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Urmele unui sat preistoric vechi de 6500 

de ani 

Teodora MARIN

      Arheologii au scos la lumină artefacte cu o vechime de 
câteva mii de ani, care întăresc convingerile că zona 
subcarpatică a fost una de mare importan
civilizația cunoscută de specialiști ca fiind
Cucuteni”. 

itul arheologic este amplasat în localitatea Topoli
câțiva kilometri de orașul Târgu Neamț, este cunoscut de 
aproape două decenii, însă abia anul trecut au început 

cercetările. 

Ani de zile nu au fost intreprinse lucrări, însă, după mai multe 
studii ale arheologilor nemțeni, făcute cu ajutorul unei echipe 
din Germania, s-a deschis șantierul. Au ieșit astfel la lumină 
câteav artefacte foarte valoroase din punct de vedere 

Piesele descoperite se încadrează în ceea ce speciali
“Cultura Eneolitică Cucuteni”. Săpăturile din această vară au 
permis descoperirea unei noi locuințe aparținând civilizației 
Precucuteni, cu o vechime de aproximativ 6500 de ani.

Ruinele constau dintr-o aglomerare consistentă de lut 
indică existența unei construcții de formă dreptunghiulară, cu o 
suprafață de aproximativ 16 mp. 

Remarcabil este faptul că în perimetrul locuin
descoperite mai multe obiecte specifice acelei perioade, dintre 
care cele mai interesante sunt statuetele de lut ars, înfă
personaje feminine, reprezentând divinități preistorice.

 

 

 

S
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Arhitectura Zonei Sacre a TEMPLULUI 

URSITELOR de la Şinca Veche

Dr. arh. habil. urb. Cerasella CRĂCIUN

         Templul Ursitelor de la Şinca Veche, amplasat 
Dealul Pleşu, din apropierea orașului Braşov, este un spațiu 
sacru de tip peşteră-mănăstire, considerat a fi un templu 
unic in lume, fiind compus din două biserici pre
săpate în gresie, cu două altare ce au coresponden
ele, fiind apreciat ca vechime la 7500

nițial templul era compus din nouă încăperi, astăzi o parte a 
lor s-a prăbușit, iar intrarea se făcea printr
succesiv de încăperi, prin care se ajungea într

avea un turn sculptat în gresie în formă conică de horn, cu 
înălțimea de cca 10 m, cu trimitere ca formă, către spirala și 
simbolistica yin-yang.  

Turnul de tip horn al templului și imagine exterioară, 
Templului Ursitelor de la Şinca Veche, România

Altarul era despărțit de o arcadă larg
firidă, iar despărțirea între încăperile similare naosului și 
pronaosului din lăcașele de cult ulterioare se făcea printr
trecere prevăzută cu un ochi magic, o fanta săpată, prin care 

I
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șit, iar intrarea se făcea printr-un ansamblu 
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țirea între încăperile similare naosului și 

șele de cult ulterioare se făcea printr-o 
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așa-numita lumină fără umbră pătrunde la 
astronomice, ajungând pe masa altarului, astăzi distrusă de 
căutătorii de comori. 

Într-una din firide exista o suprapunere a două simboluri: 
Steaua lui David, având în interior simbolul vechilor pre
creștini – cei doi pești/vesica pesces/yin-yang, precum 
litere care fac parte dintr-un tetragramaton. Tot aici exista o 
nişă în pardoseală, precum și o fizionomie săpată în stânca unui 
bărbat cu chip special iar în exterior exista o cruce bizantină 
săpată în stâncă. 

Întreaga arhitectură a templului, cele două lăca
împreună cu cele două altare erau ușor distorsionate spațial prin 
curbare, ca un vârtej sculptural săpat în piatră, ce aminte
spirala și trecerea temporală. Hornul tip turn, împreună cu 
lăcașul și altarul mic formează o formă asemănătoare unui 
Sfinx, prin al cărui ochi, lumina pătrunde în interior, printr
deschizătură aflată deasupra intrării. 

Plecând de jos în patru colțuri, turnul se înalță conic, 
terminându-se cu un vârf de piramidă, la deschiderea 
Înclinările pereților turnului au unghiuri similare cu cele ale 
piramidelor, șanțurile spiralate găsite în pereți, precum și 
mărturiile localnicilor care chiar și în anul 1940 încă au mai 
găsit cristale de cuarț încastrate în aceste șanțuri, ne c
ipoteza că acest templu era un important loc de observa
cosmică, dar și un altar. De altfel, potrivit cercetărilor, roca de 
gresie în care este săpat templul, este alcătuită din nisip fin care 
conține cristale mici de cuarț de o mare puritate.

Curtea templului numită și curtea monoliților
mare altar în amfiteatru, închis de stânci tăiate cu mare 
precizie, aliniate pe direcțiile cardinale, o mică piramidă 
amplasată în centru, precum și un izvor considerat a avea 
proprietăți miraculoase. 

În apropierea templului a fost descoperită o așezare geto
datată sec. I BC., precum și o așezare romană și un 
tumul/gorgan care se presupune a fi de origine ini
pelasgică. 

Legenda templului de la Şinca Veche face referire la dinastia 
Basarabilor și la cneazul Ugrinus, identificat ca Negru Vodă, 
primul descălecator din Țara Făgărașului care a trecut Munții 
Carpați, dinastie care este menționată că avea în posesiune, în 
anul 1281, satul Şinca Veche, unde exista un lăca
și loc sacru cu puternică încărcătură spirituală. 
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și trecerea temporală. Hornul tip turn, împreună cu 
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Sfinx, prin al cărui ochi, lumina pătrunde în interior, printr-o 
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ține cristale mici de cuarț de o mare puritate. 
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Legenda templului de la Şinca Veche face referire la dinastia 
și la cneazul Ugrinus, identificat ca Negru Vodă, 

Țara Făgărașului care a trecut Munții 
ți, dinastie care este menționată că avea în posesiune, în 

anul 1281, satul Şinca Veche, unde exista un lăcaș de închinare 

 

Descoperiri arheologice în cetatea 
dunăreană a geților sudici 

(Bulgaria)

 
 Conf. univ. dr. George V GRIGORE 

 
Malul fluviului Dunărea nu este împânzit de cetă

antice doar pe malul românesc. Acestea urmăresc 
îndeaproape și malul sudic al fluviului, de la Cazane până 
la „marea cea mare”.  

na dintre acestea este și cetatea geților sudici (traci) 
Scaidava. Numele său poate face trimitere la „scai”, ca 
și „ciuline”, plantă de stepă ce se agață de trecători. 

Finalul de „davă” este specific cetăților sau așezărilor geto
daco-trace. Așezarea tracică, cetatea antică târzie 
medievală din perioada celui de-al doilea imperiu bulgar (1185
1396 d.Hr.), Scaidava se află la 1,5 km nord de localitatea 
Batin, peste o culme înaltă, între fluviul Dunărea 
Batinska(municipiul Borovo, districtul Ruse, Bulgaria de nord)
Locul este cunoscut sub numele de „Kale bair”. Cetatea are o 
formă alungită, în concordanță cu configurația terenului. Ocupă 
o suprafață de aproximativ 25 de hectare. Pe o margine trecea 
zidul cetății. Acum, cel mai bine se eviden
iar pe perete se văd părți din acesta, construite din piatră și 
mortar.Pe partea vestică de acces apar urmele unui 
partea nordică, în rocă, a fost săpat un rezervor cu dimensiuni 
de 4 și 3,5 m (posibil pentru rezervele de apă, folosite în timp 
de asediu). Arheologul ceh-bulgar din secolul al XIX
Škorpil identifică cetatea cu castelul Sacidava/Scaidava, despre 
care se menționează în vademecumul împăratului Antoniu 
(„Itinerariul împăratului Antoninus”) 
Nove și Trimamium (Ablanovo). La est de cetate a existat o 
așezare civilă în aceleași perioadă în care a existat și cetatea.Pe 
culme, până la vestigiile cetății Scaidava, este construită o rută 
turistică cu pavilioane, locuri pentru grăta
la aproximativ 300 metri există și o fântână frumoasă. Aceasta 
este una dintre cele mai panoramice locuri de pe malul Dunării 
din județul Ruse (raionul Ruse). De aici se pot vedea insulele 
Batin și Doychov, de asemenea, se pot observ
interesante cu ajutorul binoclului sau a altei tehnici specializate.

În martie 2015 arheologii bulgari făceau mai multe 
descoperiri în situl de la Scaidava. Unele dintre aceste 
descopeririantice rezultate în urma săpăturilor arheologului 
Varbin Varbanov efectuateîn Batin 
expuse în Muzeul Regional de Istorie Ruse. Este vorba despre 
un craniu uman alunui individ ce a fost posibil o victimă a unui 
ritual de sacrificiu uman, dar și o diplomă militară 
romană.Acestea sunt unele dintre cele mai interesante 

U
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Descoperiri arheologice în cetatea 
ților sudici Scaidava 

(Bulgaria) 

univ. dr. George V GRIGORE – București 

Malul fluviului Dunărea nu este împânzit de cetăți 
antice doar pe malul românesc. Acestea urmăresc 

și malul sudic al fluviului, de la Cazane până 

și cetatea geților sudici (traci) 
Scaidava. Numele său poate face trimitere la „scai”, ca 
și „ciuline”, plantă de stepă ce se agață de trecători. 

ților sau așezărilor geto-
ică, cetatea antică târzie și fortăreața 

al doilea imperiu bulgar (1185-
Scaidava se află la 1,5 km nord de localitatea 

Batin, peste o culme înaltă, între fluviul Dunărea și râul 
districtul Ruse, Bulgaria de nord). 

Locul este cunoscut sub numele de „Kale bair”. Cetatea are o 
ță cu configurația terenului. Ocupă 

ță de aproximativ 25 de hectare. Pe o margine trecea 
se evidențiează peretele estic, 

ți din acesta, construite din piatră și 
mortar.Pe partea vestică de acces apar urmele unui șanț. În 
partea nordică, în rocă, a fost săpat un rezervor cu dimensiuni 

vele de apă, folosite în timp 
bulgar din secolul al XIX-leaKarel 

Škorpil identifică cetatea cu castelul Sacidava/Scaidava, despre 
ționează în vademecumul împăratului Antoniu 

”) ca fiind existent între 
și Trimamium (Ablanovo). La est de cetate a existat o 

șezare civilă în aceleași perioadă în care a existat și cetatea.Pe 
ții Scaidava, este construită o rută 

turistică cu pavilioane, locuri pentru grătar, scenă deschisă, iar 
și o fântână frumoasă. Aceasta 

este una dintre cele mai panoramice locuri de pe malul Dunării 
țul Ruse (raionul Ruse). De aici se pot vedea insulele 
și Doychov, de asemenea, se pot observa păsări 

interesante cu ajutorul binoclului sau a altei tehnici specializate. 

În martie 2015 arheologii bulgari făceau mai multe 
descoperiri în situl de la Scaidava. Unele dintre aceste 
descopeririantice rezultate în urma săpăturilor arheologului 

rbanov efectuateîn Batin și Brestovitsa au fost 
expuse în Muzeul Regional de Istorie Ruse. Este vorba despre 
un craniu uman alunui individ ce a fost posibil o victimă a unui 

și o diplomă militară 
tre cele mai interesante 
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descoperiri din ultimul timp. Arheologul Varbanov a prezentat 
descoperirile sale din săpăturile efectuate la Batin 
Brestovitsa, ambele situate în Borovo Municipalityy, districtul 
Ruse, la o prezentare publică în Muzeul Regional 
Arheologie Ruse.În apropiere de orașul Batin, echipa sa a săpat 
trei gropi (săpături sistematice, în secțiune) în Cetatea 
Scaidava, care de-a lungul veacurilor a fost o a
tracică, o fortăreață romană a Antichității târzii și o fortăreață 
medievală din perioada celui de-al doilea imperiu bulgar (1185
1396 d.Hr.).Într-una dintre aceste intervenții de la Scaidava, 
echipa lui Varbanov a găsit un craniu al unui bărbat de 20 de 
ani. Arheologul consideră că acesta trebuie să fi fost un caz 
rezultat în urma unei jertfe umane. Celelalte gropi au condus la 
descoperireaunor fragmente de vase ceramice, care au fost deja 
restaurate și expuse la Muzeul de Istorie din Ruse.Aceste 
descoperiri antice de la Scaidava au fost datate din secolul I 
î.Hr. - secolul I d.Hr., cu excepția acelei părți din diploma de 
veteran militar, datatăa fi din secolul al II-lea. Aceste diplome 
au fost înmânate legionarilor romani după demiterea lor din 
forțele armate (trecerea la vatră). Recent a mai avut loc o altă 
descoperire a diplomei unui veteran militar în Bulgaria, în cu 
totul altă locație. „(Săpăturile) au fost (efectuate) cu pu
finanțări, în mare parte erau doar foraje(sondaje arheologice 
n.a). Cu toate acestea, la Scaidava am ob
semnificative. I-am stabilit cronologia în vremurile trace, în 
epoca romană și în timpul celui de-al doilea stat bulgar, 
datorită descoperirilor frumoase dintre care unele sunt 
expuse”, spune Varbanov, citat de RuseInfo. În apropiere de 
orașul Brestovitsa, echipa sa a excavat o 
înmormântare (tumul) datată din secolul I î.Hr., care con
rămășițele a cel puțin cinci persoane - un bărbat bătrân, o 
femeie între 35 și 40 de ani, alți tineri și copii.Artefactele 
descoperite în el includ un cuțit tracic, un mâner pentru ace
piese dintr-o armură de lanț, decorațiuni și vase ceramice. 
Aceste descoperiri sunt datate din secolul I î.Hr.În colec
Muzeului din Ruse, li s-au adăugat și alte articole, cum ar fi 
arme, o fibulă și file de urechi, descoperite într-o altă movilă
înmormântare de lângă Brestovitsa încă din 2013.„
interesant despre (această movilă de înmormântare) a fost 
faptul că puține de acest fel au fost săpate și fiecare dintre noi 
oferă informații suplimentare. Chiar dacă cadavrele au fost 
îngropate după ce au fost arse, mai există câteva descoperiri 
interesante, care merită văzute și care pot fi expuse după unele 
lucrări de restaurare”, elaborează Varbanov.Săpăturile sale în 
apropiere de Brestovitsa au fost finalizate și urmează să fie 
descrise în publicațiile academice, în timp ce explorările sale în 
Cetatea Scaidava din apropierea Batinului au continuat 
vara anului 2015, 

Pornind pe urmele antice ale strămo
descoperim cetăți și așezări interesante ce aduc noi dovezi 
despre existența și modul de viață al acestora. Cetatea Scaidava 
este una dintre acestea. 
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Surse: audiotravelguide.ro; minac.ro; calebatuta.ro, 
archaeologyinbulgaria.com; wikivisually.com; ariadne
rousee.info 

Some of the ancient finds from archaeologist Varbin Varbanov’s 
excavations in Batin and Brestovitsa exhibited in the Ruse Regional 

Museum of History. Photo by

A view of the Danube from the location of the Scaidava Fortress
near Batin. Photo by Borovo

 

Considerații privind inflația nomismei 
bizantine între secolele VI
care a afectat răsplata serviciilor armatei 

(II) 

Prof. dr. Drago

II. 4. Obligații financiare achitate în pământ și 

loturi militare 

La începuturile epocii imperiale Bizantine un număr 

redus de sodați activi dețineau loturi de pământ în 

folosință/expolatare, iar în atare condiții, trebuie să înțelegem 

că și mai puțini dintre aceștia erau dispuși să se implice în 

agricultură și să cultive loturile deținute. Între secolele V

trupele de graniță aveau permisiunea de a cultiva loturile 

atașate forturilor acestora și unele loturi din imediata apropiere 
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A view of the Danube from the location of the Scaidava Fortress 
Borovo Municipality 

ții privind inflația nomismei 
bizantine între secolele VI-XI: o premisă 

serviciilor armatei 

Prof. dr. Dragoș CURELEA - Sibiu 

ții financiare achitate în pământ și 

La începuturile epocii imperiale Bizantine un număr 

ți activi dețineau loturi de pământ în 

ță/expolatare, iar în atare condiții, trebuie să înțelegem 

și mai puțini dintre aceștia erau dispuși să se implice în 

ținute. Între secolele V-VI 

ță aveau permisiunea de a cultiva loturile 

șate forturilor acestora și unele loturi din imediata apropiere 
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a respectivelor garnizaone militare 1 . Măsura transformării 

trupelor mobile în soldați-țărani a reprezentat o încadrare a 

soldaților respectivi numai cu o jumătate de normă. Iar de aici o 

serie de probleme. Suma de bază în plata acestor trupe de 

graniță de 5 nomisme fiind mai mult decât insuficientă, însă, 

respectivii militari și-au completat, de nevoie, veniturile și din 

ceea ce obțineau din agricultură. Mai mult, de-a lungul celor 

două secole menționate mai sus, aceste unități militare aveau 

rol de patrulare și acoperire a frontierelor, astfel că au 

întâmpinat reale dificultăți în supervizarea activităților agricole 

pe care le lăsau în mod frecvent în grija familiei sau a unor 

arendași2.  

După mijlocul secolului al VII-lea, pe fondul pierderii 

provincilor orientale, Bizanțul s-a văzut deposedat odată cu 

trupele și forturile lor, dar și loturile de pământ pe care unitățile 

cu rol de patrulare le dețineau. În atare context acordarea de 

loturi militare soldaților themelor prin care Puterea centrală să 

suplinească lipsa monedei, a fost o inițiativă nouă. Acest 

demers inițiat de împăratul Constantin al II-lea a consolidat 

puterea financiară a deținătorilor de asemenea proprietăți, 

pentru că, vom vedea în rândurile următoare, loturile erau 

valoaroase, productive și întinse, astfel că, deținătorul scotea 

anual între 7 și 9 nomisme, adică aproape un salariu în 

condițiile serviciului permanent3. În vederea acordării acestor 

loturi soldaților, Curtea a fost nevoită ca în mod frecvent să 

confiște anumite proprietăți sau să treacă în administrația 

Puterii acele loturi care au fost abandonate de proprietarii în 

drept, cele care aparțineau unor propritari fără moștenitori, cele 

ale unora dintre trădătorii statului, a acelora dintre strategi care 

au fost acuzați și condamnați pentru rebeliune, dar și a acelora 

care nu achitau taxe. Evident că împăratul a acordat constant în 

secolul al VII-lea aceste loturi militarilor, practică care a 

continuat și în veacurile care au urmat până în secolul al XI-lea. 

Legislația din secolul al X-lea, menționa care erau obligațiile 

pe care soldatul trebuia să le îndeplinească odată ce era 

                                                             

1  Arnold Hugh Martin Jones, The Later Roman Empire, 284-602: A Social, 
Economic and Administrative Survey, Oxford, University of Oklahoma Press, 1964, pp. 
635-636, 645; Guglielmo Cavallo (Coordonator), Omul bizantin, Iași, Editura Polirom, 
2000, pp. 96-97;  

2 Waren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Seculum, 2012, 
p. 241; Idem, The Military Lands and the Imperial Estates in the Middle Byzantine 
Empire, în Harvard Ukrainian Studies, year 7, 1983, p. 620. 

3  Michael Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, 300-1450, 
Cambridge, University of Cambridge, 1985, pp. 634-640. 

împroprietărit, de regulă, din proprietățile personale ale 

împăratului și Casei sale4. În timpul domniei lui Constantin al 

VII-lea (913-955) o lege menționa că trupele din cavaleria grea 

trebuia să dețină loturi cu o valoare de 4 livre (288 nomisme), 

în textul legii se putea citii că măsura în cauză era un minim 

stabilit de mult timp. Textul legii se referea și la soldații și 

marinarii themelor riverane Mărilor Egee și Mediterană 

(Cibyrreiotă, Egee și Samos). De asemenea, de proprietăți 

similare sau mai mici ca valoare (2 livre=144 nomisme), aveau 

și miliarii și marinarii din themele navale Cephalonia, Hellas, 

Nicopolis și Pelopones5.  

Însuși împăratul Constantin al VII-lea, referindu-se la 

statutul eonomic al forțelor de cavalerie, menționa: că fiecare 

dintre soldații tagmatelor imperiale chiar și dintre cei care 

serveau în themele militare, trebuiau să aibe în proprietate un 

lot de pământ care să valoreze 5 livre (360 nomisme). Totodată, 

împăratul făcea referiri exprese și în ceea ce îi privea pe 

marinarii flotei care erau împroprietăriți cu loturi care să aibă 

valoarea de cel puțin trei livre (216 nomisme). Așadar, 

înțelegem că, în cazul cavaleriei și al forțelor navale, 

proprietatea asupra pământului trebuia să oscileze între 3 livre 

și 5 livre6. Mai târziu, între 963-969, co-împăratul Nicephor al 

II-lea Phokas, care a domnit ca regent al minorului Vasile al II-

lea, nota, că noua cavalerie grea a tagmatelor imperiale 

reformate trebuia să fie susținută cu loturi de pământ mai 

întinse, mai productive și care valorau 16 livre de Aur, adică 

1.152 nomisme, care înmulțite cu 4,57 gr. câte aveau fiecare 

nomismă, reieșea că o asemenea proprietate costa 5 kg și 

264,64 grame și carate aur. Asemenea călăreți erau puțini în 

cadrul themelor militare, dar procentul lor era puțin mai mare 

în rândurile tagmelor. Numărul acestor cavaleri grei a oscilat 

între 384 undeva în anii 963-965, pentru ca în perioada 969-970 

să fie menționați 504 asemenea cavaleri, deci în creștere, ceea 

ce însemna, că fiecare dintre acești cavleriști deținea în parte o 

proprietate mare care valora 16 livre Aur7. Așadar, în a doua 

                                                             

4 Ibidem, p. 636; Warren Treadgold, The Byzantine Revival 780-842, Stanford, 
Stanford University Press, 1984, pp. 161-164. 

5 Jusgraecoromanum, Cartea I, Iōannēs Dēm Zepos; Panagiōtēs Ioannu Zepos, 
(Editors), vol. I, Athena, 1931, pp. 223-224; Warren Treadgold, The Army in the Works of 
Constantin Porphyrogenitus, în Rivista di Studi Bizantini e Neoelenici, Serie nouă, nr. 29, 
1992, pp. 115-119. 

6  Constantine VII, De ceremoniis, în Corpus Scriptores Historiae Bizantinae, 
(Editor Johann Reiske), Bonn, Verlag, 1889, p. 695.  

7  Hans-Joachim Kühn, Die bizantinische Arme im 10. und 11. Jahrhundert. 
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parte a domniei co-împăratului Nicephoros al II-lea Phokas, și 

în perioada domniei împăratului Ioannes I Tzimiskes (969-976) 

puterea imperială, pe fondul unui reviriment economic și al 

expansiuni militare, atât în Balcani, cât și în Orient, a putut 

aloca, cel puțin pentru cavaleria grea suma de 2,653 Kg. și 560 

carate Aur (mai bine de 2 tone jumătate Aur), parte în 

nomisme, parte în pământuri. 

Sumele necesare susținerii efective ale acestei 

cavalerii grele au fost de cel puțin patru ori mai mari în raport 

cu nomismele alocate în vederea susținerii cavaleriei ușoare din 

theme, sau ale forțelor de patrulare rapidă pe linia granițelor. 

Dacă pentru cavaleria grea sumele au fost în creștere, dar cu 

precizarea că arma aceasta, ca atare, apare în secolul al X-lea, 

pentru cavalerie, în general putem calcula suma cheltuielilor 

făcute de Trezoreria imperială încă din a doua jumătate a 

secolului al VII-lea. Warren Treadgold, cercetătorr și profesor 

de istorie bizantină la Universitatea din Saint Louis (SUA), 

remarcă pentru secolul al IX-lea că valoarea proprietăților 

deținute de cavaleriști se ridica la 7 livre Aur, ceea ce însemna 

504 nomisme Aur, totul fiind înmulțit cu 4,57 gr. rezulta o 

valoare de 2 kg și 303 carate Aur. Evident că proprietățile 

militare a căror valoare oscila între 5 și 7 livre Aur, erau mai 

valoroase decât cele ale țăranilor simplii, a multora dintre 

oficialii administrației locale, dar și a trupelor cale activau în 

temate și forțe navale. 

Suprafața acestora ferme pentru militari era exprimată 

de Trezoreria imperială în modius de teren arabil, iar ca o 

echivalare menționăm că modius-ul, a reprezentat o suprafață 

de 0,08 ha. sau 0,20 acri. Prețul în acea vreme era în medie de 

0,5 nomisma pentru un modius de teren arabil. În atare condiții, 

pentru căteva secole cel puțin, putem aprecia că valoarea medie 

a unei ferme bune care avea 720 modius era de 5 livre Aur, 

evident, dacă pe respectiva suprafață de pământ întâlnim și 

construcții, dar și alte facilități productive, precum heleșteie, 

lacuri, păduri, mori de apă sau de vânt, valoarea era în creștere, 

ajungând la 7 livre1.  

                                                                                                            

Studien zur organisation der Tagmata, Vienna, Fassbaender, 1991, pp. 184-185, 240-242; 
Taxiarchis Kolias, Byzantinische Waffen, Vienna, Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 1988, pp. 101-102; Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-
1081, Iași, Editura Speculum, 2012, pp. 163, 244.  
1 Jean-Claude Cheynet; Edouard Malamut; C. Morisson, Prix et salaries à Byzance (Xe-
XVe siècles), în Hommes et Richesses, vol. II, Paris, 1991, pp. 339-374. 

O asemenea suprafață era de cel puțin 57,6 ha. și 

putem accepta că în afară de valoarea sa propriu-zisă, putea să 

asigure alimentația zilnică pentru un an la cel puțin 30 familii la 

care o adăugăm pe aceea a cavalerului. Cercetătorii au 

demonstrat că familiile rurale, cu deosebire cele din 

Macedonia, însă sitiuația era prezentată în același fel și în Asia 

Mică, lucrau în medie loturi care nu depășeau 50, maxim 100 

modius-uri, echivalentul în suprafață arabilă de 4, maxim 8 ha. 

În ceea ce privește lucrul efectiv al acestui domeniu, cabalerul, 

cum am observat mai sus, era ajutat, chiar era deservit în 

activitatea agrară de 1 arendaș, mai mulți muncitori zilieri (5-

6), 11-15 șerbi, chiar și familiari ai săi, rude sau propria 

familie. Pământul era suficient pentru a întreține în condiții 

bune cel puțin 30 familii, la o medie / familie de 5 persoane, 

ceea ce însemna minim 150 oameni, poate în anumite situații 

chiar mai mulți, la care trebuie să adăugăm cel puțin tot 5 

persoane, familia cavalerului2. 

Înțelegem că în atare condiții, cavalerul putea lipsi de 

la ferma sa, fiind angrenat și participând frecvent în campaniile 

militare, lipsa acestuia nu era un impediment productiv, ci din 

contră, se putea face o economisire directă cu consumul pe care 

acesta, cât și calul său îl făceau zilnic3. De remarcat și că într-

un Tratat militar denimit Tactica din secolul al IX-lea, 

împăratul Leon al VI-lea Înțeleptul (868-912), sfătuia în mod 

constant pe comandanții temelor să se bazeze pe cavalerii care 

dispuneau de capacitate de luptă și care aveau pe pământurile 

lor cel puțin 20-30 familii care să poată susține după caz, 

nevoile militare ale cavalerului-senior4. Un alt tratat militar din 

secolul al X-lea, avertiza comandanții superiori ai themelor să 

se fie atenți și să prevină actele de vânzare ale cailor și 

echipamentelor militare pentru a achiziționa boi, juguri și alte 

lucruri utile în practicarea agriculturii5. Considerăm însă că în 

ciuda atenției comandamentelor militare, în felul acesta s-a 

procedat, astfel că, împreună cu alte cauze au fost întrunite 

                                                             

2 Walter Kaegi, Some reconsiderations on the Themes (Seventh-Ninth Centuries), 
în Jahrbuch der Österreischischen Bizantinistik, nr. 16, 1967, pp. 40-43; Warren 
Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, p. 245. 

3 Idem, The Military Lands and The Imperial Estate in The Middle Byzantine 
Emoire, în Harvard Ukrainean Studies, 7, 1983, pp. 620-631. 

4 Leon al VI-lea, Tactica, Libri IV, Pars 1, col. 697 D-700 A, în Patrologiae 
Graecae, Paris, 1863, pp. 69-73; Peter Schreiner, Soldatul, în Guglielmo Cavallo 
(Coordonator), Omul bizantin, Iași, Editura Polirom, 2000, pp. 100-101 

5 Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 
2012, pp. 245-246. 
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premisele care au condus la disoluția treptată a themelor 

militare. Legislația imperială bizantină în secolele VIII-X nu 

limita loturile care erau acordate soldaților din infanterie, însă 

în timpul domniei împăratului Roman I (920-944) documentele 

oficiale ale Trezoreriei imperiale menționau că infanteriștii 

dețineau mai puțin pământ în comparație cu cei care serveau 

militar în cavalerie1. S-a avut în vedere la alocarea unor sume 

superioare pentru cavalerie și faptul că militarul de la această 

armă trebuia să întrețină și să asigure furaje și pentru un cal, 

frecvent și pentru un măgar, astfel că, necesitățile sale erau cel 

puțin duble în raport cu soldatul care a servit în infanteria 

bizantină. De asemenea, cavaleristul trebuia să-și asigure 

armamentul, uniforma și harnașamentul, ceea ce justifica 

sumele suplimentare. 

Notăm, referindu-ne la productivitatea respectivelor 

loturi, că se recoltau între 4 și 5 modii de grâu la 1 modiu teren 

arabil, iar că pe piată prețul unui modiu de grâu era de 1/10 

dintr-o nomismă, mai concret era vorba de o zecime din 4,54 

gr. aur. În ceea ce privește recolta anuală, la grâu, cel puțin 

ajungea la 324 de nomisme pe an, pentru smilitarii care serveau 

în cavalerie, adică echivalentul a cel puțin 4,5 livre de Aur. O 

sumă importantă de bani, dacă ținem cont că valoarea 

proprietății ca atare era între 5 și 7 livre. Evident însă, că suma 

se folosea pentru a hrăni cele 30 familii care locuiau pe acea 

suprafață2. Cifrele sunt însă informale, pentru că trebuie să ne 

referim că din producție se foloseau mai mult de 65 de procente 

pentru hrana comunității locale, iar din ceea ce mai rămânea, 

din timp în timp, cavalerul trebuia să investească în animalul de 

luptă, furajele acestuia și echipament militar nou, dacă cel 

vechi nu mai era utilizabil în luptă. 

Istoriografia menționează că soldații care deserveau 

tagmatele, mai ales cele de cavalerie, nu dispunea de loturi de 

pământ, însă informația nu este reală, pentru că și aceștia 

dispuneau de loturi în proprietate. Însă soldații tagmatelor erau 

echipați pe cheltuiala Puterii centrale fiind mereu la dispoziția 

împăratului. Aceștia pe lângă salariul în monede, primeau 

rațiile proprii, armele și uniformele și calul, care însemnau cel 

                                                             

1 Jusgraecoromanum, Cartea I, Iōannēs Dēm Zepos; Panagiōtēs Ioannu Zepos, 
(Editors), vol. I, Athena, 1931, pp. 198-204; Warren Treadgold, The Military Lands and 
the Imperial Estates in the Middle Byzantine Empire, în Harvard Ukrainian Studies, 7, 
1983, p. 625. 

2 Ibidem, p. 624; Idem, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 
2012, p. 247. 

puțin 15 nomisme. Împărații au favorizat în permanență trupele 

tagmatelor, urmărind să asigure acestei arme un venit mai mare 

în comparație cu trupele themelor. Proprietari, în prima parte a 

secolului al IX-lea, pe lângă marea aristocrație funciară au fost 

și militarii după cum urmează: 

- Cavaleria thematelor care totaliza în anul 840, 16.000 

călăreți, fiecare deținând o proprietate de 720 modius, unde 1 

modius de, teren arabil, menționăm că reprezenta 0,08 ha (0,20 

acri) (16.000 călăreți x 720 modius/per călăreț= 11,52 Milioane 

modius-uri teren arabil pentru cavaleria ușoară). 

- Cavalaria grea a tagmatelor era tot de 16.000 oameni, 

fiecare în parte având o proprietate tot de 720 modius, evident 

calculul nostru fiind similar ca și în situația călăreților themelor 

militare, ceea ce însemnat tot 11,52 Milioane modius. 

- Marinarii Flotei (din thema Cybrrheioților) în sumă de 

2.000 (conduși de doi drungari=viceamirali) dispuneau tot de 

720 modius, calculul făcut fiind următorul (2000 marinari x 

720 modius=1,44 Milioane modius); 

- Alți marinari în escadrele Flotei estimați la 6000, însă 

care dispuneau de loturi mai mici ca suprafață în raport cu 

militarii themelor și tagmelor, de 432 modius, calculul fiind 

următorul: 6000 marinari x 432 modius=2,592 Milioane modiu; 

- Infanteria grea a themelor militare era de 64.000 

soldați în anul 840, dar soldații din infanterie erau 

împroprietăriți cu o suprafață arabilă mult mai redusă în raport 

cu cavaleria grea, ușoară, cu forțele navale, sau cu alți marinari. 

Calculul făcut este următorul: 64.000 soldați din infanteria grea 

x 150 modius/infanterist=9,60 Milioane modius; 

- Infanteria grea a tagmatelor era de 10.000 soldați și 

aceștia similar celor din cadrul themelor militare dispunea de 

suprafețe de pământ de 150 modius, calculul fiind: 10.000 

soldați din infanteria grea x150 modius=1,50 Milioane modius.  

Așadar, în ultima parte a domniei împăratului Teofil I, 

în anul 840, existau sub arme în theme, tagmate și flotă 

114.000 soldați de diferite arme, care aveau în plată o medie de 

9 nomisme fiecare, ceea ce însemna 1.026,000 nomisme, adică 

14,250 livre Aur. La această sumă, Trezoreria cu acordul Casei 

imperiale a oferit pentru fiecare soldat și loturi de pământ în 

valoare de 38,172 Milioane modius. Iar, în condițiile în care 

modius-ul era 0,08 ha. x 38 Milioane 172 mii modius-
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uri=3,053,760 suprafață teren arabil care era în proprietatea 

militarilor bizantini, care obțineau, fără îndoială o sumă 

frumoasă din vânzarea pe piață a plusului/excedentului 

productiv, după satisfacerea necesităților alimentare a celor 30 

familii aflate pe respectiva proprietate1. 

Notăm că oricine deținea un lot de pământ era obligat 

să furnizeze pentru Armată un soldat echipat complet și căruia 

trebuia să i se asigure și plata anuală. În condițiile în care 

militarii erau implicați în campaniile imperiale, arendașii, 

marea aristocrație, unii comercianți bogați au încercat, atât să 

achiziționeze loturile militare, cât și să se sustragă obliațiilor 

solicitate de Putere, cu atât mai mult când împărații erau 

tributari structurilor de interese din Constantinopol. Menționăm 

și fuga marii aristocrații (patricienii, optimații), care urmăreau 

să-și extindă proprietățile, evident făcând în acest sens 

propuneri concrete, tentante, amenințări, sau alianțe 

matrimoniale cu soldații, cu atât mai mult dacă aceștia ocupau 

poziții în lanțul de comandă al themelor, tagmatelor sau forțelor 

navale2. Cavaleria și infanteria nu erau însă formate din soldați 

bogați, sau care să provină din elita militară palatină din 

antichitatea romană, ci de cele mai multe ori erau recrutați din 

diferitele provincii tinerii dornici de cunoaștere, aventură, 

carieră și care îndrăeau această profesiune a armelor. Iar pentru 

faptul că formau rândurile unui corp instituțional important al 

statului bizantin, dar mai ales pentru că Puterea nu dispunea 

numai de resurse în bani pentr a-i răsplăti, primeau în 

proprietate diferite modius-uri/suprafețe de pămân arabil, care 

explatate aduceau un venit suplimentar.  

Nici chiar cavaleria grea a tagmatelor imperiale nu a 

fost alcătuită din oameni bogați și puternici, poate cu excepția 

domesticilor și a turmarhilor (ofițerii superiori care le 

comandau și a căror grad poate fi echivalat în actualitate cu 

gradul de general de brigadă). Astfel, militarii puteau și de 

regulă erau tentați cu diferite oferte, unele mai mult decât 

atractive, erau adeseori vulnerabili în fața amenințării și uneori 

dispuși să vândă o parte dacă nu toată suprafața de pămân pe 

                                                             

1 Adnan Güriz, Land Ownership in Rural Settlements, în Peter Benedict (Ed.), 
Turkey: Geographic and Social Perspectives, Leiden, 1974, p. 74; Michael Hendy, Studies 
in the Byzntine Monetary Economy, c. 300-1453, Cambridge, Cambride University Press, 
1985, pp. 100-108; Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura 
Speculum, 2012, p. 249. 

2  Michael Hendy, Studies in the Byzntine Monetary Economy, c. 300-1453, 
Cambridge, Cambride University Press, 1985, pp. 88-90. 

care o aveau în proprietate, mai ales dacă, anumite loturi nu 

erau vitale în asigurarea propriei existențe și necesare pentru 

menținera în condiții optime a obligațiilor militare proprii3. 

Conchidem prin a sublinia că legislația imperială a urmărit să 

împiedice vânzarea loturilor militare către magnați, mai mult s-

a urmărit împiedicare micilor proprietari de a-și vinde loturile 

arabile fertile din vestul Asiei Mici, cu atât mai mlt cu cât, 

marea aristocrație a găsit întotdeauna pârghiile necesare pentru 

a se sustrage de la plata taxelor și a obligațiilor militare4. 

Totuși, în ciuda măsurilor luate de Puterea centrală, la 

jumătatea secolului al XI-lea trupele, cel puțin în cazul 

themelor se aflau într-o accentuată stare de degradare, situația 

economică a acestor unități militare, fiind doar una dintre cauze 

și nici pe departe cea mai importantă dintre ele. 

În vederea cunoașterii situației alocațiilor bugetare 

pentru cheltuielile Armatei, am coroborat informații și date 

furnizate de istorigrafia românească, mai puține pe această 

direcție de cercetare, cu o serie de informații oferite de 

cercetarea istoriografiei economie internaționale privind 

subiectul supus cercetări în lucrarea de față, astfel încât, să 

putem prezenta cheltuielile militare (estimate) în perioada 

secolelor VI-XI5. 

Tabel II. 4. 1.  

Item bugetar estimat pentru perioada 518-540 

Itemul 
bugetar 
(estimat) 

Calcul Anul Estimare 
Milioane 
nomisme 

Plata salarilor 
tagmei 

exubitilor 

300 x 40 nom. x 
4/3 (diferența în 
plată ofițeri) 

518 0,016 
Milioane 
nomisme 

Plata soldaților 
din interior (de 

regulă din 
themate) 

95.000 x 20 nom. 
x 4/3 

518 2,533 
Milioane 
nomisme 

Plata soldaților 
de pe frontiere 

176.000 x 5 nom. 
x 4/3 

518 1,173 
Milioane 

                                                             

3 Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 
2012, pp. 250-251. 

4  Paul Lemerle, The Agrarian History of Byzantium from the Origins to the 
Twelfth Cenury, Galway, 1979, pp. 85-90, 145-156; Michael Hendy, Studies in the 
Byzntine Monetary Economy, c. 300-1453, Cambridge, Cambride University Press, 1985, 
pp. 132-138. 

5 Ernest Stein, Histoire du Bas-Empire, vol. II, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1959, pp. 142-160; Michael Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, 
300-1450, Cambridge, University of Cambridge, 1985, pp. 164, 170-173; Warren 
Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, pp. 270-274; 
Idem, The Army in the Works of Constantin Porphyrogenitus, în Rivista di Studi Bizantini 
e Neolelenici, anul 29, 1992, pp. 78-162. 
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nomisme 

Plata vâslașilor 
flotei 

30.000 x 5 nom. x 
5/4 (diferența în 

plată a 
subofițerilor flotei 

și ofițerilor) 

518 0,188 
Milioane 
nomisme 

Uniforme și 
arme 

176.300 x 5 nom. 518 0,882 
Milioane 
nomisme 

Furaje și 
animale (cai, 
măgari, catâri) 

107.400 x 5 nom. 518 0,537 
Milioane 
nomisme 

Campanii și 
cheltuieli 

 518 0,2 Milioane 
nomisme 

Plata 
administrației 

militare 
(birocrați) 

 518 0,8 Milioane 
nomisme 

Alocații rații 
furaje pentru 

animale 

 518 0,8 Milioane 
nomisme 

Tribut, 
cheltuieli 
nemilitare 

 518 0,6 Milioane 
nomisme 

Surplus pentru 
eventualități și 
neprevăzut 

 518 0,75 Milioane 
nomisme 

11 Itemi 
bugetari 
estimați 

301.300 soldați, 
subofițeri, 
ofițeri, și 
marinari, 

comandamente 
107.400 animale 
pentru cavalerie, 

transport 
provizii 

518 8,479 
Milioane 
nomisme : 
72 nomisme 
pentru 1 
Livră aur = 
117,763,88 
Livre Aur în 
ultimul an al 
domniei 

împăratului 
Anastasius I 
alocați 

cheltuielilor 
militare 

 

Tabel II. 4. 2. Item bugetar estimat pentru perioada 540-565 

Itemul bugetar 
(estimat) 

Calcul Anul Estimare 
Milioane 
nomisme 

Plata exubitilor 300 x 40 nom. x 
4/3 (difernența în 

plată ofițeri) 

540 0,016 
Milioane 
nomisme 

Plata soldaților 145.000 x 20 nom. 540 3,867 

din interior (de 
regulă din 
themate) 

x 4/3 (diferența în 
plată ofițeri) 

Milioane 
nomisme 

Plata soldaților 
de pe frontiere 

195.000 x 5 nom. x 
4/3 (diferența în 
plată ofițeri) 

540 1,303 
Milioane 
nomisme 

Plata văslașilor 
flotei 

30.000 x 5 nom. x 
5/4 (diferența în 

plată a subofițerilor 
șib ofițerilor) 

540 0,188 
Milioane 
nomisme 

Uniforme și 
arme 

195.800 x 5 nom. 540 0,978 
Milioane 
nomisme 

Furaje pentru 
cai și catâri 

126.800 x 5 nom. 540 0634 
Milioane 
nomisme 

Alte cheltuieli 
militare 

Totalitatea forțelor 
cumulate din 

themate, tagmate și 
flotă 

540 1 Milioane 
nomisme 

Plata 
administrației 

militare 
(birocrați) 

 540 1,1 
Milioane 
nomisme 

Alocații rații 
furaje pentru 

animale 

 540 0,8 
Milioane 
nomisme 

Cheltuieli 
nemilitare 

 540 1,4 
Milioane 
nomisme 

10 Itemi 
bugetari 
estimați 

370.300 soldați, 
subofițeri, ofițeri 
și marinari, 

comandamente; 
126.800 animale 
pentru cavalerie 
și transport 
provizii 

540 11,287 
Milioane 
nomisme 

 

Tabel II. 4. 3. Item bugetar estimat pentru perioada 565-641 

Itemul bugetar 
(estimat) 

Calcul Anul Estimare 
Milioane 
nomisme 

Plata exubitilor 300 x 40 nom. x 
4/3 (diferența în 
plată pentru 

ofițeri) 

565 0,016 
Milioane 
nomisme 

Plata soldaților 
din interior (de 

regulă din 
themate) 

150.000 x 40 
nom. x 4/3 

(diferența în plată 
pentru ofițeri) 

565 4,0 
Milioane 
nomisme 
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Uniforme și 
arme/armamemt 

195.800 x 5 nom. 565 0,979 
Milioane 
nomisme 

Furaje pentru cai 
și catâri 

127.800 x 5 nom. 565 0,639 
Milioane 
nomisme 

Alte cheltuieli 
militare 

0,5 Milioane 
nom. 

565 0,5 
Milioane 
nomisme 

Plata 
administrației 

militare (birocrați) 

1,1 Milioane 
nom. 

565 1,1 
Milioane 
nomisme 

Alocații rații 
furaje pentru 

animale 

0,8 Milioane 
nom. 

565 0,8 
Milioane 
nomisme 

Cheltuieli 
nemilitare, alocații 
tributare datorate 
unor înfrângeri și 
tratate de pace 

0,5 Milioane 
nomisme 

565 0,5 
Milioane 
nomisme 

8 Itemi bugetari 
estimați 

195.800 soldați, 
subofițeri, 

ofițeri, marinari, 
comandamente 

565 8,534 
Milioane 
nomisme 

 

Tabel II.4.4. Item bugetar estimat pentru perioada 641-668 

Itemul bugetar 
(estimat) 

Calcul Anul Estimare 
Milioane 
nomisme 

Plata întregii 
armate de interior, 
a forțelor de la 

fronitieră, 
marinari 

109.000 x 10 
nom. x 4/3 

(diferența în plată 
pentru ofițeri) 

641 1,453 
Milioane 
nomisme 

Uniforme și 
arme/armamemt 

109.000 x 5 nom. 641 0,545 
Milioane 
nomisme 

Furaje pentru cai 
și catâri 

21.800 x 5 nom. 641 0,109 
Milioane 
nomisme 

Alte cheltuieli 
militare 

0,8 Milioane 
nom. 

641 0,8 
Milioane 
nomisme 

Plata 
administrației 

militare (birocrați) 

0,5 Milioane 
nom. 

641 0,5 
Milioane 
nomisme 

Alte cheltuieli 0,3 Milioane 641 0,3 

nemilitare nom. Milioane 
nomisme 

6 Itemi bugetari 
estimați 

109.000 soldați, 
subofițeri, 

ofițeri, marinari, 
comandamente 

641 3,707 
Milioane 
nomisme 

 

Tabel II.4.5. Item bugetar estimat pentru perioada 668-775 

Itemul bugetar 
(estimat) 

Calcul Anul Estimare 
Milioane 
nomisme 

Plata întregii 
armate de interior, 
a forțelor de la 

fronitieră, 
marinari 

109.000 x 5 nom. 
x 4/3 (diferența în 

plată pentru 
ofițeri) 

668 0,727 
Milioane 
nomisme 

Uniforme și 
arme/armamemt 

Se suprimă 
alocațiile 

668 - 

Furaje pentru cai 
și catâri 

Se suprimă 
alocațiile 

668 - 

Alte cheltuieli 
militare 

0,5 Milioane 
nom. 

668 0,5 
Milioane 
nomisme 

Plata 
administrației 

militare (birocrați) 

0,5 Milioane 
nom. 

668 0,5 
Milioane 
nomisme 

Alte cheltuieli 
nemilitare 

0,3 Milioane 
nom. 

668 0,3 
Milioane 
nomisme 

6 Itemi bugetari 
estimați 

109.000 soldați, 
subofițeri, 

ofițeri, marinari, 
comandamente 

668 2,027 
Milioane 
nomisme 

Tabel nr. II.4.6. Item bugetar estimat pentru perioada 775-842 

Itemul bugetar 
(estimat) 

Calcul Anul Estimare 
Milioane 
nomisme 

Plata garzilor 
imperiale (de 

regulă tagmata) 

400 x 72 nom. x 
4/3 (diferența în 

plată pentru ofițeri) 

775 0,038 
Milioane 
nomisme 

Plata soldaților 
din interior 

80.000 x 5 nom. x 
4/3 (diferența în 

plată pentru ofițeri) 

775 0,533 
Milioane 
nomisme 

Plata vâslașilor 
marinei 

18.500 x 5 nom. x 
5/4 (diferența în 
plată pentru 
subofițerii și 

ofițerii marinei 

775 0,116 
Milioane 
nomisme 
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militare) 
Uniforme, 
arme, rații 

18.400 x 10 nom. 
forțele de elită ale 

tagmatelor 
imperiale 

775 0,184 
Milioane 
nomisme 

Furaje, cai, 
catâri 

14.400 x 5 nom. 775 0,072 
Milioane 
nomisme 

Alte cheltuieli 
militare 

0,2 Milioane nom. 775 0,2 
Milioane 
nomisme 

Plata 
administrației 

militare 
(birocrați) 

0,4 Milioane nom. 775 0,4 
Milioane 
nomisme 

Cheltuieli 
nemilitare 

0,2 Milioane nom. 775 0,2 
Milioane 
nomisme 

Surplus și 
economisire 

0,2 Milioane nom. 775 0,2 
Milioane 
nomisme 

8 Itemi 
bugetari 
estimați 

117.300 soldați, 
subofițeri, ofițeri, 

marinari, 
comandamente; 
14.400 cai, catâri 
pentru cavalerie 
și transport 
provizii 

775 1,943 
Milioane 
nomisme 

 

II. 4. 7. Item bugetar estimat pentru perioada 842-959 

Itemul bugetar 
(estimat) 

Calcul Anul Estimare 
Milioane 
nomisme 

Plata garzilor 
imperiale 

400 x 72 nom. x 
4/3 (diferența în 

plată pentru ofițeri) 

842 0,038 
Milioane 
nomisme 

Plata soldaților 
din interior 
(themate și 
tagmate) 

120.000 x 9 nom. x 
4/3 (diferența în 

plată pentru ofițeri) 

842 1,294 
Milioane 
nomisme 

Plata vâslașilor 
marinei 

14.600 x 9 nom. x 
5/4 (diferența în 
plată pentru 
subofițerii și 

ofițerii marinei 
militare) 

842 0,148 
Milioane 
nomisme 

Uniforme, 
arme, rații 

numai pentru 
tagmata 

24.400 soldați din 
tagmata x 10 nom. 
(diferența în plată 
pentru ofițeri în 

842 0,244 
Milioane 
nomisme 

loturi/modium de 
teren) 

Furaje, cai, 
catâri 

20.400 cai și catâri 
x 5 nom 

842 0,102 
Milioane 
nomisme 

Alte cheltuieli 
militare 

0,2 Milioane nom. 842 0,2 
Milioane 
nomisme 

Plata 
administrației 

militare 
(birocrați) 

0,5 Milioane nom. 842 0,5 
Milioane 
nomisme 

Cheltuieli 
nemilitare 

0,5 Milioane nom. 842 0,5 
Milioane 
nomisme 

Surplus și 
economisire 

0,06 Milioane 
nom. 

842 0,06 
Milioane 
nomisme 

9 Itemi 
bugetari 
estimați 

159.400 soldați, 
subofițeri, ofițeri, 

marinari, 
comandamente; 
20.400 cai și 
catâri pentru 
cavalerie și 

transport provizii 

842 3,086 
Milioane 
nomisme 

 

II. 4. 8. Item bugetar estimat pentru perioada 959-1025 

Itemul bugetar 
(estimat) 

Calcul Anul Estimare 
Milioane 
nomisme 

Plata garzilor 
imperiale 

1.200 x 72 nom. x 
4/3 (diferența în 

plată pentru ofițeri) 

959 0,115 
Milioane 
nomisme 

Plata soldaților 
din interior 
(themate și 
tagmate) 

144.000 x 9 nom. x 
6/5 (diferența în 

plată pentru ofițeri) 

959 1,555 
Milioane 
nomisme 

Plata vâslașilor 
marinei 

34.200 x 9 nom. x 
9/8 (diferența în 
plată pentru 
subofițerii și 

ofițerii marinei 
militare) 

959 0,346 
Milioane 
nomisme 

Uniforme, 
arme, rații 

numai pentru 
tagmata 

29.200 x 10 nom. 959 0,292 
Milioane 
nomisme 

Furaje, cai, 
catâri 

21.200 x 5 nom. 959 0,106 
Milioane 
nomisme 
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Alte cheltuieli 
militare 

0,3 Milioane nom. 959 0,3 
Milioane 
nomisme 

Plata 
administrației 

militare 
(birocrați) 

0,6 Milioane nom. 959 0,6 
Milioane 
nomisme 

Cheltuieli 
nemilitare 

0,2 Milioane nom. 959 0,2 
Milioane 
nomisme 

Surplus și 
economisire 

0,4 Milioane nom. 959 0,4 
Milioane 
nomisme 

9 Itemi 
bugetari 
estimați 

208.600 soldați, 
subofițeri, ofițeri, 

marinari, 
comandamente; 
21.200 cai și 
catâri pentru 
cavaleri și 

transport provizii 

959 3,914 
Milioane 
nomisme 

 

II. 4. 9. Item bugetar estimat pentru perioada 1025-1085 

Itemul bugetar 
(estimat) 

Calcul Anul Estimare 
Milioane 
nomisme 

Plata garzilor 
imperiale 

1.200 x 72 nom. x 
4/3 (diferența în 

plată pentru ofițeri) 

1025 0,116 
Milioane 
nomisme 

Plata soldaților 
din interior 
(themate și 
tagmate) 

247.800 x 9 nom. x 
6/5 (diferența în 

plată pentru ofițeri) 

1025 2,667 
Milioane 
nomisme 

Plata vâslașilor 
marinei 

34.200 x 9 nom. x 
9/8 (diferența în 
plată pentru 
subofițerii și 

ofițerii marinei 
militare) 

1025 0,346 
Milioane 
nomisme 

Uniforme, 
arme, rații 

numai pentru 
tagmata 

43.200 x 10 nom. 1025 0,432 
Milioane 
nomisme 

Furaje, cai, 
catâri 

35.200 x 5 nom. 1025 0,176 
Milioane 
nomisme 

Alte cheltuieli 
militare 

0,4 Milioane nom. 1025 0,4 
Milioane 
nomisme 

Plata 
administrației 

militare 
(birocrați) 

0,8 Milioane nom. 1025 0,8 
Milioane 
nomisme 

Cheltuieli 
nemilitare 

0,6 Milioane nom. 1025 0,6 
Milioane 
nomisme 

Surplus și 
economisire 

0,35 Milioane 
nom. 

1025 0,35 
Milioane 
nomisme 

9 Itemi 
bugetari 
estimați 

326.400 soldați, 
subofițeri, ofițeri, 

marinari, 
comandamente; 
35.200 cai și 
catâri pentru 
cavalerie și 
transportul 
provizilor 

1025 5,895 
Milioane 
nomisme 

 

II. 5. Provizii și depozitele centrale: baza campaniilor 

militare și a armatei 

Pentru menținera statului bizantin, împărații au avut 

nevoi și de o economie productivă de bunuri necesare pentru 

armată. Soldatul a primit o soldă de bază, care așa precum am 

prezentat mai sus a oscilat între 20 nomisme în vremea lui 

Anastasius I, 3-5 nomisme în timpul lui Heraclis, 9 nomisme în 

vremea domniei lui Teofil I, chiar 15 nomisme sub domnia lui 

Vasilios al II-lea. Însă banii erau doar o parte din ceea ce statul 

trebuia să ofere forțelor sale combatante, iar pe lîngă bani, erau 

necesare, animalele de luptă, cele de tracțiune și povară, 

echipamentul și furajele necesare acestora, rațiile în alimente și 

băutură ale trupelor, echipamentul miliatrului, armamentul și 

asigurarea cazării pentru militari. Așadar, vedem că era nevoie 

de o întreagă logistică, pentru ca împărații și soldații acestora să 

ducă la bun sfârșit campaniile militare. Iar în aceste condiții, 

de-a lungul secolele VI-XI, un rol semnificat au avut proviziile 

și depozitele care puteau să ofere păstrarea lor în condiții 

bune1.  

În principal, statul bizantin s-a asigurat ca militarii să-i 

să poată avea armamentul necesar/echipamentul (arme, scuturi, 

                                                             

1  Arnold Hugh Martin Jones, The Later Roman Empire, 284-602: A Social, 
Economic and Administrative Survey, Oxford, University of Oklahoma Press, 1964, pp. 
671-674, 834-841; Michael Hendy, Studies in the Byzntine Monetary Economy, c. 300-
1453, Cambridge, Cambride University Press, 1985, pp. 550-561, 626-634.  
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arcuri, berbeci, catapulte, baliste, focul grecesc, trireme de 

transport și de luptă), uniforme de iarnă și vară, de paradă și 

campanie (tunică, braca, platoșă, mantale, vestoane, cizme 

hintuite și sandale). La echipamentul necesar trupelor trebuie să 

adăugăm animalele și harnașamentele lor, la care inevitabil 

trebuiesc adăugate furajele lor. Nu trebuie omis nici rațiile 

trupelor zilnice, lunare, anuale, rații care se achitau în alimente, 

băuturi alcoolice, sucuri, apă rece. Dacă atelierele imperiale 

bizantine au produs echipamentul militar, nu același lucru se 

poate spune despre uniforme1. De notat și că, în contul taxelor 

locale și a unui impozit general, o parte dintre uniformele 

militarilor se luau de la contribuabili, evident sub forma 

converaiei în bani/nomisme. În secolul al VI proviziile se luat 

din depozitele imperiale, iar plata lor se făcea deopotrivă pentru 

trupele de interior, ca și pentru comandamentele mobile și 

patrulele de la frontiere în aur2.  

Primul împărat care a garantat și a stabilit un sistem 

fiscal eficace pentru trupe a fost Anastasius I (481-518). În 

baza reformei sale militare, a crescut capacitatea combativă a 

militarilor, atractivitatea profesiunii ca atare, loialitatea 

trupelor, respectiv, împăratul s-a asigurat că trupele sale se pot 

aproviziona și ehipa singure, respectiv, pot să-și asigure 

furajele pentru animale și rațiile pentru oameni din depozitele 

militare. Alocațiile Trezoreriei imperiale au fost generoase, 

astfel că acopereau orice diferențe în plată între diferite regiuni, 

mai mult inspecțiile imperiale s-au asigurat de calitatea 

armamantului, a alimentelor, respectiv a animalelor folosite în 

campanii, pentru că de calitatea lor depindea însăși viața 

soldatului, adeseori a împăratului, chiar rezultatul campaniei 

respective am putea spune3. De regulă, în capitalismul bizantin 

observăm că sarcina aprovizionării armatei era externalizată de 

stat și lăsată în sarcina antreprenorilor particulari, însă care erau 

frecvent controlați, atât de autoritățile imperiale prin 

reprezentanții Trezoreriei, cât și de inspecțiile militare, care se 

asigurau ca produsele să fie de calitate și în numărul 

corespunzător, pentru că altfel militarii efectiv refuzau plata 
                                                             

1  Arnold Hugh Martin Jones, The Later Roman Empire, 284-602: A Social, 
Economic and Administrative Survey, Oxford, University of Oklahoma Press, 1964, pp. 
834-841. 

2 Theopylact Symocates, Histories, (Editori) Carl de Boor; P. Wirth, Stuttgart, 
1972, Libri VIII, § 6. Col. 10. 

3 Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 
2012, p. 252; Nikolas Oikonomides, Omul de afaceri, în Guglielmo Cavallo 
(Coordonator), Omul bizantin, Iași, Editura Polirom, 2000, pp. 175-180, 184-188. 

produselor, deși de multe ori și le însușeau4. A rezultat în timp 

o piață bună și prosperă pentru producători, cât și pentru 

comercianți, fie ei de alimente, alcool, arme, uniforme, furaje, 

ori alte echipamente tehnico-militare. Prima criză economică 

majoră, care a cauzat scăderea soldelor și reducerea circulației 

nomismei, a reprezentat-o pierderea Orientului în vremea 

domniei lui Heraclius, ca urmare o înfrângerii bizantine la 

Yarmok între 15-20 august 636, în atare condiții soldații au 

înregistrat o pierdere de 50% din solda în bani, însă erau în 

continuare aprovizionați de Tezoreria imperială cu tot ceea ce 

aveau strictă nevoie (arme, cai, uniforme, furaje, rații)5.  

Datorită unei noi crize economice majore, prin care 

Imperiul a trecut în cea de-a doua parte a secolului VII, 

împăratul Constantin al II-lea (641-668) a fost nevoit să 

diminueze plata salariilor militare, însă ca o compensație, a 

distribuit acestora loturi militare care au devenit proprietăți cu 

dreptul legitim de a fi trimise mai departe succesorilor 

militarilor. De notat că împăratul a solicitat militarilor o 

responsabilizare crescută și anume în a se aproviziona singuri, 

prin muncă, fiind interzise jafurile și exploatarea. În atare 

condiții din secolul al VII-lea piața proviziilor militare și 

controlul depozitelor militare, au cunoscut drastice reorientări6. 

Datorită deprecierii banilor, militarii au fost determinați de 

sitauația nou apărută să activeze în domeniul cultivării 

pământului, zootehniei și cultivării livezilor de pomi fructiferi. 

Pentru prima dată se înregistrează noțiunea de soldat-țăran, iar 

militarii au întâmpinat serioase opreliști în a-și putea 

achiziționa armament și uniforme. Economia a redevenit pentru 

o perioadă una de subzistență, ceea ce se producea se schimba 

nu pe bani, ci se făceau tranzacții sub forma trocului reciproc 

avantajos. Ruralizarea armatei din secolele VII-VIII a fost un 

proces care a avut cauze economice și care a diminuat pentru 

cel puțin 150 ani combativitatea trupelor, cu deosebire a celor 

stabilite în partea orientală a Imperiului, mult mai săracă în 

raport cu Balcanii sau cu vestul Anatoliei.  

                                                             
4 Ibidem, pp. 175-176, 189; Michael Hendy, Studies in the Byzntine Monetary 

Economy, c. 300-1453, Cambridge, Cambride University Press, 1985, pp. 660-661. 
5 Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 

2012, p. 252. 
6 Jonathan Harris, Bizanț: o lume pierdută, București, Baroques and Boks & Art, 

2016, pp. 128-130. 
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În secolul al VIII-lea, împăratul Leon al III-lea (717-

741) a solicitat introducerea unor pedepse severe pentru aceia 

care furau caii sau armele militarilor, respectiv, a decretat că 

armele și caii pe care un militar le-a moștenit de la părintele său 

să fie considerate bunuri directe ale acestuia și să nu fie 

impozitate. Conducerea depozitelor și a atelierelor de producție 

bizantine au fost puse sub supravegherea unor comerciarii, iar 

depozite sunt atestate în documente pe baza sigiliilor de 

siguranță încă de la finalul secolului a VI-lea, fiind întâlnite și 

patru secole mai târziu, în veacul al X-lea1. 

 

CONCLUZII 

Statul -Imperiul- Bizantin, a fost confruntat în 

toatădurata existenței sale cu presiunea militară a adversarilor 

săi pe toată lungimea frontierelor sale. Astfel, instituția 

Armatei, a fost, cel puțin până în secolul al XI-lea, dar și după 

anul 1261, fundamentul existenței acestul stat medieval. Forța 

militară a Biznțului, moștenitoare a capacității de luptă a 

legiunilor, cohortelor și alae-lor romane, sub forma themelor, 

tagmatelor, bandum-urilor, a fost pregătită constant să lupte și 

adeseori a demonstrat-o pentru existență și supraviețuire. De-a 

lungul istoriei sale, provinciile bizantine au fost, în cea mai 

mare parte a existenței lor structuri militar-administrative care 

au purtat denumirea de theme.  

Mai târziu denumirea aceasta a fost adoptată și de 

unitatea/unitățile militare din respectiva provincie care era 

condusă de un strateg desemnat de împărat (cu acordul și în 

aclamația trupelor combatante ale respectivei provincii). Mai 

mult de jumătate dintre împărații care au condus acest stat, au 

fost în fruntea unităților militare, atât anterior ajungerii pe 

Tron, cât și după ascensiunea lor la magistratura supremă în 

statul bizantin. Iar în istoria mai mult decât milenară a 

Bizanțului, nu încoronarea sau moștenirea tronului făcea dintr-

un strateg împărat (basileion), ci aclamațiile armatei. Iar 

dincolo de devotamentul datorat comandantului militar ca 

urmare a capacităților de strateg ale acestuia, demonstrate în 

mod frecvent, motivația financiară, a reprezentat un tot atât de 

puternic și constant raționament.  

                                                             

1  Michael Hendy, Studies in the Byzntine Monetary Economy, c. 300-1453, 
Cambridge, Cambride University Press, 1985, pp. 659-662; Warren Treadgold, Bizanțul și 
Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, pp. 253-254; G. Zacos; A Veglery; 
John W.Nesbitt, Byzantine Lead Seals, vol. 1 , Bassel & Bern, 1972, pp. 213-218.  

Din motive, cu deosebire datorate întârzierii plății, 

armata a răsturnat de pe Tron peste douăzeci de împărați, 

respectiv, a încercat să elimine de la vârful Puterii mulți alți 

asemene conducători ai statului bizntin. Și totuși Armata, în 

anumite momente, evident justificate, a fost supradimensionată 

și costisitoare în ceea ce privește bugetul alocat strict acestei 

instituții. Forța militară și capacitățile comandamentelor 

imperiale au făcut posibil ca mai bine de un mileniu să 

menționă aproape în totalitate teritoriile Imperiului în perioada 

secolelor IV-V, a recucerit mai bine de 50% dintre acestea în 

secolul al VI-lea, a asigurat apărarea în condiții optime a mai 

bine de jumătate din teritoriul imperial inițial în secolele 

migrațiilor, iar până în secolul al XI-lea, anterior dezastrului 

înregistrat de la Mantzikert (1071), a dublat dimensiunile 

statului bizantin în raport cu teritoriul deținut în secolul al VIII-

lea.  

În fond, dincolo de bani, dincolo de oscilația sumei 

salariilor militarilor, uneori de înjumătățirea acesteia, alteori 

înlocuirea soldei cu loturi de pământ, stabilitatea nomismei a 

fost cea care a dat încredere, nu numai militarilor în 

continuarea vieții bizantine și după aparentele dezastre din 602 

și 1071.  

Și cu toate că armata bizntină a fost înfrântă de 

nenumărate ori, instituția aceasta a fost în permanență capabilă 

să mențină și să asigure continuitatea Bizanțului timp de 1123 

de ani2. 
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Patrioţi şi patriotism în Moldova

Dragoş al II-lea zis şi Sasul (8 martie 1321
18 ianuarie 1372)

 
Prof. Drago

 
        În Dicţionarul explicativ al limbii române patriotismul 
este definit ca un “sentiment de dragoste fa
față de poporul din care face parte.…”.
inseamna o  ,, persoană care vădeşte patriotism

ai simplu şi scurt spus, patriotism înseamnă 
dragostea faţă de ţară/popor.
Am căutat să identific citate deosebite ale românilor, 

care au definit patriotismul , de-a lungul istoriei:
→ Mihai Eminescu, explica că ,,Patriotismul nu înseamnă să
vorbeşti ţara de bine, ci să-i determini pe alţii s
→D.I. Suchianu spunea ca ,,Patriotismul e sentimentul de 
mândrie, că ceva frumos s-a putut petrece in ţara ta,,
→ Lucian Mândruţă6  preciza că ,,Patriotismul nu înseamnă să
ţi vorbeşti ţara de bine, ci să-i determini pe alţii s
Prin aceste citate celebre, am dorit să v
activitatea elitelor conducătoare ale românilor, care au luptat 
pentru independenţa statală şi păstrare
pericolelor interne şi externe.  
Desigur, că nu toţi conducătorii noştrii au fost patrioţi, dar
prezenţa lor în frunte Moldovei, au asigurat, o anumită 
continuitate a politici noastre  româneşti şi o păstrare a 
identităţi noastre naţionale. 
Pentru a fi mai deosebita analiza fiecarui conducator din 
Moldova, am facut o fişǎ biografica este 
capitole. 
Revenind la conducatorii nostri, după moartea lui Dragoş, 
potrivit Pomelnicului de la Buhalniţa,  în funcţia de 
Moldovei Mici a fost numit fiul acestuia, tot Dragoş poreclit 
Sasul, poreclă primită datorită originii germane a  mamei sale.

1. Numele şi prenumele conducătorului:
Dragoş Sasul. 

2. Funcţia conducătorului: 
Marchiz al Moldovei. 

3. Perioada guvernării cond
bizantina si gregoriana: 

                                                             

1  Dicţionar explicativ şi practic al limbii române , pagina 1421
2 Idem 
3 Blogul personal a domnului profesor universitar
4 "Calin" de Mihai Eminescu  
5 Nascut la . 2 septembrie 1895 – decedat la  

sociolog, eseist, jurist, istoric, critic literar și critic de film român.
6 Nascut la 15 septembrie 1967, este un jurnalist, lector universitar 

prezentator de televiziune și de radio. 

M
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Notes on the Numbers and Organization of the Ninth-Century Byzantine Army, în Greek, 

, în Byzantinoslavica, 44, 1983, pp. 205-

, în Jahrbuch der Österreichischen 

Year of the Four Emperors, în Byzantinische Zeitschift, no. 83, 

Notes on the Numbers and Organization of the Ninth-Century Byzantine Army, în Greek, 

, în Jonathan Shepard (Edited), The Byzantine 
-492.. 

Patrioţi şi patriotism în Moldova 
lea zis şi Sasul (8 martie 1321-
18 ianuarie 1372) 

Prof. Dragoș MATEI – Timișoara 

În Dicţionarul explicativ al limbii române patriotismul 
este definit ca un “sentiment de dragoste față de patrie sau 
ță de poporul din care face parte.…”. 1  iar patriot 

persoană care vădeşte patriotism,,2.  
spus, patriotism înseamnă 

dragostea faţă de ţară/popor.3  
Am căutat să identific citate deosebite ale românilor, 

a lungul istoriei: 
Patriotismul nu înseamnă să-ţi 

i determini pe alţii s-o facă,,4 
Patriotismul e sentimentul de 

a putut petrece in ţara ta,,5 
Patriotismul nu înseamnă să-

i determini pe alţii s-o facă,, 
Prin aceste citate celebre, am dorit să vă prezint, viaţa şi 

elitelor conducătoare ale românilor, care au luptat 
pentru independenţa statală şi păstrarea limbii române, în faţa 

noştrii au fost patrioţi, dar, 
prezenţa lor în frunte Moldovei, au asigurat, o anumită 
continuitate a politici noastre  româneşti şi o păstrare a 

Pentru a fi mai deosebita analiza fiecarui conducator din 
Moldova, am facut o fişǎ biografica este ȋmpǎrțitǎ ȋn 35 de 

după moartea lui Dragoş, 
,  în funcţia de Marchiz al 

Moldovei Mici a fost numit fiul acestuia, tot Dragoş poreclit 
Sasul, poreclă primită datorită originii germane a  mamei sale. 

Numele şi prenumele conducătorului: 

Perioada guvernării conducătorului in era 

Dicţionar explicativ şi practic al limbii române , pagina 1421 

Blogul personal a domnului profesor universitar Dr. Daniel David. 

decedat la  17 aprilie 1985)[1] a fost un 
și critic de film român. 

, este un jurnalist, lector universitar și 
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• 18 august 5962- 8 ianaurie 5971. 
•18 august 1354- 8 ianuarie 1363. 

4. Timpul guvernării conducătorului: 
8 ani, 4 luni si 8 zile. 

5. Vârsta când a ajuns conducător: 
33 ani, 5 luni si 1- zile. 

6. Data, luna şi anul naşterii conducătorului: 
8 martie 1321 

7. Locul naşterii conducătorului: 
Cuhea, azi satul Bogdan –Voda ( denumire primita din anul 
1973), resedinta comunei cu acelasi nume din  judetul 
Maramures. 

 
Fig. 1  Localitatea  Bogdan –Vodă 

8. Tatăl conducătorului: 
Dragoş I 

8. Mama conducătorului: 
Ana Maria. 

9. Orientare sexuală: 
Heterosexuala. 

10. Studiile conducătorului: 
La 5 ani,  tânărul Dragoş a făcut cursuri acasă cu 2 călugări 
români din zona extracarpatică, apoi la 7 ani a fost înscris al 
Şcoala din Cuhea ( 1328-1332) apoi Şcoala Regală din Liov 
(1332-1340), fiind liceanţiat în studii juridice. 

11. Funcţiile private şi publice ale conducătorului: 
După ce a fost licenţiat în ştiinţe juridice, Dragoş a fost angajat 
jurist la curtea regală maghiară ( 1340-1347) admnistrator al 
voievodatului Maramureş ( 1347-1354) şi Voievod al 
Maramureşului (1354-1363). 
 

 
Fig. 2, 3.Țara Maramureşului 

 
 

 
12. Soţia/soţiile conducătorului: 

Ecaterina din Balc. 
13. Copil/copii conducătorului: 

Din căsătoria lui Dragoş,  cu Ecaterina, au avut 7 copii: 

• Drag. 
• Dragomir 
•Ştefan 
•Balc 
•Ioan. 
•Maria 
•Ludovic. 

14. Obovnica/ibovnicele conducătorului: 
A avut numeroase ibovnice, dar numai una a fost identificată, 
Ileana, care i-a fost secretară persoanală, între 1346-1362. 

15. Măsuri importante a conducătorului în politica 
internă: 

După înmormantarea tatalui său, Dragoş II a organizat marca 
Moldovei pe temelii solide. 
Măsuri: 
→Stabileşte  capitala Mărcii Moldovei Mici  la Siret, care  se 
întindea de la Carpați și de la Ceremuș la Nistrul mijlociu (nu 
mai la răsărit decât Hotinul), pe actuala Bucovină de nord și 
aproximativ pe județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași. 
Cetățile principale erau Baia, Câmpulung 
Moldovenesc, Strășineț, Onut, Rădăuți, Siret, Neamț și Iași. 
 

 
Fig. 19. Harta spaţiului românesc în secolul al XIV-lea 

 
→ A terminat biserica Sf Treime  din Siret. (5 iunie 1358) 

 
Fig.  4. Biserica catolică Sf.Treime din Siret 

 
→ A construit cetati din lemn ( Siret, Suceava, Sasca), 
 → A organizat o mică armată permanentă formata din călăreţi 
şi pedestraşi (3000 militari), plătiţi din taxele locale ale  mărcii 
regale. 
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Fig. 5.Oraşul Siret , azi….. 
17.  Măsuri importante a conducătorului în politica 
externă: 
A purtat războaie cu tătarii, reuşind să elibereze Moldova până 
la Prut. 
18.  Cauza renunţării la tron a conducătorului:
Capturat de Bogdan voevod, fiind  trimis prizonier în oraşul 
Siret. 
19. Data, luna şi anul decesului conducătorului:
18 ianuarie 1372 
20. Vârsta la data decesului: 
40 de ani , 10 luni si 10 zile. 
21. Locul unde a decedat conducătorul: 
Siret, Marca Moldovei, azi 
Siret (în germană Sereth, poloneză Seret, maghiară
 ucraineană Серет) este un
Suceava, Bucovina, România, format din localită
componente Mănăstioara, Pădureni și Siret (reședința)
22. Țara unde a decedat conducătorul: 
Principatul Moldovei, azi Romania. 
23. Cauza decesului conducătorului: 
Otrăvire (potrivit unor legende locale din zona Siretului ), de 
către un boier local, supărat că nu a fost ucis de stăpanul ţării,
Laţcu voevod, care la iertat, în tentativa acestuia de a
de a-l aduce ca domn al Moldovei, pe Drag. 
24. Locul de veci a conducătorului: 

Biserica "Sfânta Treime" din Siret
 
25.  Religia practică a conducătorului: 
Ortodoxă 
26. Imagini a conducătorului: 

Fig. 7. Dragoş II 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

 

Măsuri importante a conducătorului în politica 

, reuşind să elibereze Moldova până 

Cauza renunţării la tron a conducătorului: 
Capturat de Bogdan voevod, fiind  trimis prizonier în oraşul 

Data, luna şi anul decesului conducătorului: 

Siret, Marca Moldovei, azi 
maghiară Szeretvásár,

) este un oraș în județul 
, format din localitățile 

și Siret (reședința) 

cale din zona Siretului ), de 
tre un boier local, supărat că nu a fost ucis de stăpanul ţării, 

n tentativa acestuia de a-l ucide și 

Biserica "Sfânta Treime" din Siret 

 

Fig. 8. Stema familiei
27. Emisiuni monetare emise de conducător:
Folosirea monedelor din Ungaria –denari.
 

Fig. 9.  Denari maghiari
 
28. O calitate a conducătorului: 
Credinţă. 
29. Un defect a conducătorului: 
Visător. 
30. Originea  familiei conducătorului:
Dragoşeştilor, români  voievozi din Maramureş.
31. Descrierea conducătorului în literatură:
Singurul document  legendar, ar fi pe dealul Sasca, situat peste 
râul Negostina, se înalță o cetate, construită se 
voievodul Sas, și al cărei plan seamănă mult cu cel al cetății de 
scaun de la Suceava. 
 

Fig. 10. Cetatea din dealul Sascut
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Stema familiei! 

Emisiuni monetare emise de conducător: 
denari. 

 
Denari maghiari 

Originea  familiei conducătorului: 
Dragoşeştilor, români  voievozi din Maramureş. 
Descrierea conducătorului în literatură: 

pe dealul Sasca, situat peste 
ță o cetate, construită se pare de 

și al cărei plan seamănă mult cu cel al cetății de 

 
Cetatea din dealul Sascut 
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Grigore Urechea scria  că ,, Pre urma lui Dragoș vodă, au stătut 
la domnie fiiu-său, Sas vodă și au ținut domniia 4 ani 
murit.1 
32. Porecla conducătorului: 
Sasul. 
33. Limbi vorbite: 
Vorbea fluent maghiara, germana şi poloneza. 
34. Legende geografice: 
Sasca, cetatea, a fost construită după ce fiul său Balc,a  fost 
nevoit să renunţe iubita sa - de fapt ibovnica - o ţărancă, numită 
Maria, pentru a fi construită această cetate, de fapt un fel de 
Manole  moldovenesc, care se jertfeşte pentru părintele, care 
putea  elibera blestemul locului, fiindcă ziua se contruia iar 
noaptea se dărâma !!! Zidirea Mariei în interiorul cetăţii, va 
alunga blestemul dracilor din zonă. 

 

Episcopul Grigorie Leu în lupta pentru 
consolidarea Marii Uniri

 

     Sacrificiul meu nu trebuie plâns, ci doar urmat

                                              (Episcopul Grigorie Leu)

                        Prof. dr. Nicolae IONESCU 
Școlar Județean Vaslui

          Întotdeauna Biserica Ortodoxă Română a cultivat 
conștiința unității de  credință și neam,  contribuind la 
pregătirea Marii Uniri.  

nsuși Imnul actual al Românilor în ultima strofă (a
evidențiază rolul „ preoților  cu crucea în frunte, căci oastea 
e creștină” în   lupta pentru unitate, independență, credință, 

demnitate ca  o  permanență a istoriei naționale. 

       Epopeea  Războiului pentru Întregirea  Neamului 
consolidare a Marii Uniri de la 1918 , a cuprins în vâltoarea sa   
nu numai  ostașii, țăranii, învățătorii,  ci   și  preoții mobilizați 
pe front care au fost  adevărați apostoli și modele de urm

       Un astfel de preot militar, apoi ierarh de seamă, născut pe 
meleagurile vasluiene,  a fost și Grigorie Leu. A văzut lumina 
zilei la 2 mai 1881 în satul Țuțcani-comuna Mălu
fostul județ Covurlui, în familia  preotului Costache Leu și a
prezbiterei Sultana, într-o atmosferă de credin

influența  viața spre mântuire, după cum afirma el mai târziu
La îndemnul mamei sale urmează cursurile Seminarului 
Gheorghe din Roman ca bursier, finalizând studiile superioare 

                                                             

1Letopisetul Tarii Moldovei de la Dragos la Aron Voda, prefata de Ioan 
Bogdan, Bucuresti, 1916, pagina 17.(1359-1594) de Grigore Ureche

2 Valeriu Lupu, Grigorie Leu-între conștiință și  moarte martirică, revista  
martie 2019, p.14. 
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ș vodă, au stătut 
domniia 4 ani și au 

Sasca, cetatea, a fost construită după ce fiul său Balc,a  fost 
o ţărancă, numită 

Maria, pentru a fi construită această cetate, de fapt un fel de 
Manole  moldovenesc, care se jertfeşte pentru părintele, care 
putea  elibera blestemul locului, fiindcă ziua se contruia iar 

n interiorul cetăţii, va 

Episcopul Grigorie Leu în lupta pentru 
consolidarea Marii Uniri 

Sacrificiul meu nu trebuie plâns, ci doar urmat 

(Episcopul Grigorie Leu) 

 - Inspectoratul 
Școlar Județean Vaslui 

Întotdeauna Biserica Ortodoxă Română a cultivat 
știința unității de  credință și neam,  contribuind la 

mânilor în ultima strofă (a-XI-a)  
țiază rolul „ preoților  cu crucea în frunte, căci oastea 

ștină” în   lupta pentru unitate, independență, credință, 
ță a istoriei naționale.  

Epopeea  Războiului pentru Întregirea  Neamului și de 
consolidare a Marii Uniri de la 1918 , a cuprins în vâltoarea sa   

șii, țăranii, învățătorii,  ci   și  preoții mobilizați 
ți apostoli și modele de urmat.   

Un astfel de preot militar, apoi ierarh de seamă, născut pe 
și Grigorie Leu. A văzut lumina 

comuna Mălușteni din 
ț Covurlui, în familia  preotului Costache Leu și a 

o atmosferă de credință, care îi  va 

ța  viața spre mântuire, după cum afirma el mai târziu2. 
La îndemnul mamei sale urmează cursurile Seminarului Sf. 

din Roman ca bursier, finalizând studiile superioare 

Letopisetul Tarii Moldovei de la Dragos la Aron Voda, prefata de Ioan 
Grigore Ureche 

, revista  Elanul, nr.205, 

la Iași și București. Slujește ca preot în comuna Oancea din 
Vrancea și se căsătorește cu  Lucreția, având doi copii. Unul 
dintre ei, Vasile Victor, după o via
arhiepiscop al Diasporei, fiind  condamnat la moarte de regimul 
comunist. 

