
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confirmă faptul că OPV sau vaccinarea orală anti
pentru milioane de copii din întreaga lume, îi obligă să dezvolte 
poliomielite derivate din cauza cărora ei mor. În loc să interzică 
vaccinarea, așa cum s-ar fi așteptat, CDC a decis că cea mai 
bună modalitate de a rezolva această problemă este men
ratei ridicate de vaccinare în toate țările!" Dar cea mai sinceră 
mărturisire a sa a fost făcută la o conferință în California, în 
2010, cînd Gates a dezvăluit un aspect aproape necunoscut al 
carității sale - scăderea numărului populației. Gates a menți
acest lucru la o conferință privată din Long Beach, California, 
numită Conferința TED2010 în discursul său, „Actualizare la 
zero!”. Alături de propunerea ridicolă din punct de vedere 
științific de a reduce artificial emisiile de CO2 la nivel mondial 
pînă la zero pînă în 2050, la al patrulea minut 
discursului său, Gates afirmă: „Mai întîi am ob
În lume astăzi sunt 6,8 miliarde de oameni. Acest număr va 
crește pînă la aproximativ 9 miliarde. Acum, dacă noi într
adevăr vom facem o muncă enormă pentru noi vaccinuri, 
servicii medicale și servicii în domeniul sănătății reproductive, 
îl vom reduce, poate cu 10 sau 15%”. Într-o limbă engleză 
simplă, unul dintre cei mai influenți oameni din lume a spus clar 
că se așteaptă ca vaccinurile să fie utilizate pentru a reduce 
creșterea populației. Cînd Bill Gates vorbește despre vaccinuri, 
el știe despre ce vorbește. În ianuarie 2010, la Forumul 
Economic Mondial de elită, Davos Gates a anun
următorul deceniu, Fondul său va aloca 10 miliarde de dolari 
(aproximativ 7,5 miliarde EUR) pentru dezvoltarea 
de noi vaccinuri pentru copii. În 2016, Gates a recunoscut în 
sfîrșit că vaccinurile sînt create pentru a depopula planeta. Deci, 
nu este surprinzător faptul că persoanele „cunoscătoare” nu
vaccinează copiii. 

 
Remedii naturale pentru cistită

 

       Cistita este o inflamație a vezicii urinare, cauzată cel 
mai probabil de un agent patogen. Această infec
incidență crescută în rândul femeilor. 50% dintre femei 
suferă de un episod de cistită în decursul vieții.

ata de recidivare este de asemenea extrem de mare, de 
aceea foarte multe femei nu reușesc să scape definitiv de 
această boală.  

Ce simptome provoacă cistita?  

În mod normal, cistita durează câteva zile. Prod
ascuțite în timpul urinării, arsuri mari și nevoia urgentă de a 
urina. Poți suspecta că suferi de cistită atunci când urinezi mai 
des decât de obicei și simți durere și/sau înțepături la nivelul 
abdomenului inferior. În cazuri mai severe, poate 
sau puroi în urină.  

Antibiotice pentru cistită – o soluție bună?  

R 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019

confirmă faptul că OPV sau vaccinarea orală anti-poliomielită 
pentru milioane de copii din întreaga lume, îi obligă să dezvolte 
poliomielite derivate din cauza cărora ei mor. În loc să interzică 

șteptat, CDC a decis că cea mai 
bună modalitate de a rezolva această problemă este menținerea 

țările!" Dar cea mai sinceră 
ță în California, în 

2010, cînd Gates a dezvăluit un aspect aproape necunoscut al 
ției. Gates a menționat 

ță privată din Long Beach, California, 
ța TED2010 în discursul său, „Actualizare la 

zero!”. Alături de propunerea ridicolă din punct de vedere 
științific de a reduce artificial emisiile de CO2 la nivel mondial 
înă la zero pînă în 2050, la al patrulea minut și jumătate al 

discursului său, Gates afirmă: „Mai întîi am obținut populația. 
În lume astăzi sunt 6,8 miliarde de oameni. Acest număr va 

ște pînă la aproximativ 9 miliarde. Acum, dacă noi într-
acem o muncă enormă pentru noi vaccinuri, 

și servicii în domeniul sănătății reproductive, 
o limbă engleză 

ți oameni din lume a spus clar 
urile să fie utilizate pentru a reduce 

șterea populației. Cînd Bill Gates vorbește despre vaccinuri, 
știe despre ce vorbește. În ianuarie 2010, la Forumul 

Economic Mondial de elită, Davos Gates a anunțat că în 
0 miliarde de dolari 

(aproximativ 7,5 miliarde EUR) pentru dezvoltarea și livrarea 
de noi vaccinuri pentru copii. În 2016, Gates a recunoscut în 

șit că vaccinurile sînt create pentru a depopula planeta. Deci, 
cunoscătoare” nu-și 

Remedii naturale pentru cistită 

ție a vezicii urinare, cauzată cel 
mai probabil de un agent patogen. Această infecție are o 

ță crescută în rândul femeilor. 50% dintre femei 
ții.  

ata de recidivare este de asemenea extrem de mare, de 
șesc să scape definitiv de 

În mod normal, cistita durează câteva zile. Produce dureri 
țite în timpul urinării, arsuri mari și nevoia urgentă de a 

ți suspecta că suferi de cistită atunci când urinezi mai 
și simți durere și/sau înțepături la nivelul 

abdomenului inferior. În cazuri mai severe, poate să apară sânge 

În cele mai multe cazuri, medicul recomandă un tratament cu 
antibiotice. Cistita reprezintă unul din cele mai frecvente motive 
(al 3-lea) pentru care medicii prescriu antibio
că, de multe ori, infecția reapare și atunci este nevoie de un alt 
rând de antibiotice. 

Totodată, din cauza dezvoltării rezisten
microbilor, antibioticele nu mai sunt la fel de eficiente ca 
înainte. O altă problemă este că unele femei dezvoltă infecţie cu 
candida la fiecare tratament cu antibiotice 
alternative naturale.  

Remedii naturale pentru cistită  

Mijloacele naturale de tratament împotriva cistitei, incluzând o 
dietă adecvată şi un stil de viaţă sănătos, au imensul avantaj că 
pot preveni recidivele. Reducerea stresului (care scade 
imunitatea), practicarea unei igiene corecte la toaletă (
din față spre în spate) și limitarea consumului de zahăr sunt 
doar câteva exemple în acest sens. Es
importantă hidratarea optimă a organismului. Dacă suferi de 
cistite repetate, asigură-ți un aport cât mai mare de apă zilnic 
pentru a preîntâmpina un nou episod nedorit

Unele persoane recomandă oțetul de mere, care poate modifica 
pH-ul vezicii urinare și împiedică dezvoltarea patogenilor. Se 
poate consuma câte 1 cană de apă călduţă cu 1 lingură de o
mere, de 2 ori pe zi. Și bicarbonatul de sodiu poate promova 
alcalinitatea organismului. 1 linguriță de bicarbonat, de 2 ori pe 
zi, cu apă, este suficient.  

Ceaiuri pentru cistită  

Ceaiul de pătrunjel sub formă de macerat la rece este unul 
dintre cele mai eficiente ceaiuri pentru cură
vezicii urinare. Are efecte antiinflamatoare 
Puteți folosi câteva lingurițe de pătrunjel verde la o cană cu apă. 
Le lăsaţi la macerat 6 ore şi apoi strecura
puțin suc de lămâie.  

Cimbrul este o altă opțiune pentru femeile cu cistită. Cimbrul 
are proprietăți antibacteriene și ajută la distrugerea

Alte plante utile în cistită:  
- gălbenele (calmant și antibacterian);  
- echinaceea (antibiotic);  

medicinmedicinmedicinmedicină 
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În cele mai multe cazuri, medicul recomandă un tratament cu 
antibiotice. Cistita reprezintă unul din cele mai frecvente motive 

lea) pentru care medicii prescriu antibiotice. Problema este 
ția reapare și atunci este nevoie de un alt 

Totodată, din cauza dezvoltării rezistenței la antibiotice a 
microbilor, antibioticele nu mai sunt la fel de eficiente ca 

ste că unele femei dezvoltă infecţie cu 
candida la fiecare tratament cu antibiotice și de aceea caută 

Mijloacele naturale de tratament împotriva cistitei, incluzând o 
ţă sănătos, au imensul avantaj că 

pot preveni recidivele. Reducerea stresului (care scade 
imunitatea), practicarea unei igiene corecte la toaletă (ștergerea 

ță spre în spate) și limitarea consumului de zahăr sunt 
doar câteva exemple în acest sens. Este de asemenea foarte 
importantă hidratarea optimă a organismului. Dacă suferi de 

ți un aport cât mai mare de apă zilnic 
pentru a preîntâmpina un nou episod nedorit 

țetul de mere, care poate modifica 
și împiedică dezvoltarea patogenilor. Se 

poate consuma câte 1 cană de apă călduţă cu 1 lingură de oțet de 
Și bicarbonatul de sodiu poate promova 

ță de bicarbonat, de 2 ori pe 

sub formă de macerat la rece este unul 
dintre cele mai eficiente ceaiuri pentru curățarea rinichilor și a 
vezicii urinare. Are efecte antiinflamatoare și reduce durerea. 

țe de pătrunjel verde la o cană cu apă. 
Le lăsaţi la macerat 6 ore şi apoi strecurați. Puteți adăuga și 

 

țiune pentru femeile cu cistită. Cimbrul 
ți antibacteriene și ajută la distrugerea patogenilor.  
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- strugurele ursului (antibacterian); 
- rădăcină de nalbă (calmant);  
- coada-calului (diuretic); 
- mătase de porumb (diuretic); 
- frunze de nalbă (diuretic); 
- urzică (diuretic); 
- păpădie (diuretic).  

Ceaiurile sub formă de macerat la rece din plante cu acţiune 
antibacteriană combat patogenii care infectează vezica, iar cele 
din plante cu acţiune diuretică măresc produc
curăță vezica. Totodată, acestea au și efecte antiinflamatoare 
prin care pot reduce senzația de durere și arsură din timpul 
urinării. La fel ca în cazul medicamentelor, este important să 
continuați să beți aceste ceaiuri încă 1-2 zile de la dispari
simptomelor, pentru a vă asigura că infecția a dispărut complet. 

Ceai pentru cistită – rețetă  
• 15 g de rădăcină de nalbă  
• 10 g de cimbru  
• 5 g de gălbenele  
• 5 g de urzică  

Amestecați toate plantele în cantitățile date după ce în prealabil 
le-aţi mărunţit bine. Pentru a prepara maceratul, folosi
linguriță de amestec la 1 cană de apă plată. Lăsaţi la macerat 
timp de 8 ore, apoi strecurați.  
Se beau cel puțin 5 căni de macerat pe zi.  

Tinctură pentru întărirea imunității  
• 25 ml de tinctură de fructe de soc  
• 20 ml de tinctură de echinaceea  
• 5 ml de tinctură de cimbru  

Amestecați aceste 3 tincturi și luați câte 10 ml, diluate într
pahar cu apă, de 4 ori pe zi, în paralel cu administrarea 
maceratului. Continuați 1-2 zile după dispariția simptomelor. 

Premiul Nobel 2016: savantul Yoshinori 
Ohsumi a dovedit ca postul este benefic 

pentru organism 

        Cercetătorul japonez Yoshinori Ohsumi a câştigat 
premiul Nobel pentru medicină pe 2016 pentru 
”descoperirea mecanismelor autofage”, potrivit Comitetului 
Nobel, reunit, luni, la sediul Institutului Karolinska din 
Stockholm. 

aureatul premiului Nobel pentru medicină din acest an a 
descoperit mecanismele care determină ”autofagia”, un 
proces fundamental pentru degradarea şi reciclarea 

componentelor celulare, se afirmă în comunicatul oficial al 
Comitetului Nobel. Termenul ”autofagie” îşi are originea în 
cuvintele greceşti ”auto” (”de la sine”) şi ”phagein” (”a 
mânca”). Prin urmare, ”autofagie” înseamnă consumarea 
propriilor ţesuturi de către un organism. 

L
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Ceaiurile sub formă de macerat la rece din plante cu acţiune 
antibacteriană combat patogenii care infectează vezica, iar cele 
din plante cu acţiune diuretică măresc producția de urină și 

și efecte antiinflamatoare 
ția de durere și arsură din timpul 

urinării. La fel ca în cazul medicamentelor, este important să 
2 zile de la dispariția 
ția a dispărut complet.  

ți toate plantele în cantitățile date după ce în prealabil 
. Pentru a prepara maceratul, folosiți 1 

ță de amestec la 1 cană de apă plată. Lăsaţi la macerat 

ți aceste 3 tincturi și luați câte 10 ml, diluate într-un 
pahar cu apă, de 4 ori pe zi, în paralel cu administrarea 

ția simptomelor.  

emiul Nobel 2016: savantul Yoshinori 
Ohsumi a dovedit ca postul este benefic 

Cercetătorul japonez Yoshinori Ohsumi a câştigat 
premiul Nobel pentru medicină pe 2016 pentru 

, potrivit Comitetului 
bel, reunit, luni, la sediul Institutului Karolinska din 

aureatul premiului Nobel pentru medicină din acest an a 
descoperit mecanismele care determină ”autofagia”, un 
proces fundamental pentru degradarea şi reciclarea 

e afirmă în comunicatul oficial al 
Termenul ”autofagie” îşi are originea în 

cuvintele greceşti ”auto” (”de la sine”) şi ”phagein” (”a 
”autofagie” înseamnă consumarea 

Acest concept a apărut în anii 1960, după ce oamenii de ştiinţă 
au remarcat că celulele vii pot să îşi distrugă propriile 
componente, înconjurându-le cu membrane, formând vezicule 
în forma unor saci microscopici, care sunt apoi transportaţi în 
compartimentul de reciclare - denumit ”lipozom” 
sunt descompuşi. Într-o serie de experimente desfăşurate la 
începutul anilor 1990, cercetătorul japonez Yoshinori Ohsumi a 
folosit drojdia de panificaţie, pentru a identifica genele esenţiale 
în procesul de autofagie. Apoi, savantul nipon a descoperit 
mecanismele din spatele autofagiei în cazul drojdiei şi a 
demonstrat că un mecanism similar, dar mai sofisticat, este 
folosit şi de celulele umane. 

Cercetările lui Yoshinori Ohsumi au condus la descoperirea 
unei noi paradigme a felului în care celulele îşi reciclează 
conţinutul. Descoperirile sale au deschis calea spre o înţelegere 
mai bună a importanţei fundamentale pe care autofagia o are în 
multe procese fiziologice, precum adaptarea organismului la 
înfometare sau reacţia la infecţie. Mutaţiile genelor autofage 
pot să provoace diverse afecţiuni, iar procesul autofagic este 
implicat în mai multe boli, precum cancerul şi maladiile 
neurologice. Descoperirea laureatului ne dovedeşte că 
înfometarea organismului şi postirea sunt de un real folos, 
organismul într-adevăr se curăţa. Confirmat de către Comitetul 
Nobel. 

Yoshinori Ohsumi, 71 de ani, este profesor la Centrul de 
Cercetare Frontier din cadrul Institutului Tehnologic din Tokyo.

Hreanul – Alimentul ideal pentru 
inimă și oase 

       Hreanul este o rădăcinoasă, apreciată pentru aroma să 
picantă, care este folosită atât ca aliment 
proaspătă, cât şi că medicament – sub formă de tinctura şi 
sirop. 

ormalizează tensiunea. 

Anumite substanţe pe care 
efecte benefice asupra circulaţiei sângelui în zonele 
periferice. 

Astfel, consumul de hrean normalizează tensiunea arterială şi 
previne riscul formării cheagurilor de sânge.

N
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Cercetările lui Yoshinori Ohsumi au condus la descoperirea 
noi paradigme a felului în care celulele îşi reciclează 

conţinutul. Descoperirile sale au deschis calea spre o înţelegere 
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pot să provoace diverse afecţiuni, iar procesul autofagic este 
implicat în mai multe boli, precum cancerul şi maladiile 

Descoperirea laureatului ne dovedeşte că 
stirea sunt de un real folos, 

adevăr se curăţa. Confirmat de către Comitetul 

Yoshinori Ohsumi, 71 de ani, este profesor la Centrul de 
Cercetare Frontier din cadrul Institutului Tehnologic din Tokyo. 

Alimentul ideal pentru creier, 
și oase  

Hreanul este o rădăcinoasă, apreciată pentru aroma să 
picantă, care este folosită atât ca aliment – în stare 

sub formă de tinctura şi 

Anumite substanţe pe care le conţine hreanul au 
efecte benefice asupra circulaţiei sângelui în zonele 

Astfel, consumul de hrean normalizează tensiunea arterială şi 
previne riscul formării cheagurilor de sânge. 
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Totodată, substanţele sulfurate din hrean îmbunătăţesc 
elasticitatea vaselor cerebrale şi coronariene, reducând astfel 
riscul apariţiei unui infarct său accident vascular cerebral.

Calmează tusea. 

Hreanul descongestionează aparatul respirator, fiind astfel 
recomandat în tratamentul astmului. În crizele de tuse s
câte o linguriţă dintr-o compoziţie formată din hrean râs 
amestecat cu zahăr şi lăsat o jumătate de zi într-un loc călduros.

Cura nu trebuie să dureze mai mult de o lună, deoarece în 
cantităţi mari hreanul este iritant. 

Analgezicul natural. 

Hreanul este recomandat şi împotriva răcelii şi gripei. Încă de la 
primele simptome este bine să consumi hrean în salate, lângă o 
friptură sau chiar proaspăt, iar senzaţia de nas înfundat va 
dispărea. 

Hreanul este un leac foarte bun şi în cazul durerilor de cap
un adevărat analgezic. În acest caz îl poţi folosi sub formă de 
comprese aplicate pe frunte. 

Împotriva reumatismului. 

Ca tratament intern, hreanul este recomandat şi persoanelor care 
suferă de reumatism sau gută. Într-o cană cu lapte cald se 
adauga una sau două linguriţe de hrean râs foarte fin. Acest 
preparat se bea pe stomacul gol, o dată sau de două ori pe zi. 
Tratamentul trebuie să dureze aproximativ trei săptămâni.

Stimulează apetitul. 

Dacă nu ai poftă de mâncare, consuma hrean. Substanţa care 
gustul picant al hreanului creşte secreţia de suc gastric şi reda 
pofta de mâncare persoanelor anemice sau anorexice.

Pentru un efect deosebit trebuie consumat hrean râs amestecat 
cu puţină miere. Se ia câte o linguriţă, de trei ori pe zi, cu 15 
minute înainte de masă. 

Ajută memoria. 

Hreanul este bogat în vitamine din complexul B, necesare 
pentru funcţionarea sistemului nervos şi pentru îmbunătăţirea 
memoriei. Are şi acţiune tonifiantă şi de scădere a 
colesterolului, dar este foarte bun şi pentru menţin
pielii şi a părului. 
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Hreanul descongestionează aparatul respirator, fiind astfel 
recomandat în tratamentul astmului. În crizele de tuse se înghite 
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un loc călduros. 
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una sau două linguriţe de hrean râs foarte fin. Acest 
preparat se bea pe stomacul gol, o dată sau de două ori pe zi. 
Tratamentul trebuie să dureze aproximativ trei săptămâni. 

Dacă nu ai poftă de mâncare, consuma hrean. Substanţa care dă 
gustul picant al hreanului creşte secreţia de suc gastric şi reda 
pofta de mâncare persoanelor anemice sau anorexice. 

Pentru un efect deosebit trebuie consumat hrean râs amestecat 
cu puţină miere. Se ia câte o linguriţă, de trei ori pe zi, cu 15 

Hreanul este bogat în vitamine din complexul B, necesare 
pentru funcţionarea sistemului nervos şi pentru îmbunătăţirea 
memoriei. Are şi acţiune tonifiantă şi de scădere a 
colesterolului, dar este foarte bun şi pentru menţinerea sănătăţii 

 
I se mai spune și «elixirul d
ROINIŢA este folosită inclusiv pentru 
atenuarea efectelor bolii Alzheimer

        Supranumită de greci „elixir de viaţă lungă“, roiniţa 
este folosită şi astăzi în caz de nervozitate, digestie dificilă, 
lipsa poftei de mâncare, anxietate, depresie, dureri 
reumatice şi nevralgii. Este şi remediu pe termen lung 
împotriva maladiei Alzheimer.  

oiniţa (Melissa officinalis), numită şi mătăciune sau 
melisă, face parte din familia
considerată o plantă calmantă. 

A fost folosită încă din Evul Mediu pentru a 
anxietatea, pentru a promova somnul, pentru a îmbunătăţi pofta 
de mâncare şi pentru a uşura durerea şi disconfortul datorate 
indigestiei (inclusiv gaze şi balonare). 

De la roiniţă se folosesc frunzele şi inflorescenţele recoltate în 
lunile iunie-septembrie şi uscate, imediat după recoltare, în 
locuri ferite de soare. Benefică pentru numeroase afecţiuni, 
planta are proprietăţi antiseptice, antiin
antipiretice, digestive, sedative, aperitive.

Roiniţa are efecte benefice atunci când vine vorba de 
intelectuală, insomnii, migrene şi tahicardie. Combate astenia 
şi reglează activitatea sistemului nervos. 

Este indicată în disfuncţii gastrointestinale
crampe şi greaţă, mai ales când acestea sunt agravate de stres şi 
tensiune, în colita de fermentaţie, iar virtuţile sale excelente nu 
se opresc aici.  

„Se foloseşte în uz intern în caz de nervozitate, dige
lipsa poftei de mâncare, anxietate şi depresie.

Pare a reduce nivelul colesterolului şi a favoriza secreţia 
biliară.  

R
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este folosită inclusiv pentru 

atenuarea efectelor bolii Alzheimer 

Supranumită de greci „elixir de viaţă lungă“, roiniţa 
vozitate, digestie dificilă, 

lipsa poftei de mâncare, anxietate, depresie, dureri 
reumatice şi nevralgii. Este şi remediu pe termen lung 

 

), numită şi mătăciune sau 
melisă, face parte din familia Laminaceae şi este 

 

A fost folosită încă din Evul Mediu pentru a reduce stresul si 
, pentru a promova somnul, pentru a îmbunătăţi pofta 

de mâncare şi pentru a uşura durerea şi disconfortul datorate 
 

se folosesc frunzele şi inflorescenţele recoltate în 
septembrie şi uscate, imediat după recoltare, în 

locuri ferite de soare. Benefică pentru numeroase afecţiuni, 
planta are proprietăţi antiseptice, antiinflamatoare, antispastice, 
antipiretice, digestive, sedative, aperitive. 

are efecte benefice atunci când vine vorba de oboseală 
, insomnii, migrene şi tahicardie. Combate astenia 

şi reglează activitatea sistemului nervos.  

disfuncţii gastrointestinale precum flatulenţă, 
crampe şi greaţă, mai ales când acestea sunt agravate de stres şi 
tensiune, în colita de fermentaţie, iar virtuţile sale excelente nu 

Se foloseşte în uz intern în caz de nervozitate, digestie dificilă, 
lipsa poftei de mâncare, anxietate şi depresie. 

Pare a reduce nivelul colesterolului şi a favoriza secreţia 
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Roiniţa este şi un excelent remediu pe termen lung contra bolii 
Alzheimer (reduce starea de agitaţie şi îmbunătăţeşte memor
contra tulburărilor de memorie post-traumatice, precum şi 
contra tulburărilor de memorie produse de problemele 
vasculare cerebrale. În toate aceste afecţiuni, se administrează 
câte o linguriţă de tinctură diluată într-un pahar de apă, în 
doză unică, atunci când este nevoie”, precizează Elena Badea, 
fitoterapeut. 

Benefică în bolile de inimă  

Medicii greci şi romani din antichitate spuneau că roiniţa este o 
planta excelentă pentru bolile de inimă. Studiile contemporane, 
făcute pe grupuri de persoane cu afecţiuni cardiace, anterior şi 
ulterior tratamentului cu roiniţă, au arătat că planta poate 
îmbunătăţi considerabil starea acestora. 

Bună împotriva înţepăturilor de insecte, dar şi în caz de 
herpes, roiniţa se foloseşte, de asemenea, pentru uz extern, mai 
ales sub formă de frecţii cu ulei de roiniţă, în caz de dureri 
reumatice şi nevralgii, inclusiv dureri de cap. 

„Este utilă sub formă de cataplasmă în caz de herpes simplex, 
diminuând manifestările şi reducând posibilitatea de recidivă, 
iar frunzele strivite pot fi de folos dacă te înţeapă insectele; 
dacă adaugi maceratul de frunze în apă de baie, obţii o baie 
relaxantă care poate degresa şi tenul. Interesant este că esenţa 
pură de roiniţă este considerată stupefiant, iar în cantitate mică 
provoacă toropeală şi încetinirea bătăilor inimii
cunoscutul fitoterapeut. 

Roiniţa, folosită cu succes şi în bucătărie  

Datorită parfumului lor plăcut de lămâie, frunzele proaspete 
sunt folosite în salate, supe, omlete, diferite mâncăruri, 
îmbogăţind gustul acestora. 

Precauţii şi contraindicaţii  

Fitoterapeutul recomandă evitarea roiniţei dacă utilizaţi sedative 
şi calmante de sinteză. Această plantă nu se va administra, mai 
ales pe termen lung şi în doze medii sau mari, în cazul 
pacienţilor care suferă de hipotiroidie. 
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O viziune inedită asupra nutri
colesterol, zahăr şi calorii

Ing. Ciprian FODOR

        Conceptul de nutriție corectă (hrănire corectă) este un 
produs a ultimei jumătăți de secol și are la bază, din punct 
de vedere al cercetării, un singur „studiu”.

un între ghilimele intenționat deoarece nu există, la 
origini, niciun studiu ci doar spusele 
unui fiziolog care a profitat de starea de panică a 

poporului american din anii ‘55. O să ajungem 

Întrebați-vă bunicii de câte cazuri de diabet, atac de cord, atac 
cerebral, cancer, tumori etc. au auzit în perioada copilăriei. 
Întrebați-i ceva la fel de interesant (tot cu consecin
asupra sănătății - indirect): câți oameni se confruntau cu 
obezitatea – boala secolului modern?Ve
indiferent în ce colț al lumii vă aflați, indiferent ce religie aveți, 
indiferent ce „cultură” alimentară (x aliment e bun, y aliment nu 
este bun) aveau bunicii dvs. Concluzia simplă, observată de 
toate forurile medicale, de media, de popula
inteligentă: aceste boli s-au accentuat teribil de mult în ultima 
jumătate de secol. 

Epoca luptei împotriva grăsimilor 

Să începem cu începutul. Părintele nutri
nutrimentelor este, ați ghicit, Statele Unite ale Americii. Până în 
anul 1955 nimeni nu a considerat că alimenta
ceea ce privește sănătatea. Însă odată cu celebrul infarct al 
președinteluiAmericii din acea vreme, Dwight D. Eisenhower, 
societatea americană s-a întrebat care este cauza acestui infarct. 
Există documente medicale care atestă faptul că acest infarct a 
fost puternic mediatizat pentru ca poporul american să devină 
sensibil și emoţionat, pentru a-i crește șansele președintelui la a 
doua candidatură, și că lucrurile nu stau chiar a
Eisenhower fiind mai mereu bolnăvicios iar aceasta îl făcea să 
fie mai mereu slăbit. Deși se știa, nu a ajuns niciodată în presă 
faptul că fuma 4 pachete de țigări pe zi și consuma băuturi 
alcoolice în exces, însă erau difuzate clipuri cu starea 
extraordinară de sănătate de după infarct jucând golf pentru a 
demonstra poporului deja sensibilizat că este capabil să fie lider 
în continuare.  

Odată cu această vâlvă mediatică extraordinară, prima voce 
ultima – care a spus că știe foarte bine ce poate cauza un infarct 
este fiziologul Ancel Benjamin Keys. Se spune despre el că a 
studiat influența dietei asupra sănătății. În special, el a emis 
ipoteza că grăsimea saturată dietetică provoacă boli cardiace 

P
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O viziune inedită asupra nutriției: despre 
colesterol, zahăr şi calorii 

ng. Ciprian FODOR - Suceava 

ție corectă (hrănire corectă) este un 
ți de secol și are la bază, din punct 

cercetării, un singur „studiu”.  

ționat deoarece nu există, la 
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unui fiziolog care a profitat de starea de panică a 

poporului american din anii ‘55. O să ajungem și acolo. 
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este bun) aveau bunicii dvs. Concluzia simplă, observată de 
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ședinteluiAmericii din acea vreme, Dwight D. Eisenhower, 
a întrebat care este cauza acestui infarct. 

Există documente medicale care atestă faptul că acest infarct a 
fost puternic mediatizat pentru ca poporul american să devină 

ște șansele președintelui la a 
i că lucrurile nu stau chiar așa cu infarctul, 

Eisenhower fiind mai mereu bolnăvicios iar aceasta îl făcea să 
și se știa, nu a ajuns niciodată în presă 

țigări pe zi și consuma băuturi 
însă erau difuzate clipuri cu starea 

extraordinară de sănătate de după infarct jucând golf pentru a 
demonstra poporului deja sensibilizat că este capabil să fie lider 

Odată cu această vâlvă mediatică extraordinară, prima voce – și 
știe foarte bine ce poate cauza un infarct 

este fiziologul Ancel Benjamin Keys. Se spune despre el că a 
ța dietei asupra sănătății. În special, el a emis 

ipoteza că grăsimea saturată dietetică provoacă boli cardiace 
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cardiovasculare și ar trebui evitată. Amin. După această teorie, 
oricare alt studiu – poate chiar mult mai reușit decât statistica 
falsificată a domnului Keys – a fost combătut în forță atât de 
asociațianutriționiști proaspăt înființată cât și de mass media, 
despre care se știe că nu are cunoștințe medicale și nici nu 
cunoaște procedurile legale prin care un studiu poate fi valid sau 
din contră. 

De-a lungul anilor cercetarea științifică a avut contradicțiile sale 
și în linii mari s-a permis ca un studiu ulterior, considerat „mai 
bine realizat”, să combată și să modifice anumite linii 
directoare, devenind astfel de referință. Însă în această direcție, 
cea a nutriției, deși au apărut studii moderne cu mijloace de 
monitorizare deosebite, se rămâne cu încăpățânare la ipoteza: cu 
cât mănânci mai mult colesterol, cu atât se depune mai mult pe 
vene, ceea ce, la prima vedere, a copilului de 10 ani, are un 
sens. Însă sfera medicală cunoaște foarte bine faptul că trupul 
uman este deosebit de complex iar această teorie este mai mult 
o logică mecanică. 

În această direcție merită să precizăm că cel mai „de temut” 
cercetător care a fost blamat în media, ridiculizatși chiar 
amenințat este John Yudkin, fiziolog, nutriționist britanic și 
profesor fondator al Departamentului de nutriție la Queen 
Elizabeth College, Londra. Yudkin a scris mai multe cărți în 
care recomandă diete cu conținut scăzut de carbohidrați pentru 
pierderea în greutate, inclusiv acest lucru pentru slăbire, în anii 
60. Celebra sa operă constă în cartea „Pure, whiteanddeadly – 
Pur, alb și otrăvitor” făcând astfel referire la faptul că principala 
problema a atacului de cord, a luării în greutate și multe alte 
probleme nu este grăsimea ci este zahărul. 

Yudkin precizează că până să apară așa numitele alimente-
tentații intens mediatizate și transformate într-un stil de viață 
chiar, consumul anual de zahăr per persoană, de-a lungul 
secolelor era de 2kg zahăr pe an. Însă în anii ‘60 consumul 
anual de zahăr a ajuns să fie 50kg zahăr pe an. Într-un alt 
interviu Yudkin precizează, ca răspuns (de bun simţ) la atacurile 
din partea articolelor americane ce „țineau partea” lui Keys în 
felul următor: Omenirea a consumat grăsimi sute și sute de mii 
de ani. Grăsimile erau necesare pentru supraviețuirea în zilele 
în care omul neandhertalic nu găsea hrană. Noi nu am 
descoperit grăsimile în ultimele decenii, am descoperit zahărul 
și majoritateacarbohidraților simpli procesați. Dr. Robert 
Lustig, profesor universitar în SUA, California, un veritabil 
luptător împotriva carbohidraților simpli procesați (fructoza-
glucoza, zahărul etc.) a reeditat în 2018 ediția din anii ‘60 
adăugând că la ora actuală cantitatea de glucoză procesată de 
corp s-a triplat față de anii ’60, aspect deosebit de alarmant. 
Printre altele în numește pe Yudkin un profet al pericolelor cu 
care se vor confrunta generaţiile viitoare în situaţia în care nu va 
reduce consumul de zaharuri. 

Cu toate că evidenţa este clară, în SUA s-a continuat, și se 
continuă și în zilele noastre, politica consumului scăzut de 
grăsimi pentru a preveni bolile de inimă – în bloc. Diferențele 
dintre colesterol „bun” şi colesterol „rău” sunt constatate însă, 
din punct de vedere metabolic nu se precizează ce anume 
produce colesterolul bun şi este necesar nutriției, şi ce anume 
produce colesterolul „rău” și trebuie evitat. Aceasta deoarece la 
autopsii se constată depunerile de colesterol darprezența 
clusterelor anormale de grăsime „grea”, ce se depune neuniform 
și care apare în urma consumului excesiv de zaharuri este, în 
mod uimitor, trecut cu vederea. 

Epoca „echilibrării” consumului de calorii 

Deși grăsimile au fost considerate cauza principală a obezității, 
feedback-ul uman a dovedit contrariul. Punându-se frână la 
grăsimi oamenii au devenit, culmea, mai grași. Chiar dacă se 
consumaualimente cu conținut scăzut în grăsimi, oamenii tot nu 
scăpau de obezitate, ba din contră. „Cercetările nutriţioniste” au 
lansat ipoteza faptului că, de fapt, contează ŞI numărul de 
„calorii” pe care ființa umană îl consumă. O calorie este 
unitatea de măsură a energiei în fizică și constă în energia 
necesară pentru încălzirea cu un grad Celsius a unui gram de 
apă distilată în condiții atmosferice normale. Un kilogram de 
cărbune conține 7.000.000 calorii. 

Inițial s-a considerat că ființa umană are nevoie să consume 
aproximativ 3000 kilo calorii pe zi pentru a-șimenține trupul 
sănătos. Feedback-ul statistic cu privire la obezitate a arătat la 
fel de în creștere. Observându-se tendințe mai accentuate de 
obezitate în rândul femeilor, guvernul SUA a modificat „rația” 
calorică astfel: bărbații au nevoie să consume 2700 kilo calorii 
iar femeile 2200 kilo calorii. Nu există un studiu pertinent care 
să ateste această modificare înafara presupunerii și apoi 
îmbrăcării în termeni științifici a acestui aspect. 

Cu toate că s-a făcut și aceasta reglementare iar toate produsele 
prezintă în detaliu pe etichete numărul de calorii pe care acestea 
le conțin, problema obezității nu s-a rezolvat. În psihologie se 
cunoaște foarte bine drama persoanelor obeze, mai ales a 
tinerelor obeze, care ar face totul ca să devină precum celebrele 
fotomodele. Unele au recurs la măsuri extreme în a-și reduce 
enorm numărul de calorii și au eliminat complet grăsimile. Au 
devenit foarte sensibile la boli, lipsite de energie psiho-
somatică, apatice, fără poftă de viață sau exagerat de emotive, 
cu un sistem imunitar foarte scăzut. Cu siguranță, dacă această 
rețetă calorică ar funcționa, generațiile din ultimele două decenii 
(de la implementarea prin ordonanță a acestui sistem) ar fi 
foarte armonioase din punct de vedere trupesc. Cu toate acestea 
problema obezității persistăși chiar este în continuă creștere. 

Ce ne rămâne de făcut? 

În primul rând înțelegerea a ceea ce înseamnă nutriție și 
metabolism. Nu este deloc o știință abstractă, în fond aceste 
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elemente trebuiau subliniate în clasa a VII-a la primele lecții de 
anatomie. 

Din macro nutriție cunoaștem că sunt trei categorii de alimente, 
în funcție de ce tip demacronutrient se află preponderent în 
alimentul respectiv: 

Proteinele – Din punct de vedere chimic, proteina este compusă 
din aminoacizi, care sunt compuși organici din carbon, 
hidrogen, azot, oxigen sau sulf. Aminoacizii formează blocurile 
de proteine, iar proteinele, la rândul lor, formează blocurile de 
masă ale mușchilor. 

Grăsimile –reprezintă o sursă foarte concentrată de energie, 
protejează organele vitale, ajută la menținerea temperaturii 
adecvate a trupului, susțin activitatea cerebrală, sunt suportul a 
mai multor  tipuri de micronutrienţi (enzime, vitamine etc.) etc. 

Carbohidrații –sunt substanțe organice naturale care conțin 
carbon, hidrogen și oxigen. Proprietatea principală constă în 
faptul că sunt metabolizate ușor. În nutriție despre carbohidrați 
se spune că sunt principala sursă de energie a trupului. În 
funcție de compoziția și impactul lor asupra glicemiei, 
carbohidrații sunt clasificați ca fiind simpli (zaharuri simple sau 
glucide rafinate) și carbohidrați complecși. Uzual, 
carbohidraților simpli li se spune glucide (în fond noțiunile 
carbohidrați și glucide sunt sinonime) pe când carbohidraților 
complecși li se spune doar carbohidrați. 

Înțelegerea limitată cu privire la trupul uman generează 
concluzii greșite 

O viziune eronată a nutriției generaleconstă în celebra piramidă 
a nutrimentelor care are la bază carbohidrații. Da, alimentația ce 
conține preponderent carbohidrați este „unanim” considerată 
alimentația de bază: pâine, paste făinoase, cartofi, orez, cereale 
şi derivate din cereale în general. 

Conform schemei piramidale, primele două niveluri sunt 
carbohidrații„amidonoşi” (ce conţin o cantitate mare de amidon) 
cu 6-11 „serviri” (încă este confuză această exprimare – nu 
există un corespondent în grame sau 
uncii)șicarbohidrațiicomplecși ce derivă din legume și fructe cu 
3-6 serviri. Abia pe locul trei de află macronutrientul proteic (4-
6 serviri), într-un raport de 30% față de carbohidrați, iar vârful 
piramidei se află grăsimile fără să fie menționată vreo servire, 
doar indicația să fie consumate cât mai puțin. În anii următori s-
au adăugat și glucidele rafinate în această categorie însă tot fără 
să se precizeze numărul de „serviri” sau care ar fi cantitatea 
recomandată. 

Punând această schemă piramidală în raport cu maximul de 
calorii acceptat rezultă că o femeie, pentru a se menține 

sănătoasă și cu un trup armonios, ar trebui să consume 1400 
kilo calorii pe zi carbohidrați și 700 kilo calorii pe zi proteine. 

Este interesant că despre cantitatea de zaharuri (glucide simple) 
nu se spune nimic, cât ar trebui consumat. De asemenea nu sunt 
avertizări, nu sunt studii care ar arăta ce se produce în trup 
atunci când mâncăm în exces o categorie în detrimentul altei 
categorii, cum ar fi firesc din punct de vedere a unei cercetări 
amănunțite. Tot ce știm este strict cu privire la grăsimi şi anume 
faptul că trebuie să consumăm cât mai puține. 

Deși această listă este unanim promovată, omenirea, care – de 
bună credință –se ghidează conform ei se confruntă cu un 
fenomen cu totul bizar: le este FOAME și de cele mai multe ori 
depășesc numărul caloric acceptat. Acest mare mister pentru 
nutriționiștii „a la carte” se rezolvă cu adăugarea alimentelor și 
suplimentelor alimentare care... taie pofta de mâncare! În loc să 
se întrebe:De ce organismul emite aceste semnale, ce anume nu 
funcționează corect? se consideră că aceasta este o anormalitate 
și NU o hrănire incorectă! 

Cu privire la carbohidrați, aceștia, în complexitatea lor, s-ar 
putea împărți în mai multe categorii, baza piramidală fiind 
amidonoasele. Ce știm despre amidon? Din punct de vedere 
chimic știm foarte multe însă din punct de vedere 
nutriționistștim atât: “Este o bogată sursă de ENERGIE.” Cu 
alte cuvinte, oferă calorii. Cu alte cuvinte, dacă dorim să facem 
supra efort, să alergăm foarte mult, să depunem un supra efort 
fizic, avem nevoie de un surplus de energie cu ardere rapidă și, 
pentru rezultate performante, ar fi bine să mâncăm amidonoase. 
Adică baza alimentației. Adică.. toată populația Terrei am fi, în 
viziunea asociațiilor de nutriționiști,atleți de performanță şi nu 
persoane tot mai pasive, sedentare, care stăm cu orele pe 
canapea la TV, în autobuz, în mașină. 

Mâncați carbohidrați în exces dar... faceți  sport! 

În această direcție, pentru ca piramida nutriţionistă să rămână 
intangibilă, cu vârful ei demult demodat, și anume: grăsimile 
cauzează infarctul, s-au adăugat, începând cu anii 80, celebrele 
săli de fitness – o afacere tot mai înfloritoare. Aceasta energie a 
amidonoaselor trebuie.. consumată! Această energie care nu 
conține niciun nutrient, care nu se descompune în nimic decât 
se transformă în glucoză, precum zahărul, trebuie consumată ca 
să nu se stocheze în țesuturile adipoase! 

În această privinţă nutriția a atins astfel o cotă evidentă a 
ridicolului.  

Dincolo de acest aspect, este evident că trupul, pentru a se 
menține sănătos, trebuie să facă mișcare. Capacitățile trupului 
fizic sunt uluitoare. Oamenii din Neandhertal fugeau cu ghioaga 
în spate după pradă zeci de kilometri. Forța dacilor era 
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renumită, s-a descoperit o sabie pentru o singură mână care are 
25 Kilograme.  

Însă de la necesitatea efortului trupesc pentru sănătate până la 
necesitatea efortului trupesc pentru a slăbi, pentru a arde 
amidonul, și toate celelalte glucide, este cale lungă. 

Carbohidrații necesari 

Din punct de vedere anatomic regulile alimentării sunt chiar 
simple: dacă e proteină ajută țesuturile musculare, dacă este 
grăsime ajută pielea și creierul, dacă e carbohidrat conferă un 
surplus de energie.  

În același timp, dacă acel aliment, indiferent de categoria de 
macronutriţie, conține micronutrienţi şi nu conține substanțe 
toxice pentru organism atunci acel aliment merită consumat. 
Există şi alimente cu nutrienţi speciali ce conţin micronutrienţi 
indispensabili trupului şi pe care trupul nu îi poate sintetiza 
(produce singur). În această categorie intră leguminoasele şi 
plantele de leac. Ele sunt necesare pentru aportul de vitamine, 
minerale şi enzime care se găsesc, în unele dintre ele, din 
abundenţă. Cu privire la fructe există studii care spun că nici 
acestea nu trebuie să se consume excesiv datorită aportului 
glicemicridicat din fructoză. 

Subiectul “glicemia” este foarte complex, la fel de complex 
cum este celula adipoasă și adipokinele din ea care generează, 
în mare parte, rezistență la acțiunea insulinei. Există o relație 
foarte strânsă între cantitatea excesivă de glucoză șiființele 
rezistente la acțiunea propriei insuline, secretată de pancreas. 

Nu se devine rezistent la insulină peste noapte 

Cei trei macronutrienţi devin energie calorică în două moduri 
complet distincte: carbohidrații se transformă în glucoză și apoi 
devin energie calorică.Pe când proteineleși grăsimile se 
transformă în corpi cetonici și apoi devin energie. Este o mare 
ignoranță să se considere că glucoza este energia preferată a 
organismului iar corpii cetonici se depun. În realitate proteinele 
și grăsimile dețin un factor chiar mai mare caloric. Acesta se 
calculează astfel: carbohidraţii au 4 calorii per gram, proteinele 
au 4 calorii per gram iar grăsimile au 9 calorii per gram. 

Diferența majoră și foarte importantă constă tocmai în diferența 
dintre cele două tipuri de rezervă calorică: glucoza 
(carbohidrațiicomplecși, glucidele simple) și cetoza (proteinele 
și lipidele). Carbohidrații ard repede și produc, deci, glucoză – 
adică combustibil – rapid. Pe când proteinele și lipidele se 
metabolizează lentși astfel cetoza (corpii cetonici) ard la fel de 
lent. Un amestec de alimente carbohidrațiși proteine/lipide va 
conduce la o asimilare a glucozei și o ardere calorică a sa în 
detrimentul arderii cetozei rezultate în urma proteinelor. Dacă 
mâncăm pâine cu unt, pâinea va fi procesată în energie iar untul 

va fi stocat – pus deoparte pentru când va fi necesar. Și aceasta 
deoarece ficatul are o particularitate: metabolizează ori glucoza, 
ori cetoza. Odată cu această descoperire au apărut felurite diete 
de succes care chiar ilustrează această diferență: cum ar fi 
regimul disociat (Michel Montignac - Mă hrănesc, deci 
slăbesc), regimul Dukan – ce se bazează pe proteine în 
principal, regimul Oshawa – ce constă consumul doar a unor 
anumitor tipuri de cereale, fără a se amesteca cu proteine-
glucide etc. 

Ignoranţa creşte insulina 

Neexistând nicio regularizare în această direcţie, asimilarea 
constantă a carbohidraţilor va conduce la ridicarea gradată a 
nivelului de glucoză în sânge până când organismul va refuza 
metabolizarea ei. Receptorii specifici vor secreta o cantitate şi 
mai ridicată de insulină şi, cu toate acestea, glucidele nu se mai 
metabolizează. Glucoza neasimilată va fi depozitată sub forma 
trigliceridelor în celulele adipocite care, încărcare în exces, se 
măresc. O fiinţă cu un trup slab va avea tot atâtea celule 
adipocite precum o fiinţă obeză. Pentru că glucoza nu este 
procesată ci înmagazinată, aceasta va genera din partea 
pancreasului o secreție mult mai mare de insulină (prin creșterea 
gradată a numărului celulelor tip D). Așa cum știm de la prima 
lecție de anatomie, funcția transformă organul. Un mușchi 
foarte folosit va deveni tot mai mare, creierul foarte folosit va 
deveni mult mai abil, inima des folosită (efort fizic) este 
menținută mai mult timp în formă (inima fiind un mușchi). Tot 
astfel un pancreas tot mai folosit va excreta tot mai multă 
insulină, în cazul celor care au dezvoltat rezistență la insulină. 
Dacă sunteți supra ponderali înseamnă că sunt mari șanse să 
aveți o rezistentă ridicată la insulină. Merită să vă faceți teste în 
această direcţie. O treime din insulino-rezistenţi dezvoltă 
ulterior diabet tip 2. Deci, nu e de glumit.O ființă cu rezistență 
la insulină, dacă doar gustă un biscuit, nivelul de insulină va 
crește brusc și ulterior i se va face foarte foame, devorând pe 
nerăsuflate tot pachetul, chiar dacă nu îi este, caloric vorbind, 
necesar. 

Iată, cu alte cuvinte, putem spune că se necesită o 
educareamănunțită în această direcție, o corelare adecvată între 
micronutriţie şi macronutriţie deoarece atunci când s-a stabilit 
că grăsimea (întreaga clasă a acestui macronutrient) este de vină 
pentru bolile cardiace, arterioscleroză, atac cerebral și 
supraponderabilitate s-a eliminat aportul necesar de o gamă 
largă de vitamine (proaspăt descoperite la acea vreme)și nu s-a 
făcut niciun studiu prin care să se demonstreze că ar fi în regulă 
consumul preponderent al carbohidraților în detrimentul 
proteinelor, spre exemplu. Care a fost logica surclasării 
proteinelor rămâne un mare mister pentru cei din lumea 
științifică care au noțiuni de biochimie.  
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Pentru un cercetător este chiar amuzant să se spună despre 
amidon că funcţia sa este atribuită sursei principale de energie 
pentru organism, neavând niciun alt beneficiu, în timp ce 
proteinele au aceeași valoare calorică iar grăsimile chiar dublu 
lor. Un organism care reînvăță să utilizeze celulele cetonice 
drept combustibil şi care arde în mod echilibrat atât glucoza cât 
şi cetoza este la un pas de o sănătate durabilă și nu se va 
confrunta cu neajunsurile consumului excesiv de carbohidrați în 
detrimentul celorlalţi nutrienţi.  

Grăsimile naturale (nu cele trans, saturate etc.) se transformă în 
aşa-numitul colesterol uşor. El nu se depune pe interiorul 
venelor ci „pluteşte”.Asigură aportul necesar de vitamina A, D, 
E şi K, mențin sistemul imunitar puternic datorităconținutului 
mare de acizi grașiesențiali (considerată vitamina F) și participă 
la procese cognitive de la nivelul creierului. Testele cu privire la 
efortul intelectual se împart și aici în două categorii: un impuls 
de energie din glucoză conferă energie creierului; însă, dacă 
trupul este educat să îşi extragă energia din celulele cetonice 
atuncienergia vitală cerebralănuseva epuiza atât de uşor. El nu 
are nevoie de arderi intense şi rapide, cum ar fi – analogic 
vorbind - kerosenul. Ci suportul energetic constant, cum al fi cel 
al uleiului, în analogia noastră, este arhisuficient pentru efortul 
de lungă durată. În plus felurite afecțiuni mintale cum ar fi 
epilepsia, sindromul AHDH, agitația mintală, irascibilitatea etc. 
sunt atenuate prin reîntoarcerea la origini a modului de 
asimilare a energiei, din celulele cetonice.  

Despre ficat se poate spune că va începe să ardă macronutrienţii 
proteici şi lipidici abia după ce glucidele s-au consumat, deci 
aproximativ după 16-18 ore de la ultima masă alimentară. 
Postul negru (24-28 ore), sau postul intermitent (16-20 ore) are 
efectul de a consuma glucoza din sângeşi de a arde apoi 
resturile proteice neprocesate din celule (proteina, 
descompunându-se multifazic – procesul poate fi uneori 
întrerupt şi reluat, deci secvențializat, de multiple cauze printre 
care şi aportul masiv de glucide în perioada de metabolizare 
proteică).Deci postul negru, printre multiplele sale beneficii, are 
şi funcţia de a normaliza, de a echilibra arderile celulare. 

Persoanele care consumă preponderent carbohidrați se vor 
confrunta cu dureri de cap pe perioada postului negru și vor 
simți nevoia să consume urgent la ieșirea din post ceva dulce, în 
special fructe, privind cu ochii „mijiți” mâncarea proteică/cu 
grăsimi, chiar dacă vegetale (ulei de măsline), considerând-o 
„grea”. Este semnalul dat de ficat că „a uitat” să proceseze 
celulele cetoze şi de obicei aceste persoane sunt dependente de 
dulce şi, în plus, au felurite „mofturi şi fiţe” culinare datorită 
unei sensibilități ridicate . 

Un alt element care dă peste cap insulina este monoglutamatul 
de sodiu. Nu vom intra în detalii despre monoglutamat, 
precizăm că postul negru sau postul intermitent consecutiv ajută 

la eliminarea (lentă) a monoglutamatului care se înmagazinează 
ÎN CREIER perturbând printre altele şi secreţia de dopamină. 
Despre postul intermitent, el este de trei feluri: în fiecare zi se 
mănâncă în intervale orare stabilite cu exactitate (8, 6, sau 4 
ore) şi se face pauză completă de 16, 18 sau, respectiv, 20 ore 
între intervale.Astfel 24 ore vor fi: post intermitent tip 1) cu 8 
ore alimentare, ce pot conţine 2 sau 3 mese, cu 16 ore de pauză; 
post intermitent tip 2) cu 6 ore alimentaţie 2 sau 3 mese şi 18 
ore repaus sau post intermitent tip3) cu 4 ore alimentaţie ce 
poate conţine2 mese şi o salată între ele cu celelalte 20 de ore 
repaus. Cel mai des întâlnit şi uşor de practicat este postul 
intermitent tip 1)între orele 10 şi 18, apoi pauză completă până 
la orele 10 a doua zi. 

Cu privire la senzația de foame se pot face anumite teste: cât de 
repede apare după ce se consumă carbohidraţi şi cât de repede 
apare după ce se consumă proteine/lipide? După ce s-a asimilat 
rapid energia din carbohidraţi organismul are nevoie din nou de 
carbohidraţi. Insulina fiind ridicată aceasta va declanşa o reacţie 
dopaminică la nivel cerebral ce este greu de combătut. Un 
înţelept daoist spunea: “înainte să-ţi fie foame mănânci 
jumătate din cât îți este necesar dar fereşte-te de cumplita 
foame pentru că vei mânca dublu faţă de cât îţi este 
necesar.”Şi, de asemenea: “Când ţi-e sete bei mai mult dar 
când ţi-e poftă bei şi mai mult!” 

O excepţie cu privire la arderea rapidă a carbohidraţilor este 
coaja unor cereale, numită popular tărâţe, numită “modern” 
fibre. Este o sursă bogată vitamine(B-uri)şi minerale, având 
totodată o ardere mai lentă, însă incomparabil cu rata de ardere 
lentă a proteinelor, în final tot glucoza va fi combustibilul 
energetic, deci va avea acţiune asupra insulinei – aspect 
important pentru persoanele insulino-rezistente. Înlătură 
senzaţia de foame prin “prezenţa” îndelungată în intestine ceea 
ce “păcăleşte” organismul să menţină nivelul de insulină 
coborât pe perioada prezenţei carbohidratului în faza de 
digestie. Totuşi, o problemă a fibrelor este efectul fiziologic în 
urma fermentației îndelungate. 

În loc de concluzie 

Ce este uimitor, deşi aceste elemente ce au apărut ulterior şi 
care dovedesc ştiinţific marea eroare a nutriţiei, ele nu au reuşit 
sub nicio formă să modifice, să transforme în vreun fel piramida 
alimentelor. Ce s-a spus iniţial, în anii ’55, aşa a rămas. Şi este 
posibil că aşa va rămâne mult şi bine. Cine vrea să slăbească să 
plătească bani grei (mii de dolari) la “adevăraţii” nutriţionişti 
sau să recurgă la operaţii estetice care şi acelea sunt foarte 
costisitoare, de ordinul miilor şi zecilor de mii de dolari. 
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Câteva elemente ezoterice 

În tradiţia milenară Ayurveda AMA desemnează, printre altele 
noţiunea de otravă sau toxină. Fiind preponderent YIN, rece, 
tamasică, alimentaţia din Ayurveda recomandă consumul 
alimentelor cu un conţinut redus de AMA. Spre exemplu, 
fierberea orezului în trei ape calde pentru a separa puritatea 
YANG, caldă, sattvică a orezului de „mâlul alb şi toxic 
AMA”.  

Indienii gătesc şi în ziua de astăzi în mod tradiţional orezul în 
felul următor:se spală orezul în mai multe ape, se pune la fiert la 
foc mic iar în paralel se pune la fiert, la foc mare, o altă apă. 
După o treime de fierbere se scurge apa cu „mâlul alb” şi se 
pune apoi peste orez apa fierbinte din vasul celălalt, punându
în continuare o altă apă pură la foc mare, orezul gătindu
continuare la foc mic. Când orezul este aproape fiert, la două 
treimi, se reia procedeul, scurgându-se bine apa din nou bogată 
în „mâl alb” apoi peste orez se adăugă apa fierbinte a treia oară 
– este interzis să se adauge apă rece. La final orezul se scurge în 
tifon şi se aşează pe masă sub forma unei clasice „mămăligi”. 
Dacă aveţi curiozitatea să vă gătiţi astfel orezul veţi cunoaşte o 
nouă şi mult mai gustoasă semnificaţie a cea ce înseamnă orez 
fiert. Îl puteţi amesteca cu legume sau unt, să îl preparaţi cum 
doriţi. Textura nu mai este lipicioasă, bobul devenind fin şi mat.

AMA, din povestea orezului, nu este altceva decât amidonul. Iar 
lista cu efectele nocive este semnificativă. În ceea ce prive
grâul, se spune că problema grâului ar fi glutenul, adică proteina 
din grâu. Evident, sunt persoane care au intoleran
însă persoanele care nu au această intoleranță se pot bucura de o 
sursă bogată în proteine şi săracă în amidon - care este prezent 
în făina albă. În mod similar, bobul integral de grâu este clasat 
YANG pe când făina de grâu este clasată YIN. Cu privire la 
fructe, se recomandă fructele uscate pentru asimilarea 
vitaminelor, mineralelor şiproprietăţilor curative. Pe când 
strugurii sunt consideraţi YIN, stafidele sunt clasate ca fiind 
YANG. 

Cine ar beneficia dacă toţi oamenii ar cunoaşte că o nutriţie 
armonioasă se bazează pe un echilibru armonios de proteine şi 
grăsimi pe de o parte, şi carbohidraţi neprocesaţi, pe de altă 
parte? Cine ar beneficia dacă omul de rând nu ar mai consuma 
amidonoase, paste procesate, pizza, burgeri, pâine procesată, 
foietaje, biscuiţi, covrigei, cozonac şi cam tot ce conţine faina 
alba? Cine ar beneficia dacă omul de rând nu ar mai consuma 
zahăr şi toate preparatele cu zahăr şi ar consuma miere? Cum ar 
fi lumea fără diabet, fără tratamente pe viaţă pentru diabetici (s
au demonstrat cazuri de reversie de 20-30% a diabeticilor tip 2 
urmând o alimentaţie bogată în corpi cetonici)? Sau alte 
tratamente costisitoare de scădere a colesterolului, care e tot 
acolo pe vene,deşi nu s-a mai pus pic de grăsime în gură? 
Apropos, ştiaţi că colesterolul este produs de trup se află în 
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fiecare celulă şi este vital vieţii? Astfel de produse farmaceutice 
generează efecte secundare cu ecouri dev

Răspunsul este simplu şi uşor de intuit.

De la apariţia fibrelor lui Kellogs, industria slăbirii face enorm 
de mulţi bani şi, culmea, oamenii sunt tot mai graşi şi bolnavi 
datorită convingerilor alimentare la care aderă pe nemestecate

 
Vitamine și minerale necesare 

organismului uman
 

              Câte ceva despre vitamine  

itaminele sunt substanţe cu un rol deosebit de important 
în procesele metabolice ale fiinţelor. Marea majoritate a 
vitaminelor le obţinem din hrana 

tocmai de aceea este bine să ne alegem cu grijă meniul zilnic.

Vitamina A joacă un rol important în buna funcţionare a 
vederii, a creşterii oaselor şi a funcţiei reproductive. De 
asemenea, ajută imens sistemul imunitar.
gălbenuşul de ou, fulgii de ovăz, legumele cu frunze verzi, în 
morcovi şi roşii, spanac, piersici, mango, caise şi ardeii roşii.
Doza zilnică recomandată: 900 µg. 

Vitamina B1 joacă un rol important în metabolismul 
carbohidraţilor şi al grăsimilor pentru a da, mai apoi, naştere 
energiei. Este esenţială pentru creşterea şi dezvoltarea normală a 
organismului uman şi ajută la menţinerea în stare bună de 
funcţionare a inimii, a sistemului digestiv şi a sistemului nervos.
Se găseşte în stare naturală în mazărea verde, spanac, nuci, 
gălbenuşul de ou, banane, soia, cereale, pâine, drojdia de bere şi 
legume. 
Doza zilnică recomandată: 1,2 mg. 

Vitamina B2 este absolut necesară într
celulare. Este cerută de organism pentru a putea folosi oxigen
din aer, cât şi în metabolismul aminoacizilor, acizilor graşi şi al 
carbohidraţilor. Este un detoxifiant chimic la nivelul ficatului şi 
al ochilor. Se găseşte în stare naturală în nuci, ouă, produse 
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lactate, dar şi în legume, cereale şi drojdie de bere. Doza zilnică 
recomandată: 1,3 mg. 

Vitamina B5 joacă un rol important în secreţia hormonală. 
Aceşti hormoni asistă procesele metabolice, ajută la prevenirea 
alergiilor, la menţinerea sănătăţii pielii, a muşchilor şi a 
nervilor. 
Sursele naturale de vitamina B5 sunt drojdia de bere, ouăle, 
legumele proaspete, ciupercile, nucile, lăptişorul de matcă, făina 
integrală de secară. Doza zilnică recomandată: 5 mg.  

Vitamina B6 este necesară pentru echilibrarea schimbărilor 
hormonale la femei, cât şi în asistarea sistemului imunitar şi a 
creşterii celulare. Este de asemenea importantă în metabolismul 
globulelor roşii. Atât sistemul nervos cât şi sistemul imunitar au 
nevoie de această vitamină pentru a funcţiona eficient.  
Se găseşte într-o mare varietate de legume (morcovi, cartofi, 
spanac, roşii, soia, fasole), cât şi în avocado, banane, fulgi de 
ovăz, drojdie de bere, unt de arahide, ouă şi germeni de grâu.  
Doza zilnică recomandată: 1,3-1,7 mg.  

Vitamina B7 este necesară în creşterea celulară, în producerea 
acizilor graşi, în metabolismul grăsimilor şi al proteinelor.  
Este prezentă în brânzeturi, conopidă, ouă, ciuperci, spanac, 
drojdie de bere, nuci. În momentele de criză, poate fi produsă 
pentru o perioadă scurtă de timp şi de către organismul uman.  
Doza zilnică recomandată: 30 µg.  

Vitamina B9 este necesară în sinteza ADN-ului şi în creşterea 
celulară, şi are un rol extrem de important în formarea 
globulelor roşii, producerea energiei în organism, cât şi în 
formarea aminoacizilor. Surse naturale de vitamina B9 sunt 
legumele verzi şi proaspete, cum ar fi spanacul şi broccoli, 
precum şi leguminoasele, fructele şi cerealele.  Doza zilnică 
recomandată: 400 µg.  

Vitamina B12 ajută la menţinerea sănătăţii celulelor nervoase 
şi a globulelor roşii. Ajută de asemenea la sinteza ADN-ului din 
celule.  
În mod natural, vitamina B12 se găseşte în alimente de 
provenienţă animală, aici incluzând produsele lactate şi ouăle. 
Cerealele sunt de asemenea o sursă naturală. Vitamina B12 este 
produsă în organismele animale de către o bacterie specifică şi 
anumiţi cercetători în domeniu susţin că poate fi produsă de 
asemenea şi de către organismul uman.  
Doza zilnică recomandată: 2,4 µg.  

Vitamina C este un important antioxidant, detoxifiant (în 
special pentru metalele grele), menţine colagenul şi activitatea 
propice a glandelor suprarenale. Ajută de asemenea la 
dezvoltarea normală a celulelor, la absorbţia calciului, creşterea 
normală a ţesuturilor şi la refacerea lor. Vitamina C mai este 
necesară şi pentru păstrarea într-o stare de sănătate perfectă a 
gingiilor.  
Surse naturale pentru vitamina C sunt legumele, fructele în 
general, fructele de pădure, citricele, guava, roşiile, pepenii etc.  
Doza zilnică recomandată: 90 mg.  

Vitamina D are un rol biologic major în menţinerea nivelului 
normal de calciu şi fosfor în sânge. Prin promovarea absorbţiei 
de calciu, vitamina D are un rol important în menţinerea 
sănătăţii oaselor, fiind importantă şi în asimilarea altor minerale 
şi hormoni. Expunerea la soare este probabil una dintre cele mai 
importante surse de vitamina D, întrucât aceasta conferă, în 
general, aproape integral cantitatea zilnică necesară.  
Pe lângă aceasta, vitamina D se mai găseşte în lapte, gălbenuş 
de ou, unt şi brânzeturi.  Doza zilnică recomandată: 5 µg - 10 
µg.  

Vitamina E este un puternic antioxidant, protejează celulele 
prin neutralizarea radicalilor liberi instabili, care altfel provoacă 
multe neplăceri. Surse naturale de vitamina E sunt germenii de 
grâu, migdalele, seminţele de floarea soarelui, alunele, 
cerealele, porumbul, arahidele, spanacul, broccoli, avocado, 
algele marine, soia, kiwi, mango, morcovi.  
Doza zilnică recomandată: 15 mg.  

Vitamina K este folosită de către organismul uman pentru a 
stopa sângerările (cu ajutorul coagulării) şi este esenţială în 
sinteza proteinelor din ficat, care controlează acest proces.  
Vitamina K se găseşte în verdeţuri, în special în spanac şi ţelină, 
în brânzeturi, sparanghel şi ceai verde. Doza zilnică 
recomandată: 120 µg.  

Omega 3 este un acid gras esenţial în numeroase funcţii ale 
organismului, inclusiv în buna funcţionare a inimii şi a vaselor 
sangvine.  
Se găseşte în special în uleiul din seminţe de in, dar şi în nucile 
braziliene, în uleiul de soia sau cel de măsline. Omega 6 este un 
alt acid gras care înlocuiește omega 3 în organism şi se găseşte 
în majoritatea alimentelor. Tocmai de aceea, se recomandă 
utilizarea zilnică a uleiului de măsline (cel puţin câteva linguri), 
întrucât acesta conţine o cantitate ridicată de omega 3 şi aproape 
deloc omega 6.  

Câte ceva despre minerale  

Minerale este denumirea generală dată elementelor ce se găsesc 
pe Pământ, dar care nu pot fi create de organismele vii. 
Minerale majore sunt considerate a fi: calciu, fosfor, potasiu, 
sodiu, clor, magneziu şi sulf, datorită faptului că se regăsesc în 
cantităţi însemnate în organismele vii. Cele minore sunt 
considerate a fi: crom, cobalt, fluor, zinc, seleniu, fier, cupru, 
iod, mangan, molibden, nichel, arsenic şi vanadiu, datorită 
faptului că deşi joacă un rol important în procesele metabolice 
din organismele vii, cantitatea în care se regăsesc este mult mai 
mică în comparaţie cu mineralele majore. 

Calciul este cel mai întâlnit mineral din organismul uman şi are 
câteva funcţii extrem de importante. Mai mult de 99% din 
cantitatea totală de calciu este stocată în oase şi dinţi, unde are 
drept funcţie menţinerea structurii acestora. Calciul mai este de 
asemenea necesar pentru contracţiile musculare, pentru 
contracţia şi dilatarea vaselor de sânge, secreţia hormonilor şi 
enzimelor, cât şi ca neurotransmiţător. Laptele, iaurtul şi 
brânzeturile sunt câteva contribuţii majore la o dietă normală în 
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ceea ce priveşte aportul de calciu. El se mai găseşte de 
asemenea şi în spanac, fasole, varză, broccoli şi făina integrală 
de grâu. 

Magneziul joacă un rol important în structura şi funcţionarea 
normală a organismului uman. Magneziul este implicat în mai 
mult de 300 de reacţii metabolice esenţiale. Întrucât magneziul 
este o parte esenţială a clorofilei (pigmentul verde din plante), el 
se va regăsi cel mai mult în frunzele verzi 
Cerealele, nucile, bananele, migdalele, alunele şi fulgii de ovăz 
sunt de asemenea surse importante de magneziu. 

Fosforul este un mineral esenţial necesar fiecărei celule umane 
pentru o funcţionare normală. Aproximativ 85% din fosforul 
din organism se găseşte în oase. El este prezent în marea 
majoritate a alimentelor, întrucât este o componentă critică 
pentru toate vieţuitoarele. Produsele lactate de orice fel, icrele 
sunt surse deosebit de bogate în fosfor. Alte surse mai sunt 
ouăle, migdalele, arahidele, lintea şi făina integrală de grâu. 

Potasiul este un mineral esenţial atât în procesul de asimilare 
cât şi ca electrolit. Cele mai importante surse de potasiu sunt 
fructele şi legumele, cum ar fi: cartofii consumaţi cu tot cu 
coajă, roşiile, spanacul, anghinarea, bananele, prunele, stafidele, 
portocalele, seminţele de floarea soarelui, migdalele. 
Menţionăm de asemenea şi oţetul natural de mere cu miere, ca 
sursă importantă de potasiu.  

Sulful este şi el o componentă esenţială a tuturor celu
Sulful poate de asemenea să servească drept sursă de hrană 
pentru multe organisme primitive. 

 Gălbenuşul de ou este una dintre cele mai bune surse de sulf. 
De asemenea, mai găsim sulful în proteinele din produsele 
lactate, ouă, salata verde, algele de mare, zmeura, ceapa, 
usturoiul, varza, conopida, varza de Bruxelles şi napi. 

Cuprul este de asemenea esenţial în buna dezvoltare şi 
funcţionare a organismului. El este răspunzător pentru 
pigmentarea părului şi a pielii, cât şi în sinteza globulelor
Cuprul se regăseşte în nuci, seminţe, frunzele verzi ale 
legumelor, ciuperci, migdale, unt de arahide, linte şi cereale. 

Fierul este un element cheie în metabolismul tuturor 
organismelor vii având un rol fundamental în formarea 
globulelor roşii. În organismul uman, fierul este o componentă 
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ceea ce priveşte aportul de calciu. El se mai găseşte de 
asemenea şi în spanac, fasole, varză, broccoli şi făina integrală 

ra şi funcţionarea 
normală a organismului uman. Magneziul este implicat în mai 
mult de 300 de reacţii metabolice esenţiale. Întrucât magneziul 
este o parte esenţială a clorofilei (pigmentul verde din plante), el 
se va regăsi cel mai mult în frunzele verzi ale legumelor. 
Cerealele, nucile, bananele, migdalele, alunele şi fulgii de ovăz 

 

 

este un mineral esenţial necesar fiecărei celule umane 
pentru o funcţionare normală. Aproximativ 85% din fosforul 

organism se găseşte în oase. El este prezent în marea 
majoritate a alimentelor, întrucât este o componentă critică 

Produsele lactate de orice fel, icrele 
sunt surse deosebit de bogate în fosfor. Alte surse mai sunt 

lele, arahidele, lintea şi făina integrală de grâu.  

este un mineral esenţial atât în procesul de asimilare 
cât şi ca electrolit. Cele mai importante surse de potasiu sunt 
fructele şi legumele, cum ar fi: cartofii consumaţi cu tot cu 

e, spanacul, anghinarea, bananele, prunele, stafidele, 
portocalele, seminţele de floarea soarelui, migdalele. 
Menţionăm de asemenea şi oţetul natural de mere cu miere, ca 

este şi el o componentă esenţială a tuturor celulelor vii. 
Sulful poate de asemenea să servească drept sursă de hrană 

Gălbenuşul de ou este una dintre cele mai bune surse de sulf. 
De asemenea, mai găsim sulful în proteinele din produsele 

ele de mare, zmeura, ceapa, 
usturoiul, varza, conopida, varza de Bruxelles şi napi.  

este de asemenea esenţial în buna dezvoltare şi 
funcţionare a organismului. El este răspunzător pentru 
pigmentarea părului şi a pielii, cât şi în sinteza globulelor roşii.  
Cuprul se regăseşte în nuci, seminţe, frunzele verzi ale 
legumelor, ciuperci, migdale, unt de arahide, linte şi cereale.  

este un element cheie în metabolismul tuturor 
organismelor vii având un rol fundamental în formarea 

În organismul uman, fierul este o componentă 

esenţială în sute de proteine şi enzime. Fierul se găseşte 
preponderent în spanac, mere, prune, stafide, cartofii consumaţi 
cu tot cu coajă, fasole, linte, soia, nuci, nuci caju. 

Seleniul este un element cu o prezenţă redusă în organismul 
uman, dar care are un rol important în prevenire
alergiilor. Se regăseşte în nucile braziliene, orezul integral, 
pâinea de grâu integrală, lapte şi nuci. 

Zincul este şi el un oligoelement esenţial pentru or
vii, întrucât numeroase aspecte ale metabolismului celular sunt 
direct dependente de prezenţa lui. El mai joacă un rol important 
şi în funcţiile neurologice şi în procesul de reproducere. 
Nucile şi legumele sunt surse importante de zinc, împreun
iaurtul, brânzeturile, laptele, nucile caju, migdalele, arahidele, 
fasolea şi năutul. Fragment din cartea Bucătărie ayurvedică
Gosh 

Un profesor de toxicologie ne explică 
despre modul în care câmpurile 

electromagnetice (EMF) provoacă unele 
leziuni biologice...