      Drumul martiric al vieții sale  începe cu moartea soției  
după șase ani de căsnicie (1906), când va lua calea mântuirii.  
Urmează cursurile Facultății de Teologie din București pe care 
le încheie în 1910, după care este încadrat ca preot spiritual la
Seminarul Central din București, unde  activează până la 
izbucnirea primei conflagrații mondiale. La intrarea României  
în război se înrolează ca preot militar, acordând servicii 

religioase trupelor române.3                      

Preotul Gheorghe Leu, viitorul episcop  
1936-1940) și Huși (1940-1949)) era apreciat de  generalul Ion 
Atanasiu  ca unul din rarele exemple de pre

un preot model, un apostol pentru solda
supervizorul preoților militari din Armata Română în  Marele 
Război, îl  stima  și el   pentru  modul exemplar   de care a dat 
dovadă  în tratarea răniților. Era cinstit, cu  sufletul  curat, 

milos, fără slăbiciuni  și  plin de moralitate (…)

       În  anii 1916-1918 a fost director al Seminarului Teologic 
din Ismail  și  în 1924 devine arhereu 
Iașilor, fiind apreciat de oamenii de cultură  din perioada 
interbelică pentru activitatea  neobosită în consolidarea 
României Mari.  A fost unul dintre pu
Ortodoxe Române care a intrat în  conflict cu regimul 
comunist.  A murit la 1 martie 1949 și a fost înmormântat lângă 
Episcopul Iacov Antonovici, potrivit dorin
apropierea  Catedralei Episcopale Sfin
Pavel. La înmormântare au participat, printre al
Mitropoliei Moldovei  P.Cuv. Arhimandrit Teoctist Arăpa

viitorul Patriarh al României-n.n) și preotul C. Nonea
mormintele episcopilor  Iacov Antono
arhimandritului Mina Dobzeu au fost restaurate  
înfrumusețate prin osârdia actualului Episcop titular de Huși, 
P.S. Ignatie. 

      Viitorul Episcop Grigorie Leu încă din timpul Primului 
Război Mondial  era preocupat de realită
din Basarabia, revenită în 1918  la patria mamă 
director al Seminarului Melchisedec Episcopul 
care îl conduce până în 1924, unde înfruntă un adevărat calvar 
al ostilităților.  A trebuit să organizeze  cu ta

                                                             

3 Ibidem,  
4 XXX  Biserica Ortodoxă și Marea Unire, vol.I  Editura Basilica, Bucure

2018. p. 312. 
5   Pr. C. Nazarie, Activitatea preoților de armată din 1916
Bisericești, București, 1921, p. 28. 

6 Adrian Nicolae Petcu, pr. Nicolae Cătălin Luchian, 
vâltoarea istoriei. Documente ( 1924-1949) , Editura Doxologia, Ia
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ște ca preot în comuna Oancea din 
și se căsătorește cu  Lucreția, având doi copii. Unul 

dintre ei, Vasile Victor, după o viață tumultoasă, ajunge  
arhiepiscop al Diasporei, fiind  condamnat la moarte de regimul 

ții sale  începe cu moartea soției  
șase ani de căsnicie (1906), când va lua calea mântuirii.  

ții de Teologie din București pe care 
le încheie în 1910, după care este încadrat ca preot spiritual la 

ști, unde  activează până la 
ții mondiale. La intrarea României  

în război se înrolează ca preot militar, acordând servicii 

                       

torul episcop  Grigorie de Argeș ( 
1949)) era apreciat de  generalul Ion 

exemple de preoți  ce am întâlnit : 

un preot model, un apostol pentru soldați4. Constantin Nazarie, 
ri din Armata Română în  Marele 

și el   pentru  modul exemplar   de care a dat 
Era cinstit, cu  sufletul  curat, 

și  plin de moralitate (…) 5.   

1918 a fost director al Seminarului Teologic 
și  în 1924 devine arhereu - vicar al Mitropoliei 

șilor, fiind apreciat de oamenii de cultură  din perioada 
interbelică pentru activitatea  neobosită în consolidarea 

ari.  A fost unul dintre puținii ierarhi ai Bisericii 
Ortodoxe Române care a intrat în  conflict cu regimul 

și a fost înmormântat lângă 
Episcopul Iacov Antonovici, potrivit dorinței  sale, în 

opale Sfinții Apostoli Petru și 
La înmormântare au participat, printre alții, din partea 

Mitropoliei Moldovei  P.Cuv. Arhimandrit Teoctist Arăpașu ( 

și preotul C. Nonea6. Recent 
mormintele episcopilor  Iacov Antonovici, Grigorie Leu și ale 
arhimandritului Mina Dobzeu au fost restaurate  și 

țate prin osârdia actualului Episcop titular de Huși, 

Episcop Grigorie Leu încă din timpul Primului 
Război Mondial  era preocupat de realitățile social-economice 
din Basarabia, revenită în 1918  la patria mamă și este numit 

Melchisedec Episcopul din Ismail  pe 
care îl conduce până în 1924, unde înfruntă un adevărat calvar 

A trebuit să organizeze  cu tact învățământul 

, vol.I  Editura Basilica, București, 

armată din 1916-1918, Tipografia Cărților 

Adrian Nicolae Petcu, pr. Nicolae Cătălin Luchian, Episcopul Grigorie Leu  în 
, Editura Doxologia, Iași, 2019, p.810. 
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teologic în noile împrejurări și să facă față unor împotriviri 
deschise, însoțite de tensiuni etnice din partea unei populații 
dezorientate, rusofonă, dar și  din partea forului ecleziastic 
local, încât după propria mărturisire lupta națională în cei șase 

ani de directorat a fost mai aprigă decît cea de pe front.1 

      Crezul, devotamentul și realizările sale nu vor trece 
neobservate, încât , în 1924 este chemat  pentru slujire 
arhierească  prin alegerea  ca arhiereu vicar al Mitropoliei 
Moldovei, păstorită de mitropolitul Pimen Georgescu, părintele 
său spiritual. În cei 12 ani de slujire mitropolitană  îndeplinește 
și funcția de egumen al Epitropiei Sf. Spiridon din Iași, luptând  
cu sectarismul, ateismul,  tendințele seculariste din societate, 
nefiind indiferent nici  la  frământările  social- politice ale 
vremii, fiind apreciat de oamenii de cultură  din perioada 
interbelică pentru activitatea  neobosită în consolidarea 
României Mari.   

      La 30 aprilie 1936 este ales episcop titular de Argeș, 
implicându-se   în rezolvarea numeroaselor probleme  pe care 
biserica și societatea le aveau deopotrivă. A înființat un fond 
financiar pentru preoții și cântăreții  vârstnici, iar pentru 

susținerea acțiunilor filantropice a înființat opt fundații.2 Unele 
din acțiunile sale veneau și de la  prietenia  sa cu  sociologul 
Dimmitrie Gusti, cel care a pus în valoare tradițiile țăranului și 
ale satului românesc. S-a îngrijit de frumoasele monumente din 
cuprinsul eparhiei, cărora le-a închinat câteva broșuri și a 

continuat cu ardoare activitatea  pastoral-misionară în zonă.3 

      Pastorația sa la Curtea de Argeș s-a încheiat în 1940 din 
cauza unui conflict  deschis cu  regele Carol al II-lea  în intenția 
acestuia de a transforma catedrala episcopală în necropolă 
regală. Ierarhul se opune categoric acestei dorințe  imperative 
din partea  monarhului: cui îi trebuie gropniță  să-și 
construiască (...) nu să o ia făcută de alții  avea  să declare   în 
disperare de cauză pentru că nimeni nu-l ajuta în atitudinea sa 
de apărare  a valorilor spirituale  ale unuia din cele  mai vechi 

lăcașuri de cult.4 Divergențele continuă vizavi de intenția Casei 
Regale de a prelua Palatul episcopal de la Curtea de Argeș și de  
dorința Patriarhului Miron Cristea  de  a muta sediul Episcopiei 

la Turnu Măgurele  5. 

      Conflictul cu regele Carol al II-lea ia sfârșit prin numirea sa 
la 11 iunie 1940 ca  titular la Episcopia Hușilor. Se împlinea  o 
dorință din tinerețe,  de a sluji pe meleagurile natale. Numai că 
întors acasă greutățile  pe care le înfruntă  erau  mai mari, 
determinate de instabilitatea politică, de distrugerile 
cutremurului din  noiembrie 1940 și ale războiului, urmate de 

                                                             

1   Valeriu Lupu, art.cit., p. 15.  
2 Ibidem,  
3  XXX—Domnitorii și ierarhii Țării Românești-ctitoriile și mormintele lor, 

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei  Munteniei și Dobrogei, 2009, p. 820. 
4 Valeriu Lupu, art.cit., p. 15. 
5 Adrian Nicolae Petcu, pr. Nicolae Cătălin Luchian, op.cit , pp.134-135.  

seceta cumplită  din 1946.  La acestea,  se adăugau presiunile  
comuniștilor care preluau puterea  treptat,  cărora ierarhul 

locului  trebuia să le răspundă ca părinte spiritual al eparhiei6. 

       Eliberarea  Basarabiei de  sub ocupația sovietică în vara 
anului 1941, îi oferă prilejul de a  relua  activitatea  pastorală de 
pe vremea când era vicar al Mitropoliei Moldovei, având ca țel   
întărirea credinței creștine  și vieții bisericești  sub deviza  să 
nu se piardă din vedere slujbele pentru biruință  împotriva 

rătăcirii bolșevice. 7  În numeroasele vizite pastorale  și 
misionare  s- a străduit să repare efectele distrugerilor  
provocate de  ocupantul sovietic, bucurându-se că filonul 
credinței  nu dispăruse din sufletul popoprului.  Cerea, totodată, 
preoților din Eparhia Hușilor  să susțină moralul  populației  și 
să combată prin toate mijloacele  propaganda ateistă, 
îndemnând clerul  la catehizare și realizarea Împrumutului 

Reîntregirii . 8 

     Chiriarhul locului reușește  cu înțelepciune, răbdare și 
înțelegere să facă față greutăților  cu  mari riscuri, solicitând cu 
fermitate sprijinul autorităților în rezolvarea unor probleme 

economice ale Episcopiei Hușilor. 9  Dincolo de necazurile  
inerente, determinate de succesiunea  evenimentelor, se 
dovedește  a fi un vajnic apărător al credinței strămoșești, al 
bisericii și credincioșilor săi, înfruntând  autoritățile vremii 
atunci când apărea o nedreptate sau un abuz. În acesată direcție 
se înscrie și refuzul categoric al  ierarhului la solicitarea 
mareșalului Ion  Antonescu ca Mănăstirea Dobrovăț să fie 
transformată în pușcărie, afirmând că: Datoria noastră, a 
slujitorilor este să ne coborâm  între cei greșiți  și să prefacem  
pușcăriile  în mănăstiri și școli, să nu transformăm mănăstirile 

în pușcării. 10 

      Grigorie Leu devine treptat  un opozant  al regimului  
comunist ateu, în care  a văzut un adversar al bisericii, al 
poporului, al  moralei creștine și învățăturilor lui Hristos. 
Trecutul închinat bisericii și neamului, intransigența față de 
sine  și de misiunea încredințată, față de principiile morale  și 
canonice de la care nu s-a abătut  niciodată, îl fac să fie un 
adversar declarat al propagandei bolșevice.  A vizitat 
numeroase parohii  sărace din eparhie și din Basarabia, 
aducând  prin cuvântul de învățătură mângâieri și binecuvântări 
credincioșilor copleșiți de ororile războiului și de curentul 

sectar. 11  

       Noile autorități comuniste erau deranjate de faptul că 
Episcopul Grigorie Leu  a participat la activ la campania  din 

                                                             
6 Ibidem, p. 16. 
7 Ibidem, pp.373-375. 
8 Ibidem, pp. 398—401. 
9 Ibidem, pp.376-378. 
10 Ibidem, p. 531. 
11 Ibidem, pp.522-542. 
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Basarabia  și  de poziția sa clar antisovietică. De aceea, ierarhul 
trebuia  să împărtășească soarta celor 22 de înfăptuitori ai 
actului  unirii Basarabiei  cu țara mamă care mai trăiau  și  
aveau să  moară în deportări sau temnițele comuniste.  Treptat,  
devine indezirabil  pentru noul regim  pentru că  pastorația sa  
păstra același caracter al iubirii dintre oameni, al păcii și 
întrajutorării în spiritul moralei creștine. Refuza participarea la 
activitățile festiviste inițiate de noile autorități și nădăjduia în  o 
rezolvare a situației  printr-o intervenție străină, așa  cum 
sperau mulți români.  

       În curând, însă, devine  ținta urmăririi operative  și a 
șicanelor  directe  culminând cu discursul deputatului de tristă 
amintire, Alexandru Popescu-Ciorani, care a cerut imperativ în 
Adunarea Deputaților  deferirea episcopului la Curtea 

Criminală)1. Prigoana asupra sa devine evidentă, fiind  acuzat  
de opoziție hotărâtă  la  noua lege a cultelor care scotea  
Biserica din viața socială,  de asocierea sa cu adversarii  
alegerii ca patriarh a lui Iustinian Marina,  de aderarea la Rugul 
Aprins etc. 

     Privite astăzi lucrurile din perspectivă istorică , trebuie să 
fim de acord că  atitudinea  cu anumite compromisuri  în relația 
cu regimul comunist și acceptarea limitării activității bisericii, 
exclusiv la lăcașurile de cult pentru supraviețuirea credinței,  
acceptate de noul Patriarh, Iustinian Marina și Sfântul Sinod – 
au avut o justificare în contextul valurilor de arestări  în rândul 
preoților  din anii 50 ai secolului trecut, în momentele  când 
Biserica Ortodoxă Română  începea  canonizările sfinților 
pământeni. 

      Totuși, autoritățile comuniste  nu au trecut la arestarea 
Episcopului Grigorie Leu pentru că prestigiul său  era prea 
mare, personalitatea sa devenise cunoscută și  în Occident prin 
popularizarea acțiunilor ierarhului de fiul său Vasile Victor. 
Acesta,  organiza  românii ortodocși din diaspora  și prezenta 
situația din România la postul de televiziune BBC din Anglia.  

       Lovitura de grație asupra Episcopului Grigorie Leu  a fost 
dată  prin promulgarea Legii Cultelor din 4 august 1948, prin 
care se prevedea  desființarea Episcopiei Hușilor,  alături de cea  
a Caransebeșului, limitarea  numărului cultelor și restrângerea 
activității eclesiale  în jurul lăcașului de cult. Biserica își 

pierdea astfel rolul social și misionar.2 

       Lovitura era  grea pentru ierarh  și biserică, așa că 
episcopul s-a angajat cu trup și suflet pentru salvarea eparhiei 
sale pe toate căile posibile, oferindu-se ca jertfă: îndepărtați-
mă pe mine, dar lăsați episcopia. În pastorala de la marele 
praznic al Nașterii Domnului din 25 decembrie 1948  îi 
îndemna pe credincioși să păstreze legăturile cu Biserica 

                                                             
1Ibidem, pp.685-689.  
2 Ibidem,  

strămoșească   și să nu  uite învățăturile înaintașilor noștri.  El 
își  presimțea  sfârșitul după  ultima întâlnire eșuată  cu  primul 
ministru, Petru Groza, la 25 februarie 1949. În drum spre casă 
se simte rău  și zilele următoare suferința se va acutiza, 
episcopul murind la numai patru zile (1 martie 1949) de la 

funesta întâlnire. 3 

     Așadar,  Episcopul Grigorie Leu a apărat biserica și 
credincioșii săi, a militat pentru unitatea ei, menținând  spiritul 
creștin, implicându-se în educația credincioșilor  și  a 
respectării rânduielilor bisericești. S-a opus cu fermitate 
sectarismului,  secularizării și comunismului, considerând  că 
acest regim  este este cel mai mare dușman al creștinismuliui. 

     Documentele recent publicate, evidențiază,  că  activitatea  
Episcopului Grigorie de Argeș (1936-1940) și Huși (1940-
1949), a fost pusă multă vreme  la index în perioada comunistă, 
însă el a rămas în conștiința Bisericii   ca slujitorul care a 

înțeles să meargă până la capăt în lupta cu regimul totalitar.4 
Faptele sale au  fost evidențiate abia  după 1990, când preotul 
Nicolae Hurjui, fost director al Seminarului teologic  Sf. 
Gheorghe din Roman, și-a  susținut teza de doctorat  cu privire 
la activitatea  și personalitatea  Episcopului Grigorie Leu, sub 
îndrumarea renumitului academician, Emilian Popescu. Ea a 
fost  publicată în anul 2000, cu binecuvântarea chiriarhului de 
atunci al Eparhiei Hușilor,  Ioachim Mareș, ca un gest de 

reparație morală față de înaintașul său.5 .  

      Adeseori, istoria Bisericii Ortodoxe Române  este 
prezentată tendențios  prin negarea  manifestărilor  de opoziție 
față de regimul comunist și din acest motiv  apelul la 
documente  este o formă de cunoaștere a trecutului  în cheie 
obiectivă și teologică. De aceea, apariția acestui prim volum  de 
documente, la inițiativa  și cu binecuvântarea  Preasințitului 
Părinte Ignatie,  Episcopul Hușilor    este binevenită. Lucrarea  
cuprinde 375 de documente  în cei 25 de ani de arhierie a 
episcopului martir și a apărut  chiar în ziua de 1 martie 2019, 
când s-au comemorat 70 de ani de la trecerea  la cele veșnice și 

a avut loc un simpozion național , dedicat ierarhului martir.6 

       Sursele recente  din arhive  ilustrează activitatea pastoral-
misionară, culturală, filantropică   și economică a Episcopiei 
Hușilor, unde ierarhul  s-a dedicat cu totul. Majoritatea 
documentelor îl prezintă  pe Grigorie Leu  în postura de 
misionar deosebit cu o activitate liturgică impresionantă. 
Permanent le cerea preoților din eparhie  să slujească, să 
catehizeze, să se comporte ca modele în societate, să aibă grijă 
duhovnicească de enoriașii lor, să   țină  bisericile într-o 
curățenie exemplară  și  în autentică viață parohială. Uneori, îi  
                                                             

3 Ibidem, p. 805..  
4 Ibidem, p..13.  
5 Nicolae Hurjui, Episcopul Grigorie Leu-omul și fapta, Huși, Episcopia Hușilor, 

2000. 
6 Adrian Nicolae Petcu, pr. Nicolae Cătălin Luchian, op. cit., p.14. 
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mustra pe preoți fie pentru neglijență în actul pastoral sau 
liturgic, fie pentru atitudini necorespunzătoare în societate.  Îi 
corecta  și îndruma, reușind de  multe ori să îi îndrepte, fără să 
facă apel la sancțiunile canonice, într-o perioadă  când Biserica 

se confrunta cu două mari  probleme : stilismul și sectarismul.1  

       În predicile  susținute cu diferite prilejuri  amintea  
activitatea sa și a  preoților militari în timpul Primului Război 
Mondial  pentru a întări conștiința națională și dragostea de 
patrie a  soldaților care se jertfeau pe front. Prin patriotismul  
care îl caracteriza, menționăm că Episcopul Grigorie Leu  a fost 
în linia întâi a luptei care s-a dus pentru eliberarea provinciilor 
românești, Basarabia și Bucovina,  în desăvârșirea Marii Uniri. 
A fost primul ierarh român care în 1919 a pășit în Chișinăul 
recent eliberat de bolșevism, fiind cel care i-a mângâiat  pe 
basarabenii  aflați  în căutarea credinței strămoșești și cel care a 
propus primele măsuri de refacere social-economică a acestei 

provincii vitregite în istorie.2   

      O latură importantă a activității  Episcopului Grigorie Leu a 
fost educația religioasă  a copiilor, acordându-le  o atenție 
specială tinerilor, promovând ideea că așa cum vor fi educați , 
așa îi va avea țara. El pleda  ca tinerii să fie formați în duhul 
Bisericii și al dragostei de patrie, pentru a deveni cetățeni de 
bază ai societății. Era sensibil la nevoile familiei, la acțiunile 

filantropice și la provocările  timpului3. 

      O problemă care se regăsește frecvent în documentele 
recent publicate este legată de relația cu factorul politic.  De la 
începutul  păstoririi sale, Grigorie  Leu  și-a propus   să nu fie 
un slujbaș al  politicianismului, al vreunei ideologii. Dorea  ca 
în calitatea sa de arhiereu  să conlucreze cu  instituțiile politice  
pe baza unor relații de bună înțelegere între Biserică și Stat. El 
nu accepta ingerința politică în treburile Bisericii, așa cum s-a 
înâmplat  în timpul când a fost egumen la Biserica Sf. Spiridon  
din Iași sau ca episcop la Argeș ( 1936-1940). De aceea, a 
refuzat categoric cedarea Palatului episcopal și transformarea 
Bisericii de la Curtea de Argeș în necropolă regală, 
înfruntându-l fățiș pe regele Carol al-II-lea. Acestea au fost 
motivele  pentru care a admis  să plece  de la Argeș, unde 
începuse o laborioasă activitate pastoral-misionară, pentru a 
ajunge episcop  pe meleagurile natale, într- perioadă când țara 
cunoștea frământări  politice și  grave amenințări externe. 
Divergențele cu regele Carol al-II-lea a făcut ca Episcopul 
Grigorie Leu să nu primească investitura monarhului în 
înscăunarea sa la Huși, conform procedurilor canonice și 
legale. 

      Episcopul Grigorie Leu  a ajuns la conducerea eparhiei în 
momente tulburi pentru țară când presiunile continue ale 

                                                             
1 Ibidem, p.15 
2 Ibidem, p. 17 
3 Ibidem, p. 16.  

marilor puteri totalitare  în frunte cu Germania  se  manifestau 
tot mai mult asupra Europei  și aduseseră România în pragul 
prăbușirii. Ierarhul era conștient de acest lucru  și imediat  după 
venirea la Huși  a inițiat un amplu program  pastoral, de 
încurajare a preoțimii și a credincioșilor, prin prezențe 
permanente în mijlocul  parohiilor, până la cele mai îndepărtate  
sate, unde nu ajunsese vreodată un  vlădică. Este alături de  
preoți și enoriași, când în urma cutremurului din 10 noiembrie 
1940, multe locuințe și  biserici au avut de  suferit, inclusiv 
Catedrala Episcopală, iar altele  s-au dărâmat. A binecuvântat și 
a mângâiat sufletele dezădăjduite ale credincioșilor față de 

provocările prin care trecea  țara 4 

          Episcopul Grigorie Leu  a fost victima opresiunii  din 
partea partidului stat instaurat în România în 1948. Conform 
unei note a Securității din 9 noiembrie același an, ierarhul edita 
revista Cronica Hușilor unde se publicau articole împotriva 
URSS, regimul sovietic fiind  prezentat ca balaurul roșu care a 
distrus bisericile și   omora preoții, interzicând cultura, 

civilizația și proprietatea5 . Așa cum reiese din documentele 
vremii, Episcopul Grigorie Leu  și-a asumat prin cuvânt și 
rugăciune confruntarea  directă  cu diavolul roșu.  A înființat 
un cerc de reîncreștinare  unde se țineau predici, conferințe, 
cuvântări: duminica, miercurea și vinerea după amiaza  la 
catedrala Episcopiei  pentru a sustrage populația de la curentul 

ateist. 6  Curajul mărturisirii sale în vremuri ostile bisericii, 
izvora din curățenia  morală și din puterea rugăciunii. Astfel,  
în circulara din 6 august 1941, ziua Schimbării la Față a 
Domnului, Episcopul Grigorie Leu, aflat în vizită în Basarabia 
și pentru a doua oară la Chișinău,  îndemna  preoții la misiune 
responsabilă și rugăciune intensă: Să nu se piardă din vedere 
slujbele  pentru  biruința  împotriva rătăcirii bolșevice, pentru 
izbăvirea din   necazuri și nevoi, pentru pomenirea ostașilor 

morți în apărarea țării și credinței.7  

       Atitudinea asumată, explicit și repetat,  îndreptățesc  
afirmația  că Episcopul Grigorie Leu  a fost miracolul 
conștiinței Episcopiei Hușilor și implicit al Bisericii Ortodoxe 
Române, ceea ce i-a atras moartea martirică, conchide  PS. 
Episcop Ignatie. Actualul chiriarh al Eparhiei Hușilor, l-a numit   
patriarhul alb al Hușilor, asemănându-l cu patriarhul Iustinian, 
fiind un apropiat al acestuia, în vremea păstoririi sale în 

Moldova.  8 

      Așadar, Episcopul martir Grigorie Leu  râmâne  în 
conștiința colectivă  a neamului nostru prin scrisorile  pastorale, 
circularele și  învățăturile  adresate preoților sau credincioșilor 

                                                             

4 Ibidem,  p.17.  
5  Episcopul Ignatie, Episcopul Grigorie Leu, miracolul conștiinței Episcopiei 

Hușilor în Adrian Nicolae Petcu, pr. Nicolae Cătălin Luchian, Episcopul Grigorie Leu  în 
vâltoarea istoriei. Documente  (1924-1949) , Editura Doxologia, Iași, 2019, p. 6.  

6 Ibidem, 
7 Ibidem, p.352. 
8 Ibidem, pp 6-.7. 
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din eparhie. Personalitatea sa mărturisitoare este  ea însă
manifest adresat celor  care mai  simpatizează  cu ideolog
comunistă  și  îi pun în umbră ororile, ierarhul fiind exponentul 

declarat al rezistenței  anticomuniste.1 Fie ca îndemnurile sale 
pastorale pentru păstrarea credinței  ortodoxe și a conștiinței 
naționale  să ne încălzească inimile şi să ne dea încreder
viitor. 

 
Doamna Elena Cuza – simbolul  carită

românilor 
 

   „A murit femeia ideal de bună și de modestă care a fost Măria Sa 
Doamna Elena, tovarășa lui Vodă Cuza”( Nicolae Iorga)
 

      Prof. dr. Nicolae IONESCU - Inspectoratul 
Jude

 
          Doamna Elena Cuza de la nașterea căreia se 
împlinesc în luna iunie a.c.  195 de ani este, desigur, cea mai 
reprezentativă personalitate feminină a românilor.

eși era o fire retrasă, introvertită, conservatoare, iar cei 
din jur nu o considerau o femeie atrăgătoare, mică de 
statură cu ochi negri, sprâncene pronunțate și păr bogat 

cu o cărare pe frunte,   a fost iubită pentru acțiunile caritabile,  
îndeosebi asupra copiilor orfani și nevoiași. S
timpul vieții de  simpatia împăratului Napoleon al III
împărătesei  Eugenia, a prietenilor domnitorului Al. I. Cuza, a 
regilor Carol I, Ferdinand și  a soției sale, Maria.  A fost 
stimată de mari personalități precum  Vasile Alecsandri, 
Dimitrie Bolintineanu, Nicolae Iorga și A.D. Xenopol.  
             A văzut lumina zilei  la 17 iunie 1825,  în capitala 
Moldovei, Iași. Părinții săi au fost Iordache Rosetti postelnicul  
și  Ecaterina, fiica logofătului Dumitrache Sturdza din 
Miclăușeni. Familia Rosetti a dat țării mari  oameni politici și  
de cultură, înrudindu-se cu renumitele  familii boiere
vremii : Catargiu, Balș, Sturdza și Cantacuzino. Iordache 
Rosetti era fiul marelui vornic  din ținutul Vasluiului, care 
întărea ramura bărbătească a familiei Rosetti-
Cuza petrece  copilăria la conacul de la Solești  ( construit în 
1827), împreună cu frații și surorile sale: Theodor, Zoe, 
Dumitru și Constantin.2 Astăzi, din nefericire conacu
15 Km de Vaslui  este într-o stare accentuată de degradare, din 
cauza problemelor juridice legate de moșenitori   și a 
neglijenței autorităților. L-am văzut de curând, fiind în 
apropierea școlii  din comună. După aceea, m
mormintele mamei și a primei doamne a României, recent 
restaurate de Consiliul Județean Vaslui.  
               Mama sa, Ecaterina,  avea  o înfăţişare aspră, hotărâtă,  
dar era dreaptă şi foarte religioasă. A fost o mamă autoritară 
aici  la Soleşti, sub îndrumarea ei  a început educaţia Elenei, 
care va   continua la Miclăuşeni în reşedinţa bunicului 
Dumitrache Sturdza. La vârsta de şapte ani, Elena a fost trimisă 

                                                             
1 Ibidem, p.10. 
2 Petru Necula, Mihai Ciobanu, Dicționarul personalităților vasluiene

Cutia Pandorei, Vaslui, 2001, p. 51.   
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din eparhie. Personalitatea sa mărturisitoare este  ea însăși   un 
manifest adresat celor  care mai  simpatizează  cu ideologia 

și  îi pun în umbră ororile, ierarhul fiind exponentul 

Fie ca îndemnurile sale 
ței  ortodoxe și a conștiinței 

ționale  să ne încălzească inimile şi să ne dea încredere în 

simbolul  carității 

și de modestă care a fost Măria Sa 
șa lui Vodă Cuza”( Nicolae Iorga) 

Inspectoratul Școlar 
Județean Vaslui 
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și a primei doamne a României, recent 

Mama sa, Ecaterina,  avea  o înfăţişare aspră, hotărâtă,  
dar era dreaptă şi foarte religioasă. A fost o mamă autoritară și 

area ei  a început educaţia Elenei, 
care va   continua la Miclăuşeni în reşedinţa bunicului 
Dumitrache Sturdza. La vârsta de şapte ani, Elena a fost trimisă 

ționarul personalităților vasluiene, Editura 

la Şcheia, la Colegiul particular al fratelui Ecaterinei, 
Constantin Sturdza şi al soţiei acestuia,
angajaseră profesori şi guvernante pentru copiii lor.
              La 14 ani, după terminarea Colegiului particular de la 
Şcheia, Elena Rosetti nu se întoarce la Soleşti, după cum ar fi 
dorit, ci pleacă la Iaşi împreună cu verişoarele s
Agripina pentru a-şi desăvârşi educaţia. La Iaşi, Elena Rosetti 
mergea adesea la casa verișoarei sale Didiţa Mavrocordat, unde 
se adunau tinerii culţi din acest oraş. Aici îi cunoa
Alecsandri, Costache Negruzzi, Costache Negri
alții3.  La vârsta de 19 ani, Elena l-a cunoscut pe Alexandru 
Ioan Cuza. Probabil, l-a întâlnit în casa Didiţei Mavrocordat,  
cu al cărui soţ fusese coleg la Institutul Cuenim din Iaşi sau la 
balurile lui Nicolae Cantacuzino.  
         De statură mijlocie, cu o  înfăţişare plăcută, trăsături 
regulate, ochi albaştri şi păr castaniu buclat, Alexandru Cuza 
plăcea tuturor de la prima vedere. Foarte inteligent, spiritual, cu 
purtări simple, familiale, era primit în toate saloanele, cu 
deosebire de femei, care-l găseau curtenitor şi vesel. Cuceritor 
când voia, prietenos cu cei de aproape, lua parte la mai toate 
petrecerile unele din ele destul de scandaloase pentru cei ce 
ţineau la buna lor faimă... ”Îndată după revenirea în ţară, când 
slăbiciunile lui nu erau încă prea mult cunoscute, întâlni pe 
Elena Rosetti, care, deşi nu era o fată bogată, făcea parte din 
protipendadă şi avea întinse legături de rudenie cu cei care 
conduceau Moldova. Alexandru Cuza nu era un om de interes, 
luându-se mai mult după îndemnul inimii decât al raţiunii, privi 
totuşi pe această mică boieroaică ca o partidă bună pentru 
începutul carierei sale funcţionăreşti”.4
        Elena Rosetti şi Alexandru Ioan Cuza s
Soleşti, la data de 30 aprilie 1844, după Pa
familiei soției. Rar se întâlnesc două făpturi mai diferite. 
Crescută de o mamă aprigă şi autoritară, Elena avea o fire cu 
totul opusă soţului ei: domoală, retrasă, cumpătată, cam 
stângace şi puţin timidă. Lipsită de încredere în forţele propr
era stăpânită în societate de puternice complexe de inferioritate. 
        Imediat după căsătorie, tinerii însurăţei s
Galaţi. Aici, trăiau alături de părinţii lui Alexandru: Ioan şi 
Soltana ( născută Cozadini ), dar aceştia erau deseori pl
moşia Bărboşi din Fălciu sau la Iaşi. 
judecător al ţinutului Covurlui şi era ocupat mai tot timpul. 
Astfel, Elena petrecea mult timp singură. Nu prea ieşea în 
societatea din Galaţi, deşi mama sa o îndemna mereu să iasă şi 
să-şi facă prietene. În schimb, Elena cerea des detalii despre 
Soleşti.  
            În anul 1848, au izbucnit mişcări revoluţionare şi în 
spaţiul românesc. Alexandru Ioan Cuza a participat la 
evenimentele din 1848. La 29 martie 1848 este arestat  la Iaşi 
şi, alături de alţi 11 fruntași ai revoluţiei din Moldova, au fost 
trimişi sub escortă la Galaţi, de aici urmând să fie încredinţaţi 
autorităţilor turceşti de la Măcin. În timpul acestor evenimente, 
Elena se afla la Soleşti. Imediat ce a aflat această vest
la Galaţi. Deşi avea doar 23 de ani, era decisă să facă tot ce
stă în putinţă pentru a-şi salva soţul. Şi
bijuteriile pentru a face rost de banii necesari salvării lui. 
Ajungând la Galaţi, Elena a mers la consulul englez 
Cuminghan, prieten al familiei şi simpatizant al ideilor politice 
                                                             

3 Ibidem, p. 52 
4 Oltea Rășcanu Gramaticu, Posteritatea lui Al. I. Cuza

2008, p. 24 

istorieistorieistorieistorie    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

la Şcheia, la Colegiul particular al fratelui Ecaterinei, 
Constantin Sturdza şi al soţiei acestuia, Agripina. Aceştia 
angajaseră profesori şi guvernante pentru copiii lor. 

La 14 ani, după terminarea Colegiului particular de la 
Şcheia, Elena Rosetti nu se întoarce la Soleşti, după cum ar fi 
dorit, ci pleacă la Iaşi împreună cu verişoarele sale şi cu mătuşa 

şi desăvârşi educaţia. La Iaşi, Elena Rosetti 
șoarei sale Didiţa Mavrocordat, unde 

se adunau tinerii culţi din acest oraş. Aici îi cunoaște pe Vasile 
Alecsandri, Costache Negruzzi, Costache Negri, Matei Millo și 

a cunoscut pe Alexandru 
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cu al cărui soţ fusese coleg la Institutul Cuenim din Iaşi sau la 

statură mijlocie, cu o  înfăţişare plăcută, trăsături 
regulate, ochi albaştri şi păr castaniu buclat, Alexandru Cuza 
plăcea tuturor de la prima vedere. Foarte inteligent, spiritual, cu 
purtări simple, familiale, era primit în toate saloanele, cu 

l găseau curtenitor şi vesel. Cuceritor 
când voia, prietenos cu cei de aproape, lua parte la mai toate 
petrecerile unele din ele destul de scandaloase pentru cei ce 
ţineau la buna lor faimă... ”Îndată după revenirea în ţară, când 

e lui nu erau încă prea mult cunoscute, întâlni pe 
Elena Rosetti, care, deşi nu era o fată bogată, făcea parte din 
protipendadă şi avea întinse legături de rudenie cu cei care 
conduceau Moldova. Alexandru Cuza nu era un om de interes, 

pă îndemnul inimii decât al raţiunii, privi 
totuşi pe această mică boieroaică ca o partidă bună pentru 
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Elena Rosetti şi Alexandru Ioan Cuza s-au căsătorit la 

Soleşti, la data de 30 aprilie 1844, după Paște, la biserica 
ției. Rar se întâlnesc două făpturi mai diferite. 

Crescută de o mamă aprigă şi autoritară, Elena avea o fire cu 
totul opusă soţului ei: domoală, retrasă, cumpătată, cam 
stângace şi puţin timidă. Lipsită de încredere în forţele proprii 
era stăpânită în societate de puternice complexe de inferioritate.  

Imediat după căsătorie, tinerii însurăţei s-au mutat la 
Galaţi. Aici, trăiau alături de părinţii lui Alexandru: Ioan şi 
Soltana ( născută Cozadini ), dar aceştia erau deseori plecaţi la 

 Pe atunci, Alexandru era 
judecător al ţinutului Covurlui şi era ocupat mai tot timpul. 
Astfel, Elena petrecea mult timp singură. Nu prea ieşea în 
societatea din Galaţi, deşi mama sa o îndemna mereu să iasă şi 

şi facă prietene. În schimb, Elena cerea des detalii despre 

În anul 1848, au izbucnit mişcări revoluţionare şi în 
spaţiul românesc. Alexandru Ioan Cuza a participat la 
evenimentele din 1848. La 29 martie 1848 este arestat  la Iaşi 

și ai revoluţiei din Moldova, au fost 
trimişi sub escortă la Galaţi, de aici urmând să fie încredinţaţi 
autorităţilor turceşti de la Măcin. În timpul acestor evenimente, 
Elena se afla la Soleşti. Imediat ce a aflat această veste a plecat 
la Galaţi. Deşi avea doar 23 de ani, era decisă să facă tot ce-i 

şi salva soţul. Şi-a amanetat toate 
bijuteriile pentru a face rost de banii necesari salvării lui. 
Ajungând la Galaţi, Elena a mers la consulul englez 
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Posteritatea lui Al. I. Cuza, Editura Sfera, Bârlad, 



 

        25252525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 
       

 

revoluţionare. Intrând în legătură cu legaţia engleză de la 
Brăila, Cuminghan reuşi să devieze traseul la Brăila, unde cei 
12 revoluţionari  au fost debarcaţi.  
            Alexandru Ioan Cuza nu se mai poate întoarce în 
Moldova. El merge mai întâi în Transilvania, unde  participă la 
Marea Adunare Națională de  la Blaj din 3-5 mai 1848, apoi 
trece în Bucovina, la Cernăuţi, găsind adăpost în  casa lui 
Eudoxiu Hurmuzachi. Mai târziu, revine în Moldova în timpul 
domniei lui Grigore Alexandru Ghica  
                La scurtă vreme după ce Cuza a fost numit pârcălab 
la Galaţi, în 1852,   au apărut primele neînțelegeri în căsnicia 
lor. Farmecul şi veselia naturală ale lui Cuza atrăgeau femeile 
din societatea gălăţeană şi cea ieşeană, faţă de care el nu 
rămânea indiferent.  Cum  alesul celor două Principate de la 
1859  avea nevoie de o locuinţă potrivită la Iaşi, a fost 
închiriată casa spătarului unionist Mihalache Cantacuzino din 
Uliţa Mare (azi, Lăpuşneanu) care, în zilele noastre, 
adăposteşte Muzeul Unirii. Numeroasele sale infidelităţi au 
devenit subiect de bârfe, ajunse şi la urechile mamei Elenei. Cu 
ajutorul mamei sale, Elena face faţă rezonabil îndatoririlor ei de 
principesă domnitoare, implicându-se  în numeroase acţiuni de 
binefacere şi educare a populaţiei sărace. 
            Flirturile soţului cu diverse femei o amărau tare mult. 
Mai tânără cu vreo 7 ani decât doamna Elena, cochetă, 
inteligentă şi figură încântătoare cu ochi fascinanţi, Maria 
Obrenovici  făcea furori prin saloanele vremii. Având 
cunoştinţe politice şi vorbind limbi străine, datorită traiului în 
lumea curţii sârbeşti refugiată în Valahia, l-a fermecat cu 
uşurinţă pe chipeşul Cuza Vodă.  
            Aventura soţului cu Maria Obrenovici a determinat-o să 
plece din ţară pentru o perioadă. Trei ani a durat autoexilarea 
Elenei. Trece prin Paris, Roma, Neapole, Veneţia, Torino, 
Milano și  în acest timp se ocupă de educaţia celor trei nepoţi ai 
ei, copiii surorii sale Zoe, soţia lui Iordache Lambrino, care 
murise de timpuriu. În calitate de principesă domnitoare, Elena 
are şi unele contacte diplomatice. De exemplu, împăratul 
francez Napoleon al III-lea i-a făcut o primire triumfală la 
palatul Tuileries şi i-a acordat o audienţă de peste o oră.  
              Ce anume a determinat-o pe Elena Cuza să  revină, 
incognito, în primăvara lui 1862, dupa trei ani de absenţă? Pot 
fi mai multe explicaţii. Or fi înduplecat-o argumentele mamei 
şi prietenilor care îi explicau că absența ei provoca un scandal 
şi îl lipsea pe Cuza de sprijin. Totodată, făcea astfel jocul 
inamicilor soţului, expunându-l influenţei camarilei condusă de 
directorul Poştei, Liebrecht. Adevărul este că Elena îl iubea 
încă pe Cuza, în ciuda infidelităţilor lui. 
            La această atitudine mai combativă a contribuit şi 
schimbarea survenită în personalitatea Elenei. La Paris a 
acordat o mai mare atenţie aspectului ei exterior, s-a îmbrăcat 
cu mai multă grijă şi a căpătat gusturi sofisticate, a citit intens 
şi era mai bine informată asupra problemelor politice şi sociale 
ale timpului. Devenind o femeie  hotărâtă, a început să iasă din 
umbra mamei, dezvoltându-şi o personalitate bine conturată. 
            Elena a revenit în ţară în anul 1862. Îl ia prin 
surprindere pe soţul ei care o ştia timidă şi stângace. Spre 
surpriza lui, Elena devenise stăpână pe mişcările şi vorbele ei. 
Cuza a fost încântat şi impresionat de această Elena 
"renăscută", fiind încurajat şi de sfetnicii săi apropiaţi " între 
care Alecsandri şi Costache Negri " să îi acorde soţiei sale încă 
o şansă. Simbolul acestei împăcări a fost Palatul de la 

Ruginoasa. Aici era locul de refugiu, unde Elena putea fura 
câteva momente de fericire, în intimitate cu soţul ei. Şi, lucrul 
cel mai important, era enclava unde rivala ei, Maria, n-a avut 
voie să pătrundă vreodată.      
          Elena s-a străduit din răsputeri să se ridice la nivelul 
aşteptărilor şi al îndatoririlor sociale ce îi reveneau ca prima 
doamnă a ţării. Lua parte la ceremoniile de la Palat, prezida 
dineuri, organiza baluri şi spectacole de teatru, alături de soţul 
ei, primea personaje importante în audienţe particulare. Totuşi, 
ea a rămas o conservatoare, care socotea că încă nu sosise 
momentul ca femeile să ia parte activă la viaţa politică.   
       Elena începe să viziteze aşezămintele publice, instituţiile 
de binefacere şi cultură. În apartamentul ei a fost amenajată o 
cameră unde confecţiona îmbrăcăminte pentru cei sărmani pe 
care o dădea preoţilor să le împartă săracilor, fără a preciza de 
unde vin. Când domnitorul Cuza a cumpărat Palatul de la 
Ruginoasa în 1862, doamna Elena s-a ocupat de înzestrarea şi 
mobilarea sa .   
      Împreună cu doctorul Carol Davila, Elena cerceta 
aşezămintele de binefacere din Bucureşti şi văzând că numărul 
orfanilor este foarte mare, s-a decis să pună bazele unui nou 
aşezământ după planurile mitropolitului Filaret II, dăruind la 
început suma de 1000 de galbeni din caseta particulară. La 29 
iulie 1862 a fost pusă piatra de temelie a Azilului „Elena 
Doamna”de la Cotroceni.  
     Vasile Alecsandri  impresionat de acțiunile caritabile ale 
primei doamne  a donat azilului colecţia sa de poezii populare, 
care  au fost publicate în ediţie de lux pentru boieri şi pe hârtie 
obişnuită pentru populaţia de rând. Banii obţinuţi din vânzarea 
cărţii au fost utilizaţi la construcţia azilului.  
     În 1864, Alexandru Ioan Cuza a trebuit să facă faţă 
inundaţiilor Dâmboviţei şi a participat la salvarea gospodăriilor 
ameninţate de ape. Acestea au  fost ocazia potrivită ca domnul 
să-şi aducă la Palat pe Alexandru, fiul născut de Maria 
Obrenovici, pe care l-a prezentat soţiei ca fiind un orfan salvat 
de la înec, pe care dorea să-l păstreze până la găsirea părinţilor. 
Dar Elena ştia cine este copilul şi i-a scris soţului că nu va fi de 
acord cu înfierea acestui copil şi că preferă divorţul în locul 
glumelor pe seama sa.  
     Deşi era hotărâtă  la început să  nu facă nici un compromis 
în acest sens, Elena s-a răzgândit, când asistă  din balcon la o 
întâlnire a lui Cuza cu ţăranii veniţi la Ruginoasa, în septembrie 
1864, să-i mulţumească pentru legea rurală, considerând  
„păcatul“ minor, pe lângă marele acte patriotice. Astfel, 
generoasă, i-a îndeplinit dorinţa spunându-i că înfiază copilul 
din datorie de suflet „cum tu îţi faci o datorie de sânge“. După 
înfierea copilului, Elena s-a dedicat total îngrijirii acestuia, 
ocupându-se mai puţin de fapte caritabile ca mai înainte. 
Treptat, copilul îi deveni foarte drag. 
      La Bucureşti, la palatul de la Cotroceni, Maria Obrenovici 
îşi făcea foarte des apariţia, motiv pentru care doamnele din 
înalta societate începuseră să se îndepărteze de Elena. În 1865, 
soţii Cuza l-au înfiat pe Dimitrie, al doilea copil al domnului cu 
Maria Obrenovici. Din nou umilinţe pentru principesa Elena.  
      La 11 februarie 1866, Cuza a fost nevoit să abdice. Înainte 
de a pleca în exil, Elena mai vizitează o dată Azilul „Elena 
Doamna” pentru a-şi lua rămas bun de la colaboratorii ei de 
aici. Urcat într-o trăsură specială, în seara de 13 februarie 1866, 
ex-domnitorul păzit de trei militari era condus la Predeal şi 
exilat peste graniţă. Spre surprinderea tuturor, pe drum i s-a 
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alăturat şi Maria care a plecat de bunăvoie cu omul proscris, 
care nu mai reprezenta nimic pentru o femeie interesată de 
mărire, cum o categoriseau contemporanii.  
      Deşi era bănuită că ar fi fost unealtă a complotiştilor, nu a 
dat nici o lămurire. A păstrat legea tăcerii. La 26 februarie 
1866, Elena a sosit la Braşov, de unde trebuia să plece cu soţul 
ei. Dar, aici află că soţul ei plecase, dând-o drept soţie în faţa 
autorităţilor de la graniţă pe Maria Obrenovici. Familia sa 
insista ca Elena să divorţeze de soţul necredincios. Dar Elena 
preferă să plece după Cuza, fiind sigură că soţul ei îşi iubea 
foarte mult copiii şi pe ea o respecta destul de mult ca să rupă 
în cele din urmă legătura cu Maria Obrenovici şi să-şi crească 
copiii în siguranţă.  
      În aprilie 1869, Elena se afla în străinătate alături de soţul 
ei, dar este nevoită să revină la Soleşti din cauza stării critice a 
mamei sale care va muri curând. După înmormântare, Elena s-a 
întors la soţul şi la copiii adoptaţi.  În 1870, ei s-au mutat la 
Florenţa,  iar în 1873 la Heidelberg în Germania. Pe drum, la 
trecerea Munţilor Alpi, Cuza răceşte ceea ce îi agravează boala. 
La 15 mai 1873, la trei zile după sosirea la Heidelberg, Cuza a 
murit sub privirile soţiei sale.  
          După înmormântarea soţului, Elena, împreună cu 
Alexandru şi Dimitrie, se stabilesc  la Paris. Aici, Alexandru 
urmează facultatea de drept şi unele cursuri de istorie. În 1882, 
Elena se întoarce la Ruginoasa. În anul 1880, Elena Cuza a 
înființat la Iași Spitalul de copii „Caritatea”, într-un imobil 
cumpărat de fratele ei, Constantin Rosetti. Clădirea există şi 
azi, acolo funcţionând Spitalul de Urgenţă.  
          În anul 1888, fiul mai mic, Dimitrie, suferind de o boală 
de piept, se împuşcă. Elena îl înmormântează la Ruginoasa, 
alături de tatăl lui. În anul 1889, celălalt fiu se căsătoreşte cu 
Maria Moruzi, pleacă în călătorie de nuntă şi moare la Madrid, 
după ce îşi făcuse testamentul în favoarea soţiei. Ajunsă 
moştenitoare a întregii averi a lui Cuza, implicit a moşiei 
Ruginoasa, Maria Moruzi a marginalizat-o  pe Elena Cuza, fapt 
care o determină să părăsească pentru totdeauna acest loc.  
      După 1890 a făcut multe  donaţii. Într-o scrisoare trimisă 
doctorului Serfioti, în decembrie 1894, Elena Cuza preciza că 
va trimite prin intermediul Băncii Naţionale suma de 1.000 de 
franci, donaţie anuală pentru Spitalul „Elisabeta Doamna - 
Caritatea Gălăţeană”. Ultimii ani de viață, când toţi cei dragi 
muriseră, i-a petrecut într-o casă modestă din Piatra Neamț. 
Ducea un trai auster, dar faptele filantropice le-a continuat până 
la moarte. În fiecare sâmbătă împărţea bani săracilor care se 
strângeau în faţa casei. Din venitul anual de 120.000 de lei 
oprea pentru cheltuielile curente și pentru sprijinirea săracilor 
suma de 20.000 de lei, restul îl dona către spitalul din Piatra 
Neamţ, Băile Populare şi Spitalul „Caritatea” din Iaşi. 1 
         Elena Cuza a sprijinit şi dezvoltarea învăţământului 
gălăţean. La rugămintea învăţătorului Ştefan Chimet, în 1881, a 
contribuit cu suma de 5.000 de lei la înălţarea Şcolii „Cuza 
Vodă”, situată în apropierea portului. Tot atunci a donat un bust 
de bronz al domnitorului, „opera unuia dintre cei mai cunoscuți 
sculptori francezi”, care acum se află în curtea Muzeului 
Judeţean de Istorie din Galaţi. Cu puţin timp înainte de moarte, 
a dispus refacerea bisericii din Ruginoasa şi a sprijinit iniţiativa 
ridicării unui bust al lui Alexandru Ioan Cuza la Mărăşeşti. A 
făcut demersuri şi a mutat rămăşiţele pământeşti ale 
                                                             

1 Daniela Șontică, Elena Cuza unea inimile spre acte de binefacere,  Ziarul 
Lumina,  6 mai 2020. 

domnitorului Alexandru Ioan Cuza în cripta bisericii de la 
Ruginoasa. 
         În dimineaţa de 2 aprilie 1909, la ora 5, și-a dat sfârșitul, 
desfăcându-se de legăturile sale pământeşti. (…).   Smerenia 
acestei doamne este demnă de reţinut:  fu îmbrăcată în rochia 
neagră, pe care şi-o pregătise singură. (…) În urma morţii sale, 
Mitropolitul Moldovei trimise ordine ca pe tot întinsul 
Moldovei să se tragă clopotele bisericilor şi mânăstirilor, 
„pentru ca râul, pădurea şi muntele să afle că a murit Doamna 
Elena Cuza”.            
      A fost îngropată în cripta familiei de la Solești, alături de 
mama sa pe care o venera, iar  înmormântarea a fost modestă, 
așa cum i-a fost și viața, fără prezenţa personalităţilor vremii, 
așa cum s-ar fi cuvenit, iar slujba a fost săvârşită de un singur 
preot. Nicolae Iorga scria la moartea ei: „A murit la Piatra 
Neamț femeia ideal de bună și de modestă care a fost Măria Sa 
Doamna Elena, tovarășa lui Vodă Cuza. Orice laudă, orice 
semn de durere par nepotrivite faţă de măreaţa simplitate a 
fiinţei pământeşti care, trăind printre noi, cei plini de neajunsuri 
şi păcate, a dus o  viaţă cerească, asemenea îngerilor”. 2  De 
asemenea,  Alexandru  D. Xenopol adresa un emoţionant mesaj 
tuturor românilor de a veni la Soleşti să salute „mormântul în 
care se va odihni acea care a fost Doamna Elena Cuza.”:„Să 
arătăm azi rămăşiţelor acestei sfinte, că în piepturile româneşti 
nu s-a sleit sângele recunoştinţei. Să o însoţim cu toţii cu făclii 
de doliu pe aceea care Sfântă a fost Elena Cuza, sfântă prin 
înfrângerea durerilor omeneşti, sfântă prin dragostea ei către 
săraci şi nevoiaşi, sfântă prin viaţa ei de pustnic pe care a dus-
o.” 3 
    Așadar, Elena Cuza, soţia domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza, a rămas în amintirea colectivă drept o persoană blândă, 
de o mare fineţe sufletească, smerită, credincioasă,  preocupată 
de multe acte filantropice. Între acestea, a întemeiat Azilul 
„Elena Doamna” pentru copiii orfani din Bucureşti, a făcut 
donaţii personale, a organizat strângerea unor fonduri pentru 
diverse nevoi obşteşti şi a manifestat grijă pentru ridicarea unor 
şcoli şi spitale.     Apelativele „minunata principesă” şi 
„doamna tuturor românilor” nu erau deloc exagerate în privinţa 
soţiei domnului  Unirii, dacă cercetăm faptele ei pline de 
bunătate şi milă creştină. Întreaga viață a Elenei Cuza a fost  
model de înțelegere, de  virtute, demnitate și devotament, 
numele ei înscriindu-se la loc de cinste alături de al 
domnitorului  Alexandru-Ioan Cuza.  Principesa Elena Cuza a 
fost o martirã, demnã de respectul neamului românesc. 
Bibliografie selectivă: 
Col. ( rtr. ) Constantin Chiper, Marcela Isac ( Cucu ), George 
Dan Burghelea, Vera Tărâţă, Monografia comunei Soleşti, 
Editura Thalia, Vaslui, 2002. 
Lucia Borș, Doamna  Elena Cuza, Editura Pelendava, Craiova, 
2002. 
- Oltea Răşcanu-Grămăticu ( coord. ), Posteritatea lui 
Alexandru Ioan   Cuza, Editura Sfera, Bârlad, 2008 
     - Revista „Soleştii Elenei Cuza”, nr. 3 din  2007 şi nr. 4 din 
2008. 
 
 
 

                                                             
2 Ibidem, 
3 Lucia Borș, Doamna  Elena Cuza, Editura Pelendava, Craiova, 2002, p.228.  
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Contribuții la o bio-bibliografie: preotul 

militar Ioan Dăncilă (1889-
 

Prof. Daniela CURELEA, prof. dr. Drago
 
            În Armata Română putem observa 
prezența preoților activi în cadrul unităților militare încă 
din perioada celei de-a două jumătăți a secolului al XIX
 

otăm că prezența slujitorilor altarelor bisericii în 
rândurile unităților militare poate fi constatată până în 
anul 1948, aceștia fiind implicați în acordarea asistenței 

religioase, o confesiunii, a alfabetizării solda
cunoșteau scrisul, cititul și socotitul cu operații matematice 
primare. După anul 1995, ca urmare a modificărilor structurale 
și organizatoric-sistemice prin care a trecut sistemul militar din 
România se constată o revenire la instituția preotului în 
unitățile militare.  
Pe acești preoți de garnizoană îi aflăm în rândurile trupelor 
române în marile momente din istoria poporului român în anii 
1877 pe câmpurile războiului din Balcani, între 1914
teatrele de oprețiuni militare la care a luat parte Armată 
României în Primul Război Mondial, respectiv între 1941
19451. Remarcăm și că încă din anul 1915 a fost înființat în 
București, ,,Serviciul religios” ca structură confesional
care a funcționat pe perioada Primului Război Mondial pe 
lângă Marele Cartier General al Armatei Române
că serviciul acesta a fost condus de preotul profesor la 
Facultatea de Teologie din București și protoiereu militar
Constantin Nazarie care a fost asimiliat Marelui Cartier 
General al Armatei cu gradul de colonel3. 
Ioan Dăncilă* 4 * a fost originar din localitatea hunedoreană 
Mânerău unde a venit pe lume în ziua de 2 iunie 1889 într
familie de preoți ortodocși. Tatăl său a fost Constantin Dăncilă
important preot din zona hunedoreană menționată, iar masa sa a 
fost preoteasa Maria Dăncilă soția preotului din Mânerău
Absolvent al claselor primare din Școala confesională ortodoxă 
din localitatea natală, a Gimnaziului (Liceului) de Stat maghiar 
din Deva (actualul Colegiu Național ,,Decebal” din reședința 
județului Hunedoara). În anul 1907 tânărul I. Dăncilă s
la cursurile Seminarului Teologic-Pedagogic ,,Andreian” din 
Sibiu, instituție superioară de învățământ confesional ortodox 
pe care a finalizat-o și absolvit-o în anul 1910.  

                                                             
1 Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Sibiu, Editura Andreiana, 2015, p. 560.
2 Constantin Nazarie, Activitatea preoților de armată în Campania din 1916
București, Imprimeria Ministerului Cultelor și Artelor, 1920, p. 23-40; 93
Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. Documente 
(1921-1948), București, Editura Militară, 2016, p. 37-41. 
3 Ibidem, p. 31-40. 
** Ioan Dăîncilă a fost preot paroh, confesor militar în Armata imperială a Austro
profesor de liceu, duhovnic de garnizoană, ofițer al Armatei Române, protoiereu militar, 
subinspector al Clerului militar, Vicar al Episcopiei Armatei cu Sediul în Alba Iulia, preot 
în comunitatea ortodoxă din Geoagiu de Sus. De asemenea, menționăm că preotul militar I. 
Dăncilă a activat și în plan social, misionar, cultural în diferite structuri 
culturale, social-filantropice și bisericești. 
5 Dorin Petresc, Preotul Constantin Dăncilă din Mânerău (1860-1942)
biografică, în Dacia Creștină. Periodic al Episcopiei Devei și Hunedoarei
2012, p. 44-52. Vezi și în: Dorin Petresc; Olivian Goțiu, Mânerău. Evolu
străvechi vetre de locuire din Ținutul Hațegului (monografie), Deva, Editura Corvin, 2006, 
p. 295-297. 
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Tot în același an s-a căsătorit cu domni
preotului ortodox Victor Cioară din localitatea Geoagiu de Sus 
și împreună cu care au avut trei copii: Ioan
Mioara Dăncilă6. Reținem că în perioada Marelui Război au 
fost înrolați ca preoți sau confesori militari numeroși tiner
ardeleni, bănățeni sau bucovineni care erau absolvenți de 
Teologie sau care au servit religios deja în diferite parohii 
ortodoxe sau unite din provinciile mai sus men
fost obligați de regulamentele și jurămintele militare depuse să 
acorde asistență religioasă soldaților și ofițerilor foste armate 
imperiale a Austro-Ungariei fie pe frontul de Răsărit în Gali
Bucovina sau din estul Poloniei sau pe cel din partea nordică a 
Italiei, așa cum a fost și cazul preotului Ioan Dăncilă, care a 
slujit ca paroh ortodox în Biserica din Râpa Râme
1910, an în care era hirotonit ca preot de Mitropolitul ortodox 
al Ardealului de la acea vreme Ioan Me
perioada în care a activat ca preot, Ioan Dăncilă 
formarea intelectuală urmând și absolviind cursurile Facultății 
de Drept ,,Ferencz Joska” a Universității din Cluj.
În anul 1915 a fost moblizat în calitate de confesor militar cu 
gradul de căpitan pentru tinerii soldați de origine română care 
au fost încorporați în Regimentul 31 din Orăștie ca Partea 
operativă și care au fost trimiși pe fronturile din Răsărit, iar mai 
apoi pe acela din nordul Italiei. În această perioadă părintele a 
fost apreciat de tinerii români mobiliza
dintre aceștia, preotul I. Dăncilă i-
scrierile sale, în schițele publicate, dar și în conferințele pe care 
le-a susținut public. În 11 aprilie 1916 părintele căpitan Dăncilă 
efectua pe frontul din Rusia în odăjdii preo
și dintr-una dintre pozele care s-au păstrat în cadrul familiei 
sale, Sfânta Liturghie într-un altar provizoriu din bârne de lemn 
sub cerul liber și în rândurile ostașilor români care participă la 
această slujbă și care ascultă predica părintelui în ziua Sfâ
de Paști8. Crezul său cu privire la rostul confesorului militar, 
atât în vreme de campanie, cât și de război, rezultă din 
rândurile unei cărți pe care părintele ofițer I. Dăncilă a publicat
o la Sibiu în anul 1925 și din care remarcăm: 
,,... preotul militar trebuie să fie convins că în decursul 
războiului trăiește exclusiv pentru credincioșii săi, pentru 
soldații săi, pentru fericirea căroara are să muncească fără să i 
se impună din partea cuiva limita activită
De asemenea, în aceeași carte, părintele continuă, referindu
în mod explicit la activitatea preotului militar în rândurile 
soldaților și comandanților lor:  
,, ... cu riscul vieții sale el are să
nenumărate cazuri chemarea de apostol îmbărbător 
mângâietor în linia primă de foc și, de asemenea, fără ezitare 
sau frică trebuie să se apropie de patul soldatului, care zace în 
spital, bolnav și fără altă iubire”10.  
Totodată, părintele militar Dăncilă a mai notat 
,, ... rolul și chemarea unui astfel de preot este: colaborarea 
mână în mână cu factorii militari competen

                                                             
6 Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,În luptă cu bolșevismul” 
Dăncilă despre Campania Armatei Române din Ungaria
2019, p. 165. 
7 Liviu Silveșan, † Protopopul Ioan Dăncilă, în Îndrumător pastoral
115; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 568.
8 Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. 
Documente (1921-1948), p. 103 
9 Ioan Dăncilă, În slujba neamului prin Evanghelie. Îndrumări morale 
Tipografia Școalei Militare Infanterie „Principele Carol”, Sibiu, 
10 Ibidem, p. 33-34. 
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a căsătorit cu domnișoara Maria fiica 
preotului ortodox Victor Cioară din localitatea Geoagiu de Sus 
și împreună cu care au avut trei copii: Ioan-Marius, Ștefan și 

ținem că în perioada Marelui Război au 
ți ca preoți sau confesori militari numeroși tineri 

țeni sau bucovineni care erau absolvenți de 
Teologie sau care au servit religios deja în diferite parohii 
ortodoxe sau unite din provinciile mai sus menționate și care au 

ți de regulamentele și jurămintele militare depuse să 
ță religioasă soldaților și ofițerilor foste armate 

Ungariei fie pe frontul de Răsărit în Galiția, 
Bucovina sau din estul Poloniei sau pe cel din partea nordică a 

șa cum a fost și cazul preotului Ioan Dăncilă, care a 
slujit ca paroh ortodox în Biserica din Râpa Râmețiului între 
1910, an în care era hirotonit ca preot de Mitropolitul ortodox 
al Ardealului de la acea vreme Ioan Mețianu7. De observat că în 
perioada în care a activat ca preot, Ioan Dăncilă și-a continuat 

și absolviind cursurile Facultății 
ții din Cluj. 

În anul 1915 a fost moblizat în calitate de confesor militar cu 
ți de origine română care 

ți în Regimentul 31 din Orăștie ca Partea 
și care au fost trimiși pe fronturile din Răsărit, iar mai 

apoi pe acela din nordul Italiei. În această perioadă părintele a 
fost apreciat de tinerii români mobilizați pe front, iar pe unii 

-a evocat mai târziu în 
țele publicate, dar și în conferințele pe care 

ținut public. În 11 aprilie 1916 părintele căpitan Dăncilă 
efectua pe frontul din Rusia în odăjdii preoțești, așa cum rezultă 

au păstrat în cadrul familiei 
un altar provizoriu din bârne de lemn 

și în rândurile ostașilor români care participă la 
și care ascultă predica părintelui în ziua Sfântă 

. Crezul său cu privire la rostul confesorului militar, 
și de război, rezultă din 

ți pe care părintele ofițer I. Dăncilă a publicat-
și din care remarcăm:  

militar trebuie să fie convins că în decursul 
ște exclusiv pentru credincioșii săi, pentru 

ții săi, pentru fericirea căroara are să muncească fără să i 
se impună din partea cuiva limita activității lui, zi și noapte !”9. 

și carte, părintele continuă, referindu-se 
în mod explicit la activitatea preotului militar în rândurile 

ții sale el are să-și împlinească în 
nenumărate cazuri chemarea de apostol îmbărbător și 

și, de asemenea, fără ezitare 
sau frică trebuie să se apropie de patul soldatului, care zace în 

Totodată, părintele militar Dăncilă a mai notat și că: 
astfel de preot este: colaborarea 

mână în mână cu factorii militari competenți de a forma și a 

șevismul” - Memoriile preotului militar Ioan 
ăncilă despre Campania Armatei Române din Ungaria, în Misiunea, anul VI, nr. 1 (6), p. 

Îndrumător pastoral, VIII, 1984, p. 114-
, p. 568. 

Episcopii Armatei Române. Biografii. 

În slujba neamului prin Evanghelie. Îndrumări morale și naționale, 
Școalei Militare Infanterie „Principele Carol”, Sibiu, 1925, p. 33. 
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crește din recrut un ostaș de forță, un om moral și de încredere, 
conștient de valoarea lui”1. 
Preoții militari au fost implicați în oficierea serviciului religios, 
în educarea tinerilor soldați, în ofierirea microbroșurilor editate 
de Astra pentru românii de pe fronturile Marelui Război. De 
asemenea, participau la depunerea jurământului față de împărat, 
dar și la eliberarea tinerilor de sub puterea acestuia în 
momentul în care erau trecuți în rezervă sau lăsați la vatră ca 
urmare a dezintegrării Monarhiei în toamna anului 19182.  
În condițiile vitrege ale perioadei și a iminenței morții, soldații 
s-au pronunțat și cu privire la nevoia acestora de a avea și a citi 
diferite cărți de rugăciune, cu deosebire a Sfintei Scripturi, dar 
și diferite alte cărți cu carcater religios, parcă atât de necesare 
soldatului român originar din Transilvania și care s-a aflat și a 
luptat pe diferitele fronturi din Europa între 1914-1918/19193. 
Preotul militar I. Dăncilă s-a pronunțat cu privire la folosirea 
cărții de rugăciune în rândurile soldaților din Regimentul de 
Infanterie 31 din Orăștie Partea operativă4 menționând, printre 
altele:  
,, ... de la începutul înfricoșătorului războiu, în care se 
sfâșie toate popoarele din lumea mare, față de cea mai 
însemnată carte a omenirii, față de Sfânta Scriptură, s-a 
mamifestat un interes viu, un interes ce-l putem observa la toate 
păturile societății omenești soladatul ce pleacă la războiu, nu-și 
uită de sfânta carte, ci pune Biblia în raniță lângă alte multe 
greuntăți și o poartă voios, convins fiind, că în primejdii și clipe 
de încercare, strângându-o cu drag la peptul obosit îi va aduce 
alinare. În spitale, cu rane adânci, cu mâne tremurânde și-o 
ridică la buzele înegrite de durere și cu ochii scăldați în lacrimi 
cetește din ea fiecare în limba dulce a maicii sale”5. 
Reținem și implicarea Centralei Astrei din Sibiu și a 
conducerilor din despărțămintele din Transilvania și Banat în 
editarea și transmiterea către linia frontului a broșurilor, 
calendarelor, cărților de rugăciune, respectiv distribuirea 
acestora de către preoții din unitățile militare către trupă6. De 
asemenea, remarcăm că a fost alături de tinerii români din 
această mare unitate de luptă până la 1 noiembrie 1918, 
moment cu care a fost demobilizat și trecut în rezervă7.  

                                                             
1 Ibidem, p. 36. 
2 Liviu Maior, Românii din armata habsburgică. Soldați și ofițeri uitați, București, Editura 
Enciclopedică, 2004, p. 202-204. În acea toamnă a anului 1918, putem observa. Atât în 
rândurile militarilor de origine română din Armata imperială a Austriei, atât prăbușirea 
loialității imperiale, cât și a patriotismului dinastic. Se conturează acum un nou tip de 
loialism, cel național, față de România Mare și Casa sa Regală. 
3 Rodica Băluțiu, Atitudinea soldaților români față de Primul Război Mondial, în Studia 
Universitatis ,,Babeș-Bolyai” Historia, anul XLVI, nr. 1-2, 2001, p. 111-112; Mircea-
Gheorghe Abrudan, ,,În luptă cu bolșevismul”-Memoriile preotului militar Ioan Dăncilă 
despre Campania Armatei Române din Ungaria, p. 165-166. Reținem că broșura religioasă 
era citită în mod constant, atât înainte atacului propriu-zis, între atacuri, după atac, dar, cu 
deosebire în spitalele din spatele frontului unde soldații se aflau în convalescență și 
refacere. 
4 Ioan Dăncilă, În slujba neamului prin Evanghelie. Îndrumări morale și naționale, p. 65-
93. 
5 Idem, Sfânta Scriptură în războiul mondial, în Telegraful român, anul LXIII, nr. 108, din 
15/28 octombrie 1915, p. 236. 
6 Rodica Groza, ASTRA și soldații români de pe front în Primul Război Mondial, în 
Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie, Cluj-Napoca, XXVIII, 1987-1988, p. 352-
361; Mihai-Octavian Groza, Preoții români transilvăneni pe fronturile Marelui Război, în 
Ana Maria Macavei; Roxana Dorina Pop (editori), Scrieri pe alese. Lucrările Conferinței 
naționale: O filă de istorie: om, societate, cultură în secolele XVII-XX, Cluj-Napoca, Presa 
Universitară Clujeană, 2012, p. 369-380; Idem, Despre activitatea preoților militari 
români ttransilvăneni în perioada Primului Război Mondial (1914-1919), în Doru Sinaci; 
Emil Arbonie (editori), Administrație românească arădeană. Studii și comunicări din 
Banat-Crișana, Arad, ,,Vasile Goldiș” University Press, 2014, p. 532-545.  
7 Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Preotul ortodox român Ioan Dăncilă (1889-
1983) în armata austro-ungară în anii 1915-1918, în Misiunea, anul III, nr. 1(3)/2016, p. 
105-110; Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,În luptă cu bolșevismul”-Memoriile preotului 
militar Ioan Dăncilă despre Campania Armatei Române din Ungaria, p. 165-167. 

Notăm că după Unirea de la 1 Decembrie 1918 s-au deschis noi 
direcții de activitate pentru preoții români din Transilvania și 
Banat, indiferent de confesiunea lor. În atare noi condiții, 
preotul I. Dăncilă care avea deja experiență pastorală în parohia 
pe care a îndrumat-o între 1910-1915, dar și experiență de 
preot-capelan pe front și grad de căpitan și care a fost implicat 
în pastorația de front și de campanie, fiindu-i apreciate, atât 
pregătirea teologică, cât și cea militar-ofițerească. În  perioada 
lunilor decembrie 1918-ianuarie 1919 a revenit în parohia de la 
Râpa Râmețiului unde și-a reluat pentru o scură perioadă de 
timp îndatoririle de paroh ortodox al comunității locale8. 
Începând cu ziua de 12 februarie 1919 preotul I. Dăncilă a fost 
numit de către conducerea Resortului Instrucțiunii Publice și 
Cultelor din guvernământul provizoriu al Transilvaniei, 
Consiliul Dirigent, ca profesor pentru disciplinele didactice 
Istorie și Geografie în Liceul ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia9. 
Demersul său didactic în această institiție de învățământ din 
Alba Iulia a fost unul de scurtă durată, pentru că începând din 4 
aprilie 1919 în baza unui nou ordin de mobilizare era din nou 
încadrat ca preot militar; însă în atare noi condiții ca duhovnic 
militar în Armata Română, calitate în care a însoțit subunitățile 
Regimentului 90 Infanterie P. O. din Sibiu în Campania de pe 
Tisa a Armatei Române împotriva comunismului din Ungaria 
Republicii Sfaturilor conduse de Bela Kun10.  
Cu acest prilej, în anul 1919, părintele căpitan Dăncilă observa:  
,,... preotul de pe front nu este exclusiv numai păstorul 
sufletelor și mângâietorul celor neputincioși, ci el este și 
camaradul credincios și devotat, care împarte cu ostașul de rând 
oboseala, lipsa și primejdia morții. El este povățuitor și 
sfătuitor, căci prin cuvânt întărește sufletul ostașului, iar prin 
faptele vrednice de urmat reduce și ușurează greutățile din jurul 
său”11 . Din rândurile acestea desprindem viziunea părintelui 
căpitan I. Dăncilă cu privire la rostul și necesitatea preotului în 
rândurile unității militare, atât în timp de pace, cât și în vremuri 
de război. Crez de viață urmărit de preotul menționat și în 
perioada 1941-1944, când a participat pe frontul din răsărit și a 
oficiat în mai multe rânduri Sfânta Liturghie alătuiri de 
episcopul militar general dr. Partenie Ciopron12.  
După campania din vest desfășurată între 1919-1920 13  Ioan 
Dăncilă a fost din nou demobilizat și trecut în rezervă începând 
din 21 aprilie 1921. Apreciat de superiorii săi, atât pentru 
calitățile sale morale, cât și pentru râvna preoțească și 

                                                             
8 Arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei din Sibiu, (în continuare se va cita: 
A.M.O.T.S.), Fond Acte și Documente, doc. nr. 442 din 31.01.1919; Mircea-Gheorghe 
Abrudan, ,,În luptă cu bolșevismul”-Memoriile preotului militar Ioan Dăncilă despre 
Campania Armatei Române din Ungaria, p. 165, 176. 
9 Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționele (în continuare se va cita S.J.A.A.N.), 
Fond Prefectura Județului Alba-Acte înregistrate, dosar nr. 558/1919, f. 1-2; Alba Iulia, 
anul II, nr. 5, 22 ianuarie, p. 4.  
10 Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 562; Maria Razba, Personalităţi 
hunedorene: oameni de cultură, artă, ştiinţă, tehnică şi sport (secolele XV – XX). 
Dicţionar.  Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Deva, Editura Emia, 2004, p. 132; Mircea-
Gheorghe Abrudan, ,,În luptă cu bolșevismul”-Memoriile preotului militar Ioan Dăncilă 
despre Campania Armatei Române din Ungaria, p. 164-169. Vezi și comunicarea 
științifică prezentată de părintele dr. Constantin Necula: Pastorația militară în viziunea 
protoiereului militar Ion Dăncilă în cadrul Seminarului național: Armata și Biserica. 
Tradiție și actualitate la sfârșit de mileniu, Sibiu, 31 octombrie-1 noiembrie 2000. Autorii 
mulțumesc cordial și pe această cale părintelui conf. univ. dr. Constantin Necula de la 
Facultatea de Teologie ,,Andrei Șaguna” din Sibiu, pentru ghidajul oferit. 
11 Ioan Dăncilă, În slujba neamului prin Evanghelie. Îndrumări morale și naționale, p. 62. 
12 Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. 
Documente (1921-1948), București, Editura Militară, 2016, p. 87. 
13 Ioan Dăncilă, În slujba neamului prin Evanghelie. Îndrumări morale și naționale, p. 65-
93; Mircea Păcurariu, Armata și Biserica în trecutul neamului nostru, în Revista 
Teologică, p. 28; Idem, Protopopul colonel Ioan Dăncilă, în Revista de istorie militară, nr. 
5-6, 2000, p. 15-20. 
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misionară de care a dat dovadă, astfel încât din anul 1921 a ales 
să rămână definitiv în cadrele Armatei României în calitate de 
preot militar și cu gradul de maior începând din 1 ianuarie 
1920. Numirea sa a fost făcută inițial în puternica Garnizoană 
militară a Sibiului unde a îndeplinit și îndatoriri de profesor la 
disciplină Religie în cadru celor patru Școli militare care 
activau în această importantă localitate din sudul Transilvaniei 
după Unirea cea Mare din anul 1918. Astfel, notăm că a 
funcționat didactic pe lângă Școlile de Aplicație, atât pentru 
Armă Infanterie, cât și pentru Cavalerie, Școala Pregătitoare 
pentru Ofițeri de Infanterie Nr. 2 Sibiu și Centrul de Instrucție 
al Cavaleriei îndrumând în plan moral și religios un număr 
însemnat de peste 5.000 elevi-cadeți, viitori ofițeri ai Armatei 
Române, în rândurile cărora, sublinia în anul 1933 locotenent-
colonelul protoiereu militar Dăncilă a petrecut ,,cele mai 
frumoase clipe ale vieții sale”1.  
În anul 1921 preotul căpitan I. Dăncilă a activat în serviciul 
Astrei prezentând într-o serie de localități din preajma Sibiului 
prelegeri pentru publicul local. Astfel, reținem titlurile unora 
dintre ele, de altfel, bine primite de auditoriul din localitățile 
Turnișor, unde a vorbit Despre pocăiți, respectiv în Gura 
Râului, unde s-a referit la Nevoia de a avea oștire2. Notăm și că 
în același an s-a pronunțat pentru constituirea și administrarea 
de către Astra a unui Fond denumit ,,Nicolae Iorga” în cinstea 
marelui nostru istoric. La data deschiderii sale fondul era în 
cuantum de 45.661, 40 de lei3 . De asemenea, semnalăm și 
Apelul pe care clericul maior I. Dăncilă l-a făcut privind 
conservarea, restaurarea și salvarea Mânăstirii de la Râmeț în 
anul 1921 și în urma căruia a avansat mânăstirii de la Râmeț o 
semnificativă sumă 4 . De asemenea, reținem și avansarea în 
gradul de maior a preotului militar I. Dăncilă la propunerea 
Prea Sfinției Sale Justinian Treculescu Episcopul militar de 
Alba Iulia în anul 1923.  
Menționăm și că în baza Legii privitoare la organizarea clerului 
militar din 6 august 1921, a fost organizată Episcopia Armatei 
cu sediul în Alba Iulia (deși ca sediu aceasta a funcționat până 
în 1925 în București, de abia din acel an, ansamblul Catedralei 
Încoronării din Alba Iulia a devenit sediul Episcopiei militare, 
n.n.), iar alături de J. Teculescu au funcționat inițial trei preoți 
ofițeri și anume Serafim Josef cu grad de locotenent-colonel în 
cadrul Corpului VII Armată din Sibiu, Ilie Hociotă cu gradul de 
maior la Corpul V Armată și Ioan Dăncilă având același grad 
care a activat în Sibiu în Corpul VII Armată5.  
Reținem și că în 8 noiembrie 1923 cu prilejul soborului 
Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, P. S. Să Justinian 
Teculescu după oficierea serviciului religios în Catedrala 
Încoronării l-a hirotesit pe I. Dăncilă ca protopop al preoților 

                                                             
1 Ioan Dăncilă, Dumnezeu, patrie şi rege. Îndrumări morale şi naţionale pentru elevii 
şcolilor militare, Sibiu, Tiparul Școalei Militare de Infanterie Nr. 2, 1933, 175 p.; Maria 
Razba, Personalităţi hunedorene: oameni de cultură, artă, ştiinţă, tehnică şi sport, p. 132-
133. 
2 Transilvania, anul LII, nr. 7-8, 1921, p. 573,  
3 Ibidem, p. 599; Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), Cluj-Napoca, Presa 
Universitară Clujeană, 2003, p. 327. 
4 Ioan Dăncilă, Apel pentru salvarea Mânăstirii Râmeț, 1921, în Florin Șinca, Istoria 
Mânăstirii Râmeț. Prefață Î.P.S. Dr. Irineu Pop, Arhiepiscopul Alba Iuliei, București, RCR 
Print, 2012, p. 402-404; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 563. Ca urmare 
a Apelului făcut și a colectei efectuate în rândurile elevilor de la Școlile militare din Sibiu, 
dar și din alte localități, părintele I. Dăncilă a reușit să adune suma de 29.874 de lei pe care 
i-a depus pentru sprijinirea lucrărilor de restaurare a Mânăstirii de la Râmeț 
5 Anuarul ofițerilor activi ai Armatei Române, București, 1924, p. 608-610; Aurel 
Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. Documente 
(1921-1948), p. 56. 

militari care au activat în cadrul Garnizoanelor din România6. 
De asemenea, remarcăm implicarea sa în comisiile de lucru 
care au elaborat Regulamentele prin care s-au pus în aplicare 
Legea privitoare la organizarea clerului militar în anul 1924, 
respectiv mai târziu în 1931 când dispozițiile Regulamentului 
menționat au fost completate și detaliate prin alte 69 de articole 
sub denumirea de Instrucțiuni provizorii asupra serviciului 
religios în timp de pace și în timp de campanie7.  
Remarcăm și participarea ca protoiereu militar cu gradul de 
maior împreună cu Episcopul Armatei Justinian și cu secretarul 
eparhial George Jurebița într-un un turneu pastoral prin 
garnizoanele din Alba Iulia, Arad, Cluj, Oradea, Timișoara în 
perioada 7-18 aprilie 1924 participând la inspectarea preoților 
militari, a spitalelor de garnizoană și a condițiilor în care a fost 
făcută încazarmarea trupei, respectiv era asigurată masa 
militarilor. Notăm și implicarea sa împreună cu episcopul 
militar Teculescu în vederea realizării unei conlucrări optime a 
clerului cu elementul ofițeresc în vederea formării militarului 
român că bun cetățean și destoinic creștin. În cadrul acestui 
turnei protoierul militar maior I Dăncilă a participat alături de 
episcopul Justinian la decorarea mai multor preoți de 
garnizoană cu brâul roșu, cu deosebire, făcânu-se referire la 
decorarea părintelui dr. Ion Ciucă, principalul confesor militar 
al Granizoanei din Cluj8.  
În baza unui document emis și datat în Cluj în 20 noiembrie 
1925 și care este semnat de eparhul Nicolae Ivan, aflăm că, 
începând din 1 decembrie același an, protopopul onorar I. 
Dăncilă era numit ca preot al Catedralei Încoronării din Alba 
Iulia și urma să fie remunerat cu suma de 500 de lei lunar, iar 
celelale sporuri finanicare urmau a se stabili și a fi acordate de 
către Ministerul de Război, părintele militar menționat activând 
și în calitatea de preot militar de garnizoană, respectiv 
duhovnic al Școlilor de Ofițeri pentru armele Infanterie și 
Cavalerie din Sibiu9. Remarcăm că într-una dintre cărțile pe 
care le-a publicat în cursul anului 1925, I. Dăncilă a rememorat 
participarea sa, dar și a preoțimii române din Transilvania, 
Banat și Bucovina pe câmpurile de bătaie ale Marelui Război, 
notând: ,,că preoțimea și-a îndeplinit cu sfințenie chemarea sa”, 
pentru că – aprecia același preot, fiecarea slujitor al altarului a 
fost:  
,, ... un reprezentantal neamului românesc și al Bisericii 
Ortodoxe Române ales din partea 
providenței ca să se jertfească în orice moment pentru alinarea 
suferințelor nenorociților săi frați, care și ei au contribuit prin 
jertfa vieții lor la fericirea zilelor de astăzi”10. 
Remarcăm participarea preotului militar Ioan Dăncilă alături de 
alte personalități centrale venite din București în frunte cu 
Regele Ferdinand I, dar și locale, între care reținem pe 
generalul Henri Cihoski comandantul Corpului VII Armată 
Teritorial din Sibiu, colonelul Theodor Theodorian 
comandantul Regimentului 90 Infanterie din localitatea mai sus 
menționată, a dr. Wilhelm Goritz primarul Sibiului, dar și a 
colonelului Christea Vasilescu comandantul Școlii Militare de 
Infanterie Nr. 2 ,,Principele Carol” din Sibiu la festivitatea de 
                                                             
6 Ibidem, p. 57, 87-88; Mircea Păcurariu, Cărurari sibieni de altădată, p. 562. La acea dată 
părintele Dăncilă avea 34 de ani și gradul de maior. 
7 Monitorul oficial al României. Partea I, nr. 115, 29 mai 1924, p. 5891-5894. 
8 Petru Pinca, Istoricul Episcopiei Armatei, p. 159. 
9 Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare se va cita: A.N.I.C.), Fond Ministerul 
Cultelor și Artelor, dosar nr. 124/1925, f. 63. 
10 Ion Dăncilă, În slujba neamului prin Evanghelie, Îndrumări morale și naționale, Sibiu, 
Tipografia Școalei Militare Infanterie „Principele Carol”, 1925, p. 29. 
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înaintare în grad a promoției ,,Avram Iancu” începând cu data 
de 1 iulie 1926, ocazie cu care, era dezvelit și inaugurat 
Monumentul Ofițerilor de Infanterie Jertifiți pentru Întregirea 
Neamului1. 
A participat în 6 martie 1932 la Sibiu la Hotelul Bulevard în 
cadrul unei activități culturale comune organizate de Astra 
împreună cu Biserica și fiind convocat de mitropolitul dr. 
Nicolae Bălan, la propunerea vicepreședintelui Asociațiunii 
medical sibian Gheorghe Preda în cadrul omagierii lui Octavian 
Goga, prilej cu care protoiereul I. Dăncilă, a prezentat o 
comunicare intitulată Cultul patriei2. În 31 decembrie 1933, 
protoiereul militar I. Dăncilă a participat în soborul de preoți 
care a fost condus de Înalt Prea Sfinția Sa mitropolitul Nicolae 
Bălan la hirotonirea în treaptă arhieriei a arhimandritului dr. 
Vasile Lăzărescu, noul episcop de Caransebeș și mitropolitul 
Banatului de mai târziu3. De asemenea, remarcăm în decadele 
interbelice și predicile cu puternic impact și mesaj pe care 
protoiereul militar Dăncilă -bun orator- le-a rostit frecvent de la 
amvonul Catedralei Mitropolitane din Sibiu sau a Catedralei 
Încoronării din Alba Iulia4. 
În Sibiu părintele ofițer a fost un apropiat al Reuniunii cultural-
naționale a meseriașilor români, în rândurile cărora a prezentat 
mai multe prelegeri subsumate sub egida Nevoia de a avea 
meseriași pricepuți în perioada 1923-1933 5 . Totodată, 
menționăm, că deși a servit Armata și Episcopia militară, a 
criticat îndeosebi admnistrarea care a fost realizată în cadrul 
Episcopiei militare în perioada în care aceasta a fost condusă de 
episcopul dr. Ioan Stroia, cel puțin în două dintre articole care 
au apărut în revista Arma cuvântului în 1940. Astfel, într-un 
editorial, pe care nu l-a semnat, și care a fost intitulat Trei ani, 
părintele protopop colonel I. Dăncilă a făcut în paginile sus-
numitei reviste o retrospectivă critică asupra activității 
desfășurată de episcopiii militari de până la acel momentul, în 
care, la conducerea instituții a fost întronat episcopul general 
dr. Partenie Ciopron în 1 octombrie 1937. Aprecia, printre 
altele, faptul că ,,P. S. dr. Partenie Ciopron este primul Episcop 
militar în înțelesul adevărat al cuvântului. Tânăr, destoinic, bine 
pregătit, cu prestanță, așa cum se cere unui militar”6. 
De asemenea, a observat și că:  
,, ... fără avânt și fără directive bine gândite, preoțimea 
Armatei în frunte cu un Ierarh sensibil și foarte cumsecade, dar 
complet absent din angrenajul problemelor ce frământau 
sufletul oștirii vegeta, căutând fiecare să muncească așa cum îi 
trece prin minte. Nimeni, niciodată nu ne-a adunat pentru a ne 
schimba vederile, pentru a ne îndrepta greșelile, apoi pentru a 
ne fixa un program comun de muncă și de realizări pe teren”7. 
Pentru a nu fi partinici în relatarea noastră în niciun fel, reținem 
însă, că în perioada în care Episcop al Armatei și Inspector al 
Clerului Militar a fost general de brigadă dr. Ioan Stroia, au 

                                                             
1 Nicolae Cerbulescu, Istoric-Album al Școalei Militare de Infanterie ,,Principele Carol”, 
Sibiu, Tiparul Școalei, 1931, p. 106-117; Cuvântul Poporului, anul VIII, nr. 36 din 23 
iunie 1926, p. 1-2. 
2 Transilvania, anul 63, nr. 1-8, 1932, p. 27.  
3 Foaia Diecezană, anul XLIX, nr. 1, 7 ianuarie 1934, p. 1. 
4 Constantin Necula, Amvonul Catedralei, Înălțimea Logosului rostit. Începuturile 
propovăduirii și reflectarea lor în cultura «Revistei Teologice» din Sibiu (1907-1925), în 
Transilvania, Serie nouă, nr. 1, 2017, p. 7.  
5 Traian Chirilă, Reuniunea culturală națională a meseriașilor români din Sibiu la 80 de 
ani, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1946, p. 122; Mircea Păcurariu, Cărurari 
sibieni de altădată, p. 563. 
6 Trei ani, în Arma Cuvântului, anul I, nr. 6-7, 1940, p. 1. 
7 Ioan Dăncilă, Trei ani de rodnică păstorire, în Arma Cuvântului, anul I, nr. 6-7, 1940, p. 
5-7. 

intrat în uz, atât ,,Instrucțiuni provizorii asupra Serviciului 
religios în timp de pace și în timp de campaniei” în anul 19318, 
cât și ,,Legea pentru organizarea clerului militar din 22 martie 
19379.  
Părintele I. Dăncilă a participat împreună cu P. S. Să dr. Ioan 
Stroia Episcopul Armatei din Alba Iulia în 29 iunie 1936 în 
Cluj cu prilejul înscăunării protoiereului profesor dr. Nicolae 
Colan ca episcop al Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, 
aspect pe care protoierul military I. Dăncilă l-a surprins într-un 
studiu publicat în paginile Revistei Teologice, care apărea în 
Sibiu 10 . De asemenea, mai notăm și participarea părintelui 
locotenent-colonel Dăncilă în rândurile membrilor clerului în 
17 octombrie 1937 cu prilejul inaugurării monumentului de for 
public Obelisc Horea, Cloșca și Crișan în Alba Iulia, eveniment 
organizat de conducerea Astrei în prezența Regelui Carol al II-
lea și a fiului său, principele Mihai, Mare Voievod de Alba 
Iulia11. Câteva luni mai târziu a participat în soborul de preoți 
condus de P.S. dr. Partenie Ciopron la slujba de sfințire a 
Monumentului Infanteriei din București la 2 decembrie 1937 zi 
în care s-a depus și jurământul de credință față de Țară și Rege 
a celei de-a VI-a Promoții a Școlii Pregătitoare de Ofițeri12. 
 
Protoiereul militar I. Dăncilă a fost un apropiat colaborator al 
Episcopilor militari de Alba Iulia J. Teculescu și Ioan Stroia, 
dar, cu deosebire a episcopului general de brigadă dr. Partenie 
Ciporon - Inspectorul general al Clerului militar din România 
pe care l-a însoțit în turneurile pastorale prin țară, respectiv pe 
frontul din Răsărit între 1940-1944. Din anul 1937, părintele 
Dăncilă a fost avansat la gradul de locotenent-colonel și a 
îndeplinit atribuțiile de cancelar al Episcopiei Armatei fiind 
totodată învestit ca subinspector al clerului militar13.  
În atare context protopopul colonel Dăncilă a fost implicat în 
activitatea administrativ-funcțională a Episcopiei Armatei, 
contrasemnând mai toate documentele care erau emise de 
instituție și semnate de P.S. Să General dr. Partenie Ciopron-
Inspectorul general al Clerului militar din România 14 . De 
asemenea, mai reținem că la începutul anului 1940 era învestit 
ca Vicar al Episcopiei Armatei cu sediul în Alba Iulia, iar din 8 
iunie același an a fost avansat la gradul de colonel 15 . 
Protopopul colonel Dăncilă a rămas în serviciul religios al 
                                                             
8 Monitorul oficial. Partea I, nr. 115, 29 mai 1924, p. 5891-5894. Aceste Instrucțiuni 
completau un Regulament anterior din anul 1924, care a fost elaborat în perioada 
eparhiatului militar al P.S. Sale Justinian Teculescu. 
9 Instrucțiuni provizorii asupra serviciului religios în timp de pace și în timp de campanie, 
București, Tipografia Marelui Stat Major, 1931, p. 3, 5-6; Monitorul oficial, Partea I, nr. 
67, 22 martie 1937, p. 2794-2795; Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii 
Armatei Române. Biografii. Documente (1921-1948), p. 142. Notăm că din comisia de 
elaborare a instrucțiunilor menționate mai sus a făcut parte ca membru, printre alții și 
maiorul preot I. Dăncilă. Reținem și numele, respectiv calitatea celorlați membri ai 
susamintitei comisii: Episcop militar dr. Ioan Stroia (președinte), preot colonel Serafim 
Iosef (membru), colonel Haralambie Dumitriu (delegatul Marelui Stat Major).  
10 Ioan Dăncilă, Marea noastră familie: armata și P.S. Episcop al Clujului, Nicolae, în 
Revista Teologică, anul XXVI, nr. 7-10, 1936, p. 267-270; Bogdan Andriescu, Mitropoliți 
ai Ardealului NIOCOLAE COLAN (1893-1967). Biobibliografie, Sibiu, Biblioteca 
Județeană ,,Astra” Sibiu, 2009, p. 258. 
11 Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. 
Documente (1921-1948), p. 74. 
12 Calendarul Tradițiilor Militare 2014, anul V, 2013, p. 25. 
13 A.M.C.R., Fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar nr. 283, f. 24, 54, 182, 370, 904; 
Ibidem, dosar nr. 286, f. 31; Ibidem, dosar nr. 292, f. 45-47, 99; ibidem, dosar nr. 304, f. 
110. 
14 Petre Otu, Din activitatea Episcopului General de Brigadă dr. Partenie Ciopron în anii 
1940-1948, în Revista de  Istorie Militară, nr. 4, 1996, p. 234; Petru Pinca, Istoricul 
Episcopiei Armatei, p. 229. 
15 Arhivele Militare Centrale ale României (în continuare se va cita: A.M.C.R.) Fondul 
Direcția Personalului Armatei. Biroul Clerului, dosar nr. 18791, f. 482; Aurel Pentelescu; 
Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. Documente (1921-1948), p. 
100; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 562-563;  

istorieistorieistorieistorie    



 

        31313131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 
       

 

Armatei Române până la data trecerii sale în rezervă în anul 
19471. 
În perioada 22-27 iulie 1940 împreună cu Episcopul dr. 
Partenie Cioporon, protopopul colonel Dăncilă participă într-o 
călătorie pastrorală în localitățile bănățene Bozovici, 
Caransebeș, Conop, Germata, Pamota și Periam, în care, au 
oficiat Sfintele Slujbe, au îmbărbătat soldații, au efectuat 
inspecția comandamentelor, a trupelor, a locațiilor de 
încazarmare, a condițiilor igienico-sanitare. De altfel, părintele 
colonel Dăncilă consemnează următoarele: ,,prezența 
Episcopului pe zonă, face cât o bibliotecă de sfaturi și predici 
rostite de guri profane” 2 . Remarcăm în ceea ce privește 
activitatea protopopului militar I. Dăncilă și circuitul pastoral 
înfăptuit în februarie 1941 în diferite garnizoane militare 
împreună cu Episcopul dr. P. Ciopron în localitățile Blaj, 
Câmpina, Feldioara, Moreni, Rupea, Târnăveni, în care au 
efectuat slujbe, au susținut cuvântări, au participat la inspecții 
privind viața trupei, a condițiilor de încazarmare, a locațiilor 
serviciilor sanitare de garnizoană, a bibliotecilor militare și a 
condițiilor igienico-sanitare privind prepararea și servirea 
hranei calde pentru militari 3 . Notăm, totodată, și despre 
participarea părintelui colonel I. Dăncilă, care împreună cu 
Episcopul Armatei dr. Partenie Ciopron în diferite campanii 
misionare prin țară, pe zonă și chiar pe linia Frontului din 
răsărit. Astfel, notăm că între martie și aprilie 1941 s-au aflat în 
Garnizoanele din Brăila, București, Giurgiu, după care s-au 
îndreptat prin comunitățile din Corbu, Latinu și Muchea. După 
17 martie 1941, au participat pe aliniamentul militar Focșani, 
Ivești, Nămoloasa, participând la invitația generalului Nicolae 
Șova la inaugurarea și sfințirea unei Biserici, ctitorie a 
generalului român menționat mai sus. În aceiași perioadă, 
conform însemnărilor părintelui colonel I. Dăncilă aflăm despre 
participarea exarhului Armatei în Garnizoanele central-
transilvane din Orăștie și Turda, unde au fost efectuate slujbe 
religioase, au fost oferite obiecte de cult și diferite broșuri, 
respectiv s-au inspectat condițiile igienice, de carzarmare și de 
hrănire a trupei și au fost adresate soldaților și comandanților 
lor cuvinte de înbărbătare4.  
 În 5 aprilie 1941 aflați în București, exarhul Armatei 
care împreună cu protopopul colonel Dăncilă au primit 
jurământul de credință față de țară a ostașilor români din 
contingentul anului 1941, sublinia în alocuțiunea pe care a 
avut-o în fața trupei și a comandanților acesteia necesitatea 
refacerii hotarelor României afectate de către arbitrajele 
internaționale din anul 19405. În același an 1941, I. Dăncilă 
participă în soborul de preoți, împreună cu care, P.S. dr. 
Partenie Ciopron a efectuat Slujba de Înviere, după care în 
dupăamiaza aceleiași zile împreună cu exarhul a cercetat și 
îndrumat soldații din Garnizoana Aiud. Reținem că în a doua zi 
de Paști participă împreună cu Episcopul Partenie la 
inspectarea Regimentului 6 Pioneri care era încazarmat în Alba 
Iulia, pentru ca în dupăamiaza zilei să participle la inspectarea 

                                                             
1 A.M.C.R., Fond Direcția Personalului Armatei. Biroul Clerului, dosar nr. 18791, f. 503; 
Mircea Păcurariu, Preotul Ioan Dăncilă, p. 19-20. 
2 Ioan Dăncilă, Călătorii misionare, în Arma Cuvântului, anul I, nr. 4-5, 1940, p. 38; Petru 
Pinca, Istoricul Episcopiei Armatei, p. 244. 
3 Drumuri misionare, în Arma Cuvântului, anul II, nr. 1, 1941, p. 44-45; Petru Pinca, 
Istoricul Episcopiei Armatei, p. 230. 
4 Ioan Dăncilă, Drumuri pastorale ale P.S. Episcop al Armatei, pe lunile , martie-aprilie, 
în Arma Cuvântului, anul II, nr. 3-4, 1941, p. 37. 
5 Petru Pinca, Istoricul Episcopiei Armatei, p. 245. 

trupelor din localitatea Sebeș6. Cu prilejul intrării României în 
al Doilea Război Mondial în 22 iunie 1941, părintele Dăncilă, 
împreună cu redacția periodicului Arma Cuvântului, a lansat 
editorialul Ziua Dreptății7. 
Reținem participarea părintelui colonel Dăncilă în cadrul unei 
activități festive care a fost organizată de Comandamentul 
Regimentului 6 de Gardă ,,Mihai Viteazul” la București în 2 
aprilie 1943 prin care au fost oferite cu titlul de donație pluguri, 
prășitoare, vaci de lapte, invalizilor, văduvelor, orfanilor 
acestui Regiment, ocazie în care, părintele I. Dăncilă a rostit 
următoarele:  
,,... Și fă, Doamne, ca brazda pe care o taie plugul văduvei 
și a orfanului în pulberea românească stropită cu sângele 
șidospită cu lacrimile înaintașilor să rodească însutit și înmiit 
hrănind din belșug trupușoarele orfanilor noștri, care și ei la 
rândul lor vor să pășească pe calea vredniciei pe care au 
bătucit-o eroicii lor părinți”8. 
În perioada lunilor mai-iunie 1943, protopopul militar Dăncilă 
este împreună cu exarhul Armatei implicat în oficierea de 
slujbe, atât în Alba Iulia, când au participat la sfințirea Capelei 
Spitalului militar din localitate în 9 mai același an, serviciu 
religios care a fost închinat memoriei eroului maior medic 
Aurel Groze care a căzut la Stalingrad. Câteva săptămâni mai 
târziu, în 2 iunie același an cu prilejul Zilei Eroilor (Înălțarea 
Domnului) erau în orașul transnistrean Tulcin, în Catedrala 
căruia au oficiat Sfânta Liturghie, iar în cimitirul din localitatea 
menționată, cei doi împreună cu un sobor de preoți au săvârșit 
slujba de pomenire a celor care au dispărut9. Publicația Arma 
Cuvântului, consemnează în ultima sa apariție din luna mai 
1944 participarea pe linia frontului a exarhului miliar dr. 
Partenie Ciopron care era însoțit de protopopul colonel I. 
Dăncilă, perioadă în care cei doi oficiali ai Episcopiei Armatei 
au inspectat diferite unități militare din spațiul basarabean, dar 
și de pe aliniamentul Chișinău – Iași. 
Începând cu ziua de 1 septembrie 1947 protopopul colonel Ioan 
Dăncilă a fost trecut definitiv în rezervă și din oficiu după un 
serviciu exemplar îndeplinit ca preot militar vreme de mai bine 
de 36 de ani 10 . Notăm că după trecerea sa în rezervă și 
revenirea sa în rândurile clerului mirean de parohie părintele I. 
Dăncilă a slujit religios în Biserica din Geoagiu de Sus, 
localitate de origine a soției sale o perioadă de mai bine de trei 
decenii între 1947-197911. De asemenea, menționăm și că în 
urmă decesului soției Maria începând din 13 septembrie 1979, 
părintele I. Dăncilă s-a mutat în Aiud, în casa și în grija feţei 
sale Mioara pe strada Axente Sever la nr. 53. Câțiva ani mai 
târziu ajungând la venerabila vârstă împlinită de 94 de ani, 
părintele a trecut la cele veșnice în 20 iunie 198312. A fost 
prohodit în Biserica din Geoagiu de Sus de un sobor de preoți 
sub conducerea eparhiotului dr. Emilian Birdaș de Alba Iulia și 
a fost îngropat alături de soția sa și de părinții acesteia în 

                                                             
6 Praznicul învierii la Alba Iulia, în Arma Cuvântului, anul II, nr. 3-4, 1941, p. 43; Petru 
Pinca, Istoricul Episcopiei Armatei, p. 231. 
7 Redacția, Ziua Dreptății, în Arma Cuvântului, anul II, nr. 5-7, 1941, p. 2. 
8 Ioan Dăncilă, Rugăciune, în Arma Cuvântului, anul IV, nr. 1-4, 1943, p. 24; Petru Pinca, 
Istoricul Episcopiei Armatei, p. 239. 
9 Momente și drumuri pastorale, în Arma Cuvântului, anul IV, nr. 5-6, 1943, p. 54-55. 
10 Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,În luptă cu bolșevismul”-Memoriile preotului militar Ioan 
Dăncilă despre Campania Armatei Române din Ungaria, p. 165. 
11 Mircea Păcurariu, Preotul Ioan Dăncilă, p. 19-20. 
12 Liviu Silveșan, † Protopopul Ioan Dăncilă, p. 115; Idem, Cărturari sibieni de altădată, 
p. 568; Mircea Păcurariu, Preotul Ioan Dăncilă, p. 20.  
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Cimitirul comunității din localitatea mai sus amintită 1 . Cu 
privire la fii săi, părintele academician M. Păcurariu din Sibiu a 
reamintit în anul 2015, că ambii băieți ai părintelui au fost 
medici profesând ca atare, unul dintre aceștia în Sibiu (Ștefan 
Dăncilă : n. 1914), iar celălalt (Marius Dăncilă: n. 1911) la 
Lugoj în Banat2. 
În încheierea studiului pe care l-am elaborat și l-am supus 
atenției dumneavoastră ne asociem și noi, în a solicita în mod 
expres asemenea cercetătorilor părintele-academician dr. 
Mircea Păcurariu, părintele conf. univ. dr. Constantin Necula, 
părintele doctor Petru Pinca, comandor dr. r. Aurel Pentelescu 
și Ionuț-Constantin Petcu reeditarea operei semnificative a 
protopopului militar Ioan Dăncilă-important duhovnic al 
Armatei României și un model de educație creștină și 
devotement național în rândurile militarilor indiferent de gradul 
și comanda exercitată de aceștia. 
Remarcăm și că pentru serviciile pe care le-a adus României, 
Casei sale Regale, Bisericii și Armatei României Mari părintele 
militar I. Dăncilă a fost răsplătit de instituțiile anterior 
menționate, cu grade, decorații, distincții, onoruri civile, 
bisericești și militare, astfel: în anul 1920 a fost menționat în 
anuarul armatei cu gradul de maior, în anul 1929 a fost avansat 
la gradul de locotenent-colonel, în 1940 era avansat colonel. De 
asemenea, reținem în ceea ce-l privește pe părintele militar I. 
Dăncilă și următoarele decorații: Ordinul ,,Coroana României” 
în gard de Cavaler (1920), ,,Răsplata muncii pentru Biserică”, 
Clasa I (1923), ,,Crucea Comemorativă a Războilui 1916-
1919” (1923), Ordinul ,,Steaua României” Clasa a V-a (1927), 
Ordinul ,,Coroana României” în grad de Ofițer (1931), Medalia 
,,Meritul Cultural” Clasa a II-a (1932), Brâul roșu și Insigna de 
protoiereu militar (1932), Protopop, Subinspector al clerului 
militar și Vicar al Episcopiei Armatei cu sediul în Alba Iulia 
(1937-1940), Medalia Ferdinand I cu Spade și Panglică (1940), 
Ordinul ,,Coroana României”, clasa a III-a (1940)3.  
Totodată, notăm și câteva date și despre implicarea părintelui 
ofițer Dăncilă în viața socială, culturală, misionară, culturală a 
cetății în care a activat. Astfel, îl aflăm implicat în Asociația 
Clerului Ortodox ,,Andrei Șaguna” care activa în Transilvania, 
membru activ al Asociațiunii Transilvane ASTRA, secretar 
regional pentru Transilvania al Societății Cultul Eroilor Noștri, 
devenită apoi Așezământul Național ,,Regina Maria” pentru 
Cultul eroilor4.  
Notăm și implicarea sa cu articole, dări de seamă, prelegeri, 
studii în paginile revistei Arma Cuvântului. Organ oficial al 
Episcopiei militare care a apărut în Alba Iulia în perioada 
anilor 1940-1944. Primul număr al acestei publicații, în primul 
său an de apariție a fost editat la Tipografia Alba din Alba Iulia 
în luna mai 1940. Reținem că aceasta a reușit să conecteze cele 
două instituții fundamentale ale României Maria: Biserica și 
Armata, temelia statului din acel moment5. Periodicul oficial al 
Episcopiei Armatei a apărut între lunile mai 1940-aprilie 1944, 

                                                             
1 Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. 
Documente (1921-1948), p. 100; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 568.  
2 Idem, Preotul Ioan Dăncilă, p. 20.  
3 A.M.C.R., Fond Direcția Personalului Armatei. Biroul Clerului, dosar nr. 18791, f. 482; 
Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române, p. 101. 
4 Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 562. 
5 A.M.C.R., Fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar nr. 2, f. 79-80; Petru Pinca, 
Istoricul Episcopiei Armatei, p. 229. 

cu 48 numere succesive editate în 19 fascicole, ceea ce a 
însumat 1053 de pagini publicate6. 
Anexa nr. 1. Cuprinzând titlurile volumelor publicate de 
părintele ofițer I. Dăncilă între 1922-1940 

Titlul lucrării 

publicate* 
Anul apariției Locul și 

editura/tipografia 
în care a apărut 

Nr. 
ediții 

 
 
 
Om și caracter. 

Schițe7 

f.a. [fără an] 
există însă o 
dedicație care 
marchează ,,luna 
martie 1922 și care 
este închinată 
elevilor Școlii 
militare de 
Infanterie din Sibiu” 

Sibiu,  
Tipografia 
W.Krafft 

2 
ediții 
I, - 
1922 
 
 

1924. Ediția a II-a 
revăzută și întregită 
Nu există nicio 
dedicație 

Sibiu 
Tiparul 
Institutului de 
Arte Grafice 
,,Dacia Traiană” 

II, - 
1924 

Clipe mărețe. 

Discursuri8 

1923. Pe coperta I 
există mențiunea 
tipărită din care 
rezultă că lucrarea a 
fost editată: ,,Cu 
binecuvântarea P. 
Sf. Episcop al 
Armatei J. Teculescu 
Episcop de Alba 
Iulia, Inspector al 
Clerului militar”. 
Aceasta a fost 
tipărită în copie care 
se află anterior 
Prefaței 

Sibiu 
Tiparul 
Institutului de 
Arte Grafice 
,,Dacia Traiană” 

1 
ediție 
I, - 
1923 

În slujba neamului 
prin Evanghelie. 
Îndrumări morale 

și naționale9 

1925. Cu o prefață 
de prof. dr. Gr. 
Cristescu. 
Cartea are și o 
dedicație: 
,,Domnului Colonel 
Christea Vasilescu, 
Comandantul 
Școalei Militare 
Infanterie 
«Principele Carol». 
Omagiu pentru 

Sibiu 
Tipografia 
Școalei Militare 
de Infanterie 
,,Principele 
Carol” 

1 
ediție 
I, - 
1925 

                                                             
6 Aurel Pentelescu, Înființarea Episcopiei Armatei. Episcopii militari, în Armata și 
Biserica, nr, 4, 1996, p. 183; Idem, Înființarea Episcopiei Armatei. Episcopii militari, în 
Revista de Istorie Militară, nr. 3 (20), 1993, p. 38; Dorin Petresc; Olivian Goțiu, Mânerău, 
p. 296; Petru Pinca, Istoricul Episcopiei Armatei, p. 239. Reținem că anterior activității 
sale în Armata Română, părintele I. Dăncilă a fost mobilizat în armata imperială a Austro-
Ungariei cu gradul de căpitan de rezervă în Regimentul de infanterie nr. 31 originar din 
Orăștie care era format din români. A se vedea în acest sens și în: Anuarul ofițerilor activi 
ai Armatei Române, București, 1926, p. 676-677. 

* Recuperarea acestor titluri de cărți publicate de părintele I. Dăncilă s-a făcut prin 
coroborarea informațiilor care se găsesc, atât în Biblioteca Academiei Române sub diferite 
cote, cât și sub formă sintetică prezentate în lucrările de specialitate cu deosebire la 
părintele academician dr. Mircea Păcurariu, părintele conferențiar universitar dr. 
Constantin Necula, părintele dr. Petru Pinca din Blaj și colectivul de cercetători format din 
comandor. r. dr. Aurel Pentelescu și Ionuț-Constantin Petcu.  

7 Biblioteca Academiei Române (în continuare se va cita: B.A.R.), Cota II, 7991 
(prima ediție din anul 1922); B.A.R., Cota I, 78.451 (același autor și același titlu în ediția a 
II-a, anul 1924). Vezi, în acest sens și în: Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor români, 
Ediția a II-a, revăzută și întregită, București, Editura Enciclopedică, 2002, p. 152; Idem, 
Cărturari sibieni de altădată, p. 563; Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii 
Armatei Române. Biografii. Documente (1921-1948), p. 255. Reținem și că volumul 
menționat nu s-a mai reeditat până astăzi. 

8 B.A.R., Cota I, 73.156; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 565; 
Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. 
Documente (1921-1948), p. 255. Nu a mai fost reeditat. 

9 B.A.R., Cota II, 80.943; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 562; 
Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. 
Documente (1921-1948), p. 255-256. Relativ recent, cercetătorul clujean dr. Mircea-
Gheorghe Abrudan a reprodus unele dintr studiile părintelui I. Dăncilă în Revista 
Misiunea. 
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entuziasta și rodnica 
sa activitate de 
orientare morală și 
socialăîntru 
educarea viitorilor 
ofițeri, apărători ai 
Neamului românesc. 
Autorul”  

 
 
 
 
Veghează! 
Cuvinte creștinești 

către tineret1 

1926. Există la ediția 
I dedicația 
următoare:  
,,Spre senină 
aducere aminte de 
ziua unui dor scump, 
împlinit de Alba 
Iulia în 2 iulie 1926. 
Închin gândurile 
mele creștinești 
ofițerilor eroi, vii și 
morți, din promoția 
1896 Infanterie, 
Cavalerie și Marină. 
Ion DĂNCILĂ, 
Protoiereu militar” 

Sibiu, 
f.a., f.e.,  

3 
ediții 
I, - 
1926 

1929.  
Sibiu, Datat, anul 
1929,  
Autorul 

Sibiu,  
Tiparul 
Tipografiei 
Cavaleriei 

II, - 
1929 

1936. 
Sibiu, anul 1936,  
Autorul 

Sibiu, 
Tipografia 
Școalei de 
Ofițeri de 
Infanterie 
,,Principele 
Carol” 

III, - 
1936 

 
 
 
În luptă cu ispita. 
Îndemnuri 
sufletești pentru 

ostașul român2 

1929. Există la ediția 
I dedicația 
următoare:  
,,De primele ispite 
ale vieții, Tu m-ai 
păzit, scumpă 
Mamă. Memoriei 
Tale sfinte, cu 
smerenie închin 
această lucrare.” 

Sibiu,  
Tiparul Școalei 
Militare 
Infanterie nr. 2 

3 
ediții 
I, - 
1929 

Nu se știe exact anul 
(?) 

Este identică cu 
prima  

II, - ? 

1940. 
Nu mai există 
dedicația care 
figurează în volumul 
care a apărut în 
ediția I din anul 
1929 
 

Sibiu, 
Tipografia 
Școalei de 
Ofițeri de 
Infanterie 
,,Principele 
Carol” 

III, - 
1940 

Cruce și spadă. 
Îndrumări morale 
și naționale 
pentru ostașul 

român3 

1930. 
Cuprinde 
următoarea dedicație 
,,Soției mele” 
 

Sibiu,  
[f. tipo.] 

1 
ediție 
I, - 
1930 

 
 
 
Dumnezeu, Patrie 
și Rege. 

10 mai 1933. 
Cuprinde 
următoarea 
dedicație: 
,,Domnului General 

Sibiu, 
[f. tipo.] 

2 
ediții 
I, - 
1933 
 

                                                             

1 B.A.R., Cota I, 86.951 (pentru ediția I); Ibidem, Cota II, 97.043 (ediția a II-a); 
Ibidem, Cota II, 140.658 (ediția a III-a); Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 
567; Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. 
Documente (1921-1948), p. 256-257. 

2 B.A.R., Cota I, 96.142 (pentru ediția I); Ibidem, II, 164.239 (ediția a III-a); 
Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 565; Aurel Pentelescu; Ionuț-
Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. Documente (1921-1948), p. 257. 

3 B.A.R., Cota I, 102.033; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 565-
566; Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. 
Documente (1921-1948), p. 257. 

Îndrumări morale 
și naționale 
pentru elevii 

școlilor militare4 

de Divizie VIRGIL 
ECONOMU, 
Comandantul 
Corpului 7 Armată, 
întru amintirea 
timpului petrecut în 
Sibiu. Călduros și 
respectuos Omagiu, 
de profundă stimă și 
de sinceră 
admirație. Autorul.” 
1935. Cuprinde 
următoarea 
dedicație:  
,,Elevilor mei” 

Sibiu, 
[f. tipo.] 

II, - 
1935 

Un nou apostolat. 
Pregătirea 
premilitară a 
tineretului 
României-
întregite. Câteva 
îndrumări morale 
și naționale 
pentru 

instructori5 

1935. Sibiu, 
Tipografia 
Cavaleriei 

1 
ediție 
I, - 
1935 

Biserica 
strămoșească și 
Marea noastră 
Unire. Contribuția 
mitropolitului 
Nicolae Bălan la 
actul Unirii în 
Omagiu Înalt 
Prea Sfinției Sale 
dr. Nicolae Bălan, 
Mitropolitul 
Ardealului, la 
douăzeci de ami 

de arhipăstorire6 

1940. Sibiu, 
Tiparul 
Tipografiei 
Arhidiecezane 

1 
ediție 
I, 
1940 

 
Anexa nr. 2 Cuprinzând titlurile articolelor publicate de 
părintele ofițer I. Dăncilă în revista Arma Cuvântului 
între 1940-1944 
Autor 
 

Titlul articolelor  

și studiilor publicate** 
Anul  
apariției 

Revista (anul în 
ordinea apariției, 
nr. curent, anul 
calendaristic) 

Ioan  

Dăncilă*** 

Misionarism în mijlocul 
trupei 

1940 Arma Cuvântului,  
anul I, nr. 8, 1940, 
p. 11 

                                                             

4 B.A.R., Cota II, 120.400 (pentru prima ediție); Ibidem, Cota, II 131.312 (ediția a 
II-a); Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 566; Aurel Pentelescu; Ionuț-
Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. Documente (1921-1948), p. 258. 
Reținem, în ceea ce privește acest volum care se păstrează în B.A.R. că pe coperta sa 
exterioară, există lipit un timbru inscripționat  ,,Interzis”, respectiv apare mențiunea notată 
cu majuscule ,,F.S.”, ceea ce înseamnă Fond special. 

5 B.A.R., Cota II, 123.376; Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii 
Armatei Române. Biografii. Documente (1921-1948), p. 258. 

6 B.A.R., Cota III, 173.775; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 
567; Aurel Pentelescu; Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. 
Documente (1921-1948), p. 258. 

** Recuperarea acestor titluri de studii și articole s-a făcut pornind de la 
parcurgerea respectivului periodic militar care se află în colecția de periodice a Bibliotecii 
Facultății de Teologie ,,Andrei Șaguna” din Sibiu, respectiv acestea au fost coroborate cu 
revista menționată a Episcopiei Armatei care se găsește și în Biblioteca Centrală 
Universitară ,,Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. De asemenea, reținem că o înregistrare și 
citare a articolelor semnate de protopopul colonel Ioan Dăncilă a fost efectuată și în teza de 
doctorat a părintelui Petru Pinca din Blaj, respectiv în valorificarea tezei prin apariția cărții 
Istoricul Episcopiei Armatei (cu Sediul la Alba Iulia) între anii 1921-1948, apărută în Alba 
Iulia, la Editura Reîntregirea în 2013 și tipărită cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului dr. 
Irineu Arhiepiscopul Albei Iulia. Menționăm și calitatea de bun condeier a părintelui 
Dăncilă care a colaborat cu articole și studii și la alte publicații periodice, precum: Revista 
Teologică, Biserica basarabeană, Telegraful român, Gazeta poporului, Lumea satelor. 

*** La momentul semnării respectivelor articole părintele Ioan Dăncilă era 
protopopul preoților militari, subinspector al clerului militar din România și avea gradul de 
colonel. 
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Ioan  
Dăncilă 

Să ne strângem rândurile 1940 Arma Cuvântului
anul I, nr. 1, 1940, 
p. 9

Ioan  
Dăncilă 

Cu noi este 
Dumnezeu/Bravilor noștri 
ostași de pe zonă 

1940 Arma Cuvântului
anul I, nr. 2
1940, p. 5

Ioan  
Dăncilă 

Către slujitorii altarelor 1940 Arma Cuvântului
anul I, nr. 6
1940, p. 3

Ioan  
Dăncilă 

Trei ani de rodnică 
păstorire 

1940 Arma Cuvântului
anul I, nr. 6
1940, p. 9

Ioan  
Dăncilă 

Călătorii misionare 1940 Arma 
Cuvântului
anul I, nr. 4
1940, p. 38

Ioan 
Dăncilă 

Drumuri pastorale ale P.S. 
Episcop al Armatei,  
pe lunile martie-aprilie 

1941 Arma 
Cuvântului
anul II, nr. 3
1941, p. 36

Ioan  
Dăncilă 

Momente pastorale. Grija 
pentru sănătatea 
sufletească a trupei 

1941 Arma 
Cuvântului
anul II, nr. 3
1941, p. 12

Ioan  
Dăncilă 

Cu Crucea pe Pământul 
desrobit 

1941 Arma 
Cuvântului
anul II, nr. 8
1941, p. 1

Ioan  
Dăncilă 

Spicuiri din strădaniile 
P.S. Episcop al Armatei în 
actualul război 

1942 Arma 
Cuvântului
anul III, nr. 1
1942, p. 11

Ioan  
Dăncilă 

Rugăciune 1943 Arma 
Cuvântului
anul IV, nr. 1
1943, p. 24

Ioan  
Dăncilă 

Exemple pilduitoare I 
Ministrul 

1943 Arma 
Cuvântului
anul IV, nr. 5
1943, p. 4

Ioan  
Dăncilă 
 

Drumuri 
Pastorale.Episcopul 
Armatei în mijlocul 
prizonierilor sovietici din 
lagărul Budești 

1943 Arma 
Cuvântului
anul IV, nr. 10
12, 1943, p. 55
 

 
Școlile Astrei din Banat

elemente locale de pedagogie socială 
educație a adulților între 1936

 

Prof. Daniela CURELEA 

       Școli ale Astrei au fost organizate și în zona Banatului, 

acolo unde s-a manifestat începând din 1937 Regionala 

,,Astra Bănățeană”.  

n 1 martie 1937 în localul deținut de Liceul Comercial din 

Lipova s-au desfășurat cursurile preimei școli pentru 

A fost organizată după modelul promovat de Astra. CuÎ
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Arma Cuvântului,  
anul I, nr. 1, 1940, 
p. 9-10 
Arma Cuvântului,  
anul I, nr. 2-3, 
1940, p. 5 

Arma Cuvântului,  
anul I, nr. 6-7, 
1940, p. 3 
Arma Cuvântului,  
anul I, nr. 6-7, 
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Școlile Astrei din Banat 
elemente locale de pedagogie socială și 

ție a adulților între 1936-1940 

Prof. Daniela CURELEA - Sibiu 

și în zona Banatului, 

a manifestat începând din 1937 Regionala 

ținut de Liceul Comercial din 

șurat cursurile preimei școli pentru săteni. 

A fost organizată după modelul promovat de Astra. Cu 

acest prilej, Sever Bocu, a considerat 

fiind necesară în zonă, respectivă 1 . Acela

bănățean a considerat că acest demers local inițiat de 

Despărțământul din Lipova al Astrei reprezenta:

,,un început pentru răspândirea cuno

pentru formarea acelei clase conducătoare 

care să se poată face apel, când va veni vremea 

reformării sistemului nostru de produc

În vederea organizării cursurilor 

S. Bocu și conducerea locală a despărțământului, mulțumea 

Camerei Agricole din timișoara pentru sprijinul oferit. Era 

vorba de alocarea unei sume bugetare de 15.000 lei 

angajarea temporară a unor cadre didactice compe

vederea susținerii și a evaluării acestor cursuri locale pentru 

săteni. De asemenea, S. Bocu, a apreciat sprijinul oferit 

Astrei de la Lipova din partea Școlii de Viticultură din Miniș, 

respectiv a adus cordiale mulțumiri conducerii Liceul

Comercial din Lipova, care a acceptat să asigure loca

necesară organizării și desfășurării cursurilor Școii Astrei

fost formați în această primă serie 22 tineri din localitatea de 

rezidență a despărțământului, dar și din spațiul unor comune 

din zonă, iar acestora, cât și cadrelor didactice, li s

mod gratuit pe o perioadă de trei săptămâni, atât cazarea, cât 

masa4. 

În condițiile în care organizarea și desfășurarea 

cursurilor, dar și evaluarea și absolvirea seriei cursanților, a fo

un succes înregistrat în plan organizatoric, dar 

funcțională a despărțământului din localitate, S. Bocu a propus 

conducerii centrale a Astrei, constituirea mai multor asemenea 

forme de școlarizare pentru săteni din spațiul bănățean. De 

asemenea, considera că activitatea se poate dezvolta 

pe principiile modelului danez promovat de pedagogul 

                                                             

1 Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale (în continuare se va 
cita: S.J.S.A.N.), Fond ,,Astra”, doc. nr. 386/1937, f. 1
365; Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina documentelor. Noi contribuții (1861
Sibiu: Editura Universității ,,Lucian Blaga”, 2005, p. 164, 170; Dumitru Tomoni, 
Societate, cultură și politică. ,,Astra” în Banat (1896-
2009, p. 355, 359. 

2 Voința Banatului, anul XVII, nr. 11, 7 martie 1937, p. 1
Societate, cultură și politică. ,,Astra” în Banat (1896-1948)

3 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, Procesele verbale ale Comitet
anul 1937, p. 21-22; Informația este prezentată pe larg și în cotidianul 
nr. 16287, 1 martie 1937, p. 2-3. 

4 Vestul, anul VIII, nr. 1893, 20 martie 1937, p. 2

istorieistorieistorieistorie    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

acest prilej, Sever Bocu, a considerat școala pentru săteni ca 

. Același important lider 

țean a considerat că acest demers local inițiat de 

in Lipova al Astrei reprezenta: 

,,un început pentru răspândirea cunoștințelor noi, 

pentru formarea acelei clase conducătoare țărănești, la 

care să se poată face apel, când va veni vremea 

reformării sistemului nostru de producție”2. 

ursurilor școli locale a Astrei, 

și conducerea locală a despărțământului, mulțumea 

șoara pentru sprijinul oferit. Era 

vorba de alocarea unei sume bugetare de 15.000 lei și de 

angajarea temporară a unor cadre didactice competente, în 

ținerii și a evaluării acestor cursuri locale pentru 

săteni. De asemenea, S. Bocu, a apreciat sprijinul oferit școlii 

Școlii de Viticultură din Miniș, 

țumiri conducerii Liceului 

Comercial din Lipova, care a acceptat să asigure locația 

și desfășurării cursurilor Școii Astrei3. Au 

ți în această primă serie 22 tineri din localitatea de 

ță a despărțământului, dar și din spațiul unor comune 

și cadrelor didactice, li s-a asigurat în 

mod gratuit pe o perioadă de trei săptămâni, atât cazarea, cât și 

țiile în care organizarea și desfășurarea 

și evaluarea și absolvirea seriei cursanților, a fost 

un succes înregistrat în plan organizatoric, dar și pe linia 

țională a despărțământului din localitate, S. Bocu a propus 

conducerii centrale a Astrei, constituirea mai multor asemenea 

școlarizare pentru săteni din spațiul bănățean. De 

nea, considera că activitatea se poate dezvolta și organiza 

pe principiile modelului danez promovat de pedagogul 

țean Sibiu al Arhivelor Naționale (în continuare se va 
, doc. nr. 386/1937, f. 1-2; Transilvania, 68, nr. 5, 1937, p. 

țiunea în lumina documentelor. Noi contribuții (1861-1950), 
ții ,,Lucian Blaga”, 2005, p. 164, 170; Dumitru Tomoni, 

-1948), Timișoara: Editura Învierea, 

, anul XVII, nr. 11, 7 martie 1937, p. 1-3; Dumitru Tomoni, 
1948), p. 377. 

Procesele verbale ale Comitetului Central al Astrei pe 
ția este prezentată pe larg și în cotidianul Adevărul, anul LI, 

, anul VIII, nr. 1893, 20 martie 1937, p. 2-3.  
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Grundtvig, sub forma unei universități locale țărănești. Acestă 

formă de învățământ pentru săteni, considera același S. Bocu, 

urmărea nu doar să propage cunoștiințe tehnice și informații 

diverse în mediul țărănesc, dar și să formeze o viitoare elită a 

satului românesc 1 . Rostul acestor școli locale ale Astrei 

organizate în diferite despărțăminte, pentru săteni, dar și pentru 

meseriași și muncitori era apreciat de S. Bocu în sensul 

formării culturii generale a săteanului român, dar urmărea 

culivarea în mintea acestuia a demnității și mândriei sale 

propria. Cursurile locale urmau să se aibe loc în perioada iernii, 

de regulă între 1 decembrie și 1 martie, iar cursanții proveniți 

din spațiul bănățean trebuiau să îndeplinească cel puțin trei 

condiții, și anume: să fie absovenți a 7 clase, să aibe vârsta 

cuprinsă între 18 și 30 ani și să dispună de o proprietate care să 

aibe cel puțin 10 jugere2. Cu privire la tinere femei din zonă s-a 

urmărit organizarea separată a unor cursuri care să nu 

depășească ca perioadă 2 luni consecutive3. 

În 8 martie 1937 conducerea Despărțământului central 

județean din Lugoj, a inaugurat în localitate cursurile Școlii 

Astrei, care au fost urmate de tineri săteni provenți din spațiul 

comunelor din jur: Boldur, Coștei, Domașnea, Gruni, Hodoș, 

Satu Mic, Susani și Valea Mare. Erau și niște condiții pe care 

tinerii doritori să urmeze cursurile trebuiau să le îndeplinească. 

Și anume: vârsta lor trebuia să fie cuprinsă între 18 și 35 ani, 

aceștia trebuiau să dețină în proprietate o suprafață de pământ 

între 4 și 38 jugăre. Cursurile urmau a se desfășura pe o 

perioadă de două săptămâni, iar disciplinele care au fost urmate 

în programul de învățământ erau: agricultura, pomiculture, 

viticulture, zootehnie, medicina veterinară, comerțul, noțiuni de 

drept, dar și altele.  

Un număr de 30 ore au fost alocate pentru diciplinele 

de specialitate și 25 ore au revenit noțiunilor de cultură 

generală. Școala Astrei din Lugoj, a funcționat în această 

localitate, iar chetuielile cu organizarea, desfășurarea și plata 

                                                             

1 Voința Banatului, anul XVIII, nr. 13, 28 martie 1937, p. 2-3; Pamfil Matei, 
,,Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” 
(Astra) și Rolul ei în Cultura națională (1861-1950), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986, p. 
281. 

2  Jugărul a fost o unitate de măsură a suprafeței agrare întâlnită frecvent în 
Transilvania. Aceasta echivala în medie cu 0,5775 ha. sau cu 5775 de m2 teren arabil. 

3 Dumitru Tomoni, Societate, cultură și politică. ,,Astra” în Banat, p. 377. 

cadrelor a revenit despărțământului lugojan condus la acea dată 

de dr. Aurel E. Peteanu4.  

Conducerea despărțământului din Lugoj a anunțat 

Regionala că în viitor pentru organizarea și desfășurarea 

cursurilor pentru săteni, va apela la autoritățile administrației 

publice locale pentru sprijin. Menționăm și că în urma unui 

acord de colaborare cu Ministerul Agriculturii, Astra, a primit 

în cesiune pentru o perioadă de 10 ani, Școala de Agricultură 

din Șimleul Silvaniei (1938), cu terenul și ferma aferente, dar și 

dotată cu toate utilajele necesare muncii moderne în domeniul 

agonomiei, pentru ca aici să fie pregătiți tineri, dar și tinere. De 

asmenea încep a se generaliza și școlile specifice de gospodărie 

pentru tinerele sătence5.  

Rațiunea organizării Școlilor Astrei în Banat era 

justificată și de inspectorul școar general din Timiș Sabin 

Evuțianu, președintele executive al acestei Regionale din 

perspectiva schimbării mentalității săteanului, meseriașului și 

muncitorului din Banat, dar și pentru o nouă civilizație și 

cultură românească în acest spațiu de margine a lumii 

românești 6 . Considerând eficiente aceste demersuri de 

pedagogie social și de educație a adulților din mediul rural 

bănățean, președintele Evuțianu, a propus Comitetului acestei 

structuri, oranizarea cursurilor atât pentru tineri, cât și pentru 

tinerele din zona Banatului. De asemenea, a fost stabilită cifra 

de 30 cursanți ca fiind maximă pentru înființarea unei serii deși 

s-a apreciat că, după caz, cursurile pot fi organizate și cu 20 

tineri doritori.  

Remarcăm totodată și existența unor condiții pentru a 

fi primit în aceste Școli locale pentru săteni și anume: tinerii 

trebuiau să dețină o gospodărie proprie, situația material trebuia 

să fie ,,de mijloc” în mediul comunitar din care proveneau, să 

                                                             
4 Planul de organizare a școlilor țărănești ale Regionalei Bănățene a ,,Astrei”, 

Timișoara: Editura Regionala ,,Astra Bănățeană”, 1937, p. 1-2; Partea oficială, în 
Luceafărul, Seria a II-a, anul III, noiembrie-decembrie 1937, p. 59; Tiberiu Mităr, Un 
început plin de nădejdi, în Acțiunea, anul IV, nr. 13, 28 martie 1937, p. 2-3; Eugen Hulea, 
Astra. Istoric, organizare, activitate, statute și regulamente, Sibiu: Editura Astrei, 1944, p. 
65-66. 

5 Ion Breazu, Școala superioară țărănească a Astrei de la Șimleul Silvaniei, în 
Transilvania, anul 70, nr. 1, 1939, p. 49-55; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea Transilvană 
pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” (Astra) și Rolul ei în Cultura 
națională (1861-1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986,  p. 282; Ion Onuc Nemeș, Astra 
în satul meu. De la Comuna Viitorul la Satul model: Sâncraiul Almașului, Sibiu, Editura 
Astra Museum, 2015, p. 198-199. 

6  Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale, (în continuare se va cita 
prescurtat: S.J.T.A.N.), Fond Prefectura Județului Severin, dosar nr. 134/1938, f. 2-4; 
Dumitru Tomoni, Sabin Evuțianu, Un dascăl în slujba neamului, Timișoara, Editura 
Eurostampa, 2014, p. 44-45. 
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aibe o bună reputație în localitatea de origine, iar vârsta sănu 

depășească 40 ani pentru bărbați. În cazul tinerelor femei vârsta 

lor trebuia să nu depășească 30 ani1.  

Birourile de conducere din cadrul despărțămintelor 

central județene au propus o anume cifră pentru cursanți, iar 

Comitetul Regionalei îi repartiza pe aceștia la una dintre școlile 

Astrei organizate în aria sa de competență, în cazul nostru în 

spațiul Regionalei Bănățene a sa, cu deosebire în spațiul 

respectivului despărțământ2. 

Încă din prima parte a lunii decembrie 1936, Sever 

Bocu, președintele Despărțământului din plasa administrativ-

teritorială Lipova al Astrei a considerat ca fiiind necesare 

organizarea și derularea acestor forme de educație ale adulților, 

înțelegând și notând că ,,numai astfel, școala este un început 

pentru răspândirea cunoștințelor noi, pentru formarea unei clase 

conducătoare în rândurile mediului rural, la care să se poată 

face apel, atunci când vremea va impune-o”3. De menționat că 

în cursul anului 1937 au fost organizate și s-au desfășurat cinci 

școli ale Astrei în spațiul bănățean, 2 pentru tinerele femei din 

zonă și care au avut loc în așezările cărășene Oravița și Orșova, 

iar altele 2 pentru tinerii bărbați din zonă în localitatea 

Sînicolau Mare și Oravița, una s-a organizat pentru tinerii 

meseriași și muncitori din toate centrele industriale din Banat la 

Reșița4. Tuturor participanților la aceste cursuri de pedagogie 

socială ale Astrei le-a fost asigurată pe întreaga perioadă a 

desfășurării educației, atât cazarea, cât și masa în mod gratuit, 

iar conducerea acestor școli a fost încredințată președinților 

despărțămintelor central-județene sau a celor din plasele 

administrativ-teritoriale din Lugoj, Oravița, Orșova, Reșița și 

Sânnicolau Mare.  

Remarcăm din raportul făcut de către conducerea 

Regionalei ,,Astra Bănățeană” și care a fost prezentat în 

Timișoara în adunarea generală a acestei regionale și a 

                                                             

1 Eugen Hulea, ,,Astra”. Istoric, organizare, activitate, statute și regulamente, 
Sibiu, Editura Astrei, 1944, p. 14, 27, ; Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 de ani 
de la Unire (1918-1943), Sibiu, Editura Astrei, 1944, p. 60, 197-198, 200; Dumitru 
Tomoni, Societate, cultură și politică. ,,Astra” în Banat, p. 376-378. 

2 Partea oficială, în Luceafărul, anul III, Seria a II-a, noiembrie-decembrie 1937, 
p. 60. 

3 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. nr. 386/1937, f. 1-2. 
4 Ion Breazu, ,,Astra” și muncitorii, în Transilvania, anul 68, nr. 2, 1937, p. 98-

103; Ibidem, anul 69, nr. 3-4, 1938, p. 158; Ion Breazu, Străbătând despărțămintele, în 
Transilvania, anul 70, nr. 1, 1939, p. 52-55. 

despărțământului Timișoara din 17 iunie 1938, printre altele și 

informația că la sfârșitul cursurilor organizate în acel an, atât 

tinerii, cât și tinerele care le-au urmat și le-au absolvit se 

angajau ca și în anul care urma să participe la aceste forme de 

pedagogie socială și educație a adulților, care au fost cursurile 

organizate de către Astra pe spesele sale și prin ajutorul 

autorităților locale în Banat 5. 

În Lugoj, a fost organizată în perioada 21 februarie-15 

martie 1938 o Școală pentru săteni, care a fost organizată cu 

resursele despărțământului condus de Aurel E. Peteanu și a 

beneficiat de sprijinul autorităților publice locale, ca urmare 

unor solicitări făcute în acest sens de același președinte 

nominalizat anterior încă din data de 17 februarie 1938. 

Participanții la această serie de cursuri au fost locuitori din 

comunele limitrofe municipiului Lugoj-reședința județului 

Severin în acea vreme. La cursurile organizate în Lugoj au 

participat tineri, dar și tinere, cu vârste cuprinse între 18 și 38 

ani, care proveneau din așezări ca: Balinț, Cladova, Cutina, 

Jabăr, Părul și Târgoviște6.  

La începutul lunii ianuarie 1939, Cornel Corneanu, 

președintele despărțământului Astrei din Caransebeș, a solicitat 

sprijinul autorităților locale în vederea organizării unei școli a 

Astrei pentru tinerii și tinerele din localitățile apropiate de 

Caransebeș. Menționăm că a beneficiat de sprijinul colonelului 

Panait Boitan, prefectul din acel moment al județului, iar 

cursurile au avut loc în clădirea Liceului ,,Traian Doda” din 

localitate7.  

Rezultatele obținute cu ocazia evaluării cursurilor care 

s-au desfășurat prin școlile pentru săteni, au motivat 

suplimentar conducerea Regionalei să dispună organizarea în 

anul școlar care a urmat, 1938-1939 a zece școli în următoarele 

localități bănățene: Berliște (2 serii), Caransebeș, Ciacova, 

Comorâște, Ghilad, Jebel, Lugoj (2 serii) și Petroman 8 . 

Cursurile organizate în anul 1939, s-au bucurat de un număr 

mare de participanți. În comunele Berliște și Comorâște, 

                                                             

5 Luceafărul, Seria a II-a, anul IV, nr. 5-6, iunie 1938, p. 64. 
6 S.J.T.A.N., Fond Prefectura Județului Severin, dosar nr. 134/1938, f. 2-3. 
7 Ibidem, f. 1-2; Dumitru Tomoni, Societate, cultură și politică. ,,Astra” în Banat, 

p. 379. 
8 Transilvania, anul 70, nr. 4, 1939, p. 240-254; Luceafărul, Seria a II-a, anul V, 

nr. 5-6, iunie 1939, p. 15-35. 
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numărul celor care au uramat și absolvit cursurile a fost de 80. 

În localitatea Ciacova, organizatorii cursului au beneficiat de 

sprijin din partea Școlii de Agricultură din Ciacova 

conducerii Gimnaziului din aceeași așezare.  

În Ciacova au fost organizate șase cursuri (serii de 

participanți) care au pus accentul pe organizarea gospodăriei, 

pe activitatea în agricultură și viticultură, respectiv a format 

pearticipanților deprinderi de economie și gospodărie casnică. 

Numărul total al participanților în cele șase serii ale cursului a 

fost de 172 de tineri, dintre care 140 de participan

bărbați, iar 32 au fost femei. În anii care au urmat, acesta fi

însă un alt subiect tematic, în cadrul Regionalei ,,Astra 

Bănățeană” au fost organizate demersuri de pedagogie social

și educație a adulților și în mediul ucenicilor, meseriașilor, 

muncitorilor, tehnicienilor și ale celor care activau social și 

profesional în mediul tehnic reprezentat de întreprinderi, uzine, 

fabici, combinate, fiind deschise asemenea școli în Bocșa 

Montană, în Caransebeș, în Reșița, respectiv în Timișoara

În concluzie, pedagogia socială și educația adulțiilor s

au înscris în scopul care a fost asumat postbelic de către Astra, 

atât în Transilvania și Banat, dar cu deosebire prin Regionalele 

sale care au fost constituite după anul 1926, atât în Basarabia, 

cât și în Dobrogea și Banat. Poate mai bine, considerăm și fără 

îndoială mult mai eficient, ca oricare altă societate cu obiective 

similare ei, Astra a știut să pună în aplicare în mod eficace 

pentru tinerii români, în condițiile complexe, economice, 

culturale, politice din România Mare, demersuri active de 

pedagogie socială și de educație a adulțiilor, în acele părți de 

țară, în care aceste demersuri de culturalizare era necesare, 

promovând, astfel, într-un mod organizat, eficace 

politică a culturii și impunând un model care putea și a fost 

urmat de organizare economică, socială, culturală pentru 

dezvoltarea comunităților locale, în general, a fiecăruia dintre 

locuitorii acestora, în particular din toate arealele 

administrative în care Astra și-a derulat activitatea sa.

 

                                                             
1 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. nr. 1944/1947, f. 4-5. 
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În localitatea Ciacova, organizatorii cursului au beneficiat de 

din Ciacova și a 

șase cursuri (serii de 

ți) care au pus accentul pe organizarea gospodăriei, 

și viticultură, respectiv a format 

ților deprinderi de economie și gospodărie casnică. 

ților în cele șase serii ale cursului a 

fost de 172 de tineri, dintre care 140 de participanți au fost 

ți, iar 32 au fost femei. În anii care au urmat, acesta fiind 

însă un alt subiect tematic, în cadrul Regionalei ,,Astra 

” au fost organizate demersuri de pedagogie socială 

și educație a adulților și în mediul ucenicilor, meseriașilor, 

și ale celor care activau social și 

ional în mediul tehnic reprezentat de întreprinderi, uzine, 

școli în Bocșa 

ș, în Reșița, respectiv în Timișoara1. 

și educația adulțiilor s-

care a fost asumat postbelic de către Astra, 

și Banat, dar cu deosebire prin Regionalele 

sale care au fost constituite după anul 1926, atât în Basarabia, 

și în Dobrogea și Banat. Poate mai bine, considerăm și fără 

eficient, ca oricare altă societate cu obiective 

știut să pună în aplicare în mod eficace 

țiile complexe, economice, 

culturale, politice din România Mare, demersuri active de 

ție a adulțiilor, în acele părți de 

țară, în care aceste demersuri de culturalizare era necesare, 

un mod organizat, eficace și constant o 

și impunând un model care putea și a fost 

socială, culturală pentru 

ților locale, în general, a fiecăruia dintre 

locuitorii acestora, în particular din toate arealele 

a derulat activitatea sa. 

 

 

Cumplita noapte de Rusalii 
în Bărăgan

 

 Laurenţiu UNGUREANU

          18/19 iunie 1951, trei judeţe ale României, 12.791 de 
familii, 40.230 de persoane, 2.656 de vagoane de tren şi 6.211 
de autocamioane;destinaţia – câmpia stearpă a Bărăganului. 
Acestea sunt coordonatele celei mai cumplite pribegii a 
satului românesc. „Historia“ recompune, după şase decenii, 
teribila noapte de Rusalii aşa cum a fost trăită d
condamnaţi la inexistenţă, care s-au întors din iad.

leana Mateescu şi Silviu Sarafolean au fost purtaţi pe 
braţele unei ideologii comuniste absurde a exterminării 
programate. Au fost duşi, din Banatul lor de acasă, în 

câmp, între mărăcini, fără apă, fără nimic, în satele fără nume 
din deşertul Bărăganului. Erau copii, le jucau ochii în cap de 
voie bună şi de prospeţime şi nu ştiau că sunt duşmani ai 
poporului. Astăzi, după şaizeci de ani, povestesc despre 
deportări, despre labirintul câmpiei ş
zilelor din pustiu fără patimă aproape, dar cu o luciditate 
înspăimântătoare. Au fruntea brăzdată, dar senină. Are şi 
memoria uitările ei.  

Închisoarea în aer liber din Câmpia Bărăganului

„Bărăganul a fost Siberia noastră“, spune 
greu să descrii, pe cât de succint, pe atât de complet, o viaţă în 
care te recomandă doar ştampila „D.O.“ (Domiciliu 
Obligatoriu) din acte. În Bărăgan au murit oameni fără să se fi 
eliberat de frică, altora durerea încă le tulbură inst
au trăit absurdul unei închisori în aer liber. Impulsul e normal şi 
nobil:„deportarea, înstrăinarea forţată şi ruperea legăturii sfinte 
cu pământul sunt nedreptăţi şi umilinţe care nu trebuie uitate 
niciodată“ – aşa cere Silviu Sarafolean, p
Foştilor Deportaţi în Bărăgan, filiala Timişoara.

Primele  adăposturi ale familiilor de deportaţi în Bărăgan, înjghebate din te miri ce

I
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Cumplita noapte de Rusalii - deportarea 
în Bărăgan 

Laurenţiu UNGUREANU 

18/19 iunie 1951, trei judeţe ale României, 12.791 de 
656 de vagoane de tren şi 6.211 
câmpia stearpă a Bărăganului. 

Acestea sunt coordonatele celei mai cumplite pribegii a 
satului românesc. „Historia“ recompune, după şase decenii, 
teribila noapte de Rusalii aşa cum a fost trăită de românii 

au întors din iad.  

leana Mateescu şi Silviu Sarafolean au fost purtaţi pe 
braţele unei ideologii comuniste absurde a exterminării 
programate. Au fost duşi, din Banatul lor de acasă, în 

ră apă, fără nimic, în satele fără nume 
din deşertul Bărăganului. Erau copii, le jucau ochii în cap de 
voie bună şi de prospeţime şi nu ştiau că sunt duşmani ai 
poporului. Astăzi, după şaizeci de ani, povestesc despre 
deportări, despre labirintul câmpiei şi despre întâmplările 
zilelor din pustiu fără patimă aproape, dar cu o luciditate 
înspăimântătoare. Au fruntea brăzdată, dar senină. Are şi 

Închisoarea în aer liber din Câmpia Bărăganului  

„Bărăganul a fost Siberia noastră“, spune Ileana Mateescu şi e 
greu să descrii, pe cât de succint, pe atât de complet, o viaţă în 
care te recomandă doar ştampila „D.O.“ (Domiciliu 
Obligatoriu) din acte. În Bărăgan au murit oameni fără să se fi 
eliberat de frică, altora durerea încă le tulbură instinctul şi toţi 
au trăit absurdul unei închisori în aer liber. Impulsul e normal şi 
nobil:„deportarea, înstrăinarea forţată şi ruperea legăturii sfinte 
cu pământul sunt nedreptăţi şi umilinţe care nu trebuie uitate 

aşa cere Silviu Sarafolean, preşedintele Asociaţiei 
Foştilor Deportaţi în Bărăgan, filiala Timişoara. 

 

adăposturi ale familiilor de deportaţi în Bărăgan, înjghebate din te miri ce 
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Aritmetica dictatorilor e însă mereu simplă:Iugoslavia anului 
1948, transformată – după „teoria“ lui Gheorghe Gheorghiu-
Dej – de „fascistul“ Tito într-o „semicolonie a imperialismului 
anglo-american“, nu putea sta în calea sovietizării fireşti a 
României. Marea schismă dintre Iosif Tito şi Iosif Stalin 
însemna curăţarea oricăror urme de „titoism“ din ţară. Dar pe 
teren, când orgoliile ideologiilor stabilesc destine, matematica 
nu mai funcţionează ca în fotoliile Kremlinului. Ascunsă de 
eufemismele limbii de lemn, soarta a 40.230 de persoane 
începea să fie scrisă brutal:la Plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 
martie 1949, consacrată procesului de transformare socialistă a 
agriculturii, Gheorghe Gheorghiu-Dej reclama detaşat 
necesitatea „îngrădirii şi lichidării elementelor capitaliste din 
agricultură, a rezolvării problemei ţărăniste, ca sarcină a 
dictaturii proletariatului.“ 

Drum liber strămutărilor  

Într-un an şi jumătate, era deja finalizat „recensământul“ 
fermierilor, proprietarilor de pământ, industriaşilor, hangiilor, 
refugiaţilor basarabeni sau aromâni, foştilor membri în forţele 
armate germane, cetăţenilor străini, simpatizanţilor lui Tito, 
cadrelor militare, oficialităţilor demise sau contra-
revoluţionarilor care puteau pune în pericol socialismul 
românesc. La 26 octombrie 1950, prin HCM 1154/1950, era 
aprobat planul de deportare sau internare în domiciliu 
obligatoriu a tuturor acestor „elemente duşmănoase cu factor 
ridicat de risc“ – „elemente“, aşa li se spunea oamenilor. Totul, 
pentru „curăţarea“ zonei de influenţă cu Iugoslavia titoistă. 
Comisia Centrală ce trebuia să coordoneze acţiunea era formată 
din Alexandru Drăghici (ministru adjunct la Interne), Marin 
Jianu (ministru adjunct la Interne), Mihail Burcă (general-
maior la Interne), Pavel Cristescu (general-locotenent de 
poliţie) şi Vladimir Mazuru (general-maior de securitate). 

 

Lăsaţi  în mijlocul câmpiei, deportaţii şi-au construit la început bordeie, locuinţe ale sărăciei 

Forma legală, verdictul, fără noimă ori judecată, a venit, scurt 
şi tăios, abia la 15 martie 1951. Teohari Georgescu, ministru al 
Afacerilor Interne, propunea modificarea art. 6 al HCM 
1154/1950. Acest text nu mai poate lăsa loc de 
comentarii:„Ministrul Afacerilor Interne va putea pe cale de 

decizie să dispună mutarea din centrele aglomerate a oricăror 
persoane care nu-şi justifică prezenţa în aceste centre, precum 
şi mutarea din orice localitate a persoanelor care prin 
manifestările faţă de poporul muncitor dăunează construirii 
socialismului în Republica Populară Română. Celor mutaţi li se 
va stabili domiciliu obligator în orice localitate.“ S-au 
îngrămădit să semneze Iosif Chişinevschi, Vasile Luca, Ana 
Pauker, Dumitru Coliu şi Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

O listă a păcatelor care transformă un om obişnuit într-un 
„element“ e greu de întocmit. Raţiunea „omului nou“ nu se 
poate explica în cuvinte, iar singurele unelte rămân cifrele, cele 
care supravieţuiesc mai mult decât amintirile. 258 de localităţi 
din apropierea frontierei cu „imperialismul“, 12.791 de familii, 
40.230 de persoane au căzut pradă celei mai dureroase zile a 
satului şi au fost trimise să trăiască acolo unde nu se poate trăi. 
În câmpul gol, în deşert, căci Bărăganul a fost dintotdeauna 
deşertul României.  

„Printre mobile erau raţe, gâşte, purcei“ 

În puterea nopţii, în a doua zi de Rusalii, peste 10.000 de 
militari conduşi de generalii Mihail Burcă şi Eremia Popescu 
au bătut la uşi şi au ordonat îmbarcarea. S-au grăbit oamenii să-
şi strângă cele câteva lucruri câştigate şi muncite într-o viaţă 
dar, „ce să iei şi ce să laşi, de ce-o fi nevoie acolo, unde e 
«acolo»?“, întrebau toţi. Ileana Mateescu avea atunci 5 luni şi 
povesteşte detaliile plecării din satul de baştină Floreşti 
(Mehedinţi) aşa cum i le-au povestit şi ei părinţii:„Semăna cu 
un convoi de ţigani lăieţi care umblă cu corturile. 

 

Cu mic,  cu mare, familiile de deportaţi s-au apucat să facă 
chirpici 

Era format din care, căruţe, în care se vedeau de-a valma saci 
cu făină ori cereale, mobilă, cearşafuri în care era înnodată 
îmbrăcăminte, covoare, oale, perne, saltele şi tot felul de alte 
lucruri pe care oamenii le adunaseră la repezeală. Printre 
mobile erau raţe, gâşte, purcei, copii sau bătrâni, care priveau 
speriaţi când la soldaţi, când la oamenii care ţipau la marginea 
satului ca după mort, când la oamenii la fel de speriaţi care se 
uitau de după garduri“. Mehedinţeanca recompune imaginea 
unei lumi dezrădăcinate şi umilite fără temei, o lume sleită de 
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greutatea demnităţii. Aceste detalii, transmise de familie, le 
duce mai departe;ele nu trebuie să fie uitate.  

Două mărturii impresionante 

Ca în orice dramă, supliciul e programat în detaliu şi, după o 
săptămână în care au împărţit aceleaşi vagoane întunecate cu 
animalele, oamenii au găsit primele repere ale noii vieţi:un 
număr primit în gară, la coborâre, şi un ţăruş înfipt în pământ. 
Acesta era Bărăganul, locul unde nimic, nici măcar sărăcia, nu 
avea hotare, unde apa avea miros de motorină, oamenii se 
îmbolnăveau de enterocolite, hepatite şi febră tifoidă, iar 
şobolanii mâncau orice. Vara Bărăganului topea şi pietrele şi, 
când crivăţul viscolea zăpada, cu iarna nu era de glumă. Aici, 
în bordeie umede, destinul se va rescrie pentru „duşmanii“ de 
clasă. Deportaţii au fost lăsaţi în Câmpia Bărăganului sub cerul 
liber, cu interdicţia de a se deplasa mai departe de 15 kilometri. 

 

Un băieţel din satul Olaru plecând la şcoală: viaţa trebuie 
să meargă înainte 

Erau, printre ei, numeroşi bătrâni, dar şi copii de vârste diferite 
(o fetiţă, născută la 16 iunie 1951, a fost cel mai tânăr deportat 
din România). Deportarea a durat până în 1955-1956, când – în 
contextul destinderii impuse Moscovei de occidentali prin 
Convenţia de la Geneva – unei mari părţi a deportaţilor li s-au 
ridicat restricţiile de deplasare. Bănăţenii şi mehedinţenii s-au 
întors în satele lor, dar şi-au găsit casele ocupate şi averile 
confiscate, aşa că au trebuit să ia, încă o dată, viaţa de la capăt.  

Citiţi în continuare două fragmente cutremurătoare din 
memoria vastă a celei mai sinistre acţiuni pe care a cunoscut-o 
Banatul comunizat:deportarea în Bărăgan. Amintirile aleg şi 
redescoperă, iar aceste mărturii needitate, eseuri retrospective, 
nu fac decât să promită că teribila noapte de 18/19 iunie 1951 
nu va fi uitată.  

Silviu Sarafolean: 

 „Să ai ce pune pe masă în Bărăgan a rămas o grijă zilnică“ 

„Îmbarcarea familiilor s-a făcut în vagoane de marfă, sub 
directa supraveghere a activiştilor, miliţienilor şi securităţii. 

Oamenii credeau că se îndreaptă spre Siberia. S-au oprit însă în 
Bărăgan. Într-un fel, memoria este cea care a salvat deportaţii, 
ajutându-i să supravieţuiască. În Bărăgan, n-am uitat nicio clipă 
cine suntem şi nici de unde am fost smulşi cu forţa, purtându-
ne cu demnitate cătuşele deportării. Eram neputincioşi în faţa 
suferinţelor îndurate şi a nedreptăţilor. Ne vedeam umiliţi şi 
sărăciţi:toată averea noastră încăpea într-un car sau două. 
Despre condiţiile în care miile de deportaţi erau nevoiţi să 
trăiască, iată ce spun notele de informare ale Securităţii:«În 
problema apei de băut, se resimte lipsa de apă şi nu s-au 
amenajat butoaiele cu capace şi cana pentru a se evita 
infectarea apei. S-au găsit viermi în apa din butoaie.» Lupta 
pentru supravieţuire avea să înceapă încă din prima zi de 
Bărăgan. Primul adăpost a fost între două dulapuri acoperite cu 
o pătură sau, pur şi simplu, sub căruţe. Spiritul de solidaritate 
creştea proporţional cu starea de frică şi supărare. Deportaţii, 
chiar dacă în majoritatea lor erau ţărani, au înţeles destul de 
repede că sunt victime ale politicii comuniste. 

Azvârliţi în câmp, prima grijă a fost să-şi construiască un 
acoperiş mai sigur, un fel de colibe înjghebate din te miri ce. 
Prima etapă de adaptare a deportaţilor, în noile condiţii de 
viaţă, a început prin construirea bordeielor, locuinţe ale 
sărăciei. 

Verificarea inventarului uman dislocat nu era departe de apelul 
zilnic practicat în penitenciare. Supravegherea şi evidenţa 
populaţiei n-au încetat până în ultima zi. Drumurile, gările şi 
trenurile erau patrulate de miliţie şi armată, care aveau ordin de 
a legitima populaţia din zona satelor noi. Evadarea era aproape 
imposibilă. Adaptarea a fost dureroasă şi nu s-a încheiat 
niciodată. 

 

(Familia Sarafolean şi familia Ureche în Bărăgan. Silviu 
Sarafolean e cel mai tânăr component al grupului) 

Să ai ce pune pe masă în Bărăgan a rămas o grijă zilnică. Tot 
mai des apăreau activiştii şi securiştii, ca să lămurească 
oamenii să se apuce de construirea caselor. De voie, de 
nevoie,  fiecare familie a început construcţia casei din chirpici 
sau pământ bătut. Pe lângă construirea caselor proprii, toţi au 
fost mobilizaţi şi la «muncă voluntară» pentru a fi ridicate 
«clădirile oficiale»:Sfatul Popular, şcoala, Miliţia, Dispensarul, 
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Cooperativa. «Nu faci muncă voluntară, nu-ţi dăm pâine!»-
acesta era unul dintre argumentele dictaturii comuniste. 

Satul nou era un adevărat lagăr de muncă. Activitatea lui era 
condusă de un comitet provizoriu alcătuit din activişti de partid, 
care informau zilnic, apoi din trei în trei zile, despre situaţia 
satului. Se trimiteau rapoarte statistice informative privind 
potenţialul forţei de muncă,  pe vârste, sex, apt, inapt, profesii 
etc., tabele şi locuri de muncă. Fermele de stat (GAS-urile) 
din apropiere solicitau zilieri pentru culturile de bumbac, orez, 
grădinărit etc. Munca deportaţilor era dirijată şi controlată. Au 
fost cazuri când, pentru a-şi salva bolnavul, familia şi rudele 
vindeau bunuri din casă sau trimiteau la lucru copii minori. 
Sufocată de nedreptăţi şi necazuri, fiecare familie şi-a purtat 
totuşi crucea cu demnitate. În acei ani grei, Dumnezeu era 
singura şi marea speranţă. Nimeni şi nimic nu poate plăti 
suferinţele şi nici averile pierdute. Victimele deportării, ca şi 
tragedia Bărăganului au rămas o amintire tristă“. 

Silviu Sarafolean,  64 de ani;4 ani la momentul deportării 
Satul natal –  Comloşu Mare (Timiş) 
Satul din Bărăgan –  Măzăreni, amplasat pe tarlaua Gostatului 
(Brăila) 

Ileana Mateescu: „N-am avut în toată copilăria mea 
un brad de Crăciun“ 

„Bărăganul a fost Siberia noastră. Nenorocirea a fost că unii, 
precum basarabenii ori bucovinenii, au avut de îndurat ambele 
Siberii – şi pe cea rusească, şi pe cea românească. Noi, copiii, 
am fost lipsiţi de copilărie. Bucuria noastră era joaca pe câmpia 
nesfârşită, sub arşiţa soarelui, în timp ce păşteam vitele. N-am 
avut în toată copilăria mea un brad de Crăciun, nici n-am văzut, 
decât în poze. Ce să mai vorbim de jucării! 

Acasă, în bordei, dormeam îmbrăcaţi şi aliniaţi, pentru că locul 
era foarte strâmt. În loc de uşă, aveam o pătură. Soarele ardea 
nemilos şi în jurul bordeiului se făcea adesea un strat gros de 
praf în care ţi se afunda piciorul şi pe care vântul, care bătea 
zilnic, îl purta dintr-o parte în alta, murdărind haine şi lucruri. 

Partea cea mai proastă, cea mai grea, era alimentarea cu apă 
potabilă. Nu era apă suficientă nici pentru oameni, nici pentru 
animale;nu era bună nici de băut, nici de spălat, nici pentru 
mâncare. Era adusă cu cisternele, era caldă, cu gust rău, dar tot 
stăteam la coadă pentru câţiva litri, aşa rea cum era. Foarte 
mulţi s-au îmbolnăvit aşa. Din cauza căldurii prea mari, şi apa 
Călmăţuiului a secat, iar animalele sufereau şi ele de sete. Au 
trecut luni, pentru unii chiar ani, până ce problema apei a fost 
rezolvată. A izbucnit şi o epidemie de tifos exantematic. 
Oamenii tremurau, aveau febră şi transpirau. Din cauza bolii, se 
producea o disfuncţie a intestinelor şi nu puteau urina decât la 
opt-zece zile. Nu aveau voie să mănânce nimic, doar să bea un 
pic de ceai. Cei care mâncau mureau. Alţii, tot din cauza apei, 

au făcut dizenterii. Nişte asistente mai rele ziceau să-i lăsăm să 
moară, că doar de-aceea au fost aduşi aici.  

 

Ileana Mateescu,  pe-atunci Caraiman (sus, stânga), la 
Rubla, în Bărăgan 

Casele erau construite din chirpici făcuţi din pământ, apă şi 
paie sau pleavă. Aveau un fel de fundaţie cam de 0, 5 m de la 
pământ, făcută tot din pământ amestecat cu apă şi paie şi bătută 
cu maiul între nişte cofraje făcute din scândurile pe care apoi le 
foloseau la tâmplăria casei. Era foarte greu să frămânţi 
pământul cu picioarele ca să-l amesteci bine, mai ales când te 
aflai după o zi de muncă istovitoare la fermă, sub arşiţa soarelui 
şi mai mult nemâncat. Pământul bine frământat era pus în nişte 
tipare, îndesat bine şi nivelat apoi cu palmele, să ia forma de 
chirpici. Apoi erau răsturnaţi pe nişte paie şi lăsaţi să se usuce 
câteva zile. 

Erau veri toride, ploi torenţiale, iar iernile aduceau zăpezi 
abundente şi viscole. Pe 10 august 1951, în raionul Brăila, în 
localitatea Ion Sion, foarte aproape de Rubla, au fost+44, 5˚ C! 
Mă întreb oare cât o fi fost în plin soare, unde stăteam noi, dacă 
temperatura aceasta s-a înregistrat la umbră şi la distanţa de doi 
metri de la sol.  

Transpuneţi-vă pentru câteva clipe în locul unui deportat şi, 
scutit de spaima pe care n-aveţi cum s-o trăiţi, imaginaţi-vă 
cum aţi fi reacţionat într-o situaţie similară! Sufletele noastre au 
purtat pecetea deportării pentru vecie. Nimeni nu a putut să 
uite, şi nici nu va uita vreodată, şocul desprinderii de locul 
natal, chinurile şi privaţiunile din primii ani. Puţine au fost 
familiile care să nu fi pierdut pe cineva drag acolo, cei mai 
mulţi decedaţi înainte de vreme. În spatele fiecărui nume stă un 
suflet mutilat de această aberantă măsură dictată de un regim 
totalitar“.   

Bilanţul deportării: 1.731 de morţi,  dintre care 175 de copii 

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“ a găzduit, până la 
sfârşitul lunii aprilie, expoziţia „Rusaliile Negre:Deportarea în 
Bărăgan“, organizată de Centrul Internaţional de Studii asupra 
Comunismului din cadrul Memorialului Sighet. Nu mai puţin 
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de 28 de panouri, aflate în sala „Gheorghe Focşa“ a muzeului, 
înfăţişează diversele faţete ale unui proces de epurare socială 
care a strămutat, în Câmpia Bărăganului, peste 40.000 de 
români din Banat şi Mehedinţi în vara anului 1951;sunt panouri 
cu denumiri scurte, simple, ilustrând însă, cu fotografii şi 
frânturi de amintiri, felii din viaţa atât de complicată a 
strămutaţilor:„Primele adăposturi“, „Construirea caselor“, 
„Viaţa de zi cu zi“, „Munca în deportare“, „Şcoala în 
deportare“, „Iarna în Bărăgan“, „Copiii 
„Evenimente“ (Nunta, Crăciunul, Înmormântarea), 
„Întoarcerea. Stigmatul dezmoştenirii“.  

„Expoziţia se înscrie în această ofensivă a istoricilor din 
România pentru redezgroparea unui trecut ţinut necunoscut. 
Este istoria unui genocid social, aparent neexplicabil“, a 
menţionat, la vernisaj, Romulus Rusan, directorul Centrului 
Internaţional de Studii asupra Comunismului şi realizatorul 
expoziţiei. Acesta a detaliat:„Până nu demult, explicaţia a fost 
aceea că acţiunea a avut loc pentru a se curăţi frontiera dintre 
România cominformistă şi Iugoslavia titoistă. Şi acesta e un 
motiv, dar mai sunt şi altele, de-ale noastre. Numeroşi transfugi 
treceau în Iugoslavia prin această fâşie de 25 de km. Şi mai 
erau şi mişcările de partizani din Munţii Banatului, adică 
grupul avocatului Spiru Blănaru şi grupul colonelului Ioan Uţă, 
care aveau planul de a se uni şi de a întâmpina pe americani, 
dacă această speranţă utopică s-ar fi îndeplinit“. 