... și fac să apară chiar cancer

           Este dovedit deja faptul că există „ceva” în jurul 
nostru, imperceptibil vederii umane obi
provoca probleme serioase de sănătate 
despre existența căruia marea majoritate a ființelor umane 
nici măcar nu este conștientă.  

ste vorba despre câmpurile electromagnetice (câmpuri 
EM) care, deși nu se vorbește mult despre aceasta, au 
multe efecte nefaste în ceea ce prive

ființelor umane. Aceste câmpuri electromagnetice se află în 
permanență în jurul nostru și vom vedea în continuare anumite 
cercetări care demonstrează cum anume ne afectează acestea 
sănătatea. 

În termeni simpli, câmpurile electromagnetice (EM) sunt for
invizibile de joasă sau înaltă frecven
dispozitive electrice și fără fir (Wi-Fi). Electricitatea 
pe care le folosim zilnic emit câmpuri EM de frecven

E
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esenţială în sute de proteine şi enzime. Fierul se găseşte 
preponderent în spanac, mere, prune, stafide, cartofii consumaţi 
cu tot cu coajă, fasole, linte, soia, nuci, nuci caju.  

rezenţă redusă în organismul 
uman, dar care are un rol important în prevenirea infecţiilor şi a 

Se regăseşte în nucile braziliene, orezul integral, 
pâinea de grâu integrală, lapte şi nuci.  

este şi el un oligoelement esenţial pentru organismele 
vii, întrucât numeroase aspecte ale metabolismului celular sunt 
direct dependente de prezenţa lui. El mai joacă un rol important 
şi în funcţiile neurologice şi în procesul de reproducere.  
Nucile şi legumele sunt surse importante de zinc, împreună cu 
iaurtul, brânzeturile, laptele, nucile caju, migdalele, arahidele, 

Bucătărie ayurvedică, de Sunita 

Un profesor de toxicologie ne explică 
despre modul în care câmpurile 

electromagnetice (EMF) provoacă unele 
eziuni biologice... 

și fac să apară chiar cancer 

Dr. Paul Héroux 

Este dovedit deja faptul că există „ceva” în jurul 
nostru, imperceptibil vederii umane obișnuite, care poate 
provoca probleme serioase de sănătate și chiar cancer, dar 

ța căruia marea majoritate a ființelor umane 

ste vorba despre câmpurile electromagnetice (câmpuri 
și nu se vorbește mult despre aceasta, au 

multe efecte nefaste în ceea ce privește sănătatea 
ne. Aceste câmpuri electromagnetice se află în 

ță în jurul nostru și vom vedea în continuare anumite 
cercetări care demonstrează cum anume ne afectează acestea 

 

În termeni simpli, câmpurile electromagnetice (EM) sunt forțe 
joasă sau înaltă frecvență care provin de la 

Fi). Electricitatea și aparatele 
pe care le folosim zilnic emit câmpuri EM de frecvență joasă, în 
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timp ce dispozitivele Wi-Fi, cum ar fi ruterele, generează 
câmpuri EM de frecvență înaltă sau radiofrecvență.

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC) 
a lansat la sfârșitul anului 2015 o campanie națională de 
informare și conștientizare a consumatorilor intitulată „
poluarea electromagnetică”. Această campanie de informare se 
adresează utilizatorilor de telefoane mobile şi alte dispozitive 
wireless şi conţine sfaturi pentru minimizarea efectelor 
expunerii la radiaţii electromagnetice. 

Iniţiativa APC vine ca urmare a numeroaselor studii şi apeluri 
făcute de cercetători din întreaga lume potrivit cărora folosirea 
în exces a telefoanelor mobile și a reţelelor Wi
sănătăţii. Astfel, aproximativ 10% din populaţia globului 
reclamă dureri de cap, oboseală, greaţă, înroşirea pielii, apatie, 
iar cercetătorii pun aceste simptome pe seama sensibilită
undele electromagnetice care pur şi simplu au invadat mediul 
social al oamenilor zilelor noastre. În data de 11 mai 2015, un 
grup de 190 de oameni de știință și cercetători din 39 de țări au 
semnat un apel adresat Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), prin care atrag atenţia 
asupra efectelor nefaste ale câmpurilor electromagnetice pentru 
sănătatea ființelor umane şi solicită revizuirea normelor de 
protecţie din acest domeniu. Semnatarii acestui apel au publicat 
în total peste 2.000 de lucrări ştiinţifice pe tema efectelor pe 
care le au asupra sănătăţii radiaţiile neionizante, câmpurile 
electromagnetice de foarte joasă frecvenţă (Extremely Low 
Frequency fields – ELF) folosite în domeniul electricităţii sau 
radiaţiile de radiofrecvenţă (RFR) utilizate pentru comunicaţii 
fără fir (GSM, Wi-Fi). 

Atât acasă, cât şi la serviciu, dar şi în mijloacele de transport 
suntem expuşi zilnic la dispozitive care ne „agresează”: 
telefoane mobile, tablete, rutere Wi-Fi, scannere, u
diverse aparate electrocasnice, aparate medicale de ultimă 
generaţie, în general toate aparatele care generează un câmp 
electromagnetic. Cele mai susceptibile categorii de oameni la 
efectele negative ale acestor câmpuri EM sunt femeile gravide, 
copiii şi tinerii care lucrează în medii unde folosesc telefoanele 
mobile aproape nonstop. Există dovezi care arată că aceste 
câmpuri EM cauzează chiar tulburări mai grave, cum ar fi 
tulburările autoimune și anumite tipuri de cancer. Dr. Paul 
Héroux, cercetător și profesor de toxicologie și al efectelor 
asupra sănătății ale electromagnetismului la Facultatea de 
Medicină de la Universitatea McGill din Montreal (Canada), a 
explicat în detaliu toate aceste efecte pe site
îndrăzneț al doctorului Joseph Mercola. „M-am implicat în 
biologie, am urmat cursuri de medicină și am devenit, ca să 
spunem așa, o persoană diferită de ceea ce inițial îndrumătorii 
mei s-ar fi așteptat să fiu”, a declarat dr. Héroux.

Cercetările sale l-au transformat într-un expert în efectele 
acestor dispozitive asupra trupului uman și dorința lui de a 
contribui la protejarea sănătății oamenilor și a mediului l
determinat să se alăture Facultății de Medicină McGill.
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Fi, cum ar fi ruterele, generează 
ță înaltă sau radiofrecvență. 

ția pentru Protecția Consumatorilor din România (APC) 
șitul anului 2015 o campanie națională de 

și conștientizare a consumatorilor intitulată „S.O.S. 
mpanie de informare se 

adresează utilizatorilor de telefoane mobile şi alte dispozitive 
wireless şi conţine sfaturi pentru minimizarea efectelor 

Iniţiativa APC vine ca urmare a numeroaselor studii şi apeluri 
e cercetători din întreaga lume potrivit cărora folosirea 

și a reţelelor Wi-Fi dăunează 
sănătăţii. Astfel, aproximativ 10% din populaţia globului 
reclamă dureri de cap, oboseală, greaţă, înroşirea pielii, apatie, 

orii pun aceste simptome pe seama sensibilității la 
undele electromagnetice care pur şi simplu au invadat mediul 
social al oamenilor zilelor noastre. În data de 11 mai 2015, un 

știință și cercetători din 39 de țări au 
ției Națiunilor Unite (ONU) și 

ției Mondiale a Sănătății (OMS), prin care atrag atenţia 
asupra efectelor nefaste ale câmpurilor electromagnetice pentru 

țelor umane şi solicită revizuirea normelor de 
st domeniu. Semnatarii acestui apel au publicat 

în total peste 2.000 de lucrări ştiinţifice pe tema efectelor pe 
care le au asupra sănătăţii radiaţiile neionizante, câmpurile 

Extremely Low 
folosite în domeniul electricităţii sau 

radiaţiile de radiofrecvenţă (RFR) utilizate pentru comunicaţii 

Atât acasă, cât şi la serviciu, dar şi în mijloacele de transport 
suntem expuşi zilnic la dispozitive care ne „agresează”: 

Fi, scannere, uși automate, 
diverse aparate electrocasnice, aparate medicale de ultimă 
generaţie, în general toate aparatele care generează un câmp 
electromagnetic. Cele mai susceptibile categorii de oameni la 

tive ale acestor câmpuri EM sunt femeile gravide, 
copiii şi tinerii care lucrează în medii unde folosesc telefoanele 

Există dovezi care arată că aceste 
câmpuri EM cauzează chiar tulburări mai grave, cum ar fi 

i anumite tipuri de cancer. Dr. Paul 
și profesor de toxicologie și al efectelor 

ții ale electromagnetismului la Facultatea de 
Medicină de la Universitatea McGill din Montreal (Canada), a 

te pe site-ul destul de 
am implicat în 

și am devenit, ca să 
șa, o persoană diferită de ceea ce inițial îndrumătorii 

x. 

un expert în efectele 
și dorința lui de a 

ții oamenilor și a mediului l-au 
ții de Medicină McGill. 

Primul aspect pe care Héroux l-a explicat este că aceste câmpuri 
electromagnetice de joasă frecvență, câmpurile cu frecvență 
înaltă, câmpurile electrice, microundele 
au, toate, efecte biologice similare asupra trupului uman. „
adevărat că frecvența influențează efectele
„dar în esență … aș putea, folosind un câmp electric sau un 
câmp magnetic, să produc același efect într
remarcat, de asemenea, că, deși câmpurile EM nu generează 
căldură, ele provoacă totuși efecte nocive. „
îndoială că putem vorbi în acest caz de efecte biologice
explicat el. „Impactul substanțial asupra sănătății pe care l
studiat mai mulți ani este clar. Efectul palpabil constă în 
creșterea facturilor ce țin de îngrijirea sănătă

Héroux și echipa sa au descoperit că aceste câmpuri EM ce au o 
frecvență de până la 60 Hertz (Hz) pot determina dezvoltarea 
celulelor canceroase, pot afecta fertilitatea 
avort spontan. Héroux estimează, în esen
electromagnetismul crește substanțial stresul oxidativ, care 
afectează proteinele și membranele celulare și rupe legăturile 
ADN. Un studiu publicat de revista americană 
Biology and Medicine și intitulat „Biological Effects of Electric 
and Magnetic Fieldsˮ („Efectele biologice ale câmpurilor 
magnetice și electriceˮ) a subliniat faptul că stresul oxidativ 
excesiv determină inflamație cronică, care provoacă, la rândul 
său, multe boli, inclusiv diabet, boli cardiovasculare 

Dr. Héroux avertizează că majoritatea dintre noi trăim în mod 
esențial într-un mediu în care suntem înconjura
de un nivel periculos de câmpuri EM. Tocmai de aceea, este 
bine să căutăm modalități adecvate menite să atenueze efectele 
nefaste cât mai mult posibil prin evitarea expunerii la ruterele 
WI-FI, folosirea cuptorului cu microunde 
generatoare de frecvențe electromagnetice.

Coca-Cola produce anual milioane de tone 
de ambalaje din plastic, obţinând profituri 
uriaşe, în timp ce lumea 

îneacă în deşeuri

      Lumea pur şi simplu se îneacă în poluările produse de 
marile industrii, iar oceanele noastre devin un spa
depozitare a deșeurilor, în timp ce producătorii de ambalaje 
de plastic şi companiile petrochimice
profituri uriaşe.   

n aceste condiţii, este surprinzător faptul că unul dintre cei 
mai mari producători de ambalaje din plastic, compania 
Coca-Cola, a recunoscut că produce anual câte 3,3 milioane 

de tone de ambalaje din plastic, echivalentul a 200.000 de sticle 
în fiecare minut. Compania a refuzat anterior să recunoască 
cifra, dar a dezvăluit în cele din urmă informa
Fundația Ellen MacArthur, o organizație non
care a desfășurat o campanie susţinută pentru a c
guvernele și cele mai mari corporații producătoare de plastic să 
se angajeze în reducerea și eliminarea ambalajului de plastic 
până în 2025.  

Î
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a explicat este că aceste câmpuri 
ță, câmpurile cu frecvență 

înaltă, câmpurile electrice, microundele și câmpurile magnetice 
au, toate, efecte biologice similare asupra trupului uman. „Este 

ța influențează efectele”, a remarcat Héroux, 
ță … aș putea, folosind un câmp electric sau un 

și efect într-o celulă.” El a 
și câmpurile EM nu generează 

și efecte nocive. „Nu există nicio 
îndoială că putem vorbi în acest caz de efecte biologice”, a 

țial asupra sănătății pe care l-am 
ți ani este clar. Efectul palpabil constă în 

ijirea sănătății.” 

și echipa sa au descoperit că aceste câmpuri EM ce au o 
ță de până la 60 Hertz (Hz) pot determina dezvoltarea 

celulelor canceroase, pot afecta fertilitatea și pot crește riscul de 
avort spontan. Héroux estimează, în esență, că 

ște substanțial stresul oxidativ, care 
și membranele celulare și rupe legăturile 

Un studiu publicat de revista americană Free Radical 
Biological Effects of Electric 

Efectele biologice ale câmpurilor 
ˮ) a subliniat faptul că stresul oxidativ 

ție cronică, care provoacă, la rândul 
său, multe boli, inclusiv diabet, boli cardiovasculare și cancer. 

avertizează că majoritatea dintre noi trăim în mod 
un mediu în care suntem înconjurați mai tot timpul 

de un nivel periculos de câmpuri EM. Tocmai de aceea, este 
ți adecvate menite să atenueze efectele 

ult posibil prin evitarea expunerii la ruterele 
FI, folosirea cuptorului cu microunde și alte surse 

țe electromagnetice. 

Cola produce anual milioane de tone 
de ambalaje din plastic, obţinând profituri 
uriaşe, în timp ce lumea pur şi simplu se 

îneacă în deşeuri 

Lumea pur şi simplu se îneacă în poluările produse de 
marile industrii, iar oceanele noastre devin un spațiu vast de 

șeurilor, în timp ce producătorii de ambalaje 
de plastic şi companiile petrochimice continuă să obțină 

n aceste condiţii, este surprinzător faptul că unul dintre cei 
mai mari producători de ambalaje din plastic, compania 

Cola, a recunoscut că produce anual câte 3,3 milioane 
valentul a 200.000 de sticle 

în fiecare minut. Compania a refuzat anterior să recunoască 
cifra, dar a dezvăluit în cele din urmă informațiile către 

ția Ellen MacArthur, o organizație non-guvernamentală 
șurat o campanie susţinută pentru a convinge 

și cele mai mari corporații producătoare de plastic să 
și eliminarea ambalajului de plastic 
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Fundaţia a publicat un raport care include și date de la alte 30 
de companii – inclusiv Mars, Kellogg, Unilever 
au acceptat să-și dezvăluie volumele anuale de ambalaje din 
plastic. Potrivit raportului, companiile produc în total 8 
milioane de tone de ambalaje din material plastic anual. Cifrele 
exacte ale utilizării materialelor plastice nu su
raport, însă Coca-Cola este responsabilă pentru circa 20% din 
producția globală de sticle PET, care se ridică la aproximativ 
500 de miliarde pe an. Şi, este important să reţineţi că doar 9% 
din totalul deşeurilor de plastic sunt reciclate.  

Utilizarea plasticului este esențială pentru funcționarea 
economiei globale și, deși provoacă daune uriașe mediului 
înconjurător, totuşi el este „responsabil” pentru progresele 
spectaculoase ale societății moderne în domeniul medicinii, 
conservării alimentelor, transportului de apă, igienei, 
tehnologiei de vârf etc. Cu toate acestea, într-o economie care 
pune cel mai mare accent pe profitul pe termen scurt 
care se învârte în jurul consumismului și a comodității, plasticul 
a devenit și el un blestem.  

Materialele plastice au inundat oceanele și sursele de apă ale 
lumii, secretând toxine și substanțe chimice în mediul marin, 
care va avea ca rezultat, în cele din urmă, uciderea 
microorganismelor marine şi a peştilor mici. Conform unui 
raport întocmit pentru Forumul Economic Mondial din 2016 de 
la Davos, Elveția, până în 2050 se estimează că deșeurile de 
plastic din oceane vor depăși populaţia de peşti.  

Cine conduce lumea? 
Familia Rothschild, 500 de trilioane de 

dolari avere 

       Cei care conduc cu adevărat planeta sunt un grup de 
oameni extrem de bogați, foarte bine organizați și care nu 
apar niciodată în văzul tuturor.  

e acolo, din anonimat, ei leagă și dezleagă mersul 
lumii. Cei care au auzit de ei, îi numesc Oculta 
Mondială sau Illuminati. 

De la cel mai înalt nivel imaginabil al puterii, ace
„iluminaţi”, necunoscuți celor mulți, guvernează aproape 
nestingherit. Ei fac legi și revoluții, ei instaurează guverne, ei 
hotărăsc ce țări dispar pentru ca altele să le ia locul. Ei „fab
noi ideologii și chiar religii. Se spune că ei au creat orânduirea 
capitalistă, dar tot ei au creat-o și pe cea comunistă. Ei făuresc 
tratatele militare și economice internaționale, ei schimbă 
regimuri politice și președinți de state, ca pe niște sim
uzate ale unei mașini. 

D
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Familia Rothschild, 500 de trilioane de 

cu adevărat planeta sunt un grup de 
ți, foarte bine organizați și care nu 

și dezleagă mersul 
lumii. Cei care au auzit de ei, îi numesc Oculta 

 

De la cel mai înalt nivel imaginabil al puterii, acești aşa-zişi 
ți celor mulți, guvernează aproape 
și revoluții, ei instaurează guverne, ei 

țări dispar pentru ca altele să le ia locul. Ei „fabrică” 
și chiar religii. Se spune că ei au creat orânduirea 

și pe cea comunistă. Ei făuresc 
și economice internaționale, ei schimbă 

și președinți de state, ca pe niște simple piese 

Metoda lor de lucru este simplă dar eficientă 
în 3 pași: PROBLEMĂ, REACȚIE, SOLUȚIE.

1. În primul rând ei creează o PROBLEMĂ (conflicte, războaie, 
revoluții, dezastre, presupuse ameninţări 
epidemii, terorism etc.). Creează conflicte 
cele două părți provocate luptă una împotriva celeilalte și nu 
contra adevăratului instigator, pe care de cele mai multe ori nici 
nu îl bănuiesc. Şi tot ei finanțează toate părțile implica
conflict. 
2. Apoi, prin intermediul manipulării difuzate prin mass
determină o REACȚIE în rândul populației, care va solicita o 
rezolvare a problemei apărute.
3. În final tot ei vin cu SOLUȚIA, care era de fapt o măsură pe 
care doreau să o impună populaţiei, dar era necesar să facă în 
aşa fel încât populaţia să o accepte ca fiind singura „soluţie” 
viabilă în situaţia „apărutăˮ. Soluţia aproape întotdeauna are 
consecinţe nefaste asupra populației: sărăcie, restrângerea unor 
drepturi și libertăți etc. – vezi urmările atentatelor din 9/11, 
armele lui Saddam, criza financiară… 

Ei trec întotdeauna drept instanța împăciuitoare care pune capăt 
conflictelor sau cea care oferă soluţii pentru prevenirea aşa
ziselor ameninţări (vezi vaccinarea antigripală)
lor este să controleze și să conducă întreaga planetă prin crearea 
unei Noi Ordini Mondiale și a unui Guvern Mondial unic. 
Aceste fiinţe nu sunt interesate să câ
„fabrica de bani” este a lor. Ei pot avea oricâ
își mai poate dori cineva care are toți banii din lume? Putere și 
control! Acesta este scopul lor. 

Pentru a deține puterea absolută și controlul întregii planete ei, 
intenționează să obţină: 
1. Stabilirea unui Guvern Mondial unic 
Mondiale; 
2. Distrugerea identității naționale a statelor lumii;
3. Distrugerea tuturor religiilor lumii (în special a 
creștinismului) și înlocuirea lor cu o religie unică de tip New 
Age; 
4. Controlul total al populației globului și al fiecărui om în p
precum și transformarea lor în „sclavi de tip modern
5. Reducerea masivă a populației globului până la o limită ușor 
de susținut de către mediul și resursele planetei;
6. Promovarea depravării și a obiceiurilor rele pentru 
îndepărtarea moralei creștine; 
7. Distrugerea modelului actual de societate 
bază, familia; 
8. Distrugerea libertății de exprimare și restrângerea unor 
drepturi fundamentale ale fiinţei umane.

Toate acestea se petrec chiar acum și într
mai accelerat. 

Aşa-zişii „iluminaţi” ocupă cele mai înalte poziţii în toate 
ierarhiile existente, sunt cu toţii extrem de bogaţi şi se află 
„deasupra legii”. Cu toate acestea, majoritatea dintre ei nu apar 
niciodată pe listele cunoscute de noi cu cei mai bogaţi o
din lume. Ceea ce îi interesează pe ei nu este nicidecum să fie 
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Metoda lor de lucru este simplă dar eficientă și poate fi descrisă 
și: PROBLEMĂ, REACȚIE, SOLUȚIE. 

1. În primul rând ei creează o PROBLEMĂ (conflicte, războaie, 
ții, dezastre, presupuse ameninţări – spre exemplu, 

epidemii, terorism etc.). Creează conflicte și războaie în care 
ți provocate luptă una împotriva celeilalte și nu 

contra adevăratului instigator, pe care de cele mai multe ori nici 
țează toate părțile implicate în 

2. Apoi, prin intermediul manipulării difuzate prin mass-media, 
ȚIE în rândul populației, care va solicita o 

rezolvare a problemei apărute. 
ȚIA, care era de fapt o măsură pe 

ună populaţiei, dar era necesar să facă în 
aşa fel încât populaţia să o accepte ca fiind singura „soluţie” 

ˮ. Soluţia aproape întotdeauna are 
ției: sărăcie, restrângerea unor 

vezi urmările atentatelor din 9/11, 
 

ța împăciuitoare care pune capăt 
conflictelor sau cea care oferă soluţii pentru prevenirea aşa-
ziselor ameninţări (vezi vaccinarea antigripală). Practic scopul 

și să conducă întreaga planetă prin crearea 
și a unui Guvern Mondial unic. 

Aceste fiinţe nu sunt interesate să câștige bani, deoarece 
„fabrica de bani” este a lor. Ei pot avea oricâți bani doresc. Ce 
și mai poate dori cineva care are toți banii din lume? Putere și 

ține puterea absolută și controlul întregii planete ei, 

1. Stabilirea unui Guvern Mondial unic și a unei Noi Ordini 

ții naționale a statelor lumii; 
3. Distrugerea tuturor religiilor lumii (în special a 

știnismului) și înlocuirea lor cu o religie unică de tip New 

ției globului și al fiecărui om în parte 
sclavi de tip modern”; 

ției globului până la o limită ușor 
ținut de către mediul și resursele planetei; 

și a obiceiurilor rele pentru 

7. Distrugerea modelului actual de societate și a celulei ei de 

ții de exprimare și restrângerea unor 
drepturi fundamentale ale fiinţei umane. 

și într-un ritm din ce în ce 

zişii „iluminaţi” ocupă cele mai înalte poziţii în toate 
ierarhiile existente, sunt cu toţii extrem de bogaţi şi se află 
„deasupra legii”. Cu toate acestea, majoritatea dintre ei nu apar 
niciodată pe listele cunoscute de noi cu cei mai bogaţi oameni 
din lume. Ceea ce îi interesează pe ei nu este nicidecum să fie 
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cunoscuţi, ci doar să deţină bogăţiile şi controlul planetei, 
precum şi să îşi urmeze planurile de dominare a umanităţii.  

Aşa-zişii „iluminaţi” îşi exercită controlul prin intermediul a 
câteva familii care formează Aristocraţia Neagră a planetei. 
Aceste familii sunt (în ordine alfabetică): 
1. Dinastia Astor 
2. Dinastia Bundy 
3. Dinastia Collins 
4. Dinastia DuPont 
5. Dinastia Freeman 
6. Dinastia Kennedy 
7. Dinastia Li 
8. Dinastia Onassis 
9. Dinastia Reynolds 
10. Dinastia Rockefeller 
11. Dinastia Rothschild 
12. Dinastia Russell 
13. Dinastia Van Duyn 

Mass-media controlată aproape în întregime de aceste familii ne 
spune că Bill Gates este cel mai bogat om din lume, cu o avere 
de 54 miliarde dolari, sau Carlos Slim Helú din Mexic, cu 74 
miliarde de dolari. 

Despre familia Rothschild și influența lor în diferite țări și 
continente  

De fapt acești miliardari nu pot concura nici pe departe cu Sir 
Evelyn de Rothschild (Dinastia Rothschild) care deține 
uluitoarea sumă de 500 trilioane de dolari (mai mult de jumătate 
din averea totală a lumii!!!). Cu averea acestei familii poate fi 
hrănită și îmbrăcată toată populația globului. Averea familiei 
Rothschild este estimată la 500 de trilioane de dolari, adică 
500.000 de miliarde de dolari, adică 500.000.000.000.000 
dolari. 

- Influența acestei familii în Germania și Anglia  

În 1750, Mayer Amschel Bauer a cumpărat banca tatălui său de 
la Frankfurt şi i-a modificat numele în Rothschild. Mayer s-a 
căsătorit. A avut cinci băieţi şi cinci fete. Prenumele fiilor săi 
erau Amschel, Salomon, Nathan, Kalmann (Karl) şi Jacob 
(James). Ascensiunea sa s-a accelerat atunci când a primit 
favorurile prinţului Wilhelm al IX-lea de Hesse-Hanau. În 
prezenţa sa, a luat parte la întâlnirile francmasonilor din 
Germania. Acest prinţ, prieten al dinastiei de Hanovra, avea 
venituri financiare considerabile pentru că îşi închiria 
mercenarii de Hesse regelui englez (de Hanovra). Aceşti 
mercenari au constituit trupele care au luptat, mai târziu, contra 
armatei lui George Washington în Valley Forje. Rothschild a 
devenit bancherul personal al lui Wilhelm. Când acesta din 
urmă a fost nevoit să fugă în Danemarca din cauza tulburărilor 
politice, el a depus la banca Rothschild salariul mercenarilor, 
adică 600.000 de lire. Nathan Rothschild (fiul mai mare al lui 
Mayer Amschel) a adus cu el la Londra aceşti bani, graţie 
cărora a putut deschide o bancă. Aurul care a servit drept 
garanţie a fost depus la East India Company. Nathan a obţinut 

un profit de 400% împrumutând bani ducelui de Wellington, 
finanţând astfel operaţiunile sale militare, şi vânzând de 
asemenea, mai târziu, într-un mod ilegal, aurul care trebuia să 
servească drept garanţie. Aceste tranzacţii au stat la originea 
giganticei averi a familiei Rothschild.  

 
Mayer Amschel Bauer 

După acel moment a început comerţul bancar internaţional al 
familiei: fiecare fiu şi-a deschis o bancă într-o ţară diferită: 
Amschel la Berlin, Salomon la Viena, Jacob la Paris şi Kalmann 
la Neapole. Salomon Rothschild era membru francmason. 
Mayer Amschel Rothschild a scris în testamentul său că averea 
familiei sale era necesar să se dezvolte în viitor, că cel mai în 
vârstă dintre fiii săi avea puterea decisivă şi judeca cazurile de 
dezacorduri şi, de asemenea, că toate socotelile era necesar să 
rămână absolut secrete, în special pentru guverne. 

În 1773, Mayer s-a întâlnit în secret, în casa Rothschild din 
Frankfurt, cu 12 comanditari şi oameni influenţi pentru a evalua 
un proiect care controla toată averea mondială. După spusele lui 
Herbert G. Dorsey, aceştia au subliniat, între altele, faptul că 
statutul de funcţionare al Băncii Angliei permisese să se 
exercite o influenţă considerabilă asupra averii englezeşti. Ei au 
stabilit, de asemenea, că era necesar ca această bancă să exercite 
un control absolut cu scopul ca ei să poată crea bazele care să 
permită exercitarea controlului asupra averii mondiale. Ei au 
schiţat în planul respectiv marile linii directoare care era necesar 
să fie urmate. Conform lucrării lui Dorsey şi William Guy Carr, 
intitulată Pawns in the Game (Pioni pe tabla de joc), acest plan 
a fost în cele din urmă cunoscut sub numele de „Protocoalele 
Înţelepţilor Sionuluiˮ. 

În paralel cu expansiunea financiară, avea loc o expansiune şi în 
domeniul informativ. Bătălia de la Waterloo (iunie 1815) a fost 
prilejul pentru cea mai bună lovitură financiară pe care a 
elaborat-o familia Rothschild. Aceasta a fost posibilă datorită 
unui sistem perfect de spionaj şi de curierat în toată Europa. La 
20 iunie 1815, unul dintre agenţii lor a sosit direct de pe câmpul 
de bătălie şi l-a informat pe Nathan Rothschild despre 
înfrângerea francezilor. Acesta s-a grăbit să ajungă imediat la 
Bursa de la Londra şi i-a făcut pe toţi cei de acolo să creadă că 
Anglia a pierdut războiul, prin faptul că a vândut toate acţiunile 
sale „English Consulˮ. Zvonul s-a răspândit repede, astfel că 
majoritatea acţionarilor, cuprinşi de panică imaginându-şi că 
vor pierde totul, au vândut la rândul lor acţiunile „English 
Consulˮ. După câteva ore, valoarea acţiunilor respective a căzut 
la 5 cenţi. Atunci, Nathan le-a recumpărat pe toate cu preţul 
unei bucăţi de pâine. La scurt timp, vestea oficială privind 
victoria Aliaţilor la Waterloo s-a răspândit în întreaga Londră. 
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În câteva secunde, valoarea „English Consulˮ a depăşit prima sa 
valoare şi a crescut neîncetat. În acest mod extrem de abil şi 
inteligent, Nathan a obţinut controlul economiei engleze. Într-o 
noapte, averea, deja gigantică, a familiei Rothschild s-a 
multiplicat de 20 de ori! 

- Influența în Franța  

În 1817, francezii au efectuat un acord pentru a obţine un credit 
considerabil de la banca franceză Ouvard şi de la Baring 
Brothers din Londra, însă nu s-au adresat familiei Rothschild. În 
anul următor, Franţa a avut din nou nevoie de un credit, însă au 
evitat încă o dată această familie, ceea ce nu le-a plăcut 
membrilor acesteia, fireşte. Ei au urmărit prin toate mijloacele 
posibile să convingă guvernul francez să le încredinţeze 
afacerea, dar a fost în van. La 5 noiembrie 1818 a intervenit un 
eveniment neaşteptat. Cursul obligaţiunilor guvernului francez 
care nu a încetat să urce timp de un an a început deodată să 
scadă fără întrerupere. Atmosfera era tensionată la curtea 
regelui Ludovic al XVIII lea. Singurii care-şi râdeau în barbă 
erau însă fraţii Rothschild, Kalmann şi Jacob. Aceştia 
cumpăraseră, în octombrie 1818, o cantitate enormă de 
obligaţiuni ale guvernului francez graţie ajutorului agenţilor lor 
şi a rezervelor lor nelimitate, obligaţiuni emise de rivalii lor – 
Ouvard şi Baring Brothers. Cursul obligaţiunilor era deci 
ridicat. Dar la 5 noiembrie 1818, piaţa liberă a principalelor 
locuri comerciale din Europa a început să fie inundată de 
numeroase obligaţiuni, ceea ce a provocat o panică pe piaţă. 
Situaţia s-a răsturnat dintr-o singură lovitură, Rothschild-zii au 
devenit numărul unu în Franţa. Ei au beneficiat apoi de toată 
atenţia curţii franceze, chiar dincolo de domeniul finanţelor. La 
Paris, casa Rothschild a început să controleze Franţa după 
înfrângerea francezilor, şi la Londra, Nathan, controlând Banca 
Angliei, exercita o influenţă directă asupra Parlamentului 
britanic. 

- Ce se petrece însă cu finanţele în SUA?  

Preşedinţii americani Benjamin Franklin şi Thomas Jefferson se 
opuneau ideii unei bănci centrale particulare care ar controla 
banii americani. După moartea lui Franklin în 1790, agenţii lui 
Rothschild i-au propus lui Alexander Hamilton un post de 
ministru de finanţe. Acesta a creat prima Bancă Națională a 
SUA, prima bancă centrală americană. Ea era structurată ca 
Banca Angliei şi era controlată, desigur, de familia Rothschild. 
În 1811 s-a terminat contractul băncii cu SUA. Economia 
americană era deja atât de destabilizată încât contractul de cinci 
ani nu a fost reînnoit. Drept urmare, Rothschild-zii au uzat de 
influenţa lor asupra parlamentului englez pentru ca Anglia să 
ceară să i se dea coloniile sale din America. Acest fapt a 
antrenat războiul din 1812-1814. Acest război a îndatorat atât de 
mult SUA încât nu-i rămânea altceva de făcut decât să facă alte 
credite la bănci (faţă de banca centrală). În 1836, sub 
preşedintele Andrew Jackson, ea a fost din nou mulţumită însă 
şi-a reluat concesia în 1863 şi în 1913 a devenit Banca Rezervei 
Federale, astăzi banca centrală americană. 

În timpul războiului de Secesiune (1861-1865), statele din Nord 
(opuse sclavagismului) le-au combătut pe cele din Sud 
(favorabile menţinerii sclavagismului). Înainte de război, 
familia Rothschild şi-a trimis agenţii pentru a lua poziţie pentru 
Uniune în SUA, şi în acelaşi timp alţi agenţi ai familiei au 
manipulat o atitudine contra Uniunii în America. Când a început 
războiul, banca Rothschild din Londra a finanţat Nordul SUA şi 
cea din Paris pe cei din Sud. Singurii care au avut de câştigat 
din acest război au fost Rothschild-zii. În acest timp, 
preşedintele Lincoln, primul preşedinte catolic, şi-a dat seama 
de jocul ocult al celor din familia Rothschild şi a refuzat, în 
1862 şi 1863, să le plătească profiturile care se ridicau la sume 
colosale. În schimb, la scurt timp, Congresul a imprimat dolari 
Green Back pentru a plăti trupele Uniunii. Desigur, asta nu era 
în acord cu planul familiei Rothschild. Consecinţa a fost că unul 
din agenţii lor, John Wilkes Booth, l-a asasinat la ordinul lor pe 
Lincoln la data de 14 aprilie 1865. Mai târziu, acesta a fost 
eliberat din puşcărie de Cavalerii Cercului de Aur şi a revenit în 
Anglia cu o sumă considerabilă oferită de familia Rothschild. 
După moartea lui Lincoln, dolarii Green Back au fost din nou 
retraşi din circulaţie şi recumpăraţi la un preţ ridicol de către 
bancherii Morgan, Belmont şi Rothschild. 

 

Revenind la familiile ale căror membri ocupă poziţii în toate 
ierarhiile existente, reamintim că Liniile „de sânge” ale 
arborilor genealogici ale celor 13 familii care controlează 
Ordinul aşa-zişilor „iluminaţi” merg înapoi cu mii de ani în 
urmă. Din acest motiv, David Icke scrie în lucrarea Secretul 
Suprem că aceste 13 familii alcătuiesc „o rasă de oameni care 
nu se încrucişează decât între ei (cu o linie genealogică 
aproape continuă), un fel de «rasă în interiorul rasei». Aceasta 
a fost creată în antichitate, în Orientul Mijlociu şi în Orientul 
Apropiat. De-a lungul miilor de ani care au urmat, această rasă 
şi-a extins continuu puterile, acaparând practic întregul 
glob.[…] Practic, procesul a durat mii de ani. Structurile 
instituţiilor moderne de control: guvernele, sistemul bancar, 
lumea afacerilor, armatele şi mass-media nu au fost infiltrate 
de această forţă, ci au fost chiar create de ea, de la bun 
început.”  

Autori şi cercetători în domeniul periculos al societăţilor secrete 
şi al conspiraţiilor globale, precum David Icke, Ryan Burke, 
Juri Lina, Morgan Gricar, A. Ralph Epperson, Jan Van Helsing, 
Fritz Springmeier, Serge Monaste sau Vernon Staufer sunt de 
părere că aşa-zişii „iluminaţi” dirijează întreaga activitate 
mondială prin intermediul aşa-numitei Aristocraţii Negre. 

Însăşi societăţile secrete de rang secund precum Cavalerii 
Templieri, Iezuiţii, Maltezii, Francmasoneria, Partidul Nazist şi 
cel Comunist, Organizaţiile Thule şi Ordo Templis Orientalis, 
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Grupul Bilderberg, Comisia Trilaterală etc. ar fi conduse de 
membrii Nobilimii Negre. Chiar şi în istoria oficială este 
binecunoscută perioada de tristă amintire din istoria Veneţiei şi 
a Genovei, perioada în care Nobilimea Neagră şi-a făcut apariţia 
publică pentru prima oară în secolul al XII-lea, preluând 
monopolul afacerilor. Oamenii i-au numit Nobilimea Neagră 
datorită cruzimii, lăcomiei şi lipsei totale a oricărui atribut 
moral sau creştinesc. Printr-un şir nemăsurat de crime, violuri, 
răpiri, şantaje, terorism, jafuri şi chiar magie neagră, membrii 
Aristocraţiei Negre au anihilat orice formă de opoziţie pentru a-
şi atinge scopurile. Cu trecerea timpului au devenit excesiv de 
bogaţi, puternici şi influenţi. Descendenţii acestora ar deţine şi 
în prezent monopolurile asupra comerţului mondial şi sunt 
adevăraţii stăpâni ai Mafiei italiene. Autorul Fritz Springmeier, 
în lucrarea Bloodlines of the Illuminati, enumera cele 13 familii 
care alcătuiesc forul conducător al Nobilimii Negre: Astor, 
Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li (din China), 
Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russel, van Duyn si casa 
Merovingiană. 

Cercetatorul John Coleman, care a studiat istoricul Nobilimii 
Negre, afirma că rădăcinile lor pot fi urmărite dincolo de 
oligarhii medievali ai Veneției. Aceștia ar fi avut origine 
asiatică și s-ar fi căsătorit cu membrii caselor regale europene, 
de peste 800 de ani. Din punct de vedere al legăturilor „de 
sânge”, toate casele regale europene sunt înrudite. Pentru a 
înţelege aceste informaţii care la prima vedere sunt şocante, să 
analizăm un exemplu simplu: arborele genealogic al familiei 
Windsor. Actualmente în Europa majoritatea statelor sunt 
organizate ca republici si sunt conduse de un preşedinte ales 
prin vot popular. În schimb, Belgia, Olanda, Marea Britanie, 
Suedia, Danemarca, Norvegia, Spania sunt regate, fiind conduse 
de un rege sau de o regină. Descendenţele regale, aşa cum ştim, 
sunt stabilite prin diverse legi sau reguli specifice în fiecare ţară 
şi nu sunt sub nicio formă sub incidenţa unor decizii mai mult 
sau mai puţin „democratice”. Actualul rege al Belgiei, regele 
Suediei şi cel al Norvegiei, precum şi reginele Marii Britaniei, 
Olandei şi Danemarcei sunt cu toţii rude de sânge, trăgându-se 
din familia Windsor. Mai mult decât atât, ultimii regi care au 
fost înlăturaţi de la putere prin revoluţii în Italia, România, 
Iugoslavia, Bulgaria şi Grecia, făceau şi ei parte din aceeaşi 
familie Windsor, regăsindu-se absolut toţi în arborele ei 
genealogic. Cu siguranţă aceasta nu poate fi o coincidenţă! Ei s-
au căsătorit între ei de-a lungul timpului. 

Puterea pe care au ajuns să o aibă aşa-zişii „iluminaţi” se 
bazează pe de o parte pe cunoaşterea anumitor aspecte oculte şi 
pe de altă parte pe forţa banului prin care ei controlează întreaga 
economie mondială. Ei sunt cei care deţin băncile 
internaţionale, afacerile cu petrol, cele mai importante corporaţii 
din industrie şi comerţ. Ei controlează şi manipulează 
politicienii şi deţin efectiv majoritatea guvernelor, sau măcar le 
controlează. Un exemplu foarte grăitor este modul în care se fac 
alegerile prezidenţiale în majoritatea ţărilor aşa-zis democratice. 
Nu mai este un secret pentru nimeni că acel candidat care 
dispune de cea mai consistentă sponsorizare este cel care câştigă 
alegerile, cu extrem de rare excepţii. În acest mod, politica este 
controlată prin forţa banului. De cele mai multe ori, aşa-zişii 
„iluminaţi” susţin principalii candidaţi doar pentru a fi siguri că 

vor câştiga. Acest mecanism simplu de control explică faptul că 
în SUA, marea majoritate a preşedinţilor americani aleşi 
„democratic” prin vot popular din 1776 şi până în prezent sunt 
înrudiţi între ei. Toţi aceştia sunt rude de sânge şi prin urmare se 
poate afirma că ei alcătuiesc un fel de „casă regală” sau 
dinastie. 

Aşa-zişii „iluminaţi” urmăresc instaurarea Noii Ordini 
Mondiale, în care planeta va fi condusă de un unic guvern 
mondial, controlat de ei. În acest sens, în ultimele decenii au 
avansat mai mult decât în sute de ani. Pentru sceptici, cel mai 
elocvent exemplu este crearea Uniunii Europene, care face ca 
toate ţările europene să aibă un guvern unic – Comisia 
Europeană. Atenţie: niciunul dintre adevăraţii conducători ai 
Europei de azi nu este ales şi nu există niciun mecanism efectiv 
prin care popoarele europene să poată controla deciziile acestui 
guvern european. 

Regele Mihai, un urmaş al lui Nathan Mayer Rothschild  

Prinţul Alexei al Rusiei (1904-1918), fiul ultimului ţar al 
Rusiei, Nicolae al II-lea, a rămas celebru în istorie pentru că a 
suferit de hemofilie, o boală genetică rară. De unde a căpătat 
acest copil această boală? De la străbunica sa, celebra regină 
Victoria a Marii Britanii (1819-1901). Prinţul Alexei a fost 
copilul ţarului Nicolae al II-lea şi al împărătesei Alexandra 
Romanov (1872-1918), la rândul ei fiica prinţesei Alice a Marii 
Britanii (1843-1878), copilul reginei Victoria. 

 
Regina Victoria 

Un alt fiu al reginei Victoria, prinţul Leopold, duce de Albany 
(1853-1884), a suferit, de asemenea, de hemofilie. Tot misterul 
e dat de faptul că niciunul din înaintaşii reginei Victoria n-a 
suferit de vreo formă de hemofilie. Părinţii reginei au fost 
prinţul Edward, duce de Kent (1767-1820) şi Victoria de Saxe-
Coburg-Saalfeld (1786-1861). Niciunul dintre ei nu a fost 
hemofilic; în plus, Victoria de Saxe-Coburg-Saalfeld a mai avut 
alţi doi copii, dintr-o altă căsătorie, ambii copii (dar şi urmaşii 
lor), neavând probleme de hemofilie. 

Cum regina Victoria n-a moştenit boala de la niciunul dintre 
părinţi, misterul se poate rezolva dacă am presupune că regina 
Victoria n-a fost fiica prinţului Edward (la rândul său, fiul 
regelui George al III-lea al Marii Britanii), ci a unui alt bărbat. 
Un cercetător pe nume Greg Hallett, citând anumite surse 
secrete, crede că regina Victoria n-a fost fiica prinţului Edward, 
ci a celebrului bancher evreu Nathan Mayer Rothschild (1777-
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1836), al cărui tată, bogatul comerciant Mayer Amschel Bauer 
(1743-1812), era întemeietorul maleficei organizaţii 
francmasonice Illuminati. Dar, dacă tatăl ilegitim al reginei 
Victoria a Marii Britanii a fost Nathan Mayer Rothschild, există 
vreo dovadă că familia evreiască Rothschild a suferit vreodată 
de hemofilie?  

Nu există dovezi clare dar, o scurtă căutare pe internet, poate 
oferi anumite indicii. De exemplu, unul dintre descendenţii 
actuali ai familiei Rothschild, Chantal Rothschild, este un 
cercetător din Franţa care suferă de hemofilie. De asemenea, 
familia Rothschild sponsorizează o asociaţie din SUA privind 
hemofilia. În plus, coincidenţă sau nu, evreii europeni şi cei din 
Iraq sunt cel mai des afectaţi de această boală genetică. 

Mai există şi alte elemente care constituie niște semne de 
atenționare. De exemplu, până în secolul al XIX-lea evreii n-au 
fost niciodată bine văzuţi în înalta societate britanică, fiind într-
un fel „interziși”. Nathan Rothschild (1840-1915), nepotul lui 
Nathan Mayer Rothschild, a fost primul evreu britanic care a 
fost făcut Lord, având astfel acces la Camera Lorzilor, iar tatăl 
său, Lionel Rothschild, a fost primul parlamentar evreu în 
Parlamentul Marii Britanii. Fără influenţa reginei Victoria, toate 
acestea nu s-ar fi petrecut niciodată. În plus, unele dintre fiicele 
lui Nathan Mayer Rothschild, Hannah Mayer (1815–1864) s-a 
căsătorit în 1839 cu Henry FitzRoy (1807-1859), descendentul 
regelui englez Charles al II-lea (1630-1685). 

Dacă regina Victoria a fost şi ea un membru al familiei 
Illuminati Rothschild, atunci consecinţele ar fi greu de conturat 
pentru întreaga istorie până în prezent. Descendenţii reginei 
Victoria au contribuit la formarea tuturor caselor regale din 
Europa, inclusiv cele din România. Aşadar, marile case regale 
ale Europei au fost „răspânditeˮ cu „virusul Rothschild”? 

În ceea ce priveşte casa regală a României, reprezentată la 
momentul actual prin regele Mihai, se pare că şi acesta ar fi un 
urmaş al ticălosului de Nathan Mayer Rothschild. Bunica 
regelui Mihai a fost regina Maria (1875-1938), care era fiica 
ducelui Alfred (1844-1900), acesta din urmă fiind fiul reginei 
Victoria. Aşadar, regele nostru e un urmaş al creatorului real al 
organizaţiei malefice Illuminati. Regele Mihai I al României – 
un urmaș al infamului bancher evreu Nathar Mayer the 
Rothschild! 

Toți monarhiștii, sclavi supuși ai regelui, ar fi necesar să 
cunoască câteva date istorice care sunt revelatoare. În primul 
rând este mason și are legătură cu cavalerii de Malta. Faptul că 
regele Mihai are legătură cu această societate secretă nu ar fi 
cazul să ne uimească, dat fiind faptul că orice rege de pe această 
planetă are astfel de legături; de altfel aceste societăţi sunt 
create și coordonate de indivizii aroganți din familiile regale! 
Regele Mihai, după cum s-a demonstrat, nu este altceva decât 
urmașul lui Nathan Mayer de Rothschild, membru al infamei 
dinastii Rothschild, care se știe că, alături de Rockefelleri, 
conduc planeta! Regele Mihai are legătură și cu CFR (Consiliul 
pentru Relații Externe), dar și cu Grupul Bilderberg. 

În prezența „Sanctității” sale Papa Benedict al XVI-lea, Regele 
Mihai a fost invitat la Vatican să participe la ceremoniile 
aniversării a 900 de ani de la recunoașterea oficială a Ordinului 
Suveran de Malta, în anul 1113, după cum anunța printr-un 
comunicat Casa Regală a României. „Regele Mihai este însoțit 
de altețele lor regale Principesa moștenitoare, Principele Radu 
și Principele Nicolae”, mai spunea comunicatul. Regele Mihai 
răspundea astfel invitației oficiale a Alteței Sale Eminentisime 
Fra’ Mattew Festing, Principe şi Mare Maestru al Ordinului 
Suveran Militar şi Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de 
Rodos şi de Malta, mai preciza sursa citată. „Ordinul Suveran 
Militar de Malta este un ordin religios, de natură tradiţional 
nobilă, militar-cavalerească. Ordinul este subiect suveran de 
drept internațional, activitatea sa desfășurându-se pe baza 
«Cartei Constituționale» și a «Codului Ordinului», revizuit în 
anul 1997. Ordinul cuprinde 10.000 de cavaleri, răspândiți pe 
întreaga suprafață a globului, împărțiți în trei categorii. 
Misiunea Ordinului este sintetizată de motto-ul «Tuitio Fidei et 
Obsequium Pauperum»” („Apărarea credinței și asistență 
pentru cei săraci”). 

 
Regele Mihai I 

Ordinul Suveran de Malta a stabilit relații diplomatice cu 
România în anul 1932, sub domnia Regelui Carol al II-lea. 
Primele acțiuni umanitare ale Ordinului s-au desfășurat, însă, pe 
teritoriul ţării noastre începând cu secolul al XIII-lea. „Regele 
Mihai I a făcut o vizită la Roma, la invitaţia Suveranului 
Ordinului, în ianuarie 2012, iar Principesa Moştenitoare şi 
Principele Radu au fost primiți de Suveranul Ordinului, tot la 
Roma, în octombrie 2012”, mai spune sursa citată.  

Regele Mihai I este un continuator al agendei frăţiei ca 
majoritatea celor din familiile regale. Regele Mihai este 
urmaşul lui Nathan Mayer Rothschild având legături directe de 
sânge cu familia regală britanică, mai mult decât atât, el fiind 
văr de gradul 3 cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. 

Schema expusă de cercetătorii în domeniu este următoarea: 
1. Nathan Mayer Rothschild (1777-1836) se căsătoreşte cu 
Victoria de Saxe-Coburg-Saalfeld (1786-1861) 
2. Rezultă Regina Victoria a Marii Britanii (1819-1901) 
3. Apoi urmează la tron Ducele Alfred de Saxa-Coburg (1844-
1900) 
4. Apoi urmează Regina Maria a României (1875-1938), care se 
căsătoreşte cu Regele Ferdinand al României (1865-1927) 
5. Din care rezultă Regele Carol al II lea al României (1893-
1953) 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 



 

        162162162162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019 
       

 

6. După care preia puterea Regele Mihai I al României (1921 - 
1947).  

Cam aceasta ar fi linia de sânge. Să nu credeţi cumva că aceste 
familii sunt separate. Ei sunt cei care au conspirat şi controlat 
planeta, însa acum mai mult ca niciodată aproape că deţin 
controlul absolut. Oamenii sunt şocaţi când aud de căsătorii în 
interiorul familiei sau de incest, însă aceşti indivizi nu degeaba 
suferă de hemofilie, pentru că ei chiar asta fac – se căsătoresc 
între ei. 

Regele Mihai colecţiona maşini în timp ce lumea murea de 
foame. Pentru toate crimele care s-au petrecut atât în regimul 
fascist cât şi în cel comunist, singurul responsabil, singurul care 
semna pe hârtii şi decrete era această persoană. El a plecat 
fiindcă lumea nu îl mai suporta, era admonestat pe stradă în anii 
aceia. Problema este că a plecat cu valori care astăzi ar fi 
însemnat 100 de milioane de $ iar după ce a revenit, a primit 
castele şi terenuri (5 castele şi 40.000 ha de pământ + alte 30 de 
proprietăţi).  

În perioada 13-15 iunie 1990 revolta protestatarilor din Piaţa 
Universităţii, renumita Mineriadă, a fost de fapt o tentativă de 
lovitură de stat, identică cu cea de la Kiev, Ucraina. 

Să ne reamintim anumite aspecte. În perioada 15-20 martie 
1990, au loc revolte la Târgu Mureş organizate de Tokes şi de 
UDMR şi de alte asociaţii fasciste şi masonice din Timişoara, 
pentru autonomie maghiară şi Înfiinţarea Republicii 
Transilvania, conform Declaraţiei din 16 iunie 1990 de la 
Budapesta, Ungaria, declaraţie semnată şi de regele torţionar 
Mihai, dar Iliescu a intervenit prompt ca să nu îi ia cineva 
„ciolanul”. 

Tokes, UDMR şi alte asociaţii fasciste din Timişoara vin la 
Bucureşti pe 21 martie 1990 şi ocupă Piaţa Universităţii 
declarând greva foamei şi vociferând timp de 52 de zile, în 
frunte cu agentul mason şi Mossad Stelian Tănase, solicitând 
punctul 8 de la Timişoara („8. Ca o consecinţă a punctului 
anterior, propunem ca legea electorală să interzică pentru 
primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură, pe 
orice listă, al foştilor activişti comunişti şi al foştilor ofiţeri de 
Securitate. Prezenţa lor în viaţa politică a ţării este principala 
sursă a tensiunilor şi suspiciunilor care frământă astăzi 
societatea românească. Până la stabilizarea situaţiei şi 
reconcilierea naţională, absenţa lor din viaţa publică este 
absolut necesară. Cerem, de asemenea, ca în legea electorală 
să se treacă un paragraf special care să interzică foştilor 
activişti comunişti candidatura la funcţia de preşedinte al ţării. 
Preşedintele României trebuie să fie unul dintre simbolurile 
despărţirii noastre de comunism. A fi fost membru de partid nu 
este o vină. Ştim cu toţii în ce măsură era condiţionată viaţa 
individului, de la realizarea profesională până la primirea unei 
locuinţe, de carnetul roşu şi ce consecinţe grave atrăgea 
predarea lui. Activiştii au fost însă acei oameni care şi-au 
abandonat profesiile pentru a sluji partidul comunist şi a 
beneficia de privilegiile materiale deosebite oferite de acesta. 

Un om care a făcut o asemenea alegere nu prezintă garanţiile 
morale pe care trebuie să le ofere un Preşedinte (...)”.)  

Cunoașteţi faptul că Țarul Alexandru a urmărit să poarte 
discuții cu Ordinul iezuit pentru a-i sprijini efortul de război 
care ar fi urmat contra Franței, într-un moment în care se 
presupunea că iezuiții erau reprimați de către Papă? Se pare că 
Alexandru a presupus că iezuiții au multă putere și influență. 
Mulți iezuiți s-au mutat la St. Petersburg dar și în Marea 
Britanie, unde statul britanic le-a acordat protecție sub Regele 
George al III-lea. Monarhii care fuseseră detronați de către 
Napoleon au primit și ei adăpost în Marea Britanie în același 
timp, iar când acei monarhi au fost restaurați, ei la rândul lor i-
au restaurat pe iezuiți. Nu vedeți aceasta ca pe o răsturnare 
obișnuită a evenimentelor? 

Ideea este că Vaticanul este cu mult mai puternic decât vă puteți 
da seama și că structura puterii lor este cu mult mai înaltă decât 
vă imaginați. Papii din Ordinul Suveran Militar de Malta au o 
influență enormă în problemele mondiale și au statut de 
observator permanent la ONU. 

„Printr-un ordin executiv din 7 martie 2007, președintele 
George W. Bush a acordat imunitate și privilegii diplomatice 
membrilor Misiunii de Observator Permanent a Sfântului Scaun 
la Națiunile Unite. Imunitatea diplomatică asigură circulația 
sigură a diplomaților în afara țării lor de baștină. Ei nu sunt 
supuși proceselor sau acuzării conform legilor țării-gazdă.” 

În decursul istoriei mulți dictatori, a se include şi asasinii 
fasciști și comuniști, au fost fie educați de către iezuiți, fie au 
fost consiliați de către iezuiți, sau ambele. Iată câteva exemple: 
(1) Napoleon Bonaparte a fost consiliat de către preotul iezuit 
Emmanuel Joseph Sieyes. (2) Dictatorul sovietic Iosif Stalin a 
fost educat de către iezuiți, așa cum a fost și prietenul său, 
cardinalul catolic Agagianian, la Seminarul iezuit din Tiflis, 
Georgia (sovietică). (3) Dictatorul italian Benito Mussolini a 
fost consiliat de către preotul iezuit Pietro Tachi-Venturi. (4) 
Dictatorul cubanez Fidel Castro, educat de către iezuiți, a fost 
consiliat de către preotul iezuit Armando Llorente. 

Pe lângă familii (ale Aristocraţei Negre) sunt şi… subfamilii  

Comitetul celor 300 (numiți și „Olimpienii”) a fost fondat în 
1727 de către aristocrația britanică și este compus din cele mai 
puternice „subfamilii”. Acest comitet coordonează direct o 
mulțime de instituții și organizații majore din întreaga lume, 
printre care: Comisia Trilaterală, Consiliul pentru Relații 
Externe, Grupul Bilderberg, Masa Rotundă, British Petroleum, 
Ordinul Skull and Bones, Compania Royal Dutch Shell, 
Socialista Internaţională, Francmasoneria Universală, Ordinul 
Magna Mater, Zionismul Universal, Consiliul Bisericilor 
Mondiale, Ordinul Cavalerilor Templieri, Institutul American 
de Presă, Societatea Regală Britanică, Universitatea Harvard, 
Institutul pentru Droguri, Crimă și Justiție, MIT, NATO, Crucea 
Roșie Internațională, Universitatea Priceton, Banca Mondială, 
American Express, Citibank, Credit Suisse etc. 
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Controlul financiar mondial  

Toate instrumentele prin care Illuminati controlează fina
populația globului, se găsesc pe acest nivel. Fondul Monetar 
Internațional, Banca Mondială, Banca Reglementărilor 
Internaționale, Băncile Centrale precum și mecanismele de 
impozitare a populației sunt aceste instrumente. Probabil este 
cel mai diabolic sistem de control al popula
vreodată. Control prin intermediul banului. Oare de ce banul se 
mai numește și „Ochiul Dracului”? „Dați-mi pe mână moneda 
unei țări și nu mă mai interesează cine face legile în acea țară
este un celebru citat al lui Rothschild. Probabil de aceea o 
nu este condusă de un guvern sau de președinte, ci este condusă, 
din umbră, de cel care controlează moneda țării respective. 
Probabil de aceea o țară nu se poate gospodări singură ci are 
nevoie de sfatul celor de la FMI. Nu mai contează cine face 
legile și ce legi face, căci oricum se aplică numai directivele 
FMI. 

Controlul resurselor mondiale  

Pe acest nivel se situează marile corporații internaționale care 
urmăresc controlul populației prin controlul asupra resurse
Toate resursele de pe pământ sunt darul naturii (sau al lui 
Dumnezeu) făcut tuturor oamenilor care trăiesc pe fa
pământului. 

Astăzi însă, deşi ni se spune că trăim în lumea tuturor 
libertăţilor, drepturilor şi a democraţiei, ele ne sunt confiscate î
numele unor stranii raţionamente sau înşelătorii. Peste tot pe 
glob unde pământurile sunt roditoare apar companii de tip 
Monsanto care îi corup pe politicieni să reglementeze cultivarea 
și comercializarea produselor lor. Intenția este de a
micii producători sau de a-i scoate în ilegalitate, ceea ce 
înseamnă că nici cel mai inofensiv producător nu va mai putea 
să cultive nimic în grădina proprie fără aprobarea guvernului.

Prin reglementările orchestrate de astfel de companii la nivel 
mondial în materie de calitate şi siguranţă a hranei, prin 
impunerea unor aşa-zişi parametri ştiinţifici (binecunosctele 
reglementări ISO) după care producătorii este necesar să se 
ghideze, nu se urmăreşte altceva decât distrugerea micilor 
producători. Iar aceasta, în favoarea marilor producători de 
hrană multă şi proastă! Vestitul Codex Alimentarius
chintesenţa acestui sistem, la implementarea căruia au lucrat 
zeci de ani reprezentanţii celor mai mari interese politice şi 
financiare. 

De la 31 decembrie 2009, Guvernul României a început, alături 
de alte 165 de state semnatare (reprezentând aproape 85% din 
populația planetei), implementarea temutului 
Alimentarius. Un compendiu de legi alimentare, de factură 
nazistă, introdus de AG Farben și care va stabili regulile de 
alimentație ale națiunilor. Implementarea, prevăzută pe mai 
multe etape, pornește de la faptul că populația globului este 
mult prea numeroasă ca Terra să poată susține o alimentație 
naturală. Astfel, se susţine că produsele este nevoie 
modificate genetic, construite în laborator, aditivate 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019

Toate instrumentele prin care Illuminati controlează financiar 
ția globului, se găsesc pe acest nivel. Fondul Monetar 
țional, Banca Mondială, Banca Reglementărilor 
ționale, Băncile Centrale precum și mecanismele de 

ției sunt aceste instrumente. Probabil este 
c sistem de control al populației conceput 

vreodată. Control prin intermediul banului. Oare de ce banul se 
mi pe mână moneda 

țări și nu mă mai interesează cine face legile în acea țară” 
lui Rothschild. Probabil de aceea o țară 

ședinte, ci este condusă, 
țării respective. 

țară nu se poate gospodări singură ci are 
FMI. Nu mai contează cine face 

și ce legi face, căci oricum se aplică numai directivele 

ții internaționale care 
ției prin controlul asupra resurselor. 

Toate resursele de pe pământ sunt darul naturii (sau al lui 
Dumnezeu) făcut tuturor oamenilor care trăiesc pe fața 

Astăzi însă, deşi ni se spune că trăim în lumea tuturor 
libertăţilor, drepturilor şi a democraţiei, ele ne sunt confiscate în 
numele unor stranii raţionamente sau înşelătorii. Peste tot pe 
glob unde pământurile sunt roditoare apar companii de tip 
Monsanto care îi corup pe politicieni să reglementeze cultivarea 
și comercializarea produselor lor. Intenția este de a-i distruge pe 

i scoate în ilegalitate, ceea ce 
înseamnă că nici cel mai inofensiv producător nu va mai putea 
să cultive nimic în grădina proprie fără aprobarea guvernului. 

Prin reglementările orchestrate de astfel de companii la nivel 
în materie de calitate şi siguranţă a hranei, prin 

zişi parametri ştiinţifici (binecunosctele 
reglementări ISO) după care producătorii este necesar să se 
ghideze, nu se urmăreşte altceva decât distrugerea micilor 

a, în favoarea marilor producători de 
Codex Alimentarius reprezintă 

chintesenţa acestui sistem, la implementarea căruia au lucrat 
zeci de ani reprezentanţii celor mai mari interese politice şi 

2009, Guvernul României a început, alături 
de alte 165 de state semnatare (reprezentând aproape 85% din 

ția planetei), implementarea temutului Codex 
. Un compendiu de legi alimentare, de factură 

stabili regulile de 
ție ale națiunilor. Implementarea, prevăzută pe mai 

ște de la faptul că populația globului este 
ține o alimentație 

naturală. Astfel, se susţine că produsele este nevoie să fie 
modificate genetic, construite în laborator, aditivate și iradiate. 

 

Uneltirile viclene 
diabolice a grupării mondiale a

«iluminaților»... (II)

 care de fapt manipulează în mare parte din umbră 
societatea actuală

         Alte modalități insidioase de control 

a populației 

n decembrie 2002, „Agenţia pentru Alimente 

Medicamente” din SUA – FDA 

injectării cipurilor inteligente în trupul uman. Compania 

care a lansat Vericipul (de mărimea unui b

Applied Digital Solutions. Acesta emite unde electro

pe frecvența de 125 KHz, semnalul putând fi recepţionat de 

rețeaua de antene locale și apoi transmis prin satelit pentru a fi 

monitorizabil în timp real din orice loc din lume.

injectabil în corp cu ajutorul unui dispozitiv asemănător unei 

seringi. Tehnologia poarta denumirea RFID (prescurtarea de la 

Radio Frequency Identification). Cipul este inscriptibil cu 

informații despre identitatea purtătorului 

amprente, adresă, ocupație, dosar penal, dosar fiscal și alte 

informații. În viitor se urmăreşte ca tranzacţiile financiare să fie 

realizabile integral prin scanarea cipului, astfel încât orice 

capacitate sau incapacitate de plată să poată fi accesibil

electronic, putând fi observată de la un centru de comandă 

control. Microcipul este proiectat și pentru a induce șocur 8 

Primul pas plănuit în implementarea acestei tehnologii pe scară 

largă îl reprezintă emiterea unor cărţi de identitate, paşapoar

sau permise auto cu cipul RFID încorporat, astfel încât 

identificarea locației persoanelor să se poată face în orice 

moment prin scanarea discretă și spontană a cipului din orice 

punct în care se găseşte un dispozitiv de scanare. Pentru ca 

sataniștii planetei să reuşească la scară mondială un astfel de 

proiect, este necesar să implementeze un motiv foarte plauzibil 

în mentalul colectiv. Cum s-au gândit elitele întunecate să facă 

aceasta? Creând un climat de război menit să genereze o stare 

pronunţată de agresivitate în rândul popula

necesitate accentuată de securitate. Devastarea economică a 

 Î
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Uneltirile viclene și adeseori 
abolice a grupării mondiale a 

»... (II) 

care de fapt manipulează în mare parte din umbră 
societatea actuală 

insidioase de control și de îndobitocire 

n decembrie 2002, „Agenţia pentru Alimente și 

FDA – a consfinţit începerea 

injectării cipurilor inteligente în trupul uman. Compania 

care a lansat Vericipul (de mărimea unui bob de orez) este 

Applied Digital Solutions. Acesta emite unde electro-magnetice 

ța de 125 KHz, semnalul putând fi recepţionat de 

țeaua de antene locale și apoi transmis prin satelit pentru a fi 

monitorizabil în timp real din orice loc din lume. Cipul este 

injectabil în corp cu ajutorul unui dispozitiv asemănător unei 

seringi. Tehnologia poarta denumirea RFID (prescurtarea de la 

Radio Frequency Identification). Cipul este inscriptibil cu 

ții despre identitatea purtătorului – nume, fotografie, 

ție, dosar penal, dosar fiscal și alte 

ții. În viitor se urmăreşte ca tranzacţiile financiare să fie 

realizabile integral prin scanarea cipului, astfel încât orice 

capacitate sau incapacitate de plată să poată fi accesibilă și 

electronic, putând fi observată de la un centru de comandă și 

și pentru a induce șocur 8 

Primul pas plănuit în implementarea acestei tehnologii pe scară 

largă îl reprezintă emiterea unor cărţi de identitate, paşapoarte 

sau permise auto cu cipul RFID încorporat, astfel încât 

ției persoanelor să se poată face în orice 

și spontană a cipului din orice 

punct în care se găseşte un dispozitiv de scanare. Pentru ca 

anetei să reuşească la scară mondială un astfel de 

proiect, este necesar să implementeze un motiv foarte plauzibil 

au gândit elitele întunecate să facă 

aceasta? Creând un climat de război menit să genereze o stare 

agresivitate în rândul populației, dublată de o 

necesitate accentuată de securitate. Devastarea economică a 
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țărilor prin intermediul guvernelor corupte împânzite de 

francmasoni e pârghia pe care se mizează cel mai mult pentru 

generarea de anarhie socială, de blocaj economic, de neputință 

și disperare în general. Războiul economic poate fi uneori mai 

distrugător decât războiul fizic și un precursor de nădejde al 

acestuia. Concomitent cu prăbuşirea economiei, atentatele puse 

pe seama islamului în toate marile orașe ale Europei denotă 

tendința instituţiilor masonice care orchestrează aceste atentate 

de a ne convinge cu privire la legitimitatea decimării țărilor 

arabe din Orientul Mijlociu de către guvernele masonice din 

Anglia, SUA, Franța, Germania, Israel și Rusia, care fac deja 

aceasta generând o criză a migrației populațiilor arabe înspre 

continentul european. Această migrație este numai bună de 

folosit ca explicație oficială pentru așa-zisele infiltrări în Europa 

ale militanţilor arabi dornici de Jihad (război sfânt) contra 

europenilor. Masoneria internaţională își are propriile sale 

unități militarizate, acţionând sub acoperământul a tot felul de 

organizaţii extremiste a căror menire este să provoace teroare și 

haos, instigând la ură și la acceptarea de către populațiile 

europene a intrării în război cu arabii. Ororile atribuite 

grupărilor radicale islamice sunt consecința jocurilor de culise 

orchestrate în aceasta direcție chiar din interiorul piramidei de 

interese masonice. În ceea ce priveşte războaiele din Orientul 

Mijlociu, strategiile folosite urmează tiparul de zeci de ani al 

războiului rece: nişte „capitaliști” și niște „comuniști” (titulatura 

este irelevantă, unii preferă „teroriști”) își dispută ceva (orice) 

pe teritoriul acestor țări, săvârşind abuzuri și atrocităţi. 

Populațiile sunt prinse între mai multe tabere bine organizate și 

echipate din punct de vedere militar de către guvernele și 

serviciile secrete ale statelor occidentale, fiecare tabără oferind 

populațiilor promisiuni de protecție, pace și prosperitate în 

cazul alăturării la una dintre facțiunile 9 combatante în scopul 

anihilării celeilalte. Rezultă imediat un război civil de 

dimensiuni mai mici sau mai mari și un motiv pentru marile 

puteri de a intra oficial într-un război militar extins. 