Acestea au fost motivele care au făcut Securitatea s
motivele care au dus în cele din urmă la procesul masiv de 
deportare din noaptea de 18 spre 19 iunie 1951. Un proces cu 
deznodământ teribil, aşa cum o dovedesc panourile negre din 
fundul sălii, pe care sunt înscrise, cu litere mici, de culoare 
albă, numele celor 1731 de deportaţi care au murit în Bărăgan 
(printre care 175 de copii) în perioada 1951-1956. În mijlocul 
unei avalanşe de nume – Matache Gheorghe, mort pe 27 iunie 
1956 la Valea Viilor, avea o zi;Mociu Ioan, 4 zile, 9 ianuarie 
1956, Zagna;Mutescu Ion, 3 ore, 8 august 1956, Salcâmi şi lista 
neagră continuă, continuă – e o fotografie de la înmormântarea 
unei fetiţe de 3 luni, în 1952, şi nişte crâmpeie tulburătoare de 
poveşti. E citată aceeaşi Ileana Mateescu:„...Aş putea să vă 
spun numele unei femei chiar de la noi, din Floreşti, căreia i
murit băieţelul de numai câteva luni... Ana Basica se numea şi 
femeia asta atât de tânără – era singurul ei copil 
pierdut minţile. Era copilul mort şi ea stătea lângă el cu un fel 
de evantai din frunze şi tot îl apăra de muşte... Şi ceilalţi vroiau 
să i-l ia să-l înmormânteze şi ea nu vroia să-l lase până nu vine 
soţul ei, care nu ştiu unde era plecat...“. Prezentă la vernisarea 
expoziţiei, Raluca Moise şi-a amintit de ea-copil, în primii
în Bărăgan (avea 1 an şi jumătate la plecarea de acasă):„Când 
ploua, mama ne băga pe mine şi pe sora mea în şifonier, ca să 
ne apere“. Şi a subliniat cu voce clară, să se audă:„Cei tineri 
trebuie să afle, iar noi nu trebuie să uităm“.  După o perioadă
provizorat şi denumiri temporare, cele 18 „comune speciale“ pe 
care le-au format deportaţii în Câmpia Bărăganului s
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de panouri, aflate în sala „Gheorghe Focşa“ a muzeului, 
înfăţişează diversele faţete ale unui proces de epurare socială 
care a strămutat, în Câmpia Bărăganului, peste 40.000 de 
români din Banat şi Mehedinţi în vara anului 1951;sunt panouri 

te, simple, ilustrând însă, cu fotografii şi 
frânturi de amintiri, felii din viaţa atât de complicată a 
strămutaţilor:„Primele adăposturi“, „Construirea caselor“, 
„Viaţa de zi cu zi“, „Munca în deportare“, „Şcoala în 

 în deportare“, 
„Evenimente“ (Nunta, Crăciunul, Înmormântarea), 

„Expoziţia se înscrie în această ofensivă a istoricilor din 
România pentru redezgroparea unui trecut ţinut necunoscut. 

genocid social, aparent neexplicabil“, a 
menţionat, la vernisaj, Romulus Rusan, directorul Centrului 
Internaţional de Studii asupra Comunismului şi realizatorul 
expoziţiei. Acesta a detaliat:„Până nu demult, explicaţia a fost 
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grupul avocatului Spiru Blănaru şi grupul colonelului Ioan Uţă, 
care aveau planul de a se uni şi de a întâmpina pe americani, 

 

Acestea au fost motivele care au făcut Securitatea suspicioasă, 
motivele care au dus în cele din urmă la procesul masiv de 
deportare din noaptea de 18 spre 19 iunie 1951. Un proces cu 
deznodământ teribil, aşa cum o dovedesc panourile negre din 
fundul sălii, pe care sunt înscrise, cu litere mici, de culoare 
albă, numele celor 1731 de deportaţi care au murit în Bărăgan 

1956. În mijlocul 
Matache Gheorghe, mort pe 27 iunie 

1956 la Valea Viilor, avea o zi;Mociu Ioan, 4 zile, 9 ianuarie 
na;Mutescu Ion, 3 ore, 8 august 1956, Salcâmi şi lista 

e o fotografie de la înmormântarea 
unei fetiţe de 3 luni, în 1952, şi nişte crâmpeie tulburătoare de 

aceeaşi Ileana Mateescu:„...Aş putea să vă 
e unei femei chiar de la noi, din Floreşti, căreia i-a 

murit băieţelul de numai câteva luni... Ana Basica se numea şi 
era singurul ei copil – practic şi-a 

pierdut minţile. Era copilul mort şi ea stătea lângă el cu un fel 
ntai din frunze şi tot îl apăra de muşte... Şi ceilalţi vroiau 

l lase până nu vine 
soţul ei, care nu ştiu unde era plecat...“. Prezentă la vernisarea 

copil, în primii ani 
în Bărăgan (avea 1 an şi jumătate la plecarea de acasă):„Când 
ploua, mama ne băga pe mine şi pe sora mea în şifonier, ca să 
ne apere“. Şi a subliniat cu voce clară, să se audă:„Cei tineri 

După o perioadă de 
provizorat şi denumiri temporare, cele 18 „comune speciale“ pe 

au format deportaţii în Câmpia Bărăganului s-au numit 

Dropia, Pelican, Ezerul, Olaru, Măzăreni, Zagna, Rubla, Schei, 
Bumbăcari, Brateş, Fundata, Viişoara, Dâlga, Salcâmi, Valea 
Viilor, Răchitoasa, Movila Gâldăului, Lăteşti şi făceau parte 
din raioanele Călăraşi, Brăila, Călmăţui, Galaţi, Slobozia, 
Lehliu şi Feteşti. 

Aşezări speciale pentru deportaţi 

În 1956, după eliberarea deportaţilor, aceste comune au devenit 
„domicilii obligatorii“ pentru deţinuţii politici „recalcitranţi“ 
care îşi executaseră anii de condamnare şi erau trimişi aici 
pentru „supliment de pedeapsă“. În 1964, după graţierea 
generală, casele au fost demolate, pământul a fost arat şi, astfel, 
urmele au fost şterse.  

 
Coronavirusul a devenit un pretext pentru 
restrângerea drepturilor 

cetățenești

       În această perioadă de criză sistemică la nivel global, 
când, în mai toate democrațiile lumii, sub pretextul 
„siguranței colective”, atacul asupra libertă
este fără precedent, considerăm că este de datoria noastră 
să lansăm un apel către toți românii de bună credință.

voluțiile de până acum arată că lupta împotriva 
epidemiei Covid-19 a devenit un alibi pentru încălcarea 
drepturilor inalienabile ale cetă

restricționarea nejustificată și disproporționată a libertăților lor 
fundamentale, inclusiv exercitarea libertă
expresie și de mișcare. 

Nu negăm în nici un fel existența noului virus, îns
măsurile luate pentru combaterea acestei epidemii au fost în 
mare parte arbitrare și/sau abuzive și au produs numeroase 
efecte colaterale negative atât pentru economia românească, cât 
și pentru sănătatea multora dintre concetățenii noștri. Sănă
publică nu trebuie și nu poate fi invocată ca argument pentru 

E
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În 1956, după eliberarea deportaţilor, aceste comune au devenit 
obligatorii“ pentru deţinuţii politici „recalcitranţi“ 

care îşi executaseră anii de condamnare şi erau trimişi aici 
pentru „supliment de pedeapsă“. În 1964, după graţierea 
generală, casele au fost demolate, pământul a fost arat şi, astfel, 

Coronavirusul a devenit un pretext pentru 
restrângerea drepturilor și libertăților 

țenești 

În această perioadă de criză sistemică la nivel global, 
țiile lumii, sub pretextul 
ra libertăților individuale 

este fără precedent, considerăm că este de datoria noastră 
ți românii de bună credință. 
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măsurile luate pentru combaterea acestei epidemii au fost în 
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efecte colaterale negative atât pentru economia românească, cât 
și pentru sănătatea multora dintre concetățenii noștri. Sănătatea 

și nu poate fi invocată ca argument pentru 
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încălcarea drepturilor a milioane de români, și nici pentru 
distrugerea economiei și a țesăturii sociale a României. 

Pe zi ce trece, în întreaga lume apar îndoieli tot mai mari cu 
privire la contagiozitatea, pericolul și rezistența acestui virus. 
Tot mai multe voci cu autoritate din lumea științei și medicinei 
internaționale confirmă faptul că isteria mediatică în legătură 
cu Covid-19 este nejustificată. Avem motive să credem, pe 
baza datelor oficiale privind incidența bolii în raport cu 
numărul de decese, că această pandemie este în fapt 
instrumentalizată pentru a impune, pe termen lung, forme 
inacceptabile de control social și de îngrădire a drepturilor și 
libertăților democratice. 

Considerăm, de asemenea, că, în numeroase cazuri, măsurile de 
izolare adoptate au precipitat o criză profundă care a distrus 
deja sectoare întregi ale economiei. Acest fapt are repercusiuni 
sociale și politice grave. Guvernul și Parlamentul României, 
precum și toți actorii responsabili au datoria să oprească aceste 
forme de inginerie socială, luând măsuri pentru a proteja 
cetățenii pe care îi reprezintă și în interesul cărora sunt obligați 
să acționeze. La fel, este de datoria acestora să ajute familia, 
celula societății, nepenalizându-i și nediscriminându-i pe cei 
slabi și vârstnici, inclusiv prin despărțirea dureroasă de cei 
dragi. 

Internarea forțată și tratamentul în spitale a persoanelor 
asimptomatice trebuie, de asemenea, să înceteze imediat. 
Suntem printre puținele țari din lume care au recurs la o astfel 
de măsură abuzivă și nedemocratică. Nici măcar OMS, care 
este la originea multor decizii greșite luate de diferite state, nu 
recomandă asemenea abordare extremă, experții fiind de acord 
inclusiv ca persoanele cu simptome medii sa fie tratate 
ambulatoriu. 

Cerem comunității științifice și medicale să își exercite 
vigilența, astfel încât să fie oferite tratamente pentru Covid-19 
cu onestitate, pentru binele comun. Este necesar să existe 
garanții că interese economice obscure nu influențează deciziile 
celor aflați acum la conducerea României. 

Ceea ce trebuie sa primeze este sănătatea cetățeanului, nu 
garantarea profiturilor companiilor farmaceutice spre 
îmbogățirea rapidă a „mafiei clientelare” transpartinice. 
Achizițiile publice, chiar și în situații de urgență, trebuie să fie 
transparente. Subliniem, de asemenea, că este inacceptabilă din 
punct de vedere moral, folosirea unor vaccinuri care nu au fost 
suficient testate sau care încalcă principii de bioetică – de 
exemplu, vaccinuri derivate din materiale provenite de la fetuși 
avortați. 

Cerem ca sistemul medical sa revină la normal, configurarea 
stabilită în perspectiva și în timpul acestei pandemii dovedindu-
se una falimentară. Zeci de spitale au stat goale două luni de 
zile în așteptarea cazurilor grave de Covid-19, în detrimentul 
pacienților cu boli cronice, degenerative, cardiace, oncologice, 
rare mai ales, a pacienților cărora, fiind amânați de la 
spitalizare, boala li s-a agravat, unii chiar sucombând. Un 
asemenea tratament frizează crima împotriva umanității. 

Cerem restabilirea libertății religioase, care potrivit Constituției 
„nu poate fi limitată sub nici o formă”. Ingerința autorității 
publice în viața liturgică, ca și hărțuirea unor ierarhi, trebuie sa 
înceteze de îndată. Până în prezent biserica a fost supusă unor 
rigori care nu s-au aplicat nici magazinelor alimentare. Suntem 
îngrijorați că hrana spirituală a fost considerată a fi neesențială 
de către decidenți, în timp ce esențial a fost stabilit arbitrar doar 
accesul la hrana materială. 

Solicităm anularea tuturor amenzilor aplicate pe durata stării de 
urgență pentru nerespectarea restricțiilor de circulație, pe care 
CCR le-a declarat ca fiind lipsite de bază constituțională. 

Solicităm și retragerea derogării de la Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului notificată de România. Lipsită de orice 
argument care să îi susțină necesitatea, această derogare 
trezește serioase temeri că ceea ce se dorește în realitate nu este 
combaterea unui virus, ci instaurarea unui regim politic 
autoritar. 

Cerem încetarea practicilor totalitare de supraveghere și control 
care afectează dreptul la demnitate și la protecția datelor 
personale ale cetățenilor. Luând în considerare informațiile 
oficiale cu privire la starea de sănătate a populației și la 
evoluția infectării cu virusul Covid-19, considerăm că multe 
din așa zisele măsuri profilactice, vizează mai degrabă 
supravegherea populației decât sănătatea ei. 

Trebuie contracarată impostura flagrantă a celor care, fără nicio 
legitimitate politică sau socială, susțin politici de control drastic 
al populației recomandându-se ca salvatori ai umanității. 
Responsabilitatea politică a celor care reprezintă poporul nu 
poate fi în niciun caz lăsată pe mâna unor „experți” sau 
funcționari naționali si internaționali care, pe deasupra, mai 
apoi vor pretinde imunitate în fața legii. 

Solicităm, de asemenea, furnizarea gratuită de către stat a 
echipamentului de protecție a cărui purtare este impusă în 
anumite spații publice sau private. Este injust și inacceptabil ca 
populației să i se impună obligativitatea purtării de măști, cât 
timp nu i se acordă și mijloacele necesare achiziționării lor. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât numărul celor care și-au pierdut 
locurile de muncă a crescut simțitor. 

Denunțăm transformarea presei, prin subvențiile 
guvernamentale oferite din bani publici, într-un mijloc de 
manipulare și înspăimântare a cetățeanului, pus în slujba 
susținerii unor masuri arbitrare, fără o dezbatere publică reală. 

Îi îndemnăm cu tărie pe cei care lucrează în mass-media să 
furnizeze informații exacte și să nu cenzureze, penalizeze, 
calomnieze și demonizeze pe cei care critică politicile 
guvernamentale, așa cum se întâmplă în prezent, din păcate, pe 
scară largă în social media, în presa scrisă și la posturile tv. 

Numai oferirea de informații corecte permite cetățenilor să 
evalueze prin filtrul propriu faptele, fără a fi manipulați în 
favoarea unor interese partizane. O dezbatere democratică și 
onestă, care să asigure participarea vocilor nealiniate, este cel 
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mai bun antidot în fața riscului de a impune forme mai mult sau 
mai puțin subtile de dictatură, care pot degenera ușor în tiranii 
mai grave decât cele pe care societatea noastră le
trecutul recent. 

Ne dorim ca experți în economie, fără partizanat politic, să 
caute soluții care să transforme enormele împrumuturi făcute 
de Ministerul Finanțelor în ultimul timp în investiții de 
infrastructură, energie, în proiecte de reindustrializare a 
finanțarea industriei alimentare, în orice proiect care ar putea 
aduce plusvaloare și ar putea integra forța de muncă plecată din 
țară, denumită generic „diaspora”. Prioritară va trebui să fie 
preocuparea pentru asigurarea hranei populației, în contextul în 
care experți ai ONU vorbesc despre „o foamete de proporții 
biblice” în urmă unei teribile crize economice anun
pandemie. 

Considerăm necesară stabilirea urgentă a unui calendar concret 
al procesului electoral indispensabil oricărui regim democratic. 
În secțiile de votare se poate asigura cel puțin regimul de 
siguranță sanitară din supermarketuri. 

Se impune, de asemenea, sancționarea tuturor celor care au 
comis abuzuri în gestionarea stării de urgență, de la aplicarea 
unor sancțiuni fără o bază legală conformă Constitu
răspândirea de informații false cu privire la numărul 
persoanelor infectate sau vindecate (a se vedea cazul jude
Suceava) și a rezultatului dezastruos ce a urmat deciziei de a 
bloca spitalele, care au fost inaccesibile paciențilo
grave. 

Îi invităm pe toți oamenii de bună credință să nu se sustragă 
datoriei de a coopera pentru binele comun și de a proteja 
sănătatea publică. Dorim și susținem o astfel de cooperare, care 
nu poate ocoli, însă, respectarea Constituției Ro
drepturilor și libertăților individuale. Îndatoririle civile la care 
sunt datori cetățenii implică recunoașterea de către Stat a 
drepturilor lor. 

Semnatari: 
Prof. Univ. Dr. Vasile Astărăstoae – medic 
Acad. Eugen Mihăescu – artist plastic 
Conf. Univ. Răzvan Constantinescu – medic 
Anca Nițulescu – medic 
Cristian Vântu – medic 
Prof. Univ. Radu Baltasiu 
Conf. Univ. Costel Stanciu 
Alexandru Petria – scriitor 
Rodica Oltean – jurnalist 
Corneliu Vlad – jurnalist 
Denis Dinulescu – scriitor, dramaturg 
Sorin Lavric – scriitor 
Conf. Univ. Costel Stanciu – economist 
Ing. Pompiliu Diplan – manager 
Iulian Capsali – publicist, regizor 
Dan Chitic – avocat 
Prof. Irene Mariana Tătaru – antreprenor 
Ing. Mihai Mârțu – manager TV 
Eugen Popescu – jurnalist 
Florin Marius Secalean – psiholog 
Radu Cujbă – editor carte 
Camelia Leonte – scriitor 
Claudiu Târziu – jurnalist 
Horia Țigănuș – artist plastic 
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ța riscului de a impune forme mai mult sau 
țin subtile de dictatură, care pot degenera ușor în tiranii 

mai grave decât cele pe care societatea noastră le-a cunoscut în 

ți în economie, fără partizanat politic, să 
ții care să transforme enormele împrumuturi făcute 

țelor în ultimul timp în investiții de 
infrastructură, energie, în proiecte de reindustrializare a țării, în 
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și ar putea integra forța de muncă plecată din 

țară, denumită generic „diaspora”. Prioritară va trebui să fie 
ției, în contextul în 

ți ai ONU vorbesc despre „o foamete de proporții 
biblice” în urmă unei teribile crize economice anunțate post-

Considerăm necesară stabilirea urgentă a unui calendar concret 
al procesului electoral indispensabil oricărui regim democratic. 

țiile de votare se poate asigura cel puțin regimul de 

ționarea tuturor celor care au 
ță, de la aplicarea 

ormă Constituției, la 
ții false cu privire la numărul 

persoanelor infectate sau vindecate (a se vedea cazul județului 
și a rezultatului dezastruos ce a urmat deciziei de a 

ților cu afecțiuni 

ți oamenii de bună credință să nu se sustragă 
și de a proteja 

și susținem o astfel de cooperare, care 
ției României și a 

și libertăților individuale. Îndatoririle civile la care 
țenii implică recunoașterea de către Stat a 

Theodor Mugurel Panait – inginer 
Ing. Nicolae Mușat – președinte ASCIOR 
justitiarul.ro 

 

 

Cronicile coronavirusului. „Ceea ce m
surprins a fost incredibila docilitate a 

populației”
 

       Din luna martie, Bernard-Henri Lévy («BHL
avertizat cititorii împotriva complotului dintre puterile 
politice și medicale, a denunțat discursurile tip „v
eu” care au văzut în virus fie „o șansă”, fie un „mesaj din 
natură” și s-a îngrijorat de numeroasele restric
privarea de libertate.  

ceste „cronici ale coronavirusului” au alimentat un 
pamflet  « Acest virus care te înnebune
publicat pe 10 iunie de editura Grasset. Un „bilant al 

unei etape” a „primei frici mondiale” după cum îl nume
filozoful. 

Cum vom ieși din acest calvar, individual și colectiv? La ce am 
renunțat? Pentru „BHL”, scriitor, filozof și cineast, acest 
„tsunami civilizațional și global” va produce consecințe 
importante. 

Citește mai jos interviul pe care l-a acordat pentru 

Le Point: Cartea dumneavoastră nu este, mai presus de toate, 
o reacție nervoasă la o pandemie care te
de viață obișnuit? 

Bernard-Henri Lévy: Evident că nu. Ne
absolut pe toți, de libertatea noastră de a circula. Ne
transformat casele în închisori. Și ne-
cu acordul nostru! – la vârsta grădiniței. Nu are nicio legătură 
cu vreun stil de viață. 

Iadul nu sunt ceilalți. Ești tu însuți.

Pentru un spirit cosmopolit cum sunteți, închiderea frontierelor 
și a aeroporturilor este iadul, nu? 

BHL: Nu doar pentru mine! Pentru to
se limitează la zona familială, locală sau a 
sunt ceilalți. Ești tu însuți. Este închiderea în sine. Toț
repetau în izolare că nefericirea oamenilor provine din 
divertisment și din incapacitatea lor de a rămâne singuri, într
cameră, cu ei înșiși, au uitat cugetarea lui Pascal: „Sinele este 
detestabil”. Aeroporturile, în fața acestui fapt, sunt an
uși de libertate, ecluze aeriene către alții.

A
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Cronicile coronavirusului. „Ceea ce m-a 
surprins a fost incredibila docilitate a 

ției” 

Bernard-Henri Lévy 

Henri Lévy («BHL») a 
avertizat cititorii împotriva complotului dintre puterile 

și medicale, a denunțat discursurile tip „v-am spus 
șansă”, fie un „mesaj din 

t de numeroasele restricții privind 

ceste „cronici ale coronavirusului” au alimentat un 
Acest virus care te înnebunește », care va fi 

publicat pe 10 iunie de editura Grasset. Un „bilant al 
ndiale” după cum îl numește 

și din acest calvar, individual și colectiv? La ce am 
țat? Pentru „BHL”, scriitor, filozof și cineast, acest 

țional și global” va produce consecințe 

a acordat pentru  

: Cartea dumneavoastră nu este, mai presus de toate, 
ție nervoasă la o pandemie care te-a lipsit de stilul tău 

: Evident că nu. Ne-a lipsit pe toți, 
atea noastră de a circula. Ne-a 

-a adus înapoi – din nou, 
ței. Nu are nicio legătură 

ți. Ești tu însuți. 

ți, închiderea frontierelor 

: Nu doar pentru mine! Pentru toți cei al căror orizont nu 
se limitează la zona familială, locală sau a țării lor. Iadul nu 

ți. Ești tu însuți. Este închiderea în sine. Toți cei care 
repetau în izolare că nefericirea oamenilor provine din 

și din incapacitatea lor de a rămâne singuri, într-o 
șiși, au uitat cugetarea lui Pascal: „Sinele este 

ța acestui fapt, sunt anticamere, 
și de libertate, ecluze aeriene către alții. 
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Deci nu sunteți unul dintre cei care au văzut în acest izolare 
prilejul întoarcerii la sine alcătuit din lecturi, meditație și 
gătit? 

Ce înseamnă o reîntoarcere la sine? Și ce este această viață la 
preț redus, dacă nu o justificare convenabilă pentru a da în 
sfârșit cu tifla semenilor tăi și restului lumii? Am stat în Paris 
în această perioadă. Și acest oraș pustiu despre care am auzit 
peste tot că a fost în sfârșit frumos, deoarece a fost golit de 
locuitorii săi, părea, dimpotrivă, desfigurat. Fără suflet. Cu acei 
rari trecători înspăimântați, care se evitau reciproc și se vedeau 
unii pe altii ca o amenințare. Așadar, știu că există „cititorii de 
izolare” care susțin că au descoperit o ediție veche a lui Joyce 
sau Proust uitată prin rafturile lor. Am dubii… 

Guvernul a avut de ales? Se putea evita izolarea? 

Poate că nu. Cu toate acestea, când va veni vremea, va trebui să 
analizăm atent ce s-a făcut în Suedia sau în Olanda. Dar lucrul 
de care sunt sigur este că noi, indivizii, în loc de a ne extazia că 
nu am fi fost niciodată la fel de liberi ca atunci când am fost 
fără ocupație, ar fi trebuit să ne dam seama de această regresie 
civică, socială și morală. 

În acest caz, sunteți mai aproape de Trump și de Bolsonaro 
decât de Conte, de exemplu? 

Glumești? Cei doi au negat evenimentele, ceea ce, la vremea 
respectivă, era atât stupid, cât și criminal. În plus, nu v-a scăpat 
faptul că au profitat de ocazie pentru a-și realiza planurile. 
Bolsonaro, pentru a crea un climat de război civil și pentru a 
curăța favelele. Trump, pentru a-și îndeplini visul de a pune un 
zid între Statele Unite și restul lumii. 

Virusurile nu vorbesc, virusurile nu au un mesaj – un 
virus a fost, din vremuri imemoriale, pură dereglare, 
moarte pură. 

Virusul nu este doar o dezbatere între oamenii de știință. 
Intelectualii, politicienii și vedetele îi dau diverse interpretări. 
Covidul ar avea un mesaj pentru noi. Este grav doctore? 

Ah, da, e grav ! Și este adevărat atât pentru Trump, care ne-a 
spus: „Virusul votează « America first »”, cât și despre aceste 
grupuri de stânga care au răspuns: „Virusul ne spune că ne-am 
bucurat prea mult, am beneficiat prea mult, am consumat prea 
mult și ne oferă o ultimă șansă de revenire la normal ». Față de 
acest lucru, în fața acestui mesianism virusologic trebuie să 
amintim principiul de bază drag maestrului meu Georges 
Canguilhem: „Virusurile nu vorbesc, Virusurile nu au niciun 
mesaj – un virus a fost, din vremuri imemoriale, pură 
dezordine, moarte pură.”. 

Cine sunt cei mai afectați? 

Ceea ce m-a surprins, din păcate, a fost incredibila noastră 
docilitate. Chiar și a celor mai săraci și mai expuși. Mergeți în 
Place de la République și vedeți cozile, din ce în ce mai lungi 

cu fiecare sâmbătă, ale oamenilor căzuți în sărăcie, care vin 
când se împart alimente: fără măști, fără gel și o resemnare care 
îți frânge sufletul. 

Covid, pentru dumneavostră, nu este o boală a liberalismului? 

Trebuie să admiți că ipoteza asta este amuzantă pentru o 
epidemie născută în inima Chinei post-comuniste… 

Care credeți că vor fi consecințele politice ale acestei 
pandemii? 

De exemplu, distanțarea socială. Dacă este doar o măsură 
sanitară și această măsură este temporară, OK. Dar imaginați-
vă că rămâne așa. Imaginează-ți că, după cum tocmai a spus 
micul tătuc al poporului american, Dr. Anthony Fauci, obiceiul 
de a strânge mâinile „nu se va mai întoarce niciodată”. Ei bine, 
ar fi un frumos semn de solidaritate între oameni care ar 
dispărea. Ar fi un mare pas înapoi în istoria frăției umane. 

O umanitate mascată este o umanitate plină de 
neîncredere, suspiciune și, într-o zi, ură 

Purtați mască? 

Uneori. Cât de puțin posibil. Și forțat. Cunoașteți teoria lui 
Emmanuel Levinas. Relația cu celălalt, etica, începe cu poziția 
fața în față, între două fețe goale, descoperite și care se 
descoperă reciproc într-o frăție copleșitoare. O umanitate 
mascată, îmi pare rău, dar mai întâi este un paradox, apoi este o 
umanitate plină de neîncredere, suspiciune și, într-o bună zi, 
ură. 

Care crezi că va fi cealaltă moștenire politică a acestei 
pandemii? 

Libertățile noastre. Sunt îngrozit să văd, din nou, cât de ușor 
am acceptat să vedem aceste libertăți tăiate. Supravegherea 
indivizilor, ușor acceptată. Câinii dresați să detecteze „mirosul” 
purtătorilor de Covid par să nu deranjeze pe nimeni. Și apoi 
tupeul incredibil al acestor contemporani ai „stângii de 
kerosen” care par să-și aroge dreptul de a decide ce 
întreprinderi sau care călătorii sunt sau nu sunt esențiale – și 
aici la fel, nimeni nu se grăbește să-i contrazică… 

Siguranța a devenit principala preocupare… 

Teza mea este că asistăm la o schimbare în civilizație care 
seamănă cu o alunecare de teren. De la Rousseau, Republica a 
fost fondată pe un contract social. Astăzi, pe fondul 
igienismului transformat în nebunie suntem pe cale de a trece la 
contractul vital (dă-mi toate sau parțial libertățile tale și îți dau 
în schimb o garanție de sănătate). 

Se pare că le reproșați oamenilor că au respectat directivele 
guvernamentale… 

actualitateactualitateactualitateactualitate    
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Nu le reprosez nimic. În plus, nu au avut de ales. Ceea ce m
îngrijora ar fi „obișnuința” cu măsurile de siguranță care devin 
regulă. Pentru un filosof, există în toate acestea un parfum de 
„servitute voluntară” în modul La Boétie (dau regatul 
libertăților mele pentru elixirul siguranței) și de „sfârșit de 
istorie »  (o lume netedă, purificată, naturalizată 
ar spune „o fermă pentru animale …). 

Unii vor spune: „BHL iar ne dă lecții”. Ce voia? 150.000 de 
morți de Covid în Franța? Batrânii decimați?” 

Hai să vorbim despre asta, despre „ bătrâni”! Au fost lăsa
moară, în casele de bătrâni, de singurătate și întristare. Și din 
câte știu eu, nu a existat niciun fel de criză, când un doctor a 
declarat la TV că „există persoane în vârstă pe care am ales 
nu le conectăm la ventilator”… 

Morții de Covid, ca și cei de cancer sau diabet, nu sunt 
martiri ai istoriei 

Consiliu Științific a lansat ideea unui memorial pentru 
victimele Covidului. Ce credeți? 

Grotesc. Și, mai ales, indecent. Există un memorial al 
Rezistenței. Un monument memorial al Holocaustului și altul 
pentru genocidul armenian. Morții de Covid, ca și cei de cancer 
sau diabet, nu sunt martiri ai istoriei. 

Ce părere aveți despre Didier Raoult? 

Acesta este tipul de dezbateri la care a dat na
perioadă de nebunie. 

Au fost intelectualii la înălțime în această criză?

Depinde care. Cu siguranță nu cei care s-au coco
morților pentru a ne vinde lumea de după. 

Regreți că virusul a fost singurul subiect în ultimele trei luni. 
Ce alt eveniment ar fi trebuit să ne atragă atenția?

Toate. Am trăit – și uneori continuăm să trăim 
paralelă în care nu exista nimic altceva decât cifrele 
infectaților, curbe care trebuiau aplatizate, vârfuri, clopote, 
modele matematice. Un « novmonde » într-un fel. Adio mizeria 
lumii! Nu voi uita ziua în care m-am întors din Bangladesh, din 
taberele Rohingya. A fost perioada în care Fran
granițele. Pe rețelele de socializare (din ce în ce mai 
antisociale) devenisem un cetățean rău, un poluator al planetei, 
un criminal cu CO2. Este trist. 
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șnuința” cu măsurile de siguranță care devin 

regulă. Pentru un filosof, există în toate acestea un parfum de 
„servitute voluntară” în modul La Boétie (dau regatul 

ței) și de „sfârșit de 
(o lume netedă, purificată, naturalizată – un Orwellian 

ții”. Ce voia? 150.000 de 
 

Hai să vorbim despre asta, despre „ bătrâni”! Au fost lăsați să 
și întristare. Și din 

știu eu, nu a existat niciun fel de criză, când un doctor a 
declarat la TV că „există persoane în vârstă pe care am ales să 

ții de Covid, ca și cei de cancer sau diabet, nu sunt 

Științific a lansat ideea unui memorial pentru 

Și, mai ales, indecent. Există un memorial al 
ței. Un monument memorial al Holocaustului și altul 
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Acesta este tipul de dezbateri la care a dat naștere această 
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țele. Pe rețelele de socializare (din ce în ce mai 
n poluator al planetei, 

 
 

93 de pagini secrete privind manipularea 
așa-zisei ”pandemii”

        Guvernul german, mai precis ministerul de interne, 
mai precis, unitatea KM4 din acesta, responsabilă cu 
„protecția infrastructurilor critice”, 
de profesori din mai multe universită
privind covidul.  

um concluziile acestuia nu au fost pe placul guvernului 
– în realitate el este cu adevărat devastator atât pentru 
Germania cât şi pentru tot restul statelor implicate în 

manipularea aşa-zisei pandemii, –
documentului în sertarele instituţiei. 

Manipularea așa-zisei ”pandemii” 

Un  neamţ cu conştiinţă, funcţionar chiar în cadrul acelei 
unităţi, Stephen Kohn a decis că sunt de ajuns crimele de până 
acum, că ele trebuie să înceteze de îndată şi că populaţia trebuie 
să ştie adevărul. Aşa că a predat spre publicare raportul cu 
pricina, în 9 mai, revistei liberal
Einblick unul dintre cele mai populare produse de presă 
alternativă din Germania. 

În esenţă, raportul de 93 de pagini, intitulat
crizei” neagă afirmaţiile autorităţilor locale şi internaţionale şi 
campania din media privind periculozitate
semnalează gravele consecinţe, asupra mult mai multor 
germani, ale politicilor şi măsurilor aplicate în această 
perioadă. Iată câteva dintre pasajele cheie ale raportului:

Periculozitatea lui Covid-19 a fost supraestimată: probabil ca 
pericolul pe care il reprezinta noul virus nu a depă
moment nivelul normal.    

Oamenii care mor din Corona sunt, în esen
statistic anul acesta, deoarece au ajuns la sfâr
trupurile lor slăbite nu mai pot face fa
aleatoriu zilnic (inclusiv cei aproximativ 150 de viru
circulă în prezent). 

În întreaga lume, în decurs de un sfert de an, au existat 
maximum 250,000 de decese de la Covid
1.5 milioane de decese [25,100 în German
de gripă 2017/18. 

Pericolul nu este, evident, mai mare decât cel al multor altor 
virusuri. Nu există nicio dovadă că aceasta a fost mai mult 
decât o alarmă falsă.    

 

C
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93 de pagini secrete privind manipularea 
zisei ”pandemii” 

Guvernul german, mai precis ministerul de interne, și 
KM4 din acesta, responsabilă cu 

   a comandat unui grup 
de profesori din mai multe universități germane un studiu 

um concluziile acestuia nu au fost pe placul guvernului 
în realitate el este cu adevărat devastator atât pentru 

şi pentru tot restul statelor implicate în 
– s-a încercat uitarea 

neamţ cu conştiinţă, funcţionar chiar în cadrul acelei 
is că sunt de ajuns crimele de până 

acum, că ele trebuie să înceteze de îndată şi că populaţia trebuie 
să ştie adevărul. Aşa că a predat spre publicare raportul cu 

în 9 mai, revistei liberal-conservatoare Tichys 
unul dintre cele mai populare produse de presă 

În esenţă, raportul de 93 de pagini, intitulat “Analiza gestionării 
neagă afirmaţiile autorităţilor locale şi internaţionale şi 

campania din media privind periculozitatea covid 19 şi 
semnalează gravele consecinţe, asupra mult mai multor 
germani, ale politicilor şi măsurilor aplicate în această 
perioadă. Iată câteva dintre pasajele cheie ale raportului: 

19 a fost supraestimată: probabil ca 
ul pe care il reprezinta noul virus nu a depășit in nici un 

Oamenii care mor din Corona sunt, în esență, cei care vor muri 
statistic anul acesta, deoarece au ajuns la sfârșitul vieții și 
trupurile lor slăbite nu mai pot face față la niciun stres 
aleatoriu zilnic (inclusiv cei aproximativ 150 de viruși care 

În întreaga lume, în decurs de un sfert de an, au existat 
maximum 250,000 de decese de la Covid-19, în comparație cu 
1.5 milioane de decese [25,100 în Germania] în timpul valului 

Pericolul nu este, evident, mai mare decât cel al multor altor 
virusuri. Nu există nicio dovadă că aceasta a fost mai mult 
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Laureat Nobel: Politica de imunitate în masă este cea 
corectă. Izolarea poate să coste vieți! 

În timpul crizei din Corona, statul s-a dovedit a fi unul dintre 
cei mai mari producatori de stiri false. 

Raportul se concentrează asupra „consecințelor multiple și 
grave ale măsurilor Corona” și avertizează că acestea sunt 
„grave”: mai mulți oameni mor din cauza măsurilor Corona 
impuse de stat decât sunt uciși de virus. 

Sistemul german de sănătate axat pe Corona a amânat şi amână 
operațiile de salvare și întârzie sau reduce tratamentul pentru 
pacienții din afara Corona. Numai în domeniul cancerului sunt 
peste 52.000 de operaţii amânate cu consecinţe fatale în multe 
cazuri. 

Berlinul neagă, oamenii de știință acuză 

Inițial, după publicare, guvernul a încercat să respingă raportul 
ca fiind „munca unui angajat”, iar conținutul său ca „propria sa 
opinie” – iar media oficială, supusă şi stipendiată de stat, a 
evitat subiectul, nu au fost puse întrebări. Asemănător, 
politicienii. Însă raportul a fost elaborat de un grup 
numit de ministerul de interne și compus din experți medicali 
externi din mai multe universități germane, iar autori
au emis un comunicat de presă comun pe 11 mai, mustrând 
guvernul pentru ignorarea sfaturilor experților și solicitând 
ministrului de interne să comenteze oficial declara
experților: 

Măsurile terapeutice și preventive nu ar trebui să 
niciodată mai multe prejudicii decât boala însăși. Scopul lor ar 
trebui să fie protejarea grupurilor de risc, fără a pune în 
pericol disponibilitatea asistenței medicale și sănătatea întregii 
populații, din păcate, așa cum s-a întâmplat. 

Noi, cei din practica științifică și medicală ne confruntăm zilnic 
cu daune secundare ale măsurilor Corona asupra pacien
noștri. 

Prin urmare, solicităm Ministerului Federal de Interne să 
comenteze comunicatul nostru de presă, Și sperăm să avem o 
discuție pertinentă cu privire la măsurile [Corona], una care 
să conducă la cea mai bună soluție posibilă pentru întreaga 
populație. 
 
În 23 mai, în ziarul german Das Bild a apărut un articol 
intitulat: „Consecințe dramatice ale măsurilor Corona: 
de operaţii de cancer amânate! 

“Împușcarea” denunțătorului. Ignorarea mesajului

După cum a relatat Der Spiegel pe data de 15 mai: Stephen 
Kohn a fost suspendat din funcţie. Acesta a fost sfătuit să 
obțină un avocat și i-a fost confiscat laptopul său de lucru.
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a dovedit a fi unul dintre 

țelor multiple și 
și avertizează că acestea sunt 

ți oameni mor din cauza măsurilor Corona 

Sistemul german de sănătate axat pe Corona a amânat şi amână 
țiile de salvare și întârzie sau reduce tratamentul pentru 

Numai în domeniul cancerului sunt 
cu consecinţe fatale în multe 

țial, după publicare, guvernul a încercat să respingă raportul 
ținutul său ca „propria sa 

diată de stat, a 
evitat subiectul, nu au fost puse întrebări. Asemănător, 

Însă raportul a fost elaborat de un grup științific 
și compus din experți medicali 
ți germane, iar autorii acestuia 

au emis un comunicat de presă comun pe 11 mai, mustrând 
ților și solicitând 

ministrului de interne să comenteze oficial declarația comună a 

și preventive nu ar trebui să aducă 
și. Scopul lor ar 

trebui să fie protejarea grupurilor de risc, fără a pune în 
ței medicale și sănătatea întregii 

științifică și medicală ne confruntăm zilnic 
cu daune secundare ale măsurilor Corona asupra pacienților 

Prin urmare, solicităm Ministerului Federal de Interne să 
Și sperăm să avem o 

tă cu privire la măsurile [Corona], una care 
ție posibilă pentru întreaga 

a apărut un articol 
or Corona:  52.000 

șcarea” denunțătorului. Ignorarea mesajului. 

pe data de 15 mai: Stephen 
Kohn a fost suspendat din funcţie. Acesta a fost sfătuit să 

a fost confiscat laptopul său de lucru. 

Emblematică a fost abordarea adoptată de Günter Krings, 
denunțătorului, în numele ministerului. Întrebat dacă va trata 
documentul cu seriozitate, Krings a răspuns:
Dacă începeți să analizaţi astfel de lucrări, curând veți invita 
băieții cu pălării din folie de cositor la audierile parlamentare
(Bărbații în pălării din folie de cositor 
este un termen folosit pentru a descrie persoanele care cred în 
teoriile conspirației.) 

Într-adevăr, un articol al lui Der Spiegel care discută despre 
mişcarea de protest împotriva Corona si consecintele raportului 
scurs contineau de cel putin 17 ori cuvantul “conspiratie”!
nicio discuţie despre problemele ridicate chiar de raport.
În afara Germaniei, știrile au fost practic neraportate.

 
Fenomenul Pitești și reeducarea Covid

 
 
          Este halucinant cât de repede au renun
fără mari împotriviri, la libertatea lor.

ișcările din câteva state americane sau de la Belgrad 
au fost excepții sporadice. Omenirea s
 

Priviți cu doar câteva luni în urmă și 
amintire nu este teoria conspirației. Este viața normală.
 
Motivul acestei dramatice schimbări este o boală cât se poate 
de reală, contagioasă și uneori letală. Însă, nici pe departe la fel 
de devastatoare ca holera, variola sau ciu
care nu au modificat totuși stilul de viață al omenirii.
 
Noua boală servește ca pretext pentru instituirea unei dictaturi 
globale. Nu este teoria conspirației, este realitate. Dovezile sunt 
la îndemâna oricărui om care vrea să gând
 
Tendința instituirii unei dictaturi „infecțioase” este, cum am 
spus, globală. Există însă diferențe de la țară la țară. Poporului 
român pare să i se fi rezervat varianta „hard”.
 
Am fost preveniți. Noul val de isterie, deasupra căruia este 
fluturată creșterea numărului de infectări, dar este discret trecut 
sub tăcere numărul mic de decese, plus apelul patetic, repetat 
două zile la rând de președintele Iohannis, ca toate forțele 
politice să se unească (inclusiv scârbavnicul PSD) pentru a 
apăra țara de pandemie, era necesar să ne pună în gardă.
 
Parlamentul a votat o lege criminală. Liberticidă. O lege care 
face din România un sinistru poligon de încercare, fără 
precedent în lumea civilizată. Parlamentul României, garantul 
democrației, a votat cu toate mâinile 
stahanovist legea prin care un popor întreg este băgat la 
pușcărie. Fără speranță de scăpare. 

Nu doar Covid-ul ci orice altă infecție ne va zăvorî de acum 
înainte, pentru orice strănut, după cum stabile
în halate albe, încheiate prost, de sub care se vede uniforma de 
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Emblematică a fost abordarea adoptată de Günter Krings, șeful 
torului, în numele ministerului. Întrebat dacă va trata 

documentul cu seriozitate, Krings a răspuns: 
ți să analizaţi astfel de lucrări, curând veți invita 

ții cu pălării din folie de cositor la audierile parlamentare. 
n folie de cositor – Aluhut în germană – 

este un termen folosit pentru a descrie persoanele care cred în 

adevăr, un articol al lui Der Spiegel care discută despre 
mişcarea de protest împotriva Corona si consecintele raportului 
scurs contineau de cel putin 17 ori cuvantul “conspiratie”! Dar 
nicio discuţie despre problemele ridicate chiar de raport. 

știrile au fost practic neraportate. 

ști și reeducarea Covid 

Este halucinant cât de repede au renunțat oamenii, 
fără mari împotriviri, la libertatea lor. 

șcările din câteva state americane sau de la Belgrad 
ții sporadice. Omenirea s-a supus. 

ți cu doar câteva luni în urmă și comparați. Ce vedeți în 
ției. Este viața normală. 

Motivul acestei dramatice schimbări este o boală cât se poate 
și uneori letală. Însă, nici pe departe la fel 

de devastatoare ca holera, variola sau ciuma, flageluri cumplite, 
și stilul de viață al omenirii. 

ște ca pretext pentru instituirea unei dictaturi 
ției, este realitate. Dovezile sunt 

la îndemâna oricărui om care vrea să gândească singur. 

ța instituirii unei dictaturi „infecțioase” este, cum am 
țe de la țară la țară. Poporului 

român pare să i se fi rezervat varianta „hard”. 

ți. Noul val de isterie, deasupra căruia este 
șterea numărului de infectări, dar este discret trecut 

sub tăcere numărul mic de decese, plus apelul patetic, repetat 
ședintele Iohannis, ca toate forțele 

politice să se unească (inclusiv scârbavnicul PSD) pentru a 
țara de pandemie, era necesar să ne pună în gardă. 

Parlamentul a votat o lege criminală. Liberticidă. O lege care 
face din România un sinistru poligon de încercare, fără 
precedent în lumea civilizată. Parlamentul României, garantul 

u toate mâinile și cu entuziasm 
stahanovist legea prin care un popor întreg este băgat la 

ție ne va zăvorî de acum 
înainte, pentru orice strănut, după cum stabilește Polituburo-ul 

alate albe, încheiate prost, de sub care se vede uniforma de 
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caraliu. 
 
Orice persoană devine „suspectă” și poate fi închisă/internată 
după placul puterii. Bunurile, deoarece riscă să fie contaminate, 
îi sunt confiscate „suspectului”, care nu știe când și d
mai revedea. 

Președintele Colegiului Medicilor din România, a făcut la 
Radio România Actualități o declarație de neimaginat nici 
măcar în China ori în republicile bananiere:
„Suntem în război”, a zis Gheorghe Borcean. „
ordinele autorităților se respectă ad litteram! Nu că am dori să 
punem pumnul în gură cuiva, dar colegii noștri medici este 
necesar să se abțină de la a exprima opinii care contravin 
părerii comune.”  

Pluralismul științific tocmai a fost scos în afara legii cu un 
mârâit de buldog încolțoșat. Dictatura medicală a fost 
proclamată oficial. 

Poate că există un blestem în gena poporului român, de este 
sortit să fie cobai în tot felul de experimente funeste, unice în 
istorie: Decembrie 1989 și mineriadele – mai recent, ori 
Fenomenul Pitești – cu câteva decenii în urmă. 

Situația de acum din România începe să semene tot mai frapant 
cu tortura psihică din beciurile Piteștiului. Ca și ea, tirania 
Covid urmărește distrugerea psihică a persoanei, schimbarea sa 
într-o pastă amorfă și fără personalitate, din care să fie modelat 
„Omul Nou”, caracterizat printr-o supușenie entuziastă față de 
Noua Ordine.  

Acum, ca și atunci, principala unealtă de „reeducare” este 
Teroarea. 
 
Omul Covid, la fel ca Omul Pitești, este în general dispus să 
renunțe la orice fel de drepturi pentru a scăpa cu viață. Orice 
viață, chiar și una de vierme. Supraviețuirea, sub
preferabile morții. 

Noii torționari, care joacă astăzi rolurile mardeiașilor lui 
Țurcanu, au fost la început doctorii-politruci care, în loc să 
trateze și să vindece, apar toată ziua la televizor și țin discursuri 
propagandistice, astenizând și îngrozind populația.
 
Însă rândurile torționarilor se îngroașă de la o zi la alta. În linia 
a doua, ascunsă sub poalele halatelor albe, dar tocmai de acea 
mai gălăgioasă și mai agresivă, se află Presa Reeducată. Citând 
cu emfază din „Teoria Covid-ului – Cursul Scurt
judece. Sau judecând și acceptând minciuna. Împărțită în două: 
inepți și ticăloși. 

La fel ca la Pitești, „reeducații” devin „torționari” la rândul lor, 
față de cei din jur. Își îndoctrinează, își ceartă și își sperie 
familia și prietenii. Reînvie agresivitatea domestică din vremea 
FSN și a minerilor, când se destrămau familii din cauza 
nepotrivirii politice. 
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și poate fi închisă/internată 
după placul puterii. Bunurile, deoarece riscă să fie contaminate, 

știe când și dacă le va 

ședintele Colegiului Medicilor din România, a făcut la 
ție de neimaginat nici 

măcar în China ori în republicile bananiere: 
”, a zis Gheorghe Borcean. „Și, în război, 

! Nu că am dori să 
ștri medici este 

țină de la a exprima opinii care contravin 

științific tocmai a fost scos în afara legii cu un 
țoșat. Dictatura medicală a fost 

Poate că există un blestem în gena poporului român, de este 
sortit să fie cobai în tot felul de experimente funeste, unice în 

mai recent, ori 

ția de acum din România începe să semene tot mai frapant 
știului. Ca și ea, tirania 

ște distrugerea psihică a persoanei, schimbarea sa 
și fără personalitate, din care să fie modelat 

șenie entuziastă față de 

și atunci, principala unealtă de „reeducare” este 

general dispus să 
țe la orice fel de drepturi pentru a scăpa cu viață. Orice 

ță, chiar și una de vierme. Supraviețuirea, sub-viețuirea sunt 

ționari, care joacă astăzi rolurile mardeiașilor lui 
politruci care, în loc să 

și să vindece, apar toată ziua la televizor și țin discursuri 
și îngrozind populația. 

ționarilor se îngroașă de la o zi la alta. În linia 
halatelor albe, dar tocmai de acea 

și mai agresivă, se află Presa Reeducată. Citând 
Cursul Scurt”. Fără să 

și acceptând minciuna. Împărțită în două: 

ști, „reeducații” devin „torționari” la rândul lor, 
ță de cei din jur. Își îndoctrinează, își ceartă și își sperie 

și prietenii. Reînvie agresivitatea domestică din vremea 
și a minerilor, când se destrămau familii din cauza 

La fel ca la Pitești, sentimentul de vinovăție este generalizat. 
Ești suspect de Covid, posibil purtător al bolii mortale. Ești o 
armă letală la tâmpla aproapelui. Fii deci smerit, supus, prive
în țărână și așteaptă verdictul specialiștilor pentr
meriți să trăiești în societate! 

Atenție, însă, favorul este temporar. Mâine virusul se poate 
instala și în tine! 

Să mergi la biserică sau la cârciumă, ba chiar 
a devenit un privilegiu. „Vrei să mori? N
omorî și pe alții!” Acesta este sloganul cu care 
gura și iala. 

(Din străfundurile memoriei reapare acel sentiment difuz de 
neliniște când erai oprit de miliție pe stradă, în timpul lui 
Ceaușescu, și te așteptai să îți găsească ceva în neregu
grupă sanguină în buletin, nu locuiești în zonă, ai plete, porți 
blugi. „Ai făcut tu ceva”, îți dădea de înțeles organul vigilent, 
lovindu-și rău-prevestitor pulanul de vipu

În faza finală, „reeducatul” renunță la orice ideal propriu, la 
credințele, convingerile și pasiunile sale, la viața sa. Se dezice 
de sine, de toți cei apropiați și de Dumnezeu.
Sfârșește prin a-și accepta torționarul, a avea nevoie de el, a
idolatriza, oricât de imbecil și abject este.

„A câștigat bătălia cu el însuși: îl iube

 

Radiografia pălmaşului român

 

Prof. dr. Vicu MERLAN 

           După 1989, prin redeschiderea frontierelor pentru 
toţi românii, asistăm la o emigrare masivă, în căutarea unui 
trai mai bun, a mii şi chiar milioane 

irajul Occidentului, dar şi curiozitatea de a vedea ce 
este dincolo de Cortina de Fier,
numeroşi români să-şi părăsească obârşia spre a

satisface curiozitatea sau chiar situaţia materială.

Cele mai mari emigrări s-au făcut după 2007, spre ţările 
Europei, atât la muncă cât şi în scop turistic. Traiul confortabil, 
nu neapărat mai bun, i-au atras magnetic 
determinându-i pe unii chiar să rămână definitiv pe acele 
teritorii. Pentru cei care s-au stabilit, obţinerea unui număr 
(echivalentul unei pseudocetăţenii) sau chiar a cetăţeniei acelui 
stat, le-au permis să penetreze piaţa locurilor de muncă, cu un 
grad mai uşor de periculozitate. Aceasta în cazurile cele mai 
fericite, însă munca grea, istovitoare, uneori degradantă, alături 
de alţi pălmaşi străini: negrii, arabi, asiatici etc, o duc românii. 
Chiar şi în rândul imigranţilor din acele ţări, românul este 
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ști, sentimentul de vinovăție este generalizat. 
ști suspect de Covid, posibil purtător al bolii mortale. Ești o 

armă letală la tâmpla aproapelui. Fii deci smerit, supus, privește 
țărână și așteaptă verdictul specialiștilor pentru a afla dacă 

ție, însă, favorul este temporar. Mâine virusul se poate 

Să mergi la biserică sau la cârciumă, ba chiar și să ieși din casă, 
Vrei să mori? N-ai decât, dar nu-i 

” Acesta este sloganul cu care ți se închide 

(Din străfundurile memoriei reapare acel sentiment difuz de 
ște când erai oprit de miliție pe stradă, în timpul lui 
șescu, și te așteptai să îți găsească ceva în neregulă: lipsă 

ști în zonă, ai plete, porți 
ți dădea de înțeles organul vigilent, 

prevestitor pulanul de vipușcă.) 

ță la orice ideal propriu, la 
țele, convingerile și pasiunile sale, la viața sa. Se dezice 

ți cei apropiați și de Dumnezeu. 
și accepta torționarul, a avea nevoie de el, a-l 

și abject este. 

ște pe Fratele cel Mare.” 

Radiografia pălmaşului român 

Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi 

După 1989, prin redeschiderea frontierelor pentru 
toţi românii, asistăm la o emigrare masivă, în căutarea unui 
trai mai bun, a mii şi chiar milioane de români. 

irajul Occidentului, dar şi curiozitatea de a vedea ce 
Cortina de Fier, i-a determinat pe 

şi părăsească obârşia spre a-şi 
satisface curiozitatea sau chiar situaţia materială. 

au făcut după 2007, spre ţările 
Europei, atât la muncă cât şi în scop turistic. Traiul confortabil, 

magnetic pe mulţi concetăţenii, 
i pe unii chiar să rămână definitiv pe acele 

au stabilit, obţinerea unui număr 
(echivalentul unei pseudocetăţenii) sau chiar a cetăţeniei acelui 

au permis să penetreze piaţa locurilor de muncă, cu un 
grad mai uşor de periculozitate. Aceasta în cazurile cele mai 

istovitoare, uneori degradantă, alături 
de alţi pălmaşi străini: negrii, arabi, asiatici etc, o duc românii. 
Chiar şi în rândul imigranţilor din acele ţări, românul este 
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discriminat cu bună ştiinţă, fiind plătit, în ciuda acestui fapt, 
mai puţin decât ceilalţi şi cu mult mai puţin faţă de cetăţenii 
acelor ţări. 

 
Plantatori români în sudul Suedia (Vaxjo) - 2007 

După 2007, o emigrare masivă s-a făcut la muncile sezoniere, 
în special de forţa de muncă tânără din România. Încet, dar 
sigur, satele din România sunt depopulate, rămânând pe timpul 
sezonului agricol (fără forţă de muncă vitală) doar bătrânii, 
copii şi prăpădiţii satului. 

Bruma de profit, pentru cei care au familii sau sunt chibzuiţi, în 
urma celor 3-6 luni de muncă de pălmaş, este investită în 
construcţii de case, achiziţionarea unei bucate de pământ, 
maşini, obiecte ce asigură un confort minim fiecăruia. 

 
Plantatori români în sudul Suedia (Vaxjo) - 2007 

Fiindcă în România, cu un salariu de bugetar, nu-ţi poţi permite 
cele necesare unui trai decent, decât cu un sacrificiu financiar 
major, în cazul în care nu prea ai copii, m-am hotărât încă din 
2004, dar mai ales după 2007, să iau drumul bejănăriei spre 
unele state dezvoltate ale Europei: Germania, Suedia, Finlanda, 
Norvegia şi Franţa. 

 Lucrând în aceste ţări, pe sezoane, dar nu în ani succesivi, în 
regiuni diferite ale Europei (nordul, sudul şi centrul 
continentului) în medii diferite, cu grupe de oameni diferiţi, am 

putut analiza, radiografia, atitudinea şi felul de a fi al 
pălmaşului român. 

Prin urmare, cu mintea limpede, am tras mai multe concluzii, 
ce sunt evidente la majoritatea celor care vin şi pleacă din şi 
înspre ţările dezvoltate.  

 
La plantat brazi în Laponia - 2012 

Am luat ca studiu de caz două ţări dezvoltate ale Europei: 
Franţa şi Suedia. Patronatul din cele două ţări este oarecum 
diferit faţă de alte ţări, spre exemplu Spania, Italia sau Anglia, 
unde sunt la muncă mulţi români. 

 
Franţa (Montelimar) - 2017 

Patronatul şi sindicatele din Franţa înclină spre o anumită 
afinitate cu cele din Italia şi Spania, iar cel suedez cu state 
precum Anglia şi Germania. 

Din discuţiile cu cei care au lucrat în Italia şi Spania, prin 
comparaţie cu Franţa, locurile de muncă sunt ceva mai bine 
plătite, dar românii, ca în toate locurile, sunt marginalizaţi şi 
chiar discriminaţi, chiar dacă nu este vizibil aceasta la prima 
vedere. De exemplu, atunci când am muncit la altoit pomi 
fructiferi în Franţa, în apropiere de Marsillia, arabii, care erau 
angajaţi, nu sezonieri, efectuau un număr mai mic de operaţiuni 
de altoire şi pregătire pentru altoire, deci un consum mai mic de 
energie decât români, deşi numărul de ore era acelaşi, însă 
salariul cu cel puţin 1/3 mai mare, chiar dacă noi lucram, de 
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cele mai multe ori câte două - trei ore peste program şi jumătate 
de zi sâmbăta. Un alt exemplu: în Suedia, la plantat brazi şi 
pini, unde locurile cele mai grele de plantat (cu pietre, mlaştini, 
teren abrupt şi la mare depărtare, unde trebuia să cari în spate, 
la o distanţă de peste 1,5 km o greutate de peste 50 kg, pe vânt, 
ploaie sau soare intens şi apoi să revii cu altele etc), erau 
destinate predilect pălmaşului român. Aceasta în condiţiile în 
care ceilalţi plantatori (suedezi sau africani) aveau terenuri 
cvasiplane, nisipoase, cu pietre puţine, în apropiere de drumuri 
etc.  

 
Franţa (Blanchete) - 2017 

La această corvoadă se adăuga mulţime insectelor: ţânţari sau 
gâze–vampir, ce făceau imposibilă plantarea, fără mască de 
protecţie penru întreaga faţă şi chiar vremea ploioasă (uneori 
ploua necontenit, zi de zi, săptămâni la rând, mai ales dimineaţa 
până la prânz). Chiar dacă aveam avantajul, de a nu mai fi 
insecte, în timpul ploilor munca se îngreuna datorită hainelor 
impermeabile sufocante (la temperaturi uneori de peste 200 C) a 
greutăţii plantelor îmbibate cu apă, a mlaştinii şi solului 
alunecos. Pe lângă acestea se aduna greaua adaptare a 
organismului la mediul nordic, datorită zilei continui, fără 
întuneric, fiind obligaţi să punem în ferestre, pături închise, 
spre a nu pătrunde lumina de afară, pentru a putea dormi câteva 
ore noaptea. 

Dar, spre a umple paharul la stresul depărtării de cei dragi, la 
dorul de glie, apare un alt factor, greu de suportat, cel uman. 
Mulţi compatrioţii, cu o empatie erodată şi cu un egou foarte 
puternic, semianalfabeţi, mulţă provenind din familii 
dezmembrate cu o educaţie precară, pătrunşi de spiritul 
manelelor ţigăneşti, din dorinţa morbidă de a fi măcar aici mici 
şefuleţi, în ochi patronului străin devin zeloşi, vărsându-şi 
veninul ignoranţei pe concetăţenii lor. Atitudinea lor obedientă 
şi slugarnică, îmi amintea de slugile executante ale 
comunismului, alcătuite din văcarii şi ciobanii satelor ce erau 
promovaţii la rang de primar, securist sau miliţian, care, prin 
zelul lor bolnăvicios, îşi torturau proprii învăţători, preoţi sau 
chiar rudele apropiate. 

Analogia e doar de atitudine, deoarece în orice moment puteai 
renunţa la slujbă, întorcându-te în ţară. De cele mai multe ori 
aceasta nu se petrecea din mai multe motive: preţul mare al 

transportului, datoriile faţă de cămătarii de la bănci, traiul cu un 
salariu pe care-l lungea-i de la o lună la alta etc, astfel încât, de 
voie de nevoie, trebuia să suporţi acestea cu un oarecare 
demnitate. 

 
Suedia (Bjorholm-Umea) - 2020 

De cele mai multe ori se adăuga, datorită concetăţenilor 
ignoranţi şi fără bun simţ, intoxicarea zi de zi cu manele şi fum 
de ţigară. Dependenţa lor faţă de aceste droguri moderne 
(alcool, tutun, cafea şi sucuri), le storcea peste jumătate din 
bruma de câştig pe care o dobândeau prin munca prestată. De 
exemplu, la sfârşit de săptămână (de sâmbăta la amiază până 
duminica seara), preferau să se îmbuibe cu alcool şi tutun, să 
asculte la volum  maxim manele, să trândăvească la TV sau pe 
facebook. Puţini dintre ei au preferat să meargă cu mine, să 
vizităm cetăţi, muzee, castele, dar niciunul nu s-a deranjat, atât 
în Franţa cât şi în Suedia, să urce pe înălţimile cu gheţari sau 
fiordurile din Munţii Scandinaviei, sau pe cotele medii ale 
Alpilor Francezi. De asemenea, nu au dorit să viziteze oraşele 
renumite ale Franţei (Marsillia, Lion, Paris etc) sau ale Suediei 
şi Norvegiei (Stockholm, Narvik (Parisul Nordului), Galivare 
etc), pe motiv că sunt cheltuieli suplimentari mari. Însă, la un 
calcul simplu, elementar, am constatat, că aceştia cheltuiau  la 
sfârşitul săptămânii, mai mulţi bani la cazare, pe alcool sau alte 
droguri moderne, decât cheltuiam personal pe hrană sau 
transportul dintr-un loc în altul. 

 Pe ansamblu, am constatat, în ciuda faptului că românul este 
marginalizat ca naţiune, de către celelalte state ale Europei, 
acesta şi din cauza atitudinii obediente a politicienilor corupţi 
din sistem, de oportuniştii individuali, că o mare majoritate a 
concetăţenilor noştri se complac într-o ignoranţă crasă, 
accentuându-şi sărăcia şi degradarea fizică, prin consumul 
regulat de produse ce-i prejudiciază sănătatea fizică şi mintală. 
Acest fapt este vizibil şi în ţară, dar la un număr mai mic de 
cetăţeni.  

În ultima vreme, acest fenomen al obedienţei şi nepăsării de 
sine şi semenii săi, se întrevede vizibil prin atitudinea voită, 
ignorantă, de acceptare, a unor măsuri ale politicienilor corupţi 
şi servili, de a se lăsa manipulaţi şi a accepta restrângerea 
drepturilor fundamentale, privind siguranţa şi integritatea 
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fizică, restrângeri care contravin Constituţiei României şi 
Legilor Drepturilor Omului. 

 

SUA – Dezvăluiri: Rebeliunea a fost 
pregătită de mult pentru a bloca 

realegerea lui Trump 

Efortul lui Donald Trump de a lovi în interesele globaliste ale 
neomarxiștilor din SUA și de pretutindeni este cea mai mare 
nenorocire pentru „progresiștii” care vor să conducă lumea cu 
ajutorul dictaturii minorităților (sexuale, etnice și religioase) 
împotriva majorităților, cu ajutorul instrumentului de cenzură 
comunistă numit „corectitudine politică” și prin programarea 
mentală a tinerelor generații, menite să devină soldați ai acestei 
periculoase ideologii. 

Ceea ce progresiștii nu și-au imaginat că este posibil, adică să 
scape din mână frâiele manipulării globale, s-a petrecut odată 
cu alegerea lui Donald Trump ca președinte, un șoc politic cu 
consecințe globale dramatice pentru interesele lor.

De altfel, la puțină vreme după alegerea sa ca președinte al 
SUA, milioane de oameni au fost mobilizați să iasă în stradă 
pentru a-l da jos, în timp ce analiștii politici ai democraților 
americani își frecau mâinile cu bucurie afirmând că Trump nu 
are cum să reziste pe fotoliul de la Casa Albă mai mult de 
câteva luni. 

Lucrurile nu au stat așa, iar Trump a stricat o grămadă de jocuri 
neomarxiste, între timp. 

Acum urmează noile alegeri și cum în SUA președintele chiar 
are putere, nu ca în România sau în alte țări, democrații 
progresiști – neomarxiști americani sunt disperați să câști
alegerile. Dacă nu o fac, dezastrul va fi și mai mare pentru ei.

Dacă vor câștiga alegerile, vă asigur că democrații vor aduce 
rapid câteva milioane de imigranți pe teritoriul SUA și în scurt 
timp le vor da cetățenie americană și drept de vot pentru a
securiza controlul asupra Americii. 

Privind lucrurile din această perspectivă, mizele sunt uria
adversarii lui Trump s-au pregătit din timp pentru a crea 
anarhie, cu prima ocazie oferită, scopul final fiind înfrângerea 
lui Donald Trump, chiar cu prețul unor mari distrugeri și 
pierderi pentru SUA. Pretextul protestelor din aceste zile este 
lupta împotriva abuzurilor poliției și a rasismului. Scopul este 
capul lui Trump! 

În continuare, vă invit să citiți o analiză făcută de Evz.ro pe 
această temă… 

Evz.ro: Gruparea anarhistă de stânga, Antifa, pregătea o 
insurecție antiguvernamentală încă de la începutul ciclului 
alegerilor prezidențiale, în luna noiembrie 2019.
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Gruparea anarhistă de stânga, Antifa, pregătea o 
ție antiguvernamentală încă de la începutul ciclului 

țiale, în luna noiembrie 2019. 

Cazul George Floyd și protestele declanșate de el au 
reprezentat catalizatorul pentru aplicarea planului Antifa, în an 
electoral, potrivit unui oficial american din cadrul for
ordine și al mai multor experți privați din domeniul securității 
cu care au discutat ziariștii de la Washington Times.

„Acțiunile Antifa reprezintă o ruptură dură c
unui proces politic pașnic în Statele Unite”, a declarat Rich 
Higgins, fost membru în Consiliul Na
„Ideologia lor marxistă încearcă nu doar să influen
alegerile pe termen scurt, ci și să compromită alegerile ca f
determinant al legitimității politice.” 

Un program de tulburări civile generalizate este o caracteristică 
a grupărilor teroriste interne, indiferent de circumstan
le pun în mișcare, arată ziarul american.

„Alegerea președintelui Trump și rev
reprezintă o amenințare la adresa țelurilor nihiliste ale Antifa”, 
a declarat și Joe Myers, fost oficial al Defense Intelligence 
Agency (serviciul de informații al Pentagonului), expert în 
operațiuni de contracarare a insugențelor. „Ei 
violențe pentru a provoca distrugeri și disperare, care să ducă la 
înfrângerea lui Trump în 2020.” 

Antifa a fost descrisă în mod gre
„antifascistă”, dar manifestațiile sale cu oameni îmbrăcați în 
negru și mascați sunt concepute anume pentru a semăna 
teroare, dezbinare și haos în politica americană.

Președintele Trump a acuzat Antifa pentru haosul care a 
cuprins America: „În ultimele zile, țara noastră a fost căzut în 
mâinile unor anarhiști profesioniști, bande violente, 
incendiatori, jefuitori, criminali, rebeli, antifa 
în discursul despre violențe rostit luni. 

Consiliul pentru Securitate Națională de la Casa Albă 
analizează informațiile pe care le-a primit de la agen
specializate, cerând în același timp rapoarte despre activitatea 
FBI. 

Coronacriza va accelera crearea „Marii 
Troici” Moscova – Washington 

       Editorialistul Piotr Akopov încearcă să arate cum ar 
putea evolua situaţia în lume după criza provocată de 
coronavirus și este de părere că sunt premise pentru o nouă 
ediție a „Marii Troici” și instaurarea unei noi ordini globale 
– una multipolară.  

deea că ordinea mondială de după coronavirus va depinde 
în mare parte de China, Statele Unite 
observată la tot mai mulți analişti (de exemplu, în 

China Morning Post) și nu a apărut din senin că totul merge 
inevitabil spre formarea unei asemenea „Mari Troici”, despre 
care se vehicula cu mult înainte de pandemie.

I
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La Statele Unite, desigur, se poate și este necesar să adăugăm și 
Uniunea Europeană – dar nu în calitatea deja obișnuită a unui 
frate mai mic al Occidentului unit, ci ca o putere pe deplin 
independentă. Problema acestei puteri este că se confruntă cu o 
criză de autoidentificare – înțelegând deja că viitorul său nu 
este subordonat alipirii cu America, dar nu are încă voința și 
capacitatea de a juca de sine stătător. Europa nu are o viziune 
globală asupra locului și rolului său în viitor – acest aspect este 
rostit constant de Emmanuel Macron, însă criza provocată de 
coronavirus nu va accelera revenirea ei în calitate de subiect al 
relațiilor internaționale, ci, dimpotrivă, pentru o perioadă va 
slăbi sentimentul de unitate. 

Prin urmare, pe termen scurt, în următorii doi-trei ani, tocmai 
trei jucători activi cu greutate mare vor avea o influență 
decisivă asupra reconstrucției ordinii mondiale. 

Slăbiciunea economică a Rusiei – în comparație cu China și 
Statele Unite – nu o privează de statutul de membru al celor trei 
mari, deoarece este compensată de un joc geopolitic activ pe 
toate fronturile, experiența istorică și reputația. În primăvara 
anului 2014, anume Rusia a fost cea care a deschis un nou 
capitol în istoria lumii – care a răspuns la provocarea Ucrainei 
cu Crimeea și a provocat astfel Statele Unite să încerce să 
blocheze și să izoleze țara de întreaga lume, să aranjeze un 
boicot universal împotriva Rusiei. Încercarea a fost un eșec – 
care a arătat tuturor că întreaga lume americană s-a redus până 
la Atlantic, adică la NATO. Rusia nu s-a reorientat doar spre 
est și sud – ci a devenit pentru restul lumii purtătorul 
standardului împotriva ordinii mondiale atlantice. O asemenea 
autoritate nu poate fi cumpărată pe bani și aceasta împreună cu 
abilitatea geopolitică a Kremlinului – compensează greutatea 
economică insuficientă a Rusiei în comparație cu China și 
SUA. 

Dar cum va influența Marea Troică noua ordine mondială? 
SUA sunt o superputere intrată în declin, China câștigă forță, 
dar care este locul Rusiei? Rusia nu este doar o greutate pe 
cântar, înclinând balanța într-o parte sau în cealaltă, Rusia este 
mai degrabă un străjer care stabilește reguli, având suficientă 
autoritate pentru a elabora noi reguli. Împreună cu China, Rusia 
pledează pentru o tranziție treptată de la lumea post-americană 
la una multipolară – cu mai multe centre de putere, echilibrul și 
rivalitatea dintre acestea vor crea contururile unei noi ordini 
mondiale. Nu veșnice, dar mult mai stabile decât prezenta care 
se prăbușește. În acest sens, Rusia și China sunt adevărați aliați. 

Pentru Statele Unite, relațiile din ultima jumătate de secol în 
cadrul triunghiului Rusia - SUA - RPC erau privite în 
conformitate cu preceptele lui Kissinger: dorința de a se asigura 
că relațiile Washingtonului cu Moscova și Beijing sunt mai 
bune decât între Rusia și China. Această formulă nu a 
funcționat mult timp, iar odată cu venirea la putere a lui Xi 
Jinping, adică din 2012, a devenit complet imposibilă. În 
același timp, SUA au continuat să creadă în marele său viitor – 
chiar și după ce în 2014 nu au respectat sfaturile lui Kissinger 
despre pericolul încercărilor de izolare a Rusiei, ceea ce ar 
împinge-o spre China. De fapt, Rusia și China s-au apropiat de 
Crimeea și ar fi continuat acest curs strategic fără ea. Conflictul 

dintre Occident și Rusia nu a făcut decât să evidențieze și să 
accelereze aceste procese. Dar Washingtonul a continuat să se 
distreze cu iluzii: nu-i nimic strașnic, există contradicții atât de 
profunde și ireparabile între Rusia și China încât alianța lor nu 
poate fi stabilă, oricum va sfârși în conflict sau se va răci, deci 
nimic nu amenință conducerea globală a SUA din această parte. 

În această stare de fapt a ajuns SUA în preajma anului 2016, 
când Donald Trump a ajuns la putere pe neașteptate pentru 
atlantiști. Care a început un război comercial cu China și a vrut 
să se apropie de Rusia – adică se pare că a acționat exact 
conform schemei lui Kissinger. Cu toate acestea, în realitate, 
Trump nu reprezenta deloc acele Statele Unite care au făcut 
jocul anterior în cadrul Marii Troici – a fost o nouă Americă 
anti-globalistă, al cărei interes era să devină mai puternică ca 
stat națiune, și nu cu orice preț (inclusiv degradarea propriei 
țări) pentru susținerea hegemoniei globale a elitelor 
supranaționale atlantiste. Adică, în cadrul triunghiului, s-au 
adunat trei dușmani ai ordinii mondiale existente – o situație 
unică. 

 

Desigur, a ajunge la un acord între Trump, Putin și Xi este încă 
foarte dificil – nimeni nu anulează contradicțiile geopolitice, 
comerciale, financiare și altele asemenea între aceste puteri. 
Dar acestea sunt contradicții tocmai între statele naționale 
(imperii, state de civilizație), adică cele care există în același 
sistem de coordonate, și nu între proiectul globalist de unificare 
și hegemonie mondială (bazându-se pe Statele Unite) și țările 
care își apără dreptul de a exista a modelului civilizațional 
propriu și recunoașterea aceluiași drept pentru ceilalți. 

Troica Trump - Putin - Xi nu a început să capete contur înainte 
de coronavirus din motive evidente și deloc din cauza unui 
război comercial cu China. Era doar în spiritul izolaționismului 
lui Trump și faza sa activă aproape că s-a încheiat cu realizarea 
unui acord parțial literal în ajunul pandemiei globale. Desigur, 
politica de presiune polifuncțională asupra Chinei, la care 
Trump a recurs periodic și pe care au cerut-o în special partea 
globalistă a anturajului său, a împiedicat chiar și posibilitatea 
unei conversații strategice mari între China și Statele Unite – 
dar, în plus, lui Trump i-a fost blocată până și posibilitatea unor 
contacte cu Putin. Cu toate acestea, dacă va fi reales în această 
toamnă, Trump va căpăta mai multă libertate, inclusiv pentru 
acțiuni în cadrul „Marii Troici”. 

Primul pas către crearea acesteia poate fi considerat inițiativa 
lui Vladimir Putin de a organiza un summit al puterilor 
nucleare, membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU, 
cu care a vorbit în ianuarie la Ierusalim. Cele cinci mari puteri, 
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de fapt, ar fi Marea Troică, la care se adaugă Europa 
reprezentată de președintele Macron, deoarece unitatea anglo
saxonă (în special geopolitică) dintre SUA și Marea Britanie, 
pe fundalul Brexitului, a devenit și mai clară. Toată lumea a 
fost de acord cu ideile lui Putin – iar summitul a fost programat 
provizoriu pentru septembrie la New York, unde se va 
desfășura sesiunea Adunării Generale a ONU. 

Coronavirusul a pus în carantină întreaga lume. Dar, după 
căderea pandemiei, Putin și Xi Jinping, la fel ca Macron și 
Johnson, vor putea veni la New York. Cu excep
care, desigur, SUA nu va cădea într-un nou val de isterie anti
chineză, care se încearcă să fie promovat atât de politicieni 
simpli, cât și de pro-atlantiștii declarați. De exemplu, senatorul 
Lindsay Graham, care a declarat că China este responsabilă 
pentru moartea americanilor din cauza infecției cu coronavirus 
și a șomajului, astfel încât Statele Unite este necesar să 
pedepsească China și să o „forțeze să
comportamentul”: 

„Și vreau să începem prin a anula o parte din datoria noastră 
față de China, pentru că ei sunt aceia care este necesar să ne 
plătească, nu noi!” 

Desigur, dacă ceva de genul acesta ar fi ieșit din gura lui 
Trump, atunci nu ar mai fi putut fi vorba despre vreun summit 
în septembrie – Xi Jinping ar fi refuzat pur și simplu să se 
întâlnească cu el. Dar Trump nu va vorbi pe un asemenea ton, 
pentru că America are nevoie de summit chiar mai mult decât 
China, iar criza globală cauzată de coronavirus consolidează 
poziția lui Trump în confruntarea sa cu globaliștii care încearcă 
să-și mențină politica de „hegemonie americană” (pe contul 
SUA). Și Rusia are nevoie de acesta – cu cât mai devreme 
Rusia va începe să negocieze asupra ordinii mondiale post
coronavirus, cu atât va fi mai bine pentru toată lumea.

Deocamdată, „Marea Troică” ne amintește doar de Stalin, 
Roosevelt și Churchill. Dar foarte curând poate ajunge la o 
nouă ediție – totuși, după ce Trump va fi reales președinte al 
Statelor Unite în noiembrie. Apoi în 2021 vom vedea primul 
act al nașterii unei lumi noi. 

Lumea se modifică: Noul Orient
 

Dan DIACONU

      Încep prin a prezenta o mișcare ciudată care a apărut 
de la începutul lunii martie.  

n timp ce luptătorii Houthi sărbătoreau eliberarea provinciei 
Al-Jawf, în insula Socotra își făceau apariția militarii anglo
americani. Insula este un punct strategic esen

poate fi supervizată întreaga zonă. Mult prea neprezentatul 
război din Yemen este un punct mult mai fierbinte decât î
imaginează cei care – din superficialitate sau ne
sub tăcere.   

Î
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de fapt, ar fi Marea Troică, la care se adaugă Europa – 
acron, deoarece unitatea anglo-

și Marea Britanie, 
și mai clară. Toată lumea a 
iar summitul a fost programat 

York, unde se va 

Coronavirusul a pus în carantină întreaga lume. Dar, după 
și Xi Jinping, la fel ca Macron și 

Johnson, vor putea veni la New York. Cu excepția cazului în 
un nou val de isterie anti-

chineză, care se încearcă să fie promovat atât de politicieni 
știi declarați. De exemplu, senatorul 

Lindsay Graham, care a declarat că China este responsabilă 
ției cu coronavirus 

și a șomajului, astfel încât Statele Unite este necesar să 
țeze să-și modifice 

Și vreau să începem prin a anula o parte din datoria noastră 
na, pentru că ei sunt aceia care este necesar să ne 

șit din gura lui 
Trump, atunci nu ar mai fi putut fi vorba despre vreun summit 

și simplu să se 
ntâlnească cu el. Dar Trump nu va vorbi pe un asemenea ton, 
pentru că America are nevoie de summit chiar mai mult decât 
China, iar criza globală cauzată de coronavirus consolidează 

ția lui Trump în confruntarea sa cu globaliștii care încearcă 
țină politica de „hegemonie americană” (pe contul 

cu cât mai devreme 
Rusia va începe să negocieze asupra ordinii mondiale post-
coronavirus, cu atât va fi mai bine pentru toată lumea. 

ște doar de Stalin, 
și Churchill. Dar foarte curând poate ajunge la o 

și, după ce Trump va fi reales președinte al 
Statelor Unite în noiembrie. Apoi în 2021 vom vedea primul 

ul Orient 

Dan DIACONU 

șcare ciudată care a apărut 

n timp ce luptătorii Houthi sărbătoreau eliberarea provinciei 
și făceau apariția militarii anglo-

Insula este un punct strategic esențial de unde 
poate fi supervizată întreaga zonă. Mult prea neprezentatul 
război din Yemen este un punct mult mai fierbinte decât își 

din superficialitate sau neștiință – îl trec 

În tot Orientul este o fierbere imensă generată de noua orientare 
strategică a SUA. Confruntat fiind cu o criză teribilă, 
Washingtonul este obligat să-și revadă strategiile și să
optimizeze cheltuielile militare având ca scop principal 
menținerea unei hălci cât mai mari din actuala influen
tentativa nereușită de destabilizare a Siriei, atunci când Rusia i
a dat Americii cu rigla peste degete asemeni învă
copilului indisciplinat, SUA s-a trezit în fa
care-i fusese prevestită. Brusc, din unipolară lumea a devenit 
multipolară.  

 E normal să fie așa, mai ales în fața evidentei creșteri militare 
a Rusiei și a avansului economic chinez. În timp ce vechii săi 
dușmani dau semne de vivacitate, SUA a devenit omul bolnav 
al planetei. Dezechilibrele sale economice sunt din ce în ce mai 
evidente, iar complexul militaro-industrial e unul evident rămas 
în urmă. Așa cum în urmă cu treizeci de ani Uniunea Sovietică 
a cerut la „masa verde” un răgaz de restructurare, SUA se 
apropie acum cu rapiditate de acel moment. În termeni de timp, 
putem estima că în trei-patru ani se va ajunge la capitularea 
rușinoasă a Americii. 

Însă, așa cum în Uniunea Sovietică a anilor ’80 „intelighenția” 
încerca să pună în acord principalele linii directoare pentru 
salvarea bărcii comuniste, la fel se petrec acum treburi
SUA. Think tank-urile și agențiile guvernamentale scot de la 
naftalină tot felul de planuri în vederea men
mondiale – sau cel puțin a unei hălci corespunzătoare 
eforturi logistice și financiare minime, avându
viitoarele provocări economice. De aceea, ceea ce vom putea 
vedea în continuare în ecuația lumii este un plan pus la punct 
pe scheletul creionat de strategia Rumsfeld/Cebrowski. De 
altfel, investițiile enorme în exploatarea hidrocarburilor de șist 
și revenirea SUA ca principal producător de hidrocarburi ne 
dezvăluie fără prea mari eforturi continuitatea strategiei militar
economice puse la punct la începutul anilor ’90. Rezumând
strategia propunea ca, după ce SUA î
resursele interne nevoile de hidrocarburi, politica 
limiteze la a dicta pe plan mondial cine poate folosi petrolul 
celorlalți. Luați ca exemplu sancțiunile impuse Iranului: țara 
are petrol, dar întrucât nu ascultă de SUA nu
Desigur, strategia ține doar la țările mici, eterogene. Cum însă 
Orientul avea țări mari, monolitice și destul de stabile, a apărut 
nevoia atomizării acestora. 
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și revadă strategiile și să-și 
optimizeze cheltuielile militare având ca scop principal 

t mai mari din actuala influență. După 
șită de destabilizare a Siriei, atunci când Rusia i-

a dat Americii cu rigla peste degete asemeni învățătorului 
a trezit în fața unei lumi noi, 

usc, din unipolară lumea a devenit 

 

șa, mai ales în fața evidentei creșteri militare 
și a avansului economic chinez. În timp ce vechii săi 

șmani dau semne de vivacitate, SUA a devenit omul bolnav 
al planetei. Dezechilibrele sale economice sunt din ce în ce mai 

industrial e unul evident rămas 
șa cum în urmă cu treizeci de ani Uniunea Sovietică 

a cerut la „masa verde” un răgaz de restructurare, SUA se 
apropie acum cu rapiditate de acel moment. În termeni de timp, 

patru ani se va ajunge la capitularea 

șa cum în Uniunea Sovietică a anilor ’80 „intelighenția” 
încerca să pună în acord principalele linii directoare pentru 
salvarea bărcii comuniste, la fel se petrec acum treburile în 

și agențiile guvernamentale scot de la 
naftalină tot felul de planuri în vederea menținerii dominației 

țin a unei hălci corespunzătoare – cu 
și financiare minime, avându-se în vedere 

arele provocări economice. De aceea, ceea ce vom putea 
ția lumii este un plan pus la punct 

pe scheletul creionat de strategia Rumsfeld/Cebrowski. De 
țiile enorme în exploatarea hidrocarburilor de șist 
SUA ca principal producător de hidrocarburi ne 

dezvăluie fără prea mari eforturi continuitatea strategiei militar-
economice puse la punct la începutul anilor ’90. Rezumând-o, 
strategia propunea ca, după ce SUA își va satisface de la 

le de hidrocarburi, politica țării să se 
limiteze la a dicta pe plan mondial cine poate folosi petrolul 

ți. Luați ca exemplu sancțiunile impuse Iranului: țara 
are petrol, dar întrucât nu ascultă de SUA nu-l poate vinde. 

țările mici, eterogene. Cum însă 
țări mari, monolitice și destul de stabile, a apărut 
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Iată motivele principale ale „Primăverii arabe
principală a războiului din Siria, a debarcării l
ş.a.m.d. Dacă mergeți puțin mai jos pe scara istoriei, veți 
descoperi motivul principal al Războiului din Irak. Privi
ce-a ajuns Libia lui Gaddafi: dintr-o țară puternică, având o 
economie stabilă și o coeziune internă de invidiat, s
transformat într-o zonă haotică, în care puterea e împăr
diverse puteri tribale fără nicio relevanță legală. Dacă vreți o 
fotografie a Orientului creionat de strategia 
Rumsfeld/Cebrowski, o puteți vedea în Libia. Dar nu numai 
acolo.  

Iată, e momentul să revenim la mult prea nemediatizatul 
conflict din Yemen. Dincolo de performanțele excepționale ale 
luptătorilor Houthi și a impotenței structurale a armatei saudite 
mai există un jucător și, mai mult, o schimbare de strategie. 
Jucătorul ascuns este reprezentat de Emiratele Arabe Unite, iar 
noua strategie e o reîmpărțire a Yemenului între nord și sud 
ținându-se cont de realitățile din teren. Un eveniment de 
asemenea nemediatizat a fost reprezentat de atacul decisiv al 
triburilor susținute de Emirate asupra triburilor sus
Arabia Saudită. Cu acest eveniment putem spune că se 
oficializează abandonarea Arabiei Saudite de către SUA în 
favoarea unui jucător mai suplu și mai croit pe modelul ideal al 
strategiei Rumsfeld/Cebrowski, Emiratele Arabe Unit

Probabil întrebarea logică pe care și-o pune oricine este ce se 
va petrece cu Arabia Saudită. Pentru a-i înțelege destinul e 
necesar să vedem ce s-a petrecut cu foștii poli de putere impuși 
de SUA în Orient. Iranul – punct strategic până în 1978 
reușit să se elibereze de „binefăcători” prin intermediul 
Revoluției Islamice. Acestuia i-a urmat Irak-ul până în 1990, 
iar după debarcarea lui Saddam, locul Irak-ului a fost luat de 
Arabia Saudită. Destinul Iranului nu e de luat în calcul pentru 
saudiți întrucât ei sunt incapabili să stea pe propriile picioare. 
De-aceea, mult mai relevant este destinul Irak-ului.

Ca idee, planurile prevăd o sfâșiere multiplă a Arabiei Saudite 
bazându-se pe animozitățile create de deviantul moștenitor al 
tronului. Prima desprindere va fi reprezentată de „Statul Sacru 
Islamic”, țară care va moșteni locurile sfinte ale religiei 
musulmane: Mecca și Medina. O halcă importantă a țării va fi 
dată Iordaniei, care se va învecina la sud cu „Statul Sacru”. Din 
sud, o altă parte a Arabiei Saudite va fi alocată Yemenului de 
Nord al luptătorilor Houthi. În total, din toată coasta pe care
avea la Marea Roșie, Arabia Saudită va rămâne cu o fâșie de 
maxim 80 km. Însă și existența acestei fâșii este discutabilă. De 
asemenea, trebuie menționat că ceea ce va rămâne din Arabia 
Saudită nu va avea ieșire nici la Golful Persic! Aceasta este o 
lovitură teribilă întrucât, pentru a exporta petrol, 
nevoie de acordul vecinilor săi care vor fi ori du
de topor americane. 

Ca să înțelegeți noua arhitectură este necesar să trecem la Irak. 
Aici, de asemenea, va fi forțată ruperea țării în patru. La nord 
vor fi kurzii, iar în sud Statul Șiit Arab, cu capitala la Basra. 
Acest stat va lua o fâșie de coastă până la granița cu Qatarul. 
Kuweit, Bahrein, Qatar vor rămâne neatinse de noua logică. La 
modul teoretic, Noul Regat Saudit va mai avea o infimă zonă 
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Primăverii arabe”, iată cauza 
principală a războiului din Siria, a debarcării lui Gaddafi 

ți puțin mai jos pe scara istoriei, veți 
descoperi motivul principal al Războiului din Irak. Priviți puțin 
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țire a Yemenului între nord și sud 
țile din teren. Un eveniment de 

asemenea nemediatizat a fost reprezentat de atacul decisiv al 
upra triburilor susținute de 

Arabia Saudită. Cu acest eveniment putem spune că se 
oficializează abandonarea Arabiei Saudite de către SUA în 

și mai croit pe modelul ideal al 
strategiei Rumsfeld/Cebrowski, Emiratele Arabe Unite. 

o pune oricine este ce se 
țelege destinul e 

știi poli de putere impuși 
punct strategic până în 1978 – a 

șit să se elibereze de „binefăcători” prin intermediul 
ul până în 1990, 

ului a fost luat de 
Arabia Saudită. Destinul Iranului nu e de luat în calcul pentru 

ucât ei sunt incapabili să stea pe propriile picioare. 
ului. 

șiere multiplă a Arabiei Saudite 
țile create de deviantul moștenitor al 

ndere va fi reprezentată de „Statul Sacru 
țară care va moșteni locurile sfinte ale religiei 

și Medina. O halcă importantă a țării va fi 
dată Iordaniei, care se va învecina la sud cu „Statul Sacru”. Din 

Saudite va fi alocată Yemenului de 
Nord al luptătorilor Houthi. În total, din toată coasta pe care-o 

șie, Arabia Saudită va rămâne cu o fâșie de 
și existența acestei fâșii este discutabilă. De 

că ceea ce va rămâne din Arabia 
șire nici la Golful Persic! Aceasta este o 

lovitură teribilă întrucât, pentru a exporta petrol, țara va avea 
nevoie de acordul vecinilor săi care vor fi ori dușmani, ori cozi 

țelegeți noua arhitectură este necesar să trecem la Irak. 
țată ruperea țării în patru. La nord 

Șiit Arab, cu capitala la Basra. 
șie de coastă până la granița cu Qatarul. 

eit, Bahrein, Qatar vor rămâne neatinse de noua logică. La 
modul teoretic, Noul Regat Saudit va mai avea o infimă zonă 

de coastă între Emirate și Qatar, dar și aceea e pusă în discuție. 
Cea de-a treia parte a Irakului va fi reprezentată de Republica 
Sunită, care va ocupa spațiul dintre granița siriană și cea a 
Statului Arab Șiit. Bagdadul va rămâne un fel de zonă liberă, 
probabil oraș-stat de liber schimb întrucât va fi cumva situat fix 
la intersecția dintre cele trei granițe. Siria, întrucât e teritoriu 
protejat de Rusia, va rămâne în mare întreagă. Ceea ce for
acum SUA este preluarea unor teritorii din sudul 
încorporarea lor în statul șiit pe care-
asemenea, va fi interesantă situația kurzilor din Siria. În cazul 
în care teritoriile lor vor fi preluate de Kurdistanul Irakian, vom 
avea de-a face cu stabilirea unui puternic jucător regional care, 
oricum, ca măsură simetrică față de Rusia, va deveni un fel de 
cartier general americano-israelian în zonă.

Ultima modificare la care vom asista va fi lovirea Pakistanului 
prin generarea de tensiuni în Balochistan finalizate prin crearea 
unui stat independent. Motivul mișcării este acela de a bloca 
liberul acces al Chinei către Iran în condi
ce în ce mai mari a Pakistanului de „Noul drum al mătăsii

Cam acestea sunt planurile americane în zonă. Este ceea ce 
vom vedea în perioada imediat următoare. A
de surații europeni, la ieșirea din „pandemie” ne vom trezi într
o lume total diferită, extrem de greu de în

Desigur, am menționat doar planurile americane. Ele, cu 
siguranță, vor fi contracarate de interesele chinezo
zonă. Deocamdată mai este de amintit că, pe fondul 
problemelor pe care americanii le au cu echipajele de pe 
portavioane, chinezii au început ample jocuri militare în Marea 
Chinei de Sud. Lumea se modifică! 

Sistemul colonial modern
 

         În ultimii ani, tot mai mulți ambasadori ai unor state 
occidentale își încalcă statutul diplomatic și se poartă 
inadmisibil cu România, ca fostul ambasadorul SUA, Hans 
Klemm, care „klămpănea” tot mai obraznic 
politicieni români i-au cerut expulzarea, precum 
ambasadori – ai Austriei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, 
Finlandei, Franţei, Germaniei, Irlandei, 
Statelor Unite și Suediei – care au formulat ni
față de acțiunile României, în demersul ei de a
bruma de suveranitate pe care o mai are. Ca replică la 
aceste agresiuni axiologice ale respectivilor diploma
publicăm acest articol.  

FRANŢA  

ste o putere colonială care a controlat, la un moment dat, 
aproape 13.000.000 kilometri pătra
din întreaga suprafață a uscatului mondial. Un număr 

impresionant de țări au fost ocupate cu forța de către fran
Prosperitatea Franței se bazează într
crimele și jaful din fostele țări coloniale. Iată câteva dintre 

E
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Șiit. Bagdadul va rămâne un fel de zonă liberă, 
stat de liber schimb întrucât va fi cumva situat fix 

ția dintre cele trei granițe. Siria, întrucât e teritoriu 
otejat de Rusia, va rămâne în mare întreagă. Ceea ce forțează 

acum SUA este preluarea unor teritorii din sudul țării și 
-l creionează în Irak. De 

ția kurzilor din Siria. În cazul 
re teritoriile lor vor fi preluate de Kurdistanul Irakian, vom 

a face cu stabilirea unui puternic jucător regional care, 
ță de Rusia, va deveni un fel de 

israelian în zonă. 

a care vom asista va fi lovirea Pakistanului 
prin generarea de tensiuni în Balochistan finalizate prin crearea 

șcării este acela de a bloca 
liberul acces al Chinei către Iran în condițiile unei apropieri din 

Noul drum al mătăsii”. 

Cam acestea sunt planurile americane în zonă. Este ceea ce 
vom vedea în perioada imediat următoare. Așa că noi, alături 

ții europeni, la ieșirea din „pandemie” ne vom trezi într-
rem de greu de înțeles. 

ționat doar planurile americane. Ele, cu 
ță, vor fi contracarate de interesele chinezo-rusești în 

zonă. Deocamdată mai este de amintit că, pe fondul 
problemelor pe care americanii le au cu echipajele de pe 

tavioane, chinezii au început ample jocuri militare în Marea 

Sistemul colonial modern 

ți ambasadori ai unor state 
și încalcă statutul diplomatic și se poartă 
România, ca fostul ambasadorul SUA, Hans 

Klemm, care „klămpănea” tot mai obraznic și căruia câțiva 
au cerut expulzarea, precum și cei 12 

ai Austriei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, 
Finlandei, Franţei, Germaniei, Irlandei, Norvegiei, Olandei, 

care au formulat niște proteste 
ță de acțiunile României, în demersul ei de a-și manifesta 

bruma de suveranitate pe care o mai are. Ca replică la 
aceste agresiuni axiologice ale respectivilor diplomați, 

ste o putere colonială care a controlat, la un moment dat, 
aproape 13.000.000 kilometri pătrați, aproximativ 9% 

ță a uscatului mondial. Un număr 
țări au fost ocupate cu forța de către francezi. 
ței se bazează într-o bună măsură și pe 

și jaful din fostele țări coloniale. Iată câteva dintre 
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acestea: Algeria, Camerun, Ciad, Congo, Gabon, Laos, 
Madagascar, Maroc, Niger, Senegal, Tunisia, Vietnam, ș. a.  

În plus, jumătate din Franța a fost colaboratoare cu Germania în 
al Doilea Război Mondial și asta nu pare să deranjeze atât de 
mult, cât „alianța” României cu Germania, alianță făcută cu 
forța de către Germania, care a șantajat România cu asigurările 
de protecție date de Franța și perfidul Albion.  

Franța a făcut masacre în coloniile din Nordul Africii când 
acestea și-au cerut independența și, chiar după dobândirea 
independenței, au intervenit direct sau indirect în evenimentele 
politice ale fostelor colonii.  

Prin intermediul acelui faimos corp de militari numit „Legiunea 
Franceză” – supranumită „bandă de criminali” –, formată din 
mercenari din toată lumea, recrutaţi dintre cei care fug de 
pedepsele date de legile din ţările lor sau care, sub aspect 
psihologic, au un tropism criminogen, Franţa oferă ajutor altor 
țări care dau lovituri de stat în alte zone decât fostele ei colonii. 
Aşa cum s-a petrecut în Siria, când, împreună cu SUA şi alte 
ţări occidentale „civilizate şi democratice”, au urmărit 
înlăturarea guvernului sirian, dar au eşuat fiindcă a intervenit 
Rusia cu presiuni diplomatice şi chiar cu trupe de „voluntari”.  

Franţa sileşte şi acum 14 ţări africane, fostele sale colonii, la 
plata unor impozite şi taxe, folosind şi alte forme de exploatare, 
aşa cum denunţă jurnalistul Mawuna Remarque Koutonin de la 
Silicon Africa: Benin, Burkina Faso, Guineea, Coasta de Fildeş, 
Mali, Niger, Senegal, Togo, Camerun, Republica Central 
Africană, Ciad, Congo, Guineea Ecuatorială şi Gabonul. 
Aceasta este Franţa „creştină şi democrată”, din cadrul căreia 
mizerabilul cabotin Jonathan Lambert a ironizat România 
pretinzând că „salutul românesc” ar fi gestul ţiganilor care 
întind mâna la cerşit! Ca să nu mai vorbim de marea panaramă 
franţuzească a zombilor franţuji de „solidaritate” numită „Je 
suis Charlie”. 

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII, numit comod și 
ANGLIA  

Cel mai mare imperiu colonial și sclavagist pentru o lungă 
etapă istorică, care a inclus și SUA, a cuprins peste 20% din 
suprafaţa uscată a Terrei. Prosperitatea Marii Britanii se 
bazează într-o bună măsură şi pe crimele şi jaful din fostele ţări 
coloniale. Iată câteva dintre acestea: Australia, America de 
Nord, Africa de Sud, Birmania, India.  

Acum, Commonwealth-ul britanic este forma fățuită, 
modernizată și „democratizată” a fostului Imperiu Britanic, în 
cadrul căruia unele state sunt supuse ale reginei Elisabeta a II-a 
a Angliei, iar altele sunt state independente – dar toate sprijină 
politica Angliei care, în esență, este o politică imperialistă „cu 
față umană”.  

În aproape toate situațiile istorice majore, Anglia a fost contra 
României. Singura ocazie care ar fi fost, potențial, favorabilă 
României a fost dezavuarea de către Winston Churchill a ideii 
„capitulării necondiționate”, emise de Franklin Delano 

Roosevelt în Conferința de la Casablanca, deoarece „îl luase 
gura pe dinainte” – cum se exprimase, ironic, Ivor Porter, dar 
care dezavuare a rămas fără urmări, fiindcă Churchill nu a 
susținut-o public și faptic, întrucât Imperiul Britanic ajunsese la 
cheremul SUA în al Doilea Război Mondial.  

După 1945, Imperiul Britanic a decăzut la forma actuală, iar 
locul său l-a luat imperiul american. De altfel, F.D. Roosevelt a 
complotat cu Stalin tocmai în scopul sabotării Imperiului 
Britanic. 

RUSIA  

Ţară în care Vladimir Ilici Lenin şi Leon Troţky au introdus 
socialismul în 1917 – în varianta dogmatică stalinistă care a 
urmat –, sistem devenit o nenorocire inclusiv pentru România. 
Şi-a consolidat poziţia de putere mondială şi prin crimele şi 
jaful la care şi-a supus ţările vasale. Iată câteva dintre ţările 
exploatate de Uniunea Sovietică: România, Republica Moldova 
(Basarabia=România Răsăriteană), Polonia, Ucraina, Belarus, 
Georgia, Lituania, Letonia, Estonia, Armenia, Kazahstan, 
Uzbekistan. 

Ulterior, pentru a-și întări poziția de lider în cadrul „lagărului 
socialist”, U.R.S.S. a ajutat economic țările socialiste-satelit, iar 
Leonid Brejnev a impus teoria „suveranității limitate” – în 
consens cu doctrina americanului Helmuth Sonnenfeldt, 
adjunctul Secretarului de Stat Henry Kissinger. Limitarea 
suveranității se efectua, evident, în favoarea Uniunii Sovietice. 
Toate statele din Organizația Tratatului de la Varșovia au 
achiesat la doctrina brejnevistă, cu excepția României. Din 
această cauză, România nu a mai primit ajutor economic și 
militar sovietic ci, dimpotrivă, așa cum demonstrează categoric 
politologul Larry Watts, a fost sabotată și spionată de toate 
țările lagărului socialist, cu reverberații inclusiv asupra politicii 
inițial favorabile a SUA față de România. 

SUA  

Întemeiate pe genocidul contra indigenilor americani, cărora 
europenii le-au ocupat pământul pe care locuiau de milenii. 
Populaţii întregi au fost exterminate, înfometate, alungate în 
rezervaţii ca nişte animale sălbatice ca să facă loc foamei de 
înavuţire a coloniştilor europeni, deveniți „americani”. Cea mai 
mare ţară cu orânduire sclavagistă după căderea Imperiului 
Roman, SUA au practicat segregarea rasială până prin anii ’60. 
Exemplu al democraţiei şi iubirii creştine? Poate o oră, 
duminica la biserică. Aventurile militare germane din cele două 
războaie mondiale i-au accelerat industrializarea şi înarmarea şi 
le-au transformat în jandarmul planetar.  

Forţate şi de expansionismul Rusiei şi Chinei comuniste, SUA, 
după al Doilea Război Mondial, au purtat mai mult de zece 
războaie importante (Vietnam, Iugoslavia, Irak, Afganistan 
ş.a.), alături de diverse alte intervenţii militare mai mult sau 
mai puţin legitime în toate colţurile planetei. Au răsturnat 
regimuri instalate democratic şi, chipurile, de „teama” 
comunismului – pe care l-au recunoscut printre primele state şi 
l-au subvenţionat direct şi indirect –, au susţinut dictatori 
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corupţi şi sângeroşi atât pe continentul sud-american 
(Argentina, Chile, Columbia etc.), cât şi în Africa sau în Asia.  

Au finanţat în America Centrală grupări armate teroriste 
vinovate de crime pe bandă rulantă. Nu le-au păsat că, poate, 
oamenii săraci din acele ţări aspiră la acelaşi nivel de 
prosperitate şi democraţie ca în SUA. Sub masca apărării 
drepturilor omului şi cu ajutorul instituţiilor financiar bancare 
transfrontaliere, au pus mâna pe resursele naturale ale mai 
multor ţări. 

Este emblematică pentru politica SUA declaraţia publică făcută 
de un partizan al acestor războaie, Donald Trump: „Să le luăm 
petrolul libienilor!”. În Afganistan, mai important decât Bin 
Laden erau minereurile strategice de care complexul militaro-
industrial american are nevoie ca de aer sau ca de petrol pentru 
a-şi menţine supremaţia.  

Desigur că se pune şi întrebarea ce se petrecea cu planeta dacă 
SUA nu contrabalansau ameninţarea expansionismului altor 
mari puteri. Ar fi fost o lume mai bună? Puţin probabil dacă ne 
uităm la ceea ce a însemnat gulagul sovietic şi revoluţia 
culturală din China, unde se tăiau degetele pianiştilor. 

GERMANIA  

Unul dintre izvoarele culturii şi tehnicii europene, Germania a 
provocat două războaie mondiale cu consecinţe catastrofale – 
zeci de ţări ruinate, genocid planetar, zeci de milioane de morţi 
şi alte sute de milioane cu vieţile distruse. A întrunit condițiile 
pentru a i se pune în cârcă, prin Procesul de la Nürnberg 
confecționat de învingătorii din al Doilea Război Mondial, 
„holocaustul” prin care milioane de oameni ar fi fost făcuţi 
sclavi epuizaţi și ar fi fost gazaţi şi arşi în cuptoare precum 
gunoaiele. Este un fapt ce nu se va şterge din memoria 
colectivă a lumii.  

Germania l-a ajutat pe Lenin să revină în Rusia ca să o 
submineze şi ştim ce a urmat. A împărţit Polonia şi România cu 
Rusia şi Ungaria. 

Atacându-l, l-a forţat pe Stalin să transforme U.R.S.S. în 
superputere mai repede decât îşi imaginase acesta. La încetarea 
ostilităţilor, tragedia din spatele Cortinei de Fier a continuat 
pentru ţările ocupate de Armata Roşie, în timp ce Germania, 
ajutată de fostul duşman SUA, s-a reclădit şi a prosperat 
continuu, iar acum este tot mai des numită „Al Patrulea Reich”. 
În schimb, noi am plătit, ca ţară învinsă, zece ani datorii de 
război U.R.S.S.-ului. Germania a trădat permanent România și 
la fel procedează și acum, mai ales că se poate vorbi de Marele 
Reich al Uniunii Europene. 

AUSTRIA şi UNGARIA  

Imperiul Austro-ungar a avut sub stăpânire Cehoslovacia, 
partea nordică a Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, 
Transilvania, Bucovina, părţi din Banat, Crişana şi Maramureş, 
Tirolul de Sud. Prosperitatea Austriei şi a Ungariei se bazează 

şi pe crimele şi jaful din teritoriile subjugate. Toţi cei care 
trudeau şi erau taxaţi astfel încât balurile vieneze să 
funcţioneze, nu prea o făceau de bunăvoie şi, când se răsculau, 
erau împuşcaţi, evisceraţi (traşi pe roată, tranșați etc.), 
maltratați.  
În rest ordine, curăţenie şi civilizaţie, nu? 

SPANIA şi PORTUGALIA  

Sunt două țări vinovate de un uriaş genocid prin exterminarea 
indienilor din America Centrală şi de Sud; masacraţi, torturaţi, 
arşi pe rug, convertiţi cu forţa la creştinism, transformaţi în 
sclavi, odată cu negrii aduşi din Africa, acțiuni urmate de 
jefuirea sistematică a resurselor naturale şi îndeosebi a aurului 
şi argintului care au relansat economia nu doar din Peninsula 
Iberică, ci din toată Europa Occidentală. 

Descoperirea Americii ar fi normal să fie marcată cu o zi de 
doliu la nivel planetar, nu cu serbările indecente pentru 
începutul genocidului latino-american. Ambele ţări şi nu numai 
ele poartă uriaşa vină a crimelor contra umanității prin 
exterminarea băștinașilor din Africa și a comerţului cu sclavi 
destinaţi plantaţiilor din SUA, America Centrală şi de Sud, care 
au prosperat prin munca acestor oameni vânaţi ca animalele şi 
aduşi în lanţuri de la mii de kilometri. Prin agresiunile lor, 
conjuncte cu cele comise de Marea Britanie, Franța, Olanda, 
Belgia etc., au fost capturați circa o sută de milioane de 
africani, dintre care cei care au supravieţuit traversării 
Atlanticului au reprezentat doar o zecime! 
Ţări profund creştine cu catedrale până la cer, nu? 

ITALIA  

A avut colonii în Africa de Est şi a visat ca, alături de 
Germania, să participe la marele jaf planetar dar, deşi a fost 
iniţiatoarea fascismului european, nu a fost considerată ţară 
învinsă pentru că italienii şi-au trădat aliatul şi pe IL DUCE la 
timp. Atât italienii, cât şi nemţii i-au susţinut în masă pe 
Mussolini şi pe Hitler, crezând că nemernicia se va înfăptui fără 
costuri prea mari, în sunet de fanfară, pas de defilare, câţiva 
comunişti asasinaţi, fâlfâit de steaguri şi cam atât. România n-a 
avut acest noroc şi când ar fi vrut să părăsească alianţa nu i s-a 
permis. SUA şi U.R.S.S. erau înţelese deja. Când i s-a permis, 
era prea târziu şi, oricum, fuseserăm vânduţi, deja, la schimb de 
către Churchill prin trocul scris pe un șervețel de hârtie – 
vânzare definitivată prin trădarea comisă de imberbul rege 
Mihai I la 23 august 1944. 
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La Madrid, 850.000 de oameni, în 
carantina. Armata a fost mobilizată 
pentru a păstra ordinea (sept. 2020)

       Armata va fi mobilizată la Madrid. Guvernatorul regiunii 
a cerut ajutor pentru a gestiona evoluția alarmantă a 
pandemiei.  

olicitarea a fost făcută la Madrid în prima zi în care a 
fost reintrodusă carantina în mai multe cartiere din sudul 
capitalei spaniole. Măsura afectează 850.000 de 

locuitori, o cincime din populația regiunii Madridului.
 
Pentru a ține situația sub control, armata va fi trimisă în 
sprijinul forțelor de ordine. De asemenea, autoritățile iau în 
calcul înființarea unor spitale de campanie, la trei luni după ce 
au fost desființate.  

Isabel Diaz Ayuso, guvernatorul regiunii Madrid: „Trebuie să 
ajutăm poliția locală cu întăririle pe care ni le-a oferit cu atâta 
amabilitate guvernul Spaniei pentru a putea pune în aplicare 
legea. 
Noi nu avem competențele necesare pentru a limita circula
comunități. Avem nevoie de ajutorul armatei și pentru 
operațiunile de dezinfecție și materialele sanitare, spre 
exemplu, dar mai presus de orice avem nevoie de ajutor pentru 
a ne asigura că măsurile pe care le aplicăm în aceste cartier
sunt corecte”. 

Legea vânzării terenurilor agricole 2020. 
Noile condiții pentru a cumpăra sau vinde 

pământ în România 

Ramona DASCĂLU

        Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a 
adoptat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului. Proiectul de lege a trecut cu 205 voturi 
pentru şi 96 de voturi împotrivă. 

rincipala prevedere din acest proiect este stabilirea 
interdicției către cetățenii străini care doresc să cumpere 
terenuri în România.  

Legea votată în Parlament, schimbă și categoriile de persoane 
care au dreptul de preemţiune. Astfel, arendașii care vor dori să 
cumpere un  teren agricol trebuie să facă dovada reşedinţei sau 
domiciliului pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani 

S 
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Ramona DASCĂLU 

ților, în calitate de for decizional, a 
adoptat proiectul de Lege pentru modificarea şi 

egii nr.17/2014 privind unele măsuri de 
cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului. Proiectul de lege a trecut cu 205 voturi 

rincipala prevedere din acest proiect este stabilirea 
care doresc să cumpere 

și categoriile de persoane 
șii care vor dori să 

cumpere un  teren agricol trebuie să facă dovada reşedinţei sau 
domiciliului pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani 

anterior încercării de cumpărare, cu doi ani mai mult faţă de 
prevederile în vigoare. Dacă dreptul de preemţiune e exercitat 
de un tânăr fermier, adică de o persoană de sub 40 de ani, 
acesta trebuie să dovedească domiciliul stabilit pe teritoriu 
naţional cu cel puţin un an anterior înregistrării ofertei de 
vânzare a terenurilor agricole. 

Condiţiile care trebuie îndeplinite de o persoană fizică pentru a 
putea cumpăra un teren agricol, situat pe teritoriul României, 
sunt: 

a) să aibă domiciliul/reşedinţa situat/sit
naţional pe o perioada de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării 
ofertei de vânzare; 
b) să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul naţional pe o 
perioada de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte;
c) să fie înregistrată de autorităţile fiscale române cu minimum 
5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor 
agricole situate în extravilan; 
Condiţiile care trebuie îndeplinite de persoane juridice pentru a 
putea cumpăra un teren agricol, situat pe terito
sunt: 
a) să aibă sediul social și/sau sediul secundar situat pe teritoriul 
național, pe o perioada de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării 
ofertei de vânzare; 
b) să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul na
perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de 
vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c) să prezinte înscrisurile din care să reiasă că din venitul total 
al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din 
activități agricole așa cum sunt prevăzute de Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
d) asociatul/acționarul care deține controlul societăți
domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel 
puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor 
agricole situate în extravilan; 
e) în cazul în care în structura persoanelor juridice, 
asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte 
persoane juridice, asociații/acționarii care dețin controlul 
societății să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul 
național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării 
oferteide vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.
Pe de altă parte, terenurile agricole pot fi vândute mai repede 
de opt ani, cu condiția să se plătească 80% din impozitul sumei 
care reprezintă diferenţa între preţul de cumpărare şi preţul de 
vânzare. În legea de la Senat nu se putea vinde terenul mai 
repede de 15 ani. 
 

ONU, alarmată de raţă de defrişare: 420 
de milioane de hectare de păduri au 

dispărut în 20 de ani

 
      Raportul a fost realizat de Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) 
în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu 
(UNEP) şi cu asistenta tehnică din partea Centrului 
Mondial pentru Monitorizarea Conservării al Programului 
Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP

actualitateactualitateactualitateactualitate    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

ior încercării de cumpărare, cu doi ani mai mult faţă de 
prevederile în vigoare. Dacă dreptul de preemţiune e exercitat 
de un tânăr fermier, adică de o persoană de sub 40 de ani, 
acesta trebuie să dovedească domiciliul stabilit pe teritoriu 

puţin un an anterior înregistrării ofertei de 

Condiţiile care trebuie îndeplinite de o persoană fizică pentru a 
putea cumpăra un teren agricol, situat pe teritoriul României, 

a) să aibă domiciliul/reşedinţa situat/situată pe teritoriul 
naţional pe o perioada de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării 

b) să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul naţional pe o 
perioada de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte; 

rată de autorităţile fiscale române cu minimum 
5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor 

Condiţiile care trebuie îndeplinite de persoane juridice pentru a 
putea cumpăra un teren agricol, situat pe teritoriul României, 

și/sau sediul secundar situat pe teritoriul 
țional, pe o perioada de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării 

b) să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul național pe o 
țin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de 

vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan; 
c) să prezinte înscrisurile din care să reiasă că din venitul total 
al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din 

cum sunt prevăzute de Legea nr.227/2015 
și completările ulterioare, 

clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului 

ționarul care deține controlul societății să aibă 
țional pe o perioadă de cel 

țin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor 

e) în cazul în care în structura persoanelor juridice, 
țin controlul societății sunt alte 
ții/acționarii care dețin controlul 

ții să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul 
țional pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării 

agricole situate în extravilan. 
Pe de altă parte, terenurile agricole pot fi vândute mai repede 

ția să se plătească 80% din impozitul sumei 
care reprezintă diferenţa între preţul de cumpărare şi preţul de 

u se putea vinde terenul mai 

ONU, alarmată de raţă de defrişare: 420 
de milioane de hectare de păduri au 

dispărut în 20 de ani 

Raportul a fost realizat de Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) pentru prima dată 
în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu 
(UNEP) şi cu asistenta tehnică din partea Centrului 
Mondial pentru Monitorizarea Conservării al Programului 
Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP-WCMC). 
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n raport se subliniază că începând cu 1990, aproximativ 420 
de milioane de hectare de păduri s-au pierdut ca urmare a 
conversiei pădurilor în alte destinaţii ale terenurilor, deşi 

defrişarea a încetinit în ultimele trei decenii.
 
Criza COVID-19 a scos în evidenţă importanţa conservă
naturii şi a utilizării durabile, forţându-ne să recunoaştem că 
sănătatea umană depinde de sănătatea ecosistemului.
 
Protecţia pădurilor joacă un rol esenţial în acest sens, deoarece 
acestea includ cea mai mare parte a biodiversităţii terestre din 
lume. După cum se arată în raport, pădurile conţin 60.000 de 
specii diferite de arbori, 80% din speciile amfibiene, 75% din 
speciile de păsări şi 68% din toate mamiferele de pe Pământ.
 
Evaluarea resurselor forestiere globale 2020 a FAO, menţionată 
în raport, a arătat că, în ciuda scăderii defrişărilor în ultimul 
deceniu, aproape 10 milioane de hectare de pădure sunt 
pierdute anual ca urmare a conversiei pădurilor în terenuri 
agricole şi alte destinaţii ale terenurilor. 

"Defrişarea şi degradarea pădurilor continua într
alarmant, contribuind în mod semnificativ la pierderea continuă 
a biodiversităţii", au declarat directorul general al FAO, Qu 
Dongyu şi directorul executiv al UNEP, Înger Andersen, în 
introducerea raportului. 

Raportul oferă o imagine de ansamblu a biodiversităţii 
forestiere, inclusiv hărţi care indică pădurile lumii unde încă se 
păstrează resurse bogate de flora şi faună, cum ar fi cele din 
nordul Anzilor şi părţi ale bazinului Congo, dar şi pădurile 
unde aceste resurse au fost pierdute. 

Un studiu special, parte a raportului, realizat de Centrul comun 
de cercetare al Comisiei Europene şi Serviciul Forestier al SUA 
a identificat la nivel mondial 34,8 milioane de situri forestiere, 
cu dimensiuni cuprinse între 1 hectar şi 680 milioane hectare.
Sunt necesare urgent eforturi mai mari de restaurare pentru a 
reuni fragmentele de pădure. 

Pe măsură ce FAO şi UNEP se pregătesc să conducă Deceniul 
Naţiunilor Unite privind restaurarea ecosistemelor din 2021 iar 
ţările discută un Cadru Global pentru Biodiversitate pentru 
viitor, Qu şi Andersen şi-au exprimat angajamentul pentru a 
spori cooperarea la nivel mondial pentru restabilirea 
ecosistemelor degradate şi deteriorate, combaterea schimbărilor 
climatice şi protejarea biodiversităţii. 

"Pentru a inversa procesul de defrişare şi pierderea 
biodiversităţii, avem nevoie de schimbări transformaţionale în 
modul în care producem şi consumăm alimente. De asemenea, 
trebuie să conservăm şi să gestionăm pădurile şi copacii printr
o abordare integrată şi să remediem pagubele produse prin 
eforturi de reîmpădurire", au spus Qu şi Andersen.

Î
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ncepând cu 1990, aproximativ 420 
au pierdut ca urmare a 

conversiei pădurilor în alte destinaţii ale terenurilor, deşi 
defrişarea a încetinit în ultimele trei decenii. 

19 a scos în evidenţă importanţa conservării 
ne să recunoaştem că 

sănătatea umană depinde de sănătatea ecosistemului. 

Protecţia pădurilor joacă un rol esenţial în acest sens, deoarece 
acestea includ cea mai mare parte a biodiversităţii terestre din 

. După cum se arată în raport, pădurile conţin 60.000 de 
specii diferite de arbori, 80% din speciile amfibiene, 75% din 
speciile de păsări şi 68% din toate mamiferele de pe Pământ. 

Evaluarea resurselor forestiere globale 2020 a FAO, menţionată 
a arătat că, în ciuda scăderii defrişărilor în ultimul 

deceniu, aproape 10 milioane de hectare de pădure sunt 
pierdute anual ca urmare a conversiei pădurilor în terenuri 

nua într-un ritm 
alarmant, contribuind în mod semnificativ la pierderea continuă 
a biodiversităţii", au declarat directorul general al FAO, Qu 
Dongyu şi directorul executiv al UNEP, Înger Andersen, în 

samblu a biodiversităţii 
forestiere, inclusiv hărţi care indică pădurile lumii unde încă se 
păstrează resurse bogate de flora şi faună, cum ar fi cele din 
nordul Anzilor şi părţi ale bazinului Congo, dar şi pădurile 

studiu special, parte a raportului, realizat de Centrul comun 
de cercetare al Comisiei Europene şi Serviciul Forestier al SUA 
a identificat la nivel mondial 34,8 milioane de situri forestiere, 
cu dimensiuni cuprinse între 1 hectar şi 680 milioane hectare. 
Sunt necesare urgent eforturi mai mari de restaurare pentru a 

Pe măsură ce FAO şi UNEP se pregătesc să conducă Deceniul 
Naţiunilor Unite privind restaurarea ecosistemelor din 2021 iar 

iversitate pentru 
au exprimat angajamentul pentru a 

spori cooperarea la nivel mondial pentru restabilirea 
ecosistemelor degradate şi deteriorate, combaterea schimbărilor 

rocesul de defrişare şi pierderea 
biodiversităţii, avem nevoie de schimbări transformaţionale în 
modul în care producem şi consumăm alimente. De asemenea, 
trebuie să conservăm şi să gestionăm pădurile şi copacii printr-

agubele produse prin 
eforturi de reîmpădurire", au spus Qu şi Andersen. 

 
În raport se arată că Obiectivele de la Aichi pentru 
Biodiversitate de a proteja cel puţin 17 la sută din suprafaţa 
terestră până în 2020 a fost atins pentru păduri, deşi este încă 
nevoie de progrese pentru a asigura reprezentativitatea şi 
eficacitatea unei astfel de protecţii. 

Un studiu realizat de UNEP-WCMC pentru acest raport arată 
că cea mai mare creştere a suprafeţelor forestiere protejate s
produs în pădurile tropicale. Mai mult, peste 30 la sută din toate 
pădurile tropicale, pădurile subtropicale uscate şi pădurile 
temperate oceanice sunt acum localizate în arii protejate.
 
Securitatea alimentară şi mijloacele de trăi a milioane de 
oameni din întreaga lume depind de păduri. Păd
peste 86 de milioane de locuri de muncă. Dintre cei care trăiesc 
în sărăcie extremă, peste 90% depind de păduri pentru hrană, 
lemn de foc sau o parte din mijloacele de trai ale acestora. 
Acest număr include opt milioane de oameni extrem de săra
şi dependenţi de pădure doar în America Latină, se mai arăta în 
raport. 

 

Sunete produse în timpul aurorelor 
boreale 

        “Sunete stranii s-au produs în timpul apariţiei 
aurorelor boreale la doar 70 de metri deasupra solului, iar 
acest fenomen ciudat a fost confirmat de oamenii de ştiinţă.

articulele încărcate energetic, care generează o feerie de 
lumini pe cer, sunt capabile să provoace şi nişte sunete 
misterioase în atmosfera Pământului.

Rezultatele cercetătorilor justifica mărturisirile martorilor care 
descriau faptul că există sunete asociate aurorelor boreale, 
informează The Christian Science Monitor.

“În trecut, cercetătorii au crezut că aurora boreală era prea 
departe pentru că oamenii să audă sunetele pe care le 
generează”, a spus Unto Laine, de la Universitatea Aalto din 
Finlanda. “Acest lucru este adevărat. Cercetarea noastră arată 
ca sursa acestor sunete, care sunt asociate cu aurora boreală, 
este probabil cauzată de particulele energetice provenite de la 
Soare şi care creează luminile de pe cer.
turbulenţele geomagnetice produse de acestea par a crea un 
sunet mult mai aproape de sol”, a declarat Laine.

Laine şi colegii săi au stabilit locaţia zgomotului, folosind trei 
microfoane montate într-o zonă unde a apărut aurora boreală. 
Sunetele nu apar la fiecare izbucnire a aurorelor boreale şi sunt 
de obicei scurte şi slabe. 

Aurorele boreale au captivat astronomii de mii de ani. Acestea 
se observă atunci când particulele încărcate care vin de la Soare 

P
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În raport se arată că Obiectivele de la Aichi pentru 
Biodiversitate de a proteja cel puţin 17 la sută din suprafaţa 
terestră până în 2020 a fost atins pentru păduri, deşi este încă 

voie de progrese pentru a asigura reprezentativitatea şi 

WCMC pentru acest raport arată 
că cea mai mare creştere a suprafeţelor forestiere protejate s-a 

t, peste 30 la sută din toate 
pădurile tropicale, pădurile subtropicale uscate şi pădurile 
temperate oceanice sunt acum localizate în arii protejate. 

Securitatea alimentară şi mijloacele de trăi a milioane de 
oameni din întreaga lume depind de păduri. Pădurile oferă 
peste 86 de milioane de locuri de muncă. Dintre cei care trăiesc 
în sărăcie extremă, peste 90% depind de păduri pentru hrană, 
lemn de foc sau o parte din mijloacele de trai ale acestora. 
Acest număr include opt milioane de oameni extrem de săraci 
şi dependenţi de pădure doar în America Latină, se mai arăta în 

Sunete produse în timpul aurorelor 
 

 

Unto Laine 

au produs în timpul apariţiei 
aurorelor boreale la doar 70 de metri deasupra solului, iar 
acest fenomen ciudat a fost confirmat de oamenii de ştiinţă.  

articulele încărcate energetic, care generează o feerie de 
sunt capabile să provoace şi nişte sunete 

misterioase în atmosfera Pământului. 

Rezultatele cercetătorilor justifica mărturisirile martorilor care 
descriau faptul că există sunete asociate aurorelor boreale, 
informează The Christian Science Monitor. 

cut, cercetătorii au crezut că aurora boreală era prea 
departe pentru că oamenii să audă sunetele pe care le 
generează”, a spus Unto Laine, de la Universitatea Aalto din 

“Acest lucru este adevărat. Cercetarea noastră arată 
, care sunt asociate cu aurora boreală, 

este probabil cauzată de particulele energetice provenite de la 
Soare şi care creează luminile de pe cer. Aceste particule sau 
turbulenţele geomagnetice produse de acestea par a crea un 

, a declarat Laine. 

Laine şi colegii săi au stabilit locaţia zgomotului, folosind trei 
o zonă unde a apărut aurora boreală. 

Sunetele nu apar la fiecare izbucnire a aurorelor boreale şi sunt 

e au captivat astronomii de mii de ani. Acestea 
se observă atunci când particulele încărcate care vin de la Soare 
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se ciocnesc cu moleculele din atmosfera Pământului, generând 
o strălucire impresionantă.http://www.ziare.com/magazin/ciudat/sunete

misterioase-produse-in-timpul-aurorelor-boreale-video-1178013

 

Itinerar prin Suedia: Umea – Stockholm

 

Prof.  dr. Vicu MERLAN 
 

       În luna iulie 2020, în timpul Stării de Alertă, am plecat 
în Suedia, spre a efectua muncă de pălmaş, la plantat brazi 
în partea central-nordică a Suediei.  

stfel  am ajuns, la Bjhorm, la circa 40 de km 
mai nordic centru universitar al Europei

Peisajul de câmpie glaciară, cu o mulţime de lacuri 
(unele cu o suprafaţă de zeci de km pătraţi), pietre răzleţe, 
(unele de câteva tone), dar şi mlaştini cu muşchi şi licheni, cu 
turbă de mii de ani, ce depăşeşte 0,5 m grosime, arată că 
aceaste zone fac parte dintr-o rămăşiţă a unei ere glaciare, cu 
morene, aluviuni şi cursuri permanente de ape învolburate, ape 
ce-şi au obârşia în Munţii Scandinaviei dinspre vest, la graniţa 
cu Norvegia, din gheţarii permanenţii ai vârfurilor de peste 
2000 de metri. 

Apus de soare pe lacul galciar Stora Stromaker

Clima subpolară, cu o uşoară încălziere peste normal în ultima 
perioadă, permite dezvoltarea unei vegetaţii predominant de 
conifere (brazi, molizi, pini şi zadă), cu unele întrepătrunderi de 
foioase (arini, mesteceni, aluni, plopi etc), mai ales de o parte şi 
de alta a râurilor repezi.  

În partea de vest a localităţii Bjhorm, găsim semnalat un relief 
îmbătrânit, cratonizat, masiv, ce depăşeşte 300 m înălţime, 

A
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se ciocnesc cu moleculele din atmosfera Pământului, generând 
http://www.ziare.com/magazin/ciudat/sunete-

1178013 

Stockholm 

Prof.  dr. Vicu MERLAN – Huşi 

În luna iulie 2020, în timpul Stării de Alertă, am plecat 
în Suedia, spre a efectua muncă de pălmaş, la plantat brazi 

la Bjhorm, la circa 40 de km de cel 
ordic centru universitar al Europei  - Umea. 

Peisajul de câmpie glaciară, cu o mulţime de lacuri 
(unele cu o suprafaţă de zeci de km pătraţi), pietre răzleţe, 

chi şi licheni, cu 
turbă de mii de ani, ce depăşeşte 0,5 m grosime, arată că 

o rămăşiţă a unei ere glaciare, cu 
morene, aluviuni şi cursuri permanente de ape învolburate, ape 

şi au obârşia în Munţii Scandinaviei dinspre vest, la graniţa 
cu Norvegia, din gheţarii permanenţii ai vârfurilor de peste 

 

Stromaker 

Clima subpolară, cu o uşoară încălziere peste normal în ultima 
perioadă, permite dezvoltarea unei vegetaţii predominant de 

(brazi, molizi, pini şi zadă), cu unele întrepătrunderi de 
, mai ales de o parte şi 

În partea de vest a localităţii Bjhorm, găsim semnalat un relief 
îmbătrânit, cratonizat, masiv, ce depăşeşte 300 m înălţime, 

insular, cu creste domoale, chiar cvasiplane
Munţii Măcinului din Dobrogea, cu care au aceeaşi vechime.

 Cât vezi cu ochii, de jur împrejur, doar păduri, lacuri şi pietre. 
Când ai posibilitatea să găseşti un loc dominant, observe 
mare de pădure, fără nici un reper la orizont.
clar şi senin de parcă este desprins din poveste (datorită 
vegetaţiei abundente şi a atmosferei nepoluate cu particule de 
praf, dar şi raritatea localităţilor din această zonă).

Casă tipic suedeză

Lacurile învolburate uneori, de prezenţa unor
dau impresia că te afli în vecinătatea unei mări cu valuri de 
peste un metru. Când vântul bate dinspre nord, temperaturile 
coboară până la 5-60 C, chiar dacă în acest timp, în România 
termometru indica temperaturii de peste 40

Vântul aspru şi atmosfera umedă măresc disconfortul, astfel 
încât, te vezi nevoit să te îmbraci cu haine de iarnă timp de 
câteva zile, chiar în toiul verii.  

Ţânţarii, dar mai ales musculiţele – 
miile, astfel încât simţi că ar fi în stare să
de sânge din tine. 
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insular, cu creste domoale, chiar cvasiplane, ce ne amintesc de 
care au aceeaşi vechime. 

Cât vezi cu ochii, de jur împrejur, doar păduri, lacuri şi pietre. 
Când ai posibilitatea să găseşti un loc dominant, observe o 

la orizont. Cerul este atât de 
clar şi senin de parcă este desprins din poveste (datorită 
vegetaţiei abundente şi a atmosferei nepoluate cu particule de 
praf, dar şi raritatea localităţilor din această zonă). 

 

Casă tipic suedeză 

, de prezenţa unor furtuni răzleţe, îţi 
dau impresia că te afli în vecinătatea unei mări cu valuri de 
peste un metru. Când vântul bate dinspre nord, temperaturile 

C, chiar dacă în acest timp, în România 
urii de peste 400 C.   

Vântul aspru şi atmosfera umedă măresc disconfortul, astfel 
încât, te vezi nevoit să te îmbraci cu haine de iarnă timp de 

 vampir, te năpădesc cu 
ncât simţi că ar fi în stare să-ţi ia şi ultima picătură 
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Pădure de mesteceni 

Solitudinea pădurii, mediul climatic ostil uneori (ploi, frig, 
vreme înnourată zile în şir), lucrătorii români îmbuibaţi de 
alcool şi tutun (în lipsă de ocupaţie în timpul liber) şi 
ziua…..care nu se mai termină…(Ziua polară), ploile 
necontenite (chiar dacă la noi era o secetă cumplită), toate la un 
loc, te fac să te simţi un străin stincher şi de neadaptat într-un 
astfel de habitat. 

 Pentru a învinge rutina zilei, la fiecare sfârşit de săptămână, 
am urmărit să plec cu maşina, la zeci de km distanţă de locul de 
cazare, spre a vizita locuri noi, monumente istorice, rezervaţii 
geologice etc. 

 

Universitatea Umea - Aula Nordica  

Astfel , am vizitat oraşul universitar Umea, care poate fi vizitat 
integral într-o zi. Aici am luat la picior campusul universitar şi 
Universitatea. Aflasem multe despre acest centru universitar şi 
m-am dus cu o oarecare emoţie. 

 

Cascadă pe râul Umea 

În următoarea săptămână am vizitat un conac amplasat în 
apropierea unei cascade renumite a râului Umea. Relieful 
cratonizat, alcătuit din roci metamorfice şi vulcanice, este greu 
de erodat de apele repezi ale râului, ceea ce face ca din loc în 
loc, să apară praguri de tip cataractă în pachetele dure ale 
rocilor bazale. Se prezintă ca adevărate cascade în serie, 
spectaculoase, fapt care i-a determinat pe oficili să le declare 
rezervaţii, fiind astfel puncte turistice atractive pentru suedezi. 
Tot aici am vizita şi Grădina Botanică de pe partea stângă a 
râului, ce se întinde pe câteva hectare, cu specii de plante 
nordice aduse din Alaska, Siberia şi Laponia. 

 

Interiorul bibliotecii din Bjurholm 

La Bjurholm am vizitat biserica din localitate (care e cam 
pustie tot timpul), şcoala şi biblioteca. La bibliotecă am purtat 
discuţii lungi cu dna bibliotecară, despre comunitatea locală, 
şcoală, bibliotecă …şi chiar despre Covid 19.  

geografiegeografiegeografiegeografie    
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Biserica şi cimitirul din Bjurholm 

 

La pas prin Stockholm 

Spre finalul lunii iulie, am vizitat, la pas, capitala Suediei, 
Stockholm. Cu harta în mână, de dimineaţă de la ora 5, când 
am ajuns cu autocarul de Umea, până seara la 21, am putut 
admira frumuseţile şi vâltoarea vieţii din capital regatului. 

M-am axat pe zona central-istorică a oraşului, unde am întâlnit 
majoritatea obectivelor turistice interesante.  

Primul  obiectiv a fost Muzeul Observatorului Astronomic, 
amplasat pe colina cea mai înaltă a Stockholmului (ce nu 
depăşeste 150 m faţă de zona dimprejur), de unde se poate 
vedea întregul oraş, ca în palmă.  

De aici m-am îndreptat  spre celelalte obiective turistice 
precum: Muzeu Nordului, Muzeul Naţional, Biblioteca 
naţională, Parcul Central, Opera, Palatul Regal, Muzeul Oscar,  
Catedrala Mare, Portul  etc. 

 

Muzeul Observatorului Astronomic din Stockholm 

Oraşul Stockholm mai este numit şi Veneţia Nordului, datorită 
numeroaselor canale şi lacuri, legate între ele de o reţea de 
comunicare fluentă, atât pentru metrou, cale ferată şi căi 
rutiere.  

 

Stockholm - Veneţia Nordului 

Deşi în România şi în întreaga Europă se impuseseră o mulţime 
de restricţii aberante legate de aşa zisa Pandemie Covid 19, 
Suedia a rămas printre puţinele state ale lumii şi singura din 
Europa, care nu a adaptat nici o măsură anticovid (stări de 
alertă sau de urgenţă).  

S-a mers pe imunizarea colectivă. Practic, am observat, din 
discuţiile cu oamenii de ştiinţă universitari şi chiar cu 
politicieni, o verticalitate a clasei politice suedeze, care nu s-a 
lăsat influenţată şi manipulată de Oculta Mondială, refuzând 
obedienţa faţă de interesele machiavelice ale Stăpânilor 
Întunecaţi ai Lumii. Prin urmare numărul de îmbolnăviri şi 
morţi datoraţi virusului Covid 19, este sub limita oricărei ţări. 

  

Muzeu Nordului şi Palatul Regal 

Prin urmare, am vizitat nestincherit muzee, palate, magazine 
etc, fără a purta botniţa-strecurătoare (cercetătorii au identificat 
că virusul Covid 19, este atât de mic, încât, pe ochiul ţesăturii 

geografiegeografiegeografiegeografie    
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din masca de protecţie, pot trece unul, lângă altul, circa 200 de 
viruşi. Şi atunci te întrebi: la ce mai foloseşte masca de 
protecţie, dacă virusul trece ca în brânză prin această botniţă
strecurătoare. 

Muzeul  Nobel 

Oare care sunt interesele Ocultei mondiale…Fiecare trage 
concluziile de rigoare…), fără distanţare socială, fără 
fără…dezinformare. 

Biserica Riddarholm 
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din masca de protecţie, pot trece unul, lângă altul, circa 200 de 
te întrebi: la ce mai foloseşte masca de 

prin această botniţă-

 

Oare care sunt interesele Ocultei mondiale…Fiecare trage 
concluziile de rigoare…), fără distanţare socială, fără măşti, 

 

 
Expediţie pe vârful Moldoveanu din 
Munţii Făgăraş - Everestul României

 

Prof.  dr. Vicu MERLAN 
 

          Toţi împătimiţii muntelui îşi doresc cu ardoare să ia 
cu asalt Munţii Făgăraş, cei mai masivi şi mai înalţi munţi 
ai României, spre a se putea bucura din plin de solitudinea 
şi mirajul specific acestora. 

tudiile ştiinţifice arată, că, corpul şi psihicu
urcă altitudini ce depăşesc 2000 de metri, suportă 
mutaţii benefice, fiind eliminate toxinele, gândurile 

nocive ale minţii, se produce o înmulţire miraculoasă a 
celulelor stem – responsabile de procesul de întinerire a 
organelor, minte devine mai clară, iar expediţionarul capătă 
încredere mare în sine, o elevare a conştiinţei, o stare de 
îndumneizeire etc. 

 După datele oficiale, date înscrise chiar şi pe borna aflată pe 
vârful Moldoveanu, acesta are 2.544 de metri, dar ultima 
măsurătoare oficială s-a făcut acum vreo 25 de ani 
exclus ca de atunci și până acum înățimea vârfului să se fi 
modificat. Nu întâmplător, unii profesori universitari de la 
facultăţile de geografie din Bucureşti, Iaşi sau Cluj, susţin că 
vârful are astăzi cu puţin peste 2456 m.

Ca tectonică şi geneză, se poate spune despre Carpa
Meridionali, respectiv Masivul Făgăra
începutul erei terțiare, iar ridicarea a avut loc în trei etape 
succesive (în Eocen, în Miocen și în Pliocen). În fiecare di
aceste etape s-au creat platforme de eroziune, ce se văd astăzi 
pe creste sub forma unor suprafețe aproape plane, fracționate 
de văi (creasta principală în Vârful Brătilei 
Comisul). 

Fereastra Sâmbetei

Vârful Moldoveanu nu este singur, fiind înconjurat pe toate 
laturile de culmi care depășesc 2500 de metri: Moldoveanu cu 
2.544 metri, urmat de Negoiu cu 2.535 metri, Vi

S
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pe vârful Moldoveanu din 
Everestul României 

r. Vicu MERLAN – Huşi 

Toţi împătimiţii muntelui îşi doresc cu ardoare să ia 
cu asalt Munţii Făgăraş, cei mai masivi şi mai înalţi munţi 
ai României, spre a se putea bucura din plin de solitudinea 

tudiile ştiinţifice arată, că, corpul şi psihicul celor care 
urcă altitudini ce depăşesc 2000 de metri, suportă 
mutaţii benefice, fiind eliminate toxinele, gândurile 

nocive ale minţii, se produce o înmulţire miraculoasă a 
responsabile de procesul de întinerire a 

mai clară, iar expediţionarul capătă 
încredere mare în sine, o elevare a conştiinţei, o stare de 

După datele oficiale, date înscrise chiar şi pe borna aflată pe 
vârful Moldoveanu, acesta are 2.544 de metri, dar ultima 

a făcut acum vreo 25 de ani și nu-i 
și până acum înățimea vârfului să se fi 

modificat. Nu întâmplător, unii profesori universitari de la 
facultăţile de geografie din Bucureşti, Iaşi sau Cluj, susţin că 

ţin peste 2456 m.  

că şi geneză, se poate spune despre Carpații 
Meridionali, respectiv Masivul Făgăraș, că s-au format la 

țiare, iar ridicarea a avut loc în trei etape 
și în Pliocen). În fiecare din 

au creat platforme de eroziune, ce se văd astăzi 
țe aproape plane, fracționate 

de văi (creasta principală în Vârful Brătilei și în Vârful 

 

Fereastra Sâmbetei 

Vârful Moldoveanu nu este singur, fiind înconjurat pe toate 
șesc 2500 de metri: Moldoveanu cu 

2.544 metri, urmat de Negoiu cu 2.535 metri, Viștea Mare cu 
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2.527, Lespezi cu 2.522 metri, Vârful Cornul Călțunului cu 
2.510 metri, Vârful Vânătoarea lui Buteanu și Hârtopul Darei 
cu 2507 și respectiv 2.506 metri, Dara 2.501 m, ultimul vârf 
muntos din România care trece de 2500 de metri și Scărișoara 
Mare cu 2.495 metri. 

 
Cabana Valea Sâmbetei, având în spate, dreapta, masivul în 
care este săpată în stâncă, chilia părintelui Arsenie Boca 

Încă de anul trecut ne propusesem să urmăm traseul spre Vârful 
Moldoveanu, însă datorită nepregătirii adecvate, dar şi a lipsei 
timpului necesar pentru o astfel de expediţie, am renunţat. 
Urcasem până la Lacul Bâlea, de unde am urmat traseul spre 
lacul glaciar Capra şi vârful Vânătoarea lui Budeanu. Anul 
acesta am urmat un alt traseu, nu cel mai scurt şi accesibil, ci pe 
la Sâmbăta de Sus. Drumul este greu, accidentat și nu este 
recomandat decât în lunile de vară când nu mai există risc de 
avalanșă. Nu se poate urca fără echipament de munte, haine 
groase (media de temperatură anuală pe Moldoveanu este de – 
3 grade Celsius), mâncare, apă și telefon mobil, deși doar în 
unele zone ai semnal. Este obligatorie o bună condiție fizică. 

Aşadar, ajunşi cam târziu în zonă am reuşit să ne cazăm la o 
pensiune din localitatea Sâmbăta de Sus. 

 
Focul de tabără din faţa cabanei 

Valea Sâmbetei 

Dis-de-dimineaţă, ne-am pornit cu maşina spre complexul 
monahal, ctitorie a marelui voievod Constantin Brâncoveanu 
(unde este şi înmormântat cu fii săi), asistând la slujba 
religioasă de dimineaţă. După o consultare prealabilă a 
traseului, am optat pentru cel prin Fereastra Sâmbetei, pe la 
cabana Valea Sâmbetei. Am urcat, cât am putut cu maşina, pe 
drumul forestier (circa 5 km), după care ne-am luat rucsacurile, 
cu hainele şi hrană necesară pentru minim două zile şi am urcat 
spre cea mai apropiată cabană Valea Sâmbetei. Urcuşul este 
anevoios, însă accesibil pentru mai toată lumea. Pe la 12.30 am 
ajuns la cabană. Am lăsat bagajele aici şi ne-am îndreptat spre 
chilia cuviosului pr. Arsenie Boca, cunoscut ca fiind cel mai 
mare duhovnic al secolului al XX-lea.  După un urcuş, greu, cu 
unele porţiuni foarte abrupte, unde am folosit ca suport corzile 
legate de copaci sau stânci, am reuşit să ajungem la chilia – 
cuib de vultur, săpată în stânca dură format din şisturi 
cristaline. Am fost uimit de îngustimea acesteia, dar mai ales de 
faptul că nu era cu putinţă, în cazul în care doreai să te 
odihneşti, să te întinzi pe toată lungimea corpului, să îţi 
tolăneşti oasele.  

Asceza şi mediul umed din micuţa grotă, uimeşte orice pelerin 
asupra condiţiilor de vieţuire oferită de aceasta, mai ales pe 
timpul rece, iarna. Modalitatea sa de săpare în stâncă, cu 
intrarea spre nord-vest, avea menirea de a nu putea fi observată 
de nimeni din valea Sâmbetei, în special de organele de 
securitate care erau pe urmele părintelui Arsenie Boca, în cei 
doi ani cât s-a refugiat aici. Practic, dorinţa de izolare, a fost 
combinată cu fuga faţă de oraganele represive ale statului, ce 
doreau să-l anihileze datorită spiritului său anticomunist şi 
mistic. În cei doi ani cât a veţuit pe munte, din când în când, un 
călugăr de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, îi aducea pe ascuns, 
când putea, fără a fi urmărit de securitate, merinde necesare 
supraveţuirii. 

 
La chilia cuviosului pr. Arsenie Boca din Munţii Făgăraş 

Îşi mai procura fructe de pădure: afine, mure, plante medicinale 
dar şi ciuperci comestibile, pe care le usca la soare spre a 
rezista mai mult timp. În această izolare mistică, spiritual i s-a 
ascuţit, dobândind multe calităţi paranormale, care ulterior sunt 
folosite în ajutorarea semenilor. 

geografiegeografiegeografiegeografie    
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Interiorul chiliei cuviosului 

pr. Arsenie Boca 

Fiind după ora 14, cabanierul Robert ne-a sfătuit să nu mai 
plecăm la drum spre Moldoveanu şi cabana Podragu, deoarece 
nu vom reuşi sa ajungem decât abia după ora 2-3 dimineaţă. 
Consultând şi harta, comparând timpul pentru traseul parcurs, 
am fost de accord să ne cazăm acolo, pentru ca a doua zi, fiind 
odihniţi, să putem lua cu asalt cel mai înalt vârf al României.  

Am constatat că condiţiile de cazare nu diferă prea mult de cele 
de acum peste 30 de ani în urmă. Lipsea lumina electrică, 
condiţiile minime de confort, însă obişnuiţi cu cele de la ţară, 
nu am dat importanţă prea mare, mai ales că am făcut un mic 
foc de tabără în faţa cabanei. Când aproape să mergem la 
culcare, pe la 9.30, a răsărit Luna, exact prin înşeuarea Ferestrei 
Sâmbetei, fapt care ne-am entuziasmat foarte mult. La cazare 
am întâlnit încă două grupuri, formate de turişti români şi 
străini. 

 
Pe crestele Făgăraşului, în drum spre vârful Moldoveanu 

Dimineaţă, la 7.00, după ce ne-am luat micul dejun la pachet, 
ne-am îndreptat spre Fereastra Sâmbetei, la care am ajuns pe la 
ora 9. De aici se întrevede o panoramă superbă spre toate 
vârfurile dimprejur, fiind vizibil şi vârful Moldoveanu care-şi 

etala frumuseţiile la patru creste mai spre nord. De pe vârful 
Slănina, au urmat încă patru pe care le-am traversat pe traseul 
spre ţinta noastră. Deoarece rămăseserăm cu puţină apă, mi-am 
lăsat echipa pe culme şi m-am abătut în aval de traseu, pentru 
circa jumătate de oră, până la cel mai înalt izvor, de unde am 
făcut reaprovizionare. În apropiere de Moldoveanu, am întâlnit 
un refugiu, dar care părea cam devastat, probabil de ciobanii 
nepăsători ai turmelor de oi, pe care le-am întâlnit. 

Ultimul segment al traseului ce urcă spre Moldoveanu, pe la 
Viștea Mare, a fost foarte abrupt, dar l-am urcat încet şi cu 
mare prudenţă, mai ales că cel mai mic expediţionar Iustin avea 
doar 7 ani. Transpiraţi, vântul rece şi aspru, nu ne-au permis să 
rămânem prea mult pe Viştea Mare. Ne-am continuat periplul 
expediţionar, pe creasta vestică a acestuia, îngustă uneori de 
circa 1 m. Între cele două vârfuri există o uşoară înşuare, care, 
spre a o traversa trebuie să cobori peste 10 metri un abrupt 
periculos, doar sprijinindu-te de un lanţ gros şi cu picioarele în 
nişele înguste ale muntelui. Urcare spre creasta Moldoveanului 
este la fel de abruptă şi accidentată, agăţându-te  tot de lanţuri. 

 În final, după ce am făcut mai multe dute-vino, spre a-i duce în 
siguranţă pe cei mici din grup, în cam circa 40 minute, am 
ajuns pe Vârful Moldoveanu. Aici am întâlnit o cruce metalică 
şi o bornă cu o placă ce marca vârful, iar în capătul de sus un 
steag tricolor. Cel mai încurajator mesaj era înscris cam aşa: 
Cel care a ajuns în acest loc este un învingător! Trebuie să 
recunosc că ne-am simţit oarecum motivaţi de acest slogan.  

La câteva sute de metri în aval, spre sud, se distingea un lac 
glaciar, dar şi petece de zăpadă ce nuanţează peisajul zonal.  

În răstimpul de circa o oră, cât am rămas pe vârf, au mai venit 
circa 10 turişti. 

 
Pe vârful Moldoveanu la 2544  metri 
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Pentru această perioadă (iulie-august) Moldoveanu este asaltat 
în permanenţă, iar în celelalte luni, mai ales cele de iarnă, 
aproape deloc, majoritatea traseelor fiind închise. Pericolul de 
avalanşă pândeşte la tot pasul turiştii imprudenţi. Ici şi colo, pe 
traseele Munţilor Făgăraş, întâlneşti cruci răzleţe, în memoria 
celor care au murit pe munte, din imprudenţă sau alte motive.

Deoarece timpul nu ne permitea să ne întoarcem la cabana 
Valea Sâmbetei, unde lăsasem maşina în aval, am continuat 
drumul spre nord, spre cabana Podragu. Deşi traseul era de 
circa 4 ore, nouă ne-a luat peste 5 ore, datorită obo
neantrenamentului, a ceţii şi …celor mici. Fiind spre seară, unii 
turişti, care nu reuşeau să ajungă până la lăsarea întunericului la 
una din cabanele din jur, au campat, pe grupuri, în zone dosite 
sau la refugiile de pe traseu. 

Lacul glaciar Podragu 

Pe la 20.30, ne aflam încă pe creasta Podragului, dar aveam în 
faţă panorama lacului glaciar Podragu şi a cabanei. În circa o 
jumătate de oră am ajuns la cazare. Deşi aflaţi în aşa zisa 
perioadă a pandemiei cu Covid 19, cabana era arhiplină, lumea 
se delecta cu vin fiert sau alte bunătăţuri. De precizat, că, la 
câţiva km în depresiune, temperaturile urcau până la peste 34 
de grade Celsius, pe munte temperaturile erau cu mult mai mult 
coborâte, ajungând între 7-10 grade. Datorită ceţii şi a vântului 
rece, eram îmbrăcaţi cu haine groase de iarnă. Vinul fiert avea 
un rol foarte important pentru toţi cei care ajungeau la această 
altitudine. Dacă în prima noapte am dormit la puţin peste 1500 
m, acum dormeam la peste 2150 m. Condiţiile erau cu mult mai 
bune faţă de cele de la Valea Sâmbetei, dar dormitul se face tot 
în dormitoare comune cu paturi suprapuse, de peste 10 locuri în 
cameră. Am mâncat o ciorbă caldă şi ceva din proviziile 
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august) Moldoveanu este asaltat 
mai ales cele de iarnă, 

aproape deloc, majoritatea traseelor fiind închise. Pericolul de 
avalanşă pândeşte la tot pasul turiştii imprudenţi. Ici şi colo, pe 
traseele Munţilor Făgăraş, întâlneşti cruci răzleţe, în memoria 

mprudenţă sau alte motive. 

 

Deoarece timpul nu ne permitea să ne întoarcem la cabana 
Valea Sâmbetei, unde lăsasem maşina în aval, am continuat 
drumul spre nord, spre cabana Podragu. Deşi traseul era de 

a luat peste 5 ore, datorită oboselii, 
neantrenamentului, a ceţii şi …celor mici. Fiind spre seară, unii 
turişti, care nu reuşeau să ajungă până la lăsarea întunericului la 
una din cabanele din jur, au campat, pe grupuri, în zone dosite 

 

Pe la 20.30, ne aflam încă pe creasta Podragului, dar aveam în 
faţă panorama lacului glaciar Podragu şi a cabanei. În circa o 
jumătate de oră am ajuns la cazare. Deşi aflaţi în aşa zisa 
perioadă a pandemiei cu Covid 19, cabana era arhiplină, lumea 

ta cu vin fiert sau alte bunătăţuri. De precizat, că, la 
câţiva km în depresiune, temperaturile urcau până la peste 34 
de grade Celsius, pe munte temperaturile erau cu mult mai mult 

10 grade. Datorită ceţii şi a vântului 
am îmbrăcaţi cu haine groase de iarnă. Vinul fiert avea 

un rol foarte important pentru toţi cei care ajungeau la această 
Dacă în prima noapte am dormit la puţin peste 1500 

m, acum dormeam la peste 2150 m. Condiţiile erau cu mult mai 
e cele de la Valea Sâmbetei, dar dormitul se face tot 

în dormitoare comune cu paturi suprapuse, de peste 10 locuri în 
cameră. Am mâncat o ciorbă caldă şi ceva din proviziile 

noastre, la conservă, apoi am trecut la cul
oboseală. 

Cabana Podragu  la peste 2150 m

Dimineaţă am vizitat lacul glaciar din apropiere, după care ne
am echipat şi ne-am îndreptat pe traseul de coborâre pe la 
cabana Turnuri la circa  1500 m, unde am făcut un mic popas, 
continuând spre oraşul Victoria şi Sâmba

Pe cât de greu a fost urcatul muntelui, pe tot atât a fost de greu 
şi coborâtul acestuia. Am parcurs peste 8 ore de drum, până la 
intrare în oraşul Victoria, unde ne-am îndreptat spre sud, spre 
Sâmbăta pe un drum de scurtătură, aflat în lucru. 
parcurs peste 10 km, dar am fost luaţi cu maşina, la ocazie, în 
două rânduri, de către localnici. Ajunşi la Sâmbata de Sus, mi
am lăsat familia în localitate şi apoi am pornit pe jos în amonte, 
la circa 5 km, unde se afla maşina parcată cu tre
După un pas vioi, fără bagaj şi pe un traseu relativ confortabil 
într-o oră am ajuns la maşină.  

Spre seară ne-am îndrepat spre Sibiu, spre a ne caza la o 
pensiune ceva mai eftină decât la Sâmbata. A doua zi am 
traversat munţii pe soseaua Transalpina, dar după un traseu în 
solitudinea Făgaraşilor, aceasta nu ni s
extraordinar. Am trecut pe la Rânca şi ne
Horezu şi Cozia. 

Cabana Turnuri la1500 m
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noastre, la conservă, apoi am trecut la culcare, fiind frânţi de 

 
Cabana Podragu  la peste 2150 m 

Dimineaţă am vizitat lacul glaciar din apropiere, după care ne-
am îndreptat pe traseul de coborâre pe la 

cabana Turnuri la circa  1500 m, unde am făcut un mic popas, 
continuând spre oraşul Victoria şi Sâmbata de Sus.  

Pe cât de greu a fost urcatul muntelui, pe tot atât a fost de greu 
şi coborâtul acestuia. Am parcurs peste 8 ore de drum, până la 

am îndreptat spre sud, spre 
Sâmbăta pe un drum de scurtătură, aflat în lucru. Mai aveam de 
parcurs peste 10 km, dar am fost luaţi cu maşina, la ocazie, în 
două rânduri, de către localnici. Ajunşi la Sâmbata de Sus, mi-
am lăsat familia în localitate şi apoi am pornit pe jos în amonte, 
la circa 5 km, unde se afla maşina parcată cu trei zile în urmă. 
După un pas vioi, fără bagaj şi pe un traseu relativ confortabil 

am îndrepat spre Sibiu, spre a ne caza la o 
pensiune ceva mai eftină decât la Sâmbata. A doua zi am 

ransalpina, dar după un traseu în 
solitudinea Făgaraşilor, aceasta nu ni s-a părut ceva 
extraordinar. Am trecut pe la Rânca şi ne-am îndreptat spre 

 
Cabana Turnuri la1500 m 
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Aşa cum aminteam în prima parte a articolului, muntele are 
rolul de a ne fortifica, atât trupeşte cât şi psihic, de a ne testa 
limitele fizice şi pe cele spirituale. Pe parcursul acestei călătorii 
am urmărit atât vizitarea unor obiective naturale cât şi a unor 
mănăstiri sau locuri cu o încărcătură elevată, pentru 
noastră atât fizică şi psihică cât şi spirituală. 

 

Itinerar spiritual: Mănăstirea Sâmbăta de 
Sus, chilia părintelui Arsenie Boca din 
Munţii Făgăraş, Mănăstirea Cozia şi 

Mănăstirea Hurezi (Horezu)

Prof.  dr. Vicu MERLAN 
 

        Anul acesta, în ciuda restricţiilor impuse de 
pseudopandemia Covid 19, am reuşit să parcurgem mai multe 
itinerarii, printre care şi unele mănăstiri, ce au avut un ecou 
profund asupra structurii subtile individuale a fiecărui membru 
al familiei. Astfel am ajuns la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 
chilia părintelui Arsenie Boca din Munţii 
Mănăstirea Cozia şi la Mănăstirea Hurezi (Horezu)

Mănăstirea Sâmbăta de Sus 
Mănăstirea Sâmbăta de Sus am avut ocazia s
câteva ori până acum. Anul acesta am putut să o văd cu alţi 
ochi, mai ales pentru că am petrecut un oarecare timp prin jurul 
ei, cunoscând peisagistica, mediul monahal, amprentele 
spirituale care se simt empatic în cadrul ace
monahal. Mănăstirea Sâmbăta este o mănăstire ortodoxă din 
România situată în comuna Sâmbăta de Sus, jude
fiind cunoscută și sub denumirea Mănăstirea Brâncoveanu care 
este un așezământ monahal de călugări. Inițial, a avut o 
de lemn având dublu hram (Adormirea Maicii Domnului 
Izvorul Tămăduirii), fiind construită în 1657
vornicului Preda Brâncoveanu. Între anii 1696
construit o biserică de zid, prin grija domnitorului 
Brâncoveanu. Picturile murale interioare au fost executate în 
1766, de zugravii Ionașcu și Pană. Mănăstirea a fost dărâmată 
cu tunul de generalul habsburgic Preiss în 1785
răzmerițelor religioase din Ardeal. Deşi este contruită de 
familia Brâncoveanu, în ultima vreme un ecou puternic este 
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Aşa cum aminteam în prima parte a articolului, muntele are 
rolul de a ne fortifica, atât trupeşte cât şi psihic, de a ne testa 
limitele fizice şi pe cele spirituale. Pe parcursul acestei călătorii 
am urmărit atât vizitarea unor obiective naturale cât şi a unor 
mănăstiri sau locuri cu o încărcătură elevată, pentru fortificarea 

Itinerar spiritual: Mănăstirea Sâmbăta de 
Sus, chilia părintelui Arsenie Boca din 

Făgăraş, Mănăstirea Cozia şi 
Mănăstirea Hurezi (Horezu) 

r. Vicu MERLAN – Huşi 

Anul acesta, în ciuda restricţiilor impuse de 
pseudopandemia Covid 19, am reuşit să parcurgem mai multe 
itinerarii, printre care şi unele mănăstiri, ce au avut un ecou 
profund asupra structurii subtile individuale a fiecărui membru 

Mănăstirea Sâmbăta de Sus, la 
Munţii Făgăraş, la 

Mănăstirea Hurezi (Horezu). 

 

am avut ocazia s-o vizităm de 
câteva ori până acum. Anul acesta am putut să o văd cu alţi 
ochi, mai ales pentru că am petrecut un oarecare timp prin jurul 
ei, cunoscând peisagistica, mediul monahal, amprentele 
spirituale care se simt empatic în cadrul acestui compelex 

este o mănăstire ortodoxă din 
, județul Brașov, 

și sub denumirea Mănăstirea Brâncoveanu care 
țial, a avut o biserică 

(Adormirea Maicii Domnului și 
1657, din inițiativa 

1696 - 1707 s-a 
construit o biserică de zid, prin grija domnitorului Constantin 

. Picturile murale interioare au fost executate în 
șcu și Pană. Mănăstirea a fost dărâmată 

1785, în timpul 
Deşi este contruită de 

eanu, în ultima vreme un ecou puternic este 

auzit din partea celui mai mare duhovnic al României, părintele 
Arsenie Boca. 

Rânduiala dar şi mucenicia ce a săvârşit
dimprejur, au lăsat amprente adânci în spiritualitatea ortodoxă 
românească, fapt care a dus la apariţia unui fenomen religios 
inedit după anul 1990.  

Faptul că părintele a trăit şi s-a osârdit în comp
Sâmbăta, dar şi la câţiva km în amonte, în apropierea Ferestrei 
Sâmbetei, îi determină pe mulţi români să meargă în pelerinaj, 
pe jos, la chilia unde s-a desăvârşit spiritual acesta. 

La Chilia părintelui Arsenie Boca din Făgăraş

În luna august 2020, am ajuns la complex, după care, pe 
drumul forestier, am urcat încă vreo 5 km, până la bariera ce 
interzicea accesul maşinilor. De aici, cu provizii ne
îndreptat spre Cabana Sâmbetei şi chilia unde, timp de doi ani 
părintele a trăit ca un pustnic. După un urcuş, greu, cu unele 
porţiuni foarte abrupte, unde am folosit ca suport corzile legate 
de copaci sau stânci, am reuşit să ajungem la chilia 
vultur, săpată în stânca dură format din şisturi cristaline. Am 
fost uimit de îngustimea acesteia, dar mai ales de faptul că nu 
era cu putinţă, în cazul în care doreai să te odihneşti, să te 
întinzi pe toată lungimea corpului, să îţi tolăneşti oasele. 

Asceza şi mediul umed din micuţa grotă, uimeşte orice pelerin 
asupra condiţiilor de vieţuire oferită de aceasta, mai ales pe 
timpul rece, iarna. 
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auzit din partea celui mai mare duhovnic al României, părintele 

Rânduiala dar şi mucenicia ce a săvârşit-o pe muntele 
dimprejur, au lăsat amprente adânci în spiritualitatea ortodoxă 
românească, fapt care a dus la apariţia unui fenomen religios 

 

a osârdit în complexul de la 
Sâmbăta, dar şi la câţiva km în amonte, în apropierea Ferestrei 
Sâmbetei, îi determină pe mulţi români să meargă în pelerinaj, 

a desăvârşit spiritual acesta.  

 

La Chilia părintelui Arsenie Boca din Făgăraş 

st 2020, am ajuns la complex, după care, pe 
drumul forestier, am urcat încă vreo 5 km, până la bariera ce 
interzicea accesul maşinilor. De aici, cu provizii ne-am 
îndreptat spre Cabana Sâmbetei şi chilia unde, timp de doi ani 

După un urcuş, greu, cu unele 
porţiuni foarte abrupte, unde am folosit ca suport corzile legate 
de copaci sau stânci, am reuşit să ajungem la chilia – cuib de 

, săpată în stânca dură format din şisturi cristaline. Am 
eia, dar mai ales de faptul că nu 

era cu putinţă, în cazul în care doreai să te odihneşti, să te 
întinzi pe toată lungimea corpului, să îţi tolăneşti oasele.  

Asceza şi mediul umed din micuţa grotă, uimeşte orice pelerin 
ită de aceasta, mai ales pe 
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La chilia cuviosului pr. Arsenie Boca din Munţii Făgăraş

Modalitatea sa de săpare în stâncă, cu intrarea spre nord
avea menirea de a nu putea fi observată de nimeni din valea 
Sâmbetei, în special de organele de securitate care erau pe 
urmele părintelui Arsenie Boca, în cei doi ani cât s
aici. Practic, dorinţa de izolare, a fost combinată cu fuga faţă de 
oraganele represive ale statului, ce doreau să
datorită spiritului său anticomunist şi mistic. 

Interiorul chiliei cuviosului 
pr. Arsenie Boca 

În cei doi ani cât a veţuit pe munte, din când în când, un 
călugăr de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, îi aducea pe ascuns, 
când putea, fără a fi urmărit de securitate, merinde necesare 
supraveţuirii. Îşi mai procura fructe de pădure: afine, mure, 
plante medicinale dar şi ciuperci comestibile, pe care le usca la 
soare spre a rezista mai mult timp. În această izolare mistică, 
spiritual i s-a ascuţit, dobândind multe calită
care ulterior sunt folosite în ajutorarea semenilor.

         Venind dinspre Transalpina, ne-am îndreptat spre 
Mănăstirea Cozia, cu gândul de a o vizita şi a ne închina. Am 
avut parte de o surpriză neplăcută, se depistase un caz de 
coronavirus Covid 19, motiv pentru care mănăstirea fuseseră 
închisă. Ceea ce nu reuşiseră comuniştii în perioade de tristă 
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La chilia cuviosului pr. Arsenie Boca din Munţii Făgăraş 

Modalitatea sa de săpare în stâncă, cu intrarea spre nord-vest, 
avea menirea de a nu putea fi observată de nimeni din valea 

în special de organele de securitate care erau pe 
urmele părintelui Arsenie Boca, în cei doi ani cât s-a refugiat 
aici. Practic, dorinţa de izolare, a fost combinată cu fuga faţă de 
oraganele represive ale statului, ce doreau să-l anihileze 

 

În cei doi ani cât a veţuit pe munte, din când în când, un 
călugăr de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, îi aducea pe ascuns, 

merinde necesare 
supraveţuirii. Îşi mai procura fructe de pădure: afine, mure, 
plante medicinale dar şi ciuperci comestibile, pe care le usca la 
soare spre a rezista mai mult timp. În această izolare mistică, 

a ascuţit, dobândind multe calităţi paranormale, 
care ulterior sunt folosite în ajutorarea semenilor. 

am îndreptat spre 
Mănăstirea Cozia, cu gândul de a o vizita şi a ne închina. Am 
avut parte de o surpriză neplăcută, se depistase un caz de 

rus Covid 19, motiv pentru care mănăstirea fuseseră 
închisă. Ceea ce nu reuşiseră comuniştii în perioade de tristă 

amintire, reuşesc astăzi marii bancheri ai lumii, prin 
intermediul unui virus produs în laboratoarele Americii. Trist 
este că am aşteptat la poartă peste jumătate de oră spre a afla de 
ce nu este deschisă mănăstirea, până când un localnic ne
explicat adevăratul motiv.  