Conducătorii blocurilor comunist și capitalist care împart harta 

lumii vor spune apoi că au așazise rațiuni de securitate, 

progresiste sau umanitare pentru care doresc să se implice și îi 

invită și pe alții să se implice ulterior în conflagraţie. Iar pentru 

pregătirea terenului au fost și sunt intens mediatizate clipuri 

video, poze și evenimente cu arabi săvârşind abuzuri și crime, 

tocmai pentru instigare la ură, criminalitate și război împotriva 

musulmanilor, adică a un sfert din populația globului. În cazul 

ingurgitării unei astfel de propagande ordinare, măcelul este 

inevitabil iar efectele lui reverberează: criza migrațională, 

înarmare generală, restrângerea tot mai acută a drepturilor și 

libertăţilor cetățenești, militarizarea guvernelor, un război 

generalizat, devastarea zonelor intens populate și, în final, 

soluția „salvatoare”: o unificare a tuturor statelor – pentru 

„preîntâmpinarea” oricăror incidente viitoare – într-o super 

structură dirijată dictatorial și discreționar de la un unic centru 

de comandă și control, folosind tehnologii avansate pentru 

deservirea scopurilor. Una din strategiile adoptate pe linie 

masonică – în încercarea de a convinge populațiile să tolereze 

abuzurile, minciuna și sabotajele de la cel mai înalt nivel contra 

drepturilor și demnităților umane – este practica (devenită 

obicei) a unor politicieni sau formatori de opinie de a poza în 

contestatari ai Noii Ordini Mondiale, mai exact în persoane din 

afara sistemului (așaziși outsideri) care, chipurile, nu agreează 

și nu alimentează jocurile Masoneriei (despre care societatea 

începe să afle tot mai multe aspecte neplăcute). Ultima găselniță 

de acest gen este iniţiativa mass mediei de propagandă din 

Statele Unite de a ni-l prezenta pe Donald Trump ca pe un om 

din afara grupurilor de interese masonice. Un alt demers – 

remarcat mai ales pe zona de știri online – este acela de a ni-l 

înfăţişa pe Vladimir Putin drept un mare apărător al păcii și 

luptător activ contra Noii Ordini Mondiale. Realitatea este însă 

următoarea: pe scena politicoeconomico-militară a lumii 

activează în prezent două mari grupări francmasonice care își 

dispută supremația sub aceeaşi umbrelă a conspiraţiei planetare 

unice: CAPITALIȘTII neo-liberali și COMUNIȘTII neo-

bolșevici (ocazional și neoNAZIȘTII, sub forma partidelor de 

extremă dreaptă). În America, în gruparea cu o pronunțată 

orientare capitalistă se află DEMOCRAȚII (Clinton și Obama 

cu finanțare masivă de la George Soros, membru al lojii B’nai 

B’rith), în timp ce gruparea de orientare 10 comunistă este 

reprezentată de REPUBLICANI (Bush și Trump, având ca 

finanțator principal pe Steven Mnuchin, membru al lojii Skull 

and Bones). Cele două grupări se sprijină reciproc atunci când 

întreprind acțiuni și demersuri împotriva elementelor 
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nemasonice din societate. În România, masonii COMUNIȘTI 

sunt reprezentaţi în zona de vârf a politicului de social-

democrații declarați sau mascați (Iliescu, Năstase, Tăriceanu, 

Victor Ponta, Liviu Dragnea, Gabriela Firea), în timp ce 

masonii CAPITALIȘTI au ca reprezentanţi pe liberalii sau 

democrat-liberalii Băsescu, Iohanis, Cioloș, Alina Gorghiu, 

Nicușor Dan, Clotilde Armand. Statul român este o societate 

masonică locală ce activează ca parte a societății masonice 

internaționale. Grupările noastre de orientare comunistă și 

capitalistă (similare cu grupările republicană și democrată din 

SUA) fac parte de-o potrivă din piramida masonică mondială și 

sunt extrem de colaborative atunci când vine vorba de 

obiectivele urmărite de conspirația supra-statală, coordonată la 

vârf și unitară. Ultima carte pe care masonii sunt gata să o joace 

este încercarea înscăunării liderului antihristic suprem prin cea 

mai mare diversiune tehnologică a tuturor timpurilor: simularea 

unei invazii extraterestre (cunoscută ca Proiectul Blue Beam), 

urmată de apariția la orizonturile noii „realități” a unui personaj 

misterios înzestrat cu puteri paranormale și cu soluțiile 

centralizate agreate de masoni aferente curmării tuturor 

războaielor, invaziilor, dezastrelor și neînțelegerilor. În spatele 

credibilizării publice a unui astfel de „salvator” se va afla un 

întreg arsenal de aparate și dispozitive capabile sa creeze iluzie, 

în primul rând prin diseminarea în creierul oamenilor – cu 

ajutorul undelor electromagnetice – a unor mesaje aflate în 

acord cu ceea ce fiecare sector de populație ar fi necesar să 

perceapă la nivel senzorial/emoțional/mintal pentru a valida 

scenariul (conform profilelor persoanelor, stocate deja în 

computerele performante ale serviciilor secrete din majoritatea 

țărilor). În condițiile în care totul s-ar petrece ca parte a unui 

spectacol celest impunător și înfricoşător în același timp (cu 

extratereștri, nave, semne divine și proiecții pe cer ale unor 

personaje considerate sfinte), încredințarea propriului destin în 

mâinile noului Mesia (reunind sub o Nouă Ordine Mondială 

întreaga umanitate) ar fi, cred masonii, capcana supremă prin 

care indivizii, cu mic cu mare, s-ar alinia ducerii la îndeplinire a 

planului de tiranizare globală. Ce ne mai rămâne de făcut? Este 

esențial să ne împotrivim răului! Toți cei care sunt nemulţumiți 

de răul provocat de Francmasonerie 11 în întreaga lume pot (și 

ar fi bine) să contribuie la răspândirea informaţiilor și a faptelor 

benefice! În cadrul societății actuale construite de francmasoni, 

o ființă umană ce este trezită din punct de vedere spiritual, 

capabilă să manifeste binele, să-l apere și să muncească pentru 

aducerea lui în manifestare chiar și în medii ostile, este 

considerat anormal. Aceasta ne arată faptul că societatea însăşi 

este anormală. Dezvoltarea pe o paradigmă a benevolenței, 

armoniei și progresului accesibil tuturor ființelor umane este 

favorizată doar într-un mediu spiritual, nu întrunul materialist, 

conspirativ, rece și necruțător. Realitatea este însă că și noi 

suntem parțial responsabili, deoarece nu am reușit să construim 

un sistem de gândire și de comportament alternativ infernului 

masonic, datorită ignoranței, lenei și delăsării. Majoritatea 

oamenilor au fost complet prostiți și au ales să ignore semnalele 

de alarmă, fie ele și dintre cele mai subtile. Savantul german 

Robert Eberthardt a spus la un moment dat: „Nu vă temeți de 

cei care ucid! În cel mai rău caz vă pot ucide. Nu vă temeți de 

cei care trădează! În cel mai rău caz vă pot trăda. Temeți-vă de 

cei apatici, pentru că ei nu vor ucide și nu vor trăda în mod 

direct, însă în apatia și blazarea lor vor încuraja răspândirea 

trădării și a crimei la cote nemaiîntâlnite!”. Îndemnul la acţiune 

ce rezultă de aici este următorul: „Fă tot ce ține de tine din ceea 

ce este necesar și posibil, iar la un moment dat te vei trezi că 

poți realiza ceea ce înainte ți se părea imposibil!”. Legea cauzei 

şi a efectului funcționează pe bază de merite sau non-merite. Pe 

baza ei, contrar credinţelor populare, autoconservarea peste un 

anumit prag al decenței nu te protejează ci, dimpotrivă, te 

vulnerabilizează. Pe scurt, atunci când începem să acumulăm 

merite participând activ la consolidarea lucrării binelui în 

aceasta lume, beneficiem de PROTECȚIE DUMNEZEIASCĂ, 

ce se manifestă atât în cadrul evenimentelor de zi cu zi, cât și 

prin distanțarea de instrumentele de constrângere și represiune 

ale piramidei puterii. Cei care acționează pentru a duce la 

îndeplinire planurile Ocultei Mondiale satanice caută în primul 

rând să manipuleze liberul arbitru al fiinţelor umane. În cazul 

celor angrenați pe o cale spirituală autentică, structura malefică 

nu poate pune în practică abuzul direct pentru a-i deturna de pe 

cale, ci poate, cel mult, să-l mimeze. Mai exact, atâta timp cât o 

persoană nu s-a oferit de bunăvoie, cu jurământ și contract, unei 

organizaţii sau entități (fizice sau subtile) care să o ia în posesie 

și care poate să facă astfel să-i ceară orice, singura șansă a unei 
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structuri demoniace sau satanice să uzeze și să abuzeze frontal 

și legitim de persoana ei este să profereze ameninţări și să emită 

12 pretenții menite să o sperie și să o tenteze. În urma acestor 

demersuri se urmărește cedarea suveranității ființei în cauză fără 

nicio minimă împotrivire. În cazul în care totuşi există 

împotrivire, următoarea varianta de racolare/deturnare frecvent 

întâlnită este oferirea a unor diverse avantaje (financiare sau de 

orice altă natură) în schimbul renunțării la propriul său liber 

arbitru. Pe de altă parte, neimplicarea în niciun fel a ființei 

umane în treburile sau problemele acestei lumi în sensul 

combaterii abuzurilor, legitimează sclavizarea sau distrugerea sa 

în mod indirect, prin intermediul sistemului abuziv. O ființă 

umană care nu a făcut un pact efectiv cu diavolul dar nici nu 

este angrenată pe o cale spirituală autentică, va fi limitată, 

sclavizată, decimată de către sistemul masonic în funcțiune, pe 

care l-a validat fie prin vot, fie prin complacere, fie prin ambele. 

Prin urmare, este important să sesizăm abuzurile și să ne 

implicăm în combaterea lor, ştiind pe cât posibil și cum să 

acționăm în această direcție. Iată care ar fi și principalele calităţi 

pe care avem nevoie să ni le dezvoltăm pe o cale spirituală 

pentru a combate în mod eficient angrenajele malefice susținute 

și promovate de către Masonerie:  

• DISCIPLINA BENEFICĂ - înseamnă să știm să alegem între 

ce ne dorim pe moment și ce avem cu adevărat nevoie.  

• CREATIVITATEA BENEFICĂ- este puterea de a conecta și 

corela ceea ce pentru marea majoritate a oamenilor pare disparat 

și de neconectat.  

• GÂNDIREA CRITICĂ ÎNȚELEAPTĂ - înseamnă să privim 

ceea ce au privit și alţii, dar să gândim diferit de marea 

majoritate.  

• FLEXIBILITATEA BENEFICĂ - este calitatea care face 

orice construcție 13 să o manifeste fiecare dintre noi.  

• NATURALEȚEA si SPONTANEITATEA - este esența celor 

mai rafinate plăceri benefice.  

• CURIOZITATEA - dacă ne punem tot timpul întrebări 

benefice cu miez ne vom expansiona astfel universul lăuntric.  

• UMORUL STENIC DE CALITATE - este forța subtilă care 

doboară falșii zei de pe piedestaluri. 

 • CURAJUL - nu înseamnă doar absența fricii, ci și a considera 

altceva ce este bun ca fiind mai important decât frica.  

• SMERENIA - reprezintă sursa și fundamentul multor virtuți. 

 • RĂBDAREA - este calendarul evenimentelor de pe agenda 

învingătorului.  

• ONESTITATEA - este poate cea mai importantă monedă în 

relațiile și tranzacțiile de orice fel. A spune o minciună o dată 

face ca toate adevărurile tale să devină îndoielnice.  

• LIBERTATEA - este acea stare de fapt care se instalează din 

momentul în care nu mai ai nimic de ascuns. Una dintre 

calitățile necesare în aceste vremuri este COMPASIUNEA. Însă 

a fi compasiv nu înseamnă a fi tâmpit. Compasiunea reclamă un 

anumit nivel de inteligență și de înțelepciune pentru a o înţelege 

și a o practica într-un mod corespunzător. Prin urmare, calităţile 

umane sunt interconectate! Toate Constituţiile lumii afirmă în 

mod constant că „puterea vine de la voința poporului”. Cedarea 

voinței individuale unor structuri de comandă și control 

înseamnă mandatarea acestora în folosirea puterii în cele mai 

abuzive și nefireşti moduri. Iar de la cedarea puterii personale 

până la sărăcie, anarhie, boală, moarte, nu mai este decât un pas, 

deoarece oamenii se îmbolnăvesc trupeşte, mintal și sufletește 

atunci când acceptă habotnic ghidarea lor cu telecomanda, 

precum și lipsa răspunsurilor complete și coerente la problemele 

care îi macină cu adevărat. La nivel mondial s-au scris până azi 

cel puțin 100.000 de cărţi despre francmasonerie. Cu toate 

acestea, peste 90% dintre acestea sunt irelevante, mincinoase, 

contrafăcute, superficiale. Atunci când o lucrare urmărește să 

evidenţieze adevărul, decojind straturi după straturi de mituri 

false și propagandă, este bine ca ea sa fie folosită în cele mai 

practice moduri. Orice persoană care, în fața dovezilor bazate pe 

fapte, refuză să privească francmasoneria drept ceea ce este, 

adică o sinistră organizație conspirativă satanistă, înșirată 

actualmente precum o hidră peste o planetă întreagă, 

demonstrează totala INDIFERENȚĂ față de istoria criminală a 

organizației, față de oameni și față de viață în general, inclusiv 
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față de propria viață. Deoarece liderii masoni nu lucrează în 

acord cu legile naturii, activitatea lor nu ne îmbunătăţeşte 

calitatea vieții, ci, dimpotrivă, o reduce la minimum posibil. 

Liderii masoni au mâinile murdare de sânge, inima împietrită 

iar gura lor rostește numai minciuni. Raportându-i la criteriile și 

14 valorile promovate de căile spirituale autentice, aceşti lideri 

lasă impresia unor persoane confuze și grav bolnave din punct 

de vedere spiritual. Iar atunci când astfel de indivizi vor să 

construiască o lume mai bună pentru non-masoni, suntem în 

mare pericol dacă le dăm crezare și acceptam ceea ce ne servesc 

drept adevăr. Un alt adevăr, complet diferit de acela pe care ni-l 

prezintă mass media ce este aservită Interesant de știut este 

faptul că cercetători din mai multe domenii realizaseră în anii 

90 o serie de statistici remarcabile, care însă au fost date 

dispărute datorită intereselor elitei, legate de instaurarea 

dictaturii mondiale. Acele statistici arătau faptul că planeta 

poate găzdui în următoarele secole, atât ca spațiu de locuit pe 

uscat și în apă, cât și ca zone de agricultură pentru hrană special 

proiectate și eficientizate, un număr cuprins între 40 și 80 de 

miliarde de ființe umane. De până la 10 ori mai mult decât în 

prezent, în condițiile în care populaţiile ar trăi în armonie, 

nemanipulate, nesărăcite și neînvrăjbite de pionii jocului 

masonic! Astfel de performanțe se pot materializa din 

momentul în care începem să privim, în număr tot mai mare, 

dincolo de normele actualei societăți. Este vorba despre acele 

norme care au făcut posibile toate abuzurile și limitările pe care 

le resimțim cu toții. Istoria ne poate deschide ochii în această 

privință mai mult decât oricare altă știință. Rușii n-au vrut să 

recunoască natura malefică a lui Lenin, la fel cum nemții au ales 

să nu țină cont de criminalitatea intențiilor lui Hitler. Acum, 

când ştim ce s-a petrecut dincolo de perdeaua de fum a 

propagandei, avem ocazia să ne dezicem de însăşi SURSA 

emanației acestor lideri întunecați: așa-zișii „iluminați” care 

acționează prin structurile și organizațiile masonice! Dar o 

astfel de acțiune nu poate fi realizată altfel decât prin 

conștientizare intensă (pe baza noilor informații dobândite) a 

ceea ce avem de făcut (mai bine, mai amplu, altfel) în viața de 

zi cu zi. Nu avem nevoie de o muzică îngrozitoare care să ne 

perturbe din punct de vedere auric (rock, punk, jazz), de 

gunoaie alimentare care ne afectează sănătatea, de jocuri pe 

calculator care sunt create în așa fel încât să determine ființa 

umană săși imagineze și să accepte subliminal cele mai teribile 

îndemnuri la cruzime sau să manifeste o stare generală de 

letargie și nepăsare față de tot ceea ce este cu adevărat 

important și valoros. Nu avem nevoie de războaie, de oprimarea 

societăților mai puțin dezvoltate sau de un sistem financiar 

bazat pe camătă, minciună, fraudă și sclavagism. Nu avem 

nevoie de politicieni care nu-și respectă cuvântul dat sau 

mandatul pentru care au fost aleși, nici de idioți cu diplomă sau 

de propagandiști infami răspândiţi prin mai toate redacțiile de 

ziare și reviste, posturi de radio și tv, academii și corporații 

activând în varii domenii, toate aparţinând grupurilor de 

interese masonice. Leonid Rataiev, fostul șef al serviciului rus 

de Informații Externe în anul 1912 declara în lucrarea sa 

„Istoria poporului rus în secolul al XX-lea” publicată la 

Moscova în anul 1997: „Un francmason demascat și-a pierdut 

jumătate din influență deoarece lumea știe deja cu cine are de-a 

face. Dar și mai important este ca francmasoneria să fie lovită 

prin propria ei atestare documentară, fiind arătată opiniei 

publice așa cum este, nu cum vrea ea sa pară!”. Regizorul rus 

Andrei Tarkovski, 15 în filmul său „Oglinda”, din anul 1974, 

prezintă cazul unui băiat ce refuză să tragă cu pușca la poligon 

în timpul celui de-al doilea război mondial în semn al 

dezaprobării războiului. După acest episod el a urcat pe un deal 

și s-a oprit în vârf. Atunci o pasăre a coborât din zbor și s-a 

așezat pe umărul lui. La premiera filmului de la Stockholm, o 

femeie din public l-a întrebat pe regizor: „Care era înțelesul 

păsării care s-a aşezat pe umărul băiatului?”. Regizorul i-a 

răspuns: „Pasărea nu însemna nimic”. Femeia nedumerită 

întreabă din nou: „Ce vreți să spuneţi? Nu era ea o pasăre 

neobişnuită?”. Regizorul îi răspunde: „Nu, era o pasăre cât se 

poate de obişnuită”. Femeia continuă: „Dar ceva era totuşi 

neobişnuit!”. Tarkovski îi explică: „Bineînțeles. Băiatul era 

neobişnuit.” „Cum aşa?” întreabă femeia. „Băiatul avea o inimă 

bună!” răspunde regizorul. „O pasăre obişnuită nu s-ar lăsa din 

zbor decât pe umărul unui băiat cu inima bună!”. În aceasta 

scenă de final, Tarkovski a subliniat nivelul de evoluție 

spirituală al băiatului. Acest băiat refuza în mod conștient să 

facă rău altor ființe. Asemenea indivizi sunt rari în lumea 

noastră îmbibată de mentalităţi și practici masonice, semănând 
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mai degrabă cu un ospiciu decât cu o societate cu idealuri înalte 

și principii sănătoase de progres și evoluție. Este bine ca orice 

părinte să își învețe copiii că nu există eroism sau glorie în 

război! Gloria vine din acţiunile publice de conştientizare cu 

privire la genocidul care se înfăptuieşte printrun război și din 

demersurile sociopolitice care susțin pacea, demnitatea și 

libertatea umană. Eroii sunt cei care SE ÎMPOTRIVESC 

RĂZBOIULUI în pofida vicisitudinilor ideologice și logistice 

ale vremii lor. Istoric vorbind, aproape toate atrocităţile 

imaginabile de care am luat vreodată la cunoştinţă sunt 

rezultatul supunerii oarbe, nu al nesupunerii! Ce am avea noi de 

făcut din momentul în care am luat contact cu toată această 

informație? În primul rând să ne împotrivim abuzurilor de orice 

fel prin toate mijloacele legale disponibile în actualul sistem, 

chiar dacă abuzurile respective nu ne privesc pe noi în mod 

direct. Prin această implicare arătăm că ne pasă, că vrem să 

contribuim la un nou climat, că nu ne este indiferent ceea ce se 

petrece în afara serviciului personal sau a distracţiilor de 

weekend. Prin studiu, ne auto-educăm și contribuim astfel la 

procesul de conștientizare a celorlalţi, prezentându-le ceea ce 

am înțeles noi. Cel avizat va ști că nu are de ce să adere la 

societăți și servicii secrete (sau discrete), să se înroleze în 

armate (oricare ar fi rațiunile pentru care se dorește inocularea 

ideii că ar fi necesară această acțiune), să apeleze la vrăjitorie 

(direct sau prin intermediul alcuiva) sau să devină unealta de 

lobby și propagandă în schimbul unor facilităţi a diverse 16 

corporații, culte bisericeşti sau partide politice. În plus, 

cetățeanul dornic de modificare a situației existente poate 

participa la cât mai multe mobilizări de ordin civic: marșuri, 

mitinguri, petiții, confruntări democratice, planificări, întâlniri 

cu oameni remarcabili, dezbaterea și diseminarea informaţiilor 

cu adevărat importante vizavi de modul în care funcționează 

societatea și lumea. De aici și până la formarea unor 

COMUNITĂŢI ALTERNATIVE sistemului masonic în 

funcțiune nu mai este decât un pas. Aderând în schimb ca 

novice la structuri centralizate de tip MILITAR, SERVICII 

SECRETE sau însăşi FRANCMASONERIE, acestui gen de 

naiv i se va induce ideea că intră acolo pentru a împlini lucrări 

grandioase, urmând a fi recompensat generos fiindcă luptă cu 

dușmanii de neam și de țară, cu indezirabilii, cu infractorii, cu 

teroriştii, cu incompetenţii sau cu sistemul ticăloşit. Ceea ce 

însă nu i se va spune niciodată este că prima bătăile și cea mai 

importantă a pierdut-o deja atunci când a semnat adeziunea la 

structura aservită. Un alt aspect care nu i se spune este acela că 

acest rău pe care, chipurile, urmează să-l combată este creat 

chiar de aceia la care a aderat. Drept urmare, bătălia pe care 

urmează sa o ducă acea persoană care se lasă amăgită de 

cuvintele pline de promisiuni deșarte ale Ocultei este una pentru 

afirmarea, influența, puterea și hegemonia organizației 

masonice în a cărei „armată” a ajuns deja să facă parte, adeseori 

prin JURĂMÂNT sau CONTRACT. Oferta cel mai des 

trâmbiţată a membrilor Ocultei către oamenii care nu le aparțin 

este ceva de genul: intrați la noi în sistem, ascensionați din 

punct de vedere social și material prin intermediul nostru, fiți 

unul de-al nostru, ca să puteți schimba lumea! Ceea ce se poate 

afirma cu certitudine este faptul că nimeni dintre angajatorii 

acestor persoane nu intenționează să le lase – odată intrate acolo 

– să transforme lumea în acord cu ceea ce și-ar dori, ci să o 

schimbe în acord cu ce se vrea şi se comandă de la vârful 

structurii centralizate! Scopul câştigării de noi și noi aderenți de 

partea organizaţiei este acela de a-i controla și folosi, de a le 

compromite darurile și harurile contra unui PREȚ de comun 

acord stabilit, adesea unul mic, uneori insignifiant în raport cu 

maşinăria denaturată care urmează să devină în mâinile 

viitorilor stăpâni. Ceea ce este însă paradoxal de știut de cei 

tentați, este faptul că nu este necesar să se situeze acolo unde 

sunt concentrați banii și puterea pentru a produce o 

transformare benefică în lume, pentru a restaura echilibrul sau 

pentru a aduce armonia peste multe dintre contextele 

dezastruoase care o reclamă. Și asta pentru că nu vorbim de un 

sistem distrus, deteriorat, ajuns astfel printr-un nefericit concurs 

de împrejurări. Vorbim de UN SISTEM CARE A FOST 

PROIECTAT ASTFEL! Un sistem încărcat cu atâta corupţie 

încât, dacă vrea cineva să facă parte din efectivele sale, ori este 

și el corupt, ori nu are ce să caute acolo! 

Pentru prima dată în istoria omenirii populaţiile încep să 
înțeleagă ce se petrece, dar inerţia e mare, şi asta tot datorită 
obstacolelor nenumărate puse în calea unei normalizări a 
situației de către pionii jocului masonic: regimul de muncă până 
la epuizare, taxarea fără limite logice, nerespectarea drepturilor 
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omului, hrana otrăvită cu tot felul de chimicale și procesată în 
mod inutil prin metode neadecvate, vaccinurile, poluarea și 
antenele folosite „la pachet” pentru zombificarea copiilor și 
adulților, punerea non-valorilor în funcții cheie sau 
transformarea lor (prin mediatizare perversă) în repere de 
cultură și educație, dezinformarea care abundă pe toate canalele 
media, etc. În ansamblu, este promovat și protejat răul, urâtul, 
hidosul de către toți cei care au ajuns să facă (conștient sau nu) 
parte din armatele așa-zișilor „iluminați”, ne mai existând în 
prezent instituţie sau organizație cât de cât celebră care să nu 
forfotească de masoni. De fapt, am ajuns la performanța de a ne 
intersecta cu ei la tot pasul: maneliști, bișnițari, interlopi, agenți 
de tot felul, senatori, deputați, primari, profesori, preoți, 
directori de spitale și de școli, redactori de ziare și reviste, 
moderatori de radio și tv, jurnaliști de investigație, polițiști, 
procurori, magistrați, directori de bănci, de fabrici, de corporații 
sau de filiale ale acestora, diplomați, ambasadori, generali de 
armată, președinți de țară. Este un apogeu pe care cu greu ni-l 
putem imagina, nu atât din perspectiva dimensiunii sale, cât mai 
ales privind sub aspectul vinderii sufletului contra unei adeziuni 
la organizații despre care cei care aderă nu știu mai nimic, dar 
cărora se angajează orbește să le facă jocurile pentru niște 
beneficii ridicole, care nici măcar nu le răsplătesc trădarea, ci 
doar le arată cât sunt de ieftini! Este crucial să se înțeleagă 
faptul că Masoneria, împreună cu toate organismele pe care le 
controlează direct (servicii secrete, armată, interne, carteluri 
financiare, crima organizată) înseamnă în primul rând 
OBEDIENȚĂ. Toate lojile masonice din toate țările se regăsesc 
grupate sub denumirea generică de OBEDIENȚE. Acest termen 
are legătură cu deja cunoscutul caracter piramidal al 
organizaţiei, în care cel de sus îl comandă pe cel de jos, fapt 
care atestă jocurile de tip „grupuri de interese”, foarte ușor de 
pus în schemă în cadrul unor astfel de relații și structuri ce 
funcționează pe bază de servilism, respectiv autoritarism. Prin 
urmare, este important ca cetățeanul să rămână liber de structuri 
de acest gen pentru a-și exercita prin gând, cuvânt și faptă 
propria contribuţie la un altfel de destin în această orânduire 
socială și planetară. Doar astfel se pot naște alternativele 
veritabile și viabile la minciună, monopol, sclavie, crimă, 
segregare, marginalizare, diletantism, mercantilism. Pentru 
aceasta este necesar ca fiecare persoană să-și conceapă propriul 
său plan de viață pe care să-l urmeze din aproape în aproape, în 
loc să tot aștepte să se potrivească pe al altora. Dacă nu ne 
decidem cu responsabilitate și asumare în privința propriilor 
planuri și acțiuni – nutrind doar speranța că poate vom fi 
încadrați la un moment dat în planurile și acțiunile unor terți – 
cel mai probabil că vom descoperi dezamăgiți, de multe ori 
atunci când deja este prea târziu, că ceea ce au planificat alții 
pentru noi a fost de fapt mai nimic: banalitate și uzură. Liber de 
structuri nu înseamnă să fim doar în afara structurilor mai mult 
sau mai puțin oculte, controlate de Masonerie. Înseamnă să ne 
situăm inclusiv în afara oricăror instituții de forță ale actualului 

stat. Cine a lucrat sau lucrează în bănci, ministere, agenții de 
auditare, poliție sau jurnalism de investigație, știe că înainte de 
încadrare și înainte de prestarea oricărei activități în cadrul 
structurii vizate, semnează un contract de confidențialitate 
privind „păstrarea secretului profesional”. Aceasta înseamnă că, 
în calitate de inspector, auditor, controlor, investigator, 
persoana în cauză se angajează să furnizeze rezultatele 
anchetelor, investigațiilor, controalelor și auditărilor doar 
superiorilor săi pe linie ierarhică din cadrul instituţiilor 
respective și să se supună deciziilor venite de la superiori în 
ceea ce privește modul de folosire a informaţiilor în cauză. 
Devine astfel evident faptul că munca sa în cadrul acestor 
instituţii este pusă în slujba unor grupuri de interese și nu în 
slujba expunerii adevărului în mod public, a pedepsirii corupţiei 
sau a iniţierii de reforme care să combată infracțiunile 
semnalate, eventual chiar documentate. Practic, în aceste 
organisme rolul celor încadrați este acela de a oferi 
formaţiunilor oculte, mafiote și criminale de la vârful 
structurilor de stat (cu precădere celule armate, servicii secrete 
și francmasonerie) materia primă de care are nevoie Oculta în 
bătăliile pe care le are de dus și în exercitarea de presiuni asupra 
procesului de guvernare. Ceva asemănător se petrece și în 
lumea cercetării, a înaltelor tehnologii, a savanţilor culeşi de 
tineri de pe băncile facultăţilor, aduşi în institute prestigioase ca 
să lucreze la maximul lor de potenţial, dar puşi înainte de toate 
să se angajeze cu jurământ și contract că vor păstra „secretul 
profesional”, adică, pe scurt, ca își dau acordul utilizării muncii 
lor doar de către cei care îi finanțează și numai în maniera 
decisă de aceştia. Consecinţa imediată și catastrofală a 
consfinţirii unei astfel de ofertări sunt monopolurile 
tehnologice. 3 Acumularea colectivă a multor aspecte nefaste 
teribile ce conduc către predestinare, datorită agresivității 
societății în care trăim și a neapăsării crase față de agresivitate 
Legat de posibilitatea implementării unor înlesniri și a 
diseminării lor la nivelul întregii societăți este necesară 
înțelegerea următorului aspect ocult: faptul că omenirea se află 
încă în „beznă” și că multe invenții benefice unei îmbunătăţiri 
radicale a nivelului de trai au fost suprimate încă din fașă sau 
limitate drastic din a se răspândi pe scară largă (vezi invențiile 
de tipul celor cu energie gratuită sau motorul ce funcționează pe 
bază de apă) are o strânsă legătură cu aspectele karmice de 
generație pe care liderii structurilor întunecate le speculează din 
plin. Aceste aspecte indică până unde putem avea succes ca 
indivizi și cât de mult ne putem bucura de succes ca societate 
atunci când dorim sa trăim mai bine și facem oarecare eforturi 
în acest sens. Simplul fapt de a dori ceva și de a munci strict 
pentru a dobândi acel ceva nu este suficient. Faptul că o ființă 
umană este preponderent bună în timp ce alte o mie sunt 
fundamental rele sau indiferente, legitimează din punct de 
vedere subtil ca o bună parte din ceea ce întreprinde cel bun în 
folosul comunităţii să fie deturnat sau chiar suprimat. Legile 
karmice care țin de împlinirea scopurilor spirituale ale prezenței 
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noastre în acest plan al existenței impun ATESTAREA în cel 
mai articulat mod posibil a trăsăturilor de caracter și de 
personalitate specifice fie ÎNTUNERICULUI, fie LUMINII din 
ființa umană, pentru a înclina balanţa organizării societății fie 
preponderent înspre mecanismele guvernatoare ale răului, fie 
preponderent înspre cele ale binelui. Lipsa cumulată de merite 
în planul atestării compasiunii – față de sine, față de alții, față 
de viață și planetă – prin acțiuni conștiente, punctuale, concrete 
de lungă durată legitimează din punct de vedere subtil 
structurile satanice să ia cu asalt umanitatea și să o abuzeze în 
moduri de neimaginat. Pe de altă parte, lipsa de rezultate în 
planul atestării puterii de a manipula și de a subjuga liberul 
arbitru al majorității oamenilor, îi împiedică pe liderii acestor 
structuri să declanșeze acțiuni devastatoare de sclavizare şi 
decimare a societăților, chiar dacă ei vor și au și mijloacele să o 
facă. Să nu uităm că marile realizări sunt posibile prin punerea 
cap la cap a nenumărate realizări mici. Aceste mici realizări ne 
privesc și ne implică pe fiecare dintre noi. Cu toate acestea, 
datorită multiplelor diferențieri dintre ființele umane, 
contribuțiile nu pot fi niciodată similare. Tocmai de aceea este 
important de ştiut faptul că implicarea realizată fără raportarea 
propriei contribuții CANTITATIV și CALITATIV la nivelul de 
prosperitate, şansă, educaţie și statut pe care fiecare l-a dobândit 
personal în această viață, DESCALIFICĂ din punct de vedere 
al efectului fizic și karmic contribuţia şi meritul. Este foarte clar 
pentru fiecare că o persoană care are doar 4 clase, un venit de 
azi pe mâine și niciun statut social, nu va putea impacta 
semnificativ societatea și pe cei din jurul său, oricât de mult și-
ar dori. Însă cel care a terminat o facultate, care a călătorit mult, 
care dispune de multe resurse materiale sau deține o poziție 
privilegiată în societate, are o responsabilitate infinit mai mare, 
atât față de el cât și față de semenii săi. Dacă această 
responsabilitate nu se transpune în acțiuni proporționale 
statutului, de o amploare similară nivelului de dezvoltare atins, 
oportunitatea de care a beneficiat personal dar pe care o iroseşte 
atunci când vine vremea valorificării acesteia în serviciul 
dezinteresat față de celelalte ființe umane se va transforma în 
DATORIE KARMICĂ DE GENERAȚIE, mai exact într-un 
nod de cazualităţi fizice și subtile ce acționează exact ca o plasă 
de condiționări suprapuse peste viitorul ființei umane în cauză 
și al celor interconectați cu ea, impactând restrictiv si coercitiv 
nu doar planul material al celorlalți, ci și pe cel emoţional, 
mintal, spiritual, în timpul existenței în planul fizic și dincolo de 
aceasta, atunci când își continuă evoluția în planurile subtile, 
după așa-zisa moarte. Magicienii căii întunecate sunt într-o 
căutare neobosită de astfel de noduri karmice, menite să le 
faciliteze planurile de dominație globală ca urmare a șansei și 
legitimității providențial acordate abuzurilor săvârşite împotriva 
unei societăți insuficient afirmate pe o paradigmă a binelui. 
Acești indivizi lucrează totodată la generarea permanentă de 
noduri noi, prin acțiuni plănuite special cu acest scop, tocmai 
pentru ca omul de rând, prins în păienjenişurile consecinţelor 

karmice ale unor decizii neinspirate și dezonorabile, golite de 
integritate și virtute, și deci lipsite de forță spirituală și de 
protecție providențială, să intre pe acea buclă a destinului pe 
care uneltirile mijlocitorilor căii întunecate sunt mandatate și 
ajutate astfel să își atingă țelurile lor sinistre. Situația este cu 
atât mai complicată cu cât suntem deja împânziţi de 
condiționările multora dintre cei de dinaintea noastră care, 
adeseori, fără să gândească prea mult și în ansamblu, au preferat 
să-și limiteze preocupările și proiectele strict la propria lor 
persoană și existență, uitând sau ignorând să privească în jur, 
dincolo de propriul lor interes. Datoria noastră este de a ne 
desprinde din aceste condiționări și de a nu mai crea în 
continuare altele noi. Nu putem face aceasta fără angrenarea 
unui efort adecvat, dar o putem face fără conflagraţii mondiale 
sau drame sfâşietoare, prin acțiuni corect dozate și atent 
direcționate înspre obiective purtătoare de compasiune socială 
și planetară. Educația realizată în spiritul acestei noi abordări a 
situației reprezintă unul dintre cele mai importante procese 
reformatoare pe termen scurt, mediu și lung a actualei societăți. 
Prin urmare, este important să ne propunem să nu așteptăm ziua 
de mâine sau să vedem la alții vreo atitudine, pentru a participa 
la transformarea care se impune. Fiecare zi contează, fiecare 
acţiune benefic orientată are ca efect rescrierea regulilor jocului, 
în sensul restrângerii nefastului! Momentul nostru este astăzi, 
căci dacă nu acționăm, ne putem trezi că mâine avem la 
îndemână jumătate din mijloacele pe care le avem acum. Avem, 
oare, altceva mai important de făcut, în condiţiile în care în 
fiecare zi ni se reduc drepturile și libertăţile, ni se devalorizează 
munca, ni se taie pădurile, ni se contaminează aerul, ni se 
otrăveşte mâncarea și apa, ni se concensionează propriul 
teritoriu de locuit și de trăit și ni se desconsideră orice dorinţă 
de normalitate? Cu siguranţă, nu! Partea bună este că nu suntem 
singuri în toată această poveste Și există şanse reale de izbândă. 
Însă nu înainte de a pune umărul la treaba – de a ne instrui, de 
a-i capacita şi pe alţii să se instruiască și de a acționa conform 
instruirii. Acesta este catalizatorul succesului în viață a fiinţei 
umane conştiente de sine!  

 Fracmasonii au avut grijă ca un geniu epocal – Nikola Tesla 
(1856 – 1943) – să fie aproape uitat. El a inventat becul 
(invenție pe care masonul Thomas Edison a furat-o și și-a 
atribuit-o), curentul alternativ, lumina de neon și radarul. Cu 
sprijinul financiar al lui John Jacob Astor, Tesla a construit un 
laborator extrem de performant în Colorado Springs, unde a 
făcut experimente cu transmisia fără fir a energiei electrice. În 
anul 1901 a construit la Shoreham, New York, un turn care a 
transmis curent electric prin aer la o distanță de 20-25 km, 
aprinzând lămpi de iluminat și punând în funcțiune motoare 
mici. Intenţia a fost suprimată de finanțatorul ei, bancherul 
francmason și membru al ordinului așa-zișilor „iluminați” – J. 
P. Morgan. După moartea lui Tesla, pe 7 ianuarie 1943, camera 
de la hotelul St. Regis din New York în care a locuit în ultimii 
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ani de viață a fost percheziționată atent de agenți FBI, care i-au 
deschis seiful și i-au luat toate documentele. Invenţiile care ar fi 
ușurat mult viața generaţiilor următoare şi ar fi asigurat accesul 
gratuit la energie electrică, păstrând în același timp planeta 
curată, au fost blocate în totalitate. Evident că cercetările asupra 
dispozitivelor lui Tesla au continuat în secret, dar au devenit 
proiecte militarizate, inaccesibile populației în vederea ridicării 
nivelului de trai, monopolurile tehnologice fiind folosite intens 
pentru sabotarea și manipularea stilului de viață al oamenilor. 
De aici și până la o variațiune întreagă de arme – una mai 
perversă și mai devastatoare decât alta – nu a mai fost decât un 
pas. În anul 1970 a fost accelerată dezvoltarea tehnologiei 
microundelor, a undelor radar și radio printr-un salt important 
de la puterea maximă de 1 MW la puterea de 1.000 MW. Atât 
SUA cât și URSS au avut acces la emițătoare și receptoare 
puternice de unde electro-magnetice, capabile să interacționeze 
cu echipamente electronice complexe de control și supraveghere 
dar și cu materia organică, în așa fel încât să afecteze țesuturile 
vii, cauzândule comportamente aberante și/ sau distrugeri 
progresive, adesea ireversibile. Astăzi, aceste dispozitive sunt 
deținute de organizații guvernamentale și/sau private din mai 
toate țările dezvoltate și sunt implementate pe scară largă și în 
România, camuflate în așa-zise dispozitive GSM montate în 
locuri unde nu ar avea ce să caute și în cantităţi care depăşesc 
orice utilitate legată de internet și de telefonie.  

TEHNOLOGIA SUPERIOARĂ ESTE CENZURATĂ PUBLIC 
ŞI, MAI MULT DECÂT ATÂT, ESTE FOLOSITĂ ÎN DIRECȚII 

DISTRUCTIVE  

Implicarea firmelor de telecomunicaţii este în această direcție 
evidentă. Diverse servicii secrete au arătat că, începând din anii 
70, fosta URSS a stocat în computere performante informații 
despre proprietățile electrice, chimice și biologice ale creierului 
uman, rezultate în urma studiilor întreprinse pe milioane de 
oameni. Aceste date permit manipularea cu acuratețe a 
senzațiilor umane auditive și vizuale, prin aplicare a diferite 
procedee și tehnici. Au fost stocate și date despre toate limbile 
și dialectele vorbite în prezent pe glob, pentru a fi generate 
mesaje artificiale personalizate, pe înțelesul oricui. Existența 
unor astfel de computere este menționată și întrun articol din 
martie 1983, din ziarul american Sunday Morning Arrow. În 
ceea ce privește SUA și Europa, încă din anii 70 s-au realizat 
cercetări asidue privind combinarea undelor electromagnetice și 
a hipnozei. În anul 1974, cercetătorul G. F. Shapis scria: 
„Cuvintele hipnotizatorului pot fi modelate electric astfel încât 
să acţioneze direct asupra creierului uman sub formă de unde, 
fără a mai fi nevoie de receptarea și transportarea sunetului și 
fără ca persoana să poată controla fluxul informațional astfel 
creat”. Cei care cercetează fenomenul de chanelling (concept 
adoptat în America de Nord și care a luat locul celui de 
„spiritism”) au observat faptul că numărul celor care se 
consideră mediumi sau canale a crescut exponențial, începând 

cu anii 80, de când s-au înmulțit și s-au îmbunătățit cercetările 
de control al minții de la distanță. Cei care practică transa (în 
afara tehnicilor verificate de un ghid spiritual autentic) e necesar 
săși folosească acum, mai mult decât oricând SIMȚUL CRITIC 
și DISCERNĂMÂNTUL, necunoscând cu exactitate sursa a 
ceea ce ei numesc „ghidare divină”. Existența unor astfel de 
tehnologii îi poate face pe oameni să creadă că Îl aud pe 
Dumnezeu Însuși vorbindu-le. Astfel de unde generate de 
computer pot fi transmise prin intermediul sateliților și 
antenelor de la sol, în așa fel încât să interacţioneze cu gândirea 
naturală, făcând să apară așa numita gândire artificială 
nedetectabilă. Tehnologia de acest gen a fost perfecţionată 
continuu, prin cercetări neîntrerupte privind relația dintre 
creierul uman și computer. În ianuarie 1991, la Universitatea 
din Arizona, s-a organizat conferința intitulată „Cercetare 
avansată NATO cu privire la fenomenele emergente ale 
sistemelor biomoleculare”. Ce înseamnă aceasta mai exact? 
Întruna din lucrările prezentate la conferință erau testate 
echipamente care puteau face un orb să vadă Exemple de antene 
cu efect nociv, dispuse în diverse locuri din România. 7 și un 
surd să audă. Să nu uităm că până la urmă globii oculari preiau 
semnale luminoase din mediul înconjurător, le transformă în 
semnale electrice transmise prin intermediul sistemului nervos 
unei anumite regiuni a creierului localizată pe cortexul cerebral, 
iar cortexul cerebral, amplasat într-un întuneric deplin în 
interiorul cutiei craniene decodifică aceste semnale de natură 
electrică, interpretându-le ca mesaje-imagine. La fel se petrece 
și în cazul auzului, urechea internă trimițând către cortexul 
cerebral auditiv semnale electrice și nu unde sonore, aceste 
semnale fiind ulterior decodificate de creier ca mesajeauditive. 
Intervenţia pe calea undelor asupra semnalelor electrice de pe 
traiectele nervoase ale organismelor vii, poate modifica, prin 
urmare, secvențele de informație decodificate de cortexul 
cerebral. La conferință au fost prezentate echipamente care 
puteau calma orice durere fără a se interveni cu medicamente și 
a căror utilizare ar fi permis oricărei ființe umane să-și mențină 
și la vârste înaintate funcţionarea biologică optimă pe care o 
avea la tinerețe. Autorul lucrării trăgea însă un semnal de 
alarmă asupra pericolului ca cercetările din acest domeniu să fie 
deturnate de la scopul pașnic inițial și să fie folosite împotriva 
oamenilor. El afirma că astfel de echipamente sunt deja 
operaționale în cadrul CIA și FBI, nu pentru a vindeca oameni, 
ci pentru a tortura și omori pe cei considerați indezirabili, 
respectiv dispensabili sau pentru a crea ceea ce se numește 
CANDIDAT MANCIURIAN (omul spălat pe creier prin 
programe de control ale minții, căruia i se implantează în 
subconștient diferite modele de reacție la diferiși stimuli 
auditivi sau vizuali cunoscuți doar de programator, activabili de 
la distanță atunci când se dorește declanșarea în mod automat a 
unui tipar comportamental din partea subiectului, util anumitor 
interese). În conexiune cu tehnologia undelor electro-magnetice, 
o acțiune distructivă coordonata de la cel mai înalt nivel, 
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constând în reducerea cantitativă și calitativă a efectivelor de 
arbori urbani, a transformat orașele țării în adevărate cimitire de 
copaci. Un arbore sănătos, cu o coroană bogată, emite 
întotdeauna o energie care întreține viața, cu un puternic efect 
terapeutic de revigorare fizică și psihică exercitat asupra 
organismelor vii (oameni și animale). Este de asemenea o sursă 
de oxigen și un absorbant de poluanți eficient și gratuit, un 
rezervor de miresme și de răcoare pe timp de vară, o stavilă în 
calea viscolului pe timp de iarnă, totodată un adăpost pentru 
păsări, un adevărat ecosistem pentru insecte și o barieră naturală 
în calea undelor electromagnetice 8 devastatoare pentru 
sănătate. Ca urmare a mutilării copacilor din cartierele oraşelor 
dar și din parcuri și grădini botanice sub pretextul toaletării – în 
realitate o procedură distrugătoare declanşată la ordin și aplicată 
în toată țara prin intermediul primarilor francmasoni și a 
firmelor agreate de lojile în care aceștia activează – milioane de 
arbori au fost deposedaţi de coroană în cel mai barbar mod cu 
putință, ajungând să nu-și mai poată exercita efectele benefice 
atât de necesare nu doar omului, ci și biosferei. Copacul este o 
ființă vie, care, în pofida faptului că nu posedă un sistem nervos 
central, este supus nașterii, îmbătrânirii, îmbolnăvirii, 
calamităţilor de tot felul și în final morții, așadar suferinței. 
Atunci când omul nu conştientizează acest aspect și 
încuviinţează mutilarea copacilor printr-o atitudine de totală 
ignoranță, indolență, indiferență față de răul provocat acestor 
ființe, tot acest rău se întoarce împotriva lui: energia bolnavă a 
copacilor îl devitalizează, peisajul dezolant îl bulversează, 
poluarea îl afectează, căldura dogoritoare pe timp de vară, 
pământul sterp, mirosurile, alunecările de teren și, nu în ultimul 
rând, radiațiile electromagnetice îl invadează și îl invalidează. 
Adică exact ceea ce urmăresc francmasonii. În numărul din 
decembrie 1980 al revistei US Army Journal, întrun articol 
semnat de locotenentcolonel John B. Alexander și numit „Noul 
câmp de luptă mintal”, acesta declara: „Voi da mai multe 
exemple care să ilustreze progresele făcute în domeniul undelor 
electro-magnetice: avem în prezent tehnologia care ne oferă 
abilitatea de a vindeca sau de a cauza o boala de la distanță, 
inducând boala sau moartea fără cauze aparente. A fost 
raportată și posibilitatea de modificare telepatică a 
comportamentului uman care include abilitatea de a induce stări 
hipnotice de la o distanță de peste 1.000 de km. Utilizarea 
hipnozei telepatice este o zonă care merită a fi exploatată. Ea va 
permite ca agenții noștri să fie implantați subconștient cu 
programul pe care trebuie să-l execute, astfel încât nu va mai fi 
nevoie să folosim mijloace fizice de contact direct cu subiectul 
pentru a-l determina să acționeze cum i se dictează. Daca vor fi 
perfecționate, aceste tehnici vor permite transferul direct al 
gândurilor de la o minte sau grup de minți la o audiență țintă. 
Receptorul nu va fi conștient că i-au fost implantate gânduri, 
căci va crede că sunt gândurile lui. Este posibil să introducem 
gânduri artificiale într-un computer și apoi să le transmitem prin 
intermediul unor sateliți sau antene. Astfel, vom putea controla 

întreaga planetă.” Ceea ce poate limita acest sistem sunt doar 
acei oameni care își vor pune permanent întrebări cu privire la 
motivaţia care se află în spatele gândurilor sau a intenţiilor lor, 
nedându-le curs în mod automat. Este evident că televiziunea, 
radioul, filmele, publicitatea și diferitele forme de presiune 
socială au grijă să diminueze la minim această „a doua atenție”, 
reducând pe cât posibil numărul oamenilor vigilenți și, prin 9 
urmare, nemanipulabili. În final ofițerul concluzionează: 
„Informațiile privind acest gen de tehnologii vor fi considerate 
de majoritatea oamenilor ridicole, pentru că nu se vor potrivi cu 
viziunea lor asupra realității – pe care tot noi o inducem. În 
fond, mai există chiar și azi oameni care cred că Pământul este 
plat!” Au fost perfectate și ARME DE RĂZBOI cu microunde 
pulsate, adică arme cu emitere de impulsuri electromagnetice de 
mare putere capabile să bulverseze electrochimia celulară, 
scurt-circuitând sistemul nervos al ființelor vii aflate la o 
distanță de până la 30 de km de sursa de undă. Aceste arme, 
funcționând asemenea unui stroboscop, emit intermitent unde 
cu frecvențe cuprinse între câțiva Hz (câteva oscilații pe 
secundă) și câteva sute de milioane de Hz (sute de milioane de 
oscilații pe secundă), putând fi amplasate atât la sol (în locuri 
publice sau private) cât și în spațiu (pe sateliți cu orbită joasă). 
Există și arme de mână, de mărimea unei valize, pentru atacuri 
cu rază mică de acțiune, dar și sisteme transportate pe 
camioane. Armele militare cu puls electromagnetic pot decima 
populația din orașe întregi, cel puțin precum armele nucleare 
(dar fără a distruge clădirile). Armele militare cu poziționare la 
sol reuşesc să provoace efecte și sub linia orizontului. Aceste 
arme distrug practic rețeaua electrică din organismele vii. 
Principala lor țintă este sistemul nervos și creierul. CA 
PROTECȚIE FIZICĂ împotriva efectului perturbator al undelor 
electromagnetice (în mod special împotriva stărilor de vitalitate 
scăzută, a depresiilor si coşmarurilor induse de atacurile pe 
calea undelor), alături de o cât mai bună conservare a mediului 
natural de către ființele umane care aleg să se înconjoare de 
natură și să respecte natura, este recomandată utilizarea 
oscilatoarelor magnetice de compensație. În biblioteca Marii 
Loji din Anglia pot fi găsite numeroase cărţi despre fenomene 
care nu au explicații oficiale, inclusiv despre cele de 
proveniență extraterestră (OZN-uri). Toate încercările din 
Uniunea Europeană de a forma o comisie de investigare publică 
a rapoartelor despre activitatea OZN în lume au eșuat. 
Francmasonii par să fie foarte interesaţi de OZN-uri, conform 
numeroaselor documentații existente în bibliotecile private ale 
lojilor, însă la modul oficial sunt cei mai mari sceptici și 
denigratori ai fenomenului. Trist, dar adevărat! Utilizarea pe 
scară largă a vaccinurilor otrăvitoare și a altor metode de 
intoxicare în masă În broşura masonică „Pe cerul albastru-
auriu” se spune că „francmasonii au fost pionierii și promotorii 
vaccinării”. Cel care a început în anul 1796 să promoveze 
vaccinarea „preventivă” a fost doctorul francmason Edward 
Jenner. Doctor în ştiinţă, doctor în medicină, în chimie și 
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farmacie, marele savant Antoine Bechamp (1816-1908) este 
aproape necunoscut chiar și în zilele noastre. El și-a concentrat 
studiile asupra modului în care microorganismele influenţează 
trupul uman. A arătat că atâta timp cât adoptăm un stil de viață 
coerent (fără a face abuzuri în nicio direcție), bacteriile ne vor fi 
de folos. Bechamp consideră că bolile se dezvolta în trup atunci 
când condițiile interioare de echilibru natural sunt bulversate, 
iar 10 tensiunea electrică dintre celule este mult redusă. O celulă 
sănătoasă are o tensiune cuprinsă intre 60 și 100 mV, în timp ce 
o celulă canceroasă are 20 mV. Însă un alt om de ştiinţă francez, 
chimistul și medicul francmason Loius Pasteur (1822-1895) a 
făcut afirmaţia că toate microorganismele, atât cele din 
interiorul cât și cele din exteriorul corpului, produc boli și 
trebuie să fie, de aceea, controlate prin intermediul vaccinurilor. 
Spre deosebire de Bechamp, care nu a primit niciun ajutor 
financiar pentru cercetările sale, Louis Pasteur a primit 
subvenţii imense și recunoaştere pe plan international. 
Alimentarea ideii de necesitate a vaccinării preventive pe scară 
largă a fost motivul pentru care Pasteur a realizat profituri 
uriașe în cariera sa. Principala sursă de bani a lui Pasteur a fost 
familia Rothschild din Paris, cu precădere baronul francmason 
Gustave Rothschild. Propaganda masonică intensă a făcut din 
Pasteur un nume foarte cunoscut. Pe patul de moarte, moment 
foarte important pentru cineva crescut într-o țară cu tradiție 
catolică, la 28 septembrie 1895 Pasteur și-a infirmat teoria 
neadevărată și simplistă prin următoarea afirmație: „Microbii nu 
înseamnă nimic. Mediul este totul!”. În anul 1900, un număr 
însemnat de patologi și oameni de ştiinţă importanţi au înghițit 
milioane de bacterii de holeră într-o încercare disperată dar 
naivă de a modifica mentalitatea elitei sociale din acel moment. 
Ingestia de bacterii holerice nu le-a provocat nimic altceva decât 
o uşoară diaree, deși s-a demonstrat că bacteriile au trăit cu 
adevărat în intestinele cercetătorilor. În realitate, elita nu a dorit 
de la bun început să ia în considerație experimentul, deoarece 
era interesată de introducerea cu ajutorul vaccinurilor a 
substanţelor chimice și a virusurilor în trupul uman, iar ca să 
existe o justificare pentru acest fapt, un astfel de experiment nu 
trebuia să fie făcut cunoscut publicului. Practicanţii ignoranţi ai 
medicinei consideră că vaccinurile sunt principala explicație 
pentru rata scăzută a bolilor din prezent. Statisticile arată însă că 
rata infecţiilor a început să scadă inainte de marile campanii de 
vaccinare din anii 1900. Mai mult, bolile comune ale copiilor nu 
sunt devastatoare și nici nu dau efecte secundare atunci când 
sunt tratate corespunzător, o calitate a lor fiind aceea că 
stimulează dezvoltarea sistemului imunitar. Vaccinurile au 
provocat în schimb o creștere considerabilă a prezenței 
poliomielitei la copii, după mulți ani de scădere constantă a 
acesteia. Astăzi, vaccinurile așa-zis preventive sunt singura 
cauză a poliomielitei în Statele Unite. Dr. Viera Scheibner 
(Australia), cel mai renumit expert internațional în bolile 
produse de vaccinuri, a descoperit o legătură directă între 
vaccinul triplu împotriva difteriei/ tusei convulsive/tuberculozei 

și sindromul de moarte subită la copii. Faptul este acum dovedit 
științific. Mulți copii cărora li s-a făcut acest vaccin au ajuns 
invalizi. Un fapt deloc de neglijat este că aproximativ 80% din 
vaccinurile pentru copii sunt Antoine Bechamp. Prezentăm un 
fragment dintr-un un document important al Centrului pentru 
Controlul Bolilor (CDC) din SUA, în care sunt dezvăluiți 
excipienții (adjuvanții) vaccinurilor, ce includ celule din rinichii 
maimuței verzi africane, precum și din fetuși umani avortați. 
Lista CDC datează din 6 ianuarie 2017 și a fost extrasă din 
prospectele producătorilor, afirmă ei. Linia de celule WI-38 este 
foarte cunoscută ca fiind derivată din țesuturi hepatice provenite 
de la fetuși albi (caucazieni) feminini avortați, iar linia celulară 
MRC-5 a fost dezvoltată din țesutul ficatului provenit de la 
fetuși avortați. 12 fabricate în laboratoarele controlate de familia 
masonică Rockefeller. Viera Scheibner a cercetat riguros 
literatura medicală cu privire la vaccinuri. Concluzia ei este 
următoarea: „Nu există nicio dovadă clară că vaccinurile au 
capacitatea de a preveni apariţia bolilor. Dimpotrivă, sunt foarte 
multe dovezi care atestă efectele lor negative grave!”. În Statele 
Unite, în perioada 1989- 1999, 1.400 de familii care dispuneau 
de mijloacele financiare pentru a-și permite un proces la 
tribunal și care aveau informațiile necesare pentru a face 
anumite corelații și a găsi exemple în literatura medicală au 
ajuns în instanță și au câștigat procesul. Copiii lor fuseseră 
sănătoşi și s-au dezvoltat normal până în momentul vaccinării. 
Au început apoi să aibă febră sau convulsii iar unii au intrat în 
comă. Boala lor a devenit cronică și unii dintre ei au ajuns 
autiști. Imediat după Primul Război Mondial, între anii 1918 și 
1919, când a început vaccinarea împotriva gripei spaniole, au 
murit cel puțin 25 de milioane de oameni în toată lumea. Țările 
care nu au achiziţionat vaccinul american (Grecia, Egipt) au 
scăpat. În aceste țări nu a murit nimeni. În cartea sa din 1977, 
„Demascarea gripei porcine”, doctorița Eleanora I. McBean 
arată că gripa spaniolă din 1918 a fost provocată: „Așa s-a putut 
începe cea mai mare campanie de vaccinare organizată vreodată 
în SUA”. Nici nu se știa despre vreo epidemie atunci, prin 
urmare populația a fost păcălită pentru a se putea justifica 
măsurile luate. S-a făcut afirmația că soldații au venit acasă cu 
tot felul de boli din țări străine și, prin urmare, trebuie utilizate 
toate metodele posibile pentru combaterea acestora. Americanii 
au dat crezare acestor zvonuri și mulți soldați s-au îmbolnăvit 
cu adevărat. Ceea ce nu au ştiut a fost faptul că vaccinurile le-au 
cauzat boala. Medicii militari au tăcut ca niște trădători și lași, 
neoferind nicio informaţie despre diversiunea criminală. Într-un 
lung articol din revista germană Natura Heilpraxis despre cât de 
dăunătoare sunt vaccinurile, se arată că interacțiunea 
vaccinurilor cu sistemul imunitar este, printre altele, o cauză a 
diabetului. S-a arătat și că vaccinul împotriva pojarului poate 
provoca paralizie, sistemul nervos și creierul copiilor fiind 
afectate puternic de cocktail-ul de substanțe chimice și tulpini 
virale patogene. În cartea sa din 1997, „Noii viruși: SIDA și 
EBOLA”, Dr. Len Horowitz a demonstrat cum Departamentul 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 



 

        174174174174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019 
       

 

Apărării al SUA nu doar că a încercat dar a și reușit să creeze o 
armă biologică eficientă la începutul anilor 1970. Arma pe care 
au creat-o cercetătorii americani este astăzi cunoscută drept 
SIDA. În mod cinic, chiar numele SIDA (sindromul 
imunodeficienței dobândite – abreviere a denumirii originale 
din limba engleză: AIDS = Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) arată că această imunodeficiență a fost cumva 
CONTRACTATĂ/DOBÂNDITĂ/ PROCURATĂ și nu 
dezvoltată natural. Cum a fost procurată? Prin vaccinurile 
administrate de către cei care își spun „autorităţi”. Documentele 
oficiale arată că vaccinul antipoliomielitic infestat cu HIV a fost 
administrat unui mare număr de oameni din Africa înainte de 
izbucnirea epidemiei. Conform informaţiilor oficiale, până în 
luna februarie a anului 2007 decedaseră de SIDA 30.000.000 de 
oameni. În vara lui 2006, 65.000.000 de oameni fuseseră 
diagnosticaţi cu HIV la nivel mondial. Dr. Horowitz a 
demonstrat, utilizând numeroase documente, că HIV a fost 
administrat și unui număr semnificativ de homosexuali din New 
York și San Francisco, pe post de vaccin împotriva hepatitei B, 
iar de la grupurile acestea virusul s-a transmis mai departe în 
toată America. Vaccinuri dăunătoare sănătăţii umane concepute 
special pentru a invalida și reduce populaţia globului sunt 
trimise în continuu în țările în curs de dezvoltare, cu diverse 
justificări, spre exemplu pentru combaterea malariei. 
Francmasonul Bill Gates, proprietarul Microsoft, are o fundație 
împreună cu soția sa, Melinda Gates, care se ocupă doar de 
distribuirea vaccinurilor. Ei au investit 750 de milioane de 
dolari în programul de vaccinare intensivă a lumii a treia și au 
răspândit vaccinuri tematice peste tot in lume. Președintele Bill 
Clinton a recunoscut că vaccinul împotriva TETANOSULUI 
trimis de fundația Bill & Melinda Gates în lumea a 3-a a produs 
sterilitate la un număr mare de femei (The Idaho Observer, 
octombrie, 1999). Bill Gates a fost întotdeauna extrem de 
amuzat de acuzaţiile care i se aduc dar aceasta nu l-a împiedicat 
să contribuie la înfiinţarea peste tot în lume (inclusiv în 
România) de fundații satelit care se ocupă cu vaccinarea 
preventivă și cu popularizarea vaccinurilor. La noi în țară a fost 
lansată în anul 2012 o lucrare de referință în domeniul 
medicinei anti-vaccin, sub semnătura dr. Christa Todea Gross: 
„Vaccinurile: prevenție sau boală? O nouă patologie 
pediatrică.” Însă, contrar demersurilor făcute pentru o informare 
obiectivă, campaniile de vaccinare continuă într-un mod 
furibund. Bineînțeles că demersurile de vaccinare nu se încheie 
aici. Iată pe scurt evenimentele declanşate din luna septembrie 
2016 de promotorii vaccinării: Se bate monedă pe faptul că 
vaccinarea este un DREPT, dar ea se vrea inclusă într-o nouă 
lege a sănătăţii ca OBLIGAŢIE. Or, cele două noțiuni sunt 
antagonice, cu implicații diametral opuse. S-au făcut declarații 
publice din partea celor de la Minister conform cărora, în baza 
noii legi, unui copil nevaccinat ar trebui să i se interzică accesul 
la creșă, grădiniţă sau şcoală pentru a nu pune în pericol 
comunitatea. Însă, această propagandă nu este doar voit 

mincinoasă, ci și complet ilogică: dacă acel copil nevaccinat 
prezintă risc de „boli grave”, precum oreionul sau rujeola – de 
care ceilalți copii nu mai pot fi afectaţi pentru că s-au imunizat 
prin vaccinare – care mai este pericolul pentru comunitatea 
vaccinată reprezentat de copilul nevaccinat? Conform dr. Viera 
Scheibner și dr. Crista Todea Gross, adevăratele boli ale 
copilăriei nu sunt grave si nici La un simpozion medical realizat 
cu ușile închise, fostul medic al lui Bill Gates a dezvăluit faptul 
că marele susținător al vaccinării nu a dorit niciodată să-și 
vaccineze și propriii lui copii. Să ne mai întrebăm de ce? Acest 
criminal al promovării vaccinurilor știe că acestea sunt foarte 
periculoase. 14 mortale. Bolile copilăriei sunt infecții tratabile 
la momentul instalării, necesar să existe în viața unui copil 
pentru ca viitorul adult să beneficieze de o imunitate naturală, 
trainică și durabilă. Cu toate acestea, un pseudo-minister al 
pseudo-sănătății care distruge de ani buni spitalele și împiedică 
accesul românilor la medicamente vine acum să ne spună că, de 
fapt, îi pasă de sănătatea copiilor noștri, dorind pe această cale 
să-i vaccineze pe toți, pentru a-i feri de îmbolnăviri. Absolut 
hilar! Odată ce aflăm despre aceste informații cutremurătoare, 
ne putem întreba dacă ne mai putem aștepta și la altceva din 
partea guvernelor masonice... Ei bine, da... Felurite alte forme 
de otrăvire a populației planetei Vaccinurile nu constituie 
singura metodă prin care Francmasoneria încearcă să reducă, 
respectiv să controleze cantitativ și calitativ populația planetei 
noastre. Câteva din cele mai utilizate „alternative” sunt: 1. 
Fluorurarea apei potabile și a pastei de dinți, datorită efectului 
inhibitor al florului asupra glandei pineale. Procedeul 
transformă omul energic și creativ într-o mașinărie docilă, mai 
mult sau mai puțin retardată, în funcție de capacitatea de 
focalizare și de nivelul de auto-educare al conștiinței respectivei 
persoane. Procesul de florurare a fost descoperit și utilizat 
pentru prima dată în Germania nazistă, fiind creația 
cercetătorilor arondați trustului de fabrici nemţeşti 
francmasonice I. G. Farben. De atunci și până în zilele noastre, 
fluorurarea chimică a fost perfectată și, ulterior, implementată 
în procesele tehnologice uzuale, atât alimentare cât și 
cosmetice, din mai toate statele lumii. Introducerea de florură de 
sodiu în mod special în pasta de dinţi a devenit practica de facto 
a industriei cosmetice și farmaceutice, aparatul de propagandă 
având grijă să ne repete într-una că fluorul albește dinții. 
Realitatea este că nu numai că nu-i albește, dar chiar îi atacă! În 
plus, distruge inima, rinichii și sistemul nervos central. 2. 
Iodarea sării alimentare. Sarea de masă care se găseşte din 
abundență în toate centrele comerciale de la noi din țară trece 
printr-un amplu proces chimic de așa-zisă eliminare a 
impurităţilor, în timpul căruia i se adaugă o cantitate importanta 
de aditivi alimentari, printre care anti-aglomerantii E535 
(ferocianură de sodiu) și E536 (ferocioanură de potasiu), pe 
scurt cianuri toxice cu efect de stimulare a incidenței bolilor 
cardiace, accelerarea proceselor de ateroscleroză și toxicitate 
crescută a organelor, în special a creierului (fapt care poate 
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Florura de sodiu (sodium fluoride) prezentă în pasta de dinți 
este un compus chimic extrem de toxic induce sechele neuro-
psihiatrice). În plus, în urma unei Hotărâri de Guvern din anul 
2002, toată sarea de masă românească este „îmbogăţită” 
invariabil cu iod, substanță care suprasolicită rinichii, mai ales 
în cazul bebelușilor și, în plus, favorizează apariția 
dezechilibrelor hormonale de tip hipertiroidian cu predilecție la 
femei și copii. Alternativa sănătoasă la sarea iodată a fost și 
rămâne sarea de Himalaya. 3. Otrava din plicurile cu mirodenii. 
Glutamatul de sodiu (glutamatul monosodic, E 621) sau MSG 
(mono-sodium-glutamat) este un potențiator de aromă adăugat 
în cantitate mare în amestecurile pe bază de condimente, cum ar 
fi: produsele de tip Vegeta sau Delikat (care conțin până la 15% 
glutamat monosodic), supele la plic, condimentele pentru pește, 
„fix” pentru cartofi, adică toate prafurile care promit mâncare 
bună făcută din nimic. Glutamatul de sodiu distruge sistemul 
nervos și crește considerabil riscul de epilepsie, de asemenea 
este răspunzător pentru dereglările hormonale în ceea ce 
priveste insulina și hormonul de creștere, scade puterea de 
concentrare și dereglează activitatea neuronală, potențând 
comportamentul antisocial și agresiv. Prezentăm mai jos și 
câteva surse ascunse de glutamat, existente în ingredientele 
considerate „primare” de pe eticheta unui produs alimentar 
(elementele sunt menționate în ordinea descrescătoare a 
cantității de glutamat pe care o conțin): drojdie autolizată, 
caseinat de calciu, gelatina (inclusiv cea din mezeluri și din 
prăjiturile preambalate), proteine hidrolizate, caseinat de sodiu, 
extract de drojdie. Folosirea fungicidului INITIUM în culturile 
de grâu, porumb, cartofi, roșii sau ceapă ale producătorilor 
industriali din România. Această chimicală a fost concepută și 
este livrată de laboratoarele BASF (una din subdiviziunile 
conglomeratului industrial nazist I. G. Farben). Folosirea 
produselor cu Initium sporește cu până la 65% rata riscului de 
cancer de colon, substanța intrând rapid în felurite combinații 
chimice și devenind reziduală în organism. De exemplu, 1 mg 
de initium intrat în trup o singură dată se elimină în aproape un 
an. Ori, dacă acest produs este folosit zilnic – pâinea ieftină de 
Titan fiind o pâine cu initium – practic el nu mai poate fi 
eliminat. Așa cum initium ajută la creșterea forțată a celulelor 
leguminoase, la fel de repede va conduce la mărirea tumorilor 
maligne.  Pulverizarea de aerosoli în atmosferă prin intermediul 
avioanelor de linie. Aceasta este una dintre cele mai halucinante 
metode prin care cercetătorii nebuni ai elitei satanice s-au gândit 
să atace populația globului și însuşi ecosistemul planetar. Prin 
intermediul unor reactoare modificate, ce au fost instalate pe 
majoritatea avioanelor de pe rutele comerciale și militare sunt 
aruncate de la 12.000 de metri înălțime în atmosferă particule 
solide și persistente de Aluminiu, Litiu, Stronțiu, Bariu. Dârele 
lăsate în urmă de aceasta tehnologie seamănă cu dârele de 
condens pe care le lasă în urma sa un reactor obișnuit când 
zboară în stratosferă la peste 10.000 metri altitudine, unde, 
datorită temperaturilor extrem de scăzute, vaporii de lichid 

emanați de turboreactor condensează aproape instantaneu sub 
forma unor dâre fine de picături suprarăcite. Diferența dintre 
cele două tipuri de urme este ca urmele de condens (de natură 
lichidă) – în engleză CON-TRAILS – se dispersează foarte 
repede (în general 1-2 minute), în timp ce dârele chimice de 
aerosoli (de natură solidă) – în engleză CHEM-TRAILS – 
persistă extrem de mult (de la câteva zeci de minute la câteva 
ore), astfel încât ajungem să vedem nenumărate astfel de urme 
suprapuse pe cer după ce au trecut pe deasupra noastră, într-o 
perioadă lungă de timp, tot atâtea avioane. Scopul acestei 
acțiuni distructive este multiplu. Pe de o parte ține de otrăvirea 
aerului. Aerul îmbibat cu aerosoli toxici (uneori și cu viruși 
difuzați împreună cu aerosolii) devine, odată inspirat, un aer 
alergic ce inflamează și lezează aparatul respirator și care, 
condus de sânge la organele vitale, în special la creier, ajunge să 
inducă modificări funcționale și organice în sistemul imunitar, 
nervos și hormonal, afectând nu doar sănătatea fizică, ci și pe 
cea psihică. Un alt scop este otrăvirea solului. Un sol îmbibat cu 
acest tip de otrăvuri devine un sol neproductiv, semințele 
plantelor existente în natură ajungând să fie din ce în ce mai 
puțin rezistente la un astfel de atac al falșilor nutrienți. Dar nu 
avem de ce să ne facem griji, căci vine compania masonică de 
semințe modificate genetic – Monsanto – „să ne salveze” prin 
furnizarea de culturi care conduc la malformații funcționale și 
organice. Respingerea produselor sinistrei companii ar deveni – 
în imaginația fecundă a creatorilor săi – tot mai puțin probabilă 
din moment ce toate celelalte culturi vor rezista din ce în ce mai 
greu la un asalt de cocktailuri chimice care devine pe zi ce trece 
tot mai virulent. O altă utilizare vizează facilitarea prin 
intermediul aerosolilor a supraîncălzirii acelor zone din 
atmosferă bombardate de pe Pământ cu fluxuri de radiații 
electromagnetice de mare putere. Aplicațiile acestei tehnologii 
țin de controlul vremii, cu precădere de crearea în mod artificial 
a tot felul de calamități naturale (secetă, inundații, tornade, 
maree, tsunami). În sfârşit, o ultimă aplicație cunoscută este 
legată de transmiterea de la sol a unor semnale electromagnetice 
dispersabile pe zone foarte întinse datorită proprietăților 
modificate ale atmosferei saturate cu aerosoli, aceste semnale 
fiind menite să interacționeze subliminal cu psihicul ființelor 
umane pentru a le induce stări modificate de conștiință de tip 
zombi, facilitate de labilitatea deja creată cu ajutorul celorlalte 
metode. 
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Clonarea umană mit sau realitate? 
Există în cadrul Proiectelor Negre? 

Se pare că DA 

        Acest subiect fiind foarte ocultat și datorită faptului că 
puține informații ies la suprafață în momentul prezent, 
foarte mulți din marea masă nu-i oferă niciun fel de crezare, 
doar poate dacă văd la TV, și asta nu se va petrece 
deocamdată.  

ar cu toate acestea tehnologia genetică există, este des 
utilizată în prezent, fiind o tehnologie ,,dăruită” elitei 
de către anumite rase extraterestre cu interese pe 

această planetă. Din informațiile care există, foarte mulți lideri 
sunt clone, programate să execute anumite programe care le
fost setate chiar de la crearea lor. 

Deci, chiar dacă anumiți lideri mor sau sunt uciși, clonele lor 
deja pregătite le iau locul fără probleme, pentru ca omenirea să 
creadă în continuare în mascarada orchestrată pentru cei mul
inconștienți. Se zvonește că în prezent clone sunt: Hillary și Bill 
Clinton, Obama, regina Marii Britanii, George Soros, George 
Bush Sr. etc., deci oameni ai Cabalei și unii arti
exemplu Paul McCartney, care a murit într-un accident de 
mașină, acest eveniment tragic fiind consemnat pe prima pagină 
a ziarelor vremii (în anii ’60) și care apoi reapare public.

Se știe deja, din cercetările unor istorici și ezote
noi, oamenii, suntem rezultatul unui mix genetic din materialul 
genetic al mai multor civilizații extraterestre precum: pleiadieni, 
siriusieni, lirani, reptilieni etc. Noi ca civilizație suntem ca o 
pepinieră a galaxiei, de aceea avem atâta importan
există o asemenea bătălie teribilă pentru această planetă. Este 
necesar să înțelegem că noi, ca ființe umane, suntem un 
experiment și, deloc întâmplător, un experiment reușit, din 
multe puncte de vedere.  

Clonarea animalelor a fost realizată de cercetători chinezi 
de alții utilizând probe de celule recuperate de la animalul 
părinte decedat  

Este un proces lent și costisitor, care durează mai multe luni. În 
prezent oamenii bogați care doresc să cloneze un animal 
preferat, iubit, au fost singurii care și-au putut permite aceasta. 

D
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Există în cadrul Proiectelor Negre?  
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ar cu toate acestea tehnologia genetică există, este des 
utilizată în prezent, fiind o tehnologie ,,dăruită” elitei 
de către anumite rase extraterestre cu interese pe 

țiile care există, foarte mulți lideri 
sunt clone, programate să execute anumite programe care le-au 

 

ți lideri mor sau sunt uciși, clonele lor 
tru ca omenirea să 

creadă în continuare în mascarada orchestrată pentru cei mulți și 
știenți. Se zvonește că în prezent clone sunt: Hillary și Bill 

Clinton, Obama, regina Marii Britanii, George Soros, George 
ii artiști celebri, de 

un accident de 
șină, acest eveniment tragic fiind consemnat pe prima pagină 

și care apoi reapare public. 

știe deja, din cercetările unor istorici și ezoteriști, că însuși 
noi, oamenii, suntem rezultatul unui mix genetic din materialul 

ții extraterestre precum: pleiadieni, 
ție suntem ca o 

a importanță pentru ei și 
există o asemenea bătălie teribilă pentru această planetă. Este 

țelegem că noi, ca ființe umane, suntem un 
și, deloc întâmplător, un experiment reușit, din 

st realizată de cercetători chinezi și 
ții utilizând probe de celule recuperate de la animalul 

și costisitor, care durează mai multe luni. În 
ți care doresc să cloneze un animal 

au putut permite aceasta. 