Mănăstirea Cozia 

Mănăstirea Cozia este un complex monahal medieval, situat în 
orașul Călimănești, pe malul râului 
domnitorului Mircea cel Bătrân, extinsă 
istoriei. 

Mănăstirea a fost construită, conform legendei, în apropierea 
altei mănăstiri construită de Negru Vodă
mănăstirii, cu hramul „Sfânta Treime”, a fost ridicată între anii 
1387-1391, ctitor fiind voievodul Mircea cel Bătrân
sfințită la 18 mai 1388, așa cum reiese din 
cel Bătrân, în care se spunea:  
„...a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire la 
locul numit Călimănești pe Olt, care a fost înainte sa
boierului domniei mele Nan Udobă.” 
Pictura interioară a fost realizată între anii 
cel Bătrân s-a preocupat permane
înfrumusețarea mănăstirii, prin întărirea drepturilor de 
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amintire, reuşesc astăzi marii bancheri ai lumii, prin 
intermediul unui virus produs în laboratoarele Americii. Trist 

poartă peste jumătate de oră spre a afla de 
ce nu este deschisă mănăstirea, până când un localnic ne-a 

 

este un complex monahal medieval, situat în 
, pe malul râului Olt, fiind ctitoria 

, extinsă și renovată de-a lungul 

 
Mănăstirea a fost construită, conform legendei, în apropierea 

Negru Vodă. Biserica mare a 
mănăstirii, cu hramul „Sfânta Treime”, a fost ridicată între anii 

Mircea cel Bătrân. A fost 
șa cum reiese din hrisovul lui Mircea 

„...a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire la 
pe Olt, care a fost înainte satul 

 
Pictura interioară a fost realizată între anii 1390 - 1391. Mircea 

a preocupat permanent de înzestrarea și 
țarea mănăstirii, prin întărirea drepturilor de 
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proprietate asupra mai multor sate și moșii. Pisania bisericii 
mănăstirii Cozia conține următoarele:  
De-a lungul timpului mănăstirea a fost reparată 
multe ori de domnitori ca Neagoe Basarab, 
Constantin Brâncoveanu. Ultima renovare și consolidare s
făcut între 1 iulie 1958-1 ianuarie 1959 de către 
României, la intervenția patriarhului de atunci, 
Marina.  

Am mers apoi în apropiere la Căciulata de unde am luat apă 
sulfuroasă folosită în curele hepatice sau pentru alte probleme 
de sănătate.  

Când am ajuns în localitatea Horezu, ne-am cazat la un 
camping cu căsuţe, după care ne-am îndreptat 
la câţiva km spre nord-est. Compexul monahal Hurezi, prin 
fizionomia sa se aseamănă foarte mult cu complexul de la 
Sâmbăta de Sus, drept dovadă a viziunii aceluiaşi ctitor 
Constantin Brâncoveanu. 

Mănăstirea Horezi 

Mănăstirea Hurezi sau Mănăstirea Horezu, cea mai de seamă 
ctitorie a domnului martir Constantin Brâncoveanu
1714), a fost construită între anii 1690 și 1693, biserica mare a 
așezământului fiind târnosită la 8 septembrie
Definitivarea lucrărilor a avut loc în toamna anului 
biserica mare fusese terminată deja în 1693. Bol
fuseseră finisate în iunie 1692, dată după care au fost ini
lucrările de pictură murală. Iată ce nota în însemnările sale 
marele domn: ...septembrie 6, miercuri, am sosit la Hurezi 
mănăstirea am târnosit la septembrie 8 vineri… 

Mănăstirea, cel mai mare ansamblu monastic din Româ
construită pe valea râului Romanii de Jos, în satul care la acea 
vreme se numea Hurezi (actual Romanii de Jos
ulterior a fost luat de târgul de peste deal, actualul ora
sub munții Căpățânii. 

Întreg ansamblul se remarcă prin conceptul unitar. El este 
structurat pe axa principală est-vest, pe care sunt aliniate gradat 
patru lăcașe de cult, construite în etape diferite și de ctitori 
diferiți. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

și moșii. Pisania bisericii 

a lungul timpului mănăstirea a fost reparată și renovată de 
, Radu Paisie și 

și consolidare s-a 
de către guvernul 

ția patriarhului de atunci, Justinian 

Am mers apoi în apropiere la Căciulata de unde am luat apă 
sulfuroasă folosită în curele hepatice sau pentru alte probleme 

am cazat la un 
am îndreptat spre Mănăstire, 

est. Compexul monahal Hurezi, prin 
fizionomia sa se aseamănă foarte mult cu complexul de la 

, drept dovadă a viziunii aceluiaşi ctitor 

, cea mai de seamă 
Constantin Brâncoveanu (1688-

, biserica mare a 
8 septembrie 1693. 

Definitivarea lucrărilor a avut loc în toamna anului 1697, dar 
. Bolțile bisericii 

, dată după care au fost inițiate 
lucrările de pictură murală. Iată ce nota în însemnările sale 

...septembrie 6, miercuri, am sosit la Hurezi și 
 

Mănăstirea, cel mai mare ansamblu monastic din România, este 
, în satul care la acea 

Romanii de Jos), nume care 
târgul de peste deal, actualul oraș Horezu, 

remarcă prin conceptul unitar. El este 
vest, pe care sunt aliniate gradat 

șe de cult, construite în etape diferite și de ctitori 

 Ansamblul monastic se compune din: 

- Biserica propriu-zisă a mănăstirii,
domnitor și cărturar Constantin Brâncoveanu
centrul incintei cu hramul Sfin
și mama sa Elena. 

- Biserica bolniței, ctitorită de 
domnitorului, la 1696. 

- Schitul „Sfinților Apostoli“
mănăstirii Ioan Arhimandritul

- Schitul Sfântului Ștefan, numit astfel după 
fiului cel mare al domnitorului, ctitorit de acesta la 
1703. 

Incinta principală, pe plan dreptunghiular, este flancată la nord 
de corpul etajat al chiliilor, cu fațada structurată în mod 
armonios de anfilada de arcade. La sud se află re
domnească, încununată de turnul clopotni
impunătoare sală de sfat. Pe latura de vest se află sala trapezei 
și, deasupra acesteia, paraclisul.  
Biserica principală 
Construită între 1690 și 1693 pe un plan trilobat, biserica 
Împărați Constantin și mama sa Elena
Bisericii episcopale a Mănăstirii Curtea de Arge
forme mai elansate și prin adăugarea unui pridvor tipic stilului 
brâncovenesc, cu arcade susținute de zece c
împodobite cu ornamente tipice Renașterii
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Ansamblul monastic se compune din:  

zisă a mănăstirii, ctitorită de marele 
Constantin Brâncoveanu, aflată în 

Sfinții Împărați Constantin 

ței, ctitorită de doamna Maria, soția 

ților Apostoli“, ctitorit de starețul 
Ioan Arhimandritul la 1698. 

, numit astfel după numele 
fiului cel mare al domnitorului, ctitorit de acesta la 

 
Incinta principală, pe plan dreptunghiular, este flancată la nord 

țada structurată în mod 
rmonios de anfilada de arcade. La sud se află reședința 

domnească, încununată de turnul clopotniță și având o 
. Pe latura de vest se află sala trapezei 

pe un plan trilobat, biserica Sfinții 
ți Constantin și mama sa Elena dezvoltă modelul 

Bisericii episcopale a Mănăstirii Curtea de Argeș în sensul unor 
și prin adăugarea unui pridvor tipic stilului 

ținute de zece coloane de piatră, 
șterii târzii. Fațadele sunt 
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decorate cu panouri dreptunghiulare și firide ornamentale cu 
cercuri. Ancadramentul ușii de intrare este din marmură 
sculptată, pisania conține stema Țării Românești
familiei Cantacuzino. Drept constructori ai edificiului sunt 
menționați Manea, „vătaf al zidarilor“, Istrate lemnarul și 
Vucașin Caragea pietrarul.  
Biserica adăpostește un deosebit de valoros ansamblu de 
pictură murală, executat între anii 1692 și 1694
greci Constantinos și Ioan, precum și de meșterii zugravi 
români Andrei, Stan, Neagoe și Ioachim. Pe lângă scenele 
religioase se află, în pronaos, o galerie de portrete ale 
Brâncovenilor, Basarabilor și ale Cantacuzinilor
cu portretul lui Datco din Brâncoveni, boier care a trăit la 
începutul secolului al XVI-lea, cu Basarab al III
și postelnicul Constantin Cantacuzino, culminând cu tabloul 
votiv care-i reprezintă pe membrii contemporani ai familiei 
Brâncoveanu.  

 

Satul de olari din Horezu

 

Prof.  dr. Vicu MERLAN 

         După ce am vizitat Mănăstirea Horezi, a doua zi ne
îndreptat, după indicatoarele din oraş, spre uliţele olarilor, ce 
duceau pe dealul dinspre mănăstire. 

În faţa casei familiei Iorga Alina

Activitatea olarilor din satul vâlcean Olari din Horezu a devenit 
cunoscut în țară și peste hotare, olăritul, este în pericol de a se 
pierde. Lipsa de cumpărători, mai ales în această perioadă a 
falsei pandemii, nu-i descurajează pe  olarii din Horezu, să 
lucreze în continuare şi să-şi desfacă produsele muncii lor, atât 
la magazinul propriu din casă cât şi la sosea naţională sau chiar 
prin magazinele din ţară sau străinătate. Datorită calităţii şi 
ineditului ei ceramica de Horezu a intrat în Patrimoniul 
Cultural Imaterial UNESCO. Fiecare meșter scoate la poartă 
cele mai frumoase obiecte pe care a reușit să le creeze, iar din 
când în când vin turişti care vor să admire sau chiar să vadă pe 
viu cum se confecţionează oalele din lut ars.
ceramică de Horezu pot fi recunoscute foarte u
că este decorativă. Datorită decorului unic în lume 
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și firide ornamentale cu 
e este din marmură 

Țării Românești și pe cea a 
. Drept constructori ai edificiului sunt 

ționați Manea, „vătaf al zidarilor“, Istrate lemnarul și 

ște un deosebit de valoros ansamblu de 
și 1694 de meșterii 

și Ioan, precum și de meșterii zugravi 
și Ioachim. Pe lângă scenele 

religioase se află, în pronaos, o galerie de portrete ale 
Cantacuzinilor. Ciclul începe 

cu portretul lui Datco din Brâncoveni, boier care a trăit la 
Basarab al III-lea cel Bătrân 

și postelnicul Constantin Cantacuzino, culminând cu tabloul 
i reprezintă pe membrii contemporani ai familiei 

Satul de olari din Horezu 

r. Vicu MERLAN – Huşi 

După ce am vizitat Mănăstirea Horezi, a doua zi ne-am 
îndreptat, după indicatoarele din oraş, spre uliţele olarilor, ce 

 
familiei Iorga Alina 

Activitatea olarilor din satul vâlcean Olari din Horezu a devenit 
țară și peste hotare, olăritul, este în pericol de a se 

pierde. Lipsa de cumpărători, mai ales în această perioadă a 
i descurajează pe  olarii din Horezu, să 

şi desfacă produsele muncii lor, atât 
la magazinul propriu din casă cât şi la sosea naţională sau chiar 
prin magazinele din ţară sau străinătate. Datorită calităţii şi 
ineditului ei ceramica de Horezu a intrat în Patrimoniul 

șter scoate la poartă 
șit să le creeze, iar din 

când în când vin turişti care vor să admire sau chiar să vadă pe 
viu cum se confecţionează oalele din lut ars. Produsele din 

e Horezu pot fi recunoscute foarte ușor, prin faptul 
că este decorativă. Datorită decorului unic în lume și 

ustensilelor pentru decor, corn de vită, pană de gâscă 
gaiță, avem singura ceramică intrată în UNESCO cu pomul 
vieții, soarele, cocoșul de Hurezi, șarpele și peștele.

Farfuriile au spirale sau păianjeni, după care sunt combinate 
foarte multe motive ca spicul de grâu, coada de păun, bobocul, 
brăduțul, plus decorul brâncovenesc.Unele decoruri sunt chiar 
asemănătoare modelelor de pe covoarele brâncovene

Ne-am oprit la familia Iorga Alina. Dna Alina ne
atelierul ei unde a învăţat meşetşugul de la socrii săi, fiind a 
cincea generaţie. Soţul său Liviu lucra la roată ceramica de la 
vârsta de 9 ani. 

Lutul este adus din localitate, fiind un caolin de calitate, pe 
care-l frământă cu apă şi se malaxează de câteva ori.  Apoi se 
taie cu o cuţitoaie. Bucata se centrează pe roată şi se 
modelează.  Se taie cu o sârmă, iar forma se dă cu ajutorul unui 
pieptăn de lemn. După realizarea formei, aceasta se pictează, 
înainte de ardere. Urmează gărirea (pentru ca piesa să poată fi 
agăţată pe perete) apoi se scrie numele meşterului şi se pune la 
uscat la umbră (într-un loc închis). Urmează arderea la 
temperaturi de peste 10000 C, temperatură 
cuptor în care se folosesc  lemne de fag. Apoi ceramica se 
scoate, şi i se aplică un email şi o altă culoare. Din nou se pun 
în cuptor, la ardere, dar la temperature mai mici, de maxim 
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ustensilelor pentru decor, corn de vită, pană de gâscă și de 
ță, avem singura ceramică intrată în UNESCO cu pomul 

șarpele și peștele. 

Farfuriile au spirale sau păianjeni, după care sunt combinate 
foarte multe motive ca spicul de grâu, coada de păun, bobocul, 

țul, plus decorul brâncovenesc.Unele decoruri sunt chiar 
covoarele brâncovenești. 

am oprit la familia Iorga Alina. Dna Alina ne-a dus în 
atelierul ei unde a învăţat meşetşugul de la socrii săi, fiind a 
cincea generaţie. Soţul său Liviu lucra la roată ceramica de la 

 

itate, fiind un caolin de calitate, pe 
l frământă cu apă şi se malaxează de câteva ori.  Apoi se 

taie cu o cuţitoaie. Bucata se centrează pe roată şi se 
modelează.  Se taie cu o sârmă, iar forma se dă cu ajutorul unui 

formei, aceasta se pictează, 
înainte de ardere. Urmează gărirea (pentru ca piesa să poată fi 
agăţată pe perete) apoi se scrie numele meşterului şi se pune la 

un loc închis). Urmează arderea la 
C, temperatură care se obţine într-un 

cuptor în care se folosesc  lemne de fag. Apoi ceramica se 
scoate, şi i se aplică un email şi o altă culoare. Din nou se pun 
în cuptor, la ardere, dar la temperature mai mici, de maxim 
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9500C. Odată terminată şi această operaţiune, pi
spre vânzare.  

Se remarcă Cocoşul de Horezu, care reprezintă emblema 
localităţii, ce a fost integrat Patrimoniului UNESCO.

Olarii din Horezu participă la târguri de ceramic, aşa cum este 
cel din fiecare toamnă de la Iaşi, denumit generic  Cucuteni, în 
memoria celebrei ceramic de Cucuteni, ce are o vechime mai 
mare de 6000 de ani. 
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care reprezintă emblema 
localităţii, ce a fost integrat Patrimoniului UNESCO. 

Olarii din Horezu participă la târguri de ceramic, aşa cum este 
denumit generic  Cucuteni, în 

memoria celebrei ceramic de Cucuteni, ce are o vechime mai 

 

 
 

Avenul V5 – Cea mai adâncă pe
cea mai voluminoasă sală de pe

România
 

Conf. univ. dr. George V GRIGORE 
 
        Peștera V5 (avenul V5), numită 
Muncelului” sau „Vărășoaia”esteîn acest moment cea mai 
adâncă peșteră din România.  

ceasta are adâncimea de -643 
20 km. Este situată pe platoul carstic 
depresiunea Vărășoaia, de unde și inițiala numelui (V). 

Se poate ajunge de la Padiș pe marcajul ce duce la 
Cetatea Rădesei. Parcurgerea acestei pe
probă de anduranță. Presupune coborârea pe coardă a multor 
puțurilor verticale, trecerea de pasaje strâmte, cățărări, 
ramonaje. Pentru a ajunge la terminusul avenului 
întoarce este nevoie de mai multe zile de parcurgere 
bivuac în subteran. Peștera V5 este una din cele mai dificile 
peșteri din România. Ea a fost descoperită în anul 1986 de către 
Paul Damm, om de munte, speolog 
povestește regretatul speolog …„acolo
trunchi de brad putrezit ieșea sub un unghi aberant din 
iarbă…Avenașul avea să primească numele de V5 sau Fața 
Muncelului după locul cu pricina”(locul unde a fost găsită 
intrarea).A fost explorată de-a lungul anilor de speologi de 
Politehnica Cluj, cluburile orădene „Z”, „Cristal” 
din țară. O întrebare totuși persistă: acestă cavitate subterană 
este   Peșteră sau Aven? Deși zona de intrare (până în Sala 
„Paul Matoș”) are configurație de aven (peșteră verticală), 
restul peșterii are dezvoltare preponderent orizontal 
descendentă.Explorarea avenului V5 s
organizarea unor tabere la care au participat speologi din toată 
țara. Multe pasaje strâmte au trebuit lărgite artificial, prin 
derocare, înlesnind astfel trecerea speologilor. Până în anul 
1992 s-a ajuns la adâncimea de -273m. În anul 2004, după 50m 
de galerie foarte strâmtă care a trebuit lărgită, s
„Paul Matoș”.Peștera V5 are una din cele mai mari săli din 
mediul subteran din țară. Aceasta este „Sala Paul Mato
are 415m lungime, lățime între 50 și 70m, înălțime 30m
un volum de circa 1,2 milioane metri cubi.
Paul Matoș”, după o coborâre de circa 100m diferență de nivel, 
intersectăm activul principal al 
Iancu.Momentan cea mai adâncă peșteră din România
continuă explorare. Este o cavitate complexă, care are mai 
multe săli de peste 100m lungime, canioane subterane 
dezvoltate pe mai multe nivele de eroziune.În anul 2008 
făcută joncțiunea dintre Avenul „Frigiderul lui Gigi” și 
„Avenul V5”. Dezvoltarea peșterii a crescut astfel considerabil, 
creând o arie explorabilă, în galerii, care însumează, estimativ, 
mai mult de 50 km și care se întinde, practic, sub întreg 
Padiș, în toată zona turistică.Peștera V5, cea mai adâncă peșteră 
din România, nu excelează doar prin adâncimea golului 
subteran. V5 este o peșteră extraordinară prin complexitatea și 
mărimea sistemului hidrologic care drenează în subteran toată 
apa din zona Șesului Padiș. Ca localizare 

A
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Cea mai adâncă peșteră, cu 
cea mai voluminoasă sală de peșteră din 

România 

Conf. univ. dr. George V GRIGORE – București 

, numită și „Peștera din Fața 
esteîn acest moment cea mai 

 m și dezvoltare de circa 
ste situată pe platoul carstic Padiș în 

șoaia, de unde și inițiala numelui (V). 
ș pe marcajul ce duce la Peștera 

Parcurgerea acestei peșteri este o adevărată 
ță. Presupune coborârea pe coardă a multor 

țurilor verticale, trecerea de pasaje strâmte, cățărări, 
ramonaje. Pentru a ajunge la terminusul avenului și a te 

e de mai multe zile de parcurgere și de 
ștera V5 este una din cele mai dificile 

. Ea a fost descoperită în anul 1986 de către 
Paul Damm, om de munte, speolog și geolog. După cum 

acolo la marginea poienii, un 
șea sub un unghi aberant din 

șul avea să primească numele de V5 sau Fața 
”(locul unde a fost găsită 

a lungul anilor de speologi de la 
Politehnica Cluj, cluburile orădene „Z”, „Cristal” și alte cluburi 

și persistă: acestă cavitate subterană 
și zona de intrare (până în Sala 

ș”) are configurație de aven (peșteră verticală), 
șterii are dezvoltare preponderent orizontal – 

descendentă.Explorarea avenului V5 s-a realizat prin 
organizarea unor tabere la care au participat speologi din toată 
țara. Multe pasaje strâmte au trebuit lărgite artificial, prin 

astfel trecerea speologilor. Până în anul 
273m. În anul 2004, după 50m 

de galerie foarte strâmtă care a trebuit lărgită, s-a ajuns în sala 
ș”.Peștera V5 are una din cele mai mari săli din 

Aceasta este „Sala Paul Matoș”, care 
țime între 50 și 70m, înălțime 30m-50m și 

un volum de circa 1,2 milioane metri cubi. La capătul „Sălii 
ș”, după o coborâre de circa 100m diferență de nivel, 

intersectăm activul principal al peșterii: Râul lui 
șteră din România este în 

. Este o cavitate complexă, care are mai 
multe săli de peste 100m lungime, canioane subterane și galerii 
dezvoltate pe mai multe nivele de eroziune.În anul 2008 a fost 

țiunea dintre Avenul „Frigiderul lui Gigi” și 
șterii a crescut astfel considerabil, 

creând o arie explorabilă, în galerii, care însumează, estimativ, 
și care se întinde, practic, sub întreg Platoul 

ștera V5, cea mai adâncă peșteră 
nu excelează doar prin adâncimea golului 

șteră extraordinară prin complexitatea și 
ărimea sistemului hidrologic care drenează în subteran toată 

Șesului Padiș. Ca localizare și acces, „Avenul V5” 
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se găsește în Parcul Natural Apuseni, la altitudinea de 1367m în 
regiunea centru-nord a bazinului Padiș – Cetățile Ponorului, pe 
versantul estic al Vârfului Vărășoaia.Accesul în avenul V5 se 
face doar cu aviz de la Comisia Patrimoniu Speologic, Parcul 
Natural Apuseni și Salvamont – Salvaspeo Bihor. Trebuie să 
faceți dovada pregătirii tehnice a echipei pentru a putea obține 
aviz de intrare. Peștera are poartă în zona de acces. Datorită 
riscului de viitură care îl prezintă peștera în zona de intrare 
(până aproximativ în „Sala Paul Matoș”), este bine să vă 
programați tura în perioade secetoase. Fie iarna când nu sunt 
precipitații sub formă de ploaie, fie toamna. Echipa de vizită ar 
trebui să fie formată din minim 5, maxim 7 persoane. Este de 
recomandat ca participanții la tură să nu fie persoane 
corpolente. S-ar putea să aibă probleme la nenumăratele 
strâmtori din peșteră. Pe zona de intrare peștera nu este foarte 
labirintică, nu ar trebui să aveți probleme de orientare. Nu vă 
recomandăm să luați cu voi începători. Persoanele care intră în 
cavitate trebuie să fie autonome pe coardă. Durata viziteiîn 
„Avenul V5” – pentru a ajunge în Sala Paul Matoș durata 
parcurgerii este între 3 și 6 ore. Aceasta poate varia în funcție 
de numărul participanților la tură, pregătirea fizică și psihică. 
Cam același interval de timp ar trebui să-l faceți și la ieșirea din 
aven.Echipament individual – este cel specific turelor 
speologice, respetctiv: cască cu sistem de iluminat, salopetă, 
subcombinezon, cizme, echipament tehnic de parcurgere a 
verticalelor pe coardă (TSA), folie de supraviețuire, briceag, 
mâncare bogată în calorii. Pentru a parcurge peștera în zona 
râului lui Iancu este nevoie și de neopren.Parcurgerea avenului 
V5 poate fi împărțită în mai multe tronsoane:intrare – Sala cu 
aragonite; Sala cu aragonite – Sala Paul Matoș; Sala Paul 
Matoș – Râul lui Iancu – Drumul Titanilor. În sectorul intrare – 
Sala cu aragonite (-85m): parcurgerea se face la liber 
(descățărând) sau pe scările metalice montate în peșteră. Pe 
parcurs se găsesc și strâmtori, dar nici una care să pună 
probleme serioase.La -50m vom întâlni prima verticală mai 
mare – 18m. Există montată coardă fixă. La baza puțului 
galeria continuă descendent cu o mică săritoare de 2m printre 
niște bolovani.De la săritoare continuăm coborând printre 
blocuri mari de piatră, până ajungem în Sala cu aragonite. După 
cum îi spune și numele sala adăpostește formațiuni numite 
aragonite. Este impresionant, cum după atâtea obstacole, 
ajungem în această sală unde pe o lungime de circa 15m 
tavanul galeriei este acoperit de mănunchiuri de cristale. Arată 
ca niște flori care pornesc dintr-un buchet comun ajungând în 
cele din urmă să se răsfire. Lungimea mănunchiului ajunge 
uneori și la 20cm. Cristalele nu sunt albe, cum ne-am obișnuit 
din alte peșteri. Ele au pe suprafață o peliculă fină de argilă. În 
sectorul Sala cu aragonite (-85m) – Sala Paul Matoș (-300m), 
galeria continuă sub formă de târâș descendent circa 15m.O 
săritoare cu scară și apoi o trecere strâmtă printre doi bolovani 
ne scoate într-o sală cu un traverseu peste un puț. Veți găsi 
montantă o balustrată unde vă puteți asigura cu lonjele.Galeria 
se îngustează sub formă de diaclază, ce debușează într-o 
săritoare sub formă de clopot unde este montată o scară 
metalică. La întoarcere, (când ieșiți din peșteră) pasajul este 
destul de greu de trecut pentru persoanele corpolente. Scara 
este decalată poziției în care ieșim din diaclaza de sus.Urmează 
un nou pasaj orizontal mai îngust și apoi un puț vertical de 
18m. Din această zonă apa începe să șiroaie pe pereți. Probabil 
la viitură, acest firicel de apă se transformă în 

cascade veritabile. De la baza puțului de 18m galeria continuă 
sub formă de meandru destul de îngust. Ajungem în partea 
superioară a unui puț de 5m, cu o mână curentă aeriană greu de 
parcurs pentru persoanele scunde.Va trebui apoi să 
coborâm apoi o succesiune de puțuri legate între ele: P6, P10, 
P16, P10, P15. Puțurile sunt echipate cu corzi fixe. Echipările 
se pot parcurge, nu sunt însă foarte confortabile. De multe 
trebuie să improvizați ca să depășiți un obstacol pe coardă. 
Câștigăm în adâncime și ne aflăm la -188m. Încă un pasaj sub 
formă de meadru îngust și dăm într-un puț care nu trebuie 
coborât.Continuarea se găsește într-o fereastră pe peretele opus 
față de locul unde ne aflăm. Coborâm cu coborâtorul și când 
ajungem în dreptul ferestrei montăm blocatoarele pentru a urca. 
La ieșirea din puț intrăm într-o diaclază greu de parcurs 
deoarece este dezvoltată la unghi de 45 de grade. Parcurgem un 
ramonaj deasupra unei săritori și dăm de o altă coborâre cu 
coarda fixă. Are doar 3m, dar pereții sunt foarte apropiați. La 
coborâre este ușor. Ne strecurăm printre cei doi pereți paraleli. 
La întoarcere va fi însă mai greu. La baza puțului, galeria 
continuă având înălțime mică. Este nevoie să înaintăm târâș. 
Tavanul se lasă atât de jos încât ai senzația că nu pe aici este 
continuarea. 20m de târâș, o strâmtoare destul de serioasă și 
debușăm într-o fereastră. Sunetul sub formă de ecou este foarte 
pronunțat și ne indică faptul că am ajuns la o sală mare.O mână 
curentă ne scoate pe marginea ferestrei, unde cu o lumină 
puternică, observăm imensitatea sălii în care urmează să 
intrăm. Am ajuns în „Sala Paul Matoș” care are o lungime de 
415m. Înălțimea puțului pe care-l coborâm nu este foarte mare, 
circa 30m. De sus se văd în toată sala blocuri imense, căzute la 
un moment dat din tavan. Se poate vedea și bivuacul permanent 
instalat aici. Pentru cei care doresc să continue vizita este bine 
să știți că de aici aveți nevoie de neopren. 
Potențialul Peșterii V5 vine de la Platoul Padiș sub care se află. 
Este un bazin închis, unde apa de suprafață aproape lipsește, 
fiind drenată în întregime pe sub pământ în valea Galbenei și în 
valea Boghii. Prin colorări au fost identificate 8 bazine care 
comunică doar subteran. Zona este bogată în formațiuni 
carstice, peșteri ca Cetățile Ponorului, Lumea Pierdută, 
Ghețarul de la Barsa, Peștera Cetatea Rădesei, Peștera de la 
Căput. Sunt cîteva chei: Cheile Galbenei, Cheile Someșului 
Cald, Groapa Ruginoasa, dar și doline, uvale, izbucuriși 
ponoare, etc.Până în prezent, sunt cartografiați 18 km, dar 
potențialul este peste recordul celei mai lungi peșteri din țară, 
Peștera Vântului, de 50 de km. Peștera cuprinde toate formele 
de endocarst, de la galeriile verticale spălate, pline cu septe, 
marmite, lingurițe, la cele orizontale, largi, populate cu toate 
speleotemele. Sunt prezente scurgerile 
parietale,stalactite,stalacmite, coloane, gururi. Sunt descoperite 
și unicate, printre care clusteritele formate din cristale aciculare 
de aragonit de 25 cm lungime. Există aici galerii uscate și 
galerii active, săli de mari dimensiuni sau galerii strâmte, greu 
de parcurs. În V5 se află cea mai voluminoasă sală de peșteră 
din România, sala Paul Matoș, lungă de 415 m și 1,2 milioane 
m³. Peștera V5 poate să deschidă o perspectivă foarte 
importantă pentru Platoul Padiș, legată de turismul speologic de 
platou, cunoscut fiind faptul ca Platoul Padiș are foarte multe 
peșteri, dar niciuna amenajată pentru turism de masă. Ea este 
importantă nu numai pentru faptul că poate deveni cea mai 
lungă și cea mai adâncă din România, ci și pentru relieful și 
formațiunile interioare, care reprezintă o atracție turistică 
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deosebită, atât pentru vizitatori, cât și pentru speologi. Ca și 
biologie, aici a fost identificat coleopterul Pholeuon (s. str.) 
knirschi cetatensisAvenul V5 este unul din superlativele 
carstului românesc și cea mai adâncă peșteră din România. 
Vizitarea ei presupune o bună organizare și documentare. 
Răsplata va fi însă pe măsură. Turele de vizită se organizează 
de obicei până în „Sala Paul Matoș”. În principiu până aici nu 
apar probleme de orientare, peștera nefiind labirin
această sală. 
Surse: wikipedia.org; travelguideromani.ro; welcomtoromania.ro; matricea.ro; 
info-herodot.ro; ghidlocal.com; mmediu.gov.ro; speotimis.ro 
 

Peștera (Avenul) V5 - strâmtoare pe tronsonul: intrare 
Sala cu aragoniți 

 
Harta Avenul V5 (Peștera V5) – sursa harta Revista 

Spelunca Nr 108/2007 
 

 

Hominizii primitivi au coabitat cu oamenii 
moderni? 

 

Fosilele de Homo naledi au o vechime de circa 335.000 
- 236.000 de ani, susține Lee Berger, paleontologul 
american care a făcut furori în 2015, când a anun
descoperit o nouă specie umană în Africa de Sud.

Berger, profesor la Universitatea Witwatersrand din 
Johannesburg, și echipa sa au făcut public rezultatul datării 
fosilelor, iar rezultatele obținute sunt surprinzătoare. 

Homo naledi a trăit "la începutul a ceea ce noi considerăm ca 
începutul erei omului modern”, a declarat Berger. 
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șteră din România. 
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strâmtoare pe tronsonul: intrare – 

 

sursa harta Revista 

Hominizii primitivi au coabitat cu oamenii 

Lee Berger 

Homo naledi au o vechime de circa 335.000 
ține Lee Berger, paleontologul 

american care a făcut furori în 2015, când a anunțat că a 
descoperit o nouă specie umană în Africa de Sud. 

Berger, profesor la Universitatea Witwatersrand din 
și echipa sa au făcut public rezultatul datării 

ținute sunt surprinzătoare.  

Homo naledi a trăit "la începutul a ceea ce noi considerăm ca 
începutul erei omului modern”, a declarat Berger.  

”Ei sunt surprinzător de tineri... Este vorba de o specie 
primitivă, care a supraviețuit milioane de ani și care a rămas 
invizibilă”, a adăugat paleontologul american.

Cazuri de coabitare între specii au mai fost identificate în 
trecut. Spre exemplu, omul de Neanderthal s
Homo sapiens în Europa, înainte de a dispărea în urmă cu 
30.000 de ani, însă acest scenariu nu a fost avansat niciodată 
pentru Africa, relatează Agerpres. 

”Vedem că a existat în Africa în ultimele etape ale evolu
noastre o varietate de specii la care nimeni nu se a
declarat un alt membru al echipei de cercetare, John Hawks de 
la Universitatea din Wisconsin. 

Lee Berger a anunțat, de asemenea, marți că a descoperit o altă 
colecție de fosile de Homo naledi într
primei sale descoperiri. Printre acestea, un schelet destul de 
complet, cu un craniu foarte bine conservat (foto sus), denumit 
”neo” (”cadou”) în limba locală sesotho.

În 2015, Berger a afirmat că prezența oaselor într
care era aproape imposibil de ajuns sugerează faptul că este 
vorba de fapt despre un mormânt și că Homo Naledi aveau 
ritualuri funerare, o practică atribuită anterior doar oamenilor 
moderni. Această ipoteză a atras ironiile colegilor de breaslă, 
însă marți, Berger a insistat pe acest subiect, explicând că 
drumul de acces către această a doua descoperire este la fel de 
îngust.  

”Acest lucru întărește, cred, ideea că Homo Naledi a folosit 
această grotă într-un anumit scop și poate (...) că Homo Naledi 
își îngropa acolo morții”, a explicat paleontologul.

 

Fosile de Homo naledi 
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ineri... Este vorba de o specie 
țuit milioane de ani și care a rămas 

invizibilă”, a adăugat paleontologul american. 

Cazuri de coabitare între specii au mai fost identificate în 
trecut. Spre exemplu, omul de Neanderthal s-a intersectat cu 
Homo sapiens în Europa, înainte de a dispărea în urmă cu 
30.000 de ani, însă acest scenariu nu a fost avansat niciodată 

”Vedem că a existat în Africa în ultimele etape ale evoluției 
a care nimeni nu se aștepta”, a 

declarat un alt membru al echipei de cercetare, John Hawks de 

țat, de asemenea, marți că a descoperit o altă 
fosile de Homo naledi într-o grotă din apropierea 

. Printre acestea, un schelet destul de 
complet, cu un craniu foarte bine conservat (foto sus), denumit 
”neo” (”cadou”) în limba locală sesotho. 

ța oaselor într-o grotă la 
care era aproape imposibil de ajuns sugerează faptul că este 

și că Homo Naledi aveau 
uită anterior doar oamenilor 

moderni. Această ipoteză a atras ironiile colegilor de breaslă, 
ți, Berger a insistat pe acest subiect, explicând că 

drumul de acces către această a doua descoperire este la fel de 

ideea că Homo Naledi a folosit 
și poate (...) că Homo Naledi 

și îngropa acolo morții”, a explicat paleontologul. 
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Secretul din spatele codului 3, 6, 9 al lui 
Nikola Tesla 

        Nikola Tesla (10 iulie 1856 -7 ianuarie 1943) este unul 
dintre cei mai străluciți oameni de știință ai secolului trecut, 
inventator original, vestit pentru experimen
misterioase care au dus la descoperirea 
sistemelor de curent electric alternativ.  

e lângă descoperirile sale despre electromagnetism 
inginerie, Tesla este consi-derat un pionier în domeniile 
roboticii, balisticii, științei calculatoarelor, fizicii nu

cleare și fizicii teoretice. Deși faima lui Tesla rivaliza cu a
oricărui inventator sau om de știință al vremii, din cauza 
afirmațiilor sale uluitoare și în unele cazuri aproape 
neverosimile despre dezvoltarea invențiilor și inovațiilor 
științifice și teh-nologice, Tesla a fost în final etichetat drept un 
om de știință nebun. 

Se spune că, încă din copilărie, avea puterea premoni
simțit chiar moartea mamei sale. De-a lungul vie
demonstrat numeroase abilități mentale extraor
capacități extrasenzoriale, iar mulți susțineau că avea acces la 
alte dimen-siuni paralele. Realiza experimente uluitoare pe 
propriul trup folosind curentul electric și făcea o mulţime de 
acţiuni pe care nimeni dintre cunoscuții săi nu le pu

De exemplu, Tesla acorda o atenție deosebită anumitor cifre, 
respectiv 3, 6 și 9, despre care susținea că fac parte dintr
dimensiune supraumană. 

Relația sa cu numerele a fost întotdeauna mai puțin de înțeles 
pentru mulţi. Obiș-nuia, de exemplu, să numere pa
se plimba și să calculeze volumul diferitelor obiecte c
ieșeau în cale. Toate acțiunile pe care le realiza era nevoie să 
fie divizibile cu 3 și, dacă numărătoarea nu îi ieșea, se simțea 
nevoit să o ia de la capăt. El făcea totul în seturi de 3. 

În realitate, Tesla considera numerele 3, 6 și 9 ca fiind î
cu o putere magi-că. „Dacă ai cunoaște măreția lui 3, 6 și 9, ai 
avea o cheie a Universului”, obiș-nuia el să spună. 

P
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Secretul din spatele codului 3, 6, 9 al lui 

7 ianuarie 1943) este unul 
ți oameni de știință ai secolului trecut, 

inventator original, vestit pentru experimen-tele sale 
misterioase care au dus la descoperirea și utilizarea 

 

e lângă descoperirile sale despre electromagnetism și 
derat un pionier în domeniile 

științei calculatoarelor, fizicii nu-
și fizicii teoretice. Deși faima lui Tesla rivaliza cu a 

știință al vremii, din cauza 
țiilor sale uluitoare și în unele cazuri aproape 

țiilor și inovațiilor 
nologice, Tesla a fost în final etichetat drept un 

Se spune că, încă din copilărie, avea puterea premoniției și a 
a lungul vieții, a 

ți mentale extraor-dinare și 
ți extrasenzoriale, iar mulți susțineau că avea acces la 

siuni paralele. Realiza experimente uluitoare pe 
și făcea o mulţime de 

ții săi nu le pu-tea explica. 

ție deosebită anumitor cifre, 
și 9, despre care susținea că fac parte dintr-o 

ția sa cu numerele a fost întotdeauna mai puțin de înțeles 
nuia, de exemplu, să numere pașii în timp ce 

și să calculeze volumul diferitelor obiecte care îi 
șeau în cale. Toate acțiunile pe care le realiza era nevoie să 

și, dacă numărătoarea nu îi ieșea, se simțea 
nevoit să o ia de la capăt. El făcea totul în seturi de 3.  

și 9 ca fiind încărcate 
ște măreția lui 3, 6 și 9, ai 

nuia el să spună.  

Deși Tesla susținea că aceste numere sunt extrem de 
importante, nimeni nu-l as-culta. El chiar a calculat puncte 
nodale în jurul planetei legate de numerele 3, 6 

Dar de ce aceste numere?  

În primul rând, este necesar să înțelegem că noi nu am creat 
matematica, ci am descoperit-o. Este limbajul 
universală. Indiferent unde vă aflați în Uni
întotdeauna egal cu 3. Totul din Univers respectă această lege.

Există tipare care apar în mod natural în Univers, modele pe 
care le-am descoperit în formele de via
stelare, în evoluție și în aproape toate sistemele naturale. Unele 
dintre aceste modele se supun Raportului de Aur
aur, Φ =1,6, este raportul dintre două numere consecutive ale 
șirului Fibo-nacci – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 etc; toate 
templele antice, precum și marile catedrale ale lumii au 
respectat acest raport în construcția lor, n.b.) și 
Sacre. 

Un sistem cu adevărat important pe care natura pare să
respecte este cel al puteri-lor numărului 2, în care modelul 
pornește de la unu și continuă prin dublarea numerelor. 
Celulele și embrionii se dezvoltă după acest model sacru: 1, 2, 
4, 8, 16, 32, 64, 128, 256... 

În matematica vortexului (știința formelor toroidale) există un 
model care se repe-tă: 1, 2, 4, 8, 7 și 5 și așa mai departe 1, 2, 
4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 ... După cum p
numerele 3, 6 și 9 nu se regăsesc în acest model. Cerce
Marko Rodin consideră că aceste numere, 3, 6, 9 reprezintă un 
vector de la a treia la a patra dimensiune pe care el îl nume
„câmp flux”. Acest câmp ar fi o energie dimensiona
care influențează circuitul energetic al celorlalte șase puncte.

Randy Powell, student al lui Marko Rodin, spune că aceasta 
este cheia secretă a energiei libere, aspect pe care cu to
cunoaștem de la Tesla. 

Să explicăm  

Să începem de la 1, dublu este 2; dublul lui 2 este 4; dublul lui 
4 este 8; 8 dublat este 16 ceea ce înseamnă 1 + 6 care este egal 
cu 7; 16 dublat este de 32 rezultând în 3 + 2 care este egal cu 5 
(la fel şi 7, se obține 14 rezultând tot 5); 32 dublat este 64 (5 
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și Tesla susținea că aceste numere sunt extrem de 
culta. El chiar a calculat puncte 

în jurul planetei legate de numerele 3, 6 și 9! 

țelegem că noi nu am creat 
o. Este limbajul și legea 
ți în Uni-vers, 1 + 2 va fi 

totdeauna egal cu 3. Totul din Univers respectă această lege. 

Există tipare care apar în mod natural în Univers, modele pe 
am descoperit în formele de viață, în galaxii, formațiuni 

ție și în aproape toate sistemele naturale. Unele 
Raportului de Aur (rapor-tul de 

ă numere consecutive ale 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 etc; toate 

și marile catedrale ale lumii au 
ția lor, n.b.) și Geometriei 

Un sistem cu adevărat important pe care natura pare să-l 
lor numărului 2, în care modelul 

ște de la unu și continuă prin dublarea numerelor. 
e dezvoltă după acest model sacru: 1, 2, 

 

știința formelor toroidale) există un 
și 5 și așa mai departe 1, 2, 

4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 ... După cum puteți observa, 
și 9 nu se regăsesc în acest model. Cerce-tătorul 

Marko Rodin consideră că aceste numere, 3, 6, 9 reprezintă un 
vector de la a treia la a patra dimensiune pe care el îl numește 

”. Acest câmp ar fi o energie dimensională mai mare 
țează circuitul energetic al celorlalte șase puncte. 

Randy Powell, student al lui Marko Rodin, spune că aceasta 
este cheia secretă a energiei libere, aspect pe care cu toții îl 

dublu este 2; dublul lui 2 este 4; dublul lui 
4 este 8; 8 dublat este 16 ceea ce înseamnă 1 + 6 care este egal 
cu 7; 16 dublat este de 32 rezultând în 3 + 2 care este egal cu 5 

ține 14 rezultând tot 5); 32 dublat este 64 (5 
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dublu este 10) rezultând în total 1; Dacă vom continua, vom 
urmări același model: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 ... 

Dacă începem de la 1 în sens invers, vom obține același model 
doar în sens in-vers: jumătate din unu este 0.5 (0 + 5) egal 5. 
Jumătate din 5 este 2,5 (2 + 5) egal cu 7 și așa mai departe. 
După cum puteți observa, nu există nicio mențiune de 3, 6 și 9! 
Este ca și cum ar fi dincolo de acest model, liber de el.

Cu toate acestea, există ceva ciudat odată ce începe
Dublul lui 3 este 6; 6 dublat este 12, ceea ce ar duce la 3; în 
acest model nu există nicio mențiune de 9! Este ca și cum 9 
este dincolo, complet liber de ambele modele. Dar dacă 
începeți să dublați 9, aceasta va duce întotdeauna la 9: 18, 36, 
72, 144, 288, 576. 

Dacă mergem la complexul de piramide din Giza, acolo pe 
lângă cele trei pirami-de mai mari situate una lângă cealaltă, 
care reflectă pozițiile stelelor din Centura Orion, vedem și un 
grup de trei piramide mai mici imediat în fața celor trei pira
mide mari. 

Există o mulțime de dovezi care arată că natura folose
simetria lui 3 și 6 , inclu-siv forma hexagonală a fagurelui. 
Aceste forme sunt prezente în natură, iar anticii le
în construirea arhitecturii lor sacre.  

Este posibil să existe ceva special în legătură c
misterios 3? Este posibil ca Tesla să fi descoperit acest secret 
profund și să folosească această cunoaștere pentru a împinge 
granițele științei și tehnologiei?  

Măreția lui 9  

Să presupunem că există doi poli opuși, să-i numim lumină 
întuneric dacă do-riți. Ei sunt ca polii nord și sud ai unui 
magnet. O parte este 1, 2 și 4; cealaltă par-te este 8, 7 
fel ca electricitatea, totul în Univers este un curent între aceste 
două laturi polare, ca un pendul: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 ... (
vă imaginați miș-carea, este ceva similar simbolului pentru 
infinit). 
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0) rezultând în total 1; Dacă vom continua, vom 

ține același model 
vers: jumătate din unu este 0.5 (0 + 5) egal 5. 

și așa mai departe. 
ți observa, nu există nicio mențiune de 3, 6 și 9! 

și cum ar fi dincolo de acest model, liber de el. 

 

Cu toate acestea, există ceva ciudat odată ce începeți să dublați. 
lat este 12, ceea ce ar duce la 3; în 

țiune de 9! Este ca și cum 9 
este dincolo, complet liber de ambele modele. Dar dacă 

ți să dublați 9, aceasta va duce întotdeauna la 9: 18, 36, 

lexul de piramide din Giza, acolo pe 
de mai mari situate una lângă cealaltă, 

țiile stelelor din Centura Orion, vedem și un 
ța celor trei pira-

e dovezi care arată că natura folosește 
siv forma hexagonală a fagurelui. 

Aceste forme sunt prezente în natură, iar anticii le-au reprodus 

Este posibil să existe ceva special în legătură cu numărul 
misterios 3? Este posibil ca Tesla să fi descoperit acest secret 

și să folosească această cunoaștere pentru a împinge 

i numim lumină și 
ți. Ei sunt ca polii nord și sud ai unui 

te este 8, 7 și 5; La 
fel ca electricitatea, totul în Univers este un curent între aceste 
două laturi polare, ca un pendul: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 ... (și dacă 

carea, este ceva similar simbolului pentru 

Dar chiar și aceste două părți, 3 și 6, sunt guvernate de 9 care 
arată ceva spectacu-los. Privind atent la modelul 3 
că 3 și 6 este egal cu 9, 6 și 3 este egal cu 9, 
sunt egale cu 9, ambele moduri exclud 
înseamnă unitatea celor două părți. 9 este Universul însuși!
Vibrația, energia și frecvența: 3, 6 și 9!

„Dacă doriți să descoperiţi secretele universului, gândiți
termeni de ener-gie, frecvență și vibrație
„În ziua în care știința va începe să studieze fenomenele non
fizice, va face mai multe progrese într-
secolele anterioare ale existenței sale.” 

Primul fizician care a reuşit teleportarea 
stării unei particule este un profesor 

român 

      Românul Sandu Popescu, profesor universitar doctor în 
fizică, este cunoscut ca unul dintre cercetătorii cei mai 
activi în domeniul fizicii cuantice. 

ntre anii 1996 şi 2008, ca asociat al firmei Hewlett Packard, 
reuşeşte să proiecteze în laboratoarele puse la dispoziţie 
schema pentru primul experiment de teleportare cuantică. 

anul 2001 este laureat cu premiul Adams Prize pentru 
cercetările sale în domeniul fizicii cuantice, iar Universitatea 
din Toronto, Centre for Quantum Information and Quantum 
Control, îi acordă premiul John Stewart Bell pentru cercetările 
sale de pionierat în domeniul mecanicii cuantice.

Împreună cu Nicolas Gisin, fizician la Univ
Geneva, iniţiază subiectul privitor la alinierea cadrelor de 
referinţă prin mijloace cuantice. Iniţiază, de asemenea, cercetări 
privitoare la entanglement multi-partite
entanglement se petrece când doi qubi
corelați unul cu altul și funcționează ca un sistem, ceea ce îl 
face pe unul să reacționeze instantaneu la modificări produse în 
starea celuilalt. Când un qubit supus acestui fenomen este 
măsurat, poți deduce proprietățile partenerului său fără să te ui
la acesta. Așadar, starea unuia, fie ea 0, 1 sau ambele, depinde 
de starea celuilalt.) 

Profesorul Sandu Popescu face primele cercetări în zona de 
spectroscopie iar după ani de experimente, rezultatul 
spectaculos de teleportare pe care îl studiază are ca
practice criptografia şi transmiterea mesajelor secrete.

Î

fizicafizicafizicafizica    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

și aceste două părți, 3 și 6, sunt guvernate de 9 care 
los. Privind atent la modelul 3 și 6, realizați 

și 6 este egal cu 9, 6 și 3 este egal cu 9, toate numerele 
sunt egale cu 9, ambele moduri exclud și includ 3 și 6! Deci, 9 

ți. 9 este Universul însuși! 
ția, energia și frecvența: 3, 6 și 9! 

ți să descoperiţi secretele universului, gândiți-vă în 
ță și vibrație.” – Nikola Tesla 

știința va începe să studieze fenomenele non-
-un deceniu decât în toate 
.” – Nikola Tesla 

re a reuşit teleportarea 
stării unei particule este un profesor 

 

Românul Sandu Popescu, profesor universitar doctor în 
este cunoscut ca unul dintre cercetătorii cei mai 

 

ntre anii 1996 şi 2008, ca asociat al firmei Hewlett Packard, 
reuşeşte să proiecteze în laboratoarele puse la dispoziţie 
schema pentru primul experiment de teleportare cuantică. În 

anul 2001 este laureat cu premiul Adams Prize pentru 
meniul fizicii cuantice, iar Universitatea 

din Toronto, Centre for Quantum Information and Quantum 
Control, îi acordă premiul John Stewart Bell pentru cercetările 
sale de pionierat în domeniul mecanicii cuantice. 

Împreună cu Nicolas Gisin, fizician la Universitatea din 
Geneva, iniţiază subiectul privitor la alinierea cadrelor de 
referinţă prin mijloace cuantice. Iniţiază, de asemenea, cercetări 

partite. (Fenomenul de 
se petrece când doi qubiți în superpoziție sunt 

ți unul cu altul și funcționează ca un sistem, ceea ce îl 
ționeze instantaneu la modificări produse în 

starea celuilalt. Când un qubit supus acestui fenomen este 
ți deduce proprietățile partenerului său fără să te uiți 
șadar, starea unuia, fie ea 0, 1 sau ambele, depinde 

Profesorul Sandu Popescu face primele cercetări în zona de 
spectroscopie iar după ani de experimente, rezultatul 
spectaculos de teleportare pe care îl studiază are ca aplicaţii 
practice criptografia şi transmiterea mesajelor secrete. 
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Redăm în continuare un interviu cu fizicianul de origine 
română Sandu Popescu, care este profesor la prestigioasa 
universitate britanică Bristol. 

Reporter: Sunteţi primul fizician din lume care a realizat 
teleportarea unei particule?  

Prof. dr. Sandu Popescu: Aspectul cheie în această metodă de 
transmitere – şi cauza pentru care metoda se numeşte 
„teleportare” – este faptul că informaţia despre starea particulei 
originale pur şi simplu dispare de la original şi reapare la 
particula destinatară, fără a „merge” în mod normal de la una la 
alta, ci „sare” dintr-un loc în altul fără a fi niciunde pe drum.  

Imediat după lansarea ideii de teleportare a început un efort 
foarte intensiv pentru realizarea sa experimentală. O mulțime 
de dificultăţi tehnologice majore era necesar să fie trecute. Eu 
am reuşit să imaginez o schemă care evita multe dintre 
dificultăţile cele mai serioase, şi aşa am reuşit să facem prima 
experienţă de teleportare. Experiența în sine s-a efectuat la 
Roma, urmând schema teoretică inventată de mine. În 
experienţa noastră s-a teleportat starea unei particule de lumină 
pe distanţa de vreo doi metri. 

De atunci au avut loc multe experiente de acest gen. La un timp 
foarte scurt după noi, un grup din Viena a realizat teleportarea 
cu o schemă diferită, teleportând tot starea unei particule de 
lumină, cam tot pe aceeaşi distanţă. În prezent, s-a realizat de 
asemenea şi teleportarea stării unor atomi, dar pe distanţe foarte 
mici. 

Rep.: Aş dori, vă rog, să dezvoltaţi cât mai mult acest 
subiect…  

Pf. S.P.: Teleportarea poate fi înţeleasă cel mai bine prin 
comparaţie cu o transmisie prin fax. Într-o transmisie fax 
transmiţătorul are un document – o hârtie cu un desen. Aparatul 
de transmisie scanează (citeşte) desenul punct cu punct şi 
transmite informaţia (care punct e alb şi care e negru) la 
destinatar folosind o linie telefonică sau unde radio. 

Aparatul de recepţie combină informaţia primită cu materie 
primă pregătită în avans la destinatar – o foaie de hârtie şi 
cerneală. Ceea ce se transmite prin fax este desenul (adică 
starea hârtiei originale), nu hârtia cu desenul original în sine, 
aşa cum ar fi dacă am pune hârtia originală într-un plic şi am 
transmite-o prin poştă. 

În acelaşi mod ne putem imagina un fax tridimensional, prin 
care se transmite starea unui obiect tridimensional, nu un 
simplu desen sau text. În acest caz aparatul de transmitere va fi 
un întreg laborator, cu diverşi senzori care determină forma şi 
structura chimică a obiectului pe care vrem să-l transmitem (de 
exemplu, acest computer). Această informaţie se transmite apoi 
la destinatar prin mijloace obişnuite, ca în cazul unui fax 
obişnuit – de exemplu, folosind o linie telefonică sau unde 
radio. La destinatar avem materie primă – bucăţi de plastic, 
siliciu, sticlă etc. Aparatul de recepţie este un atelier întreg 
unde pe baza informaţiei primate de la transmiţător se 

construieşte o replică a obiectului original – un nou computer. 
Încă o dată, ceea ce s-a transmis este starea obiectului original 
– forma şi compoziţia sa – nu obiectul în sine, spre deosebire 
de cazul în care am pune computerul într-o cutie şi l-am trimite 
prin poştă. 

Problema apare atunci când am dori să transmitem cu exactitate 
starea unor particule microscopice – atomi, molecule, particule 
sub-atomice etc. Aceasta prezintă o dificultate majoră – nu 
numai tehnologică dar în primul rând conceptuală: niciodată nu 
putem afla totul despre ce face o particulă microscopică! 

De exemplu, dacă încercăm să aflăm unde se află particula, este 
nevoie să interacţionăm cu ea – de exemplu, aprindem lumina 
ca să vedem unde e particula. Lumina – pornind de la bec, se 
ciocneşte de particulă şi se reflectă spre ochiul nostru. 

În cazul unui obiect mare – ca acest computer de pe masa mea 
– ciocnirea cu lumina nu deranjează obiectul prea mult. În 
cazul unei particule microscopice însă, această ciocnire are 
efecte majore, de exemplu, modifică viteza particulei. În 
consecinţă, nu putem afla atât unde se află o particulă cât şi cu 
viteză se mişcă ea; îi putem afla poziţia dar nu viteza, sau 
viteza dar nu poziţia. Toate acestea par să spună că este 
imposibil de a transmite prin fax starea unei particule 
microscopice – pur şi simplu niciun aparat nu poate afla ce face 
particula, deci nu putem avea niciodată suficientă informaţie 
pentru a o transmite destinatarului aşa încât acesta să-şi poată 
prepara o particulă în aceeaşi stare ca particula originală. 
Soluţia, descoperită în 1993 de câţiva prieteni de-ai mei, se 
bazează pe un alt efect neobişnuit caracteristic particulelor 
microscopice: corelaţiile ne-locale. Se teleportează practic 
starea unei particule, nu particula în sine. Două particule care 
au fost odată una lângă alta şi au interacţionat iar apoi au fost 
separate, rămân într-un fel legate una cu alta chiar dacă distanţa 
dintre ele este acum enormă. Dacă facem ceva cu una dintre 
ele, cealaltă simte imediat. 

Ne putem acum folosi de două astfel de particule – să le numim 
particule ajutătoare – pentru a transmite starea particulei 
originale. Una dintre aceste particule ajutătoare se pune în 
aparatul de transmisie, iar cealaltă în aparatul de recepţie. 
Particula a cărei stări dorim să o transmitem se pune în 
interacţiune cu particula ajutătoare din transmiţător iar particula 
ajutătoare din receptor, care este în contact (la distanţă) cu 
particula ajutătoare din transmiţător, imediat preia starea 
particulei originale. 

Rep.: Ce a însemnat premiul John Stewart Bell pentru dv. şi 
care a fost motivarea atribuirii?  

Pf. S.P.: Premiul John Stewart Bell este cel mai important 
premiu specializat pentru cercetarea în aspectele fundamentale 
ale fizicii. Este un premiu relativ nou instituit şi eu am primit 
primul premiu acordat pentru fizică teoretică (înaintea mea 
premiul s-a acordat pentru fizica experimentală). Evident m-am 
bucurat enorm. 
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Conform comunicatului oficial de presă, premiul a fost acordat 
pentru „majorele sale contribuţii la mecanica cuantică”. Mai 
precis pentru descoperirea conceptului de corelaţii nelocale mai 
puternice decât cele cuantice şi pentru rezultate legate de 
aplicarea mecanicii cuantice în termodinamică. 

Rep.: Sunteţi un profesor deosebit de apreciat în Marea 
Britanie. Cum vi se par britanicii, de la profesori, până la omul 
de rând?  

Pf. S.P.: Eu mă simt foarte bine integrat în Marea Britanie. 
Oamenii sunt foarte prietenoşi şi primitori şi pot să spun că mă 
simt aici ca acasă. 

Rep.: Fizica merge dincolo de filosofie? Este o regină a 
ştiinţelor?  

Pf. S.P.: Fizica este o ştiinţă privilegiată – se referă la legile de 
bază ale naturii. Toate celelalte ştiinţe se folosesc de rezultatele 
produse de fizică. Faptul că fizica se ocupă de legile de bază ale 
naturii o face extrem de fascinantă – o adevărată aventură a 
spiritului uman.  

Este necesar să-ţi placă ceea ce faci, ca să faci ceva deosebit  

Rep.: Ce planuri de viitor aveţi, ce sfaturi daţi românilor, 
tinerilor cercetători din România?  

Pf. S.P.: Niciodată nu îmi fac planuri de viitor, cel puţin 
referitor la muncă. Mă bucur foarte mult de ceea ce fac – în 
fiecare zi simt că mă joc, nu că muncesc. Nu îmi propun 
niciodată să studiez un subiect anumit. Am multe idei în minte 
şi în fiecare zi mă gândesc la orice se petrece să-mi atragă 
atenţia în momentul respectiv. Poate că explic ceva studenţilor 
mei, poate că vorbesc cu un coleg, sau poate că îmi vine o idee 
din senin. Dacă găsesc ceva interesant, mă opresc şi mă 
gândesc cu atenție. 

Multe zile nu fac absolut nimic – dar când îmi vine o idee 
interesantă mă gândesc la ea zi şi noapte. Munca de cercetare 
ştiinţifică este de fapt foarte diferită de ceea ce mulţi oameni îşi 
imaginează. Mulți oameni cred că cercetarea este o muncă 
foarte precisă şi ordonată. Nimic nu poate fi mai departe de 
adevăr. Cercetarea adevărată este un act creativ, foarte 
asemănător cu creaţia artistică şi mulţi oameni de ştiinţă se 
aseamănă destul de mult cu artiştii, folosindu-se de intuiție şi 
având multe perioade creatoare, cât şi multe perioade moarte. 

Atâta tot că este, aşa cum spunea celebrul fizician Richard 
Feynman, imaginaţie încătuşată într-o cămaşă de forţă – nu 
avem dreptul să ne imaginăm că totul este posibil, ci este 
necesar să respectăm ceea ce s-a dovedit deja în mod 
experimental că este adevărat. 

După părerea mea cel mai important aspect în muncă – atât în 
cercetare, cât şi în orice alt domeniu, este să-ţi placă ceea ce 
faci. Doar atunci poţi lucra bine şi poţi avea rezultate. 

Rep.: Cum consideraţi dvs. că a fost şcoala (pe vremea dvs.) şi 
cum e astăzi în România? Pe ce ar fi necesar să se pună 
accentul, ce ar fi bine să se transforme?  

Pf. S.P.: Din câte îmi aduc aminte, şcoala a fost deosebit de 
bună. Bineînţeles, nu se poate vorbi de un sistem perfect – din 
nefericire nu am văzut nicăieri în lume un sistem educaţional 
perfect – dar foarte multe aspecte au fost foarte bune. 

Manualele de matematică şi fizică de liceu au fost foarte bune – 
cele de chimie şi biologie mai puţin. De asemenea, mi-a plăcut 
sistemul pe ansamblu – cred că am avut posibilitatea să primesc 
o cultură generală foarte bună. La universitate primii trei ani au 
fost excelenţi – s-a predat mult mai bine decât în majoritatea 
universităţilor din Anglia. În acești ani s-au predat bazele 
fizicii. Am fost impresionat cât de structurată a fost programa 
de învăţământ – ce învăţam la un curs se folosea imediat la 
cursul următor, şi niciodată nu s-a petrecut să se folosească la 
un curs metode matematice care nu ni s-au predat înainte. Din 
păcate sistemul universitar englez nu este atât de organizat! 
Anii patru şi cinci au fost însă mult mai slabi. Aceştia au fost 
anii în care trebuia să ni se predea elemente mai moderne de 
fizică, dar, cu puține excepţii, nu au fost la înălţime. Aici 
sistemul englez depăşeşte cu mult ce am învăţat noi şi se ridică 
la unul dintre cele mai înalte niveluri din lume. 

Aş mai dori să spun că am avut câțiva profesori ieşiţi din 
comun, atât la liceu cât şi la universitate ,care m-au inspirat şi 
pe care îi respect şi îndrăgesc şi acum. Despre şcoala din 
România de astăzi nu ştiu ce să spun, deoarece nu ştiu ce se 
petrece acolo. Am auzit, bineînțeles, multe poveşti – unele 
bune şi unele rele – dar ca să îmi pot da o părere ar fi necesar să 
studiez cu mult mai multă atenţie faptele. 

Rep.: Nu vă e dor de Oradea, de România, mai aveţi legături 
cu ţara?  

Pf. S.P.: Evident că mi-e dor, dar din fericire am destul timp 
liber să pot veni în vizită. Mama locuieşte şi acum în Oradea şi 
eu o vizitez cam de trei ori pe an, rămânând la ea peste o lună 
în total în timpul vacanţelor. Atunci când sunt în Oradea mă 
simt atât de bine şi atât de integrat, de parcă nu aș fi plecat 
niciodată de acasă. 

 

Rep.: Teleportarea e realizarea dvs. cea mai importantă?  

fizicafizicafizicafizica    



 

        76767676                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Pf. S.P.: Din punctul meu de vedere inventarea acestei scheme 
de teleportare nu este nici pe departe lucrarea mea cea mai 
importantă (deşi este evident cea mai cunoscută în mass
media). Mult mai interesante sunt rezultatele legate de 
înţelegerea fundamentală a fenomenului de ne
cuantică şi cele legate de fundamentele mecanicii statistice; 
acestea au constituit şi motivul pentru acordarea premiului John 
Stewart Bell (numit după descoperitorul ne-localităţii).

Rep.: Un proaspăt absolvent de universitate rom
are să se realizeze în Marea Britanie? Ce poate face pentru a 
ajunge ca dvs., profesor, eventual de şcoală gimnazială 
britanică?  

Pf. S.P.: Bineînțeles nimeni nu poate răspunde la o astfel de 
întrebare! Şansele pe care le avem în viaţă depind e
noi, de cât de mult ne dorim ceva, de câtă muncă depunem 
pentru ca să ne atingem ţelul şi câte sacrificii suntem dispuşi să 
facem pentru a ajunge acolo. Despre teleportare, m
cât am putut să fac să fie cât mai clar. Bineînţeles, nu se p
explica totul, deoarece aceasta ar necesita înţelegerea fizicii 
cuantice, dar sper că am reuşit măcar să fac înţelese anumite 
aspecte – măcar să se ştie CE SE petrece, deşi nu se poate 
explica DE CE se petrece ce se petrece. 

***** 

Mecanica cuantică este o teorie fizică care descrie 
comportamentul materiei la nivelul atomic şi subatomic, 
fenomene pe care fizica newtoniană şi electromagnetismul 
clasic nu le pot explica. Mecanica cuantică este unul dintre 
pilonii fizicii moderne şi formează baza pentru mu
domeniile sale, cum ar fi fizica atomică, fizica stării solide şi 
fizica nucleară, cât şi fizica particulelor elementare, dar şi 
ramuri înrudite, cum ar fi chimia cuantică. 

Informaţii făcute publice de importanţi fizicieni ai lumii arată 
faptul că teleportarea informaţiei cuantice, modelarea fizică, 
teleportarea unei stări cuantice înseamnă transferul complet al 
informaţiei de la o particulă la alta, independent de realizarea 
fizică a fiecărui qubit (fizic) pe care dorim să
reprezentând cea mai spectaculoasă formă de transmisie a 
informaţiei din natură. Teleportarea depinde crucial de doi 
factori: entanglementul şi analiza stărilor Bell. Împreună cu 
profesorul Sandu Popescu am înţeles cum poate o măsurătoare 
efectuată asupra unei particule din sistem să influenţeze 
instantaneu starea altei particule dintr-o pereche (EPR) aflată la 
distanţă. Această proprietate a fost demonstrată experimental şi 
aplicată la teleportare. 

Aplicaţii ale teleportării se întrevăd în domeniul comunicaţiilor,
transmisia cuantică a informaţiei are aplicaţii în curs de 
implementare tehnologică. Cea mai avansată aplicaţie o 
reprezintă distribuţia cuantică a cheilor (QKD 
distribution). Cheile criptografice utilizate în prezent nu sunt 
100% sigure. Tehnologiile bazate pe teleportare se aplică cu 
succes în criptologie deoarece în cazul interceptării informaţiei 
de către un intrus, mesajul este instantaneu distrus. 
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Aplicaţii ale teleportării se întrevăd în domeniul comunicaţiilor, 
transmisia cuantică a informaţiei are aplicaţii în curs de 
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reprezintă distribuţia cuantică a cheilor (QKD - quantum key 
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hnologiile bazate pe teleportare se aplică cu 

succes în criptologie deoarece în cazul interceptării informaţiei 
de către un intrus, mesajul este instantaneu distrus.  

Primul experiment de teleportare cuantică din lume este cel al 
românului Sandu Popescu. Pentru că centrul de interes al 
studiilor sale îl reprezintă aspectele fundamentale ale fizicii 
cuantice, el a reuşit o mai bună înţelegere a naturii 
comportamentului cuantic. Realizările sale şi ale echipei de 
cercetare din care a făcut parte au contribuit
proiectarea calculatorului cuantic. 

Fizicianul Raymond Laflamme, director la
Quantum Computing (IQC) şi profesor la
Fizică şi Astronomie din Cadrul Universităţii din Waterloo, 
afirmă că teleportarea reprezintă un pas im
calculatoarelor cuantice. Realizarea pe scară largă a 
calculatoarelor cuantice va face posibilă rezolvarea unor 
probleme mult mai rapid decât permit calculatoarele clasice. Cu 
ajutorul unui calculator cuantic se poate realiza într
săptămână ceea ce un computer obişnuit face în 1000 de ani, 
deci calculatorul cuantic este de 52.000 de ori mai puternic 
decât cel clasic. Aşa se explică de ce numeroase agenţii 
guvernamentale şi militare din lume alocă fonduri uriaşe pentru 
realizarea şi folosirea calculatoarelor cuantice, pentru scopuri 
civile şi de apărare. 

Revenind la subiectul nostru, din discuţiile cu profesorul Sandu 
Popescu tragem următoarele concluzii:
1. Prin teleportare nu se copiază qubiţii, în concordanţă cu 
teorema no cloning. Starea iniţială este distrusă.
2. Teleportarea nu implică transfer de substanţă sau energie. 
Particula sursă nu s-a deplasat fizic în poziţia particulei ţintă. 
Numai starea sa a fost transferată. 
3. Teleportarea stării se face fără ca particulele implicate
emisie şi recepţie „să cunoască” această stare.
4. Teleportarea este în deplină concordanţă cu 
indiscernabilitatea particulelor cuantice.
5. Teleportarea nu se face cu viteză mai mare decât viteza 
luminii. 
6. Teleportarea asigură securizarea informaţie
interceptare a biţilor pe canalul clasic nu este suficientă pentru 
recuperarea stării teleportate. 
7. O alternativă complet echivalentă la protocolul prezentat 
pentru descrierea teleportării o reprezintă utilizarea porţilor 
cuantice, care permit schimbarea bazei de la forma standard în 
baza Bell. 

Ce avantaje ai dacă îți produci singur 
energia electrică

            Cu viteza melcului, încep să apară 
prosumatorii, micii producători casnici de energie electrică. 
Statul a sprijinit mai mult declarativ decât faptic fe
menul. Și pare că mai mult a încurcat decât să ajute, dar 
mai încearcă o dată.  

ai întâi, pentru cine nu știe încă: prosumatorul este un 
hibrid, este și producător, și consumator de energie 
electrică. Odată cu evoluția tehnologică a energiei M
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regenerabile și, concomitent, cu scăderea prețu
echipamentelor, tot mai mulți oameni obișnuiți au ales să aibă 
acest statut: își produc singuri electricitatea de care au ne
vând surplusul dacă produc mai mult decât consumă.

Simplificat tehnologic, e nevoie de câteva panouri fotovoltaice 
instalate pe acoperișul casei sau pe sol, care convertesc energia 
luminoasă în energie electrică, un invertor care face ca acea 
energie să fie convertită pentru a putea alimenta „la priză“ orice 
echipament din casă, un contor inteligent și, eventual, un sistem 
de acumulatori prin care, dacă nu doriți să „văr
electrică energia produsă în plus față de cât consumați, o pu
stoca pentru a fi folosită când nu mai produce
noaptea. 

Pornită inițial ca un hobby acum mulți ani, producția casnică de 
energie electrică este deja o componentă importantă a 
sistemelor energetice – există zeci de mii de astfel de 
prosumatori în statele dezvoltate și este chiar subiect al 
strategiilor energetice  naționale, inclusiv a noastră.

 
Mistere ale universului: 9 întrebări la care 

nimeni nu poate răspunde

     În acest articol, prezentăm nouă dintre cele mai bine 
păzite mistere ale universului. Am învățat atât de multe de
a lungul secolelor, dar iată că știința tot nu poate da 
răspunsuri la aceste întrebări fundamentale…

otrivit unor estimări, universul există de aproximativ 14 
miliarde de ani. Nu e de mirare că încă ascunde multe 
enigme ce continuă să-i intrige (și să-

astronomi și pe ceilalți oameni de știință. Marile necunoscute 
variază de la originea materiei întunecate la dimensiunea 
spațiului cosmic. 

1. Ce a fost înainte de Big Bang? 

Unul dintre mai mari mistere ale universului se rezumă la 
această întrebare: dacă totul a început în urmă cu 14 miliarde de 
ani cu explozia numită Big Bang, ce a precedat acest 
eveniment? Nimic, conform lui Stephen Hawking

Cu toate acestea, nimeni nu poate ști cu certitudine. Orice 
eveniment care s-a întâmplat înainte ca universul să apară este 
fără „consecințe observaționale”, așa că „am putea să îl 
eliminăm și din teorie și să spunem că timpul a început în Big 
Bang”, după cum spunea Hawking. 

2. Mistere ale universului: Ce este materia întunecată?

Toate sunt compuse din materie barionică: protoni, electroni 
neutroni. Până acum trei decenii, astronomii credeau că 
universul a urmat același model. 

P
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Unul dintre mai mari mistere ale universului se rezumă la 
această întrebare: dacă totul a început în urmă cu 14 miliarde de 
ani cu explozia numită Big Bang, ce a precedat acest 

conform lui Stephen Hawking. 

ști cu certitudine. Orice 
a întâmplat înainte ca universul să apară este 

ționale”, așa că „am putea să îl 
și din teorie și să spunem că timpul a început în Big 

2. Mistere ale universului: Ce este materia întunecată? 

Toate sunt compuse din materie barionică: protoni, electroni și 
i. Până acum trei decenii, astronomii credeau că 

Cu toate acestea, descoperirile recente arată că doar 5 procente 
din întregul univers constau în materie barionică, în vreme 
restul de 95 de procente nici măcar nu pot fi detectate. Oamenii 
de știință cred că un sfert din această „materie necunoscută”
constă în materie întunecată, dar nimeni nu poate spune ce este 
aceasta sau din ce este făcută. 

3. Cum poate gravitația să fie atât de puternică și atât de 
slabă în același timp? 

Foto: todo-mail.com

Gravitația prezintă un paradox care poate fi rezumat prin 
această întrebare: de ce un simplu magnet de frigider poate 
sfida atracția gravitațională a unei planete?

Unii oameni de știință consideră că gravitația poate fi la fel de 
puternică precum celelalte forțe fundamentale (precum 
electromagnetismul), dar influența ei se diminuează, deoarece 
se disipează și în alte dimensiuni. 

În lipsa unor alte explicații, va trebui să ne mulțumim cu 
această teorie. 

4. Cât de mare este Universul? 

Dacă savanții știu că universul se extinde
idee generală și despre cât de mare este cosmosul, nu? Din 
păcate, nu este așa. 

Ca să cunoască dimensiunea reală a universului, ar trebui să îi 
cunoască forma și viteza de expansiune, printre altele, dar și 
acestea sunt niște necunoscute. 

5. Mistere ale universului: Există vreun alt 

Foto: repubblica.it
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Cu toate acestea, descoperirile recente arată că doar 5 procente 
din întregul univers constau în materie barionică, în vreme 
restul de 95 de procente nici măcar nu pot fi detectate. Oamenii 

un sfert din această „materie necunoscută” 
constă în materie întunecată, dar nimeni nu poate spune ce este 

ția să fie atât de puternică și atât de 

 

mail.com 

prezintă un paradox care poate fi rezumat prin 
această întrebare: de ce un simplu magnet de frigider poate 

a unei planete? 

știință consideră că gravitația poate fi la fel de 
țe fundamentale (precum 

ța ei se diminuează, deoarece 

ții, va trebui să ne mulțumim cu 

universul se extinde, înseamnă că au o 
și despre cât de mare este cosmosul, nu? Din 

Ca să cunoască dimensiunea reală a universului, ar trebui să îi 
și viteza de expansiune, printre altele, dar și 

sului: Există vreun alt tu? 

 

Foto: repubblica.it 
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Dacă universul este forțat să se repete, să facă parte dintr
multivers, ar putea exista o altă versiune a ta? Potrivit
Space.com, dacă vei căuta suficient, chiar vei găsi o altă 
versiune a ta. De fapt, versiuni nesfârșite ale persoanei tale.

Unii dintre acești „gemeni” vor face exact ceea ce faci tu acum, 
în timp ce alții vor purta haine diferite azi, iar alții vor fi luat 
decizii de viață și de carieră foarte diferite de opțiunile tale.

6. Cum s-a format Luna? 

Atracția gravitațională a Lunii este responsabilă de maree. Dar 
cum, oare, a apărut acest satelit natural al Pământului? La urma 
urmei, estimările arată că, de la formarea Sistemului Solar
mai trecut 100 de milioane de ani până când Luna să apară.

Există mai multe teorii, dar niciuna nu poate fi testată. Între 
timp, un posibil indiciu pentru a descifra acest mister ar fi să 
înțelegem de ce Venus nu are niciun satelit, spune Dave 
Stevenson, profesor de științe planetare la Californ
of Technology. 

Bineînțeles, nu știm nici asta… 

7. Din tot universul, viața a apărut tocmai pe Pământ?

Majoritatea dintre noi consideră că viața a început chiar pe 
Pământ, dar acest lucru nu este o certitudine. Oamenii de 
au găsit indicii că viața de pe această planetă ar fi putut proveni 
de pe Marte, fiind adusă aici de un meteorit. 

Totuși, problema este că savanții nu pot ajunge la un consens 
nici în ceea ce privește ramura științifică potrivită pentru a 
răspunde la această întrebare și nici dacă știința însăși poate 
veni cu o soluție. 

8. Mistere ale universului: Există viață extraterestră?

De la începutul anilor ’60, oamenii de știință
foarte probabil ca viața inteligentă să existe în afara Terrei. Cu 
toate acestea, problema este că nu avem dovezi științifice.

De fapt, nu avem dovezi că există viață niciunde în afara 
planetei noastre, cel puțin pentru moment. 

9. Cine este „la butoane”? 

A început cineva sau ceva întregul proces care te
citești acest articol? Sau poate că tot ceea ce se întâmplă 
dintotdeauna în istorie este pur și simplu rezultatul unui proces 
ghidat de legile naturii? 

Chiar dacă mulți oameni de știință importanți 
Dumnezeu nu există, nu toți oamenii de știință sunt atei. 
Aceasta este unul dintre misterele pe care este pu
le descifrăm vreodată, cel puțin nu în ti  mpul acestei vi
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țat să se repete, să facă parte dintr-un 
multivers, ar putea exista o altă versiune a ta? Potrivit 

, dacă vei căuta suficient, chiar vei găsi o altă 
șite ale persoanei tale. 

ști „gemeni” vor face exact ceea ce faci tu acum, 
ții vor purta haine diferite azi, iar alții vor fi luat 
ță și de carieră foarte diferite de opțiunile tale. 

este responsabilă de maree. Dar 
cum, oare, a apărut acest satelit natural al Pământului? La urma 

Sistemului Solar, au 
ând Luna să apară. 

Există mai multe teorii, dar niciuna nu poate fi testată. Între 
timp, un posibil indiciu pentru a descifra acest mister ar fi să 
țelegem de ce Venus nu are niciun satelit, spune Dave 

științe planetare la California Institute 

ța a apărut tocmai pe Pământ? 

ța a început chiar pe 
Pământ, dar acest lucru nu este o certitudine. Oamenii de știință 

ța de pe această planetă ar fi putut proveni 

și, problema este că savanții nu pot ajunge la un consens 
ște ramura științifică potrivită pentru a 

și nici dacă știința însăși poate 

ță extraterestră? 

știință susțin că este 
ța inteligentă să existe în afara Terrei. Cu 

științifice. 

ță niciunde în afara 

întregul proces care te-a făcut să 
ști acest articol? Sau poate că tot ceea ce se întâmplă 

și simplu rezultatul unui proces 

ți oameni de știință importanți spun că 
ți oamenii de știință sunt atei. 

Aceasta este unul dintre misterele pe care este puțin probabil să 
mpul acestei vieți… 

 

NASA a descoperit dovada unui univers 
paralel în care timpul se scurge invers

 

       Cercetătorii au fost șocați să descopere un univers 
apărut după același Big Bang, dar cu legi ale fizicii complet 
opuse. 

amenii de știință ai NASA 
cărora un univers paralel aflat în imediata apropiere a 
celui în care ne aflăm func

inversate ale fizicii. 

Totul cu ajutorul dispozitivului Antarctic Impulsive Transient 
Antenna (ANITA) al NASA care utilizează un balon gigantic 
pentru a proiecta antene în aerul rarefiat 
Antarcticii, acolo unde nu există unde radio care să 
distorsioneze recepţia. Astfel, există un flux constant de 
particule încărcate energetic ce provin din spa
dintre ele fiind de milioane de ori mai puternice decât orice 
forță generată de om. 

Particulele sărace în energie pot trece complet pe lângă Pământ, 
fără să interacționeze cu substanțele care se regăsesc pe planeta 
noastră, însă obiectele puternic încărcate cu energie intră în 
contact cu materia solidă de pe Terra. Aceasta înseamnă că 
particulele pline de energie pot fi detectate ca „urcând în jos” 
din cosmos către Pământ, iar detectarea unei asemenea mi
este echivalentă cu o călătorie înapoi în timp. Exact acest 
aspect au observat și cercetătorii NASA.

Peter Gorham, fizician la Universitatea din Hawaii, a eviden
imposibilitatea unui astfel de comportament al particulelor, 
sugerând că singurul mod în care s-ar putea petrece aceasta ar fi 
ca particulele să se transforme înainte să interac
Pământul, apoi să-și recapete forma inițială. Iar echipa ANITA 
a asistat la multiple astfel de transformări, de
evidenţiat în lucrarea lor că ideea pare „

Cea mai simplă explicație științifică este următoarea: în 
momentul 0 al Big Bang-ului s-au format două universuri 
nostru, și încă unul care, din perspectiva noastră, funcționează 
exact în sens opus. Concluzia comunită

O
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NASA a descoperit dovada unui univers 
paralel în care timpul se scurge invers 

Peter Gorham 

șocați să descopere un univers 
și Big Bang, dar cu legi ale fizicii complet 

știință ai NASA au găsit dovezi potrivit 
cărora un univers paralel aflat în imediata apropiere a 
celui în care ne aflăm funcționează după reguli 

Antarctic Impulsive Transient 
(ANITA) al NASA care utilizează un balon gigantic 

pentru a proiecta antene în aerul rarefiat și rece de deasupra 
Antarcticii, acolo unde nu există unde radio care să 
distorsioneze recepţia. Astfel, există un flux constant de 

ce provin din spațiul cosmic, unele 
dintre ele fiind de milioane de ori mai puternice decât orice 

 

Particulele sărace în energie pot trece complet pe lângă Pământ, 
ționeze cu substanțele care se regăsesc pe planeta 

stră, însă obiectele puternic încărcate cu energie intră în 
contact cu materia solidă de pe Terra. Aceasta înseamnă că 
particulele pline de energie pot fi detectate ca „urcând în jos” 
din cosmos către Pământ, iar detectarea unei asemenea mișcări 

alentă cu o călătorie înapoi în timp. Exact acest 
și cercetătorii NASA. 

Peter Gorham, fizician la Universitatea din Hawaii, a evidențiat 
imposibilitatea unui astfel de comportament al particulelor, 

ar putea petrece aceasta ar fi 
ca particulele să se transforme înainte să interacționeze cu 

și recapete forma inițială. Iar echipa ANITA 
a asistat la multiple astfel de transformări, deși cercetătorii au 

or că ideea pare „cel puțin nebunească”. 