Clonarea unui animal de companie preferat a produs rezultate 
mixte, multe clone nu trăiesc atâta timp ca cele animalele 
normale, iar unele dintre ele au avut probleme ciudate de 
sănătate. Numeroase laboratoare din întreaga lume oferă servicii 
de clonare publicitare și apar cu tratamente noi pentru tulburări 
genetice; apoi acestea sunt rapid dezvoltate în întreaga lume, 
folosind tehnologia de inginerie genetică de ultimă oră. 
Clonarea a fost şi este încă extrem de costisitoare; iar cei care 
și-au clonat animalele preferate, care au murit până la urmă, au 
plătit o mică avere pentru clonă. 

Cu tehnologiile de inginerie genetică care apar public în 
ultimii ani, clonarea este de așteptat să devină mai ieftină și 
mai eficientă  

Prima clonare a animalelor a utilizat tehnologia SCNT (
Cell Nuclear Transfer), dar unele dintre clone au dezvoltat 
probleme neobișnuite de limitare a vieții, cum ar fi oița Dolly, 
care a fost una dintre primele clone publice. Acest a
murit datorită unei boli pulmonare nea
tehnologie de editare a genei a fost dezvoltată, aceasta 
permițând eliminarea genelor care cauzează tulburări și 
înlocuirea lor cu unele mai sănătoase. Aceasta este CRISPR 
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
tehnologie de editare a genelor, care este atât de avansată încât 
permite înlocuirea genelor individual. 

Mai există noua tehnologie cu celule stem SHEEF care creează 
„Entități umane sintetice cu caracteristici asemăn
embrionilor”. Această tehnologie ar putea duce cu u
creșterea propriilor organe și înlocuirea lor cu unele identice, în 
interiorul sau în afara propriului trup. Clonarea LASSO 
(oligonucleotid cu o singură catenă) poate clona acum mii de 
celule dintr-o dată; si celulele stem umane pot fi ,,convinse” să 
crească în ouă și spermă. Se presupune că LASSO va accelera 
semnificativ procesul de clonare. 

Utilizarea de embrioni umani fertiliza
diferitelor părți ale trupului  

Marea victorie făcută în direcția clonării, odată ajunsă publică, a 
determinat ca mulți politicieni din întreaga lume să adopte legi 
și să limiteze utilizarea ,,ouălelor umane” care sunt fertilizate 
pentru experimentele embrionare genetice. Însă această decizie 
a condus la înfiinţarea de laboratoare secrete 
apărut diverse programe clasificate în cadrul sistemului 
contractorilor guvernamentali din apărare (proiectele negre). 
Unii embrioni umani au fost fertilizați în utere sintetice alcătuite 
din săculețe de plastic, alimentate de diferite fluide dătătoare de 
viață.  

Unele dintre aceste experimente secrete au fost, fără îndoială, 
folosite în rău, gen Frankenstein. Întregul subiect al celulelor 
stem din celulele embrionare este un subiect politic fi
dar care a fost rezolvat de un medic veterinar.
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Clonarea unui animal de companie preferat a produs rezultate 
mixte, multe clone nu trăiesc atâta timp ca cele animalele 
normale, iar unele dintre ele au avut probleme ciudate de 

toare din întreaga lume oferă servicii 
și apar cu tratamente noi pentru tulburări 

genetice; apoi acestea sunt rapid dezvoltate în întreaga lume, 
folosind tehnologia de inginerie genetică de ultimă oră. 

trem de costisitoare; iar cei care 
au clonat animalele preferate, care au murit până la urmă, au 

Cu tehnologiile de inginerie genetică care apar public în 
șteptat să devină mai ieftină și 

Prima clonare a animalelor a utilizat tehnologia SCNT (Somatic 
), dar unele dintre clone au dezvoltat 

șnuite de limitare a vieții, cum ar fi oița Dolly, 
care a fost una dintre primele clone publice. Acest animal a 
murit datorită unei boli pulmonare neașteptate. O nouă 
tehnologie de editare a genei a fost dezvoltată, aceasta 

țând eliminarea genelor care cauzează tulburări și 
înlocuirea lor cu unele mai sănătoase. Aceasta este CRISPR 

Interspaced Short Palindromic Repeats), 
tehnologie de editare a genelor, care este atât de avansată încât 

 

Mai există noua tehnologie cu celule stem SHEEF care creează 
ți umane sintetice cu caracteristici asemănătoare 

”. Această tehnologie ar putea duce cu ușurință la 
șterea propriilor organe și înlocuirea lor cu unele identice, în 

interiorul sau în afara propriului trup. Clonarea LASSO 
(oligonucleotid cu o singură catenă) poate clona acum mii de 

o dată; si celulele stem umane pot fi ,,convinse” să 
și spermă. Se presupune că LASSO va accelera 

Utilizarea de embrioni umani fertilizați pentru realizarea 

ția clonării, odată ajunsă publică, a 
ți politicieni din întreaga lume să adopte legi 

și să limiteze utilizarea ,,ouălelor umane” care sunt fertilizate 
pentru experimentele embrionare genetice. Însă această decizie 
condus la înfiinţarea de laboratoare secrete și de asemenea au 

apărut diverse programe clasificate în cadrul sistemului 
contractorilor guvernamentali din apărare (proiectele negre). 

ți în utere sintetice alcătuite 
țe de plastic, alimentate de diferite fluide dătătoare de 

Unele dintre aceste experimente secrete au fost, fără îndoială, 
folosite în rău, gen Frankenstein. Întregul subiect al celulelor 
stem din celulele embrionare este un subiect politic fierbinte, 
dar care a fost rezolvat de un medic veterinar. 
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Care sunt problemele etice legate de clonare?  

Clonarea genelor este o tehnică atent reglementată, care este în 
mare măsură acceptată astăzi și utilizată în mod obișnuit în 
multe laboratoare din întreaga lume. Cu toate acestea, clonarea 
reproductivă și terapeutică ridică probleme etice importante, în 
special în ceea ce privește utilizarea potențială a acestor tehnici 
la om. Clonarea reproductivă ar prezenta potențialul de a crea 
un om care este genetic identic cu o altă persoană care a existat 
anterior sau care încă mai există. Acest aspect poate intra în 
conflict cu valorile religioase și sociale de lungă durată cu 
privire la demnitatea umană, eventual încălcând principiile 
libertății, identității și autonomiei individuale. Unii văd clonarea 
umană ca fiind o modalitate de a evita răspândirea unei gene 
dăunătoare care se transmite în familie, fără a fi nevoie să fie 
supusă unui screening – proces de supraveghere embrionară. 
Clonarea terapeutică oferă în același timp posibilitatea de a trata 
persoanele care suferă de boli sau răni, care ar necesita 
distrugerea embrionilor umani în tubul de testare. Oponenții 
susțin că utilizarea acestei tehnici pentru a colecta celule stem 
embrionare este greșită, indiferent dacă este folosită pentru 
beneficiul bolnavilor sau răniților. 

Celulele stem pentru tratamente specifice  

Evitând controversa celulelor ou, un medic veterinar a dezvoltat 
un mijloc de a crea celule embrionare dintr-o cantitate mică de 
grăsime din stomacul unui câine. Atunci când aceste celule 
embrionare sunt activate și injectate într-un șold displazic, 
celulele servesc la regenerarea țintei, nu perfect, dar suficient 
pentru a preveni dizabilitatea animalului. Ar funcționa această 
metodă la refacerea organelor interne bolnave? Până în prezent, 
această tehnică nu a fost utilizată pe oameni – cel puțin în 
interiorul Statelor Unite în mod legal, din câte știm. 
Tratamentul este prohibitiv și scump. Dar, în mai multe practici 
medicale universitare s-au injectat celule stem în țesuturi 
cardiace deteriorate, cu câteva rezultate bune, cum ar fi o 
creștere a mușchiului inimii și înlocuirea celui vechi. 

Organe hibride om-animal  

Cercetările se desfășoară în numeroase laboratoare din America 
pentru a hibridiza oamenii cu porci. Există numeroase 
laboratoare, legate de mari grupuri medicale din întreaga lume 
și din interiorul Americii, care utilizează celulele pacientului 
pentru a hibridiza porci, maimuțe și alte organisme pentru a 
cerceta potențialul de a folosi organele animalului pentru 
transplant. Dar recent, a fost descoperit un sistem receptor 

asociat, care pare să controleze dacă un organ transplantat va fi 
respins sau nu. Molecula SIRP-alfa se încadrează în CD-47, iar 
dacă există o compatibilitate, transplantul nu va fi respins. 

Dacă există o incompatibilitate între molecula SIRP-alfa și 
receptorul CD-47, chiar și cu medicamente anti-respingere cu 
succes folosite de mai mulți ani, de obicei organul va fi respins 
în cele din urmă. Cercetătorii medicali sunt plini de speranță că 
vor fi capabili să implice genele receptorului de organe SIRP-
alfa proprii în organul transplantat, pentru a preveni respingerea 
și nevoia de medicamente scumpe anti-respingere cum ar fi 
Cyclosporina. 

Clonarea umană în Baze Militare Subterane (DUMB/s)  

Este clonarea rapidă umană (CRU) făcută acum în baze 
militare subterane (DUMB)? Odată cu dezvoltarea rapidă a 
tehnologiei de inginerie genetică în lumea medicală a 
consumatorilor, se așteaptă ca clonarea umană să fie în curând 
posibilă, dacă statul și autoritățile federale existente o permit (în 
SUA). Până în prezent, s-au adoptat legi care să o împiedice; iar 
societățile medicale au stabilit standarde etice care le limitează. 

Cei care au studiat DUMB/s, Programul Spațial Secret, și care 
sunt bine pregătiți în secretul masiv al contractorilor din 
apărare, realizează că aceste subiecte sunt protejate de așa-
numita „securitate națională” legiferată drastic.  
Ei înțeleg, de asemenea, că un Guvern Secret din Umbră a 
îngropat această cercetare extrem de clasificată, care este cu cel 
puțin 20-50 de ani înaintea tehnologiei disponibile pentru 
consumatori. 

Au existat programe externe Deep Black și Beyond-Black 
Alien ET / pentru hibridizare și clonare rapidă în bazele 
subterane?  

Au existat zvonuri bine întemeiate de recuperare a navelor anti-
gravitație extraterestre. Numeroși martori respectați și mulți 
care au lucrat în posturi secrete, au raportat aceasta public. 
Orice persoană rezonabilă care examinează toate mărturiile 
disponibile și dovezile prezentate de Steven Greer, în cadrul 
Proiectului Disclosure (Dezvăluirea), precum și confesiunile de 
pe patul morții, disponibile chiar pe canalul Youtube, ale unor 
foști angajați în aceste proiecte și experimente din bazele 
subterane, atestă că aceste programe au existat și există încă. 

Puteți înțelege, de asemenea, că aceste programe au fost 
implicate în activități criminale profund anti-umane, care pot fi 
considerate crime împotriva umanității, în cel mai rău mod 
imaginabil. Puteți accepta, de asemenea, realitatea că s-au 
recuperat nave extraterestre avariate bazate pe anti-gravitație, 
extratereștrii de la bord au fost salvați și trăiesc în custodia 
SUA, iar unii dintre ei lucrează în programe comune cu „ai 
noștri” prin tratate secrete în cadrul Programului Spațial Secret. 

Luați de exemplu geologul și inginerul în tuneluri, Phil 
Schneider, care a ieșit public și a expus programul din baza 
Dulce, acesta fiind apoi ucis de Men in Black (MIB sau CIA). 
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Schneider a fost complet verificat de ofițeri de informații cu 
experiență, iar povestea lui este solidă, susținută de probe fizice 
pe care le-a expus, inclusiv fotografii sau filmulețe.  
Mai multe detalii aici. 

Și au existat și alții care, în ciuda tuturor dificultăților, au făcut 
publice fotografii autentice din baza Dulce, dintr-un laborator 
de clonare rapidă. Știm că se face clonarea în utere artificiale și 
transparente, umplute cu o lumină purpurie, și știm că 
organismele cultivate au o formă umană și cresc rapid la 
dimensiunea și dezvoltarea adultului (în câteva luni). Ceea ce 
nu este cunoscut este dacă acestea sunt doar genom uman, sunt 
hibrizi ET - umani sau dacă sunt extratereștri care au aparenţă 
umană, cum ar fi cei descriși de cei din slujba contractorilor din 
apărare din cadrul Programelor Negre. 

Există clonarea marionetelor din Guvernul Mondial?  

La un moment dat, a existat un zvon care a provenit de la cineva 
care a lucrat în cadrul unui program de clonare Deep-Black, 
cum că există un plan pentru a crește înlocuirea prin clone a 
liderilor de top din companii, politicieni de vârf și diverși artiști. 
Aceste clone ar apărea, adică vor putea merge și vorbi aproape 
identic cu subiectul și ar fi folosite pentru a-l înlocui, folosind 
procese sofisticate de tranziție pentru a ascunde acest lucru. 

E posibil ca programul să fie deja activ, însă deconspirarea este 
ușor de realizat deoarece gesturile clonei pot afișa în mod 
imprevizibil ciudățenii stilistice în vorbirea și comportamentul 
lor, din cauza unor probleme neurologice. Acestea se pot 
petrece în ciuda faptului că ele clonele au fost condiționate 
comportamental, folosind metode avansate de antrenare 
psihotronică și implanturi neuronale. 

Insiderii au afirmat că au fost deja făcute câteva „înlocuiri” în 
pozițiile de top ale guvernului, corporațiilor și industriei de 
divertisment, inclusiv printre unele vedete și „lideri PR” din 
presă. 

Există programe Deep-Black de creare a super-soldatului cu 
triplă spirală ADN? 

 

Un program care este acum operațional în interiorul Proiectelor 
Negre ale Guvernului Secret din Umbră, este un experiment 
care încearcă să hibridizeze oameni cu o a treia spirală ADN, 
transformând toate genele lor din dublă spirală în triplu helix. 
Acesta se numește programul Triple Helix Super-Soldier. 
Oamenii și animalele care în celule au o a treia spirală ADN pe 

lângă cele două obișnuite, se vindecă rapid. La amfibieni și 
șerpi este prezentă a treia spirală, astfel că părţi din trup ce sunt 
tăiate cresc apoi la loc și funcționează în mod normal. 
 
Este un fapt deja că există aceste programe Super Soldier în 
care oameni au fost crescuți selectiv pentru putere fizică, 
coordonare și IQ-uri foarte mari. Acești super-soldați au fost 
îmbunătățiți cognitiv prin diferiți nutrienți, vitamine și injecții 
secrete, care le-au ridicat IQ-ul la peste 200. Planul este de a 
insera o a treia spirală în ADN-ul soldatului, pentru a se 
autovindeca rapid în cazul oricărui gen de leziuni. Nu este 
cunoscut dacă această cercetare a dat rezultate sau nu. 
 
Dacă aceste programe Super Soldier vor reuși, se vor dovedi a fi 
un coșmar, la fel ca experimentul BZ, în special în Vietnam, 
unde soldații s-au întors unul împotriva celuilalt și s-au omorât, 
pentru că au devenit psihotic-agresivi. Unii cred că acest 
experiment a stat la baza filmului Jacob’s Ladder.  
 
Un alt program de dezvoltare a Super-Soldatului este posibil să 
fi implicat inserare de gene de maimuță în mușchi, pentru a-i 
oferi soldatului o forță și o rezistență sporită. Aceasta se poate 
face în timpul fazei embrionare sau ca adult. Nu este cunoscut 
dacă acest program a fost implementat sau nu – și dacă a fost, 
dacă a reușit. Se crede că în China se fac cercetări în această 
direcţie şi la ora actuală. 

Un obiectiv esențial al acestor programe Super-Soldier a fost să 
folosească diferite mijloace pentru a conecta toate aceste 
organisme la o conștiință centrală – la început, prin cipuri pe 
creier pentru comunicare constantă cu sistemele de internet și 
prin satelit și apoi prin utilizarea ingestiei de nanoparticule 
migratoare care pot fi activate la un moment dat. Scopul final 
este presupusa creare prin inginerie genetică a super-soldaților 
cu „creierul stup” (gen stup de albine, unde o singură conștiință 
ghidează întreaga activitate), instinctiv, care utilizează anumite 
mijloace psihologice și mijloace secrete oculte de magie neagră. 
A fost deja făcut acest tip de soldat? Orice pare posibil cu 
finanțarea vastă a bugetului negru la care aceste laboratoare 
secrete au acces. 

Clone cu creierul de tip stup 

Există programe comune cu extratereștrii derulate în bazele 
subterane pentru a crea clone „de tip stup”, hibrizi, androizi, 
care să sintetizeze sufletul uman în aceste creaturi? 
 
S-a zvonit de ani de zile că în baza Dulce, New Mexico, există 
un proiect comun ET - uman condus de un contractor din 
apărare sub auspiciile USAF. La nivelul 7, „Sala Coșmarului”, 
sunt aduşi subiecții umani de toate vârstele ce sunt răpiți de pe 
străzi, de multe ori din parcurile federale, și sunt torturați într-
un mod inimaginabil. Lucrătorilor din baza Dulce li se spune că 
acești oameni sunt fără speranță și nebuni, iar tratamentele 
experimentale care li se fac sunt pentru a descoperi un remediu 
pentru boli. Un lucrător care a dezvăluit această informație a 
declarat că l-a recunoscut pe unul dintre subiecți, care era din 
cel mai apropiat oraș și că acea persoană părea complet normală 
la acel moment. Această persoană a fost închisă într-o cușcă de 
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unde cerșea ajutor și milă. Securitatea este atât de drastică, încât 
acel angajat nu putea să-l salveze, ci doar să facă publică 
povestea, într-o încercare de a crea o criză publică. Din păcate, 
nimic nu s-a petrecut. 

Această bază subterană inumană din Dulce ar fi necesar să fie 
înconjurată de armata americană și capturată, victimele să fie 
eliberate și cei responsabili să fie aduşi rapid, în trei zile, în fața 
justiției militare. Dacă scurgerile de informații sunt corecte, 
niciunul dintre aceste experimente prin care se încearcă crearea 
și instalarea unui suflet sintetic în clone nu a fost nici măcar 
aproape de succes. Se pare că hibrizii și clonele sunt fără suflet 
și funcționează ca psihopați funcționali. (Acești răufăcători care 
conduc aceste programe ar fi necesar să învețe că numai 
Dumnezeu cel Atotputernic, creatorul a tot ceea ce există, poate 
crea un suflet omenesc.) 

 

Toate încercările de sinteză, inclusiv cele masive care se 
desfășoară acum pentru a crea un suflet bazat pe I.A. 
(Inteligență Artificială), vor eșua. Anumite persoane influente 
care conduc servicii de internet mari și motoare de căutare, cred 
cu adevărat că pot aloca un suflet unui mare calculator cuantic, 
iar apoi un demon îl va poseda și eventual va prelua toată 
realitatea prin acest sistem I.A. Unii ar putea spune că este 
vorba de nebunie, de gândire sociopatică ce ar putea conduce în 
viitor la multe acțiuni inumane, dacă aceşti sceleraţi nu vor fi 
opriţi. Aceleaşi personalităţi din domeniul I.A. planifică să 
creeze polițiști operaționali, soldați și arme de război. Acest fapt 
va conduce probabil la războaie majore în care vor fi utilizați 
roboți de toate dimensiunile. 

 Au fost deja clonați „înlocuitori umani” în viața obișnuită, 
de zi cu zi? 

De câțiva ani au existat unele informaţii provenite de la insideri 
respectați că unii politicieni, șefi de corporații și diverși artiști 
au fost clonați și înlocuiți rapid. 

În ultima perioadă a alegerilor prezidențiale din 2016, unii 
cercetători au observat câteva apariții diferite ale lui Hillary 
Clinton, sugerând utilizarea dublurilor. O persoană de top din 
Informații a afirmat la un moment dat că: „poate că a murit și a 
fost clonată”. Nu se poate spune 100% dacă glumea sau nu. 
Unii au reacționat la îmbolnăvirea bruscă a lui Hillary de la 
comemorarea atentatelor din 9/11/2001, când asistenții ei au 
aruncat-o în jeep-ul transformat în ambulanță, ca pe o pungă de 
cartofi. În acea zi, Hillary părea diferită și mai tânără decât de 

obicei. Apariția ei s-a schimbat atât de mult în timpul 
dezbaterilor și mitingurilor, încât a fost greu de spus care era 
dublura sa. În după-amiaza aceea, după comemorare, când a 
apărut în public „vindecată”, o privire mai atentă a arătat că era 
mult mai subțire și nu arăta prea asemănătoare cu Hillary cea 
originală, plus că nu avea agenți de pază cu ea. 

Într-un e-mail DNC scurs de Huma Abedin (asistenta sa 
personală), aceasta susținea că Hillary Clinton avea convulsii 
frecvente și era bolnavă.  

Este oare posibil ca Hillary să fii murit și să fi fost înlocuită cu 
o clonă care arăta și acționa ca ea, dar care avea niște afecţiuni 
grave ale sistemului nervos central, de genul celor despre care 
se presupune că suferă clonele? Sau îi era atât de rău încât nu 
putea merge prea mult și în locul ei era trimisă clona? Probabil 
că niciodată nu vom putea afla sigur. 

Nu vă așteptați ca Guvernul SUA sau Guvernul Secret din 
Umbră să vină prea curând și să recunoască public toate acestea. 
Prima lor îngrijorare este că potențialii dușmani ar putea obține 
informații importante despre astfel de cercetări. A doua lor 
îngrijorare este că după 60 de ani de minciuni flagrante și 
monstruoase pe care le-au spus poporului american și lumii 
întregi, masele nu i-ar ierta și nu ar mai avea încredere în ei 
niciodată, ceea ce va duce la prăbușirea sistemului actual. 
 
Fascismul cosmic 

Singura entitate care ar putea câștiga din astfel de dezvăluiri și 
care ar putea șterge puterea sistemului actual peste noapte, ar fi 
globaliștii de top care doresc să aducă un nou tip de fascism. 
Acest nou fascism globalist dorește să se bazeze pe o declarație 
publică cum că extratereștrii sunt reali și lucrează aici cu niște 
grupuri umane, pentru a se pregăti împreună împotriva unei 
invazii venită din partea altor civilizații extraterestre și că acești 
ET invadatori sunt profund răi și porniți pe eliminarea tuturor 
oamenilor, interesați fiind doar de a prelua mineralele 
pământului. 
Noul lor tip de fascism este cel mai adecvat să fie numit 
Fascism Cosmic și la început ar fi mai prietenos decât actualul 
sistem fascist din America. Dar în cele din urmă se va focaliza 
pe depopularea severă, pe eliminarea reproducerii normale, pe 
transhumanism și controlul total al vieții tuturor din toate 
punctele de vedere, folosind psihologia avansată bazată de 
inteligența artificială. Dar de asemenea, este posibil ca această 
afirmație, cum că lumea se va confrunta cu o încercare de 
invazie a unei forțe extraterestre malefice, să fie doar 
dezinformare, o nouă psyop (operațiune psihologică în masă) 
mai mare și mai eficientă (pentru ei). 

De fapt, extratereștrii răi sunt deja aici, trăiesc în subteran și 
unii dintre ei s-au aliat cu anumiți politicieni de nivel înalt și cu 
membri ai super-elitei din cercurile oculte, timp de secole. Este 
important să rețineți că, înainte de a muri, Werner von Braun 
(fost fascist, creierul proiectelor V1 și V2 hitleriste, care a fost 
preluat de americani după al Doilea Război Mondial și pus să 
conducă programul Apollo al NASA) a avertizat că Guvernul 
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SUA ar putea într-o zi să „infecteze” opinia publică cu o invazie 
extraterestră pentru a câștiga mai multă putere. El a tr
aceste informații asistentului său Carol Rosen, care este foarte 
respectat, și care ulterior le-a făcut publice. 

Concluzie 
 
Se vehiculează ideea că amenințarea extratereștrilor este reală, 
așa cum a făcut-o public președintele Reagan de câteva ori. 
asemenea, cei răi sunt aici de mulți ani și au preluat grupuri 
bancare puternice și anumite cercuri oculte. Cu toate acestea, 
este un fapt bine stabilit că lumea a fost deturnată de Cabala 
printr-un cerc secret pedofil satanic, printr-o rețea mondială d
conducători secreți și de bancheri de top. Rapoartele unor 
insideri stipulează că aceștia se angajează în pedofilie și 
sacrificiu de copii pentru a obține putere de la Satana și a 
renunța la sufletele lor în schimbul puterii, bogățiilor și 
statutului cât mai vast.  

Obiectivul principal al acestui cerc de putere este „
haos”, adică crearea unui haos mondial masiv, pentru a le 
permite astfel să instaleze un nou guvern mondial care să fie 
condus doar de ei înșiși. În termeni practici, aceasta înse
că ei vor să creeze „Iadul pe Pământ”, ceea ce înseamnă moarte 
masivă și suferință umană, ca jertfă umană în masă către Satana, 
toate acestea doar pentru a câștiga mai multă putere.
 
Ronald Bernard, fost bancher olandez, urma să fie ini
refuzat sacrificarea unui copil. Au fost mulți alții care au urmat 
acele ritualuri, iar unii au fost uciși pentru că au vorbit despre 
acest grup secret care conduce lumea, puternic și neînchipuit de 
malefic. Cei care lucrează îndeaproape cu extratere
deveni în cele din urmă controlați în moduri subtile dar 
puternice, iar acești extratereștri cu care Guvernul Ascuns 
lucrează, au de asemenea propriile lor agende ascunse.
 
Concluzia este că acești înalți oficiali ai Guvernului din Umbră 
care conduc Programele Negre cu acces special la programe 
nerecunoscute public, încalcă grav și continuu legea în moduri 
fără precedent. Aceste programe sunt plătite cu bani din bugetul 
negru, spălați din vânzările de opium din Afganistan și alte 
vânzări ale cartelurilor și escrocheriilor corporative precum 
Enron. Există o listă lungă de oameni ce au fost uci
au început să dezvăluie aceste crime majore sau pentru că doar 
se credea că le vor dezvălui. Oamenii care conduc aceste 
războaie spațiale, proiecte negre, programe umano/ET, 
programele din bazele subterane pretind că protejează America 
și lumea întreagă. Se pare că extratereștrii le
conştiinţele și că nu mai servesc America, nu mai onorează 
jurământul pe care l-au făcut de a susține și apăra 
Statelor Unite și nici legile morale ale umanității.
 
Este interesant de remarcat că Aleister Crowley (Jack Parsons 
de la Jet Propulsion Laboratory și NASA a fost protejatul său) 
a intrat într-o piramidă din Egipt unde se pare că i
extraterestru gri. Acest fapt stabilește o legătură între 
extratereștrii malefici și demoni? Faceți propriile cercetări în 
acest sens și decideți singuri.  
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o zi să „infecteze” opinia publică cu o invazie 
știga mai multă putere. El a transmis 
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țarea extratereștrilor este reală, 
ședintele Reagan de câteva ori. De 

ți ani și au preluat grupuri 
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Obiectivul principal al acestui cerc de putere este „ordine prin 
”, adică crearea unui haos mondial masiv, pentru a le 

permite astfel să instaleze un nou guvern mondial care să fie 
șiși. În termeni practici, aceasta înseamnă 

că ei vor să creeze „Iadul pe Pământ”, ceea ce înseamnă moarte 
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și că nu mai servesc America, nu mai onorează 
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și nici legile morale ale umanității. 

Este interesant de remarcat că Aleister Crowley (Jack Parsons 
și NASA a fost protejatul său) 

o piramidă din Egipt unde se pare că i-a apărut un 
ște o legătură între 
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Deci, este posibil ca programele de clonare umană să existe sub 
patronajul Guvernului Secret din Umb
nu avem dovezi definitive, obiective, ci numai informa
partea unor insideri respectați și unele dovezi circumstanțiale.

 

TATUAJUL – o treabă pentru rebelii 
sclavi 

 

      Mulţi îşi fac tatuaje şi pentru că îşi închipuie în
lor pervertită că astfel sunt mai rebeli. Dar a fi rebel nu 
înseamnă a fi liber, cum cred ei.  

e fapt, în felul acesta ei devin doar mai sclavi…

Libertatea absolută sau robia 
absolută?  

Tatuarea a căpătat dimensiuni incontrolabile 
peste tot în lume, mai ales în rândul noii 

generații. Cei care o practică și o promovează consideră că 
exprimă sentimentul absolut și neîngrădit al libertății omului și 
al dispoziției sale de a-și folosi trupul după propria

Este însă cu adevărat așa? 

În cele ce urmează vom urmări să analizăm pe scurt 
prezentăm trei dimensiuni ale acestui subiect: 

1. Dimensiunea materială se referă la urmările pe care le are 
asupra trupului și sănătății noastre această faptă nesăbuită și 
care arată multă superficialitate față de însăși viața noastră. 
Potrivit studii realizate în laboratoarele de chimie ale Centrului 
Național de Cercetări Toxicologice din Statele Unite, au fost 
identificate niveluri scăzute de substan
cerneala tatuajului. Pericolul este următorul: cerneala care este 
injectată adânc sub epidermă provoacă o reac
pielii, care condensează pigmentul ca o masă străină într
țesut fibros dens, în timp ce reziduurile cernelii care scapă în 
piele sunt transportate odată cu sângele în ganglionii limfatici 
învecinați. Cerneala cu care se realizează tatuajele conține 
elemente cancerigene, în cantitate mică, e adevărat, dar 
reprezintă totuși un pericol.  Nimeni nu poate controla calitatea 
cernelurilor care se folosesc, de aceea 
Controlul Alimentelor și Medicamentelor (Food and Drug 
Administration – FDA) din SUA declară că nu poate controla 
industria tatuajelor (prin urmare, cu atât mai pu
controlată în țara noastră). În realitate, nimeni nu
adevărat ce anume conțin exact numeroasele cerneluri 
comercializate, de multe ori chiar fabricate în casă. Multe con
solvenți și metale periculoase, ca plumbul și mercurul, dar și o 
serie de ingrediente deosebit de periculoase pentru sănătate, 
precum cerneluri pentru imprimante de computer sau vopseluri 
pentru automobile – care injectate în pielea umană sunt extrem 

D
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Deci, este posibil ca programele de clonare umană să existe sub 
patronajul Guvernului Secret din Umbră? Da, este posibil; deși 
nu avem dovezi definitive, obiective, ci numai informații din 

ți și unele dovezi circumstanțiale. 

o treabă pentru rebelii 

Mulţi îşi fac tatuaje şi pentru că îşi închipuie în mintea 
lor pervertită că astfel sunt mai rebeli. Dar a fi rebel nu 

e fapt, în felul acesta ei devin doar mai sclavi… 

Libertatea absolută sau robia și pierzania 

Tatuarea a căpătat dimensiuni incontrolabile 
ste tot în lume, mai ales în rândul noii 

ții. Cei care o practică și o promovează consideră că 
și neîngrădit al libertății omului și 

și folosi trupul după propria-i voință. 

În cele ce urmează vom urmări să analizăm pe scurt și să 
prezentăm trei dimensiuni ale acestui subiect:  

se referă la urmările pe care le are 
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ță de însăși viața noastră. 
Potrivit studii realizate în laboratoarele de chimie ale Centrului 

țional de Cercetări Toxicologice din Statele Unite, au fost 
identificate niveluri scăzute de substanțe cancerigene în 

lul este următorul: cerneala care este 
injectată adânc sub epidermă provoacă o reacție de protecție a 
pielii, care condensează pigmentul ca o masă străină într-un 
țesut fibros dens, în timp ce reziduurile cernelii care scapă în 
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ți. Cerneala cu care se realizează tatuajele conține 

elemente cancerigene, în cantitate mică, e adevărat, dar 
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și Medicamentelor (Food and Drug 
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țara noastră). În realitate, nimeni nu știe cu 
țin exact numeroasele cerneluri 

comercializate, de multe ori chiar fabricate în casă. Multe conțin 
ți și metale periculoase, ca plumbul și mercurul, dar și o 

serie de ingrediente deosebit de periculoase pentru sănătate, 
precum cerneluri pentru imprimante de computer sau vopseluri 
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de periculoase. Provoacă, de asemenea, foarte frecvent, boli 
grave, chiar și cancer. 

În urma tatuării pot să apară reacții alergice și infecții ale pielii. 
Chiar dacă nu s-a demonstrat clar că tatuarea a fost cauza, au 
fost totuși raportate frecvent anumite cancere ale pielii, inclusiv 
melanoame în zone în care exista un tatuaj.  

FDA a avertizat și asupra pericolului care există în centrele de 
tatuare de transmitere de viruși precum HIV și virusul hepatitic 
de tip C, care conduce frecvent la cancer hepatocelular. Din 
cauza acestui pericol, băncile de sânge interzic de obicei 
persoanelor care au făcut tatuaj în ultimele 12 luni să fie 
donatori de sânge. FDA avertizează, de asemenea, că dacă 
bolnavii cu tatuaje fac RMN, tatuajele li se pot umfla sau li se 
poate arde pielea, o consecință care foarte probabil are legătură 
cu metalele care există în unele cerneluri. 

Tatuajele ascund pericole serioase pentru femeile însărcinate, 
pentru că scoaterea tatuajului pe durata sarcinii nu este deloc o 
idee bună. De asemenea, unii anesteziști și-au exprimat 
rezervele cu privire la anestezia epidurală, pe care poate fi 
necesar să o facă o femeie la naștere, la femeile care au făcut 
tatuaj pe coloana vertebrală, la nivelul mijlocului. Există 
posibilitatea, așa cum spun medicii, ca prin intermediul acului 
cu care se face această anestezie, pigmentul din tatuaj să se 
răspândească la nivelul coloanei vertebrale și în măduva 
oaselor. 

2. Dimensiunea estetică este legată de urmările pe care le are 
în mediul nostru social tatuarea pe trup sub formă de „graffiti” a 
tot felul de figuri (unele cu rezonanțe malefice, chiar satanice), 
care îți dau impresia că arăți ca un perete murdar, în loc să ai un 
trup omenesc frumos și desăvârșit. Oamenii cu bun-simț percep 
ființele tatuate așa cum un casier de la bancă vede o bancnotă 
falsă pe care o primește pentru a o schimba. 

Mulți oameni au regretat că s-au tatuat, dar acest fapt, deși ei îl 
apreciază acum ca pe o rătăcire din trecut, pe majoritatea i-a 
stigmatizat pe viață, pentru că foarte multe tatuaje sunt extrem 
de greu de eliminat. Mai bine de 50% dintre cei care s-au tatuat 
au regretat mai târziu și ar fi preferat să nu fi făcut aceasta. Asta 
spun tinerii când se duc la dermatolog pentru a-și scoate tatuajul 
– procedură dureroasă, dar și costisitoare.  

Într-un număr al Archives of Dermatology, a apărut un studiu 
întreprins de cercetători de la Centrul de Științe ale Sănătății de 
la Universitatea Tehnică din Texas despre motivele pentru care 
oamenii aleg să-și scoată tatuajul.  

Conform acestui studiu, cei care decid să-și scoată tatuajul 
mărturisesc:  
- tatuajul nu îi mai exprimă în prezent, pentru că ține de o stare 
pe care au avut-o în trecut; 
- tatuajul creează probleme legate de vestimentație și de 
aspectul exterior; 
- tatuajul provoacă jenă și neliniștea că ar putea să le influențeze 
în mod nefast activitatea și cariera. 

Nu constituie o surpriză faptul că cele mai multe dintre 
persoanele care cer scoaterea tatuajului sunt femei, care se pare 
că simt un disconfort psihologic mai mare decât bărbații, 
văzând tatuajul ca pe un stigmat. 

Scoaterea tatuajului, chiar și atunci când e suficientă o 
procedură mai simplă, lasă în piele anumite deșeuri toxice. 
Eliminarea tatuajului poate avea loc printr-o excizie chirurgicală 
sau printr-o răzuire adâncă a pielii, fiind apoi necesar 
transplantul de piele. Există și proceduri prin care tatuajele pot 
fi scoase cu laser, dar nici acestea nu sunt „inofensive”. În cel 
mai bun caz, după o terapie de mai multe luni cu laser, tatuajul 
poate să dispară treptat și această procedură poate să pară ceva 
facil. Însă, în realitate, procedura de scoatere a tatuajului prin 
laser, care distruge pigmentul la temperaturi foarte mari este 
periculoasă, conducând la reacții chimice generatoare de 
particule cancerigene prin mutația produșilor rezultați din 
descompunerea cernelii, care ulterior sunt absorbiți în piele. 
Recent, oameni de știință germani au arătat că în urma iradierii 
cu laser concentrația de elemente toxice din pigmenții roșii și 
galbeni crește până la de 70 de ori. Și, cu cât mai extins este 
tatuajul, cu atât mai mari sunt și emisiile toxice. 

3. Dimensiunea spirituală privește consecințele pe care 
tatuarea le are asupra fiinţei noastre lăuntrice.  

Trupul nostru este un templu al spiritului şi, la fel ca viața, ne-a 
fost dăruit de Dumnezeu la naștere. Părerea că „trupul este al 
meu și fac ce vreau cu el” este copilărească.  

Tatuarea este un fel de mutilare a trupului, care perturbă 
activitatea unor puncte subtile energetice ce se află la nivelul 
pielii în anumite zone precise. Dezechilibrele care se generează 
astfel conduc în timp la diferite tulburări şi afecţiuni, unele 
chiar grave. În plus, majoritatea desenelor tatuate includ 
simboluri bizare, malefice sau pur şi simplu modul în care au 
fost concepute este lipsit de armonie şi rafinament, generând 
procese de rezonanţă inferioare, care aduc în sfera psihicului, fie 
că ştim, fie că nu ştim, energii nefaste corespondente.  

Există referiri în Biblie la tatuare prin care aceasta este interzisă 
prin cuvântul lui Dumnezeu: „În trupul vostru să nu faceţi 
tăieturi pentru sufletele morţilor, nici să scrieţi pe voi cu 
împunsături de ac; Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!” 
(Levitic 19:28. Biblia – Bartolomeu). 

Felul în care arată și este construit trupul nostru, nu este 
întâmplător. Indiferent că este frumos sau urât, întreg sau cu 
handicap, sănătos sau bolnav, el este o reflexie a KARMA-ei 
noastre și implicit a Legii Rezonanței Oculte, care este o lege 
dumnezeiască, ce stă la baza a tot ce se petrece în univers.  

Toți cei care cred că pot face ce vor cu trupul lor ar fi bine să 
realizeze că nu putem să înlocuim nici măcar o singură părticică 
a trupului nostru, dacă o pierdem într-un accident.  

Apostolul Pavel spune: „nu știți că trupurile voastre sunt 
mădulare ale lui Hristos?” (I, Corinteni, 16:15). 
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Orice vătămare intenționată a trupului nostru, departe de a fi o 
acțiune dumnezeiesc integrată, este cauzată de
inspirată de entități demoniace sau satanice. Tatuându
jocul acestor entități și întreținem rezonanțe inferioare, nefaste, 
care ne îndepărtează de bine, de fericire, de frumos.

Obsesia pentru moarte: Motivul craniului 
și cadavrului în designul vestimentar, 

imagine și branding 

 Jacque Lynn Foltyn

        Este moda ceva pentru care merită să mori? Dacă 
cineva ar examina conținutul revistelor de modă, a site
urilor web, a videoclipurilor, a blogurilor și a modei în sine, 
răspunsul ar fi un răsunător „da”.  

oartea este o vedetă a modei folosită pentru a vinde 
haine, accesorii, branduri, celebritate, reviste, 
programe de televiziune bazate pe stil, site

precum și eforturi colaborative cross-media. De la Alexander 
McQueen și Ralph Lauren la Target și H&M, craniile, oasele 
încrucișate și motivele cu schelete au cucerit moda. Moartea a 
devenit îndrăgită nu doar în cercurile exclusiviste ale modei, ci 
și în rândul maselor largi – unde și câinii poartă cardigane și 
zgărzi cu cranii la gât și stau tolăniți pe paturi gofrate cu 
schelete.  

În curentul principal al modei și în revistele de 
modele, actorii, stiliștii și vedetele nu promovează doar stilul 
skull, ci și moartea în sine, în pantomime de groază ale morții, 
ale suicidului și dezastrului ecologic. Aceste povestioare 
„corpse chic” sunt „rupte de pe prima pagină”, dar 
din literatură, muzică, cinema și genul TV crimă reală; ele 
reprezintă baza pentru shooting-urile reality show
America’s Top Model. În secolul 21, moda nu este ceva 
„efemer” și „nedrept”, ca să îl parafrazăm pe Karl Lagerfeld; ci 
ceva „periculos”. 

Acest articol arată cum moartea a ajuns strategie principală de 
publicitate, ca stratagemă de branding, ca expresie artistică 
trend, și examinează legătura sa sa cu celelalte reprezentări ale 
morții, trecute și prezente. Atâta timp cât moda e impusă pentru 
consum și conformism, cât timp reflectă preocupările culturii 
contemporane, cât timp poate fi legată de anumite contexte 
istorice și politice și cât timp vorbește despre caracteristicile 
culturii moderne în sine, se pune problema dacă stilul 
corpse chic nu reprezintă oare numai ce e actualmente „frumos” 
în modă, în lumea celebrității și morții sau și atitudinea actuală 
a societății contemporane în sine?  

Vom urmări să răspundem la următoarele întrebări: 
- De ce este moartea o vedetă a modei?  
- De ce cei obsedați de modă sunt obsedați și de moarte? 
- De ce pozează modelele frumoase și actorii în cadavre?
- Ce spune popularitatea stilului skull & corpse despre ceea ce 
suntem?  

M
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ționată a trupului nostru, departe de a fi o 
țiune dumnezeiesc integrată, este cauzată de egoism și 

ți demoniace sau satanice. Tatuându-ne, facem 
ți și întreținem rezonanțe inferioare, nefaste, 

care ne îndepărtează de bine, de fericire, de frumos. 

Obsesia pentru moarte: Motivul craniului 
designul vestimentar, 

 

Jacque Lynn Foltyn 

Este moda ceva pentru care merită să mori? Dacă 
ținutul revistelor de modă, a site-

și a modei în sine, 

oartea este o vedetă a modei folosită pentru a vinde 
haine, accesorii, branduri, celebritate, reviste, 
programe de televiziune bazate pe stil, site-uri web, 
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devenit îndrăgită nu doar în cercurile exclusiviste ale modei, ci 

și câinii poartă cardigane și 
și stau tolăniți pe paturi gofrate cu 

și în revistele de lifestyle – 
știi și vedetele nu promovează doar stilul 

și moartea în sine, în pantomime de groază ale morții, 
și dezastrului ecologic. Aceste povestioare 

”, dar și inspirate 
și genul TV crimă reală; ele 

reality show-ului 
l 21, moda nu este ceva 

și „nedrept”, ca să îl parafrazăm pe Karl Lagerfeld; ci 

Acest articol arată cum moartea a ajuns strategie principală de 
, ca expresie artistică și 

ă legătura sa sa cu celelalte reprezentări ale 
ții, trecute și prezente. Atâta timp cât moda e impusă pentru 

și conformism, cât timp reflectă preocupările culturii 
contemporane, cât timp poate fi legată de anumite contexte 

ște despre caracteristicile 
culturii moderne în sine, se pune problema dacă stilul skull & 

nu reprezintă oare numai ce e actualmente „frumos” 
ții și morții sau și atitudinea actuală 

Vom urmări să răspundem la următoarele întrebări:  

ți de modă sunt obsedați și de moarte?  
și actorii în cadavre? 

skull & corpse despre ceea ce 

- Și în final, cum putem să reconciliem modul de viață într
cultură în care moartea este, pe de o parte, negată 
dar pe de altă parte este o prezență sinistră constantă în cultura 
noastră informațională și în societatea „de distrac
ceva ce purtăm? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, ne vom referi în primul 
rând la exemplele, influențele și precursorii stilului 
corpse chic, obținute prin investigare, observație, interviuri, 
analiză de conținut și sociologie vizuală. Apoi vom continua cu 
o discuție despre importanța socio-culturală mărită a trendului 
fatal în modă. 

Designul morții: Stilul Skull  

În februarie 2010, Le Bel Age Boutique, un magazin de modă 
din San Diego, a avut o expoziție neobi
din oase. „Eu le numesc schelete couture
Ferrari, proprietarul magazinului. Ferrari a explicat că, de
motivația ei inițială a fost de a crea schelete din plastic pentru a 
sărbători Halloween-ul, în acest răstimp a fost influen
mișcarea gotică și a vrut să creeze un manechin „de nișă”. 
Văzând că moda scheletelor a devenit atât de populară încât a 
ajuns să le producă și să le vândă, Ferrari a remarcat:

„Le expun acolo ca pe un fel de păpuși. Își au viaț
Oamenii le cumpără sau nu.” Apoi a adăugat amuzată: „
vestimentar, moartea se simte puternic în aer

Toată această popularitate a modei scheletelor Ferrari
semn al importanței contemporane acordate morții ca motiv de 
design și ca trăsătură creativă a media
modă. Scheletul uman a ajuns un curent important al modei 
nu mai este doar o expresie artistică ocazională. Nu aceea
fost situația în luna noiembrie 1995, când 
„În Memoria Răposaților Domnul și Doamna Confort
Richard Avedon. Această „odă” a lui Avedon, un mariaj 
macabru al artei, modei, comerțului și morții, a avut
protagonistă pe supermodelul Nadja Auermann, alături un 
partener scheletic, pozând într-o narațiun
în creațiile designerului. A inclus scene de curtoazie și 
împerechere, de discuții contradictorii, de stat pe toaletă și de 
joacă cu trupul neînsuflețit al unui bebeluș. 

Acum, modul lui Avendon de a folosi scheletele ca modele a 
funcționat nu doar într-un butic din San Diego, ci 
primăvară/vară pentru „ochii” lui Alexander McQueen 
(ochelarii) inspirați de către artistul Damien Hirst
2010 a revistei W, cititorii au fost confrunta
rânjit, cu dinți plombați de argint, purtând ochelari de soare și 
decorat cu flori roșii, roz și albe. 

Stilul craniului „trendy” a devenit emblematic pentru moda 
contemporană, fiind ceva obișnuit care nu mai generează vreun 
impact deosebit. Expresia „la modă” rezum
important al vieții sociale, deși nebăgat în seamă: atracția către 
ceilalți (conexiunea) și împingerea către nou. Ca semn atât al 
consumului cât și al conformității, bebelușii, copiii și animalele 
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Și în final, cum putem să reconciliem modul de viață într-o 
cultură în care moartea este, pe de o parte, negată și ascunsă, 

ță sinistră constantă în cultura 
i în societatea „de distracție” – chiar 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, ne vom referi în primul 
țele și precursorii stilului skull & 

ținute prin investigare, observație, interviuri, 
ținut și sociologie vizuală. Apoi vom continua cu 

culturală mărită a trendului 

În februarie 2010, Le Bel Age Boutique, un magazin de modă 
neobișnuită: modele făcute 

Eu le numesc schelete couture” a spus Valerie Lee 
Ferrari, proprietarul magazinului. Ferrari a explicat că, deși 

ția ei inițială a fost de a crea schelete din plastic pentru a 
stimp a fost influențată de 

șcarea gotică și a vrut să creeze un manechin „de nișă”. 
Văzând că moda scheletelor a devenit atât de populară încât a 

și să le vândă, Ferrari a remarcat: 

și. Își au viața lor proprie. 
.” Apoi a adăugat amuzată: „Ca stil 

vestimentar, moartea se simte puternic în aer.” 

scheletelor Ferrari este un 
ței contemporane acordate morții ca motiv de 

i ca trăsătură creativă a media-ei și marketingului din 
modă. Scheletul uman a ajuns un curent important al modei și 
nu mai este doar o expresie artistică ocazională. Nu aceeași a 

ția în luna noiembrie 1995, când New Yorker a publicat 
ților Domnul și Doamna Confort” a lui 

Richard Avedon. Această „odă” a lui Avedon, un mariaj 
țului și morții, a avut-o ca 

protagonistă pe supermodelul Nadja Auermann, alături un 
țiune în stil cinematografic 

țiile designerului. A inclus scene de curtoazie și 
ții contradictorii, de stat pe toaletă și de 
țit al unui bebeluș.  

Acum, modul lui Avendon de a folosi scheletele ca modele a 
un butic din San Diego, ci și în campania 

primăvară/vară pentru „ochii” lui Alexander McQueen 
e artistul Damien Hirst. În ediția din 

, cititorii au fost confruntați cu un craniu 
ți plombați de argint, purtând ochelari de soare și 

Stilul craniului „trendy” a devenit emblematic pentru moda 
șnuit care nu mai generează vreun 

impact deosebit. Expresia „la modă” rezumă un aspect 
ții sociale, deși nebăgat în seamă: atracția către 

ți (conexiunea) și împingerea către nou. Ca semn atât al 
și al conformității, bebelușii, copiii și animalele 
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de companie poartă stilul skull, dar și vedete de marcă precum 
Jessica Alba. Este un design „estetic” pentru bijuterii, 
îmbrăcăminte, accesorii, scutece pentru bebeluși. Este vândut în 
magazinele de lux dar și în târguri. Chiar Ralph Lauren, al cărui 
simț estetic înnăscut pare a fi prea departe de idee
îmbrățișat și el stilul skull ca pe o muză a modei. În 2010, 
Lauren a vândut pijamale, papuci, așternuturi, portofele, 
cravate, cardigane și zgărzi pentru cățeluși decorate cu cranii, 
precum și accesorii pentru baruri împodobite cu schelete. 
Bijuteriile stilizate sunt acum modelate din oase umane, reale 
sau artificiale. Dacă oasele umane, cenușa și părul erau purtate 
ca trofee, precum și moaștele, elementele de doliu și 
mori-urile (atât la nivel istoric cât și intercultural), acum 
bijuteriile din oseminte au devenit parte a societă
consum. 

În lumea contemporană a modei, moartea este folosită ca 
proptea în reprezentația de modă. Urmărind argumentele lui 
Judith Butler (1990) și sociologia dramaturgică a lui Erving 
Goffman legate de construcția identității, Valerie Steele, editor 
de Teoria Modei, obișnuiește să încadreze moda într
performanță scenică. Prezentarea este ca o serie de acte teatrale. 
Pe o scenă frontală, în care actul teatral este prezentat 
publicului, și culisele în care e pregătit, completat cu un 
scenariu, recitări, machiaje, măști și costume. De unde a apărut 
acest cult al morții ca aparținând elitismului contemporan?

Keith Richards purta stilul skull cu mult înaintea că
bebelușilor. Cel mai arțăgos dintre membrii forma
Stone, emblematicul Richards, este una dintre multele vedete 
care a fasonat moartea ca pe o modă. Richards, ale cărui 
memorii poartă în mod ironic denumirea de Via
relevă istorii cu moarte printre droguri, accidente 
viață decadent, a purtat la rândul lui un inel cu craniu imitat la 
scară largă, creat special pentru el de David Courts 
Hackett încă din 1978. Conștient de imaginea sa publică ca o 
încălcare gravă a legii, Prințul Întunericului și
indestructibilul evazionist al morții, Richard mărturisește că s
simțit obligat să trăiască conform acestei imagini 
„necromantice”. El scrie: „Nu pot să mă desprind de rolul care 
mi-a fost scris. Acela de a purta inelul cu craniu
„oamenii iubesc această imagine”, Richard crede că ace
identifică cu „turbatul Keith Richards” – de altfel fani în genere 
cu vârste medii, aparținând clasei mijlocii, care îi trimit cranii 
„cu caruʼ”. 

Rămășițele umane au istorii complexe nu numai ca 
mori-uri în iconografia religioasă, dar și ca logo
găștile de stradă, cluburile de motocicliști, și alți paria ai 
societății (de obicei grupuri infracționale). Fanii celor de la 
Grateful Dead se numesc pe sine Capete de Mor
Deadheads). Mișcarea punk și cea gotică au îmbrățișat craniul 
ca simbol.  

Asemenea imagini ale morții rămân în continuare mărturii ale 
stilului rebel atâta timp cât sunt purtate de membrii ai 
subculturilor care vor să sugereze, să simbolizeze 
semnaleze statutul de proscris asemenea lui Richards, precum 
îndepărtarea, nemulțumirea și răzvrătirea împotriva culturii 
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de marcă precum 
Jessica Alba. Este un design „estetic” pentru bijuterii, 

și. Este vândut în 
și în târguri. Chiar Ralph Lauren, al cărui 

ț estetic înnăscut pare a fi prea departe de ideea morții, a 
ca pe o muză a modei. În 2010, 

șternuturi, portofele, 
și zgărzi pentru cățeluși decorate cu cranii, 

și accesorii pentru baruri împodobite cu schelete. 
juteriile stilizate sunt acum modelate din oase umane, reale 

șa și părul erau purtate 
și moaștele, elementele de doliu și memento 

și intercultural), acum 
riile din oseminte au devenit parte a societății moderne de 

În lumea contemporană a modei, moartea este folosită ca 
ția de modă. Urmărind argumentele lui 
și sociologia dramaturgică a lui Erving 

ția identității, Valerie Steele, editor 
șnuiește să încadreze moda într-o 

ță scenică. Prezentarea este ca o serie de acte teatrale. 
Pe o scenă frontală, în care actul teatral este prezentat 

în care e pregătit, completat cu un 
ști și costume. De unde a apărut 

ții ca aparținând elitismului contemporan? 

cu mult înaintea cățeilor și 
ntre membrii formației Rolling 

Stone, emblematicul Richards, este una dintre multele vedete 
care a fasonat moartea ca pe o modă. Richards, ale cărui 

Viață (2010) dar 
nte și un stil de 

ță decadent, a purtat la rândul lui un inel cu craniu imitat la 
scară largă, creat special pentru el de David Courts și Bill 

știent de imaginea sa publică ca o 
țul Întunericului și aparent 
ții, Richard mărturisește că s-a 

țit obligat să trăiască conform acestei imagini 
Nu pot să mă desprind de rolul care 

a fost scris. Acela de a purta inelul cu craniu”. Notând că 
”, Richard crede că aceștia se 

de altfel fani în genere 
ținând clasei mijlocii, care îi trimit cranii 

șițele umane au istorii complexe nu numai ca memento 
și ca logo-uri pentru 

știle de stradă, cluburile de motocicliști, și alți paria ai 
ții (de obicei grupuri infracționale). Fanii celor de la The 

se numesc pe sine Capete de Morți (engl. 
șcarea punk și cea gotică au îmbrățișat craniul 

ții rămân în continuare mărturii ale 
stilului rebel atâta timp cât sunt purtate de membrii ai 
subculturilor care vor să sugereze, să simbolizeze și să 

e statutul de proscris asemenea lui Richards, precum și 
țumirea și răzvrătirea împotriva culturii 

convenționale. Printre multiplele funcții sociale ale modei se 
regăsește și expresia unicității și a deviației sociale a acestor 
outsideri în căutare de modalități de a se diferenția de așa 
numita „normalitate socială”. Moda reflectă în
și idealuri sociale, de aceea creatorii de modă caută noi 
modalități de a arăta, nu doar printre elite, ci și printre membrii 
subculturilor și indivizii marginalizați și decăzuți de pe stradă, 
îndârjiți să arate altfel. Creatorii de modă, editorii și fotografii 
de obicei răspund „încălcătorilor” de reguli, contraintuitivilor 
celor ieșiți din tipare – și de cele mai multe ori cred acest fapt
chiar despre ei înșiși: ce poate fi mai rebel și cu adevărat mai 
provocator decât a purta moartea și a defila cu moartea?

Craniile și scheletele au o bogată istorie culturală și înțelesuri 
simbolice, conferindu-le tot felul de surse de atrac
Asociate cu Halloween-ul, acestea erau purtate de oameni la 
ceremoniile religioase de toamnă (Samhain
Tuturor Sfinților la creștini) pentru a se deghiza și speria strigoii 
în zilele în care se credea că vin să bântuie pământenii. 

Capetele de mort de pe insignele militare erau purtate de solda
ca memento mori-uri și pentru a-i proteja de moarte, dar 
pentru a le prezenta statutul violent, înspăimântându
pe cei cu care aveau de-a face. Capul de mort a fost un simbol al 
artileriei 1 al SS-ului nazist. Uniformele militare de husari, cu 
tresa orizontală aurită, cu ventrele aurite 
care se întind pe piept, evocă scheletul 
bază a stilului militar rock (Langkjaer 2010), remarcându
printre stilurile populare. 

Rămășiţele umane fac parte din recuzite în filmele cu pirați sau 
cele cu vampiri, în showurile de televiziune 
și apar pe mărfurile băgate pe gât fanilor consumatori ai acestor 
genuri, cum ar tricourile cu craniu 
Caraibe. 

Supermarketul, «o religie consumeristă 
New Age» la care se închină

 milioane de români

        Această „religie consumeristă
(România este campioană europeană nefericită cu 1680 de 
magazine) pe care au adoptat-o milioane de români după 
1990, are la bază o suferință profundă care a marcat 
societatea românească în regimul comunist.

orbim aici de imaginea magazinelor goale din acele 
vremuri și a tuturor suferințelor psihice și fizice 
aferente, care au rămas gravate în inima 

milioane de români adulți sau copii pe atunci.
de români extrem de religioși din punct de vedere consumerist 
năvălesc în supermarket, acest corn al abunden
„religie consumeristă” ce vinde obiecte de consum, înlocuie
elementele sacre care au creat un echilibru până acum în via
omului. În această nouă religie, fericirea 
sunt o marfă ce se vinde. În această „religie consumeristă” 
biserica supermarket – funcționează ca o întreprindere ce vinde 

V
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ționale. Printre multiplele funcții sociale ale modei se 
ște și expresia unicității și a deviației sociale a acestor 

ți de a se diferenția de așa 
numita „normalitate socială”. Moda reflectă înțelesuri simbolice 
și idealuri sociale, de aceea creatorii de modă caută noi 

ți de a arăta, nu doar printre elite, ci și printre membrii 
și indivizii marginalizați și decăzuți de pe stradă, 

ți să arate altfel. Creatorii de modă, editorii și fotografii 
de obicei răspund „încălcătorilor” de reguli, contraintuitivilor și 

și de cele mai multe ori cred acest fapt 
șiși: ce poate fi mai rebel și cu adevărat mai 

și a defila cu moartea? 

și scheletele au o bogată istorie culturală și înțelesuri 
le tot felul de surse de atracție fatală. 
ul, acestea erau purtate de oameni la 

ceremoniile religioase de toamnă (Samhain-ul celtic și Ziua 
ților la creștini) pentru a se deghiza și speria strigoii 

în zilele în care se credea că vin să bântuie pământenii.  

de mort de pe insignele militare erau purtate de soldați 
i proteja de moarte, dar și 

pentru a le prezenta statutul violent, înspăimântându-i de moarte 
a face. Capul de mort a fost un simbol al 

ului nazist. Uniformele militare de husari, cu 
tresa orizontală aurită, cu ventrele aurite și benzile decorative 
care se întind pe piept, evocă scheletul și sunt o caracteristică de 
bază a stilului militar rock (Langkjaer 2010), remarcându-se 

șiţele umane fac parte din recuzite în filmele cu pirați sau 
cele cu vampiri, în showurile de televiziune și în jocurile video, 
și apar pe mărfurile băgate pe gât fanilor consumatori ai acestor 

raniu și oase din Pirații din 

Supermarketul, «o religie consumeristă 
New Age» la care se închină 

milioane de români 

religie consumeristă” a supermarketului 
(România este campioană europeană nefericită cu 1680 de 

o milioane de români după 
ță profundă care a marcat 

societatea românească în regimul comunist.  

orbim aici de imaginea magazinelor goale din acele 
și a tuturor suferințelor psihice și fizice 

u rămas gravate în inima și creierul a 
ți sau copii pe atunci. Astfel, milioane 

și din punct de vedere consumerist 
năvălesc în supermarket, acest corn al abundenței. Această 

obiecte de consum, înlocuiește 
elementele sacre care au creat un echilibru până acum în viața 
omului. În această nouă religie, fericirea și echilibrul sufletesc 

În această „religie consumeristă” – 
ză ca o întreprindere ce vinde 
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și cumpără obiecte și implicit suflete omenești. În această nouă 
societate îl căutăm pe Dumnezeu la supermarket 
biserică. Omul își caută propria identitate, iar actul de consum 
cultural oferit de supermarket răspunde 
Supermarketul a devenit un loc de cult asemănător cu un templu 
pentru obiectele de consum, un fel de ritual zilnic sau în 
weekend apropiindu-se de logica pelerinajului. În această nouă 
societate religioasă, actul de economie este penalizat,
fiind doar comportamentul consumerist. Dacă nu există nevoi 
pentru oameni, nu este nicio problemă, nevoile se creează 
artificial în supermarket. Supermarketul, ca loc de cult 
consumerist, creează sentimentul unei fericiri efemere, fericire 
care durează de regulă cât durează și actul de cumpărare și 
astfel se creează o dependență de această „nouă religie”.
capcană găsesc oare în supermarket, înafară de abunden
bandaj sufletesc?  

- Găsesc alimente chimizate de mâna a treia pe care vesticii le 
deșertează în stomacul rezistent al românilor, făcând 
experimente de inginerie socială cu mintea și cu trupul lor; 
România este situată pe locul 51 în lume la calitatea alimentelor 
consumate într-un studiu Oxfam. Din cele 125 de 
România s-a situat pe locul 51, obținând un scor mic în ceea ce 
privește calitatea, prețul alimentelor și sănătatea asigurată de 
alimentele consumate. Studiul a analizat 4 parametri principali 
precum: accesul la mâncare a populației; accesibilitatea 
alimentelor; dieta relaționată cu sănătatea populației, ce a avut 
în vedere numărul de persoane care suferă de diabet sau 
obezitate, respectiv siguranța hranei ce a fost măsurată în 
funcție de accesul populației la o sursă sigură de apă, fie în 
interiorul casei, fie în exterior printr-o fântână. 

- Găsesc o cultură străină prezentă pe toate ambalajelor 
produselor nonalimentare. Această cultură în special asiatică pe 
ambalajele jocurilor copiilor formatează o nouă genera
consumatori aserviți toată viața unei culturi de 
chinezești, japoneze, coreene, taivaneze etc. Mâine această nouă 
generație de consumeriști nu va mai cumpăra produse 
românești, pentru că la nivel de creier le-a fost setat un 
progrămel de robotizare pe care ei îl vor executa toată via

- Găsesc un mod de diferențiere și de raportare în societate
alte categorii sociale, obiectele conferind astăzi omului un 
anumit statut social și o ierarhie în cadrul societății.

- Găsesc un mod de socializare în această societate tehnologică 
în care persoana trăiește extrem de mult timp în fața 
calculatorului într-un spațiu virtual. 

Ar fi oare de acord românii ca supermarketul să fie închis în 
weekend, așa cum se petrece în alte țări europene? O astfel de 
întrebare creează șoc emoțional pentru milioane de rom
astăzi, pentru că această nouă religie nu permite alternative 
raționale de gândire. 

Ce ar putea să facă românii în weekend într-o astfel de situa
plauzibilă de altfel, dacă ne uităm la situația din țările europene:
- Ar putea să descopere împrejurimile oraşelor unde ar găsi mii 
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și cumpără obiecte și implicit suflete omenești. În această nouă 
societate îl căutăm pe Dumnezeu la supermarket și nu la 

și caută propria identitate, iar actul de consum 
 acestei nevoi. 

Supermarketul a devenit un loc de cult asemănător cu un templu 
pentru obiectele de consum, un fel de ritual zilnic sau în 

se de logica pelerinajului. În această nouă 
societate religioasă, actul de economie este penalizat, moral 
fiind doar comportamentul consumerist. Dacă nu există nevoi 
pentru oameni, nu este nicio problemă, nevoile se creează 

Supermarketul, ca loc de cult 
consumerist, creează sentimentul unei fericiri efemere, fericire 

și actul de cumpărare și 
ță de această „nouă religie”. Ce 

capcană găsesc oare în supermarket, înafară de abundență ca 

pe care vesticii le 
șertează în stomacul rezistent al românilor, făcând 

și cu trupul lor; 
România este situată pe locul 51 în lume la calitatea alimentelor 

un studiu Oxfam. Din cele 125 de țări analizate, 
ținând un scor mic în ceea ce 

ște calitatea, prețul alimentelor și sănătatea asigurată de 
alimentele consumate. Studiul a analizat 4 parametri principali 

ției; accesibilitatea 
ționată cu sănătatea populației, ce a avut 

în vedere numărul de persoane care suferă de diabet sau 
ța hranei ce a fost măsurată în 

ție de accesul populației la o sursă sigură de apă, fie în 

prezentă pe toate ambalajelor 
produselor nonalimentare. Această cultură în special asiatică pe 
ambalajele jocurilor copiilor formatează o nouă generație de 

ți toată viața unei culturi de regulă 
ști, japoneze, coreene, taivaneze etc. Mâine această nouă 
ție de consumeriști nu va mai cumpăra produse 

a fost setat un 
progrămel de robotizare pe care ei îl vor executa toată viața lor. 

țiere și de raportare în societate la 
alte categorii sociale, obiectele conferind astăzi omului un 

și o ierarhie în cadrul societății. 

în această societate tehnologică 
ște extrem de mult timp în fața 

Ar fi oare de acord românii ca supermarketul să fie închis în 
șa cum se petrece în alte țări europene? O astfel de 

șoc emoțional pentru milioane de români 
astăzi, pentru că această nouă religie nu permite alternative 

o astfel de situație, 
ția din țările europene: 

mile oraşelor unde ar găsi mii 

de ferme țărănești care nu-și găsesc cumpărători pentru 
produsele lor alimentare de calitate; 
- Ar putea să descopere pensiuni agroturistice unde să mănânce 
o hrană de calitate, bucurându-se de natură împreună cu copiii 
nepoții lor; 
- Ar putea să socializeze cu țăranii ca sa înțeleagă această ultimă 
civilizație rurală vie a Europei; 
- Ar putea să-și creeze contacte în lumea țărănească care să le 
permită organizarea pe bază de abonament a unui sistem de 
aprovizionare cu alimente sănătoase, direct la domiciliu sau la 
locul de muncă; 
- Ar putea să creeze legături între copiii de la ora
țăranilor, conturând posibilități de petrecere de weekend
după-amieze sau vacanțe la țară; 
- Ar putea să-și redescopere adevărata identitate românească;
- Ar putea să redescopere sentimentul de responsabilitate fa
părinți și bunici, acum când mulți se luptă să creeze rupturi între 
aceștia; 
- Ar putea să redescopere noțiunea de familie ca fundament al 
societății rurale; 
- Ar putea să-și redescopere sentimentul de patriotism 
cumpărând alimente și haine de la țăranul român.

Dar câți români ar putea rezista oare la o astfel de veste șocantă, 
care dezechilibrează noul „consumator religios de obiecte” din 
supermarket? 

Moartea de deasupra capului: BECURILE 
ECONOMICE sunt dăunătoare pentru 
creier, sistemul nervos, ficat, rinichi şi 

inimă 

        Becurile economice conţin mercur, care este o 
neurotoxină puternică ce afectează îndeosebit copiii şi 
femeile însărcinate. El este deosebit 
creier, sistemul nervos, ficat şi rinichi.

ulţi dintre noi caută să economisească energie şi bani 
înlocuind vechile becuri obişnuite cu cele economice, 
numite impropriu şi “ecologice”.

Însă becurile cu eficienţă energetică ridicată din
sunt atât de toxice, încât Agenţia pentru Protecţia Mediului din 
SUA a emis un protocol extraordinar pentru cazurile de 
spargere a acestor becuri şi emisia ulterioară a gazelor toxice.
Un studiu efectuat de savanţii de la Institutul Fraunho
Wilhelm Klaudic a demonstrat că spargerea unui asemenea bec 

M
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și găsesc cumpărători pentru 

Ar putea să descopere pensiuni agroturistice unde să mănânce 
se de natură împreună cu copiii și 

țăranii ca sa înțeleagă această ultimă 

și creeze contacte în lumea țărănească care să le 
permită organizarea pe bază de abonament a unui sistem de 

ente sănătoase, direct la domiciliu sau la 

Ar putea să creeze legături între copiii de la oraș și copiii 
țăranilor, conturând posibilități de petrecere de weekend-uri, 

a identitate românească; 
Ar putea să redescopere sentimentul de responsabilitate față de 

ți și bunici, acum când mulți se luptă să creeze rupturi între 

țiunea de familie ca fundament al 

și redescopere sentimentul de patriotism 
și haine de la țăranul român. 

ți români ar putea rezista oare la o astfel de veste șocantă, 
care dezechilibrează noul „consumator religios de obiecte” din 

upra capului: BECURILE 
sunt dăunătoare pentru 

creier, sistemul nervos, ficat, rinichi şi 

 

Becurile economice conţin mercur, care este o 
neurotoxină puternică ce afectează îndeosebit copiii şi 
femeile însărcinate. El este deosebit de dăunător pentru 
creier, sistemul nervos, ficat şi rinichi. 

ulţi dintre noi caută să economisească energie şi bani 
înlocuind vechile becuri obişnuite cu cele economice, 
numite impropriu şi “ecologice”. 

Însă becurile cu eficienţă energetică ridicată din noua generaţie 
sunt atât de toxice, încât Agenţia pentru Protecţia Mediului din 
SUA a emis un protocol extraordinar pentru cazurile de 
spargere a acestor becuri şi emisia ulterioară a gazelor toxice. 
Un studiu efectuat de savanţii de la Institutul Fraunhofer 
Wilhelm Klaudic a demonstrat că spargerea unui asemenea bec 



 

        185185185185                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

în spaţiu închis duce la emisia unei cantităţi de mercur de 20 de 
ori mai mare decât cea maxim admisibilă. 

Becurile economice pot provoca: 

• ameţeală 
• dureri de cap 
• migrenă 
• spasme 
• oboseală 
• dificultăţi de concentrare 
• nervozitate 

De ce trebuie să treceţi la alte tipuri de becuri?

• Becurile economice conţin mercur, care este o 
neurotoxină puternică, afectând mai ales copiii şi 
femeile însărcinate. Îndeosebi de dăunător el este 
pentru creier, sistemul nervos, ficat şi rinichi. În plus el 
poate afecta sistemele cardiovascular, imunitar şi 
reproductiv. De asemenea mercurul poate provoca 
tremur, nervozitate, insomnie, pierderi de memorie, 
dureri de cap, cancer şi Alzheimer. 

• Becurile ecologice sunt canceri
O nouă cercetare efectuată de Peter Brown în Berlin a 
arătat că aceste becuri conţin substanţe cancerigene, 
cum ar fi: 

• Fenolul – o substanţă solidă, cristalină, acidă şi toxică 
obţinută din gudron de cărbune şi utilizată în industria 
chimică. 

• Naftalina – un compus cristalin volatil produs prin 
distilarea gudronului de cărbune, se utilizează pe larg 
în industria chimică. 

• Stirenul – un produs secundar petrolifer, care este o 
hidrocarbură lichidă nesaturată. 

• Becurile economice emit o cantitate mare de rad
ultravioletă 

• Este dovedit ştiinţific că razele UV dăunează ochilor şi 
pielii. În unele cazuri ele chiar pot cauza cancer de 
piele. Este cunoscut faptul că aceste becuri emit raze 
UVB şi chiar urme de radiaţii UVC, ambele având 
impact negativ asupra sistemului imunitar. În plus, 
această radiaţie vatămă ţesutul pielii şi împiedică 
formarea normală a vitaminei D.În sfârşit aceste becuri 
sunt atât de toxice, încât nu ar trebui aruncate 
împreună cu celelalte deşeuri, reprezentând deşeuri 
periculoase.Dacă se întâmplă să spargeţi un asemenea 
bec în casă, deschideţi imediat uşile şi geamurile şi 
aeriţi casa cel puţin 15 minute, părăsind încăperea 
pentru a nu fi expus acţiunii gazelor toxice.Vestea 
proastă este că vechile becuri cu wolfram în curând nu 
vor mai fi accesibile. Articol relatat de portalul
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în spaţiu închis duce la emisia unei cantităţi de mercur de 20 de 

De ce trebuie să treceţi la alte tipuri de becuri? 

Becurile economice conţin mercur, care este o 
neurotoxină puternică, afectând mai ales copiii şi 
femeile însărcinate. Îndeosebi de dăunător el este 

nervos, ficat şi rinichi. În plus el 
poate afecta sistemele cardiovascular, imunitar şi 
reproductiv. De asemenea mercurul poate provoca 
tremur, nervozitate, insomnie, pierderi de memorie, 

Becurile ecologice sunt cancerigene 
O nouă cercetare efectuată de Peter Brown în Berlin a 
arătat că aceste becuri conţin substanţe cancerigene, 

o substanţă solidă, cristalină, acidă şi toxică 
gudron de cărbune şi utilizată în industria 

un compus cristalin volatil produs prin 
gudronului de cărbune, se utilizează pe larg 

un produs secundar petrolifer, care este o 

Becurile economice emit o cantitate mare de radiaţie 

Este dovedit ştiinţific că razele UV dăunează ochilor şi 
pielii. În unele cazuri ele chiar pot cauza cancer de 
piele. Este cunoscut faptul că aceste becuri emit raze 
UVB şi chiar urme de radiaţii UVC, ambele având 

istemului imunitar. În plus, 
această radiaţie vatămă ţesutul pielii şi împiedică 
formarea normală a vitaminei D.În sfârşit aceste becuri 
sunt atât de toxice, încât nu ar trebui aruncate 
împreună cu celelalte deşeuri, reprezentând deşeuri 

e întâmplă să spargeţi un asemenea 
bec în casă, deschideţi imediat uşile şi geamurile şi 
aeriţi casa cel puţin 15 minute, părăsind încăperea 
pentru a nu fi expus acţiunii gazelor toxice.Vestea 
proastă este că vechile becuri cu wolfram în curând nu 

Articol relatat de portalul sanatosi.com. 

 
John McAfee, despre pericolul viru
informatici: «Oamenii zâmbesc, dar de 
fapt suntem pe marginea prăpastiei!»

       Într-un interviu acordat pentru 
fondatorul companiei specializate în securitate informatică 
McAfee, vorbește despre evoluția războiului cibernetic, 
despre modul din ce în ce mai anacronic prin care se 
reacționează la viruși, avertizând că „suntem pe marginea 
prăpastiei”. 

aradigma antivirusului este moartă 

„Paradigma antivirusului este moartă, am zis de 
peste zece ani că nu mai merge, pentru că lumea 
hackerilor a depășit mult acea paradigmă. Nu mai 
este util să cauți programele nocive și să le 
îndepărtezi, pentru că în zilele noastre hackerii î

caută prin sistem luni de zile, chiar ani.

În Statele Unite, unul dintre cele mai mari atacuri cibernetice a 
fost asupra Biroului de Administrare a Personalului. Cineva 
probabil chinezii, dar niciodată nu ai de unde să
– a furat 21 de milioane de date ale tuturor angaja
din ultimii 50 de ani. Este un atac enorm asupra unui stat. 
totuși, era protejat de toate antivirusurile din lume, inclusiv 
Kaspersky, din Rusia. Este necesar să fim pr
paradigma antivirusului este reactivă. După ce hackerul a intrat 
în sistem, până când plantează programul nociv poate dura 
an, iar acel malware se execută în câteva secunde”, afirmă omul 
de afaceri.” 

Cât timp durează să descarci informa
oameni?  „O nimica toată, câteva secunde. 
antivirusul se trezește că a găsit programul și îl îndepărtează 
dar este prea târziu, răul a fost făcut. Dacă este un a
ransomware, răspândit în SUA mai ales asupra spitalelor, 
hackerii vor bloca toate informațiile din baza de date a spitalului 
și apoi vor cere 50-100 de mii de dolari să le dea înapoi. Ce
drept, sunt foarte eleganți aici, le dai banii, îți returnează baza 
de date.” Cât despre teoria conspira
companiile de antivirus sunt mână-n mână cu hackerii, astfel 
încât aceste companii să poată taxa găsirea unei soluţii, pe care 
o aveau deja, John McAfee o consideră o imposibilă.

„Pentru că am fost într-o asemenea afacere vă po
poate fi adevărat, și iată de ce. Sunt 4-5 companii de antivirus în 
lume, dar o jumătate de milion de hackeri. Ar fi stupid să 
cheltui energie, timp și bani ca să-ți produci proprii viruşi, când 
o jumătate de planetă îi face oricum.” 

Smartphone-urile, proiectate să facă bani nu prin vânzarea de 
aparate, ci din datele pe care le introducem 

P
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John McAfee, despre pericolul virușilor 
informatici: «Oamenii zâmbesc, dar de 
fapt suntem pe marginea prăpastiei!» 

pentru TVR, John McAfee, 
fondatorul companiei specializate în securitate informatică 

ște despre evoluția războiului cibernetic, 
despre modul din ce în ce mai anacronic prin care se 

ționează la viruși, avertizând că „suntem pe marginea 

aradigma antivirusului este moartă  

„Paradigma antivirusului este moartă, am zis de 
peste zece ani că nu mai merge, pentru că lumea 

șit mult acea paradigmă. Nu mai 
ți programele nocive și să le 
u că în zilele noastre hackerii îți 

caută prin sistem luni de zile, chiar ani. 

În Statele Unite, unul dintre cele mai mari atacuri cibernetice a 
fost asupra Biroului de Administrare a Personalului. Cineva – 
probabil chinezii, dar niciodată nu ai de unde să ști cu exactitate 
a furat 21 de milioane de date ale tuturor angajaților federali 

din ultimii 50 de ani. Este un atac enorm asupra unui stat. Și 
și, era protejat de toate antivirusurile din lume, inclusiv 

Este necesar să fim pro-activi, pentru că 
paradigma antivirusului este reactivă. După ce hackerul a intrat 
în sistem, până când plantează programul nociv poate dura și un 
an, iar acel malware se execută în câteva secunde”, afirmă omul 

nformațiile a 21 de milioane de 
„O nimica toată, câteva secunde. Și la o zi după aceea, 

ște că a găsit programul și îl îndepărtează – 
dar este prea târziu, răul a fost făcut. Dacă este un așa numit 

mai ales asupra spitalelor, 
țiile din baza de date a spitalului 

100 de mii de dolari să le dea înapoi. Ce-i 
ți aici, le dai banii, îți returnează baza 

conspirației potrivit căreia 
n mână cu hackerii, astfel 

încât aceste companii să poată taxa găsirea unei soluţii, pe care 
o aveau deja, John McAfee o consideră o imposibilă. 

o asemenea afacere vă pot asigura că nu 
5 companii de antivirus în 

lume, dar o jumătate de milion de hackeri. Ar fi stupid să 
ți produci proprii viruşi, când 

 

urile, proiectate să facă bani nu prin vânzarea de 
aparate, ci din datele pe care le introducem  
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„Aceste dispozitive... smartphone-urile, cele mai bune aparate 
de spionaj din lume, asta și sunt proiectate să fie. De ce? Pentru 
că firmele fac bani nu prin vânzarea de aparate, ci din datele pe 
care le introducem.  

Dacă n-ai nimic de ascuns, n-ai de ce să-ți fie frică, așa că de 
ce-ți pasă de dreptul la viață privată? Este o prostie, nu există 
nimeni pe planetă care să nu aibă ceva de ascuns. Se pune doar
problema de cine vrei să ascunzi și ce anume. I
vreodată șefului o minciună, «mă simt rău», dar în loc de asta v
ați destins? Sau poate aveți o aventură, și sunteți căsătorit. 
Serios! Dacă oricine ar ști totul despre oricine, ar fi haos pe 
străzi!” 

Oamenii zâmbesc, dar de fapt suntem pe marginea prăpastiei! 

„Am lucrat cu state, cu militari și oameni din securitatea 
cibernetică, știu clar că aproape orice țară din lume are 
programe ofensive care ar putea distruge rețeaua electrică a unei 
alte țări. Dacă setezi electricitatea pe frecvența potrivită, cu 
voltajele potrivite, către diferite stații de redistribuție, le vei 
arde. Și în câteva ore vei arde întreaga rețea. 

Cum o repari? Toate echipamentele noastre de repara
electrice! Fără electricitate nu putem produce mâncare, pentru 
că orice întreprindere din lume, mai puțin unele din lumea a 
treia, este controlată de calculatoare. Angajații care munceau pe 
vremuri au fost dați afară acum 10-20 de ani, nu mai 
operăm manual. Iar electricitate nu avem – așa că în câteva 
săptămâni rămânem fără mâncare. Nici nu am putea s
pentru că programările sunt controlate de calculator. Nu am 
avea servicii de urgență, pentru că nu am avea comunicații. 
Puterea va fi la armate, pentru că au rezerve de petrol, dar când 
acestea se termină ce se petrece? 

Am ajunge să trăim în copaci și peşteri, îmbrăcați în blănuri!... 
Dar așa e, oamenii zâmbesc, dar de fapt suntem pe marginea 
prăpastiei!”, concluzionează creatorul antivirusului McAfee.

Reţeaua wireless 5G – o acoperire ridicolă 
pentru controlul global

 
             Să începem cu câteva citate pentru a crea un 
fundament de înţelegere pentru toți cititorii.  
 

eferitor la viteza 5G, pentru cei care doresc să descarce 
de pe internet un întreg sezon din programul favorit de 
divertisment în două secunde:  

„Următoarea (cea de a cincea) generație de tehnologie celulară 
este cea care promite să crească în mod semnificativ viteza, 
acoperirea și capacitatea de răspuns a rețelelor fără fir 
(wireless). 
Cât de rapid? Gândiți-vă la o viteză de 10-100 de ori mai mare 
decât cea a conexiunii obișnuite a telefonului dvs., și chiar mai 
rapidă decât orice ați putea obține cu o conexiune prin cablu 
optic la dvs. acasă. (Veți putea descărca un întreg sezon de 
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șefului o minciună, «mă simt rău», dar în loc de asta v-
ți o aventură, și sunteți căsătorit. 

ști totul despre oricine, ar fi haos pe 

Oamenii zâmbesc, dar de fapt suntem pe marginea prăpastiei!  
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20 de ani, nu mai știm să le 
șa că în câteva 
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pentru că programările sunt controlate de calculator. Nu am 
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zerve de petrol, dar când 
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prăpastiei!”, concluzionează creatorul antivirusului McAfee. 

o acoperire ridicolă 
pentru controlul global 

Să începem cu câteva citate pentru a crea un 
 

eferitor la viteza 5G, pentru cei care doresc să descarce 
din programul favorit de 

ție de tehnologie celulară 
este cea care promite să crească în mod semnificativ viteza, 

și capacitatea de răspuns a rețelelor fără fir 

100 de ori mai mare 
șnuite a telefonului dvs., și chiar mai 

ți putea obține cu o conexiune prin cablu 
ți putea descărca un întreg sezon de 

mărimea celor ale serialului «Stranger Things» în câteva 
secunde).ˮ 
 
- Nebunia instalării de antene pentru tehnologia 5G cu 
mănunchiuri de mii de transmițătoare mici la fiecare sută de 
metri:  
„Următorul nivel în tehnologia celulară, sistemul 5G, va aduce 
o conexiune wireless la internet de viteza fulgerului 
antene pentru multe cartiere în care turnurile celulare (pentru 
telefonie mobilă) au fost mult timp interzise.
 

 
„Companiile de tehnologie wireless cer Congresului şi puterilor 
legiuitoare statale să ușureze instalarea polilor (de antene) 
anulând legile zonale care deseori restricţionează aceasta, în 
mod particular în apropierea caselor. Eforturile lobbiştilor au 
alarmat oficialii locali din întreaga ţară. Ei spun că este 
necesar să se asigure că în comunităţile lor nu se va ajunge la 
instalarea de stâlpi de antene disgraţioşi aglomeraţi pe 
trotuare, străzi şi în faţa curţilor.ˮ 
 
„Autorităţile de asemenea primesc plângeri de la cetăţeni 
(rezidenţi) îngrijoraţi de posibilele ameninţări la adresa 
sănătăţii reprezentate de funcţionarea pe termen lung a acestor 
antene. Până acum, mare parte din echipamentul de telefonie 
celulară care emite energie de frecvenţă radio a fost găzduit în 
turnuri mari special destinate şi amplasate la sute de metri de 
case (dar care erau de asemenea nocivi pentru sănătate). Noua 
tehnologie «cu celule mici» utilizează mult mai multe antene şi 
transmiţători care sunt mai mici şi de putere redusă, dar 
adunaţi în grupuri şi amplasaţi mai aproape de sol
Washington Post. 
 
Tehnologia 5G face parte din planul unui viitor pe care doar 
„elita” dementă şi-l doreşte. Pentru restul omenirii, este o 
catastrofă în derulare. 
 
Agenda ocultată în ceea ce priveşte tehnologia 5G
 
Cu câteva zeci de ani în urmă, a fost demarată o mişcar
crearea unei reţele de electricitate interconectată pentru întreaga 
planetă. Oamenilor li s-a spus că aceasta ar fi singura modalitate 
de a se evita irosirea unor cantităţi uriaşe de energie electrică şi 
că, iată, toate naţiunile şi popoarele vor 
modern. Dar între timp s-a ajuns la o poveste diferită 
este o păcăleală clasică, mai întâi este aruncată o momeală şi 
apoi apare o modificare a planului prezentat iniţial. Momeala a 
fost promisiunea unei reţele de electricit
Modificarea este ceea ce tehnologia 5G ne aduce: 100 de 
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miliarde sau mai mult de noi dispozitive online, toate conectate 
la internet şi la Cloud. 
 
Ce ar putea reprezenta o mai mare risipă? Ce ar putea fi mai 
ridicol? Aceasta este opusul utilizării unei energii sănătoase.  
 
Cui îi pasă de fapt dacă frigiderul său conectat 5G urmăreşte 
alimentele aflate în interior şi comandă noi produse când stocul 
se epuizează? 
Cui îi este necesar să aibă o maşină 5G fără şofer care să îl ducă 
la muncă? Cui îi este necesar să aibă un cuptor 5G care simte ce 
este gătit şi setează timpul de coacere pentru încă patru minute? 
Cine trăieşte şi cine moare dacă o maşină de spălat nu măsoară 
cât detergent mai are şi nu mai comandă detergent când acesta 
se epuizează? Cine are nevoie de sute de dispozitive în casa sa 
care (fiecare) îl spionează şi îi înregistrează fiecare acţiune? 
 
Cu tehnologia 5G, scopul ultim este de fapt acesta: fiecare 
dispozitiv din fiecare casă care utilizează energie va fi „propriul 
său computerˮ, iar reţeaua planetară va conecta TOATE aceste 
dispozitive la o Autoritate de Energie ce monitorizează şi 
reglementează. 
 
Aşa cum Patrick Wood detaliază în lucrarea sa clasică intitulată 
Ascensiunea tehnocraţiei (Technocracy Rising), această 
Autoritate de Energie la nivelul globului a fost visul celor care 
au lansat mişcarea tehnocrată în America, în anii ’30. Ei au 
stabilit cerinţele cheie, care la vremea respectivă nu erau 
posibile din punct de vedere tehnic, dar sunt fezabile acum: o 
măsurare continuă, în timp real, a producţiei de energie şi a 
utilizării de energie de la un capăt la altul al planetei. Astfel ca 
atât producerea cât şi consumul de energie să poată fi 
controlate. „Pentru binele tuturorˮ, bineînţeles. 
 
5G este tehnologia care poate face ca aceasta să se petreacă. Iată 
ce spun globaliştii: „Noi promitem un uluitor viitor de lungă 
durată de «case automatizate», unde totul este făcut pentru dvs. 
Dar în realitate, aceasta este povestea de acoperire. De fapt, 
noi dorim să putem măsura fiecare unitate de energie utilizată 
de fiecare dispozitiv din fiecare casă, şi prin intermediul 
Inteligenţei Artificiale să reglăm câtă energie vom lăsa fiecărui 
individ să consume, în fiecare moment. Noi controlăm energia. 
Noi suntem şefii. Dacă vrei să conduci, să operezi şi să domini 
lumea, controlează-i energia.ˮ 
 
Termeni şi proiecte precum „reţea smartˮ, „smart-metreˮ, 
„sustenabilitateˮ, „Agenda 21ˮ, „oraşe smartˮ, „modificarea 
climeiˮ – toate acestea reprezintă o planificare tehnocrată şi o 
justificare pentru a Conduce prin intermediul controlului 
Energiei. 
 
Alternative...  
Începutul unui plan raţional actual pentru energie ar fi 
ABANDONAREA tehnologiei 5G. Abandonarea întregului 
plan de instalare de celule mici de transmisie pe clădiri, case, 
copaci, lămpi stradale şi garduri, peste tot pe planetă. Nu vor 
mai fi conectate online 100 de miliarde de noi dispozitive. 
 
Pe lângă pericolele mari pentru sănătate, este şi ridicol de 
scump. Este ca şi cum am spune că avem nevoie de roboţi cu o 

mie de picioare care să stea pe trotuare să spele ferestrele 
birourilor din clădiri.  
 
Mizerabilii infiltraţi ai globaliştilor nu spun niciodată secretul 
despre tehnologia 5G – prin aceasta se livrează MOARTEA 
într-un pachet frumos ambalat. 
Dacă un star de cinema doreşte să-şi instaleze 30 de antene pe 
proprietatea sa şi angajează ingineri care să-i construiască o 
casă automatizată, unde poate sta în fotoliu şi apăsând un buton 
să apară trei androizi care să-l care până la cadă, să îl spele şi să 
îl usuce, e treaba lui. Dar să planifici un oraş smart? Cine a 
votat pentru asta? Cine şi-a dat consimţământul informat? 
Nimeni! 
 
Controlul este scopul  
 
O Autoritate globală pentru Energie, bineînţeles, va decide (spre 
exemplu) dacă o ţară mică africană va avea nevoie să i se dea 
mai multă energie, în timp ce Germania sau Franţa sau SUA va 
fi necesar să sacrifice energie pentru cauza dreptăţii sociale. 
Dar aici este o altă păcăleală, deoarece dvs. nu veţi vedea 
guvernul curăţând apele contaminate ale acelei mici ţări 
africane, sau instalând sisteme sanitare moderne, sau limitând 
deplasările forţate ale populaţiei din oraşele lovite de sărăcie, 
sau reclamând furturile vastelor pământuri fertile săvârşite de 
megacorporaţii şi dând acel pământ înapoi fermierilor locali. 
 
Scopul definit şi ascuns al unei Autorităţi pentru Energie este 
controlul. 
 
Şi deoarece Autoritatea este Globalistă şi Tehnocrată, ea 
vizează diminuarea utilizării de energie la popoarele 
industrializate şi ajutarea distrugerii economiilor lor, făcând 
mult mai uşoară pătrunderea şi preluarea acelor ţări. 
 
Ce fiinţă umană în toate minţile ar propune un sistem wireless 
care funcţionează cu ajutorul a multe multe multe 
celule/transmiţători amplasaţi aproape unul de celălalt, în toată 
lumea? Acest sistem va fi mult mai vulnerabil perturbărilor 
fizice, concrete decât prezentul sistem 4G. 
 
Cine are nevoie de 5G?  
 
În prezent se pot găsi multe articole care afirmă faptul că armata 
americană are nevoie de reţeaua 5G pentru planurile ei cele mai 
avansate şi pentru dezvoltarea armelor controlate prin 
intermediul inteligenţei artificiale. Cum funcţionează aceasta? 
Unde vor fi amplasate celulele/transmiţătorii pe sol şi în aer? 
Ceva lipseşte aici. 
 
Există o altă versiune 5G despre care nu se spune nimic? 
Geoingineria atmosferei este cumva o modalitate de a face 
spaţiul atmosferic un mediu transmiţător pentru semnalele 5G 
astfel încât să nu mai fie nevoie de acei transmiţători? 
 
Parte din obsesia SUA de a aduce 5G online rapid provine de la 
competiţia cu China, care actualmente se află pe primul loc la 
dezvoltarea şi exportul de tehnologie. „Dacă China are aşa 
ceva, este necesar să avem şi noi cât mai repede şi să fie mai 
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bună.ˮ Această atitudine şuntează întrebarea de ce ar fi necesar 
să avem o reţea 5G, care ar fi necesar să fie pusă în primul rând. 
 
În ultima perioadă au apărut rapoarte referitor la faptul că 
guvernul american ia în considerare posibilitatea de a construi 
în întregime o reţea 5G şi să nu mai lase aceasta în seama 
corporaţiilor. Bineînţeles, câteva companii favorite vor fi alese 
de guvern fără licitaţie, pentru a furniza un ajutor foarte 
semnificativ.  
 
Dacă un asemenea plan va fi lansat, va exista un club extrem de 
restrâns în vârful piramidei telecomunicaţiilor şi energiei. Iar 
acel club va dezvolta reţeaua 5G la maxim, pentru a extinde 
practicile deja excesive de supraveghere a populaţiei.  
Dvs. nu aţi face aceasta, dacă nu aţi avea nimic altceva mai bun 
de făcut decât să controlaţi lumea? 
5G și rețeaua de control a IA 

 

Într-un interesant documentar, australianul Max Igan, 
cercetător, gazdă radio și producător de film, face o analiză 
radicală a ceea ce este rețeaua 5G și implicațiile acesteia. Vă 
oferim mai jos transcrierea câtorva dintre ideile expuse în 
prima parte a filmului, tradus integral de echipa blogului 
Ieșirea din Matrix. 

De ce nu ne trăim viața ca și cum fiecare zi ar fi ultima noastră 
zi pe Pământ? De ce așteptăm până în ultimul minut pentru a 
face ceea ce este important pentru noi? Avem tendința de a 
amâna până în ultima clipă, fie că este vorba de viața personală, 
fie de ceea ce este necesar să facem legat de lumea în care 
trăim. 

Dacă privim cu atenție la sistemul care ne controlează, 
constatăm că acest sistem de sclavie a început să apară online de 
foarte mulți ani deja, și toți se gândesc cumva că întrucât nu 
este așa de rău pe cât credeau că va fi, încă, nu fac nimic în 
privința asta, când de fapt cel mai bine ar fi fost să facă ceva în 
această direcție chiar de la bun început. 

Dar oamenii nu au știut ce va veni, așa că este de înțeles că nu 
au făcut nimic împotriva acestui intruziv sistem sclavagist ce 
este foarte rapid implementat. A fost mersul pe vârful degetelor 
al totalitarismului, pentru o perioadă de timp a fost un proces 
lent și intruziv al sistemului sclavagist, dar care pare să crească 
foarte mult în ultimii câțiva ani și devine din ce în ce mai pe 
față, fără să ne mai avertizeze. 

Iar acesta este doar un rezultat al faptului de a aștepta până în 
ultimul minut pentru a rezolva problemele, când de fapt este 
necesar să acționăm la rădăcina lor, când se manifestă prima 

dată. Pentru cei care nu prea înțeleg la ce mă refer, este vorba de 
sistemul 5G și de internetul lucrurilor care a fost creat chiar sub 
nasul nostru, chiar acum.  

Ne confruntăm cu atât de multe probleme, din atât de multe 
direcții diferite, dar o mare parte dintre ele sunt anume gândite 
pentru a ne distrage atenția de la ceea ce se petrece fix sub nasul 
nostru, și anume de la acest sistem 5G de Negare Activă și de la 
internetul lucrurilor care reprezintă de fapt sfârșitul jocului. 

Internetul lucrurilor și rețeaua 5G este sfârșitul jocului Noii 
Ordini Mondiale, este Noua Ordine Mondială (NOM) în sine... 
NOM fiind noua lume în care totul este ordonat. Totul este 
supravegheat, totul este contabilizat, toate mișcările, toate 
acțiunile, fiecare conversație, fiecare gând, tot ceea ce fac 
oamenii este urmărit. Aceasta este lumea către care ne 
îndreptăm cu internetul lucrurilor și rețeaua 5G, care este 
implementată sub pretextul oferirii unui transfer de date mai 
rapid și a unui acces la internet mai eficient. 

Este important să oferim o perspectivă asupra tuturor acestor 
aspecte, pentru ca oamenii să vadă cu ce ne confruntăm mai 
exact, deoarece există încă mulți care vor să arate cu degetul și 
să învinovățească pe cineva, sau să aibă pe cineva pe care să 
aresteze, pe cineva pe care să-l dea jos, vreun guvern pe care să-
l destituie etc. Bineînțeles că există anumiți oameni răi, care fac 
lucruri rele, și există o grămadă de guverne care nu ar trebui să 
fie acolo unde sunt. Dar atunci când te uiți la internetul 
lucrurilor și la această rețea de supraveghere 5G, ce iese în prim 
plan este această tehnocrație care vine online. Restul cumva 
pălește ca semnificație deoarece în această rețea bazată pe 
inteligență artificială (IA) care vine online să ne controleze – și 
va fi o rețea IA ce va fi controlată de IA, asta se află în propriile 
lor planuri – nu există nimeni către care să arăți cu degetul, nu 
există niciun guvern pe care să-l destitui, nimeni despre care să 
spui cu adevărat că este mâna conducătoare din acel moment. 

Controlul pleacă din mâinile oamenilor și este înmânat în 
întregime internetului în sine. Spre aceasta se îndreaptă ceea ce 
lucrează ei, este menționat în propriile lor documente. Dar 
privind la toate acestea și la modul cum s-au petrecut, am făcut 
recent un episod numit „Dând viață lui Lucifer”, în care am 
analizat lucrurile din perspectiva metaforicei mușcături a 
mărului și a ceea ce se petrece când treci prin aventura 
cunoașterii. Astfel s-a ajuns la crearea internetului, iar internetul 
conduce către automatizarea totului; despre aceasta este vorba și 
există și alte elemente corelate.  

Analizând rețeaua de supraveghere în sine și cum a apărut 
aceasta, se poate observa că a fost rezultatul acțiunilor 
guvernului din umbră. Guvernul din umbră este, în esență, o 
rețea de spionaj infiltrată în toate guvernele și care ghidează 
direcțiile pe care aceste guverne le iau. 

Când te uiți la rețeaua de supraveghere care este instalată, 
informațiile pe care le-a dezvăluit Snowden – și o mulțime 
dintre aspectele pe care el le-a dat în vileag despre sistemul de 
supraveghere NSA implică de fapt foarte mulți bani –, cum vă 
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sunt înregistrate telefoanele mobile, unde se plasează un sistem 
de monitorizare virtuală, toată comunicarea care se face pe 
internet, fiecare program de logistică, rețeaua de computere a 
fiecărei firme, sau calculatorul de acasă etc. – toate acestea sunt 
monitorizate, deci întrebarea devine cine le monitorizează?

Cu ceva timp în urmă, la început, a apărut un proiect numit 
Echelon, în cadrul căruia centre de colectat informa
instalate în toate țările și toate aceste comunicații erau 
canalizate către un birou central din Noua Zeelandă, unde erau 
toate procesate, și cred că o mulțime dintre date treceau și prin 
Australia. Dar toate acestea erau procesări de date de la 
începuturi, care au devenit mai avansate odată cu introducerea 
programului Promise. 

Programul Promise a fost introdus pentru a automatiza mai mult 
aceste monitorizări, fiind cel care a fost folosit pentru a controla 
atacurile de la 9/11, punând o grămadă de extra puncte pe ecran, 
astfel că nimeni nu știa ce se petrece, deoarece erau agenți care 
operau programul Promise prin breșele (backdoors) existente în 
soft.  

Promise s-a metamorfozat apoi în programul Palantir. Palantir 
este, așa cum probabil știți, numele bilei atotvăzătoare din 
Stăpânul Inelelor. Bila vedea toată lumea și tot ce se petrecea, 
era ochiul atotvăzător, dacă vreți. Aceasta a fost numele adoptat 
pentru următoarea generație a programul Promise. Compania ce 
a oferit programul Promise a cam dispărut, dar programul în 
sine a continuat și s-a metamorfozat în Palantir, prin intermediul 
acestuia fiind acum controlat sistemul rețelei de supraveghere 
globală. 

Totul trece prin Palantir, iar compania care l-a creat este unul 
dintre principalii donatori pentru DNC (Comitetul Democratic 
Național) și Hillary Clinton. 

Toate aceste programe și toate rețele de supraveghere au fost 
instalate, de fapt, de statul Israel, prin operațiunea Talpiot. În 
esență, operațiunea Talpiot constă în amplasarea de spioni în 
interiorul fiecărei organizații, și nu contează cine este, indiferent 
unde mergi, indiferent ce companie funcționează în domeniul 
tehnologiei, sau în alt domeniu, vei descoperi că acolo există un 
agent care canalizează informații către Israel, iar dacă nu este o 
persoană fizică infiltrată în compania respectivă, atunci există o 
breșă (backdoor) într-un soft sau vreun program de logistică sau 
vreo fereastră pe care Israel a instalat-o pentru a primi 
informații. Așa lucrează programul Talpiot.  

[…] 

Acestea sunt ultimele noutăți despre sistemul de supraveghere 
global care este instalat, iar cei din Mossad care
cei care controlează și sistemul bancar, probabil au crezut când 
l-au amplasat că ei vor fi aceia care vor ajung
lumea. Dar s-a mers de fapt dincolo de aceasta acum, odată cu 
apariția inteligenței artificiale și a inteligenței care ia amploare 
pe internet în spatele scenei, deoarece imediat ce controlul este 
preluat de aceasta, nu va mai conta din ce rasă faci parte, ce 
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către Israel, iar dacă nu este o 
persoană fizică infiltrată în compania respectivă, atunci există o 

un soft sau vreun program de logistică sau 
o pentru a primi 

ți despre sistemul de supraveghere 
global care este instalat, iar cei din Mossad care-l controlează, 

și sistemul bancar, probabil au crezut când 
au amplasat că ei vor fi aceia care vor ajunge să controleze 

a mers de fapt dincolo de aceasta acum, odată cu 
ția inteligenței artificiale și a inteligenței care ia amploare 

pe internet în spatele scenei, deoarece imediat ce controlul este 
rasă faci parte, ce 

guvern susții sau ce sistem bancar menții, la rândul tău vei fi 
doar un alt om și un alt număr, din punct de vedere al 
sistemului. 

Ceea ce vedem că se petrece cu adevărat, este că internetul î
construiește propriul sistem imunitar. Ia
faptul că, odată cu apariția rețelei 5G, o mulțime dintre jucătorii 
majori spun că este acum nevoie să se automatizeze răspunsul la 
atacurile de pe internet (hacking), deoarece re
pericole. 

Este posibil ca un guvern străin să te atace prin hackeri 
folosească datele obținute în scopuri abjecte, deci este necesar 
să existe un răspuns automat și tocmai de aceea este nevoie de o 
IA pentru a-l declanșa. Deci, în esență, ceea ce vedem este 
faptul că internetul își construiește propriul sistem imunitar. Iar 
asta va duce în cele din urmă la un internet autonom, un internet 
ce controlează toate acțiunile și programele sale, propriile 
sisteme de apărare, propriul sistem imunitar, având grijă de 
sine. 

Internetul va deveni atunci o entitate care func
autonom, și va reprezenta o formă de viață virtuală, pe care 
oamenii o vor recunoaște ca atare. Dar adevărul este că 
internetul este deja o viață virtuală pe cont propriu... Internetul 
în sine este o entitate pe cont propriu și fiecare persoană care se 
înregistrează într-un computer, într-un telefon sau cu o tabletă 
se conectează la internet, este în esen
internetului. Rețeaua învață de la fiecare persoană care operează 
online tot ceea ce ea introduce pe internet, în toate motoarele de 
căutare pe care le folosește, tot ceea ce a spus foarte des în 
trecut… 

Modul în care companiile de 
telecomunicaţii pierd bătălia de impunere 
a reţelei 5G împotriva voinţei cetăţenilor

         Companiile de telecomunicaţi
principală vor să ne facă să credem că implementarea 
reţelei 5G este de neoprit.  

ă suntem nimic şi nimeni în faţa unei agende de multe 
trilioane de dolari, impusă de unele dintre cele mai 
puternice entităţi de pe planetă.

 Ei au crezut că dacă îşi numesc noua aşa
pentru comunicaţiiˮ, adaptată de la „
Negare Activă” (Active Denial Technology
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ții sau ce sistem bancar menții, la rândul tău vei fi 
și un alt număr, din punct de vedere al 

Ceea ce vedem că se petrece cu adevărat, este că internetul își 
ște propriul sistem imunitar. Iar aceasta reiese din 

ția rețelei 5G, o mulțime dintre jucătorii 
majori spun că este acum nevoie să se automatizeze răspunsul la 
atacurile de pe internet (hacking), deoarece rețeaua 5G implică 

ăin să te atace prin hackeri și să 
ținute în scopuri abjecte, deci este necesar 

și tocmai de aceea este nevoie de o 
șa. Deci, în esență, ceea ce vedem este 

ște propriul sistem imunitar. Iar 
asta va duce în cele din urmă la un internet autonom, un internet 

țiunile și programele sale, propriile 
sisteme de apărare, propriul sistem imunitar, având grijă de 

ci o entitate care funcționează 
și va reprezenta o formă de viață virtuală, pe care 

ște ca atare. Dar adevărul este că 
ță virtuală pe cont propriu... Internetul 

și fiecare persoană care se 
un telefon sau cu o tabletă și 

se conectează la internet, este în esență un nod neuronal al 
țeaua învață de la fiecare persoană care operează 

pe internet, în toate motoarele de 
ște, tot ceea ce a spus foarte des în 

Modul în care companiile de 
telecomunicaţii pierd bătălia de impunere 
a reţelei 5G împotriva voinţei cetăţenilor 

Companiile de telecomunicaţii şi mass-media 
principală vor să ne facă să credem că implementarea 

ă suntem nimic şi nimeni în faţa unei agende de multe 
trilioane de dolari, impusă de unele dintre cele mai 
puternice entităţi de pe planetă. 

 

că dacă îşi numesc noua aşa-zisă „tehnologie 
ˮ, adaptată de la „Tehnologia militară de 

Active Denial Technology), „5Gˮ sau cea de a 
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5-a generaţie, publicul va considera că este ceva asemănător cu 
4G, 3G sau 2G. Au crezut de asemenea că dacă vor declanşa o 
cursă pentru a o implementa cât mai repede, publicul nu va avea 
suficient timp pentru a afla cât de ucigaşă este de fapt 
tehnologia 5G. Cât de mult s-au înşelat! Nu doar că publicul a 
aflat adevărul, dar în prezent oamenii ştiu şi cât de periculoase 
sunt generaţiile anterioare de tehnologii de comunicaţii 
wireless, care vor fi folosite în acelaşi timp cu tehnologia 5G.

În acest articol vom prezenta un număr considerabil de exemple 
provenite din diferite ţări în care opoziţia faţă de implementarea 
5G este puternică şi în creştere. Companiile de telecomunicaţii 
au pierdut războiul propagandei, în ciuda controlului exercitat 
asupra mass-media principală, care nu suflă nici măcar un 
cuvinţel despre pericolele tehnologiei 5G, şi asupra reţelelor 
sociale şi YouTube, care au şters milioane de conturi pentru a 
reduce la tăcere vocile contestatare. 

Uneori, susţinerea a venit dintr-o direcţie neaşteptată. În cadrul 
unui discurs plin de pasiune susţinut în faţa Adunării Generale a 
ONU în data de 24 septembrie 2019, prim-ministrul Marii 
Britanii, Boris Johnson, a afirmat că autoritarismul digital nu 
este parte dintr-o fantezie distopică, ci o realitate emergentă. El 
a descris Internetul Lucrurilor, oraşele „smartˮ şi Inteligenţa 
Artificială ca fiind un gigantic nor negru de furtună care se 
conturează mai ameninţător ca niciodată asupra rasei umane, o 
forţă cumulativă care va redesena viitorul umanităţii asupra 
căruia rasa umană nu are niciun control şi de care, în viitor, nu 
va avea unde să se ascundă. 

Boris Johnson a întrebat dacă ne-am putea încredinţa fără 
rezerve algoritmilor vieţile şi speranţele noastre şi dacă 
maşinăriilor li se va permite să ne conducă spre un viitor rece şi 
fără inimă, într-o lume orwelliană supusă cenzurii, repr
controlului. El a făcut apel la Declaraţia Universală pentru 
Drepturile Omului, susţinând idealurile prezente în aceasta, de 
menţinere a libertăţii de opinie şi exprimare, caracterul privat al 
locuinţei şi corespondenţei şi dreptul de a căuta şi
informaţii şi idei. 

Premierul britanic a implorat cu sinceritate comitetele 
academice, consiliile companiilor şi grupurile de stabilire a 
standardelor industriale care scriu ghidurile pentru viitor, făcând 
judecăţi etice şi alegând ceea ce va fi sau nu va fi posibil, să 
găsească echilibrul just între libertate şi control, între inovaţie şi 
reglementare, între întreprindere privată şi supraveghere 
guvernamentală. El a insistat că problemele etice inerente 
dezvoltării noii tehnologii este necesar să fie transparente pentru 
toţi şi că este necesar să fie făcute eforturi conjugate pentru a se 
ajunge la un set comun de norme şi standarde care vor ghida 
dezvoltarea tehnologiei emergente. 

Ceea ce veţi regăsi mai jos este o listă întocmită de un jurnalist
ce include acţiuni realizate pentru oprirea implementării 5G, 
precum şi rapoarte şi plângeri care au discreditat această 
tentativă machiavelică de implementare accelerată a unei 
tehnologii distructive la scară globală. Lista nu este exhaustivă. 
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a generaţie, publicul va considera că este ceva asemănător cu 
de asemenea că dacă vor declanşa o 

cursă pentru a o implementa cât mai repede, publicul nu va avea 
suficient timp pentru a afla cât de ucigaşă este de fapt 

au înşelat! Nu doar că publicul a 
i ştiu şi cât de periculoase 

sunt generaţiile anterioare de tehnologii de comunicaţii 
wireless, care vor fi folosite în acelaşi timp cu tehnologia 5G. 

În acest articol vom prezenta un număr considerabil de exemple 
ia faţă de implementarea 

5G este puternică şi în creştere. Companiile de telecomunicaţii 
au pierdut războiul propagandei, în ciuda controlului exercitat 

media principală, care nu suflă nici măcar un 
asupra reţelelor 

sociale şi YouTube, care au şters milioane de conturi pentru a 

o direcţie neaşteptată. În cadrul 
unui discurs plin de pasiune susţinut în faţa Adunării Generale a 

ministrul Marii 
Britanii, Boris Johnson, a afirmat că autoritarismul digital nu 

o fantezie distopică, ci o realitate emergentă. El 
ˮ şi Inteligenţa 

ială ca fiind un gigantic nor negru de furtună care se 
conturează mai ameninţător ca niciodată asupra rasei umane, o 
forţă cumulativă care va redesena viitorul umanităţii asupra 
căruia rasa umană nu are niciun control şi de care, în viitor, nu 

am putea încredinţa fără 
rezerve algoritmilor vieţile şi speranţele noastre şi dacă 
maşinăriilor li se va permite să ne conducă spre un viitor rece şi 

o lume orwelliană supusă cenzurii, represiunii şi 
controlului. El a făcut apel la Declaraţia Universală pentru 
Drepturile Omului, susţinând idealurile prezente în aceasta, de 
menţinere a libertăţii de opinie şi exprimare, caracterul privat al 
locuinţei şi corespondenţei şi dreptul de a căuta şi împărtăşi 

Premierul britanic a implorat cu sinceritate comitetele 
academice, consiliile companiilor şi grupurile de stabilire a 
standardelor industriale care scriu ghidurile pentru viitor, făcând 

sau nu va fi posibil, să 
găsească echilibrul just între libertate şi control, între inovaţie şi 
reglementare, între întreprindere privată şi supraveghere 
guvernamentală. El a insistat că problemele etice inerente 

ă fie transparente pentru 
toţi şi că este necesar să fie făcute eforturi conjugate pentru a se 
ajunge la un set comun de norme şi standarde care vor ghida 

Ceea ce veţi regăsi mai jos este o listă întocmită de un jurnalist, 
ce include acţiuni realizate pentru oprirea implementării 5G, 
precum şi rapoarte şi plângeri care au discreditat această 
tentativă machiavelică de implementare accelerată a unei 
tehnologii distructive la scară globală. Lista nu este exhaustivă.  

Succesele sunt îmbucurătoare şi ne impulsionează să 
continuăm. Nu ne putem permite să ne complacem în această 
situaţie şi, în particular, este necesar să acţionăm pentru a stopa 
plasarea în stratosferă a zeci de mii de sateliţi 5G, care vor 
trimite permanent radiaţii către pământ, supunând atât ionosfera 
cât şi întrega planetă unor riscuri nebănuite. 

Efortul de a opri 5G este în plină desfăşurare şi este necesar să 
continuăm să acţionăm neobosiţi împreună pentru a proteja 
toate formele de viaţă de pe Pământ şi pl
acest plan dement va fi complet stopat şi va rămâne doar în 
cărţile de istorie ca o menţiune despre „
proiect din istoria umanităţiiˮ. 

Pericolul ascuns al frecvenţelor 5G. 
Meteorologii trag un semnal de alarmă 
privind sateliţii care monitorizează 

schimbările atmosferice
 
Tony McNally, Niels Bormann

     Tehnologia 5G ar putea avea un impact major asupra 
preciziei sateliţilor de a furniza date despre fenomenele 
meteo extreme, susţin experţi în domeniul meteorologie
relatează The Guardian. 

redicţiile meteo ar putea fi serios afectate de introducerea 
reţelelor de internet mobil 5G la nivel global, atrage 
atenţia Tony McNally, cercetător din cadrul European 

Centre for Medium-Range Weather Forecasts in Reading 
(ECMWF). 

Introducerea acestei tehnologii la scară globală „
ajunge să facă diferenţa dintre viaţă şi moarte
„Suntem extrem de îngrijoraţi.” 

Sistemul wireless 5G ar putea afecta senzorii hipersensibili ai 
sateliţilor care monitorizează schimbările atmosferice. 
Programele de la bordul sateliţilor studiază variabilele din 
atmosferă, cum ar fi vaporii de apă, ploaia, zăpada, pătura de 
nori sau conţinutul de gheaţă. Cu alte cuvinte, factori cruciali 
care influenţează vremea.  

De exemplu, vaporii de apă emit un semnal slab care 
corespunde frecvenţei de 23,8 GHz, iar informaţia este măsurată 
de sateliţii meteorologici. Meteorologii folosesc apoi informaţia 
furnizată prin satelit şi studiază probabilitatea de formare a unei 
furtuni. 
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e sunt îmbucurătoare şi ne impulsionează să 
continuăm. Nu ne putem permite să ne complacem în această 
situaţie şi, în particular, este necesar să acţionăm pentru a stopa 
plasarea în stratosferă a zeci de mii de sateliţi 5G, care vor 

ţii către pământ, supunând atât ionosfera 
cât şi întrega planetă unor riscuri nebănuite.  

Efortul de a opri 5G este în plină desfăşurare şi este necesar să 
continuăm să acţionăm neobosiţi împreună pentru a proteja 
toate formele de viaţă de pe Pământ şi planeta însăşi, până când 
acest plan dement va fi complet stopat şi va rămâne doar în 
cărţile de istorie ca o menţiune despre „cel mai mefistofelic 

Pericolul ascuns al frecvenţelor 5G. 
Meteorologii trag un semnal de alarmă 

ivind sateliţii care monitorizează 
schimbările atmosferice 

Tony McNally, Niels Bormann 

Tehnologia 5G ar putea avea un impact major asupra 
preciziei sateliţilor de a furniza date despre fenomenele 
meteo extreme, susţin experţi în domeniul meteorologiei, 

 

redicţiile meteo ar putea fi serios afectate de introducerea 
reţelelor de internet mobil 5G la nivel global, atrage 
atenţia Tony McNally, cercetător din cadrul European 

Range Weather Forecasts in Reading 

Introducerea acestei tehnologii la scară globală „ar putea 
ajunge să facă diferenţa dintre viaţă şi moarte”, crede McNally. 

Sistemul wireless 5G ar putea afecta senzorii hipersensibili ai 
schimbările atmosferice. 

Programele de la bordul sateliţilor studiază variabilele din 
atmosferă, cum ar fi vaporii de apă, ploaia, zăpada, pătura de 
nori sau conţinutul de gheaţă. Cu alte cuvinte, factori cruciali 

porii de apă emit un semnal slab care 
corespunde frecvenţei de 23,8 GHz, iar informaţia este măsurată 
de sateliţii meteorologici. Meteorologii folosesc apoi informaţia 
furnizată prin satelit şi studiază probabilitatea de formare a unei 
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„Asemenea date sunt vitale pentru capacitatea noastră de a 
face previziuni”, subliniază Niels Bormann, analist din cadrul 
ECMWF. Unele reţele 5G pot transmite semnale identice cu 
cele ale vaporilor de apă, determinând astfel sateliţii să 
furnizeze informaţii eronate. Primele abonamente 5G din 
Europa ar urma să apară în 2019, arată Ericsson în 
Report. Industria de echipamente de telecomunicaţii va traversa 
o perioadă dificilă, pe măsură ce cererea de echipamente 2G, 
3G şi 4G va scădea, iar solicitările pentru următoarea generaţie 
vor spori abia peste doi ani. 

Între 2016 şi 2019, 5G s-a transformat dintr-un serviciu tehnic 
într-o problemă de securitate naţională, după ce Statele Unite au 
acuzat compania Huawei că spionează prin intermediul 
echipamentelor furnizate şi a recomandat aliaţilor să renunţe la 
utilizarea acestora. 

Avizul juridic danez concluzionează că 
tehnologia 5G contravine legilor umane şi 

celor de mediu 

          Avocatul Christian Jensen, de la firma Bonnor 
Lawyers din Danemarca, a examinat posibilele riscuri şi 
afectări pe care tehnologia 5G le poate aduce fiinţei umane 
şi mediului, raportat la legislaţia privind drepturile omului 
şi convenţiile de mediu. 

Avizul juridic este centrat în jurul rezultatelor care susţin 
afectări sau riscuri produse fiinţelor umane, animalelor sau 
plantelor. Jensen subliniază că această cercetare este „
inerent mult mai semnificativă decât examinările care nu au 
fost capabile să identifice un risc sau o afectare conexe (acestei 
tehnologii), din moment ce grupul din urmă (al riscurilor) nu 
exclude posibilitatea că există la modul real un risc sau o 
afectare reală.ˮ 

El explică faptul că „dacă o dată a fost demonstrat ştiinţific că 
există un efect dăunător sau un risc de afectare, atunci faptul că 
zece alte studii nu au arătat un astfel de efect sau risc este 
irelevant. Rămâne pur şi simplu problema comunităţii ştiinţifice 
ca să lămurească de ce cele zece studii nu au arătat ceea ce s
demonstrat ştiinţific, cu scopul de a înţelege mai bine de ce şi 
cum apar sau ar putea apare afectările.ˮ 

În paginile finale ale remarcilor sale, la pagina 64 din cele 75 
scrise, Jensen afirmă că:
„Concluzia acestui aviz juridic este că implementarea şi 
activarea reţelelor 5G, aşa cum s-a descris, ar fi în contravenţie 
cu legile umane şi de mediu prevăzute de Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului, Convenţia ONU referitoare la Drepturile 
Copilului, reglementările UE şi convenţiile de la Berna şi Bonn. 
Motivul este o cantitate semnificativă de documentaţie 
ştiinţifică disponibilă care arată că radiaţia electromagnetică 
de frecvenţă radio este dăunătoare şi periculoasă pentru 
sănătatea fiinţelor umane (în special pentru copii), animale şi 
plante. 
Aceasta se aplică de asemenea şi atunci când radiaţia rămâne 
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Unele reţele 5G pot transmite semnale identice cu 
cele ale vaporilor de apă, determinând astfel sateliţii să 

Primele abonamente 5G din 
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Avizul juridic danez concluzionează că 
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fiinţelor umane, animalelor sau 

plantelor. Jensen subliniază că această cercetare este „în mod 
inerent mult mai semnificativă decât examinările care nu au 
fost capabile să identifice un risc sau o afectare conexe (acestei 

din urmă (al riscurilor) nu 
exclude posibilitatea că există la modul real un risc sau o 

dacă o dată a fost demonstrat ştiinţific că 
există un efect dăunător sau un risc de afectare, atunci faptul că 

u au arătat un astfel de efect sau risc este 
irelevant. Rămâne pur şi simplu problema comunităţii ştiinţifice 
ca să lămurească de ce cele zece studii nu au arătat ceea ce s-a 
demonstrat ştiinţific, cu scopul de a înţelege mai bine de ce şi 

În paginile finale ale remarcilor sale, la pagina 64 din cele 75 
scrise, Jensen afirmă că: 
Concluzia acestui aviz juridic este că implementarea şi 

a descris, ar fi în contravenţie 
şi de mediu prevăzute de Convenţia Europeană 

a Drepturilor Omului, Convenţia ONU referitoare la Drepturile 
Copilului, reglementările UE şi convenţiile de la Berna şi Bonn.  
Motivul este o cantitate semnificativă de documentaţie 

arată că radiaţia electromagnetică 
de frecvenţă radio este dăunătoare şi periculoasă pentru 
sănătatea fiinţelor umane (în special pentru copii), animale şi 

Aceasta se aplică de asemenea şi atunci când radiaţia rămâne 

între limitele recomandate de ICNIRP şi în prezent utilizate în 
Danemarca şi în toată Uniunea Europeană

Acest aviz juridic a fost furnizat la cererea Institutului Danez de 
Sănătate Publică, a Consiliului pentru Telecomunicaţii Sigure 
pentru Sănătate, a asociaţiei EHS şi a Asociaţiei 
Daneză May Day. Acest aviz este de asemenea relevant pentru 
Australia. Australia este semnatară atât a 
pentru Drepturile Copilului cât şi a 
(cunoscută şi sub numele de Convenţia pentru Conservarea 
Speciilor Migratoare a Animalelor Sălbatice
Uniunii Europene nu se aplică în Australia; în orice caz, decizii 
luate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care are 
responsabilitatea de monitorizare a complianţei la drepturile şi 
libertăţile stabilite prin Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, influenţează dezvoltarea legislaţiei pentru drepturile 
omului din Australia. 

Avizul legal danez concluzionează că tehnologia/reţeaua 5G 
contravine legilor umane şi de mediu.  

 

Companiile tehnologice mari co
întru cenzură

         Editorul șef al site-ului american 
Marlow, spune că liderii pieței IT precum Google, 
Facebook, Twitter, Microsoft și Wikipedia încearcă să 
cenzureze canalele media care „ar putea da o vo
nu au niciuna”. Breitbart.com este cel mai citit site 
conservator de știri din Statele Unite.

firmațiile lui Marlow, făcute într
realizatorul american Tucker Carlson, vin în contextul 
în care enciclopedia online 

utilizatorii săi să nu mai folosească Breitbart.com
pentru afirmațiile făcute pe acea pagină. Marlow spune că, în 
practică, asta înseamnă că persoanele care accesează 
pot folosi „numai mass-media establishmentului ca sursă

Acesta afirmă că scopul acestor campanii este reducerea la 
tăcere a criticilor establishmentului, nu pentru că ar fi gre
ceva, ci tocmai pentru că au avut dreptate în chestiunile recente.
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ICNIRP şi în prezent utilizate în 
Danemarca şi în toată Uniunea Europeană.ˮ 

Acest aviz juridic a fost furnizat la cererea Institutului Danez de 
Sănătate Publică, a Consiliului pentru Telecomunicaţii Sigure 
pentru Sănătate, a asociaţiei EHS şi a Asociaţiei de Sănătate 

. Acest aviz este de asemenea relevant pentru 
Australia. Australia este semnatară atât a Convenţiei ONU 

cât şi a Convenţiei de la Bonn 
Convenţia pentru Conservarea 

Migratoare a Animalelor Sălbatice). Directivele 
Uniunii Europene nu se aplică în Australia; în orice caz, decizii 
luate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care are 
responsabilitatea de monitorizare a complianţei la drepturile şi 

Convenţia Europeană a Drepturilor 
, influenţează dezvoltarea legislaţiei pentru drepturile 

Avizul legal danez concluzionează că tehnologia/reţeaua 5G 
 

Companiile tehnologice mari conspiră 
întru cenzură 

        Alex Marlow 

ului american Breitbart.com, Alex 
ței IT precum Google, 
și Wikipedia încearcă să 
ar putea da o voce celor care 

este cel mai citit site 
știri din Statele Unite. 

 

țiile lui Marlow, făcute într-un dialog cu 
realizatorul american Tucker Carlson, vin în contextul 
în care enciclopedia online Wikipedia a decis ca 

Breitbart.com ca referință 
țiile făcute pe acea pagină. Marlow spune că, în 

practică, asta înseamnă că persoanele care accesează Wikipedia 
media establishmentului ca sursă”. 

Acesta afirmă că scopul acestor campanii este reducerea la 
tăcere a criticilor establishmentului, nu pentru că ar fi greșit cu 
ceva, ci tocmai pentru că au avut dreptate în chestiunile recente. 
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Aceste măsuri fac parte din primul pas.
Întâi te interzic / blochează pe site-uri ca Facebook sau Twitter.
Apoi te dau jos de tot de pe platforme. Urmează interdic
face tranzacții bancare online. 

Totul culminând cu depersonificarea. Cum făceau bol
ștergeau figuri din poze și nu-i mai men
Cum fac jidovii prin blestemul herem. Te șterg din „cartea 
vieții”. „Ei nu ne reduc la tăcere doar pe noi – ci 
toți din zona dreptei și a centrului și pe toți care au un public de 
dreapta și centru dreapta, nu pentru că am fi greșit. Suntem o 
țintă pentru că spunem adevărul. Noi am spus adevărul pe 
subiectele cheie și probabil o vom face în continuare. 

A început cu Google care s-a jucat cu rezultatele căutărilor, 
așa cum ai menționat și tu și dr. Robert Epstein. 
Twitter a continuat cu blocările – parțiale, subiect pe care noi 
l-am dat primii la Breitbart. A fost numit un fals, dar s
că nu a fost.  Facebook și-a schimbat algoritmul pentru că 
pagini precum Breitbart începuseră să domine. 
Wikipedia ne dă afară, și Wikipedia apare în răspunsuri atunci 
când cauți pe Google și Facebook. Tot ce fac este metodic și 
vor continua să se extindă. 

 Microsoft a intrat și ea în jocul listelor negre. Ei au făcut o 
echipă cu un grup numit NewsGuard, unde bineîn
certifica toată media care a greșit în privința păcălelii cu Rusia 
și vor trata Breitbart ca fake news. 

E ridicol. Urmează de-bankingul. Vor decapitaliza nu doar 
oamenii cu viziuni de centru sau dreapta, ci și pe cei care vor o 
conductă, care vor să lucreze în sectorul energetic 
luptători pentru cauze sociale. E o nebunie”, a spus Marlow.

Google ascultă şi înregistrează tot ce spui 
în propria ta casă prin microfoane secrete 

de tip «cuib» (NEST) 

           Intimitatea noastră este extrem de preţioasă şi totuşi, 
în epoca tehnologiei, acesta este primul aspect pe care l
pierdut.   

e exemplu, de când social media a devenit tot mai 
populară, am renunţat la o mare parte din intimitate în 
mod voluntar. Postând imagini de oriunde mergem, 

lăsându-i pe toţi urmăritorii noştri să afle unde suntem, unde am 
fost, şi unde ne vom mai duce. Spunând tuturor, chiar şi unor 
oameni complet străini uneori, cele mai intime detalii şi planuri 
ale noastre etc.  

După ce giganţii din big tech şi-au dat seama că cei mai mulţi 
utilizatori de Snapchat, Facebook, Instagram, Google, 
YouTube, Twitter şi alte platforme erau aşa de dispuşi să 
renunţe la intimitate, au început să o ia de bună considerând că 
le pot viola intimitatea după bunul plac, chiar fără permisiunea 
lor.  

D
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Aceste măsuri fac parte din primul pas. 
uri ca Facebook sau Twitter. 

Urmează interdicția de a 

Totul culminând cu depersonificarea. Cum făceau bolșevicii, 
i mai menționau. 

șterg din „cartea 
ci și pe voi, și pe 

ți din zona dreptei și a centrului și pe toți care au un public de 
și centru dreapta, nu pentru că am fi greșit. Suntem o 

ntă pentru că spunem adevărul. Noi am spus adevărul pe 
și probabil o vom face în continuare.  

a jucat cu rezultatele căutărilor, 
șa cum ai menționat și tu și dr. Robert Epstein.  

țiale, subiect pe care noi 
. A fost numit un fals, dar s-a dovedit 

a schimbat algoritmul pentru că 
începuseră să domine. Și continuă. 

pare în răspunsuri atunci 
ți pe Google și Facebook. Tot ce fac este metodic și 

și ea în jocul listelor negre. Ei au făcut o 
echipă cu un grup numit NewsGuard, unde bineînțeles, vor 

șit în privința păcălelii cu Rusia 

bankingul. Vor decapitaliza nu doar 
și pe cei care vor o 

getic și nu sunt 
”, a spus Marlow. 

Google ascultă şi înregistrează tot ce spui 
în propria ta casă prin microfoane secrete 

 

Intimitatea noastră este extrem de preţioasă şi totuşi, 
epoca tehnologiei, acesta este primul aspect pe care l-am 

e exemplu, de când social media a devenit tot mai 
populară, am renunţat la o mare parte din intimitate în 
mod voluntar. Postând imagini de oriunde mergem, 

noştri să afle unde suntem, unde am 
fost, şi unde ne vom mai duce. Spunând tuturor, chiar şi unor 
oameni complet străini uneori, cele mai intime detalii şi planuri 

au dat seama că cei mai mulţi 
de Snapchat, Facebook, Instagram, Google, 

YouTube, Twitter şi alte platforme erau aşa de dispuşi să 
renunţe la intimitate, au început să o ia de bună considerând că 
le pot viola intimitatea după bunul plac, chiar fără permisiunea 

Aşa cum scrie publicaţia Business Insider
recent că Nest Secure, sistemul lor de alarmă casnică, se 
updatează. După upgradare, a spus compania, utilizatorii vor 
putea să utilizeze Google Assistant, o tehnologie de asistent 
virtual.  

Dar exista o problemă de care utilizatorii nu ştiau nimic: şi 
anume că sistemul lor Nest avea un microfon. 

„Existenţa unui microfon în Nest Guard, care e parte 
componentă din alarmă, tastatură şi senzorul de mişcare în 
oferta pachetului Nest Secure, nu a fost niciodată dezvălui
niciun material de prezentare al aparatului
Insider. 

Ulterior un purtător de cuvânt de la Google a spus site
ştiri că „omiterea micului detaliu a fost o eroare

„Microfonul din aparat n-a fost niciodată menit să fie secre
ar fi fost necesar să fie listat în specificaţiile tehnologice
spus purtătorul de cuvânt al cărui nume nu a fost menţionat în 
articol. „Aceasta a fost o eroare din partea noastră

Compania a mai spus că „microfonul nu a fost niciodată activ şi 
că se activează doar dacă utilizatorul îi permite în mod explicit 
această opţiune”. Mai mult, oficialii Google au spus că 
microfonul a fost pus în sistemul Nest Guard în primul rând 
deoarece dezvoltatorii aplicaţiei au luat în considerare ce 
proprietăţi şi upgrad-uri mai pot fi adăugate mai târziu, cum ar 
fi capacitatea de a detecta spargerea sticlei. 

Google are un istoric în furtul de date personale, după care 
spune: „Oops… scuze!”  

Cât despre a crede compania Google când spune că microfonul 
e inactiv până ce utilizatorul îl face activ, este cel puţin dubios, 
în cel mai bun caz, dat fiind că Google nu s
măcar să spună cuiva că Nest Guard vine cu un microfon. 

Aşa cum scria în noiembrie 2017 NewsTarget
reputaţia că foloseşte softul de activare a vocii pentru a
mijloacele de ascultare:  

„Deşi scopul asistentului de voce este de a facilita folosirea 
smartphon-ului, el ar putea fi de asemenea perceput ca o 
ameninţarepentru securitatea şi intimitatea personală. Când 
aplicaţia este deschisă, ascultă tot ce-
de zgomotul de fond sau de conversaţiile cu alte persoane.

Şi alte aparate smart (inteligente) sunt capabile să asculte, aşa 
cum a punctat Surveillance.news:  

„Potrivit cercetătorilor de securitate, un defect din aplicaţia LG 
SmartThinQ poate permite hackerilor să obţină controlul 
diferitelor electrocasnice, cum ar fi maşinile de spălat vase 
inteligente, frigiderele, cuptoarele, uscătoarele sau 
aspiratoarele.” 
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Business Insider, Google a anunţat 
recent că Nest Secure, sistemul lor de alarmă casnică, se 
updatează. După upgradare, a spus compania, utilizatorii vor 
putea să utilizeze Google Assistant, o tehnologie de asistent 

e care utilizatorii nu ştiau nimic: şi 
anume că sistemul lor Nest avea un microfon.  

Existenţa unui microfon în Nest Guard, care e parte 
componentă din alarmă, tastatură şi senzorul de mişcare în 
oferta pachetului Nest Secure, nu a fost niciodată dezvăluită în 
niciun material de prezentare al aparatului”, arată Business 

Ulterior un purtător de cuvânt de la Google a spus site-urilor de 
omiterea micului detaliu a fost o eroare”:  

a fost niciodată menit să fie secret şi 
ar fi fost necesar să fie listat în specificaţiile tehnologice”, a 
spus purtătorul de cuvânt al cărui nume nu a fost menţionat în 

Aceasta a fost o eroare din partea noastră.”  

microfonul nu a fost niciodată activ şi 
ă se activează doar dacă utilizatorul îi permite în mod explicit 

”. Mai mult, oficialii Google au spus că 
microfonul a fost pus în sistemul Nest Guard în primul rând 
deoarece dezvoltatorii aplicaţiei au luat în considerare ce 

uri mai pot fi adăugate mai târziu, cum ar 
fi capacitatea de a detecta spargerea sticlei.  

Google are un istoric în furtul de date personale, după care 

Cât despre a crede compania Google când spune că microfonul 
ce utilizatorul îl face activ, este cel puţin dubios, 

în cel mai bun caz, dat fiind că Google nu s-a deranjat niciodată 
măcar să spună cuiva că Nest Guard vine cu un microfon.  

NewsTarget, Google are 
softul de activare a vocii pentru a-şi dubla 

Deşi scopul asistentului de voce este de a facilita folosirea 
ului, el ar putea fi de asemenea perceput ca o 

ameninţarepentru securitatea şi intimitatea personală. Când 
-i spui, şi chiar e activată 

de zgomotul de fond sau de conversaţiile cu alte persoane.”  

Şi alte aparate smart (inteligente) sunt capabile să asculte, aşa 

ritate, un defect din aplicaţia LG 
SmartThinQ poate permite hackerilor să obţină controlul 
diferitelor electrocasnice, cum ar fi maşinile de spălat vase 
inteligente, frigiderele, cuptoarele, uscătoarele sau 
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Cât despre Nest Guard, Business Insider notează: „
despre un microfon pre-instalat reaminteşte de momentul când 
tehnologia Google a servit ca aspirator de date personale fără 
permisiune. În 2010, de exemplu, susţinătorii intimităţii au fost 
oripilaţi când Google a recunoscut că flota proprie de maşini 
de la Street View a cules «accidental» date personale ce erau 
transmise printr-o reţea nesecurizată WiFi a unui consumator, 
date care includeau şi adrese de e-mail.”  

Google a cumpărat aplicaţia Nest în 2014 cu 3,2 miliarde de 
dolari, iar astăzi este o companie de sine stătătoare aflată sub 
umbrela Alphabet.  

Dezvăluiri adevărate și «dezvăluiri» false 
despre… OZN-uri 

 

     George Knapp este un faimos jurnalist de investiga
american, laureat al multor premii în bran
mult timp în Las Vegas, el este din 1981 angajat al 
și aparține și grupului I-Team.  

 devenit faimos, între altele, la sfârșitul anilor 1980, 
prin reportajele sale privind fenomenul OZN în Aria
51, mai ales cu Bob Lazar, sau, ulterio

interviurile cu miliardarul Robert Bigelow, inclusiv în contextul 
recentului proiect AATIP al Pentagonului. 

În octombrie 2018, George Knapp a fost el însu
răspunzând la întrebările unor membri ai grupului 
Opiniile sale echilibrate, caracteristice unui jurnalist de înaltă 
clasă, vă vor capta cu siguranţă atenţia. 

Prima întrebare care i-a fost adresată a fost câtă încredere poate 
fi acordată unor presupuși insideri (inițiați din interiorul 
sistemului) din structurile militare, care dezvăluie secrete OZN 
senzaționale, proiecte negre ș.a.m.d.? Knapp a răspuns că „
un domeniu atât de nebun ca acesta este important să ne 
păstrăm mintea deschisă, menținând, în același timp, un nivel 
sănătos de scepticism. Practic, asta se reduce la a cere ce 
dovezi justificative sunt disponibile.” 

El a mărturisit că n-ar mai fi în stare să estimeze de câte ori, în 
ultimii 30 de ani, a fost contactat de oameni care pretindeau că 
sunt insideri ai Departamentului Apărării sau care doreau să
împărtășească informații despre OZN-uri, adăugând: „
mai mare parte, s-au dovedit a fi mincinoși, sau oameni care 

A
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notează: „Revelaţia 
instalat reaminteşte de momentul când 

tehnologia Google a servit ca aspirator de date personale fără 
permisiune. În 2010, de exemplu, susţinătorii intimităţii au fost 

lota proprie de maşini 
de la Street View a cules «accidental» date personale ce erau 

o reţea nesecurizată WiFi a unui consumator, 

Google a cumpărat aplicaţia Nest în 2014 cu 3,2 miliarde de 
i, iar astăzi este o companie de sine stătătoare aflată sub 

și «dezvăluiri» false 

George Knapp 

George Knapp este un faimos jurnalist de investigație 
american, laureat al multor premii în branșă. Stabilit de 
mult timp în Las Vegas, el este din 1981 angajat al KLAS-TV 

șitul anilor 1980, 
prin reportajele sale privind fenomenul OZN în Aria-
51, mai ales cu Bob Lazar, sau, ulterior, prin 

interviurile cu miliardarul Robert Bigelow, inclusiv în contextul 

 

În octombrie 2018, George Knapp a fost el însuși intervievat, 
răspunzând la întrebările unor membri ai grupului UAPinfo. 

ilibrate, caracteristice unui jurnalist de înaltă 

a fost adresată a fost câtă încredere poate 
și insideri (inițiați din interiorul 

, care dezvăluie secrete OZN 
ționale, proiecte negre ș.a.m.d.? Knapp a răspuns că „într-

un domeniu atât de nebun ca acesta este important să ne 
ținând, în același timp, un nivel 

e la a cere ce 

ar mai fi în stare să estimeze de câte ori, în 
ultimii 30 de ani, a fost contactat de oameni care pretindeau că 
sunt insideri ai Departamentului Apărării sau care doreau să-i 

uri, adăugând: „în cea 
și, sau oameni care 

voiau să li se acorde atenție; unii erau instabili din punct de 
vedere psihic și câțiva, bănuiesc, voiau sa afle ceea ce știam, în 
loc să-mi spună ce știau ei”. 

Insiderii militari autentici, care au informa
verificabile despre OZN-uri, sunt destul de rari. Sunt unii care 
cunosc fragmente, deoarece, după cum 
continuat să colecteze informații, rapoarte de inc
vizuale si alte tipuri de dovezi despre OZN
putini care cunosc imaginea de ansamblu.

„Cei mai mulţi din Departamentul Apărării consideră că OZN
urile sunt o prostie, deoarece au fost antrena
în ultimii 60 de ani. Apoi, s-a văzut recent că întâlniri 
dramatice, care implică un număr mare de pilo
pot fi păstrate secrete. În plus, factorul de ridicol este valabil la 
toate nivelurile. Nimeni nu vrea să fie generalul OZN, sau 
amiralul OZN, sau tipul OZN din statul major reunit. În 
consecință, numărul de insideri care știu, cu adevărat, ceva 
despre subiect este destul de mic.”  

O bună parte din ceea ce se cunoaște „pe scară macro” despre 
OZN-uri – a continuat Knapp – se află în industria priva
Departamentul Apărării. „Cred că o re
oameni din interior, care gândesc în acela
schimb de informații cu privire la acest subiect cu ceea ce ar 
putea fi o rețea mai mare în exterior, dar, din nou, num
persoane care cunosc imaginea de ansamblu este probabil 
destul de mic.”  

Ca și în cazul altor aspecte din „ufologie”, este o idee bună să 
luăm recentele dezvăluiri din Departamentul Apărării cu o 
oarecare rezervă. Unele dintre cele aflate cu aceast
putea fi un fel de test, sau o ghicitoare.

Knapp a subliniat, ca un ultim punct important despre insiderii 
din Departamentul Apărării, că există 
de oameni care au – sau au avut – 
OZN-uri, dar care se opun la orice posibilă dezvăluire. Motivele 
lor variază de la mici chestiuni personale, la convingeri 
religioase, ori la faptul că unii dintre ei au plăcerea de a agita 
apele și de a urmări apoi ce se petrece.

Pasionații OZN-urilor stau mereu la p
de dezinformare. Ei bine, acestea chiar au loc. Jurnalistul a spus 
că este sigur, în mod rezonabil, că „există câ
care șoptesc unele informaţii în urechile celor din acest 
domeniu. Dacă cineva se întreabă de ce
informații contradictorii, ca și teorii și scenarii care se bat 
aparent cap în cap, toate provenind din acela
aceasta este una dintre explicații”. 

Knapp este de părere că, în particular, Louis Elizondo, fostul 
al proiectului AATIP de la Pentagon, este un tip care nu 
răspândește minciuni. La Conferința MUFON, care a avut loc la 
sfârșitul lunii iulie 2018, la o întrebare semi
că ar avea anumite motive ascunse, el a răspuns că 
îndeplini o misiune aici, împărtășind publicului informații 
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ție; unii erau instabili din punct de 
și câțiva, bănuiesc, voiau sa afle ceea ce știam, în 

Insiderii militari autentici, care au informații plauzibile sau 
uri, sunt destul de rari. Sunt unii care 

cunosc fragmente, deoarece, după cum știm, Pentagonul a 
ții, rapoarte de incidente, dovezi 

vizuale si alte tipuri de dovezi despre OZN-uri, dar sunt foarte 
putini care cunosc imaginea de ansamblu. 

Cei mai mulţi din Departamentul Apărării consideră că OZN-
urile sunt o prostie, deoarece au fost antrenați să creadă astfel 

a văzut recent că întâlniri 
dramatice, care implică un număr mare de piloți si alt personal 
pot fi păstrate secrete. În plus, factorul de ridicol este valabil la 
toate nivelurile. Nimeni nu vrea să fie generalul OZN, sau 

au tipul OZN din statul major reunit. În 
ță, numărul de insideri care știu, cu adevărat, ceva 

ște „pe scară macro” despre 
se află în industria privată, nu la 

Cred că o rețea mică și informală de 
oameni din interior, care gândesc în același fel, face ocazional 

ții cu privire la acest subiect cu ceea ce ar 
țea mai mare în exterior, dar, din nou, numărul de 

persoane care cunosc imaginea de ansamblu este probabil 

și în cazul altor aspecte din „ufologie”, este o idee bună să 
luăm recentele dezvăluiri din Departamentul Apărării cu o 
oarecare rezervă. Unele dintre cele aflate cu această ocazie ar 
putea fi un fel de test, sau o ghicitoare. 

Knapp a subliniat, ca un ultim punct important despre insiderii 
din Departamentul Apărării, că există și un grup complet diferit 

 informații directe despre 
care se opun la orice posibilă dezvăluire. Motivele 

lor variază de la mici chestiuni personale, la convingeri 
religioase, ori la faptul că unii dintre ei au plăcerea de a agita 

și de a urmări apoi ce se petrece. 

urilor stau mereu la pândă, vânând conspirații 
de dezinformare. Ei bine, acestea chiar au loc. Jurnalistul a spus 

există câțiva lideri de opinie 
șoptesc unele informaţii în urechile celor din acest 

domeniu. Dacă cineva se întreabă de ce există atât de multe 
ții contradictorii, ca și teorii și scenarii care se bat 

aparent cap în cap, toate provenind din același loc, ei bine, 

Knapp este de părere că, în particular, Louis Elizondo, fostul șef 
roiectului AATIP de la Pentagon, este un tip care nu 

ște minciuni. La Conferința MUFON, care a avut loc la 
șitul lunii iulie 2018, la o întrebare semi-ostilă, care insinua 

că ar avea anumite motive ascunse, el a răspuns că și dacă ar 
șind publicului informații 
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despre OZN-uri, pentru că i s-a ordonat să facă asta, care e 
diferența? 