ție științifică este următoarea: în 
au format două universuri – al 

și încă unul care, din perspectiva noastră, funcționează 
omunității științifice este aceea 
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că, dacă oamenii de știință din proiectul ANITA au dreptate, 
atunci omenirea asistă la o descoperire cu adevărat remarcabilă.

 

Universul, așa cum nu l-ai mai văzut, într
o fotografie unică a NASA

 

         Fotografiile realizate de NASA în spațiu nu încetează 
să uimească. Cea mai recentă a fost făcută pentru a testa o 
cameră foto, dar a surprins o parte a Universului
rar a fost dezvăluită în vreo poză. 

ESS, satelitul care survolează spațiul în căutarea 
exoplanetelor, a fost lansat pe 18 aprilie, a trecut pe 
lângă Lună, iar joi, 17 mai, la o distan

8.000 de kilometri de aceasta, a realizat o fotografie de test cu 
una dintre cele patru camere ale sale. 

Satelitul a realizat imaginea pe care o vezi mai jos 
spectaculoasă, pentru că rareori sunt surprinse într
imagine nu mai puțin de 200.000 de stele. Fotografia a fost 
realizată cu expunere lungă, la două secunde, iar rezultatul î
reamintește cât de frumos poate fi să privești noaptea cerul 
înstelat, departe de luminile orașelor. În imagine, îl privești la 
ani-lumină depărtare de orașe. 

Imaginea nu a fost surprinsă dintr-un unghi întâmplător. Dacă o 
privești cu atenție, vei vedea în colțul din dreapta sus
Nebuloasa Coalsack, situată la 600 ani-lumină de Pământ.

În partea de jos a imaginii este surprinsă Beta Centauri, situată 
la 390 ani-lumină de Terra. 

Satelitul TESS a fost direcționat pe lângă Lună pentru a 
„prinde” puțin din gravitația acesteia, în drumul său spre loca
care i-a furnizat unghiul perfect pentru a surprinde o panoramă 
superbă a Centaurus-ului. 

TESS urmează să studieze o regiune de 400 de ori mai mare 
decât cea pe care a surprins-o în fotografie. 

T
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știință din proiectul ANITA au dreptate, 
atunci omenirea asistă la o descoperire cu adevărat remarcabilă. 

ai mai văzut, într-
o fotografie unică a NASA 

Daniel Ștefan  

țiu nu încetează 
să uimească. Cea mai recentă a fost făcută pentru a testa o 

Universului, așa cum 

țiul în căutarea 
exoplanetelor, a fost lansat pe 18 aprilie, a trecut pe 
lângă Lună, iar joi, 17 mai, la o distanță de aproape 

8.000 de kilometri de aceasta, a realizat o fotografie de test cu 

at imaginea pe care o vezi mai jos și este 
spectaculoasă, pentru că rareori sunt surprinse într-o singură 

țin de 200.000 de stele. Fotografia a fost 
realizată cu expunere lungă, la două secunde, iar rezultatul îți 

ști noaptea cerul 
șelor. În imagine, îl privești la 

 

un unghi întâmplător. Dacă o 
ști cu atenție, vei vedea în colțul din dreapta sus 

lumină de Pământ. 

În partea de jos a imaginii este surprinsă Beta Centauri, situată 

ționat pe lângă Lună pentru a 
drumul său spre locația 

a furnizat unghiul perfect pentru a surprinde o panoramă 

urmează să studieze o regiune de 400 de ori mai mare 

Adevărata misiune a satelitului a început din luna mai
oamenii de știință de la NASA speră să descopere nu mai puțin 
de 20.000 de planete dincolo de Sistemul Solar sau, de ce nu, 
exoplanete. Au ca țintă observarea unor stele aflate de la 30 
până la 300 ani-lumină depărtare de Pământ.

Planetele pe care ar trebui să le întâlnească prin spa
să fie adevărați giganți, unii gazoși, alții adevărați super
Pământuri. Numai câteva sute dintre ele sunt do
decât Terra. 

Planeta Saturn: Imaginea INCREDIBILĂ 
surprinsă de către NA

 

 
       Planeta Saturn are astăzi o imagine incredibilă 
publicată de către cei de la NASA, iată ce au reuşit să 
surprindă la distanţă foarte mare de 
 

Planeta Saturn este astăzi în centrul atenţiei după ce o imagine 
incredibilă a fost publicată de către cei de la NA
ne arată foarte clar cam cât de mici suntem cu adevărat doar în 
sistemul solar. Vorbim despre o imagine care a fost 
acum trei ani de zile de către nava spaţială Cassini, pe care 
NASA a trimis-o pentru a monitoriza planeta Saturn, aceasta 
înregistrând foarte multe poze în călătoriile sale, unele dintre 
ele fiind cu adevărat surprinzătoare. 

Planeta Saturn are astăzi prezentat într
felul în care arată atât Pământul, cât şi Luna, când sunt văzute 
printre inelele sale, şi vedeţi cât de mici suntem cu adevărat în 
sistemul solar. Imaginea a fost înregistrată lângă planeta Saturn 
de către nava Cassini a NASA deoarece soarele se afla în 
spatele planetei în acel moment, şi astfel a fost “prins” un 
moment propice pentru a înregistra această imagine 
impresionantă cu planeta noastră, şi satelitul său natural.
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a început din luna mai, când 
știință de la NASA speră să descopere nu mai puțin 

de 20.000 de planete dincolo de Sistemul Solar sau, de ce nu, 
ervarea unor stele aflate de la 30 

lumină depărtare de Pământ. 

Planetele pe care ar trebui să le întâlnească prin spațiu ar trebui 
ți giganți, unii gazoși, alții adevărați super-

Pământuri. Numai câteva sute dintre ele sunt două ori mai mari 

Planeta Saturn: Imaginea INCREDIBILĂ 
urprinsă de către NASA 

Adrian GABOR  

Planeta Saturn are astăzi o imagine incredibilă 
A, iată ce au reuşit să 

surprindă la distanţă foarte mare de Pământ. 

este astăzi în centrul atenţiei după ce o imagine 
incredibilă a fost publicată de către cei de la NASA, una care 
ne arată foarte clar cam cât de mici suntem cu adevărat doar în 
sistemul solar. Vorbim despre o imagine care a fost surprinsă 
acum trei ani de zile de către nava spaţială Cassini, pe care 

o pentru a monitoriza planeta Saturn, aceasta 
înregistrând foarte multe poze în călătoriile sale, unele dintre 

 

are astăzi prezentat într-o imagine uimitoare 
atât Pământul, cât şi Luna, când sunt văzute 

printre inelele sale, şi vedeţi cât de mici suntem cu adevărat în 
sistemul solar. Imaginea a fost înregistrată lângă planeta Saturn 

A deoarece soarele se afla în 
spatele planetei în acel moment, şi astfel a fost “prins” un 
moment propice pentru a înregistra această imagine 
impresionantă cu planeta noastră, şi satelitul său natural. 
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Planeta Saturn se afla la 1.4 miliarde de kilometri distanţă de 
Pământ, şi e normal ca planeta noastră, sau Lun
de mici când sunt văzute de printre inelele uneia dintre marile 
planete din sistemul solar. Imaginea ne arată că Pământul este 
doar o foarte, foarte, mică pată în sistemul solar, fără a lua în 
calcul galaxia, sau vastul univers, iar planeta Saturn ne oferă 
încă o dată ocazia de a ne simţi atât de mici încât părem că nici 
nu contăm în vreun fel. 

Planeta Saturn a fost monitorizată până în 2017 de 
spaţială Cassini a celor de la NASA, ea rămânând atunci fără 
combustibil, aşa că a intrat în atmosfera planetei, unde cel mai 
probabil a fost distrusă. Imaginile precum aceasta ne arată 
totuşi din nou de ce planeta Saturn, sau celelalte din sist
nostru solar, ar trebui să fie în continuare monitorizate cu mare 
atenţie de către NASA, şi celelalte agenţii spaţiale de pe 
întregul glob pământesc. 

Planeta Saturn a avut foarte multe imagini uimitoare publicate 
până acum, însă aceasta este una dintre cele mai impresionante 
dintre toate, şi e bine să vedem din când în când ce se întâmplă 
în univers. 

 

Există viață pe Venus?
 

       Fosfina, un gaz care este produs pe Pământ prin 
procese biologice, a fost reperat în atmosfera planetei 
Venus JAXA / ISAS / Akatsuki Project Team

 echipă de cercetători a utilizat două dintre cele mai 
mari telescoape de pe Pământ, pentru a identifica 
dovezi ale prezenței gazului fosfină pe Venus, un 

compus care este produs pe planeta noastră doar de creaturi vii 
și prin procese tehnologice umane. Nu cunoa
modalitate nebiologică de a produce acest gaz pe Venus.

Iată tot ce trebuie să știți despre posibilitatea găsirii vieții pe 
planeta noastră vecină. 

Cât de fierbinte este Venus? Ar lua foc vreo formă de via
acolo? 

O
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se afla la 1.4 miliarde de kilometri distanţă de 
una, să apară atât 

de mici când sunt văzute de printre inelele uneia dintre marile 
planete din sistemul solar. Imaginea ne arată că Pământul este 

foarte, mică pată în sistemul solar, fără a lua în 
calcul galaxia, sau vastul univers, iar planeta Saturn ne oferă 
încă o dată ocazia de a ne simţi atât de mici încât părem că nici 

a fost monitorizată până în 2017 de către nava 
A, ea rămânând atunci fără 

combustibil, aşa că a intrat în atmosfera planetei, unde cel mai 
probabil a fost distrusă. Imaginile precum aceasta ne arată 
totuşi din nou de ce planeta Saturn, sau celelalte din sistemul 
nostru solar, ar trebui să fie în continuare monitorizate cu mare 

A, şi celelalte agenţii spaţiale de pe 

a avut foarte multe imagini uimitoare publicate 
e cele mai impresionante 

dintre toate, şi e bine să vedem din când în când ce se întâmplă 

ță pe Venus? 

Fosfina, un gaz care este produs pe Pământ prin 
procese biologice, a fost reperat în atmosfera planetei 

/ Akatsuki Project Team 

echipă de cercetători a utilizat două dintre cele mai 
mari telescoape de pe Pământ, pentru a identifica 

ței gazului fosfină pe Venus, un 
compus care este produs pe planeta noastră doar de creaturi vii 

ocese tehnologice umane. Nu cunoaștem nicio 
modalitate nebiologică de a produce acest gaz pe Venus. 

știți despre posibilitatea găsirii vieții pe 

Cât de fierbinte este Venus? Ar lua foc vreo formă de viață 

Există o mulțime de medii diferite pe Venus datorită atmosferei 
sale groase. Deși este adevărat că suprafața este absolut 
nefavorabilă vieții, cu temperaturi care ating 470°C și presiuni 
de 90 de ori mai mari decât cea de la nivelul mării de pe 
Pământ, mediul este destul de temperat în zona unde a fost 
găsită fosfina, la 50-60 de kilometri deasupra nivelului solului, 
atmosfera putând fi propice vieții. 

Fosfina poate fi produsă prin altă metode fa
proceselor biologice? 

Este imposibil să dovedim un rezultat negativ. Dacă nu se 
demonstrează că fosfina a fost produsă de o formă via
exista întotdeauna șansa ca aceasta să fie produsă printr
proces chimic non-biologic. Echipa a testat toate procesele 
cunoscute, care ar putea avea loc pe Venus, dar niciunul nu a 
produs suficient gaz pentru a explica ceea ce a fost observat.

Cât de mare ar trebui să fie un organism pentru a crea ceea 
ce a fost descoperit? 

Nu foarte mare. Pe Pământ, fosfina este produsă de microbi, 
așa că v-ați putea aștepta ca microbii să o poată produce 
Venus. Dacă există viață acolo, ar putea fi destul de simplu.

Există posibilitatea ca un organism să fi produs acest gaz în 
trecut, iar acum să fie deja dispărut?

Interesant este că aceasta nu este cu adevărat o op
Cercetătorii au calculat că durata prezen
trebui să fie mai mică de 1000 de ani, înainte ca aceasta să fie 
distrusă, așa că trebuie să existe o sursă de alimentare 
continuuă cu fosfină, pentru ca aceasta să existe în 
concentrațiile descoperite. Dacă posibilele organisme, care au 
produs acest gaz, au dispărut, trebuie să fi existat până destul de 
recent. Având în vedere intervalele de timp planetare, trebuie să 
fi fost destul de ghinioniști să dispară acum, când echipa de 
cercetare a fost capabilă să facă această descoperire.

Există tardigrade în atmosfera planetei Venus?

Deși pot suporta temperaturi extreme, animalele microscopice 
cu opt picioare numite tardigrade, cunoscute 
urși de apă, nu sunt cunoscute pentru 
deci, dacă există viață pe Venus, este probabil altceva.
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țime de medii diferite pe Venus datorită atmosferei 
și este adevărat că suprafața este absolut 
ții, cu temperaturi care ating 470°C și presiuni 

de 90 de ori mai mari decât cea de la nivelul mării de pe 
Pământ, mediul este destul de temperat în zona unde a fost 

60 de kilometri deasupra nivelului solului, 

Fosfina poate fi produsă prin altă metode fața de cea a 

dovedim un rezultat negativ. Dacă nu se 
demonstrează că fosfina a fost produsă de o formă viață, va 

șansa ca aceasta să fie produsă printr-un 
biologic. Echipa a testat toate procesele 

pe Venus, dar niciunul nu a 
produs suficient gaz pentru a explica ceea ce a fost observat. 

Cât de mare ar trebui să fie un organism pentru a crea ceea 

Nu foarte mare. Pe Pământ, fosfina este produsă de microbi, 
pta ca microbii să o poată produce și pe 
ță acolo, ar putea fi destul de simplu. 

Există posibilitatea ca un organism să fi produs acest gaz în 
trecut, iar acum să fie deja dispărut? 

Interesant este că aceasta nu este cu adevărat o opțiune. 
Cercetătorii au calculat că durata prezenței fosfinei pe Venus ar 
trebui să fie mai mică de 1000 de ani, înainte ca aceasta să fie 

șa că trebuie să existe o sursă de alimentare 
continuuă cu fosfină, pentru ca aceasta să existe în 

țiile descoperite. Dacă posibilele organisme, care au 
produs acest gaz, au dispărut, trebuie să fi existat până destul de 
recent. Având în vedere intervalele de timp planetare, trebuie să 

ști să dispară acum, când echipa de 
are a fost capabilă să facă această descoperire. 

Există tardigrade în atmosfera planetei Venus? 

și pot suporta temperaturi extreme, animalele microscopice 
cu opt picioare numite tardigrade, cunoscute și sub numele de 

 faptul că produc fosfină, 
ță pe Venus, este probabil altceva. 
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Este posibil ca fosfina să fi provenit de la microbii 
transportați de nava spațială sovietică Venera, care a vizitat 
Venus în anul 1970? 

Nu este probabil. Cercetătorii au descoperit o cantitate mare de 
fosfină, iar dispozitivele de aterizare ale navei spa
erau destul de mici, fiind puțin probabil să aibă suficienți 
microbi pentru a produce o cantitate mare de gaz.

Ce caracteristici sunt necesare unei nave spa
investiga posibila viață pe Venus? 

Este nevoie de o tehnologie care să testeze atmosfera 
analizeze chimic. Nava spațială ar trebui să poată căuta viață, 
care poate fi observată în tiparele substanțelor consumate și 
eliberate, dar și să examineze atmosfera în cazul în care fosfina 
nu este produsă biologic. 

Am putea folosi un balon atmosferic pentru a căuta semne 
de viață pe Venus? 

Atmosfera fierbinte și densă face dificilă trimiterea navelor 
spațiale către Venus, dar câteva au ajuns la suprafa
a arde. Au fost trimise câteva baloane către Venus. Nu este 
imposibil, este doar o sarcină complexă pentru ingineri.

 
Misiunea Europa Clipper va afla dacă 
satelitul lui Jupiter este locuibil

       Europa Clipper, prima navă spațială dedicată să 
exploreze satelitul lui Jupiter – Europa va fi finalizată până 
în 2023 și este construită special pentru a afla dacă viața 
poate exista în lumea sa oceanică. 

pă. Energie. Chimie. Europa are toate ingredientele 
necesare pentru viață. Și spre deosebire de Marte sau 
alte lumi potențial locuibile, satelitul înghețat al lui 

Jupiter nu are doar puțină apă – are de două ori mai mult lichid 
decât oceanele Pământului combinate. 

În ciuda localizării Europei, satelitul nu înghe
deoarece gravitația masivă al lui Jupiter îi încălzește nucleul. 
Fiind cea mai masivă planetă din sistemul solar, Jupiter întinde 
în mod constant Europa, creând maree și orificii hidrotermale 
care pot crea cocktail-uri chimice care permit via
înghețat a satelitului. 

Toată apa, căldura și mișcarea fac din Europa unul dintre cele 
mai promițătoare locuri pentru a găsi viață străină în sistemul 
nostru solar. Și de aceea NASA construiește o misiune dedicată 
în lumea oceanelor numită Europa Clipper. 

Scopul principal al Europa Clipper este de a afla dacă satelitul 
este de fapt locuibil. Și în doar câțiva ani, în jurul anului 2023, 
nava va fi gata de lansare. Deci, în mai puțin de un deceniu de 

A
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Este posibil ca fosfina să fi provenit de la microbii 
ți de nava spațială sovietică Venera, care a vizitat 

cetătorii au descoperit o cantitate mare de 
fosfină, iar dispozitivele de aterizare ale navei spațiale Venera 

țin probabil să aibă suficienți 
microbi pentru a produce o cantitate mare de gaz. 

i nave spațiale, pentru a 

Este nevoie de o tehnologie care să testeze atmosfera și să o 
țială ar trebui să poată căuta viață, 

țelor consumate și 
și să examineze atmosfera în cazul în care fosfina 

Am putea folosi un balon atmosferic pentru a căuta semne 

și densă face dificilă trimiterea navelor 
au ajuns la suprafață înainte de 

a arde. Au fost trimise câteva baloane către Venus. Nu este 
imposibil, este doar o sarcină complexă pentru ingineri. 

Misiunea Europa Clipper va afla dacă 
satelitul lui Jupiter este locuibil 

țială dedicată să 
Europa va fi finalizată până 

și este construită special pentru a afla dacă viața 

pă. Energie. Chimie. Europa are toate ingredientele 
ță. Și spre deosebire de Marte sau 

țial locuibile, satelitul înghețat al lui 
are de două ori mai mult lichid 

, satelitul nu îngheță complet, 
ția masivă al lui Jupiter îi încălzește nucleul. 

Fiind cea mai masivă planetă din sistemul solar, Jupiter întinde 
și orificii hidrotermale 

uri chimice care permit viața sub stratul 

și mișcarea fac din Europa unul dintre cele 
țătoare locuri pentru a găsi viață străină în sistemul 

ște o misiune dedicată 

Scopul principal al Europa Clipper este de a afla dacă satelitul 
Și în doar câțiva ani, în jurul anului 2023, 

țin de un deceniu de 

acum, în funcție de alegerea finală a rachetei agenției spațiale, 
Europa Clipper ar trebui să ajungă la destina

Odată ajunși acolo, instrumentele navei spațiale vor cerceta 
suprafața Europei și vor „gusta” atmosfera sa sub
semne ale erupțiilor recente de apă. Misiunea ar trebui, de 
asemenea, să dezvăluie secretele înveli
satelitului și al interiorului apos, în ciuda faptului că nu a atins 
niciodată suprafața sa. 

Aceste dezvăluiri vor fi vitale pentru a face următorul pas: 
aterizarea unei nave spațiale pe Europa. „Misiunea Europa 
Clipper va face un pas profund în avansarea în
locuibile dincolo de Pământ”, au scris Samuel Howell 
Pappalardo, ambii membri ai echipei Europa Clipper, în revista 
Nature Communications, la începutul acestui an.

Asteroidul Bennu posedă rămă
pietre străine

            Bucăți din asteroidul Vesta și
asteroidul Bennu, care găzduiește în 
al celor de la NASA. 

hemul de gunoi” al lui Bennu i
de știință de aproape doi ani, de la sosirea în 2018 a 
navei spațiale OSIRIS-REx a NASA, cunoscută formal 

sub numele de Origins, Spectral Interpretation, R
Identification, and Security-Regolith Explorer. Nava spa
încerca să ia o mostră de pe suprafața lui Bennu în octombrie 
și, dacă totul merge conform planului, o va livra pe Pământ în 
2023 pentru mai multe analize. 

Descoperirea mai multor bucăți ale altui asteroid pe suprafața 
lui Bennu oferă oamenilor de știință mai multă claritate asupra 
modului în care asteroizii au orbitat în sistemul solar în timpul 
istoriei timpurii a vecinătății noastre. Descoperirea dezvăluie, 
de asemenea, informații despre trecutul violent al lui Bennu, 
când asteroidul s-a format din bucățile unei uriașe coliziuni.

Sonda spațială Dawn al celor de la NASA
de 14 luni în 2011 și 2012 și, folosin
misiune veche de zece ani, oamenii de 
potrivească cu ușurință bolovanii de pe Bennu cu ceea ce au 
observat pe Vesta. 

„Am găsit șase bolovani cu dimensiuni cuprinse între 1,5 
metri – împrăștiați în emisfera sudică a lui Bennu 
apropierea ecuatorului”, a declarat Daniella DellaGiustina, un 
om de știință senior al Universității din Arizona, Tucson. 
DellaGiustina este, de asemenea, cercetătorul principal în 
procesarea imaginilor pentru OSIRIS
sunt mult mai strălucitori decât restul suprafe
potrivesc cu materialul de pe Vesta”, a spus DellaGiustina. 
O vedere din cadrul OSIRIS-REx a suprafe
Bennu, cu inserții care măresc rocile ciudat de strălucitoare, 
despre care oamenii de știință sugerează că sunt bucăți ale 

G
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ție de alegerea finală a rachetei agenției spațiale, 
Europa Clipper ar trebui să ajungă la destinație. 

și acolo, instrumentele navei spațiale vor cerceta 
vor „gusta” atmosfera sa subțire, căutând 

țiilor recente de apă. Misiunea ar trebui, de 
asemenea, să dezvăluie secretele învelișului înghețat al 

și al interiorului apos, în ciuda faptului că nu a atins 

este dezvăluiri vor fi vitale pentru a face următorul pas: 
țiale pe Europa. „Misiunea Europa 

Clipper va face un pas profund în avansarea înțelegerii mediilor 
locuibile dincolo de Pământ”, au scris Samuel Howell și Robert 

ambii membri ai echipei Europa Clipper, în revista 
Nature Communications, la începutul acestui an. 

Asteroidul Bennu posedă rămășițe de 
pietre străine 

ți din asteroidul Vesta și-au făcut cumva loc pe 
ște în prezent o navă spațială 

hemul de gunoi” al lui Bennu i-a nedumerit pe oamenii 
știință de aproape doi ani, de la sosirea în 2018 a 

REx a NASA, cunoscută formal 
sub numele de Origins, Spectral Interpretation, Resource 

Regolith Explorer. Nava spațială va 
ța lui Bennu în octombrie 

și, dacă totul merge conform planului, o va livra pe Pământ în 

ți ale altui asteroid pe suprafața 
știință mai multă claritate asupra 

modului în care asteroizii au orbitat în sistemul solar în timpul 
ții noastre. Descoperirea dezvăluie, 
espre trecutul violent al lui Bennu, 

țile unei uriașe coliziuni. 

NASA a vizitat Vesta timp 
și 2012 și, folosind datele din această 

misiune veche de zece ani, oamenii de știință au reușit să 
șurință bolovanii de pe Bennu cu ceea ce au 

șase bolovani cu dimensiuni cuprinse între 1,5 – 4,3 
dică a lui Bennu și în 

apropierea ecuatorului”, a declarat Daniella DellaGiustina, un 
știință senior al Universității din Arizona, Tucson. 

DellaGiustina este, de asemenea, cercetătorul principal în 
procesarea imaginilor pentru OSIRIS-REx. “Acești bolovani 
sunt mult mai strălucitori decât restul suprafeței lui Bennu și se 
potrivesc cu materialul de pe Vesta”, a spus DellaGiustina.  

REx a suprafeței asteroidului 
ții care măresc rocile ciudat de strălucitoare, 

știință sugerează că sunt bucăți ale 
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asteroidului mai mare, Vesta. (Imagine: NASA / Goddard / 
Universitatea din Arizona) 

Imaginile de la OSIRIS-REx au arătat bolovani strălucitori 
plini de o rocă magmatică, numită piroxen, care este ti
rocilor formate pe Vesta. Pietrele erau de până la 10 ori mai 
strălucitoare decât împrejurimile lor. Oamenii de 
studiat lumina reflectată de bolovani folosind spectrometrul 
vizibil și infraroșu al navei spațiale, ceea ce le
înțelegere a compoziției chimice a rocilor. 

Bennu a achiziționat cel mai probabil aceste roci ciudate de la 
asteroidul său părinte, după ce așa-numitul „vestoid”, un 
fragment din Vesta, a lovit corpul părinte, a sugerat echipa de 
cercetare. „Când asteroidul părinte a fost străpuns catastrofal, o 
porțiune din resturile sale s-a acumulat sub propria gravita
Bennu, inclusiv o parte din piroxenul de la Vesta”, a declarat 
Hannah Kaplan, un om de știință din spațiul de cercetare al 
Centrului de zbor spațial Goddard al NASA din Maryland.

Există și alte posibilități pentru originile acestor roci. Este 
posibil ca bolovanii să fi fost deja pe asteroidul părinte Bennu, 
mai degrabă decât pe Vesta. Dar piroxenul se formează, în 
general, după ce materialul stâncos se topește la temperaturi 
ridicate, iar Bennu este în mare parte format din roci cu 
minerale purtătoare de apă care nu ar fi putut exista într
astfel de mediu. 

“Un impact necesar pentru a topi suficient material pentru a 
crea bolovani mari de piroxen ar fi atât de semnificativ încât ar 
fi distrus corpul părinte al lui Bennu”, a adăugat NASA în 
declarație. “Deci, echipa a exclus aceste scenarii și, în schimb, 
a luat în considerare alți asteroizi bogați în piroxeni care ar fi 
putut să implanteze acest material lui Bennu sau părintelui 
său”. 

În timp ce observarea bucăților de Vesta pe Bennu sună ca un 
câștig la loteria cosmică, de fapt nu este atât de neobișnuit să 
vezi bucăți ale unui asteroid pe suprafața altuia. Pereții mai 
ușori ai craterului Vesta poartă un material întunecat ciudat, 
există un bolovan negru aleatoriu pe asteroidul Itokawa, iar 
Ryugu format preponderent din carbon posedă zone de material 
de la asteroizi silicioși. 

Ceea ce arată toată această activitate este că orbitele 
se schimbă constant pe măsură ce atracțiile planetelor și ale 
altor obiecte își schimbă traseele în spațiu. Uneori, acest lucru 
poate provoca coliziunea rocilor spațiale, așa cum n
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asteroidului mai mare, Vesta. (Imagine: NASA / Goddard / 

REx au arătat bolovani strălucitori 
plini de o rocă magmatică, numită piroxen, care este tipică 
rocilor formate pe Vesta. Pietrele erau de până la 10 ori mai 
strălucitoare decât împrejurimile lor. Oamenii de știință au 
studiat lumina reflectată de bolovani folosind spectrometrul 

și infraroșu al navei spațiale, ceea ce le-a dat o 

 

ționat cel mai probabil aceste roci ciudate de la 
numitul „vestoid”, un 

fragment din Vesta, a lovit corpul părinte, a sugerat echipa de 
părinte a fost străpuns catastrofal, o 
a acumulat sub propria gravitație pe 

Bennu, inclusiv o parte din piroxenul de la Vesta”, a declarat 
știință din spațiul de cercetare al 

oddard al NASA din Maryland. 

și alte posibilități pentru originile acestor roci. Este 
posibil ca bolovanii să fi fost deja pe asteroidul părinte Bennu, 
mai degrabă decât pe Vesta. Dar piroxenul se formează, în 

ște la temperaturi 
ridicate, iar Bennu este în mare parte format din roci cu 
minerale purtătoare de apă care nu ar fi putut exista într-un 

“Un impact necesar pentru a topi suficient material pentru a 
atât de semnificativ încât ar 

fi distrus corpul părinte al lui Bennu”, a adăugat NASA în 
ție. “Deci, echipa a exclus aceste scenarii și, în schimb, 

ți asteroizi bogați în piroxeni care ar fi 
l lui Bennu sau părintelui 

ților de Vesta pe Bennu sună ca un 
știg la loteria cosmică, de fapt nu este atât de neobișnuit să 

ți ale unui asteroid pe suprafața altuia. Pereții mai 
n material întunecat ciudat, 

există un bolovan negru aleatoriu pe asteroidul Itokawa, iar 
Ryugu format preponderent din carbon posedă zone de material 

Ceea ce arată toată această activitate este că orbitele asteroizilor 
țiile planetelor și ale 

și schimbă traseele în spațiu. Uneori, acest lucru 
țiale, așa cum n  avele 

spațiale înregistrează acum la diverși asteroizi din si
solar. 

NASA trimite un robot pentru a explora 
un asteroid compus din metale care 

valorează cât întreaga economie global

         NASA urmează să construiască un robot, numit 
„Psyche”, care va avea misiunea de a explora un asteoroid 
aflat în centura principală de asteroizi dintre Marte 
Jupiter. Asteroidul „16 Psyche” are un diametru de 226 de 
kilometri și este format din metale pr
aur. Metalele care compun acest asteroid unic ar putea să 
valoreze peste 10.000 miliarde de dolari, potrivit 

ituat în principala centură de asteroizi dintre Marte 
Jupiter „16 Psyche” este bogat în metale printre care 
nichel, iar miezul este format din aur.

Cercetătorii cred că nucleul asteroidului este asemănător cu cel 
al Pământului, ceea ce înseamnă că ar
planete moarte care și-a pierdut straturile exterioare stâncoase 
sau a suferit de coliziuni violente. Metalele care compun acest 
asteroid ar putea să valoreze 10.000 miliarde de dolari

Robotul „Psyche” este programat a fi lansat în 2022, cu ajutorul 
unei rachete SpaceX Falcon Heavy. Un an mai târziu, în 2023 
va trece pe lângă planeta Marte, urmând ca abia în 2026 să 
orbiteze asteroidul „16 Psyche”. 

Misiunea „Psyche” face parte din Programul NASA pentru 
misiuni spațiale robotizate cu costuri reduse.

Echipa trebuie acum să construiască cele trei instrumente 
științifice cu care va fi dotat robotul: 

• un magnetometru pentru a măsura câmpul magnetic al 
asteroidului; 

• un imagist multispectral care să surprindă imagini ale 
suprafeței asteroidului; 

• spectrometre care analizează neutronii 
gamma care vin de la suprafa
ce este făcut asteroidul. 

Asamblarea și testarea navei spațiale robotizate începe în 
februarie 2021. Misiunea va testa, de asemenea, noua 
tehnologie de comunicații cu laser a NASA, denumită „Deep 
Space Optical Communications”. 
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țiale înregistrează acum la diverși asteroizi din sistemul 

NASA trimite un robot pentru a explora  
un asteroid compus din metale care 

valorează cât întreaga economie globală 

 Robert Kiss 

NASA urmează să construiască un robot, numit 
„Psyche”, care va avea misiunea de a explora un asteoroid 
aflat în centura principală de asteroizi dintre Marte și 
Jupiter. Asteroidul „16 Psyche” are un diametru de 226 de 

și este format din metale precum fier, nichel și 
Metalele care compun acest asteroid unic ar putea să 

10.000 miliarde de dolari, potrivit Forbes. 

ituat în principala centură de asteroizi dintre Marte și 
„16 Psyche” este bogat în metale printre care fier, 

nichel, iar miezul este format din aur.  

Cercetătorii cred că nucleul asteroidului este asemănător cu cel 
al Pământului, ceea ce înseamnă că ar putea fi inima unei 

a pierdut straturile exterioare stâncoase 
ziuni violente. Metalele care compun acest 

10.000 miliarde de dolari . 

„Psyche” este programat a fi lansat în 2022, cu ajutorul 
SpaceX Falcon Heavy. Un an mai târziu, în 2023 

Marte, urmând ca abia în 2026 să 

Misiunea „Psyche” face parte din Programul NASA pentru 
țiale robotizate cu costuri reduse.  

Echipa trebuie acum să construiască cele trei instrumente 

un magnetometru pentru a măsura câmpul magnetic al 

un imagist multispectral care să surprindă imagini ale 

spectrometre care analizează neutronii și razele 
gamma care vin de la suprafață pentru a dezvălui din 

și testarea navei spațiale robotizate începe în 
Misiunea va testa, de asemenea, noua 

ții cu laser a NASA, denumită „Deep 
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Cel mai mare telescop radio construit 

vreodată va începe să cerceteze Universul
 

Teodora MARIN

       Cel mai mare telescop radio construit
începe să cerceteze Universul în septembrie, în scopul 
descoperirii vieții extraterestre și a planetelor care 
găzdui viața. 

elescopul din China a devenit pentru prima dată 
operațional în ianuarie, dar echipa de cercetători a 
realizat că mai există o cantitate substan

interferențe radio, ce trebuia eliminată, transmite

Potrivit unui astronom din Beijing, există multe semnale care 
pot fi un semn al existenței vieții extraterestre.  

Ideea creării acestui telescop a fost adusă în discu
prima dată de guvernul chinez în 1994, iar finan
construcție a fost aprobată oficial în 2007. 

Un sat de 65 de persoane a fost distrus înainte de începerea 
construcției și peste 9.000 de persoane din mediul rural au fost 
nevoite să-și găsească o altă locuință, cu ajutor financiar din 
partea statului. 

Pe lângă căutarea vieții extraterestre, telescopul va strânge 
date pentru studiul unei game largi de fenomene, inclusiv cele 
care fac referiri la găuri negre și alte galaxii îndepărtate.
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Ideea creării acestui telescop a fost adusă în discuție pentru 
prima dată de guvernul chinez în 1994, iar finanțarea pentru 

Un sat de 65 de persoane a fost distrus înainte de începerea 
ției și peste 9.000 de persoane din mediul rural au fost 

și găsească o altă locuință, cu ajutor financiar din 

re, telescopul va strânge și 
date pentru studiul unei game largi de fenomene, inclusiv cele 

și alte galaxii îndepărtate. 

 

 
 

De ce au fost închise peste 100 dintre cele 
mai mari telescoape de pe Pământ?

 
  
        Peste 100 dintre cele mai mari telescoape de pePământ 
au fost închise pe motivul a
coronavirus. 

 

bsolut sigur, motivul real nu poate să fie un virus,căci 
aceste telescoape nu se află în mijlocul oraşelor, din 
contră, ele suntconstruite pe înălţimi considerabile sau 

în zone cât mai pustii. 
 
Directorii Observatoarelor spun că ar putearămâne offline timp 
de trei până la șase luni sau chiar mai mult. Înmulte cazuri, 
reluarea operațiunilor înseamnă inventarea de noi moduri de 
lucru petimpul unei pandemii. Dar la ora actuală aceasta este 
aproape o utopie: instrumentele debază (de exemplu, oglinzile) 
necesită echipe de tehnicieni care să lucreze la fa
pentru a le întreține funcționale. Drept urmare, se așteaptă ca 
noiledescoperiri astronomice să fie pur 
blocate. 
 
Atacama Large Millimeter / submillimeter Array(ALMA), cel 
mai mare radiotelescop din lume, a fost închis temporar în 
Chilepe data de 22 martie, cu propunere de deschidere pe 19 
mai. Această dată a fostamânată, iar în aprilie s
deschiderea să aibă loc abia în lunaoctombrie a anului 2021, 
deci peste exact 1 an și jumătate!!! De ce? Nu ne spunenimeni.
 
Știm doar că munca ce s-a depus pentru oprirea celor66 de 
telescoape gigantice din complexul ALMA a fost uria
Aceasta ne-o spune chiardirectorul ALMA, Sean Dougherty: 
„Personalul a făcut un efort uluitor pentruasigurarea unei 
opriri sigure și de succes”. 
 
Ceea ce a început ca un mic val deînchideri în februarie 
martie, a devenit mai apoi o oprire aproape completăa 
astronomiei observaționale. Și probabil că închiderile nu se vor 
terminacurând. 
 
Astronomii se declară foarte îngrijora
asupra cercetărilor spațiale, ce sunt grav periclitate de 

A

astronomieastronomieastronomieastronomie    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

De ce au fost închise peste 100 dintre cele 
mai mari telescoape de pe Pământ? 

Peste 100 dintre cele mai mari telescoape de pePământ 
au fost închise pe motivul așa-zisei pandemii de 

 

bsolut sigur, motivul real nu poate să fie un virus,căci 
aceste telescoape nu se află în mijlocul oraşelor, din 
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ține funcționale. Drept urmare, se așteaptă ca 
scoperiri astronomice să fie pur și simplu anulate, 

Atacama Large Millimeter / submillimeter Array(ALMA), cel 
mai mare radiotelescop din lume, a fost închis temporar în 
Chilepe data de 22 martie, cu propunere de deschidere pe 19 

a fostamânată, iar în aprilie s-a decis ca 
deschiderea să aibă loc abia în lunaoctombrie a anului 2021, 

și jumătate!!! De ce? Nu ne spunenimeni.  

a depus pentru oprirea celor66 de 
plexul ALMA a fost uriașă. 

o spune chiardirectorul ALMA, Sean Dougherty: 
Personalul a făcut un efort uluitor pentruasigurarea unei 

Ceea ce a început ca un mic val deînchideri în februarie și 
poi o oprire aproape completăa 

ționale. Și probabil că închiderile nu se vor 

Astronomii se declară foarte îngrijorați deefectele nefaste 
țiale, ce sunt grav periclitate de 
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stopareaobservațiilor. Aceste observații sunt unice în fiecare 
moment, iar cercetările sebazează pe cumulul acestora.
 
„Dacă toate telescoapele din lume nu maiobservă, atunci vom 
avea un decalaj în date pe care nu le vom putearecupera
spune astronomul Steven Janowiecki de la Observatorul 
McDonald dinTexas. „Aceasta este o perioadă în care noi, în 
comunitateaastronomică, nu avem date despre cele petrecute în 
spațiu.” 
 
Care este motivul real al stopării observațiilorîn spațiu? Ce nu 
vrea statul din umbră să vedem? Ce se petrece în spa
petrece în apropierea pământului, iar noi nu trebuie să vedem?
 

Ce a surprins un astronaut rus filmând 
aurora boreală deasupra Antarcticii

        Cosmonautul rus Ivan Wagner, aflat în prezent la 
bordul Stației Spațiale Internaționale, a publicat pe Twitter 
un video, unde se pot distinge cinci obiecte neidentificate în 
zbor, informează RIA Novosti. 

l a explicat că filma aurora boreală dea
Antarcticii. 

„Dar în înregistrarea video ve
altceva decât aurora în sine… În secundele 9
apar cinci obiecte ce evoluează în zbor paralel 
la aceeași distanță unul față de celălalt

comentat Vagner. 

El s-a întrebat ce ar putea fi: meteoriți, sateliți sau altceva. 

„Informația a fost adusă la cunoștința corporației Roskosmos. 
Materialele au fost transmise spre analiză Institutului Central 
de Cercetări Științifice în Domeniul Construcțiilor de Mașini 
(ȚNIImaș, principalul centru de cercetări 
Roskosmos, în care intră și Centrul pentru Coordonarea 
Zborurilor Spațiale, n.r.) și Institutului pentru Studii Spațiale al 
Academiei de Ştiințe a Rusiei”, a adăugat cosmonautul.

 

E
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moment, iar cercetările sebazează pe cumulul acestora. 

Dacă toate telescoapele din lume nu maiobservă, atunci vom 
avea un decalaj în date pe care nu le vom putearecupera”, 

Janowiecki de la Observatorul 
Aceasta este o perioadă în care noi, în 

comunitateaastronomică, nu avem date despre cele petrecute în 
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Ce a surprins un astronaut rus filmând 
aurora boreală deasupra Antarcticii 

Cosmonautul rus Ivan Wagner, aflat în prezent la 
ției Spațiale Internaționale, a publicat pe Twitter 

un video, unde se pot distinge cinci obiecte neidentificate în 

 

l a explicat că filma aurora boreală deasupra 

Dar în înregistrarea video veți observa și 
altceva decât aurora în sine… În secundele 9-12 
apar cinci obiecte ce evoluează în zbor paralel și 

și distanță unul față de celălalt”, a 

ți, sateliți sau altceva.  

ția a fost adusă la cunoștința corporației Roskosmos. 
Materialele au fost transmise spre analiză Institutului Central 

Științifice în Domeniul Construcțiilor de Mașini 
ercetări științifice al 

și Centrul pentru Coordonarea 
țiale, n.r.) și Institutului pentru Studii Spațiale al 

”, a adăugat cosmonautul. 

 

 
Franța intră în recesiune: Lovită de 
coronavirus, Franța a realizat cea mai 

proastă performanță trimestrială din 1945 
încoace. PIB-ul a scăzut cu 6%

      Produsul Intern Brut al Franței a scăzut cu circa 6% în 
primul trimestru 2020, fiind afectat de epidemia de SARS
Cov-2, care a pus o mare parte a econ
aruncat țara în recesiune – se arată într
de Banca Națională a Franței. 

ceastă estimare reprezintă cea mai slabă performan
trimestrială a economiei franceze din 1945 încoace. 
PIB-ul se contractase deja cu 0,1%

lea al anului trecut. Potrivit ultimelor date ale Institutului 
Național de Statistică Insee, Franța este, tehnic vorbind, în 
recesiune. 

Activitatea a fost mai mică cu o treime (mai exact 
media normală în ultimele 15 zile di
evaluării Băncii Franței ce se bazează pe un chestionar realizat 
cu 8.500 de întreprinderi. 

Ca în mai 1968  

„Doar în semestrul al doilea al anului 1968, marcat de 
evenimentele din luna mai, putem găsi o scădere trimestrială a 
activității de aceeași intensitate”, dar totu
de vedere al cifrelor. PIB-ul a scăzut atunci cu 5,3% 
în evaluare. 

În linia estimărilor Insee, Banca Națională a Franței apreciază 
că fiecare calup de 15 zile de izolare aduce un
an al PIB-ului. Dar instituția avertizează că această cifră „
este indicat să fie extrapolată în mod abuziv
intensitatea efectelor izolării evoluează pe măsură ce aceasta se 
prelungește. 

Analiza Băncii Franței confirmă că maj
economice au cunoscut puternice restrângeri de activitate, 
brutale uneori, cele mai afectate fiind domeniile construc
comerțului, transporturilor, hotelurile și restaurantele.

Numeroase zile de închidere  

Pentru a materializa acest recul, BNF a calculat zilele în care 
firmele au fost nevoite să își oprească activitatea în a doua 
jumătate a lunii martie. În sectorul vânzări, firmele au avut în 
medie 6 zile de oprire excepțională, dar numărul zilelor urcă la 
14 în cazul restaurantelor și la 13 pentru hoteluri și pensiuni. 
Adică o inactivitate cvasi-totală. Serviciile, în schimb, s
descurcat mai bine, cu doar 1-3 zile de oprire. Industria a fost 
ea afectată, având în medie 5 zile de închidere excep

A

economieeconomieeconomieeconomie    
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primul trimestru 2020, fiind afectat de epidemia de SARS-
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se arată într-o analiză publicată 

ceastă estimare reprezintă cea mai slabă performanță 
trimestrială a economiei franceze din 1945 încoace. 
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lea al anului trecut. Potrivit ultimelor date ale Institutului 

țional de Statistică Insee, Franța este, tehnic vorbind, în 
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ței ce se bazează pe un chestionar realizat 

Doar în semestrul al doilea al anului 1968, marcat de 
evenimentele din luna mai, putem găsi o scădere trimestrială a 

”, dar totuși mai mică din punct 
ul a scăzut atunci cu 5,3% – se arată 
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că fiecare calup de 15 zile de izolare aduce un recul de 1,5% pe 

ția avertizează că această cifră „nu 
este indicat să fie extrapolată în mod abuziv”, deoarece 
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economice au cunoscut puternice restrângeri de activitate, 
brutale uneori, cele mai afectate fiind domeniile construcțiilor, 

țului, transporturilor, hotelurile și restaurantele. 

est recul, BNF a calculat zilele în care 
și oprească activitatea în a doua 

jumătate a lunii martie. În sectorul vânzări, firmele au avut în 
țională, dar numărul zilelor urcă la 

și la 13 pentru hoteluri și pensiuni. 
totală. Serviciile, în schimb, s-au 
3 zile de oprire. Industria a fost și 

ea afectată, având în medie 5 zile de închidere excepțională în 



 

        85858585                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

această perioadă. Iar fabricile au ajuns la o medie de 56% din 
capacitatea lor în luna martie, față de 78% în februarie.

Dar această rată a scăzut la 41% în cazul produc
automobile și la 46% în industria metalurgică, în timp ce 
industria farmaceutică (79%) sau industria agroalimentară 
(71%) au rezistat ceva mai bine. 

 

Economia şi noul coronavirus

 

Ec.  Aurel CORDA

          Dacă călătorim prin istorie observăm 
au avut efecte negative asupra vieţii oamenilor.

odul şi viteza de reacţie în înlăturarea
precum şi măsurile pe care guvernul şi
la vor lua pentru stimularea economică sunt 

hotărâtoare pentru revenirea rapidă la o creştere
durabilă. Economia românească şi economia ţăril
află în criză economică, care se manifesta prin criză industrială, 
comercială, criză agro-alimentară. În esenţa criză economică se 
manifeestă prin: reducerea de personal, anularea de investiţii, 
scăderea cerererii de produse la export,  creşterea
preţurilor şi scăderea valorii leului. Forme ale crizei economice 
sunt însoţite de vectori ale crizei financiare, adică: criză de 
credit, criza circulaţiei băneşti, criza valutară, criza bursei de 
valori etc.  
   

POLITICA MONETARĂ 
             Politica monetară este reprezentată
măsurilor adoptate de către stat prin banca centrală
reglarea  circulaţiei monetare, a activităţii economice, prin 
instrumente precum: creditul, emisia monetară, cota
minime obligatorii, ratele dobânzii şi cursul de schimb pentru a 
echilibra nivelul inflaţiei, creşterii economice, deficitul 
sau  excedentul bugetar, nivelul de îndatorare sau de creanţă, 
cererea şi oferta totală pe piaţă, forţa de muncă
lichiditate pe piaţă. Nu trebui uitat că sistemul financiar este 
inima sistemului economic. Dacă inima pompează se asigura 
fluxul finanţărilor atât de necesar în economie în
recesiune (criza + depresiune) ce va urma. Circulaţia capitalului 
este esenţială.  
        Pentru a înţelege mai uşor importanta circulaţiei
financiar, amintim exemplul reputatului ec. P. Samuelson, care 
afirmă că banii sunt ,,sângele care iriga sistemul economi
şi în condiţiile lipsei de ,,sânge + oxigen,, dispar 
disponibilităţile existente în conturi, depozite
evitarea unor traume care ar fi fost produse de falimentul 
sistemelor financiar-bancare (plămânul organismului 
economic), ,,doctorul,, adică statul  intervine asupra 
organismului economic prin ,,transfuzii
lichidităţi,   în speranţa că inima acestui organism economic
pulsa regulat şi implicit motorul economic va începe să duduie, 
însemnând că trăieşte. 
 

M
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POLITICA  FISCAL-BUGETARĂ
         Politica fiscal - bugetară este o formă a politicii 
economice  ce reprezintă suma deciziilor guvernului prin care 
cheltuielile publice şi veniturile (impozite, taxe
direcţionate şi utilizate pentru creşterea
eliminarea inflaţiei şi a altor factori de dezechilibru
politica bugetară = politica fiscală
cheltuielilor publice.  
     Cheltuielile bugetului general consolidat au crescut
12, 71 % din PIB, adică 90 mld lei. Creşterea
în special prin creşterea cheltuielilor cu personalul (majorarea
salariilor, indemnizaţia de hrană, plăţi suplimentare etc.), 
cheltuieli cu pandemia etc. 
         Din păcate, veniturile nu au cum să crească
creşterii cheltuielilor publice, apărând deficitul bugetar. 
Deficitele bugetare   se vor croniciza şi
împrumute. Se impune ca guvernul să înceapă un program de 
consolidare fiscală care trebuie întinsă
consolidare bruscă ar face economia să sufere. Deficitul 
bugetar  (adică cheltuielile sunt mai mari decât venitu
bugetare) este indicatorul care reflectă cel mai bine realismul 
politicii bugetare.  Când deficitul bugetar / deficitul public este 
finanţat cu împrumuturi pe termen lung, prin intermediul 
emisiunii de obligaţii sau bonuri de tezaur, aceste surse atra
formează datoria publică /  datoria naţională. Pandemia aruncă 
în aer datoria publică a României.  
Europeană face prevederi sumbre. Criza economică
noul coronavirus va putea duce la situaţii
îngrijorătoare pentru finanţele ţării. Economia se contractă cu 6 
%, iar deficitul bugetar = 9, 2 % din PIB şi
2021.  Foarte aproape de pragul critic este dimensiunea datoriei 
publice / datoriei naţionale raportată la PIB. Se anticipează că 
datoria publică  va urca la 46, 2 % din PIB în
în 2021.  Trebuie precizat că la Tratatul de la Maastricht 
(Olanda) se prevede că în ţările membre UE pot avea un grad al 
datoriei publice de maxim 60 %. Nu trebuie uitat că datoria 
publică a României a crescut până la cifra de 109,9 % mild. 
euro.  Din totalul datoriei  externe, datoria publică = 43, 3 mild. 
euro, în timp ce datoria publică negarantată, făcută
bănci etc. atinge suma de 32, 9 mld. euro.
 

INFLAŢIA şi ŞOMAJUL
ALE  DEZECHILIBRULUI  

 
   Inflaţia poate fi caracterizată  ca un dezechilibru
determinat de existenţa  unei mase monetare
acoperită  cu volumul  bunurilor şi
piaţă.  Dezechilibrul apare între  cererea şi
şi servicii, dezechilibre între productivitatea
etc. Inflaţia a atins valoarea de 5,9 % din PIB
         Şomajul reprezintă în esenţă eşecul
toate resursele disponibile  de muncă. În
şomajului va fi de 6,5 % din PIB, iar în
5,4%. Din cauza pandemiei au rămas 
oameni, fără a mai pune la socoteală diaspora
   După  părerea  majorităţii economiştilor, 
este posibilă dacă  se folosesc ca motoare: 
investiţiile productive, consumul public
net, expansiunea creditului,  avantaje fiscale,
                          

economieeconomieeconomieeconomie    
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BUGETARĂ 
este o formă a politicii 

reprezintă suma deciziilor guvernului prin care 
e şi veniturile (impozite, taxe etc.) sunt 

u creşterea economică, pentru 
şi a altor factori de dezechilibru. Sintetic, 

fiscală (veniturile) + politica 

general consolidat au crescut cu peste 
90 mld lei. Creşterea se reflectă 

cu personalul (majorarea 
ia de hrană, plăţi suplimentare etc.), 

, veniturile nu au cum să crească  pe măsură 
, apărând deficitul bugetar. 

se vor croniciza şi statul va continua să se 
împrumute. Se impune ca guvernul să înceapă un program de 

care trebuie întinsă pe mai mulţi ani. O 
ar face economia să sufere. Deficitul 

cheltuielile sunt mai mari decât veniturile 
bugetare) este indicatorul care reflectă cel mai bine realismul 

Când deficitul bugetar / deficitul public este 
pe termen lung, prin intermediul 

sau bonuri de tezaur, aceste surse atrase 
datoria naţională. Pandemia aruncă 

 În acest sens, Comisia 
sumbre. Criza economică generată de 

noul coronavirus va putea duce la situaţii extrem de 
i. Economia se contractă cu 6 

bugetar = 9, 2 % din PIB şi 11,4 %  în anul 
Foarte aproape de pragul critic este dimensiunea datoriei 

raportată la PIB. Se anticipează că 
va urca la 46, 2 % din PIB în 2020 şi 54,7 % 

Trebuie precizat că la Tratatul de la Maastricht 
membre UE pot avea un grad al 

datoriei publice de maxim 60 %. Nu trebuie uitat că datoria 
până la cifra de 109,9 % mild. 

, datoria publică = 43, 3 mild. 
p ce datoria publică negarantată, făcută practic de 

etc. atinge suma de 32, 9 mld. euro.  

ŞOMAJUL FORME 
 în ECONOMIE 

ca un dezechilibru  economic 
unei mase monetare care nu este 

şi serviciilor oferite pe 
cererea şi ofertă  de bunuri 

ductivitatea  muncii şi salarii 
a atins valoarea de 5,9 % din PIB în martie 2020.  

eşecul economiei de a folosi 
de muncă. În anul 2020 rata 

va fi de 6,5 % din PIB, iar în anul 2021  va fi de 
 şomeri peste 1 milion de 

a mai pune la socoteală diaspora românească.  
economiştilor, creşterea economică 
se folosesc ca motoare: 

productive, consumul public său privat, exportul 
avantaje fiscale,  fonduri UE etc. 
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           Guvernul îndatorează România la foc 
automat: creditul guvernamental a crescut 
cu aproape 30% la finele lui iulie, faţă de 

perioada similară din 2019

                Roxana ROŞU

          Creditul guvernamental a crescut în luna iulie 2020 
cu 1,6 %  faţă de luna iunie şi cu 29,5% faţă de iulie 2019, 
soldul total ajungând la 133,5 miliarde lei, arată datele 
publicate marţi de BNR. 

n termeni reali, creşterea an la an a fost de 26%.

Creditul guvernamental include creditul acordat 
administraţiilor publice (administraţia centrală, 
administraţiile locale, administraţiile sistemelor de 
asigurări sociale) în sumă de 10,49 miliarde lei, precum şi 
titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare 

instituţionale în sumă de 123 miliarde lei. 

La finele anului trecut, soldul creditului guvernamental se 
ridica la 116 miliarde lei, în creştere cu 10% faţă de decembrie 
2018 (5,9 la sută în termeni reali). Ludovic Orban a fost 
desemnat premier în octombrie 2019, moment în care soldul se 
situa la 109 milioane lei.  

În ultimele luni, Ministerul de Finanţe s-a împrumutat constant 
de la bănci, prin emisiuni de titluri de stat, p
nevoile de finanţare, accentuate şi de criza creată de pandemia 
Covid19.  

După primele şase luni, deficitul bugetar a ajuns la 45
lei, respectiv 4,17% din PIB.  În 2019, deficitul bugetar a fost 
de 48 miliarde lei, ceea ce înseamnă că la jumătatea anului 
2020, deficitul bugetar este aproape cât tot deficitul din anul 
precedent. 

Guvernul a făcut la începutul lunii august a doua rectificare 
bugetară din acest an. Deficitul bugetar prognozat a crescut 
astfel de la 6,7% din PIB (3,6% prognozat la începutul anului) 
la 8,6% din PIB. Însă sunt mulţi alţi economişti care cred că 
acest deficit va fi depăşit.  
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Guvernul îndatorează România la foc 
automat: creditul guvernamental a crescut 

iulie, faţă de 
perioada similară din 2019 

 

Roxana ROŞU  

a crescut în luna iulie 2020 
faţă de luna iunie şi cu 29,5% faţă de iulie 2019, 

soldul total ajungând la 133,5 miliarde lei, arată datele 

n termeni reali, creşterea an la an a fost de 26%. 

Creditul guvernamental include creditul acordat 
administraţiilor publice (administraţia centrală, 
administraţiile locale, administraţiile sistemelor de 

10,49 miliarde lei, precum şi 
titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare 

La finele anului trecut, soldul creditului guvernamental se 
116 miliarde lei, în creştere cu 10% faţă de decembrie 

(5,9 la sută în termeni reali). Ludovic Orban a fost 
desemnat premier în octombrie 2019, moment în care soldul se 

a împrumutat constant 
de la bănci, prin emisiuni de titluri de stat, pentru a acoperi 
nevoile de finanţare, accentuate şi de criza creată de pandemia 

După primele şase luni, deficitul bugetar a ajuns la 45  miliarde 
În 2019, deficitul bugetar a fost 

ă că la jumătatea anului 
2020, deficitul bugetar este aproape cât tot deficitul din anul 

Guvernul a făcut la începutul lunii august a doua rectificare 
bugetară din acest an. Deficitul bugetar prognozat a crescut 

prognozat la începutul anului) 
la 8,6% din PIB. Însă sunt mulţi alţi economişti care cred că 

 

Bănci străine din România: profituri fără 
finanțarea economiei

 

     După ce Guvernul a avut ideea introducerii „taxei 
asupra lăcomiei“ băncilor, numită apoi oficial 
activelor (pentru că avea să fie calculată asupra activelor, 
care în cazul băncilor sunt constituite de creditele acordate 
de acestea), s-a declanșat o întrecere între mesajele trimise 
în spațiul public de către inițiatori, de justificare 
motivațională a demersului, și bombardamentul 
contraargumentărilor din partea băncilor 
acestora, vizând delegitimarea taxei prin pretinsa lipsă
temei, prin „ororile“ economice pe care le
să vezi!, chiar prin victimizarea ridicolă a stăpânilor din 
ecuație, respectiv a „bietelor“ bănci.

n vâltoarea întrecerii s-a apelat, și de o parte și de alta, la 
diverse scormoneli în măruntaiele bancare, mai pu
la bătaie în mod uzual în spa

necunoscute de cei fără implicare în domeniu, care constituie 
majoritatea.  

Ceea ce știm în mod curent este că băncile onorează depozitele 
cu dobânzi derizorii, înjositor de mult sub rata infla
că ținându-ți banii la bancă ești în pierdere, și că, dimpotrivă, 
dacă e vorba să iei un credit de la bancă, dobânda este 
exorbitantă, păscându-te riscul de a rămâne fără pantaloni.

După mine, era de ajuns să se știe chiar și numai atât, căci 
aceasta era esența și era suficient pentru o părere adecvată 
despre băncile din România! Nu se știe exact din ce motiv 
fatalism față de soartă sau prostie pură 
ca și acceptat, în măsura în care nimeni nu reacționa cu ceva: 
nici autoritățile să se opună cumva jafului (căci despre jaf este 
vorba, băncile practicând dobânzile respective prin abuz de 
monopolul deținut în domeniu), nici oamenii de rând să recurgă 
la cât mai puține credite, singura modalitate de a se feri de a fi 
jefuiți în condițiile în care autoritățile girau jaful prin inacțiune. 
Pe frontispiciu trona figura eternului guvernator al Băncii 
Naționale fraudulos autointitulate a României, care permitea 
abuzul de monopol de o asemenea amplitudine din sistemul pe 
care îl parohia, fără ca cineva să-l conteste, cu toate că tot mai 
mulți înțelegeau că eternitatea sa în funcție se datora nemijlocit 
tocmai faptului că permitea un astfel de abuz într
care de o parte sunt băncile, practic toate reprezentând stăpânul 
străin al țării, și de cealaltă parte salahorii români, fie ei 
persoane sau firme. 

Când măruntaiele bancare au fost puse pe masă sau pe tapet,
început să se afle nu doar dimensiunile jafului, ci 
ca și diversiunile cu care este operaționalizat. S
pildă, că la dobânzile abominabile percepute la creditele 
acordate, băncilor le este de ajuns să

Î
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Bănci străine din România: profituri fără 
țarea economiei 

Ilie ȘERBĂNESCU 

După ce Guvernul a avut ideea introducerii „taxei 
asupra lăcomiei“ băncilor, numită apoi oficial taxă asupra 

(pentru că avea să fie calculată asupra activelor, 
care în cazul băncilor sunt constituite de creditele acordate 

șat o întrecere între mesajele trimise 
țiul public de către inițiatori, de justificare 
țională a demersului, și bombardamentul 

contraargumentărilor din partea băncilor și a menestrelilor 
acestora, vizând delegitimarea taxei prin pretinsa lipsă de 
temei, prin „ororile“ economice pe care le-ar produce și, ce 
să vezi!, chiar prin victimizarea ridicolă a stăpânilor din 

ție, respectiv a „bietelor“ bănci. 

și de o parte și de alta, la 
diverse scormoneli în măruntaiele bancare, mai puțin scoase 
la bătaie în mod uzual în spațiul public și oricum 

necunoscute de cei fără implicare în domeniu, care constituie 

știm în mod curent este că băncile onorează depozitele 
cu dobânzi derizorii, înjositor de mult sub rata inflației, astfel 

ți banii la bancă ești în pierdere, și că, dimpotrivă, 
dacă e vorba să iei un credit de la bancă, dobânda este 

te riscul de a rămâne fără pantaloni. 

știe chiar și numai atât, căci 
ța și era suficient pentru o părere adecvată 

știe exact din ce motiv – 
sau prostie pură – acest fapt esențial era 

și acceptat, în măsura în care nimeni nu reacționa cu ceva: 
țile să se opună cumva jafului (căci despre jaf este 

vorba, băncile practicând dobânzile respective prin abuz de 
meniu), nici oamenii de rând să recurgă 

ține credite, singura modalitate de a se feri de a fi 
ți în condițiile în care autoritățile girau jaful prin inacțiune. 

Pe frontispiciu trona figura eternului guvernator al Băncii 
s autointitulate a României, care permitea 

abuzul de monopol de o asemenea amplitudine din sistemul pe 
l conteste, cu toate că tot mai 

ți înțelegeau că eternitatea sa în funcție se datora nemijlocit 
permitea un astfel de abuz într-o activitate în 

care de o parte sunt băncile, practic toate reprezentând stăpânul 
țării, și de cealaltă parte salahorii români, fie ei 

Când măruntaiele bancare au fost puse pe masă sau pe tapet, au 
început să se afle nu doar dimensiunile jafului, ci și ustensilele 

și diversiunile cu care este operaționalizat. S-a aflat, de 
pildă, că la dobânzile abominabile percepute la creditele 
acordate, băncilor le este de ajuns să-și recupereze doar vreo 



 

        87878787                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

20% din acestea pentru a-și vedea returnați banii avansați, 
putându-și permite ca, în majoritatea lor, creditele nerecuperate 
să fie vândute apoi la numai 10-15% din valoare ca 
neperformante, încasările din acestea constituind câ
mai putut afla că neperformantele se vând înregistrându
contabilitate drept cheltuieli deductibile, fiind suportate astfel 
pe seama statului, adică de către noi toți, aflați în nicio legătură 
cu problema! Și mai rău, că provizioanele constituite pentru 
eventualitatea nerecuperării unor credite se fac tot ca 
deductibilități fiscale pe seama statului, în timp ce, dacă 
creditele sunt ulterior recuperate, câștigurile rămân la bănci. E 
tare, nu?! 

În asemenea condiții, argumentele aruncate în spațiul public 
către bănci sau menestrelii lor despre impactul taxei pe active 
bancare sunt absolut ridicole. Băncile se plâng demagogic de 
plăți care vor exista doar dacă va cădea drobul de sare, căci 
taxa ar urma să intervină numai dacă ROBOR-ul depă
Dacă nu depășește, ar urma să nu se plătească nimic. Taxa cel 
mult ar încerca să contracareze încărcarea suplimentară a 
actualelor absolut fabuloase dobânzi la credite, care are cu totul 
alte cauze, pe care taxa nu le atacă în vreun fel, neafectând
nimic. Taxa este proastă dar nu din motivele invocate de bănci, 
ci din motivul că nu atacă fondul problemei! 

Rar însă au putut fi auzite atâtea ciudățenii sau idioțenii de
binelea pe tema cu pricina! Căci este vorba de ocoliri cu bună 
știință ale incalificabilei existențe a unor anomalii și de răul pe 
care l-ar face eliminarea unor anomalii și mai mari. Cum poți tu 
să spui că taxa, afectând profiturile bancare, va bloca creditarea 
economică din România și deci dezvoltarea acesteia când 
realitatea – evidențiată de statisticile nimănui altcuiva decât ale 
Băncii Naționale zise a României – arată că băncile aproape 
nici nu finanțează, ba s-ar putea spune aproape deloc, economia 
din România?! Toată, dar absolut toată economia străină din 
România, care deține peste jumătate din cifra de afaceri 
ocupă vreo 30% din forța de muncă ocupată în România, nu se 
finanțează deloc de la băncile străine din România.

Căci ar fi nebună la cap s-o facă la dobânzile aiuritoare 
percepute de aceste bănci. O face apelând la acelea
la mamele lor din străinătate, care dau credite cu dobânzi 
normale. Aceste finanțări formează grosul datoriei externe 
considerate a României, căci este contractată de pe teritoriul 
României. La rândul ei, economia românească din România, 
care ocupă 70% din forța de muncă și dă doar jumătate din 
cifra de afaceri – mai precis peste 90% din firmele înscrise 
juridic în România – abia dacă se finanțează de la băncile din 
România! Este vorba de o finanțare care nu reprezintă decât 8% 
din total! Peste 80% din firmele respective n-au apelat vreodată 
la un credit bancar. 97% dintre acestea sunt considerate 
nebancabile de către chiar băncile respective. Și cu 8% și fără 
8% din total este absolut aceeași situație!  

Economia cu capital românesc se finanțează din
genera la nivel propriu (autofinanțare) sau, dacă nu poate, 
apelează la „frații“ din sistem, adică la furnizori. Creditul 
furnizor este cel mai mare finanțator al economiei cu capital 
românesc.  
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și vedea returnați banii avansați, 
și permite ca, în majoritatea lor, creditele nerecuperate 

15% din valoare ca 
neperformante, încasările din acestea constituind câștig net. S-a 

că neperformantele se vând înregistrându-se în 
contabilitate drept cheltuieli deductibile, fiind suportate astfel 

ți, aflați în nicio legătură 
Și mai rău, că provizioanele constituite pentru 

tea nerecuperării unor credite se fac tot ca 
ți fiscale pe seama statului, în timp ce, dacă 

știgurile rămân la bănci. E 
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către bănci sau menestrelii lor despre impactul taxei pe active 
bancare sunt absolut ridicole. Băncile se plâng demagogic de 

ți care vor exista doar dacă va cădea drobul de sare, căci 
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actualelor absolut fabuloase dobânzi la credite, care are cu totul 
alte cauze, pe care taxa nu le atacă în vreun fel, neafectând-o cu 

axa este proastă dar nu din motivele invocate de bănci, 

țenii sau idioțenii de-a 
binelea pe tema cu pricina! Căci este vorba de ocoliri cu bună 

țe a unor anomalii și de răul pe 
și mai mari. Cum poți tu 

să spui că taxa, afectând profiturile bancare, va bloca creditarea 
și deci dezvoltarea acesteia când 
statisticile nimănui altcuiva decât ale 

arată că băncile aproape 
ar putea spune aproape deloc, economia 

din România?! Toată, dar absolut toată economia străină din 
tate din cifra de afaceri și 

ța de muncă ocupată în România, nu se 
țează deloc de la băncile străine din România. 

o facă la dobânzile aiuritoare 
percepute de aceste bănci. O face apelând la aceleași bănci, dar 
la mamele lor din străinătate, care dau credite cu dobânzi 

țări formează grosul datoriei externe 
considerate a României, căci este contractată de pe teritoriul 
României. La rândul ei, economia românească din România, 

ța de muncă și dă doar jumătate din 
mai precis peste 90% din firmele înscrise 

țează de la băncile din 
țare care nu reprezintă decât 8% 

au apelat vreodată 
la un credit bancar. 97% dintre acestea sunt considerate 

Și cu 8% și fără 

țează din ce poate 
țare) sau, dacă nu poate, 

ții“ din sistem, adică la furnizori. Creditul 
țator al economiei cu capital 

Băncile străine și de-ar pleca, n-ar avea cu ce afe
cu capital românesc! Amenințările în domeniu ale băncilor 
străine sunt baliverne! Prostii pentru fraieri!

Problema este alta. Orice măsuri de retorsiune ar adopta băncile 
străine din România, acestea n-ar putea face cine 
economiei ţării, pur și simplu pentru că băncile străine din 
România n-au aproape nicio legătură cu finan
din România. Nici cu economia românească, nici cu economia 
străină din România! Băncile au legătură cu altceva: cu statutul 
de colonie al României, statut al cărei placă turnantă o 
constituie. De aici va izvorî și replica băncilor.

Şcoala dresează copilul astfel încât să iasă 
ce vrea sistemul

 
 Prof. Florian COLCEAG

       Sistemul de educaţie a omorât pasiunea pentru carte a 
elevilor (…). Este foarte important să înţelegem de la bun 
început ce vrem de la copii, pentru ce au gândit americanii 
sistemul „no child left behind”.  

e doreau? O populaţie supusă normelor, căreia dacă i se 
spune să facă ceva, face acel ceva. Pentru că depind de 
sistem. Au fost învăţaţi să depindă de sistem omorându

şi libertatea proprie. De ce în România se practică un sistem 
asemănător? 

Pentru că acei copii devin adulţi şi vor lucra în continuare în 
multinaţionale. Iar omul din multinaţionale nu e cazul să aibă 
idei, ci să se supună efectiv la ce i se spune. Iar acum, România 
este una dintre ţările care se predau multinaţionalelor. 

Pentru că educaţia să nu ajungă un instrument de dresură este 
necesar ca ea să fie orientată spre dezvoltarea potenţialelor 
copiilor. Gândiţi-vă bine: un copil care intră la doi ani în 
grădiniţă şi parcurge şcoala până în clasa a 12
liceul, şi mai face 3-4 ani de facultate, trăieşte 20 de ani în 
şcoală. Timp de 20 de ani ai timp să
sfârşit să iasă ce vrea sistemul.  

Asta este deocamdată realitatea. Intră în şcoală copii cu 
potenţial intelectual şi de personalitate înalt şi la sfârşitul 
liceului marea lor majoritate se pomenesc în pragul şomajului, 
neştiind să facă nimic concret, fără încredere în pute
(…) iar piaţa de locuri de muncă nu îi oferă tânărului nimic. El 
este foarte mulţumit când îl prinde o multinaţională şi

C

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

ar avea cu ce afecta economia 
țările în domeniu ale băncilor 

străine sunt baliverne! Prostii pentru fraieri! 

Problema este alta. Orice măsuri de retorsiune ar adopta băncile 
ar putea face cine știe ce rău 

și simplu pentru că băncile străine din 
au aproape nicio legătură cu finanțarea economiei 

din România. Nici cu economia românească, nici cu economia 
străină din România! Băncile au legătură cu altceva: cu statutul 

ei, statut al cărei placă turnantă o 
și replica băncilor. 

Şcoala dresează copilul astfel încât să iasă 
ce vrea sistemul 

Prof. Florian COLCEAG 

Sistemul de educaţie a omorât pasiunea pentru carte a 
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Au fost învăţaţi să depindă de sistem omorându-
şi libertatea proprie. De ce în România se practică un sistem 

 

Pentru că acei copii devin adulţi şi vor lucra în continuare în 
multinaţionale. Iar omul din multinaţionale nu e cazul să aibă 

ci să se supună efectiv la ce i se spune. Iar acum, România 
este una dintre ţările care se predau multinaţionalelor.  

Pentru că educaţia să nu ajungă un instrument de dresură este 
necesar ca ea să fie orientată spre dezvoltarea potenţialelor 

vă bine: un copil care intră la doi ani în 
grădiniţă şi parcurge şcoala până în clasa a 12-a, când termină 

4 ani de facultate, trăieşte 20 de ani în 
şcoală. Timp de 20 de ani ai timp să-l dresezi astfel încât la 

Asta este deocamdată realitatea. Intră în şcoală copii cu 
potenţial intelectual şi de personalitate înalt şi la sfârşitul 
liceului marea lor majoritate se pomenesc în pragul şomajului, 
neştiind să facă nimic concret, fără încredere în puterile proprii 
(…) iar piaţa de locuri de muncă nu îi oferă tânărului nimic. El 
este foarte mulţumit când îl prinde o multinaţională şi-i dă un 
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salariu din care să poată supravieţui. (…) Acesta reprezintă un 
mod de însclavizare a populaţiei prin educaţie. 

Copiii noștri este necesar să fie educați, nu 
îndoctrinați 

          Alegerile din Statele Unite de la sfârșitul lui 2020, dar 
mai ales manifestațiile de stradă de după uciderea afro
americanului George Floyd au adus în discu
noțiunile de „propagandă” și „manipulare”, odată ce s
ajuns la gesturi extreme, precum dărâmarea unor statui ale 
unor personalități „neconforme” cu ideile „progresiste” ale 
prezentului, sau gesturi la fel de extreme din partea 
acelorași „progresiști” de a le săruta picioarele negrilor, 
pentru a le fi astfel iertate păcate ale înainta
un gest, la rândul său, plin de încărcătură rasistă.

oate acestea au fost posibile, nu atât din cauza 
„propagandei” și „manipulării”, practicate de media 
principală, care aparține marilor corporații, fiind, prin 

urmare, stângistă și globalistă, ci și, sau mai ales, din cauza 
educației. 

Încă după al Doilea Război Mondial, universită
Occident au intrat încet, dar sigur în mâna „stângii”, 
constituindu-se într-o pepinieră pentru politicieni globali
„formatori de opinie” progresiști. Astăzi s-a ajuns ca această 
situație să fie larg răspândită dar, și mai important, recunoscută 
ca atare. 

Tot așa, lupta dintre ceea ce se numește „stânga” și ceea ce se 
numește „dreapta”, care devine în realitate o luptă tot mai 
aprinsă între „progresiști” și „globaliști”, pe de o parte, și 
„naționaliști”, „suveraniști”, „tradiționaliști” și „conservatori”, 
pe de altă parte, a devenit în ultimii ani tot mai inegală, cu un 
important ecart în favoarea primilor, și asta tocmai din cauza 
acestui sistem educațional corupt politic, și nu numai.

Totul s-a desfăşurat după un plan bine pus la punct, pe termen 
lung, cu mijlocirea instituțiilor de stat care au intrat pe mâna 
stângii și contribuția „filantropică” a marii finanțe și 
transnaționalelor, care au investit astfel, la fel de hulpave ca 
întotdeauna, în viitorul lor și al nimănui altcuiva.

Așa se face că, la începutul lunii iulie 2020, președintele SUA 
Donald Trump a declarat că va solicita Departamentului 
Trezoreriei să analizeze statutul de scutire de 
finanțarea „universităților și sistemelor școlare
„prejudecăților de stânga” ale acestora, spunând că elevii și 
studenții nu ar fi cazul să fie „îndoctrinați”. 

„Prea multe universități și sisteme școlare practică 
îndoctrinarea radicală de stânga, nu educația”, a spus Trump 
într-o serie de postări. „Prin urmare, solicit Departamentului 
Trezoreriei să reexamineze statutul de scutire de impozite 
și/sau finanțare, care va fi eliminat dacă această Propagandă 
sau Lege Împotriva Politicii Publice continuă. Copiii no
este necesar să fie educați, nu îndoctrinați.” 

T
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salariu din care să poată supravieţui. (…) Acesta reprezintă un 

ștri este necesar să fie educați, nu 

șitul lui 2020, dar 
țiile de stradă de după uciderea afro-

americanului George Floyd au adus în discuție din nou 
țiunile de „propagandă” și „manipulare”, odată ce s-a 

precum dărâmarea unor statui ale 
ți „neconforme” cu ideile „progresiste” ale 

prezentului, sau gesturi la fel de extreme din partea 
și „progresiști” de a le săruta picioarele negrilor, 

pentru a le fi astfel iertate păcate ale înaintașilor, ale rasei, 
un gest, la rândul său, plin de încărcătură rasistă. 

oate acestea au fost posibile, nu atât din cauza 
și „manipulării”, practicate de media 

ține marilor corporații, fiind, prin 
și, sau mai ales, din cauza 

Încă după al Doilea Război Mondial, universitățile din 
Occident au intrat încet, dar sigur în mâna „stângii”, 

o pepinieră pentru politicieni globaliști și 
a ajuns ca această 

ție să fie larg răspândită dar, și mai important, recunoscută 

șa, lupta dintre ceea ce se numește „stânga” și ceea ce se 
ște „dreapta”, care devine în realitate o luptă tot mai 

ști” și „globaliști”, pe de o parte, și 
ționaliști”, „suveraniști”, „tradiționaliști” și „conservatori”, 

pe de altă parte, a devenit în ultimii ani tot mai inegală, cu un 
și asta tocmai din cauza 

țional corupt politic, și nu numai. 

a desfăşurat după un plan bine pus la punct, pe termen 
țiilor de stat care au intrat pe mâna 

și contribuția „filantropică” a marii finanțe și 
vestit astfel, la fel de hulpave ca 

și al nimănui altcuiva. 

șa se face că, la începutul lunii iulie 2020, președintele SUA 
Donald Trump a declarat că va solicita Departamentului 
Trezoreriei să analizeze statutul de scutire de impozite și 

ților și sistemelor școlare” din cauza 
ților de stânga” ale acestora, spunând că elevii și 

ți și sisteme școlare practică 
”, a spus Trump 

Prin urmare, solicit Departamentului 
Trezoreriei să reexamineze statutul de scutire de impozite 
și/sau finanțare, care va fi eliminat dacă această Propagandă 

blice continuă. Copiii noștri 

La Trump și republicanii săi aceste intenții pleacă, evident, de 
la recunoașterea unei realități: sistemul educațional le este 
potrivnic, dar, dincolo de orice echilibru politic, 
manipulator și nu permite astfel gândirea liberă și obiectivă și 
conturarea în acest fel a unor idei politice independente în 
conştiinţele tinere și influențabile. Totul poate fi rezumat, într
adevăr, foarte bine la termenul „îndoctrinare

Republicanii protestează de mult timp împotriva îndoctrinării 
de stânga din școlile publice și din universități, indicând 
„zonele de discurs liber”: cazurile de profesori 
școlari care manifestă ostilitate față de elevii și studenții 
conservatori, completând că, în multe cazuri, facultă
donează sume enorme de bani politicienilor Democra
cauzelor de stânga. 

Acest fenomen se observă tot mai mult 
de sus în jos, deocamdată de la nivelul elitelor, cu o universit
precum Școala Națională de Studii Politice și Administrative 
(SNSPA), în realitate o reeditare a școlii de cadre din perioada 
comunistă, care comandă în conştiinţa celor care îi trec pragul 
cooptarea automată la „valorile europene”, precum se 
implementa odinioară recunoașterea primordialității teoriilor 
marxist-leniniste despre lume. 

Iată, spre exemplu, se se spunea la sfâr
comunicat al SNSPA: „Xenofobia, na
discursul bazat pe ură nu sunt valori ale păcii, a
și ale spațiului european din care societatea românească face 
parte. Astfel de discursuri, bazate pe stereotipuri 
dinamitează fundamentele democrației românești și stimulează 
atitudinile euro-sceptice, afectând unitatea 
Uniunii Europene”. 

Inutil de precizat că ce se consideră „
manifestarea oricărui spirit național, că orice formă de 
naționalism este considerat „retrograd
„curentelor” care declară libertate deplină 
LGBT sau pentru migrația neîngrădită, spre exemplu, este 
considerată „discurs bazat pe ură”. 

Discursul stângii globaliste astăzi spune, poate în primul rând, 
„cine nu este cu noi, este împotriva noastră
cenzură, sau adaptare la „corectitudine politică” împotriva a 
orice nu re regăsește în propriile prejudecăți. În acest sens, 
comunicatul de mai sus continuă astfel:
„SNSPA atrage atenția asupra responsabilității pe care mass
media centrale, dar și locale, o au în contextul 
găzduiesc și promovează astfel de discursuri. Lipsa de reacție 
a jurnaliștilor faţă de mesajele unor politicieni ale căror 
atitudini contravin flagrant valorilor 
reprezintă un factor de îngrijorare, care poate pune sub semn
întrebării independența și/sau profesionalismul instituțiilor de 
presă. Totodată, în calitate de Școală de guvernare, care 
promovează valorile democratice, SNSPA solicită tuturor 
partidelor politice să se delimiteze ferm de membrii care au un 
discurs public bazat pe ură, discriminare, xenofobie 
informații false, care manipulează și lansează atacuri ce 
depășesc limitele unei confruntări politice democratice

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

și republicanii săi aceste intenții pleacă, evident, de 
șterea unei realități: sistemul educațional le este 

potrivnic, dar, dincolo de orice echilibru politic, este părtinitor, 
și nu permite astfel gândirea liberă și obiectivă și 

conturarea în acest fel a unor idei politice independente în 
și influențabile. Totul poate fi rezumat, într-

îndoctrinare”. 

Republicanii protestează de mult timp împotriva îndoctrinării 
școlile publice și din universități, indicând 

„zonele de discurs liber”: cazurile de profesori și administratori 
școlari care manifestă ostilitate față de elevii și studenții 

servatori, completând că, în multe cazuri, facultățile 
donează sume enorme de bani politicienilor Democrați și 

Acest fenomen se observă tot mai mult și în România, plecând 
de sus în jos, deocamdată de la nivelul elitelor, cu o universitate 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative 
școlii de cadre din perioada 

comunistă, care comandă în conştiinţa celor care îi trec pragul 
cooptarea automată la „valorile europene”, precum se 

șterea primordialității teoriilor 

Iată, spre exemplu, se se spunea la sfârșitul lui 2019 într-un 
Xenofobia, naționalismul retrograd și 

discursul bazat pe ură nu sunt valori ale păcii, ale democrației 
și ale spațiului european din care societatea românească face 
parte. Astfel de discursuri, bazate pe stereotipuri și prejudecăți, 

ției românești și stimulează 
sceptice, afectând unitatea și stabilitatea 

Inutil de precizat că ce se consideră „xenofobie” este astăzi 
țional, că orice formă de 

retrograd” și orice atingere a 
„curentelor” care declară libertate deplină pentru manifestările 

ția neîngrădită, spre exemplu, este 

Discursul stângii globaliste astăzi spune, poate în primul rând, 
cine nu este cu noi, este împotriva noastră” și invită la 

are la „corectitudine politică” împotriva a 
ște în propriile prejudecăți. În acest sens, 

comunicatul de mai sus continuă astfel: 
ția asupra responsabilității pe care mass-

și locale, o au în contextul în care 
și promovează astfel de discursuri. Lipsa de reacție 

știlor faţă de mesajele unor politicieni ale căror 
atitudini contravin flagrant valorilor și principiilor europene 
reprezintă un factor de îngrijorare, care poate pune sub semnul 

ța și/sau profesionalismul instituțiilor de 
Școală de guvernare, care 

promovează valorile democratice, SNSPA solicită tuturor 
partidelor politice să se delimiteze ferm de membrii care au un 

blic bazat pe ură, discriminare, xenofobie și 
ții false, care manipulează și lansează atacuri ce 

șesc limitele unei confruntări politice democratice.” 
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Reîntorcându-ne la Trump și bătălia inegală a „suveraniștilor” 
și „naționaliștilor”, amenințarea președintelui Trump vine 
imediat după ce a avertizat districtele școlare și universitățile 
publice din Statele Unite că le va stopa finanțarea federală dacă 
nu-și redeschid clasele și cursurile în această toamnă. Asta 
pentru că, după cum se poate ușor observa, deloc întâmplător, 
„pandemia” de la începutul lui 2020 a deschis o nouă falie între 
cei cu gândire „progresistă” și cei cu gândire „conservatoare”, 
primii manifestându-și din plin conformismul față de orice 
măsuri restrictive, oricât de aberante, într-o ordine mondială în 
care, în sfârșit, se regăsesc. 