Ufologia dorește ca guvernul să recunoască faptul că OZN
sunt reale și că subiectul ar fi necesar să fie studiat. Și acest fapt 
chiar s-a petrecut – a încheiat Elizondo.  

George Knapp a răspuns și la o întrebare vizând statutul 
ufologiei în condițiile avalanșei de știri false și fantasmagorice 
cu care suntem confruntați în mass
Trăim într-o lume – a spus el – în care oricine 
povești extraordinare despre OZN-uri, ori despre conspira
unor puteri oculte care conduc statul. Cu cât sunt mai 
scandaloase afirmațiile, cu atât mai multă atenție pare să li se 
acorde.  

Referindu-se la informaţiile senzaționaliste care circulă, el a 
spus ironic: „Marte? Într-adevăr? Cu Barack Obama? Sau, să 
zicem, ești unul dintre tipii care au împușcat personal și au ucis 
și au eviscerat câteva duzini de extratereștri? Sau ești un ghid 
care poate atrage nave spaţiale extraterestre o
dorești, folosind doar o lanternă?”  

Pe de altă parte, el consideră că în ultimul an, odată cu 
dezvăluirile publicate în ziare ca New York Times
Post etc., ufologia serioasă a intrat în ceea ce se nume
„mainstream”, adică în tendințele dominante din media. 
Jurnalistul consideră că ultimul an a adus o modificare majoră 
în modul în care este privit subiectul. Este cea mai mare 
modificare în cei treizeci de ani de când urmăre
Dacă acesta este un fel de operație de dezvăluire a unor aspecte 
până acum ascunse – spune el – este excelent. Dacă a fost 
dezinformare, vom ști destul de repede. Dar dacă este 
adevărat…?  

Sclavagismul modern: pericol sau 
bunăstare? 

       Astăzi acceptăm de bunăvoie să fim sclavii unui sistem 
corupt cu acte în regulă.  

storia relatează că, la început, sclavii erau 
pentru a fi puși sub dominația biciului. Acum, mai nou, sunt 
mulți cei care aleg să muncească zilnic și 12 ore în 

multinaționale sau în alte companii, crezând că sun
liberi. 

În timp ce ei văd o libertate care nu există decât dincolo de 
cutiile din sticlă și oțel în care-și desfășoară activitatea, șefii 
marilor corporații sunt adevărații beneficiari. Care, cot la cot cu 
politicienii, și-au creat sisteme de apărare prin poli
jandarmi, armată, care nu se vor sfii să tragă în popula
asta li se ordonă. 

Dacă înainte oamenii erau duși cu arcanul la război sau pentru a 
lucra pentru un anumit sistem, acum noi suntem cei care fugim 
către alte state care s-au dezvoltat mai repede ca noi, chiar dacă 
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a ordonat să facă asta, care e 

ște ca guvernul să recunoască faptul că OZN-urile 
și că subiectul ar fi necesar să fie studiat. Și acest fapt 

și la o întrebare vizând statutul 
țiile avalanșei de știri false și fantasmagorice 

ți în mass-media. 
 poate să vândă 

uri, ori despre conspirații ale 
unor puteri oculte care conduc statul. Cu cât sunt mai 

țiile, cu atât mai multă atenție pare să li se 

are circulă, el a 
adevăr? Cu Barack Obama? Sau, să 

ști unul dintre tipii care au împușcat personal și au ucis 
și au eviscerat câteva duzini de extratereștri? Sau ești un ghid 
care poate atrage nave spaţiale extraterestre ori de câte ori 

Pe de altă parte, el consideră că în ultimul an, odată cu 
New York Times, Washington 

etc., ufologia serioasă a intrat în ceea ce se numește 
țele dominante din media. 

Jurnalistul consideră că ultimul an a adus o modificare majoră 
în modul în care este privit subiectul. Este cea mai mare 
modificare în cei treizeci de ani de când urmărește fenomenul. 

ezvăluire a unor aspecte 
este excelent. Dacă a fost 

ști destul de repede. Dar dacă este 

Sclavagismul modern: pericol sau 

Astăzi acceptăm de bunăvoie să fim sclavii unui sistem 

storia relatează că, la început, sclavii erau ținuți cu forța, 
și sub dominația biciului. Acum, mai nou, sunt 

ți cei care aleg să muncească zilnic și 12 ore în 
ționale sau în alte companii, crezând că sunt totuși 

În timp ce ei văd o libertate care nu există decât dincolo de 
și desfășoară activitatea, șefii 

ții sunt adevărații beneficiari. Care, cot la cot cu 
are prin polițiști, 

jandarmi, armată, care nu se vor sfii să tragă în populație, dacă 

și cu arcanul la război sau pentru a 
lucra pentru un anumit sistem, acum noi suntem cei care fugim 

au dezvoltat mai repede ca noi, chiar dacă 

aceeași istorie arată că totul s-a petrecut prin subjugarea altor 
națiuni. 
 
Ne temem să ne muncim propriul pământ, credem că vom muri 
de foame dacă facem asta. Ne e teamă că, dacă nu facem parte 
din sistem, ne vom îmbolnăvi și vom muri fără ca nimeni să 
încerce să ne întindă o mână de ajutor. Ne e teamă că, dacă 
îmbătrânim, vom deveni incapabili și vom fi la mila statului sau 
că, dacă nu suntem afiliați politic la un sistem internațional 
puternic din punct de vedere economic 
cotropiți. 
 
Într-un final, dacă nu ne temem de bici, ne e frică pentru ziua de 
mâine, uitând că ziua de mâine nu e a noastră.

Cu cât se mai înființează o instituție statală, cu atât se măresc 
impozitele, taxele, totul ducând la un control excesiv.

O familie cu doi, trei copii poate trăi într
dintr-un hectar de pământ, pe care nu-l munce
vreme de un an întreg. Este un mod de via
și pe ceilalți membri ai familiei, întărește relațiile dintre oameni, 
îți poți permite chiar o mică vacanță, se dezvoltă abilitățile 
practice ale copiilor, le crește capacitatea de a se descurca 
singuri, cunoști libertatea de a face ce vrei, când vrei, cum vrei.
 
Suntem dependenți de sistem de când ne na
părinților noștri, educației din societate și școlii care te învață să 
accepți orice muncă, prin orice mijloace, inoculându
Teama că ce? Că ești controlat și apreciat în funcție de 
realizările pe care ți le cer sistemul și societatea.

Mulți or să spună că, dacă nu ești din sistem, nu poți trăi. Dar 
care este prețul? Ca variantă, am putea să începem să gândim 
singuri, să vedem realitatea așa cum este, nu cum ne
alții. 
 
Folosiți-vă imaginația, munciți pentru visu
indiferent ce spun alții. Citiți mult, gândiți, faceți scenarii, 
pentru a vedea că la capătul realității toxice stabilite de sistem 
vă așteaptă viața. 

Viața, ca pentru orice alt locuitor al acestei planete, este la 
îndemâna voastră. Spuneți „NU” linguşelii, sclaviei de orice 
natură, compromisurilor, nu vă vindeți sufletul, nu vă fie teamă 
de un alt om, muritor ca și voi, indiferent de funcțiile și averea 
pe care le posedă. 

Nu executați ordine care în mintea voastră nu au la bază logica 
și care nu se bazează pe corectitudine si demnitate. Cea mai 
scumpă resursă a noastră, pe care avem 
lăsăm să ne scape printre degete, este timpul. Timpul! Cel mai 
scump vector al vieții noastre, căruia nu
atunci când ne amenință sfârșitul, care nu iartă pe nimeni.
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a petrecut prin subjugarea altor 

Ne temem să ne muncim propriul pământ, credem că vom muri 
de foame dacă facem asta. Ne e teamă că, dacă nu facem parte 

și vom muri fără ca nimeni să 
încerce să ne întindă o mână de ajutor. Ne e teamă că, dacă 

și vom fi la mila statului sau 
ți politic la un sistem internațional – 
ere economic – s-ar putea să fim 

un final, dacă nu ne temem de bici, ne e frică pentru ziua de 
mâine, uitând că ziua de mâine nu e a noastră. 

țează o instituție statală, cu atât se măresc 
nd la un control excesiv. 

O familie cu doi, trei copii poate trăi într-o căsuță modestă 
l muncești 12-14 ore pe zi 

vreme de un an întreg. Este un mod de viață sănătos, îi implică 
ște relațiile dintre oameni, 

ți poți permite chiar o mică vacanță, se dezvoltă abilitățile 
ște capacitatea de a se descurca 

ști libertatea de a face ce vrei, când vrei, cum vrei. 

când ne naștem, din cauza 
ților noștri, educației din societate și școlii care te învață să 
ți orice muncă, prin orice mijloace, inoculându-ți teama. 

ști controlat și apreciat în funcție de 
și societatea. 

ți or să spună că, dacă nu ești din sistem, nu poți trăi. Dar 
țul? Ca variantă, am putea să începem să gândim 

șa cum este, nu cum ne-o prezintă 

ția, munciți pentru visurile voastre, 
ții. Citiți mult, gândiți, faceți scenarii, 

ții toxice stabilite de sistem 

ța, ca pentru orice alt locuitor al acestei planete, este la 
NU” linguşelii, sclaviei de orice 

ți sufletul, nu vă fie teamă 
și voi, indiferent de funcțiile și averea 

ți ordine care în mintea voastră nu au la bază logica 
nu se bazează pe corectitudine si demnitate. Cea mai 

scumpă resursă a noastră, pe care avem și prostul obicei să o 
lăsăm să ne scape printre degete, este timpul. Timpul! Cel mai 

ții noastre, căruia nu-i dăm importanță decât 
ță sfârșitul, care nu iartă pe nimeni. 
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Sfaturi unice de la Edward Snowden 

despre cum să fiți în siguranță pe internet
 

         Fiecare dintre noi, măcar o dată s-a gândit cum să 
navigheze în siguranță pe internet.  

hiar și elevii știu că navigatoarele, rețelele de socializare 
și o mulțime de alte programe colectează informații 
despre utilizatori, dar puțin cunosc cum să evite acest 

lucru. 

Site-uri cu conexiune codificată  

Mulți oameni cred că ei nu au ce ascunde. Ei sunt convinși că 
pentru angajații serviciilor speciale este inutilă informația 
despre unde au fost, ce au plasat pe pagina lor de Facebook 
au cumpărat pe Ebay. Și ei au dreptate. Dar o asemenea poziție 
arată o altă latură a problemei. 

Când spuneți „nu am ce ascunde”, spuneți „nu mă interesează 
dreptul meu la securitatea pe internet, eu sunt de acord că sunt 
urmărit”, spune Edward Snowden. El ne recomandă să vizităm 
doar site-urile ce încep cu https. Răufăcătorii vă pot fura 
documentele de lucru, corespondența de serviciu, p
familie, iar soarta acestora poate fi imprevizibilă. De aceea, fi
mai serioși în această privință. Pentru a nu verifica de fiecare 
dată dacă conexiunea este sigură, puteți instala un 
special, ce va codifica automat toate site-urile pe car

Taina corespondenței  

Scrieți mesaje doar în interes de serviciu sau le trimiteți 
prietenilor poze cu copiii? Toate acestea pot ajunge în mâinile 
răufăcătorilor. Dacă doriți să vă asigurați, instalați o extensie 
specială – un codificator pentru navigator. Acesta func
destul de simplu: expediați mesajul, iar cel căruia îi este adresat 
îl primește codificat. Pentru a decodifica mesajul, el va 
introduce o cheie specială. Nu expediați cheia prin SMS sau 
printr-un mesaj pe rețelele de socializare. Cel mai bine, 
comunicați-o personal sau expediați-o cu ajutorul unui program 
de criptare. 
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Sfaturi unice de la Edward Snowden 
ți în siguranță pe internet 

a gândit cum să 

țelele de socializare 
și o mulțime de alte programe colectează informații 

țin cunosc cum să evite acest 

 

ți oameni cred că ei nu au ce ascunde. Ei sunt convinși că 
ții serviciilor speciale este inutilă informația 

despre unde au fost, ce au plasat pe pagina lor de Facebook și ce 
Și ei au dreptate. Dar o asemenea poziție 

nu mă interesează 
dreptul meu la securitatea pe internet, eu sunt de acord că sunt 

”, spune Edward Snowden. El ne recomandă să vizităm 
. Răufăcătorii vă pot fura 
ța de serviciu, pozele de 

familie, iar soarta acestora poate fi imprevizibilă. De aceea, fiți 
și în această privință. Pentru a nu verifica de fiecare 

ți instala un plugin 
urile pe care le vizitați. 

ți mesaje doar în interes de serviciu sau le trimiteți 
prietenilor poze cu copiii? Toate acestea pot ajunge în mâinile 

ți să vă asigurați, instalați o extensie 
tru navigator. Acesta funcționează 

ți mesajul, iar cel căruia îi este adresat 
ște codificat. Pentru a decodifica mesajul, el va 

ți cheia prin SMS sau 
alizare. Cel mai bine, 

o cu ajutorul unui program 

Messenger  

Deseori răufăcătorii atentează la programele de mesagerie. În 
primul rând, pentru a vă proteja utiliza
automat conversația, de exemplu, Telegram
Messenger etc. Dacă cineva va intercepta conversa
vedea doar niște simboluri, a cărora descifrare necesită mai mult 
timp decât o viață. Dar această metodă nu vă ca proteja de 
curiozitatea companiei ce deține aplicaţia respectivă. 
Companiile de regulă au cheile ce permit descifrarea mesajelor, 
iar în caz de necesitate, ele pot oferi conversa
drept.  

Pentru a evita aceasta utilizați un messenger cu un 
încorporat pentru criptare în procesul de expediere a mesajului. 
Un asemenea plugin se numește OTR
înregistrare. De exemplu, RedPhone. 

Despre siguranța „norilor”  

Păstrarea datelor în sistemul „cloud” (nor) de asemenea nu este 
sigură. Google Drive, Dropbox, OneDrive
acestea pot fi sparte de răufăcătorii care pot afla parola sau se 
pot folosi de vulnerabilitatea sistemului. Pentru a vă păstra 
secrete datele utilizați un program ce le va cripta. Aceste 
programe creează pe calculator o mapă în ca
iar ele se criptează automat și sunt expediate în depozitul
De exemplu, puteți instala programul 
gratuit pentru utilizarea personală.  

Navigator secret  

Dacă sunteți nevoiți să utilizați conexiunea Wi
într-un loc public, atunci codificați întregul trafic (nu doar cel al 
navigatorului). Pentru asta este necesar să folosi
canal protejat prin criptare, de la dvs. până la provider 
(furnizor). Pe serverul provider-ului traficul este descifr
trimis mai departe către destinație. Puteți folosi serviciile 
provider-ilor, de exemplu VPNbook
acestei conexiuni se va crea impresia că sunte
un server VPN, nu de pe calculatorul vostru.
Mai puteți instala navigatorul TOR – 
nimeni nu va afla unde și cine sunteți. 

Telefonul criptat  

Codificați USB-urile, telefoanele și alte dispozitive pe care le 
puteți pierde. Pentru aceasta utilizați programe simple de 
criptare, ce pot fi descărcate de pe internet. De regulă, acestea 
funcționează fără să observați, adică codifică și decodifică 
fișierele automat. În cazul în care instalația criptată ajunge în 
mâinile răufăcătorilor ei nu vor putea scoate nimic de acolo.

Pentru criptarea totală a smartphone-urilor 
utilizați funcțiile sistemului. Pe instalațiile Android aveţi în 
„instrumente - securitate”, pe iOS – „instrumente 
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Deseori răufăcătorii atentează la programele de mesagerie. În 
primul rând, pentru a vă proteja utilizați aplicaţii ce criptează 

Telegram sau Signal Private 
etc. Dacă cineva va intercepta conversația, atunci va 
ște simboluri, a cărora descifrare necesită mai mult 

ță. Dar această metodă nu vă ca proteja de 
ține aplicaţia respectivă. 

Companiile de regulă au cheile ce permit descifrarea mesajelor, 
iar în caz de necesitate, ele pot oferi conversația organelor de 

ți un messenger cu un plugin 
în procesul de expediere a mesajului. 

OTR – off the record – fără 

” (nor) de asemenea nu este 
OneDrive, iCloud — toate 

acestea pot fi sparte de răufăcătorii care pot afla parola sau se 
pot folosi de vulnerabilitatea sistemului. Pentru a vă păstra 

ți un program ce le va cripta. Aceste 
programe creează pe calculator o mapă în care plasați fișierele 

și sunt expediate în depozitul-nor. 
ți instala programul Boxcryptor, care este 

ți nevoiți să utilizați conexiunea Wi-Fi necriptată 
ți întregul trafic (nu doar cel al 

navigatorului). Pentru asta este necesar să folosiți VPN – un 
canal protejat prin criptare, de la dvs. până la provider 

ului traficul este descifrat și 
ție. Puteți folosi serviciile 

VPNbook sau Freevpn. Datorită 
acestei conexiuni se va crea impresia că sunteți pe internet de pe 
un server VPN, nu de pe calculatorul vostru. 

 la o configurare corectă, 
 

și alte dispozitive pe care le 
ți pierde. Pentru aceasta utilizați programe simple de 

de pe internet. De regulă, acestea 
ționează fără să observați, adică codifică și decodifică 

șierele automat. În cazul în care instalația criptată ajunge în 
mâinile răufăcătorilor ei nu vor putea scoate nimic de acolo. 

urilor și tabletelor mai bine 
ți funcțiile sistemului. Pe instalațiile Android aveţi în 

„instrumente - parolă”. 
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Convorbirile personale  

Se știe că practic orice telefon poate fi ascultat. Pentru ca 
discuția voastră să rămână anonimă pentru alții există aplicații 
speciale, de exemplu EAGLE Security. Aceste aplica
urmăresc și țin minte amplasarea tuturor stațiilor de bază. Dacă 
se depistează că baza se mișcă sau semnalul dispare din când în 
când, programul o fixează drept falsă sau dubioasă 
proprietarul. 

Publicitatea  

Virusurile-spion se pot masca sub aparenţa anunţurilor de 
publicitate. Pentru a nu cădea în plasa răufăcătorilor, este bine 
să vă blocați publicitatea pe calculator. Și să reînnoiț
programele, mai ales antivirusurile. 

O parolă bună e chezășia succesului  

Inventați parole complicate. Cuvintele simple, consecutivitatea 
de cifre, date de naștere, numele dvs. și al patrupedului 
cele mai proaste parole. O parolă bună constă din combinarea 
de litere majuscule și mici, cifre și semne de punctuație. De 
asemenea este important să aveți parole diferite pentru 
poștă și rețelele de socializare. În caz contrar, la spargerea 
contului, parola poate fi utilizată și pe alte resurse.

Gândiți-vă de două ori înainte de a comunica ceva personal în 
spațiul public. 

Profesorul Dumitru Chirițescu despre 
depopularea țării: «Suntem într-

româno-român» 

      România pierde „sufletul neamului românesc”, pierde 
cultura, pierde trecutul și pierde viitorul. Suntem mult mai 
săraci decât în poeziile ceaușiste. 

omânia se confruntă cu cea mai mare migra
țări pe timp de pace, doar Siria depășindu
situația este cu adevărat tragică. 

În 2016, 209.456 de persoane și-au mutat reședința în alte state. 
Experții se așteaptă la o adâncire a declinului demografic al 
României în deceniile următoare, astfel populația României va 
ajunge la 14,5 milioane locuitori în anul 2050, potrivit unui 
raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), publicat în iulie 
2015. „Fenomenul depopulării este cea mai mare problemă pe 
care o are România în acest moment”, a spus profesorul de 
economie Dumitru Chirițescu la Craiova, unde a susținut 
conferința cu tema Depopularea României – cauze 

„În general, popoarele nu pleacă de acasă. Numai că noi, iată, 
plecăm de acasă. Acesta este marele paradox pe care noi îl 
trăim azi, acela că noi, românii, plecăm de acasă. Media 
plecărilor dintr-o țară în general se situează cam între 5 și 10% 
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știe că practic orice telefon poate fi ascultat. Pentru ca 
ții există aplicații 

. Aceste aplicații 
și țin minte amplasarea tuturor stațiilor de bază. Dacă 

șcă sau semnalul dispare din când în 
o fixează drept falsă sau dubioasă și alertează 

spion se pot masca sub aparenţa anunţurilor de 
publicitate. Pentru a nu cădea în plasa răufăcătorilor, este bine 

ți publicitatea pe calculator. Și să reînnoiți la timp 

ți parole complicate. Cuvintele simple, consecutivitatea 
ștere, numele dvs. și al patrupedului – sunt 

tă din combinarea 
și mici, cifre și semne de punctuație. De 

ți parole diferite pentru site-uri, 
ștă și rețelele de socializare. În caz contrar, la spargerea 

resurse. 

vă de două ori înainte de a comunica ceva personal în 

țescu despre 
-un război 

România pierde „sufletul neamului românesc”, pierde 
și pierde viitorul. Suntem mult mai 

omânia se confruntă cu cea mai mare migrație a unei 
țări pe timp de pace, doar Siria depășindu-ne, dar acolo 

ședința în alte state. 
ții se așteaptă la o adâncire a declinului demografic al 

ția României va 
ajunge la 14,5 milioane locuitori în anul 2050, potrivit unui 

Unite (ONU), publicat în iulie 
Fenomenul depopulării este cea mai mare problemă pe 

”, a spus profesorul de 
țescu la Craiova, unde a susținut 

cauze și efecte. 

În general, popoarele nu pleacă de acasă. Numai că noi, iată, 
plecăm de acasă. Acesta este marele paradox pe care noi îl 
trăim azi, acela că noi, românii, plecăm de acasă. Media 

țară în general se situează cam între 5 și 10% 

(plecări, veniri), numai că noi am pierdut, după 2007, 25% 
pierdem în continuare masiv popula
particular”, a afirmat profesorul de economie potrivit 

În opinia acestuia, cauzele migrației populației din România 
sunt de ordin economic și cultural. „
economice, în primul rând. Suntem săraci, suntem mult mai 
săraci decât în poeziile ceaușiste”. 
necesar, dar nu suntem bogați și, mai ales, dincolo de asta, nu 
avem capacitatea de a mobiliza fac
impune competitivitate și a însemna ceva în concurență din 
punct de vedere economic.  

Evident că există cauze multiple pentru care suntem a
cea mai importantă dintre ele este aceea că suntem un popor 
marginal în această parte a Europei. (...) O altă cauză este de 
ordin cultural: se pleacă din România, pentru că noi suntem 
într-un război româno-român și este necesar să recunoaștem: 
nu ne mai dăm «bună ziua» ca altădată, nu mai suntem atât de 
solidari între noi cum eram altă dată. Suntem cu adevărat răi 
între noi și este de cercetat de unde vine această răutate 
reciprocă. Viețile noastre stau sub acest semn al urii și 
personal fac un exercițiu teribil zilnic să nu intru acolo, iar în 
România este foarte greu să nu intri în ace
fiecare se războiește cu fiecare.  O altă cauză este dezvoltarea 
fascinației față de Occident în perioada de dinainte de 1989 
datorată și acestei inferiorități de ordin civilizațional, acestui 
colț în care am fost împinși după 1945, de at
comunismul a fost impus în România unde nu s
mai ales în ultimul deceniu”, a spus prof. univ. dr. Chiri

Acesta a precizat că efectele depopulării sunt foarte grave de 
ordin economic și de ordin cultural, cum ar fi ap
asimetriilor foarte mari în zona forței de muncă, pentru că „
nu mai găsești un zugrav sau un instalator la tine în țară este ca 
și cum ți-ar pleca gospodarul din propria gospodărie

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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cări, veniri), numai că noi am pierdut, după 2007, 25% și 
pierdem în continuare masiv populație și suntem un caz 

”, a afirmat profesorul de economie potrivit Agerpres. 

ției populației din România 
și cultural. „Este vorba de cauze 

economice, în primul rând. Suntem săraci, suntem mult mai 
 „Avem ceea ce ne este 

ți și, mai ales, dincolo de asta, nu 
avem capacitatea de a mobiliza factorii de producție, de a 

și a însemna ceva în concurență din 

 

Evident că există cauze multiple pentru care suntem așa, dar 
cea mai importantă dintre ele este aceea că suntem un popor 

rte a Europei. (...) O altă cauză este de 
ordin cultural: se pleacă din România, pentru că noi suntem 

și este necesar să recunoaștem: 
nu ne mai dăm «bună ziua» ca altădată, nu mai suntem atât de 

dată. Suntem cu adevărat răi 
și este de cercetat de unde vine această răutate 

țile noastre stau sub acest semn al urii și 
țiu teribil zilnic să nu intru acolo, iar în 

România este foarte greu să nu intri în acest război în care 
O altă cauză este dezvoltarea 

ției față de Occident în perioada de dinainte de 1989 
și acestei inferiorități de ordin civilizațional, acestui 

ț în care am fost împinși după 1945, de atrocitatea cu care 
comunismul a fost impus în România unde nu s-a permis nimic, 

”, a spus prof. univ. dr. Chirițescu. 

Acesta a precizat că efectele depopulării sunt foarte grave de 
și de ordin cultural, cum ar fi apariția 

ței de muncă, pentru că „să 
ști un zugrav sau un instalator la tine în țară este ca 

ar pleca gospodarul din propria gospodărie”. 
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„Tot aud spunându-se că România recuperează decalaje fa
UE. Nu recuperează nimic, pentru că nu recuperează atât din 
creșterea PIB-ului real, cât prin plecarea popula
economiștii, facem o prostie că raportăm PIB-ul la numărul de 
cetățeni și spunem: avem 20.000 euro PIB/cap de locuitor. Da, 
dar prin plecarea locuitorilor există această cre
Economia se produce cu oameni, iar oamenii sunt principalul 
mijloc și scop al unei lumi, ei sunt cei care mobilizează și ei 
sunt esența a ceea ce înseamnă economia și capital economic și 
ei dezvoltă capitalul social. Nu avem oameni, nu avem nimic, 
iar prin pierderea oamenilor putem pierde totul. 
și de ordin cultural, pentru că ne putem depersonaliza ca nație, 
putem pierde ceea ce Claude Levi-Strauss nume
cultural», ne putem pierde sufletul neamului românesc cum 
spunea C. Rădulescu-Motru”, a subliniat Dumitru Chiri

Potrivit acestuia, în acest exod în care pleacă elite 
nu se mai întorc, România pierde „sufletul neamului românesc
pierde cultura, bagajul informațional, pierde trecutul 
viitorul, „pentru că acei oameni odată plecați nu se mai întorc 
înapoi, la modul masiv vorbind”. 

Feminitatea exprimată în cele
12 semne zodiacale 

 
 

                                                   Zoltan BARTHA 
Femeia berbec 

-  natura emoţională: impulsiva, nestatornică, comportament 
pripit, posibile răbufniri neaşteptate şi nejustificate, trecătoare 
(sunt uitate repede). Poate exista dorinţa de a controla şi 
manipula emoţional pe ceilalţi 

- echilibrul emoţional: depinde de măsura în care ne i
în diverse acţiuni, recomandat sportul ca mijloc de regenerare, 
armonizare şi echilibrare a planului emoţional 

-   tipologia feminină: femeia puternică şi care ştie ce vrea, 
,,amazoana” 

Femeia taur 

-  natura emoţională: trăiri stabile, calme, poate să apară 
tendinţa de trândăvie şi (sau) ataşament faţă de confortul 
material 

-   echilibrul emoţional: depinde de siguranţa materială

-  tipologia feminină: sensibilă, senzuală, disponibilitate m
pentru plăceri, blândă, supusă, casnică 

Femeia gemeni 

- natura emoţională: instabilă emoţional cu tendinţa de a
cenzura emoţiile, raţionalizându-le ajungând să nu mai ştie care 
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se că România recuperează decalaje față de 
. Nu recuperează nimic, pentru că nu recuperează atât din 

ului real, cât prin plecarea populației. Noi, 
ul la numărul de 

țeni și spunem: avem 20.000 euro PIB/cap de locuitor. Da, 
rea locuitorilor există această creștere. 

Economia se produce cu oameni, iar oamenii sunt principalul 
și scop al unei lumi, ei sunt cei care mobilizează și ei 
ța a ceea ce înseamnă economia și capital economic și 

l. Nu avem oameni, nu avem nimic, 
iar prin pierderea oamenilor putem pierde totul.  Efectele sunt 
și de ordin cultural, pentru că ne putem depersonaliza ca nație, 

Strauss numește «pattern 
neamului românesc cum 

”, a subliniat Dumitru Chirițescu. 

Potrivit acestuia, în acest exod în care pleacă elite și tineri care 
sufletul neamului românesc”, 

ierde trecutul și pierde 
ți nu se mai întorc 

Feminitatea exprimată în cele 

Zoltan BARTHA – Tg. Mureş 

, comportament 
pripit, posibile răbufniri neaşteptate şi nejustificate, trecătoare 
(sunt uitate repede). Poate exista dorinţa de a controla şi 

de de măsura în care ne ingrenăm 
în diverse acţiuni, recomandat sportul ca mijloc de regenerare, 

tipologia feminină: femeia puternică şi care ştie ce vrea, 

iri stabile, calme, poate să apară 
(sau) ataşament faţă de confortul 

echilibrul emoţional: depinde de siguranţa materială 

, disponibilitate mărită 

natura emoţională: instabilă emoţional cu tendinţa de a-şi 
le ajungând să nu mai ştie care 

le sunt adevăratele sentimente, superficialitate emoţională, 
control mental al emoţiilor 

-   echilibrul emoţional: depinde de existenţa partenerilor de 
discuţii 

-   tipologia feminină: femeia inteligent
curioasă, drăgălaşă, dezinvoltă şi lipsită de griji

Femeia rac 

-  natura emoţională: emoţii intense, adânci, profunde care pot 
genera o hiperemotivitate 

-   echilibrul emoţional: depinde de siguranţa vieţii familiale şi 
casnice 

-  tipologia feminină: foarte rafinată, feminină, senzuala, 
grijulie, maternă, protectoare, romantică, visătoare

Femeia leu 

- natura emoţională: caracterizată de dorinţa i
a primi aprecierea şi admiraţia celorlalţi, de aceea apare o 
predilecţie către dramatizare (pentru a ieşi în evidenţă). 
Poate apărea tendinţa de a-i domina pe cei din jur, în 
special pe cei aflaţi în mediul vieţii casnice.

- echilibrul emoţional: depinde într-
integrarea în plan social 

- tipologia feminină: femei puternice, dominatoare, care ştiu 
ce vor, care se respect 
 

Femeia fecioară 

- natura emoţională: caracterizate de tendinţa de timiditate şi 
retragere, adeseori emoţii refulate (datorită Mercur 
Emoţiile sunt analizate, ascunse, chiar până la refuzul lor.

- echilibrul emoţional: depinde de relaţia armonioasă cu 
Natura, trebuie să petreacă mult timp în mijlocul naturii 
(pentru că efectul acesteia asupra psihicului său va fi f
profund şi benefic). 

- tipologia feminină: naturaleţe, simplitate, poate conferi 
uneori obsesia curăţeniei, simţ practic şi pragmatic.
 

Femeia balanţă 

- natura emoţională: sensibilitate puternică faţă de atitudinile 
celor din jur, în special ale partener
puternice, trăite din plin legate de relaţii şi ceilalţi, ca 
aspect negativ pot fi cu uşurinţă influenţaţi de ceilalţi.

- echilibrul emoţional: depinde de atitudinea aprobatoare a 
celor din jur şi susţinerea şi ajutorul celorlaţi.

- tipologia feminină: rafinament, farmec, eleganţă, armonie 
în gesturi, mişcări, cuvinte şi îmbrăcăminte.
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le sunt adevăratele sentimente, superficialitate emoţională, 

moţional: depinde de existenţa partenerilor de 

tipologia feminină: femeia inteligentă, comunicativă, 
şi lipsită de griji 

natura emoţională: emoţii intense, adânci, profunde care pot 

echilibrul emoţional: depinde de siguranţa vieţii familiale şi 

tipologia feminină: foarte rafinată, feminină, senzuala, 
grijulie, maternă, protectoare, romantică, visătoare 

natura emoţională: caracterizată de dorinţa inconştientă de 
a primi aprecierea şi admiraţia celorlalţi, de aceea apare o 
predilecţie către dramatizare (pentru a ieşi în evidenţă). 

i domina pe cei din jur, în 
special pe cei aflaţi în mediul vieţii casnice. 

-o mare măsură de 

tipologia feminină: femei puternice, dominatoare, care ştiu 

natura emoţională: caracterizate de tendinţa de timiditate şi 
te (datorită Mercur - ). 

Emoţiile sunt analizate, ascunse, chiar până la refuzul lor. 

echilibrul emoţional: depinde de relaţia armonioasă cu 
atura, trebuie să petreacă mult timp în mijlocul naturii 

(pentru că efectul acesteia asupra psihicului său va fi foarte 

tipologia feminină: naturaleţe, simplitate, poate conferi 
uneori obsesia curăţeniei, simţ practic şi pragmatic. 

natura emoţională: sensibilitate puternică faţă de atitudinile 
celor din jur, în special ale partenerului, emoţii foarte 
puternice, trăite din plin legate de relaţii şi ceilalţi, ca 
aspect negativ pot fi cu uşurinţă influenţaţi de ceilalţi. 

echilibrul emoţional: depinde de atitudinea aprobatoare a 
celor din jur şi susţinerea şi ajutorul celorlaţi. 

ia feminină: rafinament, farmec, eleganţă, armonie 
în gesturi, mişcări, cuvinte şi îmbrăcăminte. 
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Femeia scorpion 

- natura emoţională: stări puternice, profunde, subiective, 
poate apărea cu uşurinţă ranchiună şi chiar tendinţe de 
răzbunare; uneori tendinţe de dominare dar prin mijloace 
mai puţin evidente. Emoţiile sunt intense, pasionale, de 
lungă durată. 

- echilibrul emoţional: depinde de o viaţă sexuală 
armonioasă, de puterea de sublimare şi transmutare a 
energiilor sexuale. 

- tipololgia feminină: provocatoare, plină de mister, exotică, 
pasională, răzbunătoare, cu foarte mult sex- 
 

Femeia săgetător 

- natura emoţională: idealistă, poate fi marcată de 
convingerile religioase şi filosofice inoculate din copilărie. 
Emoţiile în general sunt pozitive, intense, caracterizate de 
optimism şi încredere. 

- echilibrul emoţional: poate fi restabilit fie printr
lungă, printr-o discuţie cu o fiinţă spirituală, cu maestrul 
spiritual, prin studiul anumitor culturi străine

- tipologia feminină: nobleţe, demnitate, fie este sinceră, fie 
are pretenţii de la ceilalţi legate de adevăr, are valori 
morale şi convingeri ferme, de aceea poate manifesta 
uneori şi pretenţii mari. 
 

Femeia capricorn 

- natura emoţională: natură precaută şi extrem de rezervată, 
chiar distantă, emoţiile nu sunt exprimate. 

- echilibrul emoţional: poate fi restabilit prin asumarea 
anumitor responsabilităţi tipologia feminină: maturitate, 
responsabilitate, o oarecare înţelepciune 
 

Femeia vărsător 

- natura emoţională: sunt liber exprimate adeseori au o tentă 
impersonală, dar uneori poate să apară o teamă fată de 
implicarea emoţională, datorită pericolului pe care aceasta 
l-ar reprezenta pentru libertatea individuală. 

- echilibrul emoţional: depinde de prezenţa unui grup de 
prieteni 

- tipologia feminină: prietenoase, independente, inventive, 
având un aer de neobişnuit, gata să facă o mică surpriză…..
 

Femeia peşti 

- natura emoţională: supersenzitivă, absorbând emoţiile şi 
gândurile celorlalţi. Există o mare receptivitate la nivel 
subconştient, de aceea sunt foarte vulnerabili din punct de 
vedere psihic, pot fi foarte uşor răniţi de aceea pot dezvolta 
un complex al persecuţiei. Pot manifesta o timiditate 
exagerată. 

- echilibrul emoţional: sunt necesare tehnici de relaxare, de 
izolare pentru a se proteja de influenţele emo
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natura emoţională: stări puternice, profunde, subiective, 
poate apărea cu uşurinţă ranchiună şi chiar tendinţe de 

de dominare dar prin mijloace 
ense, pasionale, de 

echilibrul emoţional: depinde de o viaţă sexuală 
armonioasă, de puterea de sublimare şi transmutare a 

, plină de mister, exotică, 
 appel. 

natura emoţională: idealistă, poate fi marcată de 
convingerile religioase şi filosofice inoculate din copilărie. 

aracterizate de 

echilibrul emoţional: poate fi restabilit fie printr-o călătorie 
o discuţie cu o fiinţă spirituală, cu maestrul 

spiritual, prin studiul anumitor culturi străine 

e este sinceră, fie 
are pretenţii de la ceilalţi legate de adevăr, are valori 
morale şi convingeri ferme, de aceea poate manifesta 

natura emoţională: natură precaută şi extrem de rezervată, 

echilibrul emoţional: poate fi restabilit prin asumarea 
anumitor responsabilităţi tipologia feminină: maturitate, 

natura emoţională: sunt liber exprimate adeseori au o tentă 
mpersonală, dar uneori poate să apară o teamă fată de 
implicarea emoţională, datorită pericolului pe care aceasta 

 

echilibrul emoţional: depinde de prezenţa unui grup de 

, independente, inventive, 
având un aer de neobişnuit, gata să facă o mică surpriză….. 

 

natura emoţională: supersenzitivă, absorbând emoţiile şi 
gândurile celorlalţi. Există o mare receptivitate la nivel 

nerabili din punct de 
vedere psihic, pot fi foarte uşor răniţi de aceea pot dezvolta 
un complex al persecuţiei. Pot manifesta o timiditate 

echilibrul emoţional: sunt necesare tehnici de relaxare, de 
izolare pentru a se proteja de influenţele emoţionale 

exterioare, aură de protecţie, apelarea la protecţia îngerului 
păzitor. 

- tipologia feminină: devotate, supuse, dăruite, cu o mare 
putere de sacrificiu, compasive, sensibile, romantice, 
visătoare. 
 

 

Universul şi iubirea: Care este legătura 
dintre fizica cuantică şi iubire?

           Fizica cuantică este ştiinţa modernă care încearcă să 
ne explice că lumea este un TOT. Un tot care este 
interconectat prin intermediul iubirii.

izica cuantică spune că energia este iubire. Vibraţia 
energiei şi energia magnetică sunt iubirea care face 
posibilă crearea realităţii, prin intermediul conştiinţei..

Suntem în legătura cu toţi şi toate 

„Universul, privit ca un TOT, nu este o caracteristică centrala 
a experienţei mistice, ci şi una dintre cele mai importante 
revelaţii ale fizicii moderne. Este cea mai importantă 
descoperire din istoria stiinţei.” – Henry Stapp, cercetător în 
domeniul fizicii cuantice. 

„Cunoscută sub numele de mecanică cuantică, această ramură a 
fizicii moderne încearcă să facă lumină în micro
particulelor elementare, construind teorii care să explice 
comportamentul electronilor şi al celorlalte particule 
elementare. Cunoscută sub numele de mecanică cuantică, 
această ramura a fizicii moderne încearca să desluşeasca legile 
lumii subatomice, construind teorii care să explice 
comportamentul electronilor şi al celorlalte constituente 
fundamentale ale materiei. (…). 

Universul subatomic are mecanisme care scapă în parte 
înţelegerii umane, iar când se supune totuşi teoriilor fizicienilor, 
o face într-un mod contraintuitiv, paradoxal, ce îi lasă perplecşi 
pe filozofii moderni ai ştiintei”. 

Suntem în legătură cu Universul. Suntem iubire

Fizica modernă arată că la baza a tot ceea ce există se afla un 
câmp cuantic care uneşte totul, format din suma tuturor 
posibilităţilor. Prin intermediul acestui câmp suntem mereu în 
legătura cu toţi şi toate, că suntem sau nu, conştienţi de aceasta.

Este vorba despre o energie care este magnetică 
tot timpul. Tot ceea ce există vibrează. Inclusiv gândurile 
noastre vibrează. „Experienţele noastre sunt întotdeauna un 
răspuns la vibraţiile pe care le transmitem în Univers. 
Experienţele din viaţa ta sunt mereu o reflecţie a gândurilor tale. 
Aşadar, dacă vrei să îţi schimbi experienţele, schimbă
gândurile şi vibrează la un nivel diferit. Totul începe de la un 
gând. 

F
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exterioare, aură de protecţie, apelarea la protecţia îngerului 

tipologia feminină: devotate, supuse, dăruite, cu o mare 
putere de sacrificiu, compasive, sensibile, romantice, 

Universul şi iubirea: Care este legătura 
izica cuantică şi iubire? 

Fizica cuantică este ştiinţa modernă care încearcă să 
ne explice că lumea este un TOT. Un tot care este 
interconectat prin intermediul iubirii.  

izica cuantică spune că energia este iubire. Vibraţia 
a magnetică sunt iubirea care face 

posibilă crearea realităţii, prin intermediul conştiinţei.. 

„Universul, privit ca un TOT, nu este o caracteristică centrala 
a experienţei mistice, ci şi una dintre cele mai importante 
evelaţii ale fizicii moderne. Este cea mai importantă 

Henry Stapp, cercetător în 

„Cunoscută sub numele de mecanică cuantică, această ramură a 
fizicii moderne încearcă să facă lumină în microuniversul 
particulelor elementare, construind teorii care să explice 
comportamentul electronilor şi al celorlalte particule 
elementare. Cunoscută sub numele de mecanică cuantică, 

izicii moderne încearca să desluşeasca legile 
lumii subatomice, construind teorii care să explice 
comportamentul electronilor şi al celorlalte constituente 

Universul subatomic are mecanisme care scapă în parte 
ane, iar când se supune totuşi teoriilor fizicienilor, 

, paradoxal, ce îi lasă perplecşi 

Suntem în legătură cu Universul. Suntem iubire 

Fizica modernă arată că la baza a tot ceea ce există se afla un 
câmp cuantic care uneşte totul, format din suma tuturor 
posibilităţilor. Prin intermediul acestui câmp suntem mereu în 

şi toate, că suntem sau nu, conştienţi de aceasta. 

Este vorba despre o energie care este magnetică şi care vibrează 
tot timpul. Tot ceea ce există vibrează. Inclusiv gândurile 

Experienţele noastre sunt întotdeauna un 
răspuns la vibraţiile pe care le transmitem în Univers. 
Experienţele din viaţa ta sunt mereu o reflecţie a gândurilor tale. 
Aşadar, dacă vrei să îţi schimbi experienţele, schimbă-ţi 

diferit. Totul începe de la un 



 

        199199199199                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Gândul tău creează realitatea, dar fiecare gând vibrează la un 
nivel diferit. Ceea ce misticii ne spuneau acum mii de ani este 
demonstrat astăzi de fizica cuantică. În momentul când 
reuşeşti să magnetizezi la acelaşi nivel cu dorinţa ta, aceasta 
se transformă în realitate fizică. 

Aşa se întâmplă totul… Pentru ca noi să vibrăm în ritm cu 
Universul, e nevoie doar de gânduri pozitive, pline de iubire. Le 
eliberăm, iar ele construiesc o realitate benefică pentru noi şi 
pentru toate organismele vii. Fiecare dintre noi are în jur de 
70.000 de gânduri pe zi, iar aceste gânduri produc consecinţe.

„Energia emisă de gândurile noastre îşi caută apoi, în drumul 
ei, o altă energie cu care să vibreze la unison, după principiul 
„ceea ce se aseamănă se adună”. Fiecare gând, indiferent că 
este bun sau rău, declanşează un proces de rezonanţă. Tot 
ceea ce va vibra la unison cu energia gândurilor noastre va fi 
atras automat în viaţa noastră”. 

Ce este Iubirea? 

Majoritatea dintre noi credem că dragostea este doar o emoţie. 
Dar de fapt, dragostea reflectă un mod de a fi. Aceasta stare a 
fiinţei este menţinută într-un câmp cunatic. 

Tot ceea ce gandim, clipă de clipă, este transmis instantaneu 
unui câmp cosmic de energie care interacţionează cu to
există în jurul nostru. Iar totul interacţionează cu noi. Dacă tu 
crezi că te aşteaptă o relaţie de iubire profundă, o bogaţie 
spirituală şi abundenţă exterioară, atunci exact aceasta se va 
produce în viaţa ta. Sentimentele umane care izvorăsc di
datorită convingerilor noastre, modifică ADN-ul în mod direct 
iar acesta influenţează atomii. Faptul că ADN-ul se schimbă în 
funcţie de energiile pe care le transmitem Universului este o altă 
descoperire majoră a ştiinţei de astăzi. 

Ne putem gândi la câteva momente din vieţile noastre personale 
pentru a ne da seama în ce mod se manifestă iubirea, cum 
pozitivitatea noastră influenţează în bine: 

• De exemplu, o plantă îngrijită cu dragoste şi atenţie va 
creşte cu mult mai viguroasă. Un nou născut care e
mângâiat cu iubire răspunde acestui sentiment care îl 
învăluie, datorită legăturii care există între copii şi 
părinţi. Iar acest copil va creşte mult mai bine decât 
un copil care nu a avut parte de iubire. Chiar şi un 
obiect de care avem grijă, de 
exemplu maşina personală , „răspunde” în acelaşi 
mod, fară să se strice şi să ne lase baltă mereu.

Această conexiune intrinsecă între toate, fie că este vorba 
despre oameni, organisme vii sau obiecte, ne face să răspundem 
cu dragoste sau fără dragoste, atunci când ea nu este oferită. 
Până ca fizica cuantică sa ne explice aceasta interconectivitate, 
intuiam doar că ceva leagă obiectele, plantele şi animalele, dar 
nu ştiam cum şi nici de ce. 
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Gândul tău creează realitatea, dar fiecare gând vibrează la un 
nivel diferit. Ceea ce misticii ne spuneau acum mii de ani este 

În momentul când 
ivel cu dorinţa ta, aceasta 

Aşa se întâmplă totul… Pentru ca noi să vibrăm în ritm cu 
Universul, e nevoie doar de gânduri pozitive, pline de iubire. Le 
eliberăm, iar ele construiesc o realitate benefică pentru noi şi 

ru toate organismele vii. Fiecare dintre noi are în jur de 
70.000 de gânduri pe zi, iar aceste gânduri produc consecinţe. 

„Energia emisă de gândurile noastre îşi caută apoi, în drumul 
ei, o altă energie cu care să vibreze la unison, după principiul 

e se aseamănă se adună”. Fiecare gând, indiferent că 
este bun sau rău, declanşează un proces de rezonanţă. Tot 
ceea ce va vibra la unison cu energia gândurilor noastre va fi 

dragostea este doar o emoţie. 
Dar de fapt, dragostea reflectă un mod de a fi. Aceasta stare a 

Tot ceea ce gandim, clipă de clipă, este transmis instantaneu 
unui câmp cosmic de energie care interacţionează cu tot ceea ce 
există în jurul nostru. Iar totul interacţionează cu noi. Dacă tu 
crezi că te aşteaptă o relaţie de iubire profundă, o bogaţie 
spirituală şi abundenţă exterioară, atunci exact aceasta se va 
produce în viaţa ta. Sentimentele umane care izvorăsc din inimă 

ul în mod direct 
ul se schimbă în 

funcţie de energiile pe care le transmitem Universului este o altă 

la câteva momente din vieţile noastre personale 
pentru a ne da seama în ce mod se manifestă iubirea, cum 

De exemplu, o plantă îngrijită cu dragoste şi atenţie va 
creşte cu mult mai viguroasă. Un nou născut care este 
mângâiat cu iubire răspunde acestui sentiment care îl 
învăluie, datorită legăturii care există între copii şi 
părinţi. Iar acest copil va creşte mult mai bine decât 
un copil care nu a avut parte de iubire. Chiar şi un 
obiect de care avem grijă, de 

personală , „răspunde” în acelaşi 
mod, fară să se strice şi să ne lase baltă mereu. 

Această conexiune intrinsecă între toate, fie că este vorba 
despre oameni, organisme vii sau obiecte, ne face să răspundem 

când ea nu este oferită. 
Până ca fizica cuantică sa ne explice aceasta interconectivitate, 
intuiam doar că ceva leagă obiectele, plantele şi animalele, dar 

Starea de iubire necondiţionată este mediul ideal care permite 
acele alegeri cuantice care se vor manifesta la potenţialul lor 
maxim. Atunci când trăim anumite stări cum ar fi compasiune, 
iubire, iertare, dragoste, dar şi stări negative ca mânie, ură, 
supărare, gelozie, noi influenţăm direct structura AND
nostru, iar aceste modificări se propagă în trupul nostru, cât şi în 
afara noastră, pe distanţe extraordinar de mari. Datorită 
câmpului cuantic, influenţând tot ceea ce există în această lume.

Iar inima, după cum au descoperit cercetătorii de la
of HeartMath, este un fel de interfaţă care transformă toate 
emoţiile şi convingerile noastre în energii electromagnetice.

Ştiinţa de acum ne arată că experienţele pe care le avem prin 
intermediul câmpului cuantic sunt rezultatul c
Alegerile pe care le facem în mod conştient ne pot ajuta să 
atingem o stare cuantică stabilă şi orice deznodământ poate 
deveni realitate, în funcţie de alegerile pe care le facem. Dar ca 
să atingem această stare de fiinţare stabilă, e nevoie de
necondiţionată… Starea de iubire necondiţionată este mediul 
ideal care permite apariţia celor mai bune posibilităţi în viaţa 
noastră. Oricare ar fi deznodământul, trebuie să îl întâmpinăm 
cu iubire.  

 

PUTEREA EXTRAORDINARĂ A 
GÂNDULUI: Totul poate

ajutorul min
 

       Ce tip de relație se află între noi și realitatea pe care o 
trăim? Suntem noi cei care creăm ceea ce experimentăm în 
timpul vieții?  

echile învățături ale marilor maeștri subliniază în mod 
evident rolul central al min
materia. Din punctul acestora de vedere răspunsul fără 

echivoc este: Da, avem puterea de a crea realitatea.

“Cum totul este o reflectare a minții noastre, totul poate fi 
schimbat cu ajutorul minții.” - Budda 

“Nu este materia cea care generează gândirea, ci gandurile 
noastre sunt cele care generează materie.” 
(n.r. teolog și filosof italian din Epoca Renașterii)

“Orice gândești cu profundă intensitate se va petrece imediat.” 
Paramhansa Yogananda ( n.r. guru și yog

Nu numai în învățăturile marilor maeștri, ci și în asa
Ezoterice este evidențiat rolul determinant pe care îl au 
gândurile în plăsmuirea realității noastre.

În același mod, în comunitățile spirituale de astăzi dominate de
cultura auto-actualizării și evoluției personale, se vorbește 

V

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate 
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Starea de iubire necondiţionată este mediul ideal care permite 
geri cuantice care se vor manifesta la potenţialul lor 
Atunci când trăim anumite stări cum ar fi compasiune, 

iubire, iertare, dragoste, dar şi stări negative ca mânie, ură, 
supărare, gelozie, noi influenţăm direct structura AND-ului 

te modificări se propagă în trupul nostru, cât şi în 
afara noastră, pe distanţe extraordinar de mari. Datorită 
câmpului cuantic, influenţând tot ceea ce există în această lume. 

Iar inima, după cum au descoperit cercetătorii de la Institute 
, este un fel de interfaţă care transformă toate 

emoţiile şi convingerile noastre în energii electromagnetice. 

Ştiinţa de acum ne arată că experienţele pe care le avem prin 
intermediul câmpului cuantic sunt rezultatul conştiinţei. 
Alegerile pe care le facem în mod conştient ne pot ajuta să 
atingem o stare cuantică stabilă şi orice deznodământ poate 
deveni realitate, în funcţie de alegerile pe care le facem. Dar ca 
să atingem această stare de fiinţare stabilă, e nevoie de iubirea 
necondiţionată… Starea de iubire necondiţionată este mediul 
ideal care permite apariţia celor mai bune posibilităţi în viaţa 
noastră. Oricare ar fi deznodământul, trebuie să îl întâmpinăm 

PUTEREA EXTRAORDINARĂ A 
GÂNDULUI: Totul poate fi schimbat cu 

ajutorul minții 

ție se află între noi și realitatea pe care o 
trăim? Suntem noi cei care creăm ceea ce experimentăm în 

țături ale marilor maeștri subliniază în mod 
minții umane în raport cu 

materia. Din punctul acestora de vedere răspunsul fără 
echivoc este: Da, avem puterea de a crea realitatea. 

ții noastre, totul poate fi 

are generează gândirea, ci gandurile 
noastre sunt cele care generează materie.” - Giordano Bruno 

și filosof italian din Epoca Renașterii) 

ști cu profundă intensitate se va petrece imediat.” - 
și yoghin indian din sec XX) 

țăturile marilor maeștri, ci și în asa-zisele Legi 
țiat rolul determinant pe care îl au 

ții noastre. 

și mod, în comunitățile spirituale de astăzi dominate de 
și evoluției personale, se vorbește 
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despre Legea Atracției sau Legea Rezonanței care arată cum 
toate evenimentele din viața noastră, tot ce ni se întâmplă, ce ne 
place și oamenii pe care îi întâlnim - toate se datorează 
rezonanței. Atragem exact ceea ce ne seamănă: obiecte, 
evenimente și oameni care intră pe aceeași frecvență cu noi.

Dar ce înseamnă toate acestea? Știința acestui secol ne dă un 
răspuns: tot ceea ce ne înconjoară nu este altceva decât 
informație și energie. Totul, chiar și ceea ce percepem ca fiind 
neînsuflețit, în realitate, vibrează la o anumită frecventa. Astfel 
că și gândurile noastre nu sunt altceva decât forme de energie 
care interacționează cu tot ceea ce este în jur. Viața în sine este 
interacțiune la nivel energetic și vibrațional. 

Fizica cuantica a demonstrat cum rolul Observatorului este 
esențial și determinant, deoarece condiționează realitatea în 
mod efectiv. Dintre toate experimentele, a intrat deja în 
conștiința populră “Efectul observatorului” potrivi
prezenta sau absenta unui subiect care observă, determină 
realitatea observată.  

Fizica cuantică afirmă că toate posibilele realități există în mod 
potențial într-un câmp cuantic, însă rămân ca posibilită
momentul în care un subiect (Observatorul) le va permite să se 
manifeste în mod real. 

Observarea este un act de creație iar conștiința este cea care 
creează. - Gregg Braden în Matricea Divină: Un pod ce leagă 
timpul, spațiul, mircolele și credința. 

În învățăturile Budismului se crede că realitatea poate să existe 
numai aacolo unde mintea noastră creează un focus. 
Braden în Matricea Divină: Un pod ce leagă timpul, spa
mircolele și credința. 

Iată că, de la înțelepciunea vechilor maeștri spirituali, până la 
intuiția din lumea științifică de astăzi, este evident rolul 
hotărâtor pe care noi înșine îl avem ca plăsmuitori ai realității 
pe care o trăim. Gândirea și materia sunt interconectate...

SPIRITUALITATE: Cum să creăm o via
frumoasă? 

O prima întrebare spontană ar fi: Putem avea un control asupra 
gândurilor nostre? Cercetările arată că în fiecare zi mintea ne 
este traversată de circa 60.000 de gânduri. De aici poate na
adevărată problemă. 

Faptul ca multe din gândurile noastre sunt create în mod 
inconștient și au rolul de a alimenta programele automate pe 
care noi nu reușim să le gestionăm în mod conștient. Aceste 
programe automate sunt rezultate de condiționări, traume, 
scheme automate sau convingeri pe care le-am experimentat ani 
și ani de-a rândul. Acum este momentul să înțelegi de ce aceste 
învățături despre lumea în care trăim, despre faptul că noi creăm 
realitatea, au aparținut până acum în mănăstiri și comunități 
spirituale. 
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ției sau Legea Rezonanței care arată cum 
ța noastră, tot ce ni se întâmplă, ce ne 

toate se datorează 
Atragem exact ceea ce ne seamănă: obiecte, 
și oameni care intră pe aceeași frecvență cu noi. 

Știința acestui secol ne dă un 
răspuns: tot ceea ce ne înconjoară nu este altceva decât 

și ceea ce percepem ca fiind 
țit, în realitate, vibrează la o anumită frecventa. Astfel 

gândurile noastre nu sunt altceva decât forme de energie 
ționează cu tot ceea ce este în jur. Viața în sine este 

Fizica cuantica a demonstrat cum rolul Observatorului este 
țial și determinant, deoarece condiționează realitatea în 

mod efectiv. Dintre toate experimentele, a intrat deja în 
știința populră “Efectul observatorului” potrivit căruia, 

prezenta sau absenta unui subiect care observă, determină 

ți există în mod 
un câmp cuantic, însă rămân ca posibilități până în 

servatorul) le va permite să se 

ție iar conștiința este cea care 
Gregg Braden în Matricea Divină: Un pod ce leagă 

realitatea poate să existe 
numai aacolo unde mintea noastră creează un focus. - Gregg 
Braden în Matricea Divină: Un pod ce leagă timpul, spațiul, 

țelepciunea vechilor maeștri spirituali, până la 
țifică de astăzi, este evident rolul 

șine îl avem ca plăsmuitori ai realității 
și materia sunt interconectate... 

SPIRITUALITATE: Cum să creăm o viață mai 

m avea un control asupra 
gândurilor nostre? Cercetările arată că în fiecare zi mintea ne 
este traversată de circa 60.000 de gânduri. De aici poate naște o 

Faptul ca multe din gândurile noastre sunt create în mod 
de a alimenta programele automate pe 

șim să le gestionăm în mod conștient. Aceste 
ționări, traume, 

am experimentat ani 
țelegi de ce aceste 

țături despre lumea în care trăim, despre faptul că noi creăm 
ținut până acum în mănăstiri și comunități 

Pentru că a învăța să manipulăm realitatea, să ne rescriem 
programările și gândurile care funcționează pe pilot automat, 
adesea pe realități negative, ESTE O PRACTICĂ. Această 
practică presupune asumare, devotament 
însușirea unor unelte de mindfulness -
generează gânduri automate și de vindecare a
a face loc unor noi realități. Acelor realități pe care le alegem 
conștienți și în deplinătatea forței spirituale de care dispunem.

Ceea ce putem face pentru început este să începem să observăm 
gândurile pe care le generăm în mod cotidi

Este foarte important să ne dăruim timpul necesar 
partea noastră cea mai profundă: sufletul nostru. Să lăsăm 
spațiul necesar dorințelor și visurilor autentice și nu celor 
inundate de egoism. 

Atunci când mintea noastră este perfect alini
nostru, gândurile noastre vor produce efecte pozitive 
generatoare de fericire în viața noastră.

Un psihiatru american a demonstrat că 
reîncarnarea există! Cazul unui călugăr 

indian…

       Oricât ar părea de fantezistă pentru unii, ideea 
reîncarnării a fost susţinută şi de psihiatrul american Ian 
Stevenson, profesor la Universitatea de Medicină din 
Virginia, recunoscut în întreaga lume pentru studiile sale 
ample asupra fenomenului. 

upă 40 de ani de cercetări și după ce a realizat mii de 
experimente prin metoda regresiei, profesorul 
Stevenson a ajuns la concluzia că emoţiile, amintirile, 

afecţiunile şi chiar rănile şi cicatricile de pe trupul uman se pot 
transmite dintr-o viaţă în alta. Subiecţii săi au fost în marea lor 
majoritate copii, căci, conform ipotezei sale, copiii cu vârste 
cuprinse între patru şi maximum zece ani au amintiri din din 
alte vieţi care se activează spontan, reuşind să ofere informaţii 
detaliate despre acestea. 

La începutul anilor ’60 teoria sa a fost respinsă total d
majoritatea oamenilor de ştiinţă, dar treptat profesorul 
Stevenson a demonstrat că aşa-numitele „fantezii” ale copiilor 

D
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ța să manipulăm realitatea, să ne rescriem 
ționează pe pilot automat, 

ți negative, ESTE O PRACTICĂ. Această 
practică presupune asumare, devotament și exercițiu. Presupune 

- de calmare a minții care 
și de vindecare a traumelor, pentru 

ți. Acelor realități pe care le alegem 
știenți și în deplinătatea forței spirituale de care dispunem. 

Ceea ce putem face pentru început este să începem să observăm 
gândurile pe care le generăm în mod cotidian. 

Este foarte important să ne dăruim timpul necesar și să ascultăm 
partea noastră cea mai profundă: sufletul nostru. Să lăsăm 

țiul necesar dorințelor și visurilor autentice și nu celor 

Atunci când mintea noastră este perfect aliniată cu sufletul 
nostru, gândurile noastre vor produce efecte pozitive 

ța noastră. 

Un psihiatru american a demonstrat că 
reîncarnarea există! Cazul unui călugăr 

indian… 

Oricât ar părea de fantezistă pentru unii, ideea 
încarnării a fost susţinută şi de psihiatrul american Ian 

Stevenson, profesor la Universitatea de Medicină din 
Virginia, recunoscut în întreaga lume pentru studiile sale 

 

și după ce a realizat mii de 
experimente prin metoda regresiei, profesorul 
Stevenson a ajuns la concluzia că emoţiile, amintirile, 

afecţiunile şi chiar rănile şi cicatricile de pe trupul uman se pot 
o viaţă în alta. Subiecţii săi au fost în marea lor 
căci, conform ipotezei sale, copiii cu vârste 

cuprinse între patru şi maximum zece ani au amintiri din din 
alte vieţi care se activează spontan, reuşind să ofere informaţii 

La începutul anilor ’60 teoria sa a fost respinsă total de către 
majoritatea oamenilor de ştiinţă, dar treptat profesorul 

numitele „fantezii” ale copiilor 
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supuşi studiului nu sunt simple poveşti, ci fapte cât se poate de 
reale.  

În cartea intitulată Reîncarnare şi biologie (Reincarn
Biology), publicată în anul 1997, psihiatrul american relatează, 
printre altele, cazul unui băieţel indian în vârstă de şase ani, care 
în mod uimitor îşi amintea în nuanţe vii amănunte dintr
viaţă. 

Încă de când avea trei ani, copilul povestea neîncetat despre 
faptul că locuise în munţi, împreună cu mulţi fraţi. Adesea, spre 
surprinderea părinţilor, spunea că semnul din naştere ce îl purta 
pe piept, în zona inimii, îl arde. Îşi amintea că era strigat pe 
numele de Agni, că avea vopsit pe frunte un cerc roşu, că purta 
straie aurii şi un turban în jurul capului. 

Introdus în stare de hipnoză de profesorul Stevenson, băiatul 
descrisese până în cele mai mici detalii locul unde trăise. 
Urmând indicaţiile geografice ale copilului, savantul american a
pornit într-o incursiune pentru a depista dacă informaţiile 
relatate erau reale sau inventate. Astfel, Stevenson a descoperit 
că băiatul vorbea despre o mănăstire de călugări din munţii 
Antara Gange situată în regiunea Karnataka din sud
Indiei. Ajungând la templu şi obţinând acordul călugărilor de a 
cerceta arhivele, Stevenson a descoperit că într-
cu 30 de ani în mănăstire existase un călugăr cu numele de Agni 
şi că acesta murise în urma unui infarct! 

 

Fă saltul în non-minte
 

          Metode și chei operative pentru a realiza cu succes 
translația de la nivelul mentalului la nivelul 
supramentalului. 

tunci când ne propunem să realizăm o meditaţie de 
nivel înalt este de dorit ca mai întâi să intrăm în starea 
supramentală. Este recomandat ca înainte să începem să 

medităm să urmăm anumite etape care facilitează intrarea în 
starea de meditație. După ce adoptăm o postură de meditație 
confortabilă, vom urmări să inducem în întreaga fiinţă o stare de 
relaxare cât mai profundă, la nivel fizic, psihic şi mental. 
Căutăm totodată să ne abstragem influenţelor exterioare 
perturbatoare şi să ne interiorizăm cât mai bine. Ne vom 
debarasa de orice griji, vom abandona preocupările profane sau 
situaţiile conflictuale care ne făceau să ne confruntăm tot 
de gânduri. 

Urmărim să avem o atitudine de auto-transfigurare, apelând 
chiar la anumite analogii sugestive. De exemplu, putem să 
conştientizam că toate impedimentele/obstacolele (care se află 
în calea atingerii unei stări cât mai adecvate pentru real
translaţiei de la mental la supramental) sunt îngrămădite într
„desagă” grea şi plină de obiecte inutile, pe care o abandonăm 
la sol, pentru a continua călătoria noastră spirituală mult 

A
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supuşi studiului nu sunt simple poveşti, ci fapte cât se poate de 

Reincarnation and 
), publicată în anul 1997, psihiatrul american relatează, 

printre altele, cazul unui băieţel indian în vârstă de şase ani, care 
în mod uimitor îşi amintea în nuanţe vii amănunte dintr-o altă 

tea neîncetat despre 
faptul că locuise în munţi, împreună cu mulţi fraţi. Adesea, spre 
surprinderea părinţilor, spunea că semnul din naştere ce îl purta 
pe piept, în zona inimii, îl arde. Îşi amintea că era strigat pe 

te un cerc roşu, că purta 

Introdus în stare de hipnoză de profesorul Stevenson, băiatul 
descrisese până în cele mai mici detalii locul unde trăise. 
Urmând indicaţiile geografice ale copilului, savantul american a 

o incursiune pentru a depista dacă informaţiile 
relatate erau reale sau inventate. Astfel, Stevenson a descoperit 
că băiatul vorbea despre o mănăstire de călugări din munţii 
Antara Gange situată în regiunea Karnataka din sud-vestul 

ngând la templu şi obţinând acordul călugărilor de a 
-adevăr în urmă 

cu 30 de ani în mănăstire existase un călugăr cu numele de Agni 

minte 

și chei operative pentru a realiza cu succes 
ția de la nivelul mentalului la nivelul 

tunci când ne propunem să realizăm o meditaţie de 
nivel înalt este de dorit ca mai întâi să intrăm în starea 

dat ca înainte să începem să 
medităm să urmăm anumite etape care facilitează intrarea în 

ție. După ce adoptăm o postură de meditație 
confortabilă, vom urmări să inducem în întreaga fiinţă o stare de 

, psihic şi mental. 
Căutăm totodată să ne abstragem influenţelor exterioare 
perturbatoare şi să ne interiorizăm cât mai bine. Ne vom 
debarasa de orice griji, vom abandona preocupările profane sau 
situaţiile conflictuale care ne făceau să ne confruntăm tot felul 

transfigurare, apelând 
chiar la anumite analogii sugestive. De exemplu, putem să 
conştientizam că toate impedimentele/obstacolele (care se află 
în calea atingerii unei stări cât mai adecvate pentru realizarea 
translaţiei de la mental la supramental) sunt îngrămădite într-o 
„desagă” grea şi plină de obiecte inutile, pe care o abandonăm 
la sol, pentru a continua călătoria noastră spirituală mult 

„uşuraţi”.  
  
Înainte de a realiza translația de la nivelul î
Manomaya Kosha la nivelul învelișului subtil 
Kosha este indicat, mai ales atunci când fiin
de agitație, surescitare, anxietate, neliniște, iar fluxul gândurilor 
pare de neoprit, să ne focalizăm în mod ferm 
totodată calm și blând atenția asupra procesului respirator, 
pentru a-l observa într-un mod cât mai deta
deloc asupra ritmului și profunzimii respirației, într
martor tăcut și detașat. Este o observare calmă
atentă și profund tăcută a procesului respirator, care va conduce 
gradat la liniștirea minții, la instalarea unei stări de calm global 
în ființă, la diminuarea și chiar încetarea fluxului neîntrerupt al 
gândurilor. Practic, e necesar să lăsăm trupul să respire cum 
vrea el şi când vrea el, fără să intervenim în niciun fel. Noi doar 
observăm cu atenţie, ca un martor tăcut şi detaşat, inspira
expirația. Vom sesiza atunci cum respiraţia devine din ce în ce 
mai calmă, liniştită, imperceptibilă, unindu
prin rezonanţă subtilă ocultă, va „împrumuta” caracteristicile 
respiraţiei, devenind la rândul lui calm, liniştit, contemplativ, 
ferm şi stabil, cu o mare putere de focalizare. Fluxul gândurilor 
încetează atunci complet, ca şi când ar fi îngheţat instantaneu şi 
definitiv. Curgerea energiilor subtile în fiinţă devine din ce în ce 
mai coerentă, iar în universul interior se instalează o stare de 
serenitate, de calm olimpian, de pace profundă, de detaşare 
autentică, chiar de transcendere. Sesizăm cum intrăm gradat 
într-o stare meditativă din ce în ce mai profundă, vigilenţa şi 
acuitatea mentală fiind atunci dinamizate la maxim.

Odată atinsă această stare interioară suntem pregătiţi sa trecem 
la realizarea meditaţiei propriu-zise. Aşadar, abia după ce am 
parcurs cu succes această etapă preliminară, de „punere în 
formă”, putem spune că suntem pregătiţi să abordăm meditaţia 
aşa cum se cuvine. 

La fel ca în cazul oricărui procedeu spiritual, şi în practica 
metodelor de translatare de la mental la supramental, atenţia are 
un rol hotărâtor, determinant, aceasta fiind indispensabilă în 
sesizarea aspectelor esenţiale, de fineţe, ale acestor metode. Iată 
de ce pregătirea fiinţei noastre în sensul dobândirii unei atenţii 
cât mai bune este stringent necesară. 

Înainte de a prezenta unele metode şi chei operative care pot fi 
utilizate cu succes pentru a realiza în mod efectiv translaţia de la 
mental la supramental este util şi totodată important să precizăm 
faptul că în structura noastră subtilă „sediul” supramentalului nu 
este – aşa cum poate ne-am aştepta – undeva în zona capului, ci 
la nivelul inimii noastre spirituale. Aşadar, nu este cazul să ne 
lăsăm induşi în eroare de cuvântul „mental” (care apare atât în 
termenul „mental obişnuit”, cât şi în „supramental”) şi ne duce 
imediat cu gândul la zona capului. Cel mai uşor se poate „intra” 
în supramental nu printr-o focalizare în zona capului, ci 
„plonjând”, „scufundându-ne” în adâncul, în profunzimea inimii 
noastre spirituale. Această precizare este importantă nu atât din 
punct de vedere teoretic, cât mai ales în ceea ce priveşte 
aspectul practic al meditaţiei, putându
realizarea efectivă a translaţiei de la mental la supramental. De 
fapt, această scufundare nu este o coborâre în sensul obişnuit al 
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ția de la nivelul învelișului subtil 
șului subtil Vijnanamaya 

este indicat, mai ales atunci când ființa noastră dă semne 
ție, surescitare, anxietate, neliniște, iar fluxul gândurilor 

pare de neoprit, să ne focalizăm în mod ferm și stăruitor, dar 
și blând atenția asupra procesului respirator, 

un mod cât mai detașat, fără a interveni 
și profunzimii respirației, într-o stare de 

și detașat. Este o observare calmă, detașată, cât mai 
și profund tăcută a procesului respirator, care va conduce 

știrea minții, la instalarea unei stări de calm global 
ță, la diminuarea și chiar încetarea fluxului neîntrerupt al 

lăsăm trupul să respire cum 
vrea el şi când vrea el, fără să intervenim în niciun fel. Noi doar 
observăm cu atenţie, ca un martor tăcut şi detaşat, inspirația şi 

ția. Vom sesiza atunci cum respiraţia devine din ce în ce 
ptibilă, unindu-se cu mentalul, care, 

prin rezonanţă subtilă ocultă, va „împrumuta” caracteristicile 
respiraţiei, devenind la rândul lui calm, liniştit, contemplativ, 
ferm şi stabil, cu o mare putere de focalizare. Fluxul gândurilor 

t, ca şi când ar fi îngheţat instantaneu şi 
definitiv. Curgerea energiilor subtile în fiinţă devine din ce în ce 
mai coerentă, iar în universul interior se instalează o stare de 
serenitate, de calm olimpian, de pace profundă, de detaşare 

e transcendere. Sesizăm cum intrăm gradat 
o stare meditativă din ce în ce mai profundă, vigilenţa şi 

acuitatea mentală fiind atunci dinamizate la maxim. 

Odată atinsă această stare interioară suntem pregătiţi sa trecem 
zise. Aşadar, abia după ce am 

parcurs cu succes această etapă preliminară, de „punere în 
formă”, putem spune că suntem pregătiţi să abordăm meditaţia 

La fel ca în cazul oricărui procedeu spiritual, şi în practica 
e de la mental la supramental, atenţia are 

un rol hotărâtor, determinant, aceasta fiind indispensabilă în 
sesizarea aspectelor esenţiale, de fineţe, ale acestor metode. Iată 
de ce pregătirea fiinţei noastre în sensul dobândirii unei atenţii 

Înainte de a prezenta unele metode şi chei operative care pot fi 
utilizate cu succes pentru a realiza în mod efectiv translaţia de la 
mental la supramental este util şi totodată important să precizăm 

btilă „sediul” supramentalului nu 
undeva în zona capului, ci 

la nivelul inimii noastre spirituale. Aşadar, nu este cazul să ne 
lăsăm induşi în eroare de cuvântul „mental” (care apare atât în 

cât şi în „supramental”) şi ne duce 
imediat cu gândul la zona capului. Cel mai uşor se poate „intra” 

o focalizare în zona capului, ci 
ne” în adâncul, în profunzimea inimii 

are este importantă nu atât din 
punct de vedere teoretic, cât mai ales în ceea ce priveşte 
aspectul practic al meditaţiei, putându-ne fi de un real folos în 
realizarea efectivă a translaţiei de la mental la supramental. De 

o coborâre în sensul obişnuit al 
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cuvântului, ci din contră, am putea spune mai degrabă că este o 
înălţare, o ridicare a frecvenţei globale de vibraţie a fiinţei 
noastre. 
 
A. Metode fundamentale  

1. Focalizarea fulgerătoare asupra momentului prezent

Aceasta este una dintre cele mai eficiente şi totodată cel mai des 
utilizate metode de realizare a translaţiei de la mental la 
supramental. Uşor de abordat pentru unii practicanţi, pentru alţii 
însă, această metodă nu este tocmai la îndemână, mai ales dacă 
cei care o realizează nu au reuşit nici măcar o singură dată să 
obţină succesul prin intermediul ei. Odată ce mecanismul ocult 
al acestei metode este sesizat şi înţeles aşa cum se cuvine, el 
poate fi evocat ulterior ori de câte ori se doreşte să se realizeze 
translaţia de la mental la supramental. Această metodă implică 
parcurgerea a trei etape succesive. Este important să precizăm 
că aceste trei etape pot fi privite ca reprezentând, de fapt, trei 
faze ale unei singure etape, care ar putea fi numită simplu, 
trecerea de la mental la supramental. Aceste trei faze decurg în 
mod natural şi firesc una din alta, căci ele nu au alt scop decât 
acela de a ne apropia din ce în ce mai mult de momentul de 
basculare din mental în supramental.  

De fapt, prima dintre aceste faze este cheia metodei 
fundamentale pe care o analizăm aici. Dacă reuşim să 
conştientizăm în mod fulgerător clipa prezentă, deja am făcut 
pasul hotărâtor, căci această focalizare fulgerătoare are drept 
finalitate fiinţarea în starea supramentală. Această foca
însă nu poate fi făcută de fiecare dată la fel de rapid şi eficient, 
căci, în diverse momente ale vieţii noastre avem stări mai mult 
sau mai puţin propice realizării acestei translaţii şi adesea avem 
nevoie de un timp ceva mai lung pentru a „intra î
 
De aceea, următoarele două faze nu au alt scop decât să ne ofere 
un timp suplimentar în care putem să evocam cât mai fidel 
starea pe care am avut-o atunci, prima dată când am trăit acel 
declic ce reprezintă trecerea de la mental la supramental. 
Aşadar, nu este indicat şi nici nu este cazul să ne întrebăm ce e 
necesar să facem efectiv în cele două etape/faze care urmează 
după prima, căci asta nu ne va apropia, ci din contră, ne va 
îndepărta de atingerea ţelului dorit. Nu este util să ne întrebăm; 
„Ce să fac în mod concret ca să intru în starea supramentală!?
sau „Asupra a ce e necesar să-mi orientez atenţia pentru a nu 
mai pendula între mental şi supramental?” sau „
procedez ca să mă menţin în starea supramentală?
presupune, la modul concret, fixarea fiinţei mele în starea 
supramentală?” etc. 

Aceste întrebări, pe care ni le-am putea eventual pune, nu fac 
decât să alimenteze mentalul cu noi şi noi gânduri, exact atunci 
când, de fapt, dorim să scăpăm de orice gânduri, căci, aşa cum 
ştim, starea supramentală poate fi definită cel mai fidel tocmai 
prin absenţa oricăror gânduri. Acest gen de întrebări nu îşi au 
rostul, întrucât, aşa cum am precizat, rolul fazelor a doua şi a 
treia este acela de a ne oferi un timp suplimentar pentru a 
realiza cu succes prima dintre aceste faze, care, ea însăşi este o 
metodă (fundamentală) de translaţie de la mental la 
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cuvântului, ci din contră, am putea spune mai degrabă că este o 
înălţare, o ridicare a frecvenţei globale de vibraţie a fiinţei 

1. Focalizarea fulgerătoare asupra momentului prezent 

este una dintre cele mai eficiente şi totodată cel mai des 
utilizate metode de realizare a translaţiei de la mental la 
supramental. Uşor de abordat pentru unii practicanţi, pentru alţii 
însă, această metodă nu este tocmai la îndemână, mai ales dacă 

re o realizează nu au reuşit nici măcar o singură dată să 
obţină succesul prin intermediul ei. Odată ce mecanismul ocult 
al acestei metode este sesizat şi înţeles aşa cum se cuvine, el 
poate fi evocat ulterior ori de câte ori se doreşte să se realizeze 

Această metodă implică 
parcurgerea a trei etape succesive. Este important să precizăm 
că aceste trei etape pot fi privite ca reprezentând, de fapt, trei 
faze ale unei singure etape, care ar putea fi numită simplu, 

rea de la mental la supramental. Aceste trei faze decurg în 
mod natural şi firesc una din alta, căci ele nu au alt scop decât 
acela de a ne apropia din ce în ce mai mult de momentul de 

este cheia metodei 
fundamentale pe care o analizăm aici. Dacă reuşim să 
conştientizăm în mod fulgerător clipa prezentă, deja am făcut 
pasul hotărâtor, căci această focalizare fulgerătoare are drept 
finalitate fiinţarea în starea supramentală. Această focalizare 
însă nu poate fi făcută de fiecare dată la fel de rapid şi eficient, 
căci, în diverse momente ale vieţii noastre avem stări mai mult 
sau mai puţin propice realizării acestei translaţii şi adesea avem 
nevoie de un timp ceva mai lung pentru a „intra în stare”. 

De aceea, următoarele două faze nu au alt scop decât să ne ofere 
un timp suplimentar în care putem să evocam cât mai fidel 

o atunci, prima dată când am trăit acel 
declic ce reprezintă trecerea de la mental la supramental. 
Aşadar, nu este indicat şi nici nu este cazul să ne întrebăm ce e 
necesar să facem efectiv în cele două etape/faze care urmează 
după prima, căci asta nu ne va apropia, ci din contră, ne va 
îndepărta de atingerea ţelului dorit. Nu este util să ne întrebăm; 
Ce să fac în mod concret ca să intru în starea supramentală!?” 

mi orientez atenţia pentru a nu 
” sau „Cum să 

procedez ca să mă menţin în starea supramentală?” sau „Ce 
l concret, fixarea fiinţei mele în starea 

am putea eventual pune, nu fac 
decât să alimenteze mentalul cu noi şi noi gânduri, exact atunci 
când, de fapt, dorim să scăpăm de orice gânduri, căci, aşa cum 
m, starea supramentală poate fi definită cel mai fidel tocmai 

prin absenţa oricăror gânduri. Acest gen de întrebări nu îşi au 
rostul, întrucât, aşa cum am precizat, rolul fazelor a doua şi a 
treia este acela de a ne oferi un timp suplimentar pentru a 

za cu succes prima dintre aceste faze, care, ea însăşi este o 
metodă (fundamentală) de translaţie de la mental la 

supramental. Această translaţie se face practic brusc, 
instantaneu, fulgerător, ceea ce necesită de fapt pregătirea 
noastră interioară pentru a putea evoca în mod rodnic acea 
primă meditație care ne-a reușit şi de asemenea, pentru a 
rămâne apoi (pentru ne fixa) în starea supramentală.
 
Câteva aspecte esențiale ce pot fi de un real folos pentru 
realizarea cu succes a acestei metode

În primul rând amintim faptul că mintea obi
trăiește/funcţionează în cea mai mare parte a timpului ori în 
trecut, ori in viitor şi niciodată în prezent. Am putea spune că 
minții obișnuite „îi este frică” de clipa prezentă existând prin 
ceea ce deja cunoaşte (adică prin trecut), sau prin ceea ce şi
dori să experimenteze, ori prin ceea ce năzuieşte să devină, 
adică prin viitor. 

Disconfortul pe care îl resimte mintea obişnuită atunci când 
fiinţează în momentul prezent se datorează „nesiguranţei” şi 
imprevizibilului pe care clipa prezentă i le induce şi misterului 
profund şi tainei greu de pătruns, specifice clipei prezente. 
Aceste atribute ale clipei prezente decurg din efemeritatea dusă 
la extrem a momentului prezent, căci el există doar pentru o 
fracțiune infinitezimală, cvasi-imperceptibilă de timp. Într
adevăr, imediat ce clipa prezentă se manifestă ca atare, ea 
devine fulgerător şi în mod ineluctabil trecut deja trăit. Ea vine 
dintr-un viitor „incert şi incontrolabil” şi imediat 
instantaneu – trece în trecut, asupra căruia nu se mai poate 
interveni. Şi cu toate acestea, cu toată această „instabilitate” şi 
efemeritate a ei, clipa prezentă este în realitate singura care 
există, singura care este: tot ce aparține trecutului a fost, deci nu 
mai este, iar tot ce aparține viitorului va fi, deci iarăşi nu este.
 
Singura care există în realitate este doar clipa prezentă. A
singurul care poate să existe cu adevărat este doar momentul 
prezent, iar acesta se reînnoiește neîncetat, perpetuu, de unde
derivă și calitatea esențială a lui de a fi etern. Clipă de clipă, 
mereu și mereu, singură doar clipa prezentă există. De aici 
misterul ei profund şi taina ei insondabilă 
inexplicabil: cu toate că ea „aproape că nu există” ca durată de 
timp, fiind chiar graniţa extrem de fină, „tăişul sabiei” sau 
„muchia de cuţit” dintre trecut şi viitor, ea este în acela
eternă. Mintea obişnuită nu poate cuprinde aceste două atribute 
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supramental. Această translaţie se face practic brusc, 
instantaneu, fulgerător, ceea ce necesită de fapt pregătirea 

a putea evoca în mod rodnic acea 
șit şi de asemenea, pentru a 

rămâne apoi (pentru ne fixa) în starea supramentală. 

țiale ce pot fi de un real folos pentru 
realizarea cu succes a acestei metode 

 

ând amintim faptul că mintea obișnuită (Manas) 
ște/funcţionează în cea mai mare parte a timpului ori în 

trecut, ori in viitor şi niciodată în prezent. Am putea spune că 
ții obișnuite „îi este frică” de clipa prezentă existând prin 

aşte (adică prin trecut), sau prin ceea ce şi-ar 
dori să experimenteze, ori prin ceea ce năzuieşte să devină, 

Disconfortul pe care îl resimte mintea obişnuită atunci când 
fiinţează în momentul prezent se datorează „nesiguranţei” şi 

vizibilului pe care clipa prezentă i le induce şi misterului 
profund şi tainei greu de pătruns, specifice clipei prezente. 
Aceste atribute ale clipei prezente decurg din efemeritatea dusă 
la extrem a momentului prezent, căci el există doar pentru o 

imperceptibilă de timp. Într-
adevăr, imediat ce clipa prezentă se manifestă ca atare, ea 
devine fulgerător şi în mod ineluctabil trecut deja trăit. Ea vine 

un viitor „incert şi incontrolabil” şi imediat – practic 
trece în trecut, asupra căruia nu se mai poate 

interveni. Şi cu toate acestea, cu toată această „instabilitate” şi 
efemeritate a ei, clipa prezentă este în realitate singura care 

ține trecutului a fost, deci nu 
ține viitorului va fi, deci iarăşi nu este. 

Singura care există în realitate este doar clipa prezentă. Așadar, 
singurul care poate să existe cu adevărat este doar momentul 

ște neîncetat, perpetuu, de unde 
și calitatea esențială a lui de a fi etern. Clipă de clipă, 
și mereu, singură doar clipa prezentă există. De aici 

misterul ei profund şi taina ei insondabilă – paradoxul ei 
inexplicabil: cu toate că ea „aproape că nu există” ca durată de 

, fiind chiar graniţa extrem de fină, „tăişul sabiei” sau 
„muchia de cuţit” dintre trecut şi viitor, ea este în același timp 
eternă. Mintea obişnuită nu poate cuprinde aceste două atribute 
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simultan, căci ele sunt într-o profundă și totodată aparentă 
contradicţie. Efemeritatea și eternitatea sunt pentru mintea 
obişnuită la poli opuşi, sunt două noţiuni antagoniste, 
ireconciliabile. Şi totuşi, clipa prezentă este simultan şi efemeră 
şi eternă. Starea de perplexitate indusă minţii de această dublă 
caracteristică antagonică a clipei prezente poate fi folosită, într-
o manieră asemănătoare tehnicii koan-urilor din tradiţia budistă 
Zen, pentru a transcende mintea obişnuită şi a translata astfel în 
supramental. 
 
După cum reiese şi din denumirea acestei tehnici, focalizarea 
asupra clipei prezente e necesar să fie făcută fulgerător. 
Termenul „fulgerător” ne arată că de fapt trecerea de la mental 
la supramental se face brusc. Nu este un proces liniar, monoton 
(în sensul matematic al termenului) în timp şi continuu şi are 
loc atunci când reuşim să balansăm/basculăm instantaneu între 
cele două stări net distincte (mental şi supramental). Este practic 
un veritabil declic, care e necesar să survină, aceasta este totul. 
Iar această caracteristică este specifică oricărei metode şi 
oricărei chei operative care face apel într-o formă sau alta la 
conştientizarea clipei prezente. Tot ce putem noi face este să ne 
pregătim aşa cum se cuvine, din toate punctele de vedere, astfel 
încât să creăm toate premisele declanşării acestui declic 
spontan. În plus, odată ce am trăit această stare, e bine să o 
evocăm cât mai fidel de fiecare dată când dorim să realizăm 
translaţia de la mental la supramental. Din moment ce am reuşit 
pentru prima dată să realizăm această translaţie, prin apariţia 
acelui declic, în felul lui misterios, odată ce „precedentul” a fost 
creat, după aceea ne va fi mult mai simplu să repetăm ori de 
câte ori dorim această experienţă spirituală, prin evocare atentă 
şi perseverentă. 

Dacă nu am reuşit încă să conştientizăm şi să trăim efectiv în 
momentul prezent nici măcar o dată, putem începe această 
„căutare” prin observarea atentă şi vigilentă a gândurilor care au 
tendinţa să apară în minte. Vom refuza atunci orice gând care 
este legat de trecut sau de viitor, adică de cele două aspecte ale 
timpului care sunt atât de plăcute minţii obişnuite. Pur şi simplu 
vom refuza să dăm curs acestor gânduri, respingându-le ca 
nefiind corespunzătoare (în sensul că ele nu aparţin prezentului, 
ci trecutului sau viitorului). Fiind astfel „văduvită” de aceste 
gânduri, minții obișnuite nu-i va rămâne decât să trăiască în 
prezent, adică, de fapt, „să moară”! Gândurile (ce nu pot exista 
decât în trecut sau în viitor) sunt hrana minţii obișnuite, nu 
poate exista fără ele nici măcar o clipă. Cerând minţii obișnuite 
„să postească”, adică să trăiască în prezent, de fapt o 
„condamnăm la moartea iniţiatică”. Fără un gândişor, oricât de 
mic şi neînsemnat, dar aparţinând trecutului sau viitorului, 
mintea obișnuită nu poate să trăiască. Evident, acest mod de a 
proceda poate să nu dea rezultate întotdeauna, dar acesta este 
doar unul dintre mijloacele concrete la care putem apela. Alte 
astfel de mijloace vor fi enumerate când vom prezenta unele 
metode (secundare) şi chei operative de translatare de la mental 
la supramental, care fac apel la clipa prezentă (momentul 
prezent). 

Din cauza efemerităţii dusă la extrem a clipei prezente, 
gândurile nu pot să existe în clipa prezentă. Noi practic nu 
putem gândi în momentul prezent. Tot ce putem face în 

momentul prezent este să fim, să existăm, şi pe măsură ce 
prezentul se reduce chiar la un moment sau la o clipă, adică la 
momentul prezent sau clipa prezentă, această existenţă tinde 
spre a fi absolută şi eternă. Aceasta înseamnă că în clipa 
prezentă noi de fapt suntem în starea de Pură Existenţă, 
specifică fiinţării în cea mai înaltă stare de conştiinţă. 
 
Tehnic vorbind, timpul subiectiv, cel trăit, poate fi împărţit, 
într-o primă etapă, în cele trei mari durate ale sale, și anume: 
trecutul, prezentul şi viitorul. Acestea sunt cele trei durate 
majore ale timpului subiectiv. La rândul lor, ca o manifestare a 
principiului holografic universal, toate cele trei durate majore 
pot fi împărţite în trei „sub-durate” (sau durate „minore”), ce 
sunt numite tot trecut, prezent şi viitor. Astfel, avem trecut în 
trecut, prezent în trecut şi viitor în trecut şi la fel este și în ceea 
ce privește celelalte două durate majore ale timpului, prezentul 
şi viitorul, având trecut în prezent, prezent în prezent şi viitor în 
prezent şi, în fine, trecut în viitor, prezent în viitor şi viitor în 
viitor. Din această perspectivă, prezentul ni se prezintă ca o 
durată relativ mare de timp, însă cât de mare, nu se poate spune 
cu exactitate. Cauza o reprezintă caracterul profund subiectiv al 
timpului trăit, astfel că durata efectivă a prezentului este 
relativă, am putea spune, „personală”, fiind direct legată de 
nivelul personal de conştiinţă. 

Privind acum problema din punct de vedere strict matematic (să 
nu uităm că neîntâmplător se spune că „matematica este ştiinţa 
zeilor”), momentul prezent sau clipa prezentă nu este altceva 
decât limita a duratei prezent însăşi, când valoarea duratei 
majore prezent tinde la zero. Un calcul imediat şi foarte simplu 
ne arată că această limită este zero. Valoarea zero a acestei 
limite exprimă la modul cel mai riguros posibil, am putea spune 
chiar matematic, efemeritatea absolută a momentului prezent. 
 
Interesant este de remarcat faptul că această caracteristică este 
specifică doar prezentului şi în niciun caz trecutului sau 
viitorului, astfel că nu putem vorbi de un aşa-numit moment 
trecut sau clipă trecută şi, la fel, despre un eventual moment 
viitor sau clipă viitoare, din cauza simplului fapt că acestea nu 
pot fi unice. Doar prezentul se bucură de acest privilegiu. 
Singură, doar clipa prezentă poate fi şi chiar este unică. Din 
cauza faptului că trecutul vine de la minus infinit şi se termină 
în clipa prezentă, iar viitorul pleacă din clipa prezentă spre plus 
infinit, în realitate există o infinitate de „clipe trecute” şi o 
infinitate de „clipe viitoare”, dar o singură clipă prezentă, care 
este totodată unică, eternă şi absolută. 

Relaţia de calcul a limitei amintite anterior arată că, din punct 
de vedere obiectiv, durata majoră a prezentului se extinde în 
mod egal atât în trecut, cât şi în viitor. Această extindere se face 
simetric în jurul „punctului zero”, adică în jurul clipei prezente, 
însă din punct de vedere subiectiv, ea se face cel mai adesea 
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asimetric, această asimetrie variind ea însăşi în timp. Într
adevăr, oamenii obişnuiţi fiinţează ori în trecut, ori în viitor, 
având perioade mai lungi sau mai scurte de timp în care 
retrăiesc mai mult sau mai puţin intens, prin evocare şi 
rememorare, acţiuni sau stări din trecut, sau în care „visează”, 
uneori trăind chiar aievea ceea ce şi-ar dori să experimenteze 
sau să simtă în viitor. 

Osho: Ca să se vindece, sufletul omului are 
nevoie de iubire. Îmbrățișarea este cea mai 

mare terapie posibilă! 
 

         Corpul are nevoie de apă, hrană, odihnă, sufletul are 
nevoie de iubire și de îmbrățișări din iubire... 

ată ce ne învață Osho despre îmbrățișare în “
ego”… 

Iubirea este cel mai terapeutic fenomen care existã

"În timpul uneia dintre întâlnirile cu discipolii săi, Osho a fost 
rugat să răspundă la următoarea întrebare: 

”De ce este îmbrãţişarea un instrument vindec
eficient? Pânã nu demult credeam cã luciditatea, inteligen
autoanaliza sunt principalele instrumente vindecãtoare, dar ele 
nu înseamnã nimic prin comparaţie cu îmbrãţişarea.”

Omul simte nevoia sã fie dorit. Aceasta este una din 
principalele nevoi ale fiinţei umane. Dacã nu se simte iubit, 
omul începe sã moarã. Dacã simte cã viaţa sa nu conteaz
pentru nimeni, ea îşi pierde semnificaţia chiar pentru el însuşi.

De aceea, iubirea este cea mai mare terapie posibilã. Lumea are 
nevoie de terapie tocmai pentru cã îi lipseşte iubirea.

Într-o lume plinã de iubire, terapia nu ar fi necesarã deloc; 
iubirea ar fi mai mult decât suficientã. Îmbrã
altceva decât un gest de iubire, de cãldurã, de aten
senzaţie de cãldurã provenitã de la cealaltã persoanã poate 
vindeca multe boli, inclusiv rãceala şi egoul. Ea este suficientã 
pentru a te transforma din nou într-un copil. 

La ora actualã, psihologii au înţeles cã dacã nu este îmbrã
sãrutat suficient de mult, copilul nu poate creşte normal. Lui îi 
lipseşte un anumit tip de hranã. Sufletul are nevoie d
fel ca şi trupul. Îi poţi îndeplini copilului toate nevoile fizice, 
dar dacã nu îl îmbrãţişezi niciodatã, el nu va creşte normal. 
Psihicul lui nu se va dezvolta. Se va simţi tot timpul trist, 
neglijat, ignorat, neiubit. A fost hrãnit fizic, dar nu şi afectiv.

Cercetãtorii au remarcat faptul cã dacã nu este îmbrã
copilul scade în dimensiuni şi poate chiar muri, chiar dacã îi 

I 
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asimetric, această asimetrie variind ea însăşi în timp. Într-
işnuiţi fiinţează ori în trecut, ori în viitor, 

având perioade mai lungi sau mai scurte de timp în care 
retrăiesc mai mult sau mai puţin intens, prin evocare şi 
rememorare, acţiuni sau stări din trecut, sau în care „visează”, 

ar dori să experimenteze 

Osho: Ca să se vindece, sufletul omului are 
țișarea este cea mai 

mare terapie posibilă! 

Corpul are nevoie de apă, hrană, odihnă, sufletul are 
țișări din iubire...  

ță Osho despre îmbrățișare în “Cartea despre 

eutic fenomen care existã 

"În timpul uneia dintre întâlnirile cu discipolii săi, Osho a fost 

ţişarea un instrument vindecãtor atât de 
eficient? Pânã nu demult credeam cã luciditatea, inteligenţa şi 
autoanaliza sunt principalele instrumente vindecãtoare, dar ele 

ţişarea.” 

Omul simte nevoia sã fie dorit. Aceasta este una din 
ã nu se simte iubit, 
ţa sa nu conteazã 

pentru nimeni, ea îşi pierde semnificaţia chiar pentru el însuşi. 

De aceea, iubirea este cea mai mare terapie posibilã. Lumea are 
nevoie de terapie tocmai pentru cã îi lipseşte iubirea. 

nu ar fi necesarã deloc; 
iubirea ar fi mai mult decât suficientã. Îmbrãţişarea nu este 
altceva decât un gest de iubire, de cãldurã, de atenţie. Simpla 

ãldurã provenitã de la cealaltã persoanã poate 
l. Ea este suficientã 

ã dacã nu este îmbrãţişat şi 
sãrutat suficient de mult, copilul nu poate creşte normal. Lui îi 
lipseşte un anumit tip de hranã. Sufletul are nevoie de hranã, la 
fel ca şi trupul. Îi poţi îndeplini copilului toate nevoile fizice, 

ã, el nu va creşte normal. 
Psihicul lui nu se va dezvolta. Se va simţi tot timpul trist, 

nu şi afectiv. 

Cercetãtorii au remarcat faptul cã dacã nu este îmbrãţişat, 
copilul scade în dimensiuni şi poate chiar muri, chiar dacã îi 

este asiguratã hrana fizicã. Corpul este îngrijit, dar sufletului îi 
lipseşte iubirea. El se izoleazã, devine rupt de

Iubirea asigurã aceastã punte, ea este rãdãcina noastrã. Aşa cum 
respiraţia este esenţialã pentru corpul fizic 
mai respirãm, corpul moare –, iubirea reprezintã respira
interioarã a sufletului. Acesta trãieşte prin iubi

Din 100 de cazuri, 90 de oameni bolnavi suferã în primul rând 
pentru cã nu au avut parte de iubire. De aceea, dacã terapeutul 
simte o grijã deosebitã faţã de pacientul sãu, hrãnindu
iubire şi împlinindu-i aceastã nevoie, starea acestuia din urmã s
poate schimba în mod miraculos. 

Dincolo de orice îndoialã, iubirea este cel mai terapeutic 
fenomen care existã.         […….] 

Dacă îmbrățișezi un om cu iubire și căldură, intri 
imediat în contact cu copilul din el 

Îmbrãţişarea este doar un gest care ami
pot spune prea multe despre acest gest, dar unul din lucrurile pe 
care trebuie sã le înţelegeţi este urm
moare, iar în om se naşte adolescentul; cã adolescentul moare, 
iar în el se naşte adultul tânãr; cã şi acesta moare, iar în om se 
naşte adultul matur, şi aşa maideparte –

Copilul nu moare niciodatã – nicio etapã nu moare. Copilul 
rãmâne de-a pururi, înconjurat de alte experienţe, de 
adolescenţã, apoi de tinereţe, de maturitate şi de b
nu moare. Omul este la fel ca o ceapã, alcãtuit din mai multe 
straturi succesive. Dacã decojeşti ceapa, vei descoperi în curând 
foile fragede din interior. Cu cât te apropii mai mult de miez, cu 
atât mai fragede devin ele. Acelaşi lucru este valabil
ce priveşte omul: dacã pãtrunzi adânc în interiorul lui vei 
descoperi întotdeauna copilul inocent, iar contactul cu acesta 
este inevitabil un gest terapeutic. 
asemenea contact. Dacã îmbrãţişezi un om cu c
dacã îmbrãţişarea ta nu reprezintã un simplu gest golit de 
semnificaţie, ci unul autentic, dacã inima ta participã la el, intri 
imediat în contact cu copilul inocent din el. Revenirea acestuia 
la suprafaţã reprezintã un act cu o imensã valoare terapeuti
întrucât inocenţa copilului este vindec
fost coruptã. Ai atins astfel miezul pur al persoanei în care 
corupţia nu a pãtruns niciodatã, iar acest lucru este suficient 
pentru a declanşa procesul de vindecare.
puri, atât de plini de vitalitate, debordeazã de atâta energie. 
Regãsirea acestei energii este suficientã pentru a
om. 

Important este sã scoţi acest copil la lumin
este una din modalitãţile cele mai eficiente".
"Despre Ego", Osho 

 

 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate 

Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019Lohanul nr.  50,  decembrie,  2019 

este asiguratã hrana fizicã. Corpul este îngrijit, dar sufletului îi 
lipseşte iubirea. El se izoleazã, devine rupt de existenţa-mamã. 

Iubirea asigurã aceastã punte, ea este rãdãcina noastrã. Aşa cum 
ã pentru corpul fizic – dacã încetãm sã 

, iubirea reprezintã respiraţia 
interioarã a sufletului. Acesta trãieşte prin iubire. 

Din 100 de cazuri, 90 de oameni bolnavi suferã în primul rând 
pentru cã nu au avut parte de iubire. De aceea, dacã terapeutul 

ã de pacientul sãu, hrãnindu-l cu 
i aceastã nevoie, starea acestuia din urmã se 

Dincolo de orice îndoialã, iubirea este cel mai terapeutic 

țișezi un om cu iubire și căldură, intri 

ţişarea este doar un gest care aminteşte de unitate. Nu se 
pot spune prea multe despre acest gest, dar unul din lucrurile pe 

ţelegeţi este urmãtorul: ideea cã un copil 
moare, iar în om se naşte adolescentul; cã adolescentul moare, 

i acesta moare, iar în om se 
– este greşitã. 

nicio etapã nu moare. Copilul 
a pururi, înconjurat de alte experienţe, de 

ţe, de maturitate şi de bãtrâneţe, dar 
Omul este la fel ca o ceapã, alcãtuit din mai multe 

straturi succesive. Dacã decojeşti ceapa, vei descoperi în curând 
foile fragede din interior. Cu cât te apropii mai mult de miez, cu 
atât mai fragede devin ele. Acelaşi lucru este valabil şi în ceea 
ce priveşte omul: dacã pãtrunzi adânc în interiorul lui vei 
descoperi întotdeauna copilul inocent, iar contactul cu acesta 

 Îmbrãţişarea permite un 
ţişezi un om cu cãldurã, cu iubire, 

ã un simplu gest golit de 
ã inima ta participã la el, intri 

imediat în contact cu copilul inocent din el. Revenirea acestuia 
ã reprezintã un act cu o imensã valoare terapeuticã, 

întrucât inocenţa copilului este vindecãtoare în sine. Ea nu a 
fost coruptã. Ai atins astfel miezul pur al persoanei în care 

ãtruns niciodatã, iar acest lucru este suficient 
pentru a declanşa procesul de vindecare. Copiii sunt atât de 
ri, atât de plini de vitalitate, debordeazã de atâta energie. 

Regãsirea acestei energii este suficientã pentru a-l vindeca pe 

ţi acest copil la luminã, iar îmbrãţişarea 
ţile cele mai eficiente". Fragment din Cartea 
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Toate  secretele fericirii într-o singură 
pildă a Regelui Solomon

      Atunci când Regele Solomon a coborât de pe munte, cei 
adunați i-au spus: 

– Eşti sursa noastră de inspirație. Cuvintele tale transformă 
inimi, iar înțelepciunea ne luminează minţile. Suntem 
nerăbdători să te ascultăm. 

– Spuneți-ne cine suntem? 

El a zâmbit şi a spus: 

– Sunteți lumina lumii. Sunteți – stelele. Sunte
adevărului. În fiecare dintre voi e Universul. Coborâ
inimă, întrebați-vă inima, ascultați prin iubirea voastră. Fericiți 
sunt cei care cunosc limba lui Dumnezeu. 

– Care este sensul vieții? 

– Viața este o cale, un scop și o răsplată. Viața este un dans al 
Iubirii. Misiunea voastră este să înfloriți. Să exişti 
mare dar pentru lume. Viața voastră este istoria Universului. De 
aceea, este mai frumoasă decât toate teoriile. Trata
sărbătoare. Viața este alcătuită din
sensul prezentului – e să fii în prezent. 

– De ce ne urmăresc nenorocirile? 

– Ce ai semănat, aceea culegi. Nenorocirea este alegerea ta. 
Sărăcia este creația omului. Iar amărăciunea este rodul 
ignoranței. Învinuind, pierdeți puterea și dorind cu pasiune, 
alungați fericirea. Sărac devine cel care irose
lăsați mulțimea să vă ruineze sufletul. 

– Cum să depășim nenorocirile? 

– Nu vă judecați. Căci sunteți divini. Nu vă comparați și nu 
împărtășiți. Mulțumiți pentru tot. Bucurați-vă, pentru că bucuria 
face minuni. Iubiți-vă pentru ca cei care se iubesc pe sine, 
iubesc totul. Binecuvântaţi pericolele, pentru că cei curajo
găsesc fericire. Rugați-vă în bucurie – și nenorocirea vă va 
ocoli. Rugați-vă, dar nu negociați cu Dumnezeu. Să ştiţi că 
lauda este cea mai bună rugăciune, iar fericirea este cea mai 
bună hrană pentru suflet. 

– Care este calea spre fericire? 

– Sunt fericiți cei ce iubesc, cei ce sunt mulțumiți. Fericiți sunt 
cei pașnicii. Fericiți sunt cei care găsesc raiul în sine. Ferici
sunt cei ce caută. Fericiți sunt cei care-şi împlinesc destinul. 
Fericiți sunt cei care au cunoscut Unitatea. Ferici
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o singură 
pildă a Regelui Solomon 

Atunci când Regele Solomon a coborât de pe munte, cei 

ție. Cuvintele tale transformă 
nea ne luminează minţile. Suntem 

stelele. Sunteți – templul 
adevărului. În fiecare dintre voi e Universul. Coborâți mintea în 

ți prin iubirea voastră. Fericiți 

ța este o cale, un scop și o răsplată. Viața este un dans al 
ți. Să exişti – este un 

ța voastră este istoria Universului. De 
aceea, este mai frumoasă decât toate teoriile. Tratați viața ca o 

ța este alcătuită din prezent. Iar 

semănat, aceea culegi. Nenorocirea este alegerea ta. 
ția omului. Iar amărăciunea este rodul 

ței. Învinuind, pierdeți puterea și dorind cu pasiune, 
Sărac devine cel care irosește timpul. Nu 

ți. Căci sunteți divini. Nu vă comparați și nu 
vă, pentru că bucuria 

vă pentru ca cei care se iubesc pe sine, 
uvântaţi pericolele, pentru că cei curajoși 

și nenorocirea vă va 
ți cu Dumnezeu. Să ştiţi că 

lauda este cea mai bună rugăciune, iar fericirea este cea mai 

ți cei ce iubesc, cei ce sunt mulțumiți. Fericiți sunt 
raiul în sine. Fericiți 
şi împlinesc destinul. 

cunoscut Unitatea. Fericiți sunt cei care 

au cunoscut gustul lui Dumnezeu. Ferici
armonie. Fericiți sunt cei iertători. 

– Care este secretul abundenței? 

– Viaţa voastră este o mare comoară a lui Dumnezeu, iar 
Dumnezeu – e comoara inimii omului.
inepuizabilă, iar abundența din jur este nelimitată. Lumea este 
suficient de bogată, pentru ca fiecare să devină bogat. Cu cât 
mai mult oferi, cu atât mai mult vei ob
pragul casei voastre. Deschide-ţi abunden
totul în aurul vieții. Fericiți sunt cei care găsesc comori în ei 
înșiși. 

– Cum să trăiești în lumină? 

– Beți din fiecare moment al vieții, pentru că o viață netrăită dă 
naștere tristeții. Și să știţi că ce este în interior, es
Întunericul lumii este din întunericul inimii. Omul este sămân
soarelui. Fericirea este răsăritul soarelui. Contemplarea lui 
Dumnezeu este dizolvarea în lumină. Iluminarea este strălucirea 
miilor de sori. Fericiți sunt cei care-şi doresc

– Cum să găsim armonie? 

– Trăiți simplu. Nu faceți nimănui rău. Nu invidiați. Lăsați 
îndoielile să curețe, nu să aducă neputință. 
frumosului. Creați pentru creație, nu pentru 
recunoștință. Transformați trecutul uitând de el. Aduceț
nou în lume. Umpleți corpul de iubire.
pentru că iubirea inspiră. Unde este dragoste 
Dumnezeu. 

– Cum să atingi perfecțiunea vieții? 

– Omul fericit îi transformă pe mulți. Oamenii nefericiți rămân 
sclavi, pentru că fericirea iubește libertate. Bucuria este acolo 
unde e libertate. Învățați arta fericirii. Fiți deschiși lumii, iar 
lumea vi se va deschide vouă. 

Şi privindu-i pe toţi cu dragoste el a adăugat 
deschide Tăcerea. Doar fiți voi înșivă. 
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au cunoscut gustul lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei care sunt în 

Viaţa voastră este o mare comoară a lui Dumnezeu, iar 
nimii omului. Bogăția din voi este 

ța din jur este nelimitată. Lumea este 
suficient de bogată, pentru ca fiecare să devină bogat. Cu cât 
mai mult oferi, cu atât mai mult vei obține. Fericirea stă în 

i abundența. Și transformați 
ții. Fericiți sunt cei care găsesc comori în ei 

ți din fiecare moment al vieții, pentru că o viață netrăită dă 
ștere tristeții. Și să știţi că ce este în interior, este şi afară. 

Întunericul lumii este din întunericul inimii. Omul este sămânța 
soarelui. Fericirea este răsăritul soarelui. Contemplarea lui 
Dumnezeu este dizolvarea în lumină. Iluminarea este strălucirea 

şi doresc lumină. 

ți simplu. Nu faceți nimănui rău. Nu invidiați. Lăsați 
țe, nu să aducă neputință.  Dedicați-vă viaţa 

ți pentru creație, nu pentru 
ți trecutul uitând de el. Aduceți ceva 

ți corpul de iubire. Deveniți energia iubirii, 
pentru că iubirea inspiră. Unde este dragoste – acolo este 

 

ți. Oamenii nefericiți rămân 
ște libertate. Bucuria este acolo 

țați arta fericirii. Fiți deschiși lumii, iar 

i pe toţi cu dragoste el a adăugat – dar multe vă va 
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Un străvechi text din India ne prezintă 
secretele speciilor interdimensionale

 din Univers 

        Textul antic Mahabharata, scris în limba sanscrită, 
vorbeşte despre mai multe rase interdimensionale care 
populează imensitatea Creaţiei.  

Aceste entităţi nonfizice se clasifică în: 
- daityas (genii); 
- danavas (giganții); 
- dasyus (barbarii); 
- kalakanjas (spiritele stelare); 
- kalejas (demonii timpului); 
- khalins (treierătorii); 
- naga (șerpii); 
- nivata-kavacas (purtătorii de armuri impenetrabile)
- paulomas (fiii înţeleptului Pulastya); 
- pisacas (mâncătorii de carne vie); 
- rakshasas (pribegii demoni ai nopţii). 

Toate aceste categorii de entităţi se pot grupa în patru mari 
clase: fiinţe zeieşti (Deva), entităţi numite Asura („anti
asemănători titanilor din mitologia greacă), Yaksha (spiritele 
naturii) şi Rakshasa (demoni).  

Diferitele lumi paralele sunt cunoscute de hinduşi sub numele 
de Loka. Există 7 lumi superioare: Bhur Loka, Bhuvar Loka, 
Svar Loka, Mahar Loka, Jana Loka, Tapo Loka, Sat
Şi 7 lumi inferioare: Atalam, Vitalam, Sutalam, Tala
Rasa-Talam, Maha-Talam, Patalam.  

Fiecare dintre aceste lumi este caracterizată de o frecvenţă 
globală de vibraţie specifică. Spaţiul şi timpul sunt percepute 
diferit în fiecare dintre ele, în strânsă corelaţie cu frecvenţa 
vibratorie specifică şi cu nivelul de conştiinţă corespondent.
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Un străvechi text din India ne prezintă 
secretele speciilor interdimensionale 

, scris în limba sanscrită, 
vorbeşte despre mai multe rase interdimensionale care 

 

kavacas (purtătorii de armuri impenetrabile); 

Toate aceste categorii de entităţi se pot grupa în patru mari 
clase: fiinţe zeieşti (Deva), entităţi numite Asura („anti-zei”, 

ori titanilor din mitologia greacă), Yaksha (spiritele 

Diferitele lumi paralele sunt cunoscute de hinduşi sub numele 
de Loka. Există 7 lumi superioare: Bhur Loka, Bhuvar Loka, 
Svar Loka, Mahar Loka, Jana Loka, Tapo Loka, Satya Loka.  
Şi 7 lumi inferioare: Atalam, Vitalam, Sutalam, Tala-Talam, 

Fiecare dintre aceste lumi este caracterizată de o frecvenţă 
globală de vibraţie specifică. Spaţiul şi timpul sunt percepute 

le, în strânsă corelaţie cu frecvenţa 
vibratorie specifică şi cu nivelul de conştiinţă corespondent. 

 

Preacuviosul Părinte Cleopa şi
brazii cu rădăcini

 
 Sociolog  Ingride Emanuela BUJDER 

        “Odată era părintele în cimitir şi a spus unor fr
băieţi, sunteţi înalţi ca brazii, dar tot ca brazii puteţi cădea la o furtună, pentru 
că nu vă înfingeţi rădăcinile în Sfânta Scriptură şi în Vieţile Sfinţilor Părinţi, 
care sunt ca o carte pentru noi”. (După: Profetii si marturii
vremea de acum, Editura Cartea Ortodoxa, Alexandria 2008)

       Poţi să cunoşti pe cineva fără ca să
mai mult, să îl simţi ca fiind apropiat sufletului tău şi casei tale? 

*** 

Bunul Dumnezeu mi-a purtat paşii, când timpul meu s
spre o lume vie, găzduită de munţii adânci ai Moldovei, unde 
tot ce fiinţează respiră aerul înnobilat de Duh Sfânt, îmbrăţişând 
de veacuri pe trăitorii adevăratei credinţe întru Hristos.

Erau locuri căutate deopotrivă de pelerini ş
istoria, cultura şi poveştile spuse din om în om erau legănate de 
meleaguri de o cuminte frumuseţe, plină de pace. Mă 
desfătaseră de multe ori miresmele acestor munţi, vizitând 
mănăstirile lui renumite şi semeţe, ca nişte faruri călăuzit
noaptea istoriei noastre trecute şi viitoare, fără să
tainele şi comorile ascunse. Mă vrăjea apa ce susura a chemare, 
cerul prea senin sau poate prea întunecat, mă uimea zăpada 
zgrunţuroasă pe care o găseam stăpână primăvara pe malurile 
săpate de ape la margini de codru, drumul către mănăstirile 
Secu şi Sihăstria, care se tot îngusta, apărat de copacii bătrâni, 
de păsări, de ape. Îmi găseam liniştea în bisericile vechi, unde 
domnea o pace adâncă, căutând să înţeleg ce era cu rânduielile 
mănăstirilor, căci nu-mi erau deloc familiare. 

Multe au cuprins ochii mei, dar puţine m
cine ştie ce treburi o fi avut sufletul meu pe atunci, că nu i
ştiut voia şi nici el nu stătea de veghe în miez de noapte, cu 
candela aprinsă, ci căuta să lenevească la soare, admirându
oglindă, cât era ziua de lungă. Noroc cu lecturile spre care mă 
avântam cu mare drag, să-mi pot cunoaşte Învăţătorii, dar şi cu 
oamenii pe care viaţa mi i-a adus aproape, când aveam mai 
mare nevoie, căci învăţând din trăirile şi vorbele lor, iubind şi 
suferind şi eu, după putere, am deschis ochii, cât să văd câte o 
sămânţă sfinţită, ce prindea curaj să rodească în pământ 
primitor. 

Până într-o zi, când, căutând urma Părintelui cu mai multă râvnă 
la mănăstirea Sihăstria, paşii m-au purtat către un colţ de rai 
căci numai un cimitir ce ocroteşte atâtea oseminte sfinte poate fi 
numit aşa. Niciunde n-am simţit atâta viaţa, ce pulsa într
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Preacuviosul Părinte Cleopa şi 
brazii cu rădăcini 

Ingride Emanuela BUJDER - Vaslui 

Odată era părintele în cimitir şi a spus unor fraţi aceste cuvinte: “Măi, 
băieţi, sunteţi înalţi ca brazii, dar tot ca brazii puteţi cădea la o furtună, pentru 
că nu vă înfingeţi rădăcinile în Sfânta Scriptură şi în Vieţile Sfinţilor Părinţi, 

Profetii si marturii crestine pentru 
, Editura Cartea Ortodoxa, Alexandria 2008) 

Poţi să cunoşti pe cineva fără ca să-l fi văzut vreodată, chiar 
mai mult, să îl simţi ca fiind apropiat sufletului tău şi casei tale?  

ând timpul meu s-a copt, 
spre o lume vie, găzduită de munţii adânci ai Moldovei, unde 
tot ce fiinţează respiră aerul înnobilat de Duh Sfânt, îmbrăţişând 
de veacuri pe trăitorii adevăratei credinţe întru Hristos. 

Erau locuri căutate deopotrivă de pelerini şi de turişti, unde 
istoria, cultura şi poveştile spuse din om în om erau legănate de 
meleaguri de o cuminte frumuseţe, plină de pace. Mă 
desfătaseră de multe ori miresmele acestor munţi, vizitând 
mănăstirile lui renumite şi semeţe, ca nişte faruri călăuzitoare în 
noaptea istoriei noastre trecute şi viitoare, fără să-i cunosc 
tainele şi comorile ascunse. Mă vrăjea apa ce susura a chemare, 
cerul prea senin sau poate prea întunecat, mă uimea zăpada 
zgrunţuroasă pe care o găseam stăpână primăvara pe malurile 
pate de ape la margini de codru, drumul către mănăstirile 

Secu şi Sihăstria, care se tot îngusta, apărat de copacii bătrâni, 
de păsări, de ape. Îmi găseam liniştea în bisericile vechi, unde 
domnea o pace adâncă, căutând să înţeleg ce era cu rânduielile 

mi erau deloc familiare.  

Multe au cuprins ochii mei, dar puţine m-au găsit acasă, căci 
cine ştie ce treburi o fi avut sufletul meu pe atunci, că nu i-am 
ştiut voia şi nici el nu stătea de veghe în miez de noapte, cu 

căuta să lenevească la soare, admirându-se în 
oglindă, cât era ziua de lungă. Noroc cu lecturile spre care mă 

mi pot cunoaşte Învăţătorii, dar şi cu 
a adus aproape, când aveam mai 

ând din trăirile şi vorbele lor, iubind şi 
suferind şi eu, după putere, am deschis ochii, cât să văd câte o 
sămânţă sfinţită, ce prindea curaj să rodească în pământ 

o zi, când, căutând urma Părintelui cu mai multă râvnă 
au purtat către un colţ de rai – 

căci numai un cimitir ce ocroteşte atâtea oseminte sfinte poate fi 
am simţit atâta viaţa, ce pulsa într-un 
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spaţiu limitat doar de blânda strajă a brazilor rugători, prezenţi 
veşnic la slujbele pe care sfinţii părinţi ce odihneau acolo le 
ţineau în ceruri. Am închis atunci ochii să aud cuvintele, 
cântecul viu al brazilor, murmurul ce purta şoaptele Părintelui, 
care predică, sfătuieşte, dojeneşte, îndrumă pe oricine a chemat 
la el. 

Am revenit iar şi iar, în primăveri şi în toamne, ca să
pe Părinte, cu dor şi cu teamă, căci multe din ce m
cărţile sale nu le-am înfăptuit. Mereu m-am întors, să
neputinţele ce s-au înmulţit, puţina voinţă pentru a împlini 
cuvintele de povaţă, cele scrise şi cele pe care brazii mi le 
şoptiseră cu atâta bunăvoinţă. La început mi-a cucerit inima, dar 
mintea se răzvrătea, memoria trăirilor se îndepărta, făcând  loc 
nimicurilor, apoi iar a cucerit-o, dar sufletul se întorcea cu faţa 
spre trăiri pieritoare, spre griji sau spre mici străluciri lumeşti. 
Cu anii, s-a îndurat Dumnezeu de mine, de am întors spatele 
mai multor neputinţe, pe care acum mi le ştiam şi am revenit cu 
o singură dorinţă înaintea Părintelui: să primesc binecuvântarea 
Sa.  

Orice aş fi fost, orice chip aş fi avut,  în clipa sosirii la noua lui 
chilie, construită dintr-o fărâmă de cer, la care brazii mă 
îngăduiau să trimit mesajele sufletului meu plin de speranţă, am 
simţit binecuvîntarea Lui. Iar dacă era nor pe cerul Sihă
când pătrundeam în casa brazilor, se lumina şi o mică rază ne 
trimitea semn de bun venit, mie şi celor dragi ai mei, căci acum 
Părintele devenise şi al lor, era de-al casei. Dacă domnea 
soarele, sclipiri de lumină străluceau printre morminte şi cop
se legănau uşor, ridicând bucuria noastră la uşa locului său de 
rugăciune. Inima, îmbujorată de primăvăraticele mele trăiri, 
asculta şi primea toată vorba cea curată a bunului Părinte, 
pentru iertare şi mântuire. 

Mă aplecam  lângă mormânt, refuzând să cred că înseamnă 
altceva decât o poartă deschisă şi nu ştiam cu ce să încep, cu 
oful meu sau cu mulţumirea că ne-a primit aşa de bine, ori poate 
cu toate ce ar fi fost de folos mie şi tuturor celor dragi, 
străduindu-mă să nu uit pe nimeni. Toate i le spun
aparent tăcută spovedanie, dar cu arzător zbucium şi îndurerată 
trăire.Iar el era chiar acolo, ştiam asta, de fiecare dată, dându
răspunsurile de care aveam nevoie, în inimă şi în gând, căci una 
erau în faţa lui. 

Cu mâna ce nu se lăsa despărţită de marmura rece, îi trimiteam 
o lacrimă pentru nechemare în timpul nevoirii Sale pe acele 
calde meleaguri de tradiţie duhovnicească şi o lacrimă a 
bucuriei şi mulţumirii pentru veşnica Sa binecuvântare, ca 
simplu muritor ce doreşte să fie pe Cale, dar care ştie că are 
nevoie de bună îndrumare.  

Într-un târziu, mă ridicam să plec, căci suportam greu prea 
plinul trăirii. Încă o dată închideam ochii şi ascultam şoaptele 
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spaţiu limitat doar de blânda strajă a brazilor rugători, prezenţi 
slujbele pe care sfinţii părinţi ce odihneau acolo le 

ţineau în ceruri. Am închis atunci ochii să aud cuvintele, 
cântecul viu al brazilor, murmurul ce purta şoaptele Părintelui, 
care predică, sfătuieşte, dojeneşte, îndrumă pe oricine a chemat 

enit iar şi iar, în primăveri şi în toamne, ca să-l cunosc 
pe Părinte, cu dor şi cu teamă, căci multe din ce m-au învăţat 

am întors, să-mi ierte 
au înmulţit, puţina voinţă pentru a împlini 

de povaţă, cele scrise şi cele pe care brazii mi le 
a cucerit inima, dar 

mintea se răzvrătea, memoria trăirilor se îndepărta, făcând  loc 
o, dar sufletul se întorcea cu faţa 

trăiri pieritoare, spre griji sau spre mici străluciri lumeşti. 
a îndurat Dumnezeu de mine, de am întors spatele 

mai multor neputinţe, pe care acum mi le ştiam şi am revenit cu 
o singură dorinţă înaintea Părintelui: să primesc binecuvântarea 

Orice aş fi fost, orice chip aş fi avut,  în clipa sosirii la noua lui 
o fărâmă de cer, la care brazii mă 

îngăduiau să trimit mesajele sufletului meu plin de speranţă, am 
simţit binecuvîntarea Lui. Iar dacă era nor pe cerul Sihăstriei, 
când pătrundeam în casa brazilor, se lumina şi o mică rază ne 
trimitea semn de bun venit, mie şi celor dragi ai mei, căci acum 

al casei. Dacă domnea 
soarele, sclipiri de lumină străluceau printre morminte şi copacii 
se legănau uşor, ridicând bucuria noastră la uşa locului său de 
rugăciune. Inima, îmbujorată de primăvăraticele mele trăiri, 
asculta şi primea toată vorba cea curată a bunului Părinte, 

cred că înseamnă 
altceva decât o poartă deschisă şi nu ştiam cu ce să încep, cu 

a primit aşa de bine, ori poate 
cu toate ce ar fi fost de folos mie şi tuturor celor dragi, 

mă să nu uit pe nimeni. Toate i le spuneam într-o 
aparent tăcută spovedanie, dar cu arzător zbucium şi îndurerată 
trăire.Iar el era chiar acolo, ştiam asta, de fiecare dată, dându-mi 
răspunsurile de care aveam nevoie, în inimă şi în gând, căci una 

ită de marmura rece, îi trimiteam 
o lacrimă pentru nechemare în timpul nevoirii Sale pe acele 
calde meleaguri de tradiţie duhovnicească şi o lacrimă a 
bucuriei şi mulţumirii pentru veşnica Sa binecuvântare, ca 

care ştie că are 

un târziu, mă ridicam să plec, căci suportam greu prea 
plinul trăirii. Încă o dată închideam ochii şi ascultam şoaptele 

brazilor, îi salutam cu drag şi, în timp ce picioarele se înfingeau 
în asfaltul potecii, privirea îmbrăţişa totul, căutând un sprijin 
pentru inima zgribulită, care dorea să se încălzească încă o dată. 
Găseam într-o clipă reazem în crucea albă a mormântului 
bunului Părinte.   

*** 

Cu fiecare despărţire sufletul se tânguieşte mai mult, doinind
dor de Lumină şi Chemare, iar mica inimă muritoare tresaltă de 
bucurie şi speranţă, ştiind că Darul primit nu se va pierde 
curând şi că multe drumuri vor fi de acum mai luminate, până 
când va veni vremea întoarcerii. 

Mărturia unei pustnice ce trăie
nevăzută în munții Neamțului despre cei ce 

plâng și se roagă pentru lume

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh![1]

Îmi cer iertare, Preacuvioase Părinte Ioanichie[2], că aşa târziu 
v-am trimis aceste rânduri. Mărturisesc că eu am scris pe hâr
întâmplarea întâlnirii mele cu monahia Teodora, aşa cum m
sfătuit când eram sub mantie, chiar în acele zile cât am stat la 
Sihăstria, după călugărie, căci m-am gândit să nu mai uit din 
acea întâlnire anumite vorbe sau cuvinte.

Deoarece am scris repede şi grăbit, şi fiind presat de timp, 
inevitabil am scris şi mai urât şi greu de înţeles, aşa că m
gândit să scriu mai clar şi mai citeţ şi să vă trimit scrisoarea. 
Dar, pe de o parte, din lâncezeală şi, pe de altă parte, din lipsa 
de timp a unui program încărcat, am tot amânat. Iată însă că în 
această seară, după ce am venit de la înmormântarea Părintelui 
Ieroschimonah Onufrie, pe care l-am cunoscut personal, mişcat 
profund de această viaţă înşelătoare şi pătruns de această tainică 
filosofie a morţii, pentru cei împăcaţi cu Dumnezeu şi cu 
aproapele – bucurie, iar pentru cei roşi de viermele conştiinţei şi 
neîmpăcaţi cu cei din jur – groază şi cutremur; cuprins deci de 
aceste sentimente, ignorând oboseala şi celelalte neputinţe ale 
mele, m-am hotărât să vă scriu cele ce urmează:

În seara zilei de 14 august 1999, fiind paracliser la biserică, am 
văzut în jurul orelor 17 o maică ce prin îmbrăcăminte părea o 
oarecare monahie de chinovie şi nu dădea de bănuit că este o 
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brazilor, îi salutam cu drag şi, în timp ce picioarele se înfingeau 
, privirea îmbrăţişa totul, căutând un sprijin 

pentru inima zgribulită, care dorea să se încălzească încă o dată. 
o clipă reazem în crucea albă a mormântului 

Cu fiecare despărţire sufletul se tânguieşte mai mult, doinind a 
dor de Lumină şi Chemare, iar mica inimă muritoare tresaltă de 
bucurie şi speranţă, ştiind că Darul primit nu se va pierde 
curând şi că multe drumuri vor fi de acum mai luminate, până 

Mărturia unei pustnice ce trăiește 
ții Neamțului despre cei ce 

și se roagă pentru lume 

 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh![1] 

Îmi cer iertare, Preacuvioase Părinte Ioanichie[2], că aşa târziu 
am trimis aceste rânduri. Mărturisesc că eu am scris pe hârtie 

întâmplarea întâlnirii mele cu monahia Teodora, aşa cum m-aţi 
sfătuit când eram sub mantie, chiar în acele zile cât am stat la 

am gândit să nu mai uit din 
acea întâlnire anumite vorbe sau cuvinte. 

pede şi grăbit, şi fiind presat de timp, 
inevitabil am scris şi mai urât şi greu de înţeles, aşa că m-am 
gândit să scriu mai clar şi mai citeţ şi să vă trimit scrisoarea. 
Dar, pe de o parte, din lâncezeală şi, pe de altă parte, din lipsa 

gram încărcat, am tot amânat. Iată însă că în 
această seară, după ce am venit de la înmormântarea Părintelui 

am cunoscut personal, mişcat 
profund de această viaţă înşelătoare şi pătruns de această tainică 

, pentru cei împăcaţi cu Dumnezeu şi cu 
bucurie, iar pentru cei roşi de viermele conştiinţei şi 

groază şi cutremur; cuprins deci de 
aceste sentimente, ignorând oboseala şi celelalte neputinţe ale 

ă vă scriu cele ce urmează: 

În seara zilei de 14 august 1999, fiind paracliser la biserică, am 
văzut în jurul orelor 17 o maică ce prin îmbrăcăminte părea o 
oarecare monahie de chinovie şi nu dădea de bănuit că este o 
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pustnică. Ceea ce mi-a atras atenţia a fost faptul că era cu totul 
absorbită de o altă lume şi plângea domol şi liniştit, rugându-se 
cu un şirag de metanii, retrasă lângă un colţ al bisericii. 
Deoarece toţi părinţii erau la masă, înainte de privegherea 
Adormirii Maicii Domnului, eu am fost singurul care am văzut-
o, fiind încă la biserică. Invitând-o la masă, m-a refuzat delicat, 
în sensul că nu mi-a mai permis să-i fac o a doua invitaţie, 
spunându-mi: Părinte, nu mănânc deoarece eu ticăloasa, nimic 
lucrând, nici nu trebuie să mănânc; la care cuvinte am renunţat 
şi am plecat la ale mele treburi, în biserică. 

Trebuie să menţionez starea de permanentă umilinţă şi plângere 
în care se afla chiar şi când vorbea cu mine, neputând a se 
stăpâni. În timp ce aprindeam candelele în biserică, s-a apropiat 
cu sfială de locul unde eram şi m-a rugat, zicându-mi: Părinte, 
v-aş ruga ceva, că eu sunt străină şi aici nu cunosc pe nimeni, 
aşa că am îndrăznit la Sfinţia Voastră. Iar eu am răspuns: Dacă 
îmi stă în putinţă, v-aş ajuta. Şi întrebând-o de la ce mănăstire 
este, mi-a zis că de la mănăstirea Pasărea (Bucureşti). Părinte, 
eu am fost trimisă de ascultare de duhovnicul meu să trimit un 
plic la poştă, însă n-am prin cine să-l trimit. Şi la sugestia mea 
de a-l pune singură la poştă atunci când se întoarce, de-abia 
atunci, silită de împrejurări, mi-a zis că nu poate, căci stă 
undeva în pădure. Când am auzit aceasta, m-am uitat la ea cu 
neîncredere, gândind în sinea mea că o fi o „pustnică de 
ogradă”, cum se zice celor ce stau de capul lor în pustie, fără 
binecuvântare, şi au rânduiala de sine neîntemeiată pe 
învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi care sunt într-o amăgire de sine. 
Dar Dumnezeu avea să-mi arate că eu aveam de fapt în faţa 
ochilor o cuvioasă „de care toată lumea nu este vrednică”, după 
cuvântul Sfântului Apostol Pavel, pe care eu, prostul şi trufaşul, 
o dispreţuisem la prima vedere. 

Am întrebat-o dacă nu se teme de fiare, la care ea mi-a răspuns: 

Părinte, eu de mică am fost obişnuită cu pădurea, cu muntele şi 
singurătatea, căci satul unde am copilărit era situat în astfel de 
locuri şi nu mă tem de animale, ci mai mult de oameni. La care 
am început să-i spun de pericolul înşelării zugrăvit în Filocalie 
şi mai ales la Sfântul Ignatie Briancianinov, la care mi-a 
răspuns, suspinând: 

Părinte, vai de noi, că nu ştim ce ne aşteaptă în ceasul morţii, ce 
chinuri suferă cei ce nu s-au pocăit! 

După aceea am întrebat-o de scrisoare şi mi-a spus că vrea să o 
trimită la Pasărea, la maica la care a fost uceniţă, pe nume 
Timoteia, urmând ca aceasta să-i trimită un colet pe adresa mea. 
Iar această maică ce se numea Teodora (ca rasoforă o chema 
Elisabeta) urma să revină pe data de 14 octombrie sau 8 
noiembrie să ia coletul de la mine. Dar nici până în ziua de 
astăzi n-a mai venit şi nici colet sau răspuns n-am primit de la 
maica Timoteia din Pasărea. 

După aceasta i-am răspuns (intenţionat făcând aceasta, căci 
începusem să-mi dau seama că este o persoană care ascunde 
taine mari) să-mi dea plicul după priveghere, nădăjduind să-mi 
spună mai multe lucruri despre pustie. 

A început privegherea, iar ea a stat într-un colţ întunecat în 
pridvor. După Slujbă, am aşteptat să plece toţi părinţii la chilii, 
după care am început s-o întreb mai multe lucruri, la care mi-a 
spus că a stat mai întâi în munţii Rarăului, dar era o zonă foarte 
rece şi aspră, iar pustnici foarte puţini, iar de câtva timp stă în 
munţii Neamţului, unde clima este mai blândă iar pustnicii mai 
mulţi, iar din locul unde stă ea cea mai aproape mănăstire e 
Sihla şi i-a luat cinci ore de mers până aici. 

M-a întrebat de numele meu ca să mă pomenească, la care i-am 
răspuns să pomenească pe Părintele Pahomie[3] cu obştea, căci 
intru şi eu acolo. Iar ea mi-a zis: 

Părinte, acolo, în acea zonă unde stau, sunt mai mulţi Părinţi şi 
doar două maici de care m-am folosit numai privindu-le, fără să 
mai vorbesc cu ele, deşi ei petrec în eremitism total, neieşind 
nici măcar la mănăstiri pentru Spovedanie (căci au duhovnici 
acolo) sau pentru a agonisi cele de nevoie; ei pomenesc la 
rugăciuni pe Părintele Pahomie cu obştea, precum şi pe 
Părintele Victorin[4] cu soborul, de aceea v-am întrebat de 
numele personal. Aceşti Părinţi se întâlnesc noaptea de câteva 
ori pe an la Peştera Sfintei Teodora şi se roagă împreună. După 
care am întrebat-o: Dacă ar vrea cineva să vină să trăiască 
acolo, ar fi primit lângă acei Părinţi? La care mi-a răspuns: Eu, 
când m-am dus prima oară, am trăit singură câţiva ani şi 
chinuindu-mă, fără să ştiu că mai există cineva împrejur; de 
abia într-un târziu am aflat de ei, fără să vreau, deci nu se pune 
problema dacă primesc pe cineva, ci poţi umbla toată pădurea 
fără să dai de ei, dacă Dumnezeu nu-i descoperă. După aceea 
mi-a spus cum a dat de un schimnic adormit întru Domnul, într-
un bordei de mult timp, neputrezit, răspândind bună-mireasmă. 
Apoi mi-a povestit despre un Părinte care a avut o vedenie 
despre Părintele Paisie Olaru şi despre slava de care s-a 
învrednicit de la Domnul. Dar nu-mi aduc aminte exact ce mi-a 
spus. 

În sfârşit, am luat plicul, iar ea a plecat spre peştera Sfintei 
Teodora, spunându-mi că va sta la peşteră, iar dimineaţa va 
pleca. M-am dus la chilie şi, pe când îmi făceam rugăciunile de 
seară, mi-a venit un gând insistent, zicându-mi: Nu cumva a fost 
un demon venit în chip de maică să te înşele, scoţându-te din 
obşte înainte de vreme la pustie? (căci atunci aveam dorinţa 
puternică de a merge la pustie, iar această întâmplare era un 
argument puternic, motivând plecarea). Du-te la peşteră şi te 
încredinţează. M-am luptat cu acest gând, dar până la urmă m-
am dus. Era ora 1 noaptea. Vă mărturisesc cu lacrimi în ochi că 
am stat un sfert de oră în gura peşterii fără să pot rosti un 
cuvânt, deşi voiam, dar de-abia deschideam gura, parcă eram 
paralizat. Ea nu m-a simţit, căci am mers uşor, iar afară bătea 
vântul puternic, vrând parcă a spune de viforul ispitelor 
sălbatice pe care le îndură pustnicii, de te înfiorezi numai 
gândindu-te. Ea era într-un colţ al peşterii şi plângea, iar printre 
lacrimi spunea numai atât: Sfântă Teodora, ajută-mă, nu mă 
lăsa! Voiam să o chem pe nume, dar nu puteam. O putere 
nevăzută mă ţinea pe loc. Am trăit clipe de o mare intensitate şi 
atunci mi-am dat seama de ce nu pierde Dumnezeu lumea, 
fiindcă încă mai are plăcuţi „care nu şi-au plecat genunchii lui 
Baal”. 
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După un timp, am putut să o chem pe nume şi i-am spus să stea 
în faţa icoanei Sfintei Teodora, cerându-i să zică: Doamne 
Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, cu 
puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Tale, cu 
rugăciunile Sfintei Teodora şi cu ale tuturor Sfinţilor Tăi, 
miluieşte-mă şi mă mântuieşte pe mine, păcătoasa. Amin. Să-şi 
facă cruce şi să sărute icoana Sfintei Teodora. Toate acestea le-a 
făcut cu multă evlavie şi umilinţă, încredinţându-mă din 
mărturiile Sfinţilor Părinţi că nu este demon (de fapt, mai târziu 
mi-am dat seama că de la Dumnezeu a fost acest gând, ca să-şi 
descopere din tainele Sale prin plăcuţii Săi). 

Deci, după ce a făcut ce i-am cerut, mi-a făcut o dezvăluire 
înfricoşată, spunându-mi: Părinte, eu ticăloasa am trăit în 
Mănăstirea Pasărea vreo 10 ani şi am fost trimisă de ascultare la 
Locurile Sfinte ca paraclisieră la o biserică românească. De 
când am intrat în mănăstire, am citit şi am râvnit Vieţile 
Sfinţilor, dar nu le-am urmat şi în fapte, ci mi-am petrecut viaţa 
în lenevire şi nepăsare. Acolo m-am îmbolnăvit de moarte şi 
mult am pătimit în acea suferinţă cumplită prin spitale. Dar într-
o zi a venit o maică la mine la spital şi mi-a spus: „Roagă-te, 
soră Elisabeta, la Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ, Hozevitul, că 
şi el a fost chinuit tot de aceeaşi boală şi tot în acest spital a 
pătimit”. După ce a plecat, eu am început să mă rog la Sfântul 
Ioan să mă tămăduiască, fiindcă nu mai puteam răbda. Şi mi s-a 
întâmplat un lucru înfricoşător (zicând aceste cuvinte, a izbucnit 
în plâns): am murit; pur şi simplu mi-am văzut sufletul uşor ca 
un fulg plutind în aer, iar trupul zăcând pe patul spitalului, hâd 
şi scârnav. S-a oprit apoi puţin, fiind inundată de lacrimile ce-i 
curgeau şiroaie şi a spus: Părinte, fac această mărturisire fraţilor 
mei în Hristos care doresc mântuirea, ca să ştie ce ne aşteaptă pe 
fiecare din noi la moarte. Şi a continuat, zicând: După ce am 
murit, au venit demonii şi m-au luat cu ei în iad – şi ce am văzut 
acolo şi ce am simţit este greu de exprimat în cuvinte şi 
necuprins de mintea omenească. De deznădejdea ce m-a 
cuprins, am început să urlu de durere şi mă rugam Maicii 
Domnului şi Sfântului Ioan Iacob să mă scoată din acea muncire 
înfricoşată. Vai, părinte, pentru o dulceaţă trecătoare a păcatului 
şi dezmierdare înşelătoare, ne facem singuri pricinuitori de 
pierzare, neştiind ce ne aşteaptă! Acolo, Părinte, am văzut 
arhierei, preoţi, arhimandriţi, stareţi şi călugări din neamul 
nostru, care se munceau mai mult decât toţi, ca unii ce au ştiut 
voia şi poruncile lui Hristos, dar nu le-au împlinit. După un 
timp, a apărut Maica Domnului cu Sfântul Ioan Iacob, cu multă 
slavă şi lumină, şi m-au scos din acele chinuri, spunând către 
demoni: „De ce aţi răpit acest suflet fără să fie judecat?” 
Imediat Maica Domnului a dispărut şi am rămas singură cu 
Sfântul Ioan, într-o câmpie întinsă şi înverzită. Sfântul Ioan m-a 
dus să vizitez locaşurile drepţilor şi, mergând, am văzut multe 
frumuseţi de nedescris şi de neînchipuit ale Raiului. Şi, zicând 
aceste cuvinte, începuse a iradia faţa ei de o bucurie străină de 
această lume, dar ea imediat şi-a strunit mintea, având o trezvie 
ascuţită, prihănindu-se pe sine şi zicând: Ticăloasa asta, în loc 
să cugete la chinurile ce o aşteaptă pentru răutăţile săvârşite, ca 
una ce a mâniat pe Dumnezeu mai mult decât toţi, visează la 
Rai! Şi a izbucnit iarăşi în plâns. Şi atunci mi-am adus aminte 
de cuvântul Părintelui Cleopa despre paza minţii şi de cuvântul 
Avvei Visarion: „Dacă eşti în pace şi linişte, atunci mai mult 
smereşte-te, ca nu cumva bucurie străină să intre în sufletul tău 

şi, lăudându-ne, să fim daţi la război”. Iar ea a continuat: 
Ajungând la porţile Împărăţiei Cerurilor, s-a auzit un glas ca de 
tunet: „Alung-o pe aceasta de aici, căci nimic necurat nu va 
intra în Împărăţia Cerurilor”. Atunci Sfântul Ioan m-a întors 
înapoi lângă trupul meu şi mi-a zis: „Suflete, să ştii că 
Dumnezeu ţi-a mai dăruit ani de viaţă ca tu să te pocăieşti, căci 
în viaţa ta ai râvnit sfinţilor, dar nu le-ai urmat şi în fapte, ci ai 
petrecut în lenevire; ia deci aminte la restul zilelor tale cum 
petreci”. Şi, zicându-mi aceste cuvinte, s-a făcut nevăzut, iar eu 
am început să intru înapoi în trupul meu. Dar atâta scârbă mi s-a 
făcut, încât preferam să intru în toate necurăţiile lumii decât în 
trupul meu. Deci, când am intrat, doctorii s-au mirat că mă 
văzuseră moartă şi înviasem, iar boala de care sufeream 
dispăruse complet. Însă, din pricina chinurilor pe care le-am 
trăit în iad, mă comportam ciudat şi după un timp toţi m-au luat 
de nebună, aşa încât nici duhovnicul meu nu mă înţelegea, 
crezând că am luat-o razna din pricina bolii suferite. Bineînţeles 
că nici nu m-au mai ţinut la Ierusalim, căci nu mai eram bună de 
treabă, şi m-au trimis în ţară. Ajunsă aici, nu m-am mai întors la 
Pasărea, deoarece nu mai puteam trăi într-o comunitate, fiind 
marcată profund de experienţa trăită. Iar atunci când îmi 
amintesc acele chinuri, le retrăiesc pierzându-mi orice simţire 
exterioară[5], de multe ori durând o zi sau chiar o săptămână 
această stare, iar cine m-ar vedea s-ar înfricoşa că nu mai mişc 
deloc, ci doar ţip şi mă vaiet ca o persoană care doarme şi 
visează ceva urât şi înfricoşat. 

Aici, Preacuvioase Părinte Ioanichie, aş vrea să vă fac o 
paranteză, aducându-mi aminte de cuvintele acelui pustnic 
aghiorit cu care a discutat ÎPS Hierotheos de Nafpaktos, discuţie 
relatată pe larg în cartea „O noapte în pustia Sfântului Munte”, 
iar acel pustnic spunea: trebuie ca un monah să se gândească la 
iad nu ca la ceva abstract, ci ca la un lucru concret, să participe 
cu toată inima la chinurile iadului, să se simtă pe el însuşi că 
este osândit; preluând cuvintele Sfântului Siluan: Ţine-ţi mintea 
în iad şi nu deznădăjdui. Şi încă un aspect al experienţei acestei 
maici îl voi relata la sfârşitul scrisorii în anexă, pentru a nu face 
greoaie istorisirea. Iar ea a continuat: Părinte, nu vă puteţi da 
seama ce răutate au diavolii asupra neamului omenesc şi de câte 
ori nu m-au bătut şi chinuit, dar m-a salvat harul dumnezeiesc, 
mai ales că eu port la brâu cingătoarea Sfântului Ioan Iacob. 
Locul unde stau este foarte sălbatic şi înfricoşător, unde n-a 
călcat picior de om vreodată şi am pătimit multe. Am fost 
atacată de urs, de lup, dar m-a scăpat Bunul Dumnezeu. De 
multe ori se adunau demonii să mă bată, dar îi ardea Harul 
dumnezeiesc primit de Sfântul Ioan Iacob şi revărsat peste 
lucrurile şi locurile pe unde a umblat. Şi atunci strigau turbaţi: 
„Nu ne putem apropia de blestemata aceasta, căci este încinsă 
cu farmece” – aşa numeau ei cingătoarea Sfântului Ioan pe care 
o am de la o maică bătrână de la Ierusalim, care, la rândul ei, o 
avea de la Părintele Ioanichie Pârâială, ucenicul Sfântului Ioan. 
Zicând aceasta, am rămas uimit de această mărturisire şi am 
început să o întreb câte ceva despre rugăciune, dar ea, ca o 
smerită cugetătoare, nu s-a grăbit să-mi dea sfaturi şi să facă pe 
povăţuitoarea (caracteristic celor căzuţi în părere de sine şi în 
înşelare), ci m-a trimis la „Sbornicul” ca să citesc. Apoi, 
întrebând-o iarăşi o problemă care mă frământa, mi-a zis cu 
smerenie: Părinte, dar duhovnicul ce v-a spus? I-aţi cerut sfat? 
La care i-am răspuns că da, dar să-mi spună şi părerea ei, la care 
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mi-a răspuns: Apoi, dacă duhovnicul v-a sfătuit, Dumnezeu 
Însuşi l-a insuflat; cine sunt eu, păcătoasa, să-mi pun cuvântul 
meu deasupra unui duhovnic? 

După aceasta, eu am plecat, lăsând-o la peşteră, căci se
de ziuă, în nădejdea că o voi revedea peste câteva luni, când 
urma să-şi ia coletul de la mine. Dar, după cum v
sus, nici colet n-am mai primit şi nici pe acea pustnică nu am 
mai întâlnit-o până în ziua de astăzi. Nişte taine ce numai 
Dumnezeu le ştie. 

În încheiere, aş vrea să mai scriu câteva lucruri. Am citit odată, 
în cartea Mitropolitului Hierotheos de Nafpaktos „Viaţa după 
moarte”, nişte lucruri foarte importante, oprindu
asupra unui aspect care tratează morţile clinice, ci
unui doctor protestant american ce dă multe mărturii de morţi 
clinice cu revenire la viaţă a unor pacienţi trataţi de el. Acest 
mitropolit combate acea carte folosind scrierile Sfinţilor Părinţi 
şi ale unor părinţi contemporani precum Ieromonah
Rose, care demonstrează că majoritatea cazurilor de morţi 
clinice sunt rodul înşelărilor demonice şi al halucinaţiilor unor 
minţi bolnave. Dar spune ÎPS Hierotheos că sunt şi unele cazuri 
adevărate, de la Dumnezeu, cum a fost cu Ostaşul Taxiot, 
Egumenul Cosma, cu Cuviosul Areta de la Pecerska şi altele 
care sunt scrise în Vieţile Sfinţilor. Dar o condiţie şi un indiciu 
că acestea sunt de la Dumnezeu o reprezintă felul în care 
persoanele respective îşi trăiesc restul zilelor. Dacă ele îşi petre
restul zilelor în adâncă pocăinţă şi profund schimbate, atunci de 
la Dumnezeu a fost, spre mântuire; şi dă un exemplu cu 
Mitropolitul Calinic al Edessei, duhovnicul său, care a trăit o 
astfel de experienţă de dincolo de moarte, dar când şi
plângea mereu şi spunea: Aş vrea să mă întorc la Scaunul 
Mitropolitan şi să spun numai atât: „Dumnezeule, milostiv fii 
mie, păcătosului!” Pe când în cazurile de înşelare enumerate de 
doctorul american, toţi care au avut aceste halucinaţii şi
continuat firul vieţii în nepăsare şi în nepocăinţă, reluându
viaţa păcătoasă de mai înainte, fără vreo schimbare bruscă spre 
mântuire. Am adăugat aceste rânduri încercând a trasa o 
paralelă cu experienţa autentică a acestei pustnice, care a avut o 
astfel de moarte clinică, chemând-o Dumnezeu la pocăinţă şi 
sfinţenie. 

Anexă 

După un an de la această întâlnire, am avut o discuţie cu 
monahul Firmilian, de metanie din Sihăstria, care actualmente 
este plecat la pustie, şi am aflat încă un amănunt despre maica 
Teodora. El mi-a relatat că, pe când era paznic de noapte, a fost 
cazat la Sihăstria cu încă o femeie, care ajuta în acea noapte la 
bucătărie. Iar ea a venit speriată la Părintele Firmilian şi i
că maica Teodora, în timp ce dormea, a început a vorbi în somn, 
înfricoşată parcă de un vis urât; i-a zis Părintelui că pare a fi 
epileptică. Stând un timp lângă patul ei, au observat că ea este 
în cu totul altă lume şi trăieşte o adevărată tragedie, dar în 
acelaşi timp se ruga la Maica Domnului şi la Sfântul Ioan Iacob. 
Chiar acea femeie a spus: Părinte, dar parcă nu
fiindcă aceştia nu se roagă aşa cum face ea. Şi îmi zicea 
Părintele Firmilian că a stat în această stare nemişcată o zi şi o 
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a sfătuit, Dumnezeu 
mi pun cuvântul 

o la peşteră, căci se lumina 
de ziuă, în nădejdea că o voi revedea peste câteva luni, când 

şi ia coletul de la mine. Dar, după cum v-am spus mai 
am mai primit şi nici pe acea pustnică nu am 

o până în ziua de astăzi. Nişte taine ce numai 

În încheiere, aş vrea să mai scriu câteva lucruri. Am citit odată, 
în cartea Mitropolitului Hierotheos de Nafpaktos „Viaţa după 
moarte”, nişte lucruri foarte importante, oprindu-mă numai 
asupra unui aspect care tratează morţile clinice, citând cartea 
unui doctor protestant american ce dă multe mărturii de morţi 
clinice cu revenire la viaţă a unor pacienţi trataţi de el. Acest 
mitropolit combate acea carte folosind scrierile Sfinţilor Părinţi 
şi ale unor părinţi contemporani precum Ieromonahul Serafim 
Rose, care demonstrează că majoritatea cazurilor de morţi 
clinice sunt rodul înşelărilor demonice şi al halucinaţiilor unor 
minţi bolnave. Dar spune ÎPS Hierotheos că sunt şi unele cazuri 
adevărate, de la Dumnezeu, cum a fost cu Ostaşul Taxiot, cu 
Egumenul Cosma, cu Cuviosul Areta de la Pecerska şi altele 
care sunt scrise în Vieţile Sfinţilor. Dar o condiţie şi un indiciu 
că acestea sunt de la Dumnezeu o reprezintă felul în care 
persoanele respective îşi trăiesc restul zilelor. Dacă ele îşi petrec 
restul zilelor în adâncă pocăinţă şi profund schimbate, atunci de 
la Dumnezeu a fost, spre mântuire; şi dă un exemplu cu 
Mitropolitul Calinic al Edessei, duhovnicul său, care a trăit o 
astfel de experienţă de dincolo de moarte, dar când şi-a revenit 

gea mereu şi spunea: Aş vrea să mă întorc la Scaunul 
Mitropolitan şi să spun numai atât: „Dumnezeule, milostiv fii 
mie, păcătosului!” Pe când în cazurile de înşelare enumerate de 
doctorul american, toţi care au avut aceste halucinaţii şi-au 

vieţii în nepăsare şi în nepocăinţă, reluându-şi 
viaţa păcătoasă de mai înainte, fără vreo schimbare bruscă spre 
mântuire. Am adăugat aceste rânduri încercând a trasa o 
paralelă cu experienţa autentică a acestei pustnice, care a avut o 

o Dumnezeu la pocăinţă şi 

După un an de la această întâlnire, am avut o discuţie cu 
monahul Firmilian, de metanie din Sihăstria, care actualmente 
este plecat la pustie, şi am aflat încă un amănunt despre maica 

a relatat că, pe când era paznic de noapte, a fost 
cazat la Sihăstria cu încă o femeie, care ajuta în acea noapte la 
bucătărie. Iar ea a venit speriată la Părintele Firmilian şi i-a spus 
că maica Teodora, în timp ce dormea, a început a vorbi în somn, 

a zis Părintelui că pare a fi 
epileptică. Stând un timp lângă patul ei, au observat că ea este 
în cu totul altă lume şi trăieşte o adevărată tragedie, dar în 
acelaşi timp se ruga la Maica Domnului şi la Sfântul Ioan Iacob. 
hiar acea femeie a spus: Părinte, dar parcă nu-i epileptică, 

fiindcă aceştia nu se roagă aşa cum face ea. Şi îmi zicea 
Părintele Firmilian că a stat în această stare nemişcată o zi şi o 

noapte, fără să-şi revină deloc în acest timp; şi l
Părintele Dometian, care a văzut şi el acelaşi lucru.

[1]  Această scrisoare a fost găsită în chilia unui monah de la Schitul Sihla 
Neamţ, după plecarea acestuia în Sfântul Munte.
[2]  Din scrisoare reiese că ar fi vorba de Părintele Ioanichie Bălan.
[3]  Egumenul de atunci al Schitului Sihla. 
[4]  Stareţul Mănăstirii Sihăstria. 
[5]  „Un alt oarecare, locuind aici, în aşa zisa Thola, din pricina acestui gând al 
morţii, îşi ieşea de multe ori din sine. Şi aflat de fraţi de parcă era leşinat sau 
cuprins de epilepsie, era dus de ei aproape fără suflare” (Sfântul Ioan Scărarul, 
Scara, Cuvântul VI, Despre pomenirea morţii). 
Sursa: familiaortodoxa.ro 
 
 

Puterea mare a îngerului păzitor! 
 

          În faimoasa carte Fraţii Karamazow
se regăseşte o scurtă istorioară despre îngerul păzitor al 
unui copil. 

ând s-a născut o fetiţă, Dumnezeu a trimis un înger 
păzitor să o apere în toate zilele vieţii ei, până la moarte. 
S-o păzească de păcate, s-o înveţe, să n

ispite grele. 

Când fetiţa a crescut, nu a mai ascultat de îngerul ei păzitor. 
Zadarnic îi sufla la urechea inimii cuvinte bune, degeaba o 
învăţa milostenia, rugăciunea şi iubirea de semeni. Fata devenea 
tot mai rea, mai nepăsătoare la suferinţa aproapelui, mai 
zgârcită şi cu inima prinsă de averea ei. Femeia devenise foarte 
bogată, nu dădea nicio firimitură de pâine vreunui sărac, ci 
punea slugile să-i izgonească pe cerşetori cu băţul. Îngerul ei era 

C
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şi revină deloc în acest timp; şi l-a chemat şi pe 
intele Dometian, care a văzut şi el acelaşi lucru. 

Această scrisoare a fost găsită în chilia unui monah de la Schitul Sihla – 
Neamţ, după plecarea acestuia în Sfântul Munte. 

Din scrisoare reiese că ar fi vorba de Părintele Ioanichie Bălan. 

„Un alt oarecare, locuind aici, în aşa zisa Thola, din pricina acestui gând al 
morţii, îşi ieşea de multe ori din sine. Şi aflat de fraţi de parcă era leşinat sau 

lepsie, era dus de ei aproape fără suflare” (Sfântul Ioan Scărarul, 

Puterea mare a îngerului păzitor!  

Fraţii Karamazow a lui Dostoiewski, 
se regăseşte o scurtă istorioară despre îngerul păzitor al 

a născut o fetiţă, Dumnezeu a trimis un înger 
păzitor să o apere în toate zilele vieţii ei, până la moarte. 

veţe, să n-o lase să cadă în 

 

Când fetiţa a crescut, nu a mai ascultat de îngerul ei păzitor. 
Zadarnic îi sufla la urechea inimii cuvinte bune, degeaba o 
învăţa milostenia, rugăciunea şi iubirea de semeni. Fata devenea 

ătoare la suferinţa aproapelui, mai 
zgârcită şi cu inima prinsă de averea ei. Femeia devenise foarte 
bogată, nu dădea nicio firimitură de pâine vreunui sărac, ci 

i izgonească pe cerşetori cu băţul. Îngerul ei era 
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mereu întristat şi se gândea cu groază ce se va petrece cu 
sufletul femeii la moartea ei. 

A venit şi ziua morţii şi a judecăţii femeii. Pentru păcatele ei 
cele multe şi pentru nemilostivirea ei faţă de săraci şi bolnavi, 
Dumnezeu a trimis-o în iad să stea în iazul de smoală, unde 
aruncaţi zgârciţii şi nemilostivii. Iar îngerul ei păzitor se plimba 
pe malul iazului de smoală şi plângea pentru sufletul pierdut şi 
se zbătea să-şi amintească dacă această femeie a făcut vreun 
bine în viaţa ei. Şi-a adus aminte că o dată, când merge
căruţele cu recolta la oraş pentru a o vinde, femeia a dat un fir 
de ceapă verde unui cerşetor.  

Atunci a alergat îngerul la tronul lui Dumnezeu şi, căzând cu 
faţa la pământ, a spus: „Doamne, femeia aceasta a făcut o dată 
un bine. A dat un fir de ceapă verde unui cerşetor

„Bine, i-a spus Dumnezeu, uite aici firul de ceapă, ia
pe malul iazului de smoală. Spune-i femeii să se prindă de firul 
de ceapă şi trage-o încet afară din iaz. Să fii cu grijă că firul de 
ceapă este foarte subţire şi se poate rupe uşor.” 

Îngerul a luat firul de ceapă şi s-a dus pe malul lacului. A 
strigat-o pe femeie şi i-a spus: „Domnul Dumnezeu S
milostivit de tine şi m-a trimis cu acest fir de ceapă pe care tu l
ai dat odată unui cerşetor. Apucă-te cu grijă de el ca 
rupă şi eu am să te trag încetişor afară din iaz”. 

Femeia a făcut ce i-a spus îngerul. Acesta a început s
grijă afară din iaz. Când celelalte suflete au văzut că un înger o 
scoate pe femeie din smoală, s-au agăţat de poala rochiei ei 
gândind că îngerul le va trage şi pe ele afară. Atunci femeia a 
început să-i înjure, să-i ocărască şi să-i blesteme, lovindu
picioarele şi strigând: „Lăsaţi-mă în pace, nemernicilor, eu am 
dat firul de ceapă, nu voi. Duceţi-vă în fundul iazului, 
blestemaţilor”. 

În clipa aceea, firul de ceapă s-a rupt şi femeia a căzut înapoi în 
iazul de smoală. Şi îngerul a început să plângă din nou cu 
tristeţe. 

Această povestioară ne ajută să înţelegem că, într
îngerul păzitor nu ne părăseşte niciodată, ci el ră
credincios misiunii pe care Dumnezeu i-a încredinţat
mântui sufletul pe care i l-a dat în grijă, pentru că el iubeşte 
sufletul, se roagă pentru el şi-i şopteşte la ureche numai sfaturi 
bune; el este conştiinţa noastră bună, care ne d
mântuirii, dacă îl ascultăm. El se bucură cu bucurie mare când îl 
ascultăm şi plânge când ne prefacem surzi la sfaturile sale.
Fiecare fiinţă umană, bună sau rea, îşi are îngerul său păzitor. În 
clipa în care copilul se naşte, îngerul vine la patul lui, trimis de 
Dumnezeu, ca să-l înveţe, să-l apere de primejdii, de ispitiri, de 
influenţele rele ale diavolului şi ale oamenilor răi. Aţi observat 
că, în clipa în care eşti gata să săvârşeşti un păcat, o voce 
lăuntrică îţi şopteşte: „Nu face asta”. Când un pericol 
necunoscut te pândeşte, acelaşi înger îţi suflă la ureche: „
duce acolo”, sau „Fereşte-te de omul acesta” etc.
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ea cu groază ce se va petrece cu 

A venit şi ziua morţii şi a judecăţii femeii. Pentru păcatele ei 
cele multe şi pentru nemilostivirea ei faţă de săraci şi bolnavi, 

o în iad să stea în iazul de smoală, unde erau 
aruncaţi zgârciţii şi nemilostivii. Iar îngerul ei păzitor se plimba 
pe malul iazului de smoală şi plângea pentru sufletul pierdut şi 

şi amintească dacă această femeie a făcut vreun 
a adus aminte că o dată, când mergea cu 

căruţele cu recolta la oraş pentru a o vinde, femeia a dat un fir 

Atunci a alergat îngerul la tronul lui Dumnezeu şi, căzând cu 
Doamne, femeia aceasta a făcut o dată 

ă verde unui cerşetor”. 

a spus Dumnezeu, uite aici firul de ceapă, ia-l şi du-te 
i femeii să se prindă de firul 

o încet afară din iaz. Să fii cu grijă că firul de 
 

a dus pe malul lacului. A 
Domnul Dumnezeu S-a 

a trimis cu acest fir de ceapă pe care tu l-
te cu grijă de el ca să nu se 

 

a spus îngerul. Acesta a început s-o tragă cu 
grijă afară din iaz. Când celelalte suflete au văzut că un înger o 

au agăţat de poala rochiei ei 
ndind că îngerul le va trage şi pe ele afară. Atunci femeia a 

i blesteme, lovindu-i cu 
mă în pace, nemernicilor, eu am 

vă în fundul iazului, 

a rupt şi femeia a căzut înapoi în 
iazul de smoală. Şi îngerul a început să plângă din nou cu 

Această povestioară ne ajută să înţelegem că, într-adevăr, 
îngerul păzitor nu ne părăseşte niciodată, ci el rămâne mereu 

a încredinţat-o, pentru a 
a dat în grijă, pentru că el iubeşte 
i şopteşte la ureche numai sfaturi 

bune; el este conştiinţa noastră bună, care ne duce pe drumul 
mântuirii, dacă îl ascultăm. El se bucură cu bucurie mare când îl 
ascultăm şi plânge când ne prefacem surzi la sfaturile sale. 
Fiecare fiinţă umană, bună sau rea, îşi are îngerul său păzitor. În 

patul lui, trimis de 
l apere de primejdii, de ispitiri, de 

influenţele rele ale diavolului şi ale oamenilor răi. Aţi observat 
că, în clipa în care eşti gata să săvârşeşti un păcat, o voce 

. Când un pericol 
necunoscut te pândeşte, acelaşi înger îţi suflă la ureche: „Nu te 

” etc.  

Dacă păstrezi în viaţa ta măcar o mică parte din puritatea 
copilăriei, o mică parte din inocenţa ta, atunci vei auzi glas
îngerului păzitor conducându-te neatins de vicisitudinile vieţii, 
vei fi apărat de Dumnezeu şi sufletul tău va fi liber de orice 
frică, incertitudine şi îndoială şi vei avea curajul să înfrunţi 
nedreptatea, să iubeşti pe aproapele tău şi chiar pe vrăjma
tău. Vei păşi în lumina lui Dumnezeu. 

Uneori poţi să-ţi vezi îngerul păzitor, nu ca fiind o persoană, ci 
ca lumină, mai mult spirituală, în partea dreaptă a capului, ceva 
deosebit faţă de lumina Soarelui sau a unei lămpi. Este o lumină 
dulce care vine de sus şi-ţi pune în suflet o bucurie neînţeleasă. 
Atunci să înţelegi că îngerul tău păzitor este acolo, că vrea să
comunice ceva bun. Spune o rugăciune, purifică
mintea, aminteşte-ţi că ai un prieten, cel mai credincios şi care 
nu te va părăsi niciodată, nici măcar în momentele în care vei 
greşi. 

Adu-ţi aminte şi că un mesager al cerului te vizitează şi rosteşte 
cu bucurie rugăciunea „Înger, îngeraşul meu

Îngerul păzitor este de faţă în ultimele clipe ale vieţii noastre, el 
ne va lua sufletul şi ni-l va apăra de atacurile demonilor care vor 
spune că le aparţine lor din cauza multelor păcate săvârşite. 
Îngerul le va răspunde însă că atâta vreme cât sufletul nu ne
fost judecat şi condamnat, el aparţine lui Dumnezeu. El ne va 
lua sufletul şi-l va duce în toate locurile pe unde am trăit şi ne 
va aminti tot ce am făcut bun sau rău în acele locuri. „
spune el, aici te-ai rugat, dincolo ai ajutat un bolnav, aici ai dat 
ceva unui cerşetor, aici ai făcut rău, aici te
băut, sau te-ai lăcomit”, astfel că vom vedea toate faptele pe 
care le-am săvârşit în viaţa noastră. Conduşi de înger, vom 
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Dacă păstrezi în viaţa ta măcar o mică parte din puritatea 
copilăriei, o mică parte din inocenţa ta, atunci vei auzi glasul 

te neatins de vicisitudinile vieţii, 
vei fi apărat de Dumnezeu şi sufletul tău va fi liber de orice 
frică, incertitudine şi îndoială şi vei avea curajul să înfrunţi 
nedreptatea, să iubeşti pe aproapele tău şi chiar pe vrăjmaşul 

 

ţi vezi îngerul păzitor, nu ca fiind o persoană, ci 
ca lumină, mai mult spirituală, în partea dreaptă a capului, ceva 
deosebit faţă de lumina Soarelui sau a unei lămpi. Este o lumină 

ţi pune în suflet o bucurie neînţeleasă. 
Atunci să înţelegi că îngerul tău păzitor este acolo, că vrea să-ţi 
comunice ceva bun. Spune o rugăciune, purifică-ţi inima şi 

ţi că ai un prieten, cel mai credincios şi care 
ăsi niciodată, nici măcar în momentele în care vei 

ţi aminte şi că un mesager al cerului te vizitează şi rosteşte 
Înger, îngeraşul meu”. 

 

Îngerul păzitor este de faţă în ultimele clipe ale vieţii noastre, el 
l va apăra de atacurile demonilor care vor 

spune că le aparţine lor din cauza multelor păcate săvârşite. 
Îngerul le va răspunde însă că atâta vreme cât sufletul nu ne-a 
fost judecat şi condamnat, el aparţine lui Dumnezeu. El ne va 

l va duce în toate locurile pe unde am trăit şi ne 
va aminti tot ce am făcut bun sau rău în acele locuri. „Iată, va 

ai rugat, dincolo ai ajutat un bolnav, aici ai dat 
ceva unui cerşetor, aici ai făcut rău, aici te-ai mâniat, sau ai 

”, astfel că vom vedea toate faptele pe 
am săvârşit în viaţa noastră. Conduşi de înger, vom 
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vedea locurile de fericire ale sfinţilor şi apoi locurile de durere 
ale celor păcătoşi, pentru ca să înţelegem că Dumnezeu este 
drept, dar este şi bun, şi milostiv. Vom descoperi în această 
călătorie a sufletului sub conducerea îngerului nostru păzitor că 
şi noi am dat poate, unui sărac, „un fir de ceapă verde” şi 
îngerul va pleda pentru noi în faţa Judecătorului Suprem.

Şi dacă hotărârea lui Dumnezeu, din cauza multelor noastre 
păcate, va fi împotriva noastră, să nu uităm că îngerul nostru 
păzitor nu ne va părăsi, chiar dacă am ajuns în „iazul de 
smoală”, şi el va căuta să menţină în noi nădejdea mântuirii din 
rău până când Dumnezeu, luând în seama căinţa noastră, va 
revărsa mila Lui peste noi şi vom fi mutaţi în Împărăţia 
Cerurilor, prin rugăciunea îngerului nostru păzitor. 

 
Stăpânirea gândirii şi acţiunii

 
Prof. George BIANU 

       Uşurinţa de a acţiona, care caracterizează
noastră, ascunde un pericol sigur, datorită faptului că 
aceasta favorizează gesturile impulsive, pripite în toate 
domeniile; ea conduce la improvizaţii superficiale pe planul 
iniţiativelor şi ne face să luăm decizii grăbite, adesea 
iraţionale, pe care le vom regreta ulterior. 

n concepţia unui ghid spiritual, arta de a gândi just în toate 
circumstanţele vieţii este un capitol important. A gândi 
înseamnă a judeca în mod adecvat, făcând apel la raţiune 

pentru a stabili ceea ce credem noi că este adevă
gândirea ne pune instantaneu în rezonanţă cu anumite energii 
mentale corespondente din Univers, cu care stabilim un contact 
telepatic. În cazul angrenării raţiunii, gândirea este cea care se 
îndoieşte şi critică, compară şi controlează înaint
credinţă, o poziţie a judecăţii, un plan de acţiune.

Gândirea controlată prin reflecţie sau chibzuinţă se întreabă 
asupra a ceea ce este adevărat sau fals, drept sau nedrept, în 
timp ce gândirea instinctuală, pripită nu se preocupă decât de
ceea ce este dorit imediat, de ceea ce individului îi place să 
considere sau să creadă din unghiul propriei sale logici egotice 
limitate. Însă, experienţa de viaţă arată că logica egotică tinde 
adesea să scufunde fiinţa umană în eroare în cazul exercitări
comune a gândirii, pentru că ea îşi are rădăcinile în senzaţiile 
primare şi în sentimentul primitiv al individului dominat sau 
chiar sedus de un interes personal. 

Considerând lucrurile din acest punct de vedere, nu trebuie să 
ne uimească ceea ce practicanţii au spus şi repetă, că cea mai 
mare dereglare a minții survine atunci când nu vedem lucrurile 
şi ființele din jurul nostru aşa cum ele sunt în realitate, ci 
întocmai cum am vrea ca ele să fie. Această situaţie rezultă 
deoarece activitatea de reflecţie se desfăşoară sub presiunea 
activităţii noastre mentale instinctuale dirijate de nevoia 
înnăscută de explicaţie şi certitudine. De regulă, judecata se 
încheie prin afirmarea unei credinţe, care implică un angajament 

Î 
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vedea locurile de fericire ale sfinţilor şi apoi locurile de durere 
ale celor păcătoşi, pentru ca să înţelegem că Dumnezeu este 

ar este şi bun, şi milostiv. Vom descoperi în această 
călătorie a sufletului sub conducerea îngerului nostru păzitor că 
şi noi am dat poate, unui sărac, „un fir de ceapă verde” şi 
îngerul va pleda pentru noi în faţa Judecătorului Suprem. 

lui Dumnezeu, din cauza multelor noastre 
păcate, va fi împotriva noastră, să nu uităm că îngerul nostru 
păzitor nu ne va părăsi, chiar dacă am ajuns în „iazul de 
smoală”, şi el va căuta să menţină în noi nădejdea mântuirii din 

d în seama căinţa noastră, va 
revărsa mila Lui peste noi şi vom fi mutaţi în Împărăţia 
Cerurilor, prin rugăciunea îngerului nostru păzitor.  

Stăpânirea gândirii şi acţiunii 

Prof. George BIANU - Bucureşti 

Uşurinţa de a acţiona, care caracterizează epoca 
noastră, ascunde un pericol sigur, datorită faptului că 
aceasta favorizează gesturile impulsive, pripite în toate 
domeniile; ea conduce la improvizaţii superficiale pe planul 
iniţiativelor şi ne face să luăm decizii grăbite, adesea 

n concepţia unui ghid spiritual, arta de a gândi just în toate 
circumstanţele vieţii este un capitol important. A gândi 
înseamnă a judeca în mod adecvat, făcând apel la raţiune 

pentru a stabili ceea ce credem noi că este adevărul. În plus, 
gândirea ne pune instantaneu în rezonanţă cu anumite energii 
mentale corespondente din Univers, cu care stabilim un contact 
telepatic. În cazul angrenării raţiunii, gândirea este cea care se 
îndoieşte şi critică, compară şi controlează înainte de a afirma o 
credinţă, o poziţie a judecăţii, un plan de acţiune. 

Gândirea controlată prin reflecţie sau chibzuinţă se întreabă 
asupra a ceea ce este adevărat sau fals, drept sau nedrept, în 
timp ce gândirea instinctuală, pripită nu se preocupă decât de 
ceea ce este dorit imediat, de ceea ce individului îi place să 
considere sau să creadă din unghiul propriei sale logici egotice 
limitate. Însă, experienţa de viaţă arată că logica egotică tinde 
adesea să scufunde fiinţa umană în eroare în cazul exercitării 
comune a gândirii, pentru că ea îşi are rădăcinile în senzaţiile 
primare şi în sentimentul primitiv al individului dominat sau 

Considerând lucrurile din acest punct de vedere, nu trebuie să 
nţii au spus şi repetă, că cea mai 

ții survine atunci când nu vedem lucrurile 
țele din jurul nostru aşa cum ele sunt în realitate, ci 

întocmai cum am vrea ca ele să fie. Această situaţie rezultă 
se desfăşoară sub presiunea 

activităţii noastre mentale instinctuale dirijate de nevoia 
înnăscută de explicaţie şi certitudine. De regulă, judecata se 
încheie prin afirmarea unei credinţe, care implică un angajament 

de a acţiona în conformitate cu concluzi
condus. Totuşi, o parte importantă a credinţelor pe care fiinţa 
umană le afirmă, nu rezultă deloc din libera exercitare a 
capacităţii de reflecţie; ea provenind din credulitate, formă 
inferioară a gândirii, care ne face să conside
nu contează ce părere, mentalitate sau opinie exprimată prin 
vorbire sau prin scris, fără a o discuta sau a o înţelege profund.

Astfel noi adoptăm, dintr-o dată, anumite păreri sau remarci 
pentru că ne este plăcut, comod şi la îndemână 
presiunea unei dorinţe subconştiente, fără ca gândirea reflectivă 
să participe la acestea; şi, de asemenea, pentru că influenţele 
telepatice conjugate ale mediului în care ne aflăm ne determină 
să împărtăşim o opinie în mod unanim admisă de 
din care facem parte. 

Rezultatele magiei publicitare şi analiza comportamentului unor 
mari grupuri umane atestă că majoritatea fiinţelor umane cred 
cu toată sinceritatea ceea ce ei sau alţii doresc să creadă, sau 
ceea ce mediul lor social crede şi afirmă cu hotărâre; lipsa lor 
evidentă de spirit critic sau de independenţă de caracter şi 
libertate lăuntrică, îi face incapabili să adopte idei contrare 
opiniei celor mulţi sau să verifice exactitatea judecăţilor care le 
sunt sugerate, dacă nu insuflate sau impuse.

Practicantul în calitatea sa de fiinţă umană raţională, controlează 
lucid şi îşi cântăreşte afirmaţiile, în continuare el formulează 
ideea și se oprește aici cu rezerva unei angajări de viitor. Omul 
impulsiv este acţionat de o idee subită 
la care el ţine mult pe moment, respingând
doua zi pentru a adopta o atitudine inversă.

Persoane de tipuri atât de diferite nu pot niciodată să se 
înţeleagă între ele, pentru că omul raţional, calm şi ponderat se
ataşează la judecăţi raţionale, clare, care au fost confruntate cu 
faptele; în timp ce impulsivul instabil în ideile 
schimbător de la o zi la alta, nu ascultă decât de capriciile sau 
fantezia sa delirantă şi comite erori fatale atât în gân
în acţiune. 

În concepţia practicantului, principala cauză a erorii în gândire 
rezidă în pasiunea care rezultă dintr-o dorin
bază egoismul, dorinţa impulsivă, mai mult sau mai puţin 
ascunsă şi care întunecă judecata corectă.
anumit lucru sau se adoptă o anumită linie de acţiune pentru că 
dorim cu putere în străfundurile instinctuale ale fiinţei reuşita, 
scontând deja satisfacţia personală, crezând că acel lucru este 
adevărat şi urmărim astfel ca evenimentu

Această logică egotică, pe care atâţia oameni o practică fără să o 
ştie, ne face să nu fim sinceri cu noi înşine. Noi dăm la o parte 
obiecţiile care rezultă inevitabil în cadrul unui asemenea mod de 
gândire de îndată ce le remarcăm, sau chiar neglijăm să ţinem 
cont de ele deoarece presupunem că examinarea lor ar fi 
neplăcută. 

Gândirea poate, de asemenea, să fie falsă în ea însăşi fie datorită 
lipsei de cunoaştere, de experienţă sau de metodă, fie datorită 
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de a acţiona în conformitate cu concluziile la care reflexia ne-a 
condus. Totuşi, o parte importantă a credinţelor pe care fiinţa 
umană le afirmă, nu rezultă deloc din libera exercitare a 
capacităţii de reflecţie; ea provenind din credulitate, formă 
inferioară a gândirii, care ne face să considerăm drept adevărată 
nu contează ce părere, mentalitate sau opinie exprimată prin 
vorbire sau prin scris, fără a o discuta sau a o înţelege profund. 

o dată, anumite păreri sau remarci 
pentru că ne este plăcut, comod şi la îndemână să o facem sub 
presiunea unei dorinţe subconştiente, fără ca gândirea reflectivă 
să participe la acestea; şi, de asemenea, pentru că influenţele 
telepatice conjugate ale mediului în care ne aflăm ne determină 
să împărtăşim o opinie în mod unanim admisă de grupul social 

Rezultatele magiei publicitare şi analiza comportamentului unor 
mari grupuri umane atestă că majoritatea fiinţelor umane cred 
cu toată sinceritatea ceea ce ei sau alţii doresc să creadă, sau 

de şi afirmă cu hotărâre; lipsa lor 
evidentă de spirit critic sau de independenţă de caracter şi 
libertate lăuntrică, îi face incapabili să adopte idei contrare 
opiniei celor mulţi sau să verifice exactitatea judecăţilor care le 

flate sau impuse. 

Practicantul în calitatea sa de fiinţă umană raţională, controlează 
lucid şi îşi cântăreşte afirmaţiile, în continuare el formulează 

și se oprește aici cu rezerva unei angajări de viitor. Omul 
 sau de o dorinţă pasageră 

la care el ţine mult pe moment, respingând-o uneori chiar a 
doua zi pentru a adopta o atitudine inversă. 

Persoane de tipuri atât de diferite nu pot niciodată să se 
înţeleagă între ele, pentru că omul raţional, calm şi ponderat se 
ataşează la judecăţi raţionale, clare, care au fost confruntate cu 
faptele; în timp ce impulsivul instabil în ideile și conduita sa, 
schimbător de la o zi la alta, nu ascultă decât de capriciile sau 
fantezia sa delirantă şi comite erori fatale atât în gândire cât şi 

În concepţia practicantului, principala cauză a erorii în gândire 
o dorință violentă, având la 

bază egoismul, dorinţa impulsivă, mai mult sau mai puţin 
ascunsă şi care întunecă judecata corectă. Atunci se afirmă un 
anumit lucru sau se adoptă o anumită linie de acţiune pentru că 
dorim cu putere în străfundurile instinctuale ale fiinţei reuşita, 
scontând deja satisfacţia personală, crezând că acel lucru este 
adevărat şi urmărim astfel ca evenimentul vizat să se petreacă. 

Această logică egotică, pe care atâţia oameni o practică fără să o 
ştie, ne face să nu fim sinceri cu noi înşine. Noi dăm la o parte 
obiecţiile care rezultă inevitabil în cadrul unui asemenea mod de 

sau chiar neglijăm să ţinem 
cont de ele deoarece presupunem că examinarea lor ar fi 

Gândirea poate, de asemenea, să fie falsă în ea însăşi fie datorită 
lipsei de cunoaştere, de experienţă sau de metodă, fie datorită 
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tendinţei de a reduce necunoscutul sau misterul la un presupus 
cunoscut, fără a controla dacă analogia de situaţie pe care ne 
bazăm corespunde sau nu cu realitatea. 

În concepţia unui ghid spiritual, odată cu arta de a gândi just 
este necesar să o învăţăm şi pe cea de a decide şi de a
căci chiar dacă uneori dispunem de mijloace de control 
suficiente, riscăm să ne luăm după aparenţe, în lipsa unei atenţii 
susţinute, datorită nerăbdării de a relaxa tensiunea mentală 
necesară controlului, ajungând astfel în grabă la o anumită 
concluzie. 

Trecerea de la idee la acțiune  

Pentru a acţiona în mod eficient este necesar să trecem de la 
reflecţie la mişcare, de la idee la acţiune, mânuind, analogic 
vorbind, rând pe rând, acceleratorul şi frâna.
Frâna este puterea de oprire care ne permite să vedem clar în 
noi înşine şi în jurul nostru, pentru a examina situaţia şi a 
recurge la măsurile care este necesar să fie luate pentru a face 
faţă diferitelor situaţii.
Acceleratorul este sentimentul viu care furnizează energia 
emoţională necesară orientării voinţei pentru executarea 
activităţii sau pentru realizarea unui anumit lucru.

Între frână şi accelerator intervine decizia, sau cu alte cuvinte 
hotărârea fermă de a acţiona într-un anumit sens, care va 
determina forţa raţiunilor sau puterea motivelor, ce sunt puse pe 
primul loc în mod deliberat. 

Omul normal se decide prin intermediul unor raţiuni bine 
gândite sau prin intermediul unor motive bine cântărite, între 
care el arbitrează. Decizia reflectată presupune o discriminare, o 
evaluare, o estimare care ne face să ne pronunţăm pro sau 
contra unei opinii, a unui plan, a unei tactici sau, cu alte cuvinte, 
să acţionăm după o judecată rapidă şi motivată. 

Decizia este hotărârea gândirii conştiente, şi aceasta este posibil 
să fie stimulată prin antrenamentul activităţii mentale reflexe în 
conformitate cu legile obişnuinţei. După decizie, faza statică, 
trecem la acţiune, la manifestare, la exploatarea şi funcţionarea 
a ceea ce a fost hotărât. În această direcţie, facem apel la 
dinamismul creator al imaginaţiei, evocând plăcerea aşteptată, 
siguranţa dobândită, sau orice rezultat capabil să declanşeze 
mecanismele psihosomatice care vor traduce în fapte ceea ce s
decis în principiu. 

Gândirea solicită acţiunea oricărei persoane care şi
reflexe, care apoi le-a cristalizat şi clasat pentru a constitui 
veritabile lanţuri de automatisme asociate care, în faţa 
circumstanţelor noi, sunt inteligent utilizate de subiect pentru a
şi realiza propriile sale planuri. 
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scutul sau misterul la un presupus 
cunoscut, fără a controla dacă analogia de situaţie pe care ne 

În concepţia unui ghid spiritual, odată cu arta de a gândi just 
este necesar să o învăţăm şi pe cea de a decide şi de a acţiona, 
căci chiar dacă uneori dispunem de mijloace de control 
suficiente, riscăm să ne luăm după aparenţe, în lipsa unei atenţii 
susţinute, datorită nerăbdării de a relaxa tensiunea mentală 
necesară controlului, ajungând astfel în grabă la o anumită 

Pentru a acţiona în mod eficient este necesar să trecem de la 
reflecţie la mişcare, de la idee la acţiune, mânuind, analogic 
vorbind, rând pe rând, acceleratorul şi frâna. 

să vedem clar în 
noi înşine şi în jurul nostru, pentru a examina situaţia şi a 
recurge la măsurile care este necesar să fie luate pentru a face 
faţă diferitelor situaţii. 
Acceleratorul este sentimentul viu care furnizează energia 

tării voinţei pentru executarea 
activităţii sau pentru realizarea unui anumit lucru. 

Între frână şi accelerator intervine decizia, sau cu alte cuvinte 
un anumit sens, care va 

r, ce sunt puse pe 

Omul normal se decide prin intermediul unor raţiuni bine 
gândite sau prin intermediul unor motive bine cântărite, între 
care el arbitrează. Decizia reflectată presupune o discriminare, o 

care ne face să ne pronunţăm pro sau 
contra unei opinii, a unui plan, a unei tactici sau, cu alte cuvinte, 

Decizia este hotărârea gândirii conştiente, şi aceasta este posibil 
tul activităţii mentale reflexe în 

conformitate cu legile obişnuinţei. După decizie, faza statică, 
trecem la acţiune, la manifestare, la exploatarea şi funcţionarea 
a ceea ce a fost hotărât. În această direcţie, facem apel la 

iei, evocând plăcerea aşteptată, 
siguranţa dobândită, sau orice rezultat capabil să declanşeze 
mecanismele psihosomatice care vor traduce în fapte ceea ce s-a 

Gândirea solicită acţiunea oricărei persoane care şi-a format 
a cristalizat şi clasat pentru a constitui 

veritabile lanţuri de automatisme asociate care, în faţa 
circumstanţelor noi, sunt inteligent utilizate de subiect pentru a-

 
Despre importanţa citirii 

(II)  
 

Izvor creator de sfinţi
 

                 Pr. Paul-Iosif GURALIVU
Mihail şi Gavriil

 
      Doamne ajută! şi Post cu folos duhovnicesc tuturor 
cititorilor revistei Lohanul! 

ată ne aflăm în Sfântul Post al Crăciunului ce va culmina cu 
Sărbătoarea Naşterii Domnului şi Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sărbătoare ce ne aduce 

aminte de Întruparea Mântuitorului lumii (Evanghelia după Ioan 
cap. 1, versetele 1 şi 14).  

          O lectură a vieţilor Sfinţilor ce sunt sărbătoriţi în acest 
post ne arată importanţa citirii Sfintei Scripturi, în duh de 
rugăciune şi cu evlavie. Sfinţii pomeniţi în acest post se împart 
în două categorii: 

a) Sfinţii Prooroci ai Vechiului Testament ce au 
vestit venirea lui Mesia (greceşte Hristosul, Cel 
Uns): Sf. Prooroc Avdie (19 Noi), Sf. Prooroc 
Naum (1 Dec), Sf. Prooroc Avacum (2 Dec), Sf. 
Prooroc Sofonie (3 Dec), Sf. Prooroc Agheu (16 
Dec), Sfinţii Prooroci Daniil, Anania, Azaria şi 
Misail (17 Dec). 

b) Sfinţii ce au urmat Domnului nostru Iisus Hristos.

Dăm, mai departe, câteva fragmente din vieţile sfinţilor 
pentru a îndemna pe cititorii noştri să
studierea Sfintelor Scripturi: 

I
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importanţa citirii Sfintei Scripturi 

Izvor creator de sfinţi 

GURALIVU - Parohia “Sf. Voievozi 
Mihail şi Gavriil” – Isaiia, jud. Iaşi 

Post cu folos duhovnicesc tuturor 

al Crăciunului ce va culmina cu 
Sărbătoarea Naşterii Domnului şi Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sărbătoare ce ne aduce 

aminte de Întruparea Mântuitorului lumii (Evanghelia după Ioan 

 

ieţilor Sfinţilor ce sunt sărbătoriţi în acest 
post ne arată importanţa citirii Sfintei Scripturi, în duh de 
rugăciune şi cu evlavie. Sfinţii pomeniţi în acest post se împart 

Sfinţii Prooroci ai Vechiului Testament ce au 
ui Mesia (greceşte Hristosul, Cel 

Sf. Prooroc Avdie (19 Noi), Sf. Prooroc 
Naum (1 Dec), Sf. Prooroc Avacum (2 Dec), Sf. 
Prooroc Sofonie (3 Dec), Sf. Prooroc Agheu (16 

), Sfinţii Prooroci Daniil, Anania, Azaria şi 

at Domnului nostru Iisus Hristos. 

Dăm, mai departe, câteva fragmente din vieţile sfinţilor 
pentru a îndemna pe cititorii noştri să-şi crească copii în 
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a) Sf. Paisie de la Neamţ (15 Noi): “Copil fiind, se 
închidea şi citea Sfânta Scriptură şi din Sfinţii 

Părinţi”1. 

b) Sf. Evanghelist şi Apostol Matei (16 Noi): “Iar 
după primirea Sfântului Duh, Sfântul Matei, mai 
înainte decât toţi ceilalţi evanghelişti, a scris 
Evanghelia în limba ebraică, pentru evreii care 
crezuseră, şi a scris-o după opt ani de la Înălţarea 
Domnului, propovăduind această Evanghelie prin 

multe ţări”2. 

c) Sf. Grigorie, Episcopul Neocezareei (17 Noi): “Şi 
auzind învăţătura Sfintei Evanghelii, îndată s-a 
făcut următor al ei. Apoi, luând botezul, vieţuia 

întru desăvârşirea Evangheliei”3. 

d) Sf. Grigore Decapolitul (20 Noi): “Mai mult se 
îndeletnicea cu cititul dumnezeieştilor Scripturi, 
ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, de unde 
totdeauna adăpându-se, şi-a dat rodul la vremea 
sa, după cum cuvântul mergând înainte, va 

arăta”4. 

e) Sfânta Muceniţă Cecilia şi cei împreună cu 
dânsa (22 Noi): “Sfânta fecioară Cecilia s-a 
născut în Roma din părinţi cinstiţi şi bogaţi. Apoi, 
auzind propovăduirea Sfintei Evanghelii, a crezut 
în Hristos; şi rănindu-se cu dragostea inimii către 

Dânsul.”5 

f) Sfântul Grigorie, Episcopul Acragandiei (23 
noi): “Îndeletnicind-se băiatul cu rugăciunea şi cu 
neîncetată citire, ziua şi noaptea şedea lângă 
cărţi, citind dumnezeieştile Scripturi şi vieţile 
sfinţilor părinţi, aprinzându-se cu inima ca să 

urmeze lor.”6 

g) Viaţa şi pătimirea Sfintei Marei Muceniţe 
Ecaterina, fecioara cea preaînţeleaptă 
(25 noi): Acestea zicând Sfânta, a întrebat-o pe ea 
Porfirie, zicând: "Ce dăruieşte Hristos celor care 
cred într-Însul? Pentru că voiesc şi eu să cred 
într-Însul şi să fiu ostaşul Lui". Zis-a lui Sfânta 
Muceniţă: "Dar n-ai citit sau n-ai auzit Scriptura 
creştinească?" Iar Porfirie a răspuns: "Eu din 
copilăria mea tot cu războiul m-am îndeletnicit şi 

                                                             
1 Vieţile Sfinţilor – Noiembrie, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2006, pag. 295 
2 Ibidem, pag. 326 
3 Ibidem, pag. 330 
4 Ibidem, pag. 390 
5 Ibidem, pag. 433 
6 Ibidem, pag. 444 

de alte lucruri n-am avut purtare de grijă". Zis-a 
lui Sfânta:"Nu poate limbă să mărturisească 
bunătăţile pe care le-a gătit Preabunul şi Iubitorul 
de oameni Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El şi 

păzesc poruncile Lui"7. 

h) Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Alipie 
Stâlpnicul (26 noi): “L-a dat pe el Sfântului 
Teodor, episcopul acelei cetăţi, care, cunoscând 
cu duhul darul lui Dumnezeu ce era în copil, l-a 
iubit pe el foarte mult şi l-a învăţat dumnezeiasca 

Scriptură.”8 

i) Sfântul Iona, Arhiepiscopul Novgradului, 
făcătorul de minuni (26 noi): “Sfântul, mergând 
la arhiepiscopia sa în Novgrad, a dat tuturor pace 
şi binecuvântare şi învăţătură multă din 
dumnezeieştile Scripturi.” 

j) Cuviosul Părintele nostru Grigorie Sinaitul (27 
noi): “Încă şi la citire lua aminte şi ziua şi 
noaptea ca o albină iubitoare de lucru, alegând 
florile dumnezeieştii Scripturi cu iubire de 
osteneală, ale celei vechi şi ale celei noi şi cugetă 
la ele, covârşind pe toţi cei de acolo cu multă 
învăţătură, şi nu ştiu dacă un altul a învăţat-o pe 

de rost, ca dânsul.”9 

k) Viaţa şi pătimirea Cuviosului Părintelui nostru 
Ştefan cel Nou, făcătorul de minuni (28 noi): 
“Acolo locuind bărbatul cel iubitor de Dumnezeu, 
cu femeia cea de un chip şi amândoi hrănindu-se 
cu dreapta credinţă, li s-au născut două fiice. 
Deci, născându-se ele şi la vârsta venind, hrăneau 
părinţii pe fiicele lor din Scriptură şi în dreapta 

credinţă, asemenea lor.”10 

l) Pomenirea Cuvioşilor Părinţi sihaştri Ioan, 
Iraclemon, Andrei şi Teofil 
(2 dec): “Aceşti cuvioşi părinţi erau de loc din 
cetatea Oxirih, care se află în Egipt, aproape de 
râul Nilului. Părinţii lor au fost creştini. 
Îndeletnicindu-se multă vreme cu citirea Sfintelor 
Scripturi, li s-a umplut sufletul de căinţă. De 
aceea au părăsit lumea şi, fiind povăţuiţi de 
Dumnezeu, s-au dus în cele mai adânci locuri ale 

                                                             
7 Ibidem, pag. 489 
8 Ibidem, pag. 510 
9 Ibidem, pag. 525 
10 Ibidem, pag. 561 
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pustiului. Acolo au dat de un bărbat sfânt foarte 

bătrân şi s-au nevoit împreună cu el un an.”1 

m) Viaţa Cuviosului Părinte Ioan Tăcutul (3 dec): 
“A fost crescut împreună cu fraţii săi, în bună 
petrecere şi dumnezeiască Scriptură, desăvârşit 

învăţându-se.”2 

n) Pomenirea Părintelui nostru Ioan Damaschin 
(4 dec): “Crescând pruncul, părintele lui se 
îngrijea pentru dânsul să-l crească bine şi să-l 
înveţe nu obiceiurile saracinilor, nici vitejiile cele 
ostăşeşti, nici vânarea fiarelor, nici altfel de 
meşteşug omenesc; ci blândeţea, smerenia, frica 
de Dumnezeu, cum şi înţelegerea dumnezeieştilor 

scripturi.”3 

o) Nevoinţele şi viaţa Cuviosului Părintelui nostru 
Sava cel Sfinţit (5 dec): “Vieţuind acolo, a 
învăţat repede psaltirea şi celelalte sfinte scripturi 
şi sporea în fapte bune, luând aminte la rânduiala 

monahicească.”4 

p) Cuviosul Părintele nostru Nectarie (5 dec): 
“Bătrânul dimpreună cu Dionisie Iagărul, auzind 
acestea s-au cutremurat şi, grăindu-i multe 
dumnezeieşti cuvinte din Sfintele Scripturi şi de la 
dumnezeieştii părinţi, ca să lase acea nedreaptă 
zavistie ce avea asupra lui Nectarie.” 

q) Viaţa celui între sfinţi Părintelui nostru 
Nicolae, Arhiepiscopul din Mira Lichiei, 
făcătorul de minuni (6 dec): “Sosind vremea de 
şcoală, a fost dat la învăţătura dumnezeieştii 
Scripturi, iar el cu agerimea cea firească a minţii 
şi cu povăţuirea Sfântului Duh, în puţin timp, a 
ajuns la multă înţelepciune. Apoi, atât de mult a 
sporit în învăţătura cărţii, pe cât era de trebuinţă 
bunului cârmaci al corăbiei lui Hristos şi 
păstorului celui iscusit al oilor celor 
cuvântătoare. Deci, făcându-se desăvârşit în 
cuvântul învăţăturii, s-a arătat desăvârşit şi în 
lucrul vieţii; de la prietenii deşarte şi de la vorbe 
nefolositoare cu totul se abătea şi a vorbi cu 
femeile sau a căuta cu ochii la faţa femeiască, 
foarte mult se ferea, căci fugind, se depărta de 

petrecerea împreună cu femeile.”5 

                                                             
1 Vieţile Sfinţilor – Decembrie, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2006, pag. 32 
2 Ibidem, pag. 35 
3 Ibidem, pag. 64 
4 Ibidem, pag. 79 
5 Ibidem, pag. 123 

r) Viaţa celui între sfinţi Părintelui nostru 
Ambrozie, Episcopul Mediolanului (7 dec): 
“După ce a învăţat Scriptură şi s-a deprins cu 
bună grăire retoricească, s-a făcut orator slăvit şi 
puternic în cuvânt, apărând pe cei nedreptăţiţi la 
judecăţi, ajutând celor năpăstuiţi şi mustrând pe 

cei ce făceau nedreptăţi.”6 

s) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Mina, Ermoghen 
şi Evgraf (10 dec): “Asemănând Scriptura 
creştinească cu învăţătura cea elinească, am aflat 
că mare deosebire erau între ele, ca şi cum s-ar 
lupta una împotriva alteia. Căci în cea 
creştinească am văzut putere şi dreptate, iar într-
aceasta, rătăcire şi vicleşug. Apoi cele ce sunt în 
scripturile creştineşti arată puterea lui Hristos 
Dumnezeu, iar scripturile elineşti socotesc că 
Dumnezeu pe cel îmbrăcat cu neputinţe omeneşti, 
cu patimi şi cu pofte şi sunt pline de minciuni, de 
tulburare, de neînfrânare şi de neruşinare; 
povestind că zeii au făcut război între ei şi au fost 
biruiţi şi răniţi de oamenii cei muritori. Apoi sunt 
pline şi de alte răutăţi fără număr, de minciuni şi 
de basme. Cu un cuvânt zic: Sfârşitul scripturii 
creştineşti este mântuirea, prin cunoştinţa 
adevărului, iar a celei elineşti, este adevărată 
pierzare şi pogorâre către patimile cele necurate 
şi urâte, cum şi către rătăcire. Însă, deşi sunt în 
acest chip scripturile creştineşti, n-am voit îndată 
a urma acelora, ci m-am gândit că să încerc cu 
fapta puterea lui Hristos şi să mă învăţ adevărul. 
Deci, când am aflat pe unul care avea toate 
mădularele sale slăbănogite, am chemat peste 
dânsul numele lui Hristos şi îndată s-a însănătoşit 
cel bolnav. Iar eu, cunoscând pe Atotputernicul 
Dumnezeu, m-am lepădat de deşertăciunea 
elinească şi, luând Sfântul Botez, m-am 
încredinţat lui Hristos. Din acea vreme şi până 
acum vindec bolile cele mari şi patimi 
nevindecate, pe care numai singur Dumnezeu le-
ar fi vindecat degrabă şi cu înlesnire, eu le vindec, 
cu chemarea numelui lui Hristos. Despre cele 
grăite de mine martor este tot poporul, care stă 
împrejurul acestei privelişti şi nu poate zice 
cineva de cuvintele mele că sunt mincinoase şi 
deşarte; căci chiar acum este cu putinţă ca să se 

cerceteze cele ce grăiesc"7. 

 

                                                             
6 Ibidem, pag. 146 
7 Ibidem, pag. 178 
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POSTUL  CRĂCIUNULUI 

bucuria sufletului 
 

Pr. Claudiu MACOVEI – Pădureni, jud. Vaslui

        Postul Naşterii Domnului sau Postul Crăciunului a fost 
instituit în sec. IV-V, deci mai târziu decât Postul Sfintelor 
Paşti.  

ste un post al pocăinţei, dar nu cu aceeaşi intensitate ca 
Postul Sfintelor Paşti. Nu există în el slujbe speciale cu 
metanii, nu există un canon de pocăinţă 
precum Canonul Sfântului Andrei Criteanul

citim în Postul Sfintelor Paşti. Desigur, orice post ne cheamă la 
pocăinţă, însă Postul Crăciunului îmbină pocăinţa cu milostenia 
şi fapta bună, la care ne îndeamnă Evangheliile dinaintea şi din 
timpul acestui post. Este un post de pregătire duhovnicească, 
de curăţire duhovnicească, ca să primim în noi, în peştera 
trupului nostru şi în ieslea sufletului nostru, pe Mântuitorul 
Iisus Hristos, Care vine în lume şi Se face om, pentru ca pe 
oameni să-i ridice la viaţa duhovnicească şi dumnezeiască.

De aceea, în Catavasii se spune: „Hristos Se naşte, slăviţi
Hristos din Ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi
vă!“  Programul acestui post este concentrat în cuv
acum, care provin dintr-o predică a Sfântului Grigorie Teologul. 
Ele au următorul înţeles: Hristos, Care coboară din Ceruri, 
vrea să coboare în sufletele noastre, să ne lumineze viaţa 
noastră şi să ne ridice pe noi la viaţa duhovnicească sau 
cerească. Astfel, postul acesta este un post de pregătire 
spirituală, ca noi să devenim un templu, un sălaş al prezenţei 
Mântuitorului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, ca El să ne arate 
astfel iubirea lui Dumnezeu Tatăl. De aceea prima mare 
sărbătoare din Postul Crăciunului este  Intrarea Maicii 

E 
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CIUNULUI – 

Pădureni, jud. Vaslui 

Postul Naşterii Domnului sau Postul Crăciunului a fost 
V, deci mai târziu decât Postul Sfintelor 

ste un post al pocăinţei, dar nu cu aceeaşi intensitate ca 
Postul Sfintelor Paşti. Nu există în el slujbe speciale cu 

ii, nu există un canon de pocăinţă 
Canonul Sfântului Andrei Criteanul, pe care îl 

citim în Postul Sfintelor Paşti. Desigur, orice post ne cheamă la 
pocăinţă, însă Postul Crăciunului îmbină pocăinţa cu milostenia 

angheliile dinaintea şi din 
Este un post de pregătire duhovnicească, 

de curăţire duhovnicească, ca să primim în noi, în peştera 
trupului nostru şi în ieslea sufletului nostru, pe Mântuitorul 

om, pentru ca pe 
i ridice la viaţa duhovnicească şi dumnezeiască.  

 

„Hristos Se naşte, slăviţi-L! 
L! Hristos pe pământ, înălţaţi-

Programul acestui post este concentrat în cuvintele citate 
o predică a Sfântului Grigorie Teologul. 

Hristos, Care coboară din Ceruri, 
vrea să coboare în sufletele noastre, să ne lumineze viaţa 
noastră şi să ne ridice pe noi la viaţa duhovnicească sau 

Astfel, postul acesta este un post de pregătire 
spirituală, ca noi să devenim un templu, un sălaş al prezenţei 
Mântuitorului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, ca El să ne arate 
astfel iubirea lui Dumnezeu Tatăl. De aceea prima mare 

Intrarea Maicii 

Domnului în biserică, la 21 noiembrie. Aceasta înseamnă că 
Maica Domnului intră în templul din Ierusalim pentru a deveni 
ea însăşi templu sau „biserică sfinţită şi rai cuvântător“
numesc cântările noastre liturgice. Asemenea Maicii Domnului, 
care prin rugăciune, curăţie şi căutarea sfinţeniei se pregăteşte 
să primească în ea taina Întrupării lui Dumnezeu, şi noi, 
creştinii, trebuie să ne pregătim, să ne curăţim, ca să devenim 
templu sau biserică, să devenim lăcaş în care poate să locuiască 
Hristos Domnul. 

 Postul acesta al Crăciunului este, deci, în primul rând, o 
pregătire, o sfinţire a gândurilor, a simţirilor, a trupului şi 
sufletului nostru prin pocăinţă, prin Spovedanie şi 
Împărtăşanie, prin citirea mai deasă a Sfintei Scripturi şi a 
scrierilor sfinţilor şi printr-o atenţie spirituală deosebită ca 
să devenim „biserică sfinţită“ în sufletele şi în trupurile 
noastre. 

În al doilea rând, vedem că o sărbătoare foarte populară sau 
foarte cunoscută din timpul Pos
pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, care a trăit în secolul al IV
lea şi a îmbinat apărarea Ortodoxiei cu grija faţă de săraci, de 
orfani, de oamenii necăjiţi, însinguraţi şi înfriguraţi.
această perioadă a postului înţelege
pregătirea noastră duhovnicească interioară, trebuie să 
facem şi milostenie sau să fim milostivi ca Sfântul Nicolae, 
dăruind altora, ca semn al iubirii noastre frăţeşti, daruri 
spirituale şi daruri materiale, după putinţă, iar dacă nu 
avem nici un dar material, măcar să oferim un cuvânt bun, 
o mână de ajutor, o încurajare unui om sărac, singur şi 
deznădăjduit, întristat sau îndoliat.
această dăruire către alţii este pregătirea noastră pentru a primi 
pe Cel ce este Marele Dar, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
dăruit de Dumnezeu Tatăl „pentru noi, oamenii, şi pentru a 
noastră mântuire“. Prin urmare, Postul Crăciunului, ca abţinere 
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, la 21 noiembrie. Aceasta înseamnă că 
Maica Domnului intră în templul din Ierusalim pentru a deveni 

„biserică sfinţită şi rai cuvântător“, cum o 
rgice. Asemenea Maicii Domnului, 

care prin rugăciune, curăţie şi căutarea sfinţeniei se pregăteşte 
să primească în ea taina Întrupării lui Dumnezeu, şi noi, 
creştinii, trebuie să ne pregătim, să ne curăţim, ca să devenim 

aş în care poate să locuiască 

 

Postul acesta al Crăciunului este, deci, în primul rând, o 
pregătire, o sfinţire a gândurilor, a simţirilor, a trupului şi 
sufletului nostru prin pocăinţă, prin Spovedanie şi 

easă a Sfintei Scripturi şi a 
o atenţie spirituală deosebită ca 

să devenim „biserică sfinţită“ în sufletele şi în trupurile 

În al doilea rând, vedem că o sărbătoare foarte populară sau 
foarte cunoscută din timpul Postului Crăciunului este 

, care a trăit în secolul al IV-
lea şi a îmbinat apărarea Ortodoxiei cu grija faţă de săraci, de 
orfani, de oamenii necăjiţi, însinguraţi şi înfriguraţi. Deci, în 
această perioadă a postului înţelegem că, pe lângă 
pregătirea noastră duhovnicească interioară, trebuie să 
facem şi milostenie sau să fim milostivi ca Sfântul Nicolae, 
dăruind altora, ca semn al iubirii noastre frăţeşti, daruri 
spirituale şi daruri materiale, după putinţă, iar dacă nu 

ici un dar material, măcar să oferim un cuvânt bun, 
o mână de ajutor, o încurajare unui om sărac, singur şi 
deznădăjduit, întristat sau îndoliat. Această milostenie sau 
această dăruire către alţii este pregătirea noastră pentru a primi 

, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
„pentru noi, oamenii, şi pentru a 

Prin urmare, Postul Crăciunului, ca abţinere 
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de la produse de origine animală, se uneşte cu rugăciunea şi cu 
împărtăşirea euharistică mai deasă, pentru sfinţirea noastră, 
dar şi cu milostenia, ca semn al prezenţei iubirii milostive a lui 
Hristos în noi. De fapt, când primeşti un dar material, ţi se 
umple mâna, dar când dăruieşti cu bucurie şi smerenie, ţi se 
umple inima de prezenţa lui Dumnezeu Cel milostiv în 
tine. Astfel, Postul Naşterii Domnului este perioada darurilor 
care se arată în milostenie şi culminează cu darurile de 
Crăciun, ca simbol al răspunsului nostru la multele daruri 
duhovniceşti pe care Dumnezeu Fiul ni le aduce prin î
Sa şi prin naşterea Sa ca om în peştera Betleemului.

. Deci, postul adevărat este prilej de libertate duhovnicească: 
libertatea de a-L iubi pe Dumnezeu mai mult prin rugăciune şi 
libertatea de a-i iubi pe semenii noştri mai mult prin fapte bune
spre slava Preasfintei Treimi, mântuirea noastră şi bucuria 
semenilor. 

 

Pluguşorul Moldovenilor
 
 

                             Lăcrămioara-Iolandina IVAN 
 
AHO, AHO, SURORI ŞI FRAŢI, 
MOLDOVENI ADEVĂRAŢI, 
TRECEŢI IUTE LA FEREASTRĂ 
ŞI-ASCULTAŢI URAREA NOASTRĂ, 
LĂSAŢI TOŢI, ŞI MIC ŞI MARE, 
TREBURILE FIECARE, 
VĂ VOI SPUNE ASTĂ SEARĂ 
O URARE MILENARĂ, 
CĂ ROMÂNUL DE CÂND ESTE 
SPUNE ANULUI POVESTE. 
IA SUNAȚI AI MEI VOINICI 
SĂ SE-AUDĂ PÂN-AICI! HĂI, HĂI! 
 

S-A SCULAT MAI AN 
MARELE ŞTEFAN, 
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cu rugăciunea şi cu 
mai deasă, pentru sfinţirea noastră, 

dar şi cu milostenia, ca semn al prezenţei iubirii milostive a lui 
când primeşti un dar material, ţi se 

umple mâna, dar când dăruieşti cu bucurie şi smerenie, ţi se 
umnezeu Cel milostiv în 

Postul Naşterii Domnului este perioada darurilor 
care se arată în milostenie şi culminează cu darurile de 
Crăciun, ca simbol al răspunsului nostru la multele daruri 
duhovniceşti pe care Dumnezeu Fiul ni le aduce prin întruparea 
Sa şi prin naşterea Sa ca om în peştera Betleemului. 

postul adevărat este prilej de libertate duhovnicească: 
L iubi pe Dumnezeu mai mult prin rugăciune şi 
i iubi pe semenii noştri mai mult prin fapte bune, 

spre slava Preasfintei Treimi, mântuirea noastră şi bucuria 

Pluguşorul Moldovenilor 

Iolandina IVAN – Bârlad 

 

DOMN PESTE MOLDOVA. 
ȘI LĂSAT-A SLOVA 
CA NOI CEI URMAȘI- 
VREDNICI ROMÂNAȘI- 
SĂ NU-NSTRĂINĂM 
ȘI SĂ NU CEDĂM 
NICI MĂCAR O PALMĂ 
DIN PĂMÂNTUL MAMĂ, 
PÂN’ LA NISTRU MARE 
SĂ AVEM HOTARE; 
PÂN’ LA CERNĂUȚI 
SĂ RĂMÂNEM MULȚI. 
IA SUNAȚI DIN ZURGĂLĂI 
SĂ AUDĂ ȘTEFAN, MĂI! HĂI, HĂI! 

 
S-A LUPTAT SLĂVITUL 
ȘI CU RĂSĂRITUL,  
ȘI CU ASFINȚITUL; 
CU TURCII CEI MARI 
PĂGÂNI MULȚI ȘI TARI, 
CU IUȚII TĂTARI; 
CU VECINI POLONI 
ȘI-NGENUNCHIAT DOMNI. 
NU S-A DAT BĂTUT, 
UN DOMN DE TEMUT. 
BOIERI TRĂDĂTORI 
AU PIERIT ÎN ZORI 
DE SABIA LUI 
PARA FOCULUI. 
IA STRIGAȚI, NU STAȚI DEGEABA, 
SĂ SE-AUDĂ LA SUCEAVA. HĂI, HĂI!
 
MOLDOVA LUI DRAGĂ 
A RĂMAS ÎNTREAGĂ 
ȘI TOATĂ A PLÂNS 
CÂND ȘTEFAN S-A DUS 
LA PUTNA-N MORMÂNT. 

traditraditraditradiţiiiiiiii 
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AUDĂ LA SUCEAVA. HĂI, HĂI!  
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ȘTEFAN, DOMN CEL SFÂNT, 
SUB O PIATRĂ RECE 
SOMNUL ȘI-L PETRECE 
SUB FLACĂRA CARE 
FĂRĂ ÎNCETARE 
DE 5 VEACURI FRIGE 
ȘI NU SE MAI STINGE. 
ÎNC-O DATĂ SĂ STRIGAȚI 
SOMNUL SĂ ÎL TULBURAȚI. HĂI, HĂI! 
 

  
ȘTEFAN, DOMN CEL MARE, 
LINIŞTE NU ARE. 
STĂ ȘI PRIVEGHEAZĂ, 
PLÂNGE ȘI OFTEAZĂ 
CĂ DE ANI MULŢI, ZECI, 
PRUTUL DACĂ-L TRECI 
ÎL AUZI PLÂNGÂND, 
VALURI BLESTEMÂND 
CU FOC ŞI AMAR 
C-A AJUNS HOTAR; 
ŞI MOLDOVA, FRATE, 
E RUPTĂ-N JUMATE. 
STRIGAŢI TARE, STRIGAŢI RĂU 
SĂ SE-AUDĂ-N CHIŞINĂU! HĂI, HĂI! 
 
ŞTEFAN VOIEVOD 
IUBIT DE NOROD 
SE-NTOARCE-N MORMÂNT 
CĂ N-AVEM CUVÂNT. 
PREŞEDINŢI DE STAT 
LA MASĂ-AU PUS SFAT 
ŞI-AU LĂSAT BETEAGĂ 
MOLDOVA LUI DRAGĂ; 
AU MUŞCAT CU TOŢI 
CA NEMERNICI HOŢI 
ŞI-AU DISTRUS O ŢARĂ 
MÂNDRĂ, LEGENDARĂ. 
PUNEŢI BICIUL PE EI, FRAŢI, 
DE LA NISTRU ÎN CARPAŢI! HĂI, HĂI! 
  
ŞTEFAN, MARE DOMN, 
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NU MAI ARE SOMN 
CĂ SABIA LUI 
ESTE-A TURCULUI. 
ÎN STAMBULUL MARE 
ESTE LA PĂSTRARE. 
CETĂŢI I-AU DISTRUS, 
FOC ÎN ELE-AU PUS; 
AVERI AU LUAT, 
TOT CE-A FOST DE DAT; 
DOAR PUTNA-SCĂPAT 
DE ÎNSTRĂINAT... 
STRIGAŢI TARE, DAŢI DE ŞTIRE 
SĂ SE-AUDĂ-N MĂNĂSTIRE! HĂI, HĂI!
  
DE ANI BUNI ÎNCOACE 
UNIREA SE FACE, 
DAR NU SE MAI COACE... 
CĂ LA MULŢI NU PLACE. 
DOAR PROMISIUNI 
CARE SUNT MINCIUNI. 
MEREU NE GĂSIM, 
MULTE POVESTIM, 
PLANURI ÎNTOCMIM, 
DAR NU-NFĂPTUIM. 
NU ŞTIU CE-AŞTEPTĂM 
DE CE AMÂNĂM. 
STRIGAŢI TARE, MAI AMAN, 
POATE NE-AUDE ŞTEFAN! HĂI, HĂI!
  
HAI, ŞTEFANE, VINĂ, 
CA SĂ FACI LUMINĂ. 
FII OLEACĂ DOMN 
CĂ AI NOŞTRI DORM. 
SOMN ÎN PARLAMENT 
PÂN’ LA PREZIDENT. 
PUNE DE-I TREZEŞTE 
ŞI LE AMINTEŞTE 
ŢARA NU-I DE DAT 
ESTE DE PĂSTRAT. 
PĂMÂNTUL TOT PLÂNGE 
CĂ-I UDAT CU SÂNGE. 
MAI POCNIŢI FLĂCĂI DIN BICI 
C-A VENIT ŞTEFAN AICI! HĂI, HĂI! 
  
DACĂ NU TE-ASCULTĂ 
NU-I DURERE MULTĂ 
REZOLVĂ TU TREABA 
EI AU STAT DEGEABA. 
DĂ-LE CAPUL JOS 
NU LI-I DE FOLOS. 
SCOATE TURCI AFARĂ 
FĂ-NE MÂNDRI IARĂ! 
PE TOŢI NE UNEŞTE. 
DOAMNE MILUIEŞTE! 
MOLDOVA TA DRAGĂ 
FĂ-O IAR ÎNTREAGĂ. 
OPRIŢI PLUGUL ĂSTA TARE 
PÂNĂ LA ŞTEFAN CEL MARE. AHO, AHO.
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N MĂNĂSTIRE! HĂI, HĂI! 

AUDE ŞTEFAN! HĂI, HĂI! 

 

PÂNĂ LA ŞTEFAN CEL MARE. AHO, AHO. 
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