Puterea administrației Trump de a modifica drastic scutirea de 
impozite a universităților este limitată, dar ar putea modifica 
regulile federale care ar produce efecte similare. Oricum, 
bătălia va continua. 

Efectele izolării și “distanțării sociale” 
asupra psihicului copiilor

 

Iosefina PASCAL

Din fericire, șansele ca adolescenții și copiii să moară din 
cauza COVID-19 sunt minime, dar sunt marca
distanțarea socială, care își are rădăcinile în tehnicile de tortură 
folosite după al Doilea Război Mondial.  

zolarea socială este o violare a drepturilor omului, 
comparabilă cu tortura și alte crime de război. Într
izolarea socială este protocolul principal desfă

împotriva dușmanilor în perioadele de război, indiferent de 
perioada din timp, sau de țara în cauză. Acest lucru
datorează în mare parte faptului că este foarte eficientă în 
distrugerea psihologică a individului, fără a mai fi nevoie de 
intervenții fizice sângeroase și dificile. Studiile privind 
folosirea izolării sociale împotriva inamicilor statului au 
început în anii 1950 și 1960 și au fost făcute și folosite de către 
CIA. 

Avocatul pentru drepturile omului din California, Leigh 
Dundas, a publicat în această săptămână un videoclip pe 
Facebook pentru a arăta consecințele devastatoare ale izolării și 
“distanțării sociale” în școală asupra psihicului copiilor. Iată 
câteva puncte mai puțin cunoscute despre distanțarea și izolarea 
socială: 

• Această practică a fost creată în urmă cu 70 de ani de 
către CIA pentru a distruge dușmanii statului. 

• Este echivalentul fumatului a 15 țigarete pe zi fiind 
alcoolic. 

• Dublează riscul de deces și distruge partea creierului 
responsabilă de procesul de învățare. 
Ce scrie chiar oficina de propagandă, New York Times?

Combaterea virusului aduce consecințe nedorite, inclusiv o 
creștere exponențială a cazurilor de boli mintale.Coronavirusul 
face ravagii asupra sănătății oamenilor, în moduri care, la prima 
vedere, par să nu aibă nicio legătură cu efectele virusului.

Organizația Națiunilor Unite avertizează asupra noilor 
riscuri care apar în cazul copiilor și a unei explozii ulterioare de 
cazuri de boli mintale. Chiar si guvernele naționale subliniază 
că există consecințe nedorite ale blocajelor și ale altor restricții, 

I
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și bătălia inegală a „suveraniștilor” 
țarea președintelui Trump vine 

școlare și universitățile 
țarea federală dacă 

și redeschid clasele și cursurile în această toamnă. Asta 
șor observa, deloc întâmplător, 

„pandemia” de la începutul lui 2020 a deschis o nouă falie între 
și cei cu gândire „conservatoare”, 

și din plin conformismul față de orice 
o ordine mondială în 

ției Trump de a modifica drastic scutirea de 
ților este limitată, dar ar putea modifica 

regulile federale care ar produce efecte similare. Oricum, 

și “distanțării sociale” 
asupra psihicului copiilor 

Iosefina PASCAL 

șansele ca adolescenții și copiii să moară din 
19 sunt minime, dar sunt marcați pe viață prin 

țarea socială, care își are rădăcinile în tehnicile de tortură 

iolare a drepturilor omului, 
și alte crime de război. Într-adevăr, 

izolarea socială este protocolul principal desfășurat 
șmanilor în perioadele de război, indiferent de 

țara în cauză. Acest lucru se 
datorează în mare parte faptului că este foarte eficientă în 
distrugerea psihologică a individului, fără a mai fi nevoie de 

ții fizice sângeroase și dificile. Studiile privind 
folosirea izolării sociale împotriva inamicilor statului au 

și 1960 și au fost făcute și folosite de către 

Avocatul pentru drepturile omului din California, Leigh 
Dundas, a publicat în această săptămână un videoclip pe 

țele devastatoare ale izolării și 
școală asupra psihicului copiilor. Iată 

țin cunoscute despre distanțarea și izolarea 

• Această practică a fost creată în urmă cu 70 de ani de 

țigarete pe zi fiind 

și distruge partea creierului 

Ce scrie chiar oficina de propagandă, New York Times? 

țe nedorite, inclusiv o 
țială a cazurilor de boli mintale.Coronavirusul 

ții oamenilor, în moduri care, la prima 
vedere, par să nu aibă nicio legătură cu efectele virusului. 

ția Națiunilor Unite avertizează asupra noilor 
și a unei explozii ulterioare de 

ționale subliniază 
țe nedorite ale blocajelor și ale altor restricții, 

inclusiv o creștere a cazurilor de violență în familie. 
Doar la o singură secție de poliție din sectorul 6 există sute de 
dosare de violență domestică în lucru. Nu avem o statistică la 
nivel național pe acest subiect îngrijorător, nici în ceea ce 
privește persoanele dispărute, în special minorii dispăruți, din 
perioada pandemiei. 

Au fost cazuri halucinante de sinucideri în rândul elevilor 
olimpici, care nu au putut suporta ideea de 
de delăsare în ceea ce privește procesul de învățare.
https://www.nytimes.com/2020/05/14/world/live-

 

Învățământul on-line și reducerea orelor 
vor duce la îndobitocirea 

dezumanizarea tinerilor, care vor fi mult 
mai ușor de manipulat

 

 
        Învățământul preponderent on-
pentru materiile predate în școli, anunțate de ministrul 
Educației, Monica Anisie, vor avea consecințe dramatice 
asupra generațiilor viitoare.  

reședintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel P
avertizează că astfel de măsuri vor duce la îndobitocirea 
și dezumanizarea tinerilor, care vor fi mult mai ușor de 

manipulat. Proiectul de ordonanță de urgență, postat pe site
Ministerului Educației, anunță deja un viitor sumbru pentru 
învățământ. Clase cu elevi foarte puțini, predare preponderent 
on-line, învățământ la distanță pentru programe de master și 
doctorat și reducerea numărului de ore din programele școlare. 
”Consecințele vor fi grave. Părerea mea este că ne pripim. Eu, 
ca istoric, vă spun că omenirea a trecut prin momente de 
cumpănă mult mai grave decât acestea, cu milioane de mor
cu chinuri groaznice, războaie, cataclisme, 
bine. În ultimii 2.500 de ani, de când există educa
s-a făcut față în față, chiar în vreme de război. 
modul clasic este simbol de umanitate 
aș pedala așa de mult pe aspectul catastrofic. Mie nu
previziunile, pentru că nimeni nu știe ce ne rezervă viitorul. 
Decidenții politici au datoria să disemineze în sufletele 
oamenilor optimismul, încrederea și speranța. Eu, în postura de 
decident politic, nu mi-aș permite să le spun oamenilor că anul 
școlar viitor va fi într-un fel sau altul. Cum să ne imaginăm noi 
că vom face școală la distanță? Cum să ne imaginăm noi că este 
corect un masterat făcut online? Să transmi
cum ar fi ceva normal mi se pare o exagerare 
respect pentru acest popor. Școala trebuie făcută față în față”, 
ne-a declarat acad. Ioan Aurel Pop, pre
Române. ”Un popor fără cultură e ușor de manipulat” Diluarea 
nivelului de educație până la aproape dispariția ei nu face decât 

P
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ștere a cazurilor de violență în familie.  
ție de poliție din sectorul 6 există sute de 

ță domestică în lucru. Nu avem o statistică la 
țional pe acest subiect îngrijorător, nici în ceea ce 

ște persoanele dispărute, în special minorii dispăruți, din 

Au fost cazuri halucinante de sinucideri în rândul elevilor 
olimpici, care nu au putut suporta ideea de școală la distanță și 

ște procesul de învățare. 
-coronavirus-tracker.html 

și reducerea orelor 
vor duce la îndobitocirea și 

dezumanizarea tinerilor, care vor fi mult 
șor de manipulat   

Pop M. APOSTOL 

-line și reducerea orelor 
școli, anunțate de ministrul 

ției, Monica Anisie, vor avea consecințe dramatice 

ședintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop, 
avertizează că astfel de măsuri vor duce la îndobitocirea 
și dezumanizarea tinerilor, care vor fi mult mai ușor de 

ță de urgență, postat pe site-ul 
ției, anunță deja un viitor sumbru pentru 

țini, predare preponderent 
țământ la distanță pentru programe de master și 

și reducerea numărului de ore din programele școlare. 
țele vor fi grave. Părerea mea este că ne pripim. Eu, 

că omenirea a trecut prin momente de 
cumpănă mult mai grave decât acestea, cu milioane de morți, 
cu chinuri groaznice, războaie, cataclisme, și din toate a ieșit cu 
bine. În ultimii 2.500 de ani, de când există educație publică, ea 

chiar în vreme de război. Școala făcută la 
modul clasic este simbol de umanitate și de normalitate și eu nu 
ș pedala așa de mult pe aspectul catastrofic. Mie nu-mi plac 

știe ce ne rezervă viitorul. 
datoria să disemineze în sufletele 

și speranța. Eu, în postura de 
ș permite să le spun oamenilor că anul 

un fel sau altul. Cum să ne imaginăm noi 
ță? Cum să ne imaginăm noi că este 

corect un masterat făcut online? Să transmiți acest lucru ca și 
cum ar fi ceva normal mi se pare o exagerare și o lipsă de 

Școala trebuie făcută față în față”, 
Pop, președintele Academiei 

șor de manipulat” Diluarea 
ție până la aproape dispariția ei nu face decât 
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să îndobitocească generațiile care vin, atrage atenția 
președintele Academiei Române. ”Din păcate, es
foarte clară de dezumanizare, de pierdere a esen
educație, oamenii și popoarele dobândesc cultură. Un popor 
fără cultură este un popor foarte ușor de manipulat. 
Îndobitocirea se realizează prin aceste forme, în care oamenii 
învață numai ceea ce li se spune, merg pe minima rezistență, nu 
mai citesc cu ochii și cu mințile lor, nu mai au puterea să 
decanteze lucrurile, preiau de-a gata tot ceea ce li se oferă, se 
gândesc la viața simplă pe care o duc, în primul rând la nevoile 
materiale, și nu mai au timp pentru minte și suflet. Fără cultură 
generală, dispare și o capacitate extraordinar de importantă 
pentru un om, capacitatea de a discerne și de a compara, care te 
ajută să iei decizia cea mai bună. Ideea asta de a face totul 
online ne conduce la un fel de mecanism al gândirii noastre. 
Generațiile mai tinere, și nu este vina lor, nu gândesc decât 
dacă apasă tastatura. Cuvântul acesta << îndobitocire >> este 
un cuvânt șocant, dar până la urmă exprimă în mare măsură o 
realitate dureroasă spre care tindem”, a mai afirmat acad. Ioan 
Aurel Pop. Ne întoarcem la stadiul ”larvar” Academicianul 
Ioan Aurel Pop nu crede neapărat că politicienii care iau astfel 
de decizii ar fi membri ai ocultei mondiale, ci că pur 
nu se gândesc la consecințele actelor lor. ”Superioritatea 
omului față de alte ființe este data, printre altele, de puterea lui 
de judecată. Omul știe să ia decizii în cunoștință de cauză 
pentru că își folosește rațiunea. Cum vor putea generațiile care 
urmează să ia deciziile cele mai bune, dacă se lasă pe mâna 
unor dirijori care, pasămite, ar ști ei mai bine care este soarta 
cea mai bună pentru ei?! Ne-am luptat o istorie întreagă să 
participăm la luarea deciziilor, i-am învățat pe tineri ce 
înseamnă democrația, i-am învățat pe tineri să nu se supună 
orbește unor reguli care pot veni din partea unor spirite 
malefice și acum ne reîntoarcem, cumva, la un stadiu larvar, la 
un fel de copilărie a omenirii, când omul era dominat de for
naturii”, a opinat președintele Academiei Române, acad. Ioan 
Aurel. 
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țiile care vin, atrage atenția 
ședintele Academiei Române. ”Din păcate, este o tendință 

foarte clară de dezumanizare, de pierdere a esenței umane. Prin 
ție, oamenii și popoarele dobândesc cultură. Un popor 

șor de manipulat. 
Îndobitocirea se realizează prin aceste forme, în care oamenii 

ță numai ceea ce li se spune, merg pe minima rezistență, nu 
și cu mințile lor, nu mai au puterea să 

a gata tot ceea ce li se oferă, se 
ța simplă pe care o duc, în primul rând la nevoile 

și nu mai au timp pentru minte și suflet. Fără cultură 
și o capacitate extraordinar de importantă 

și de a compara, care te 
ajută să iei decizia cea mai bună. Ideea asta de a face totul 

ne conduce la un fel de mecanism al gândirii noastre. 
țiile mai tinere, și nu este vina lor, nu gândesc decât 

dacă apasă tastatura. Cuvântul acesta << îndobitocire >> este 
șocant, dar până la urmă exprimă în mare măsură o 

să spre care tindem”, a mai afirmat acad. Ioan 
Aurel Pop. Ne întoarcem la stadiul ”larvar” Academicianul 
Ioan Aurel Pop nu crede neapărat că politicienii care iau astfel 
de decizii ar fi membri ai ocultei mondiale, ci că pur și simplu 

țele actelor lor. ”Superioritatea 
ță de alte ființe este data, printre altele, de puterea lui 

știe să ia decizii în cunoștință de cauză 
și folosește rațiunea. Cum vor putea generațiile care 

cele mai bune, dacă se lasă pe mâna 
ști ei mai bine care este soarta 
am luptat o istorie întreagă să 

țat pe tineri ce 
e tineri să nu se supună 

ște unor reguli care pot veni din partea unor spirite 
și acum ne reîntoarcem, cumva, la un stadiu larvar, la 

un fel de copilărie a omenirii, când omul era dominat de forțele 
mâne, acad. Ioan 

 

HAI, TEIULE!
 

   
 
Cu-aripi nevăzute, gândirea aleargă 
Cătând anotimpuri de mult asfințite; 
Noi aripi îi cresc parcă-n zbor spre zenituri
Așa depărtate și-așa vămuite. 
 
Sunt cercuri crescute pe ceruri cernite 
De fulgere scurte din gând tineresc, 
Sunt falduri de vise ucise de ceața 
Ce-ngheață adesea tot ce-i omenesc. 
 
Dar gheața se sparge și iar curge râul; 
Mai limpede-i cerul, pe baltă-un cristei,
Își scârțâie glasul cântându-și chemarea,
Umbrindu-și prezența prin ramuri de tei.
 
Învie natura…Mai cântă-mi din frunza
Și-alină-mi regretele, teiule-n floare, 
Mă prinde în ghemul tău plin de parfumuri
Și-apoi mă desface-ntr-o rază de Soare…
 
Cum va poleiala din vârf de stamine 
Ce-i prinsă de rază-mi va fi cu noroc 
Și-n zbor spre înalturi, spre norii de nimbus,
Cu rime și ritm s-ajung vânt pentru foc.
 
Hai, Teiule! Lasă-ți tu frunza să cânte 
Și-mi fii analgezic la tot ce mă doare; 
Adună în mine ce ai mai frumos 
Și-aruncă-mă într-o corolă de floare. 
 
PIERDUT 
 
Din depărtări…, parfum de vis exotic, 
Nuanțe ce nu sunt din ROGVAIV, 
Cu albăstrimi verzui de peruzele 
Însăilate doar, dar fără tiv, 
 
Mă-mbată iar ca-n zile de demult, 
Când căutam prin cer mărgăritare, 
Pe când tălăzuiau mulțimi de gânduri 
Și-n spuma lor visam vreo „dezlegare”
 
Ce se lăsa pierdută-n briza mării, 
Alunecând curată înspre maluri 
Și se-arăta în toată-a ei splendoare, 
Maiestuoasă, când ieșea din valuri. 
 
Pe-atunci, priveam plin de nesaț tabloul
Și nu înțelegeam tot ce vedeam; 
Doar prin meandre calde de simțire 
Cuprins de vrajă, deseori pluteam… 
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HAI, TEIULE! 

Ioan BROASCĂ – Iași 

n zbor spre zenituri 

 

 
un cristei, 

rea, 
și prezența prin ramuri de tei. 

mi din frunza-ți 

Mă prinde în ghemul tău plin de parfumuri 
o rază de Soare… 

n zbor spre înalturi, spre norii de nimbus, 
ajung vânt pentru foc. 

 
 

 

n spuma lor visam vreo „dezlegare” 

ț tabloul 
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Azi pipăi doar cu gândul „dezlegarea” 
Ce o traduc prin „tinerețea” mea… 
Prin ochiuri mari de ape curgătoare 
Pășesc doar, neștiind  a înnota. 
 
Pe strune de cuvinte se încheagă 
Cu mângâieri molcome, diafane, 
Și se culeg, se-așează-n portative 
Înalte note, dar  rămân orfane. 
 
Din ploaia de cuvinte „juvenile” 
Mai picură mărturisiri astrale 
Ca zbuciumul de pasăre rănită… 
Capriciu al chimiei cerebrale. 
 
Nuanțele, contururile lumii, 
Se pierd încet în infinite spații… 
Prizez din când în când parfumul vieții 
Și-apoi mă pierd și eu prin constelații. 
 
 
 
RUGĂ 
 
Ia-mi inima-n palmă, femeie, 
Cu ochii tăi calzi s-o citești, 
Să-i murmuri povești nerostite, 
Pe sânu-ți rotund s-o-ncălzești 
 
Cu buza-ți arzândă, rostește-mi 
Cu glasu-ți de-argint, la ureche, 
Alinturi ce doar tu le știi 
Chiar dacă-i amfora veche. 
 
Și vraja-ți aș vrea să mă poarte 
Spre inima ta, ca un cântec… 
Învie-mi speranța de viață 
Cu susur de vis drept descântec. 
 
Mai picură-mi foc de cuvinte 
Cu glasu-ți ușor graseiat, 
Și-apoi să vorbească tăcerea, 
Din ochi să îmi spui de-s chemat. 
 
Să cânte speranța pe strune, 
Să crească iubirea-n priviri, 
Luceferi să urce-n talazuri, 
Să curgă pârâu de-amintiri. 
 
Ia-mi inima-n palme, femeie, 
Și mângâi-o cum tu doar știi, 
Prin vene să curgă Natura 
Și-apoi să fim iarăși copii. 
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Tu eşti femeie
 

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU 

Tu eşti femeie-n dosul ierbii 
Plăcerea chinului s-o frângi, 
Cu ochii tăi se adapă cerbii 
În braţe gândul când îl strângi. 
 
Tu ești femeie-n plâns de crini 
Durerea apei, alb cuprinsă, 
Un arc de ploi peste arini, 
În curcubeu cu vocea stinsă. 
 
Tu esti femeie n glasul nopţii 
Umbra risipei de veşminte, 
Fosnirea mea la pragul porţii 
Când tu mă chemi fără cuvinte.  
 
E albă noaptea  
 
E albă noaptea şi-mi pare că pe drumuri
Se plimbă morţii lumii 
În robe violete, 
Ard stelele-n cenuşa stropită cu parfumuri
Prin somnul dulce al mumii 
Mai trec cabriolete. 
E atâta necuprindere în vârstă şi mă duc
Să pun sub nasul morţii 
Fum greu de busuioc, 
Mai vin bătrânii lumii cu fluiere de nuc
Să-şi piardă datul sorţii 
La jocuri de noroc. 
E albă noaptea şi-mi pare că pe drumuri,
Ard stelele-n cenuşa stropită cu parfumuri.
 
Multe nu ştiu  
 
Alung aşteptarea, sorb sărutul, 
O împreunare frustă înfrânge fricile.  
Mă ascund în el şi când ies la suprafaţă,
Uşor, leneş să nu fugă, 
Îi beau savoarea ca vinul.  
 
Şi mă pierd 
cu totul - un meteor căzut 
în universul tău lacom - 
Doamne, multe nu ştiu! 
 
nu ştiu cum va fi mai departe  
 
o femeie-n delir cu umerii fragili 
se plimbă pe străzile oraşului de ceaţă 
se poate intui-n tăcere, vibraţia şoaptelor ei
mirosul prafului cu iz de mâzgă 
privirea-i sticloasă sub pleoape, gândul fugar,
în neliniştea care-i tremură glasul  
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Tu eşti femeie 

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU - Sibiu  
 

mi pare că pe drumuri 

n cenuşa stropită cu parfumuri 

E atâta necuprindere în vârstă şi mă duc 

Mai vin bătrânii lumii cu fluiere de nuc 

mi pare că pe drumuri, 
n cenuşa stropită cu parfumuri.  

Mă ascund în el şi când ies la suprafaţă, 

 
n tăcere, vibraţia şoaptelor ei 

i sticloasă sub pleoape, gândul fugar, 
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o ameninţă clipele bolnave 
are o greutate de bolovan în piept 
nu poate trece prin nepăsare dincolo 
umblă după o iubire de aer 
prin partea nevăzută a bărbatului 
 
şi-i gata să pună pe masa dragostei 
sufletul, luminişul gândurilor, ziua de mâine 
să le guste împreună puţin câte puţin 
fără pretexte inutile 
gasindu-se înscrişi unul într-altul 
ca focul într-un cerc 
şi la capătul drumului când vor deveni liberi 
vor simţi sentimentele cum ţâşnesc 
şi-şi vor îmbrățişa umbra 
la care vor rămâne fiecare singur 
 
nu ştiu cum va fi mai departe  
fără freamătul următoarelor nopţi 
restituite iubirii 
 
Bunicul  
 
Schijele vremii îl loviseră din mers  
ca un fulger care a scrijelit copacul  
a mers mai departe călare prin destin 
cu un orgoliu moştenit din neam 
care-i stopa plecările  
pe drumuri fără izbândă  
 
Niciodată zilele şi nopţile nu erau la fel 
aveau riscul presupus al căutării 
aura solemnă făcea din el 
un sfânt supus greşelii oamenilor 
pe care le înţelegea fără să le suporte cu uşurinţă. 
 
Cu timpul 
 
clipele agăţate de marginea neliniştii  
alunecau în gustul de cenuşă al morţii  
cum se aud picăturile de ploaie  
lovind umerii încovoiaţi. 
Linii frânte tăiate pe feţe spălăcite  
cicatrici lăsate de-a latul privirii  
este tot ce voiam să nu se întâmple  
trecerea să fie a unui înţelept  
şi nu o lamentare banală 
a sfârşitului firesc 
întâmplat mai demult  
dacă norocul nu era acasă. 
 
Eu sunt drumeţul cu ochii de praf  
 
Te adun din braţele austrului de vară 
să-ţi simt sarea secetei albe, 
în umbrarul sălciilor de lângă râu 
ca pe o prinţesă a câmpiilor arse. 
 
 

Eşti fata cu sufletul plin de seminţe 
şi trupul mlădiu ca spicul de grâu, 
prin sângele tău trec recolte de fluturi 
în măduvă odihnesc obosiţi ţăranii. 
 
Ziua e  o dogoare în bobul lăptos 
noaptea o petrecere călare pe mânji, 
neînvăţaţi să zboare prin colbul uscat 
precum caii struniţi din dârlog. 
 
La răscruce de stele aproape de zori 
înfiorate ierburile aşteaptă coasa, 
ciocârlia îşi încearcă glasul în zbor 
tu cu patimă săruţi macii în somn. 
 
Eu sunt drumeţul cu ochii de praf  
lângă cumpăna fântânii cu ciutură, 
mă răcoresc sub salcâmii umbroşi 
şi te aştept să vii călare din lanuri.  
 
Satul meu  
 
Nopţile albe, 
satul coborând în genunchi pe deal. 
Stelele jucându-se deasupra viilor 
şi luna însetată de întuneric, 
sus pe creasta pădurii de stejari 
luminează vesel turla bisericii. 
 
Pomii înfloriţi, 
legatura dintre sat şi cerul său, 
aliniaţi pe o pantă 
dincolo de drumul veşniciei. 
Dincoace se deschid ferestrele 
satul ascultă cântecul cocoşilor, 
seminţele se aruncă prin aer 
la hotarul dintre apele clare. 
 
Aerul desprimăvărat de păcate 
miroase a cimbru şi busuioc verde, 
în locul acesta s-a întâmplat să mă nasc 
fiu izgonit cu ochi de pământ. 
 
De vise furată 
 
Ospăț țin norii de rugină 
Cu sâmburi înfloriți în lut, 
Pământu-n partea sa virgină 
Rămâne prins în absolut. 
 
Îmi urcă seva-n trup, solemn 
Vărsând în ochiul meu lichid, 
Rășina dulce a unui lemn 
De porți cu care mă deschid. 
 
Apoi grăbit prin timp s-apuc 
Îmi pipăi rana-n colțul ierbii 
Și cânt durerea-n fluiere de nuc 
Când la izvor se adapă cerbii. 
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Doar tu rămâi mereu mirată 
Când ți se coc în vrajbă nurii, 
De vise dulci abia furată 
Ca salcia la marginea pădurii. 
 
Trăim o zi cu fluturi 
 
Îți înflorește gândul când te culci 
Și simt cum lângă mine arzi, 
Sărutul înrourat pe buze dulci 
Ademenind în mreje pe bastarzi. 
 
Se varsă ceru-n ochii tăi străini 
Cu împliniri pe clipe suprapuse, 
Ca o mirare prinsă între crini 
Să muște uitarea iubirilor apuse. 
 
Îmi fulgeri  neastâmpărul în trup 
Cu lacrimi reci aproape strig, 
Aș vrea din lanțuri să te rup 
Și să topesc zăpezile de frig. 
 
Amirosindu-ți sânii, piersici coapte 
Ce-mi pun parfumul lor în simțuri, 
Aș întregi cu tine înc-o noapte 
S-o rotunjim în forme fără zimțuri. 
 
Și apoi visul prelung cu gust de miere 
Să-i fac iubitei tot  ce-o  să refuze. 
De prin șuvițe-i ard ochii de plăcere 
Trăim o zi cu fluturi mari pe buze. 
 

 
Plânge natura prin pletele unei sălcii

 
 

Bibl. Elena OLARIU 
 
Plânge natura prin pletele unei sălcii  – 
Inima nemaiputând să  îndure arșita 
Dinlăuntru; plânge cu lacrimă sarată și 
Spală  colbul adunat în masca destinului… 
Se sufocă pământul de atâta durere și 
Se sufocă și omul-pământ de neîndurarea 
Împietrită a  acestor timpuri… 
 
Plânge natura prin pletele unei sălcii și 
Spală obrazul pământului colbuit de uscăciune, 
Colbuit de vorbă deșartă, de ură de frate, de 
Sete de mai mult - cât mai mult, de 
Pierderea brumei de credință… 
Urlă câinii în bătătură în miez de noapte și 
Se înmulțesc pisicile  prin staturile de  flori 
Tăvălindu-le, tăvălindu-se, în luna mai… 
 
S-au schimbat anotimpurile; mai este august și 
August noiembrie… Noiembrie înfloresc castanii
Şi cireşele se coc în iulie…Cele româneşti… 
Ieri o mamă îşi număra bruma de peşcheş  având
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Plânge natura prin pletele unei sălcii 

Elena OLARIU - Răducăneni 

 

August noiembrie… Noiembrie înfloresc castanii 

Ieri o mamă îşi număra bruma de peşcheş  având 

Multe guri în bătătură şi, Doamne, sătuii
Mască ne pun să nu vorbim, să nu gândim,
Să înnăbuşim sentimentele, iubirea, strigătul de
Neputinţă…Plânge  fără de lacrimă ochiul celui
Obidit, celui flămând, celui  fără de speranţă afară de
Dumnezeu… 
 
Nu plângeţi, spune o voce! Suntem aici, nu  ne vedeţi 
Lucrurile se vor redresa şi şacalii acestui timp vor plăt
Să lăsăm natura să spele obrajii naturii româneşti
Să lăsăm copii să viseze timpurile istoriei furate
Să lăsăm bătrânii să aibă vreme să le spună
Adevărul, să lăsăm, Doamne, pe 
Hristos şi Maica Sa Sfântă să aibă vreme să
Vină acasă… Până atunci  nu este departe,
Plânge natura prin pletele unei sălcii….
 
 

Sunt... 
 

Prof. Corneliu VĂLEANU 
 
Cu spor cultiv grădina gândurilor mele
Cu toată mulţimea figurilor de stil 
Găsite pe pământ şi-n cerul plin de stele
Şi înflorite ca-n luna lui april. 
 
În suflet doina-mi cântă, permanent ecou,
Sunt înfrăţit cu codrul, cu apa din izvor,
 
Mereu mă simt un altul, mereu parcă sunt nou
Şi-mi cânt în existenţă un imn înălţător,
 
Privesc spre CEL DE SUS, spre MARELE DIVIN
Şi spun o rugăciune pentru semeni, o rugă pentru 
În anii scurşi în trupu-mi hrănit cu miere şi venin,
La senectute sun pomul cu ramurile pline.  
 
               Un  vis... 
 
Un vis de nemurire, un vis ce-l vreau etern,
Cu mitea mea în clocot ideile aştern, 
În sufletul meu mare cât cerul infinit 
Din care izvorăşte iubirea ca dar nepreţuit,
Un har divin primit, un har prea sfânt, 
Să-l semăn pentru oameni de-a pururi pe pământ,
Mă cred încă un brad falnic din vârful unui munte
Ce poartă-n a lui coroană argintul frunzelor cărunte,
Scăldat  în lumină de stele, de lună şi de soare,
Bătut mereu de vânt, muşcat de ger, ars de dogoare,
Ca un soldat de strajă pe culmile zării, 
Catarg în orizontul valurilor mării, 
De asprele furtuni de multe ori lovit 
De trăsnetele vieţii, dar nu m-au biruit,
Pe verticală încă sunt ca un străjer 
Să-nfrunt destinu-mi!...Ce-aş mai putea să cer?
O, DOAMNE, mai dă-mi putere acum  la bătrâneţe
Să birui războiul senectuţii cu armele din tinereţe.
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Multe guri în bătătură şi, Doamne, sătuii 
Mască ne pun să nu vorbim, să nu gândim, 

entele, iubirea, strigătul de 
Neputinţă…Plânge  fără de lacrimă ochiul celui 
Obidit, celui flămând, celui  fără de speranţă afară de 

Nu plângeţi, spune o voce! Suntem aici, nu  ne vedeţi  
Lucrurile se vor redresa şi şacalii acestui timp vor plăti 
Să lăsăm natura să spele obrajii naturii româneşti 
Să lăsăm copii să viseze timpurile istoriei furate 
Să lăsăm bătrânii să aibă vreme să le spună 

Hristos şi Maica Sa Sfântă să aibă vreme să 
departe, 

Plânge natura prin pletele unei sălcii…. 

 

Prof. Corneliu VĂLEANU – Iași 

Cu spor cultiv grădina gândurilor mele 

n cerul plin de stele 

mi cântă, permanent ecou, 
Sunt înfrăţit cu codrul, cu apa din izvor, 

Mereu mă simt un altul, mereu parcă sunt nou 
mi cânt în existenţă un imn înălţător, 

Privesc spre CEL DE SUS, spre MARELE DIVIN 
Şi spun o rugăciune pentru semeni, o rugă pentru mine, 

mi hrănit cu miere şi venin, 
La senectute sun pomul cu ramurile pline.   

l vreau etern, 

care izvorăşte iubirea ca dar nepreţuit, 
 

a pururi pe pământ, 
Mă cred încă un brad falnic din vârful unui munte 

n a lui coroană argintul frunzelor cărunte, 
stele, de lună şi de soare, 

Bătut mereu de vânt, muşcat de ger, ars de dogoare, 
 

au biruit, 

aş mai putea să cer? 
mi putere acum  la bătrâneţe 

Să birui războiul senectuţii cu armele din tinereţe. 
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                Petale gând 
                (Cvinarii) 
Rememorez trecutul, dar nu-i ştiu începutul, 
Gândirea-mi este o mare-nvolburată, 
Fiecare amintire e-o filă cenzurată, 
Credinţa întru DOMNUL e pururea curată. 
Rememorez trecutul, darnu-i ştiu începutul. 
 
                   ***** 
Pe plaiul primei vârste un ceas am zăbovit, 
Zăvoarele-amintirii ca-n basm mi-au fost deschise,
M-am regăsit copilul cu traista doldora de vise, 
Doar casa părintească avea uşile închise. 
Pe plaiul primei vârste un ceas am zăbovit. 
 
                 ***** 
Copilul din mine încă există, trăieşte, 
Mă lupt şi azi cu zmei şi babe cotoroanţe, 
Mă tem de lupi şi trag la uşi zăvor şi clanţe, 
Mai fac şi ghiduşii şi multe boroboaţe. 
Copilil din mine există, trăieşte, 
 
                ***** 
Toamna îşi înfinge colţii în mine ca o fiară, 
Pe tâmple , doamna brumă o văd că a sosit, 
Pe pernă capu-mi cade un pic mai obosit, 
Şi-n valurile vieţii mă-ntreb:Cin’ m-a iubit? 
Toamna îşi înfinge colţii în mine ca o fiară.  

 
 

Care este povestea celei mai celebre 
fotografii a lui Eminescu? Când 

o și unde se află originalul?
 

 
         Mihai Eminescu este considerat, pe bună dreptate, a fi 
cel mai mare poet român din toate timpurile. Cu toate că a 
trăit doar 39 de ani, a avut suficient timp să demonstreze 
cât era de talentat. 

ihai Eminescu s-a născut în anul 1850, timpuri în 
care aparatul de fotografiat era o raritate. Până în 
1850, timpul de expunere al unei fotografii putea 

dura și câteva zeci de minute. 

Abia în anul 1851, fotograful britanic Frederick Scott Archer 
reușește să dezvolte o tehnică pe bază de colodiu prin care se 

M

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

au fost deschise, 
 

Care este povestea celei mai celebre 
fotografii a lui Eminescu? Când și-a făcut-

originalul? 

Mihai Eminescu este considerat, pe bună dreptate, a fi 
cel mai mare poet român din toate timpurile. Cu toate că a 
trăit doar 39 de ani, a avut suficient timp să demonstreze 

 

1850, timpuri în 
care aparatul de fotografiat era o raritate. Până în 
1850, timpul de expunere al unei fotografii putea 

Abia în anul 1851, fotograful britanic Frederick Scott Archer 
olodiu prin care se 

îmbunătățește considerabil calitatea instantaneelor și se reduce 
timpul de expunere la câteva minute. 

În mod amuzant, cea mai cunoscută fotografie în care 
protagonist este Mihai Eminescu și care este folosită în toate 
cărțile și pliantele, este și prima poză pe care marele poet și
făcut-o. Se petrecea în anul 1869, la Praga, pe când Eminescu 
avea doar 19 ani. Fotograf a fost pictorul Jan Tomas, scrie 
luceafarul.net. 
 
În luna septembrie a anului 1869, Mihai Eminescu pleacă la 
Viena împreună cu tatăl său, mama sa, Raluca, 
Aglaia. Unele surse spun că totuşi Matei, cel care ar fi avut 13 
ani la acea vreme, nu i-ar fi însoțit. Ajunsă la Praga, familia 
Eminovici se fotografiază în atelierul lui Jan Tomas din piaţa 
Sf. Venceslas. 

„Tata şi cu mine şi, în acelaşi timp, mama cu Aglaia, ne
fotografiat în anul 1866 sau 1867, bine şi cert nu
precisa-o, dar cu siguranţă în unul din aceşti doi ani… Tata 
şezând pe scaun în redingotă neagră şi cu vestă de catifea şi eu 
în picioare lângă el, identic era scoasă mama cu Aglaia. Mama 
şezând şi Aglaia în picioare”, avea să scrie ulterior poetul unui 
apropiat. 
 
Fotografia celebră este făcută de la bust în sus. Eminescu 
poartă papion, costum. vestă și cămașă albă. În partea din 
dreapta jos a fotografiei sunt inițialele fotografului J. T. Se pare 
că au fost făcute șase astfel de copii, multe dintre ele s
pierdut. Astăzi, faimoasa fotografie se găseşte în Colecţia 
Bibliotecii Academiei Române. 

Prima fotografie a lui Mihai Eminescu
 

Medicul Virgil Ene din Timişoara, 
nonagenar, la a şasea carte a sa despre 
geniul în poezie şi ştiinţă a lui Mihai 

Eminescu...

 Jurn.

            Repetăm ce am mai scris nu doar în Luceafărul
Botoşani, după pensionare,în 2010, la 84 de
Ene din Timişoara a scris şi publicat cartea „
științifice în viața și opera lui Mihai Eminescu
„Eminescu versus Einstein în 2012. „
nuvelei Sărmanul Dionis” în 2014, iar în 2017

literaturaliteraturaliteraturaliteratura    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

țește considerabil calitatea instantaneelor și se reduce 

În mod amuzant, cea mai cunoscută fotografie în care 
și care este folosită în toate 

și prima poză pe care marele poet și-a 
o. Se petrecea în anul 1869, la Praga, pe când Eminescu 

avea doar 19 ani. Fotograf a fost pictorul Jan Tomas, scrie 

În luna septembrie a anului 1869, Mihai Eminescu pleacă la 
eună cu tatăl său, mama sa, Raluca, și frații Matei şi 

Aglaia. Unele surse spun că totuşi Matei, cel care ar fi avut 13 
țit. Ajunsă la Praga, familia 

Eminovici se fotografiază în atelierul lui Jan Tomas din piaţa 

Tata şi cu mine şi, în acelaşi timp, mama cu Aglaia, ne-am 
fotografiat în anul 1866 sau 1867, bine şi cert nu-ţi pot 

o, dar cu siguranţă în unul din aceşti doi ani… Tata 
şezând pe scaun în redingotă neagră şi cu vestă de catifea şi eu 

ioare lângă el, identic era scoasă mama cu Aglaia. Mama 
”, avea să scrie ulterior poetul unui 

Fotografia celebră este făcută de la bust în sus. Eminescu 
și cămașă albă. În partea din 
țialele fotografului J. T. Se pare 

șase astfel de copii, multe dintre ele s-au 
pierdut. Astăzi, faimoasa fotografie se găseşte în Colecţia 

 
Prima fotografie a lui Mihai Eminescu 

Medicul Virgil Ene din Timişoara, 
nonagenar, la a şasea carte a sa despre 
geniul în poezie şi ştiinţă a lui Mihai 

Eminescu... 

Jurn. Ion N. OPREA – Iași 

Repetăm ce am mai scris nu doar în Luceafărul-
Botoşani, după pensionare,în 2010, la 84 de ani, medicul Virgil 
Ene din Timişoara a scris şi publicat cartea „Previziuni 
științifice în viața și opera lui Mihai Eminescu”, volumul 

în 2012. „Nebănuitele enigme ale 
” în 2014, iar în 2017  volumul „Nouă 
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de la Râm ni se Trage sau Urmările Războaielor Daco-
Romane”. Ultimul volum apărut în 2019 este intitulat „Mihai 
Eminescu între geniu și nebunie. O psiho-patografie 
adevărată”, cu o prefaţă consistentă semnată de Ion N. Oprea, 
pusă de editură alături de a unor oameni  de ştiinţă.  Actualul 
volum, al şaselea despre  Eminescu, cum am spus,  cu titlul 
„Eminescu + Luceafărul + Hyperion (o triplă întrupare) geniu 
poetic + geniu științific”, aflat la tipografie, prezintă, cum 
spune autorul,  „pe lângă sursele adevărate ce au influențat 
crearea poemului „Luceafărul”, în prima parte și în partea a 
doua conține numeroase documente și referiri științifice asupra 
personajului Hyperion, care este de fapt încarnat atât în 
Luceafărul cât și în Mihai Eminescu. Așa încât toate referințele 
aparțin lui Eminescu, contribuind la susținerea celui de al 
doilea titlu al lui de om de știință și inclusiv de geniu științific”.  

           Despre contribuţia lui Ion N. Oprea ca bibliograf, 
autorul, ca de obicei, se dovedeşte a fi un darnic, iată redate 
doar două referiri cum îl ajută cercetătorul INO pe autor, dar şi 
pe cititori în înţelegerea poetului: ...” Dăm cuvântul mai întâi 
unei mai vechi cunoștințe citată ultima în cartea Mihai 
Eminescu între geniu și nebunie, Șerbu Melania39, care mi-a 
fost prezentată de prietenul meu, marele scriitor de la Iași Ion 
N. Oprea. Domnișoara Melania, româncă din Brașov, de etnie 
evreică, este absolventă a unui gimnaziu comercial. Era în 
vârstă de 18 ani, când, în 1928 a aflat că marele fizician Albert 
Einstein din Berlin, a descoperit Teoria relativității. Cunoscând 
Sărmanul Dionis, nuvela scrisă de Mihai Eminescu în 1870 și 
citită la Junimea la 1 septembrie 1872, a făcut imediat legătura 
antologică dintre ei, și i-a scris cu curaj lui Einstein.  

Destinatar: „Pentru Profesorul Albert Einstein, 
descoperitorul Teoriei relativității, Berlin, Germania”. 

Iar la Expeditor: „Melania Serbu, Breitfer Bach (Valea 
Largă), 2, Brașov, România”.  

Scrisoarea deși nu era bine adresată, poșta germană l-a 
găsit pe Einstein. În scrisoare, Melania i-a transmis traduceri de 
la începutul nuvelei. Einstein i-a răspuns prompt, și legătura lor 
a durat 20 de ani, între 1928 și 1948. 

În răspunsul său, „Mult stimată domnișoară Șerbu”, 
îi  scrie că „fără cunoștințe de fizică, teoria relativității nu 
poate fi înțeleasă”. Einstein îi va expedia cărți de matematică și 
fizică, și pentru că nu avea bacalaureatul, îi va scrie lui Nicolae 
Iorga, pe atunci Prim-ministru, să intervină. Iorga, fiind o mare 
personalitate, a intervenit, astfel că, și alți pretendenți au putut 
să susțină bacalaureatul. 

E totuși de mirare cum a auzit Melania de Einstein în 
1928, când subsemnatul am terminat un liceu teoretic secția 
real în 1944, și nimeni nu ne-a vorbit despre așa ceva. Iar că 
Eminescu în nuvela Sărmanul Dionis a descoperit teoria 
relativității, când până-n 2014, toți eminescologii și oamenii de 
știință, în unanimitate, deci timp de 142 de ani a fost 
considerată ca o enigmă? Subsemnatul în 2014, am scris cartea 
Mihai Eminescu. Nebănuitele enigme ale nuvelei Sărmanul 
Dionis, în care am decriptat 27 de enigme și 15 previziuni 

științifice. Datorită acestui fapt, am susținut că această nuvelă 
este laboratorul științific al lui Eminescu. Problema e că 
Einstein, fie n-a înțeles bine traducerea, fie n-a vrut să o 
înțeleagă, fiindcă e clar, Eminescu a avut prioritate în privința 
gândirii acestei teorii, și acest fapt reiese chiar din gândirea lui 
Einstein, când a răspuns la întrebarea „Vă încredeți mai mult în 
imaginație decât în cunoaștere”? Iată răspunsul luat dintr-un 
interviu cu G.G. Vicrek, Saturday Evering Post, 26 oct. 1922: 
„Imaginea este mai importantă decât cunoașterea. 
Cunoașterea este limitată, imaginația face ocolul lumii”. Deci 
imaginația lui Eminescu  a fost cu cel puțin 35 de ani înaintea 
Relativității Generale.  

În legătură cu înțelegerea Relativității, Einstein pune 
condiția că „oricine trebuie să fie de acord, că timpul 
Relativității pune capăt ideii de „Timp Absolut”. Aristotel și 
Newton considerau că timpul este absolut cu condiția să ai 
ceasuri normale. 

Eminescu îndeplinea și această condiție când spunea 
„O, acest blestemat de timp, care e când lung, când scurt” Și 
chiar l-a pus în practică când tot în Sărmanul Dionis, îi spune 
Mariei: „mergem în lună, că acolo o zi e cât un veac pe 
pământ”. 

Chiar și exprimările populare ale Relativității sunt 
identice în fond. La Eminescu avem: Dar timpul?  O, acest 
blestemat de timp, care e când lung, când scurt fiind cu toate 
acestea același cel puțin remontoriul o spune când așteaptă 
cineva iarna la porțile unui zăplaz pe drăguța lui… și ea nu 
vine… și așteaptă… și ea tot nu vine… ce-i timpul? O 
eternitate. Și când cineva citește o carte frumoasă… mii de 
tablouri se desfășoară pe dinaintea ochilor… Ce-i timpul? Un 
minut”. 

La această cugetare Einstein va răspunde cu o alta, 
asemănătoare în conținut. Când într-o zi Hellen Ducas, 
secretara lui, îl roagă să-i spună cum să-i lămurească pe 
reporteri ce vor să știe în ce constă Relativitatea, Einstein îi dă 
următoarea explicație: „o oră petrecută în parc, pe o bancă 
alături de o ființă drăguță, trece ca un minut, dar un minut pe o 
plită înroșită, pare o oră”. 

Deci gândirea lui Eminescu despre Relativitatea 
Timpului și Spațiului e nu numai totală dar și originală, îi lipsea 
numai formula, pe care o prevedea și el în Scrisoarea I. 
„Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr 
Așa el sprijină lumea și vecia într-un număr” 

În 1940, în România au venit legionarii la putere, aliați 
cu germanii unde fasciștii îi persecutau pe evrei. Melania Serbu 
s-a temut de acest pericol și l-a rugat pe Einstein s-o ajute să 
ajungă în America. 

Einstein a refuzat-o diplomatic, spunându-i că e mai 
bine să rămână în România. Părerea noastră, e că refuzul a avut 
alt substrat. Ea era singura persoană care cunoștea secretul lui 
Eminescu despre Relativitate și în America, presa fiind liberă, 
secretul putea deveni public, accidental și….? 
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În caz că admitea acest lucru, poate că recunoașterea 
lui Eminescu ca om de știință devenea o certitudine de atunci, 
fapt ce ne-ar fi scutit pe noi, să scriem un adevăr fără succes la 
public. 

Şerbu Melania a ajuns în Israel ca profesoară de fizică. 
Pentru interesul depus pentru Eminescu, îi aducem noi 
mulțumirile noastre postume”. 

În încheiere citim: 

...”O ultimă idee care-l scoate pe Eminescu cel mai 
mare astrofizician al timpului său. Mă repet puțin dar se merită. 

Din Biblie se știe că, în ziua a patra Iahve a făcut 
luminători mari: soarele pentru zi și luna pentru noapte și 
stelele pe care le-a fixat în înaltul cerului; 

Ptolomeu a descoperit geocentrismul. Grecii susțineau 
că Anteu ține cerul pe umăr, Pământul e fix ca și stelele. Din 
anul 1600 a apărut heliocentrismul: soarele e fix împreună cu 
stelele,iar sistemul solar cu pământul se învârt în jurul soarelui, 
situație care durează până în 1930.  

În acest timp Eminescu e singurul care susține 
mișcarea întregului univers, inclusiv a soarelui și stelelor, și nu 
numai mișcarea ci și faptul că „sorii se sting și stele pică”, sau 
că există „colonii de lumi” și cea mai deosebită „icoana stelei 
ce-a murit/încet pe cer se suie/era pe când nu s-a zărit,/azi o 
vedem și nu e”.  

În timp ce toți savanții lumii susțineau fixitatea 
stelelor, eternitatea și unicitatea cerului, Hubble, în 1930 cu un 
telescop, a constatat că Eminescu a avut dreptate, că stelele se 
mișcă. Nimeni din țară n-a făcut cunoscut lumii poziția veridică 
a lui Eminescu până astăzi. 

Și totuși avem o mare surpriză, accentuează fostul 
profesor universitar din Timişoara, mare inovator în multe ale 
ştiinţei:  Prietenul nostru, marele scriitor de la Iași domnul Ion 
N. Oprea58 mi-a trimis ultima carte scrisă de domnia sa, a câta, 
nu le mai știm numărul, dar titlul spune multe: istorii, 
comentarii, vol. 13, Ed. Armonii Culturale, Adjud, Vrancea, 
2020, în care apar trei articole din ultima mea carte „Mihai 
Eminescu între Geniu și Nebunie. O psiho-patografie 
adevărată”, distribuite pe 34 de pagini din 500 câte are cartea, 
fapt care m-a bucurat foarte mult. Dar nu acesta e motivul pe 
care îl amintesc în această lucrare, ci pentru surpriza minunată 
de a găsi în cartea sa un subiect legat de această lucrare a mea. 
Și anume, la pag. 434-435, un titlu deosebit de important: Un 
sud coreean, Kim Ung-Yong, cel mai inteligent om din lume – 
despre Mihai Eminescu al românilor. 

Am ținut să-l fac cunoscut pentru faptul că e singurul 
străin și om de știință care apreciază pe Eminescu ca om de 
știință și nu ca poet. 

Kim Ung-Yong, este omul cu cel mai ridicat coeficient 
de inteligență din lume, cu un IQ de 210 unități, fizicianul 
englez Stephen Hawking avea 160. Asiaticul, spun sursele 
documentare Google, a vorbit de la 6 luni, iar la 3 ani citea 
cursiv în japoneză, engleză și germană, la 4 ani rezolva 
integrale și calcule diferențiale, scria poezii și era un pictor 
format. A început cursurile universitare pentru fizică la 4 ani, 
iar în 1970 când avea 8 ani a fost invitat la NASA de USA, unde 
și-a terminat cursurile universitare și la 12 ani a început 
activitatea de cercetător la NASA, pe care a continuat-o până în 
1978, când la 16 ani s-a întors în Coreea de Sud.  

Acasă și-a echivalat studiile și s-a angajat ca asistent 
universitar la o facultate din provincie. Întrebat de jurnaliști de 
ce a făcut acest gest, Kim Ung-Yong a dat un răspuns ulterior, 
care, poate, echivalează cu cea mai mare descoperire pe care o 
pot face oamenii: „Poți avea o capacitate intelectuală mare, 
poți fi geniu la matematică și să ai calități lingvistice de 
necontestat, dacă eșuezi la capitolul inteligență emoțională, 
dacă nu iubești (…) și nu te iubește nimeni, nimic nu mai 
contează. Am fost sus acolo unde majoritatea oamenilor vor să 
ajungă. Nu e nimeni acolo. E pustiu. Întorceți-vă la lucrurile 
simple…” 

Și a exemplificat: „În opera lui Mihai Eminescu 
Sărmanul Dionis, personajul principal dorește cunoașterea 
absolută a lucrurilor și, în definitiv, să dobândească 
nemurirea. Pentru aceasta sufletul lui călătorește departe de 
pământ, în spații greu accesibile, unde timpul se dilată, iar 
universul întreg capătă proporții necunoscute muritorilor. 
Destinul de veșnic sărman, al lui Dionis se transformă doar 
atunci când el găsește împlinirea în iubire, în iubirea pentru 
fată (…) Și totuși, ceea ce Eminescu a descris la nivel imaginar 
acum 150 de ani se petrece astăzi, păstrând proporțiile, 
desigur, în lumea noastră”. 

Și domnul INO încheie: Vă aduceți aminte de 
scrisurile universitarului Virgil Ene din Timișoara, România, și 
cărțile lui despre Mihai Eminescu, despre care eu am scris în 
revista Luceafărul Botoșani?  

Mulțumesc INO pentru această știre formidabilă care 
reiese din această expunere. Eminescu recunoscut ca om de 
știință genial de un alt geniu în fizică din altă țară și de pe alt 
continent. E un pas mic pentru ca Eminescu să fie cunoscut 
deplin ca om de știință și în esență ca OM TOTAL. Mă bucur că 
am trăit acest început. Sunt sigur că vor urma și alții. Vă 
aduceți aminte de Şerbu Melania, când i-a scris lui Einstein 
despre Eminescu dându-i exemplu tot Sărmanul Dionis? Un 
răspuns total invers. Are dreptate Kim Yong că acolo sus nu e 
nimic”… 
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Adevărata cauză a morții lui

Mihai Eminescu 
 

  
Prof.  d

   
Argument 
Astfel se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet, pe care l
ş-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în 
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.        Gh. Călinesc
                     
Acest subiect deosebit de interesant, a captivat atenţia multor 
eminescologi sau medici, care, timp de 130 de ani şi
părerile mai mult sau mai puţin halucinante, mergând de la 
traumatisme craniene, la  intoxicaţii gen mal 
praxis  sau  anihilare politică etc. Cei mai mulţi medici susţin 
cauza morţii prin una din bolile, psihoză maniaco depresivă
care ar fi murit trei fraţi, doi prin împuşcare, sau de sifilis, 
boală susţinută de 33 de medici antumi, în timp ce, autopsia n
convins  decât pe dr. Şuţu și Alexianu, autopsierii şi pe Ghe. 
Marinescu.                                                           
Cercetând literatura, vom începe cu lucrarea lui
Pătraşcu Zamfirache, intitulată ,,Adevărata cauză a morţii lui 
Mihai Einescu. Dezvăluirile specialiştilor, 15 iunie 2015
apărută in,  
adevărul.rd/locale/botoşani.                                 
                 

1) Teoria traumatismului  
cranian.2                                              

a) Aminteşte accidentul arhicunoscut,cel cu piatra, care l
accidental, aruncată cu o praştie de Petre Poenaru şi pe care 
Eminescu susţinea că l-a pus Regele să-l omoare cu o puşcă cu 
pietre cât oul de mari. De fapt a fost o mică leziune de 2cm., 
care s-a închis după 3 zile, dar Eminescu,atingând
murdare, a produs o reacţie cutanată care în 3 zile s
până la abdomen. Deşi a cedat în câteva zile, a fost considerată 
de necunoscători, drept un  erizipel care s-ar fi complicat cu o 
endocardită. Boală care n-a fost găsită la autopsie.
b) Ipoteza nebunului  ucigaş.3 Eminescologul Emil Coşereanu, 
citat de Zamfirache, prezintă  această ipoteză apărută în presa 
vremii, ,,Universul din  28 iunie 1926’’, în  care se dedea de 
înţeles că, Eminescu ar fi murit  din cauza unui traumatism 
cranian. Era prezentată mărturia frizerului
Cosmănescu zis „Dumitrache”, fost frizer și al Regelui, care a 
declarat că „în timp  ce se plimba cu Eminescu prin curtea 
ospiciului şi el cânta ,,Deşteaptă -te române” un nebun i
cu o cărămidă în cap zdrobindu-i ţeasta. Au venit doi 
brancardieri şi l-au dus în salon iar dr. Şuţu care l
imediat le-a spus că este bine, dar că Eminescu a doua zi ar fi 
murit”. Autopsia n-a confirmat acest traumatism, care pare să fi 
fost o halucinaţie a lui Cosmănescu după 37 de ani de l
accident? Sau un fel de ,, deja vu’’?               
2) Problema intoxicației cu mercur, ridică două aspecte:
a) Teoria asasinării politice,4 și  
b) Teoria ucideri prin mal praxis       
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ții lui 

Prof.  dr. Virgil ENE 

Astfel se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet, pe care l-a ivit 
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 
şi strângă toate sevele şi să le ridice 

Gh. Călinescu1   

Acest subiect deosebit de interesant, a captivat atenţia multor 
eminescologi sau medici, care, timp de 130 de ani şi-au spus 
părerile mai mult sau mai puţin halucinante, mergând de la 

intoxicaţii gen mal 
anihilare politică etc. Cei mai mulţi medici susţin 

cauza morţii prin una din bolile, psihoză maniaco depresivă  de 
care ar fi murit trei fraţi, doi prin împuşcare, sau de sifilis, 
boală susţinută de 33 de medici antumi, în timp ce, autopsia n-a 

și Alexianu, autopsierii şi pe Ghe. 
 

Cercetând literatura, vom începe cu lucrarea lui  Cosmin 
cauză a morţii lui 

ihai Einescu. Dezvăluirile specialiştilor, 15 iunie 2015~, 

                         

            
a) Aminteşte accidentul arhicunoscut,cel cu piatra, care l-a lovit 
accidental, aruncată cu o praştie de Petre Poenaru şi pe care 

l omoare cu o puşcă cu 
ât oul de mari. De fapt a fost o mică leziune de 2cm., 
a închis după 3 zile, dar Eminescu,atingând-o cu mâinile 

murdare, a produs o reacţie cutanată care în 3 zile s-a întins 
până la abdomen. Deşi a cedat în câteva zile, a fost considerată 

ar fi complicat cu o 
a fost găsită la autopsie.                      

Eminescologul Emil Coşereanu, 
această ipoteză apărută în presa 

care se dedea de 
din cauza unui traumatism 

rului  Dumitru 
și al Regelui, care a 

ce se plimba cu Eminescu prin curtea 
te române” un nebun i-a dat 

i ţeasta. Au venit doi 
au dus în salon iar dr. Şuţu care l-a vizitat 

a spus că este bine, dar că Eminescu a doua zi ar fi 
a confirmat acest traumatism, care pare să fi 

fost o halucinaţie a lui Cosmănescu după 37 de ani de la 

ică două aspecte:   

- Prima teorie aparţine lui Teodor Codreanu în lucrara sa ,, 
Tema asasinării lui Mihai Eminescu
enciclopedia liberă. În această lucrare autorul sus
Maiorescu l-ar fi pus pe dr. Șuțu să-l trateze cu mercur ca să
omoare?                      
Răspunsul l-a dat imediat Eugen Simion: „
părerea mea, un grad imens de iresponsabilitate ca să nu zic 
nesimțire, să bănuiești, să accepți faptul că Maiorescu ar fi 
putut să participe la un asemenea complot”
- A doua teorie e susținută în special de medici ca:
Georgescu6 în lucrarea sa „Boala 
Eminescu”spune că, „Creierul lui, în greutate de 1490 de 
grame, „uitat”ulterior la soare, avea să fie 
diagnosticului de sifilis, întrucât această boală consumă 
materie cerebrală”;  Ovidiu Vuia în „Moartea
genialului Eminescu. Sau cine a vrut să
nebun?”Neuropatologul Vuia precizează că Eminesu n
sifilis. „Concluzile mele de medic neuropsihiatric, cercetător 
științific, autor a peste o sută de lucrări din domeniul 
patologiei creierului, sunt cât se poate de clar: Eminescu n
suferit de sifilis și nici de demență. Dr. Bogdan cu diplomă dela 
Paris, scotea diagnosticele din burtă!7

                                                              
3) Autorii de patografii se limitează de obicei, a pomeni numai 
boala de care ar fi suferit Eminescu, în
fi și cauza morții, aceștia sunt: P. Zosin din 1903, C. Bacaloglu 
din 1936, Ion Nica din 1972, O. Vuia din 2000
Scripcaru și M. Ciucă din 2005 și ultima cea editată de FNSA 
în 2015. Se merită a fi pomenit și celebrul psihiatru Eliot 
Slatner din Londra, care a fost consultat de dr. Nica. În ce 
privește diagnosticul susținut de ei, îi putem grupa în felul 
următor: Zosin, Bacloglu și Scripcaru, sus
suferit de psihoză maniaco-depresivă și sifilis, în timp ce celalți 
trei au susținut că a suferit numai de psihoză maniaco
depresivă, excepție făcând Vuia și FNSA
separată în ceace privește moartea, care ar 
intoxicației cu mercur. Eliot Slatner face opinie separată când 
susține că a suferit în mod cert de psihoză maniaco
probabil și de sifilis, ca să nu-i supere pe cei 37 de medici din 
vremea lui, care au susținut acest diagnostic.
fără echivoc că „Eminescu n
epilepsie!”                                            
              
4)   Străluciții autopsieri ai lui Eminescu, doctorii : Șuțu, 
Alexianu și Gh. Marinescu au susținut că Eminescu a suferit de 
aceeași boală ca Nietsche, Lenau și Maupassant, adică de 
sifilis. Dacă am aborda lucrarea din punct de vedere autopsic 
ne-am rezuma numai la cicatricile tibiale, despre care în 
Larousse Medicale12  scrie că „aceste cicatrici sunt martore ale 
unei infecții specifice luetice chiar și peste 10
virtutea ADEVĂRULUI ȘTIINȚIFIC, am putea lua de martori 
și pe toți cei 86 iluștri medici francezi care figurează la 
redactarea acestei mari lucrări medicale enci
Din cele expuse mai sus rezultă că cei mai nmero
părerile fără să aibă la bază cunoștințe științifice aprofundate. 
Chiar și cei care au efectuat autopsia s 
unui adevăr parțial, mulțumindu-se să scoată în eviden
boala de lues de care a suferit poetul. Boală pe care, chiar cu 
această concluzie a autopsiei, o neagă to
editate de FNSA; ba mai mult, prof. dr. Vl. Beli
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Prima teorie aparţine lui Teodor Codreanu în lucrara sa ,, 
lui Mihai Eminescu’’apărută în Wikipedia, 

enciclopedia liberă. În această lucrare autorul susține că Titu 
l trateze cu mercur ca să-l 

a dat imediat Eugen Simion: „Trebuie să ai după 
părerea mea, un grad imens de iresponsabilitate ca să nu zic 

țire, să bănuiești, să accepți faptul că Maiorescu ar fi 
putut să participe la un asemenea complot”5.                

ținută în special de medici ca:  Nicolae 
„Boala și moartea lui 

Creierul lui, în greutate de 1490 de 
grame, „uitat”ulterior la soare, avea să fie dovada falsității 
diagnosticului de sifilis, întrucât această boală consumă 

„Moartea  misterioasă a 
genialului Eminescu. Sau cine a vrut să-l facă 

Neuropatologul Vuia precizează că Eminesu n-a avut 
Concluzile mele de medic neuropsihiatric, cercetător 

științific, autor a peste o sută de lucrări din domeniul 
iei creierului, sunt cât se poate de clar: Eminescu n-a 

și nici de demență. Dr. Bogdan cu diplomă dela 
7       
        

rafii se limitează de obicei, a pomeni numai 
boala de care ar fi suferit Eminescu, înțelegându-se că aceea ar 

și cauza morții, aceștia sunt: P. Zosin din 1903, C. Bacaloglu 
din 1936, Ion Nica din 1972, O. Vuia din 2000și 2007, Gh. 

și ultima cea editată de FNSA 
și celebrul psihiatru Eliot 

Slatner din Londra, care a fost consultat de dr. Nica. În ce 
ște diagnosticul susținut de ei, îi putem grupa în felul 

aru, susțin că Eminescu a 
și sifilis, în timp ce celalți 

ținut că a suferit numai de psihoză maniaco-
ție făcând Vuia și FNSA-iștii, care fac opinie 

ște moartea, care ar fi survenit în urma 
ției cu mercur. Eliot Slatner face opinie separată când 

în mod cert de psihoză maniaco-depresivă, 
i supere pe cei 37 de medici din 

diagnostic. În plus a susținut 
Eminescu n-a suferit de 

                                         

ții autopsieri ai lui Eminescu, doctorii : Șuțu, 
ținut că Eminescu a suferit de 

și boală ca Nietsche, Lenau și Maupassant, adică de 
sifilis. Dacă am aborda lucrarea din punct de vedere autopsic și 

am rezuma numai la cicatricile tibiale, despre care în 
că „aceste cicatrici sunt martore ale 

ții specifice luetice chiar și peste 10-20 de ani,”în 
ȘTIINȚIFIC, am putea lua de martori 

și pe toți cei 86 iluștri medici francezi care figurează la 
ale enciclopedice.  

Din cele expuse mai sus rezultă că cei mai nmeroși și-au expus 
ștințe științifice aprofundate. 

și cei care au efectuat autopsia s -au exprimat în virtutea 
se să scoată în evidență numai 

boala de lues de care a suferit poetul. Boală pe care, chiar cu 
această concluzie a autopsiei, o neagă toți contributorii cărții 
editate de FNSA; ba mai mult, prof. dr. Vl. Beliș, mare 
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specialist al medicinii legale române, le consideră ca 
„netemeinice!13”  Dat fiindcă, supoziția noastră se sprijină pe 
datele autopsiei, o vom reda preluată din cartea lui 
Scripcaru14.        
„Autopsia a fost realizată la Spitalul Brâncovenesc de dr. Șuțu 
și Alexianu în prezența prim procurorului de Ilfov, a poliției, a 
secretarului general din M. I. P.. a medicilor și studenților. 
Sunt persoane oficiale care au urmărit cu atenție desemnarea 
lexiunilor externe ca și disecția organelor interne. În 
protocolul de autopsie se menționează: „cicatrici pretibiale” , 
circumferința craniană de 540 mm, diametrul biparietal de 220 
mm, lipsa lobului urechii, dantura puțin neregulată, fără 
inegalitate pupilară.                    
Emisfera stângă cântărea 595 de gr. Iar cea dreaptă 555  gr. 
Fără cerebel. Creierul în totalitate cântărea1490 de gr. Partea 
psihică a creierului era total ulcerată în emisfera stângă, chiar 
și partea psihomotorie. Membranele creierului erau injectate și 
aderente, circumvoluțiile mult dezvoltate și adânci. Inima în 
stare de hipertrofie pasivă, cu degeneresccență grăsoasă a 
țesutului muscular. La rădăcina aortei s-a constatat începutul 
unui proces ateromatos, iar valvele inimii erau 
intacte.Degenerarea grăsoasă s-a găsit în același stadiu și la 
țesuturile ficatului care, bineînțeles era puțin hipertrofiat. 
Splina în stare hiperemică și de degenerațiune.”     
Diagnosticul de deces, înserat pe actul de deces,a fost de 
„meningită cronică a lobilor frontali și occipitali, cu aderarea 
piei mater la creier, cicatrici pretibiale, aortă luetică 
GH. Marinescu15 a examinat creierul la o zi după necropsie și a 
găsit: „leziuni meningo-encefalice specifice, foarte accentuate 
în lobii frontali și occipitali iar plăcile de pe aortă ca și plăcile 
de pe baza valvelor aortice și de pe aorta ascendentă, le 
interpretează ca fiind de natură luetică.”       
Ca o oportunitate cităm și protocolul necroptic redactat de 
presa prezentă în sală, de observatori ai revistei 
Constituționalul16: „s-a constatat că, creierii aveau o greutate 
de 1400 de gr.cu toate că   erau în stare de înmuiere 
/ramoliție/.Greutatea aceasta este unică în felul ei, deoarece pe 
cât știm, creierii  marelui poet  Schiller în stare normală abia o 
întreciau cu câteva grame. Emisferul stâng singur cântărea 
595 gr, cel drept 555 de gr, fără cerebel” (restul protocolului 
este identic). Textul din Constituționalul l-am preluat din 
Negocierea unei imagini de Iulian Costche.                     
Noi, dintr-un prim studiu fugitiv al autopsiei, am aflat că 
lipsesc probele care să ateste o intoxicație cu mercur ca: lipsa 
căderii dinților, gingivite, glosite și căderea părului. Rinichiul, 
care, nefiind menționat, ca și alte organe lipsă, înseamnă că a 
fost sănătos. Deci toți care au susținut teoria morții poetului 
prin intoxicație cu mercur, au greșit lamentabil?  A doua 
observație care reiese din studiul celor două autopsii alăturate, 
este că, au fost trei cântăriri ale creierului lui Eminescu, de care 
nu s-a știut timp de 130 de ani?  Și totuși, valoarea greutății de 
1490 de grame, a fost salutară pentru cei nouă contributori la 
volumul editat de FNSA, fiindcă, ziceau ei, demonstrează fără 
echivoc, lipsa atrofiei cu 10% care ar fi pledat pentru 
lues.       Și a treia observație, care reiese din autopsia apărută 
în revista Constituționalul, că, creierul lui Eminescu era deja 
ramolit înainte de a i se face autopsia, fapt ce combate ideia că, 
această stare ar fi apărut ca urmare  a unei neglijențe de a-l fi 
ținut o zi în soare?  Această idee am găsit-o formulată și de Gh. 

Călinescu17, „când,, cântărindu-i-se creierul care era sub 
ramolițiie, a găsit că are 1400 de grame cât al lui Schiller.”  
Din ultimele două observații se desprind tot atâtea enigme ce se 
cer decriptate: prima ar fi prezența celor trei greutăți diferite ale 
creierului         ? Cum au survenit ele? Iată supoziția noastră: 
După examinarea exterioară a calotei craniene, s-a constatat că 
nu există nici-o cicatrice după așa zisa agresiune a lui Poenaru. 
Pentru acest fapt era interesat prim procurorul de Ilfov care era 
prezent. La ridicarea calotei s-a observat că „circumvoluțiile 
erau mult dezvoltate și adânci”. Urmează secțiunea creierului în 
întregime și cântărirea lui, constatându-se greutatea de 1490 de 
gr. Din sală s-a strigat: „cât a lui Schiller!” Dar surpriză! După 
ridicarea lui, a rămas pe tară o baltă de sânge?După curățirea 
tarei, s-a procedat la o nouă cântărire, care a arătat: 1400 de gr. 
Manevrele obișnuite de rdicare, de reașezare și apoi de 
secționare a emisferelor pentru cântărirea separată, e sigur că 
din creier s-a mai scurs pe tară încă o cantitate de sânge pe care 
n-a cântărit-o nimeni. Cântărind însă emisferele, au găsit că cea 
stângă are 595de gr. iar cea dreaptă numai 555 gr. Cerebelul n-
a fost cântărit? Să cosiderăm, că tot ce li s-a părut normal, ca și 
la rinichi, a fost lăsat pe loc. Dar cerebelul normal are cam 120 
de grame. Am văzut că între cele trei cântăriri s-a interpus o 
cantitate de sânge care a tras la cântar? Cât? Aflăm dacă 
adunăm cele trei componente ale creierului, adică: emisfera 
stângă 595+ emisfera dreaptă 555+ cerebelul 120 = 1270 de 
grame.  Ce înseamnă această valoare? Ea este exact greutatea 
creierului lui Eminescu când a decedat. Creierul lui Eminescu 
în plină sănătate aparentă, a fost 1400 de grame. Dacă scădem 
din ea greutatea creierului de la deces, adică: 1400- 1270= 130 
gr. deci o greutate care reprezintă cam 10% diferență. Aceasta 
înseamnă o descoperire epocală: Creierul lui Eminescu a fost 
atrofiat cu 10% din creierul normal! Mai departe, dacă vrem să 
vedem greutatea sângelui din creier va trebui să scădem 
valoarea creierului de la deces din prima greutate, adică: 1490 – 
1270 = 220 de grame. Dacă facem echivalența dintre greutae, 
volum și cantitate, care e: 1 gram =1 cm3=1 mililitru, vom avea 
220 mililitri sânge. De unde a curs această cantitate de sânge, 
vom vedea? Pentru a înțelege semnificația acestor cifre din 
capul lui Eminescu, aducem în sprijin cartea autorilor Prof. M. 
O. Gurevici și Prof. M. I. Sereischi18Manual de Pshiatrie, Ed. 
De Stat Literatura Medjcală 1949 Buc., care prezintă două 
imagini pe creier, I vasoconstricție și II vasodilatație, 
obținute  de neurochirurgul Foerster, într-un acces epileptic. 
Acest fenomen poartă numele de „Hiperinflație”.  Această 
hiperinflație s-a produs în crizele repetate ale  epilepsiei de lob 
temporal anterior, care macroscopic, constă intr-o stază 
venoasă uriașă în niște vene foarte dilatate. Microscopic au loc 
însă, modificări structurale importante ca: „dezintegrarea 
celulelor nervoase, multiplicarea fibrilelor gliale, extravazarea 
apei în spațiul extracelular și intra-celular, precum și alte 
leziuni acute, care generează edemul cerebral”19. Acesta, la 
rândul lui, produce o lipsă de corespondență între spațiul 
cranian și volumul encefalic. Toate aceste modificări ce se 
produc în urma unui status epileptic, se traduc, până la urmă, 
macroscopic în edem cerebral sive ramolisment, iar 
funcțional  într-o hipo-anoxemie, ce conduce la moartea 
bolnavului. Din cele expuse, ținem să atragem atenția încă 
odată, că ramolismentul cerebral a apărut intra-vitam, așa cum 
stă scris în revista Constituționalul precum și în Viața lui Mihai 
Eminescu de Gh. Călinescu, nu cum s-a transmis până acum, 
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prin  toate sursele, că ar fi stat la soare din neglijență 24 de 
ore!                                              
În ceea ce privește sintagma că, ramoliția s-ar fi produs din 
cauza soarelui, e o eroare de interpretare fizico-chimică, fiindcă 
toate corpurile ce conțin apă, prin evaporarea acesteia, ele se 
întăresc, exemplu, pâinea se face pesmet, fructele se conservă 
devenind poame etc. În sfârșit, ultima învățătură pe care am 
evidențiat-o din autopsie, este greutatea creierului lui Eminescu 
post mortem de 1270 de grame, care fiind mai mică cu 10%din 
greutatea normală de 1400 de grame, se constituie proba cea 
mai temeinică, privind suferința poetului de Paralizie Generală 
Progresivă și Demență.            
Am mai avea o problemă de lămurit din autopsie când se 
afirmă că „Partea psihică a creierului era total „ulcerată„ în 
emisfera stângă, chiar și partea psiho motorie.”      
Dar această ulcerație, din punct de vedere medical științific, nu 
există la creier. Ulcerație înseamnă o cavitate hidro-aerică ce e 
proprie plămânului, fiindcă conținutul unui abces, de exemplu, 
se poate goli printr-o bronhie și să persiste o cavitate în locul 
respectiv. Ce-au numit ei ulcerație, e cu totul eronat? Când au 
secționt transversal emisfera stângă, într -adevăr a apărut un fel 
de cavitate, dar acesta era locul de unde s-au scurs cei 220 de 
mililitri de sânge. Deci a fost vorba de o „dilatație varicoidală 
enormă,” care, departe să ulcereze părțile psihică și 
psihomotorie, fapt ce ar fi fost incompatibil cu viața, ele au fost 
numai împinse.  
Ceea ce este cu totul altceva.                                                  
Ca o concluzie a celor discutate mai sus, rezultă că datele 
autopsiei noastre, diferă total de cele susținute timp de 130 de 
ani, adică, în loc de o singură boală „sifilisul”, noi am 
descoperit trei boli, după cum urmează: greutatea de 1490 de 
gr. corespunde epilepsiei de lob temporal anterior, cea de 1400 
de gr. psihozei maniaco-depresive iar cea de 1270 de gr. 
paraliziei generale progresive și demenței. În plus, noi am 
descoperit și cauza morții lui Eminescu, prin epilepsie, care 
prin crize repetate, a dus la hiperinflație cu edem cerebral și 
hipoxie, urmate de stop cardiac. Totul dovedit științific! Privind 
cauza decesului, am ținut cont și de cele afirmate de bolnav, 
când l-a solicitat pe medicul de gardă, după Gh. Călinescu în 
seara zilei de 14 iunie, după alte surse, la ora 2, în 15 iunie, 
însă, motivul solicitării a fost același: „am dureri în tot corpul și 
sunt obosit”!20  Acestea fiind simptome tipice pentru crize 
repetate de petit-mal-uri. Că este așa, le vom găsi identic redate 
în Larousse Medicale în citatul de mai jos.                  
În legătură cu moartea poetului, avem și o a doua confirmare pe 
care ne-o dă Larousse Medicale, unde scrie: „atacurile 
epileptice pot surveni noaptea unul după altul, chiar și peste o 
sută sau mai multe, dând un adevărat etat de mal, care se 
poate termina cu moarte. După crize nocturne, datorită 
contractării musculare generalizate, la trezire, bolnavul se 
plânge de dureri în tot corpul și oboseală, precum și de 
pierderi de urină și materii fecale.” 21                       
Pe lângă aceste două descoperiri de importanță excepțională, 
exact ca într-un sit arheologic, am mai descoperit că, creierul 
lui Eminescu a fost„ramolit intra-vitam” și nu cum s-a 
vehiculat părerea, total greșită, că,„A fost ținut la soare din 
neglijență.” O altă descoperire, de-adreptul uimitoare, este 
„dilatația venoasă varicoidală”de 220 ml. sânge din emisfera 
stângă, care, cred că prezintă un interes științific excepțional 
din punct de vedere anatomo-patologic, fiind, cred, unicul 

caz  dîn literatura medicală? Pe de altă parte, admiterea 
oportunității ramoliției creierului intra-vitam, atrage după ea, ca 
o consecință, un plus de apă în creier? Și, un plus de apă, 
înseamnă indirect un minus de substanță cerebrală; înseamnă 
că, atrofia creierului a depășit cu mult 10%? Iar faptul că, și a 
doua zi au observat d-rii: Tălășescu și Gh. Marinescu că 
ramoliția persistă, deși o parte din apă se evaporase, confirmă 
această supoziție. Un plus de apă de 70 ml. ar atrage după sine 
un procent aproape de 15% de atrofie. Acest fapt dovedește că 
și epilepsia a contribuit la acest fenomen, atunci când, în 
manualul de Psihiatrie al lui Gurevici, scrie că, „în edem 
cerebral sunt distruse celule nervoase.”                          
Ținând cont de această mică/mare neatenție privind edemul 
cerebral,suntem obligați să revenim asupra calcului greutății 
creierului după reducerea, aleatorie cu minim 70 de gr. din 
greutatea de 1270gr. și să considerăm că de fapt, la o atrofie 
de 15%, corespunde o greutate de numai 1200 de grame. 
Cerem scuze pentru această revizuire, dar edemul cerebral ca 
și edeml pulmonar, înseamnă o încărcătură de apă pe care n-ai 
cum s-o apreciezi, dar obligator, trebuie s-o evacuiezi. Noi asta 
am făcut. Deci trebuie să admitem că greutatea creierului lui 
Eminescu, la deces, a fost de 1200 de grame!. 
       Din prima parte a acestei lucrări, atrage atenția în mod cu 
totul deosebit, anomalia descoperită de noi, „dilatația uriașă a 
unei vene intracerebrale din emisfera stângă”.În primul rând , 
este știut că astfel  de dilatații vasculare, au loc, în toate 
organele numai la artere. Venele sunt interesate în mod special 
la membrele inferioare. Cu mijloacele medicale de atunci, 
nimeni nu se putea gândi la o astfel de particularitate și la un 
om atât de cunoscut. Acum că știind câtă suferință i-a cauzat 
poetului, ne frământă două probleme: de când a început 
dilatația venoasă și mecanismul de producere? Prima problemă 
cred că se poate rezolva, dacă vom urmări cu atenție, apariția 
primelor manifestări dureroase de cap. Dureri care în mod cert 
au fost puse pe seama altor afecțiuni. La început, ne-am gândit 
la cele două boli congenitale cunoscute, PMD și epilepsia de 
lob temporal anterior,pe care le-am urmărit din copilărie până 
la perioada ca jurnalist la Timpul.                   
Norocul ne-a surâs, când, în ultima carte „Mihai Eminescu între 
Geniu și Nebunie O psiho- patografie adevărată”, am găsit că, 
în  martie 1880, poetul a urmat un tratament cu fier pentru 
migrene23. Acesta poate fi considerat începutul, din două 
motive: mai întâi, fiindcă, până la moarte avea timp să se 
dezvolte această dilatație uriașă și în al doilea rând, că 
simptomul dureros apare foarte des de acum înainte. Așa de 
exemplu, între anii 1881-1883 Gh. Călinescu scrie: „Eminescu 
în acești doi ani, era însă evident bolnav, ulcere hidoase îi 
acopereau picioarele și capul îi apăsa greu pe umeri de dureri 
lăuntrice24(...)”                                                                         
„În ianuarie 1883, într-o sâmbătă, „Ciobanul”, cum îl numea 
Eminescu pe Russu Șirianu, nepotul lui Slavici, care stătea cu 
el în cameră la Slavici, dorind să prindă meșteșugul 
maestrului, trăgea cu ochiul peste umărul lui, când, Eminescu , 
în mod brusc, scuturat ca de friguri, se răsucește din mijloc și-l 
lovește fără voie cu brațul stâng. Încremeni o clipă așa cu 
albul ochilor mărit, și se izbi apoi cu pumnii în tâmple. În clipa 
următoare, înfigându-și mâinile în păr, coborâ scările ca 
posedat și porni orbește pe scări în jos. Tânărul se luase după 
dânsul, nepricepând nimic din ce se întâmplă. S-au fugărit 
astfel din Calea Moșilor până-n Obor, unde, găsind o căruță, 
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s-a aruncat în ea.Când Șirianul i-a strigat: „domnule Mihai, 
domnule Mihai”, încecând să-l ridice, l-a auzit gemând 
„smulge-mi capul, smulge-mi capul”!25     După  această 
întâmplare, Eminescu s-a internat singur la Spitalul 
Brâncovenec, dar s-a externat repede”.  
Această întâmplare din viața lui Eminescu, cunoscută de toți, 
dar fără ca nimeni să-și bată capul ce reprezintă, mi-am 
reamintit-o imediat după studiul autopsiei și am considerat-o 
ca o primă criză epileptică care a generat o hiperinflație 
cerebrală cu hipoxie. Tot dîn primăvara anului 1883,relatăm 
următoarele situații:Iacob Negruzzi, la Teatrul Național din 
Iași l-a văzut „puhav la față, cu ochii rătăciți26”. Iar Brătesu 
Voinești la un restaurant îl descria: „rău îmbrăcat, și-a scos 
batista, a înmuiat-o în farfuria cu bucățele de ghiață, și și-a 
pus-o pe frunte, lăsând capul pe spate27”. Și tot atunci, în 
încercarea de nuvelă a lui Ioan Vestimie, acesta „ credea că 
fusese lovit de o afazie sau că o tumoare sub oasele craniului îi 
apasă creierul”28. Am citat și din această nuvelă, fiindcă Gh. 
Călinescu susține „că suferințele lui Vestimie sunt ale lui 
Eminescu”                        
În octomvrie 1884, scria lui Chibici: „Sănătatea mea scârție 
într-una ca o moară de  mult stricată, ba poate ireparabilă. 
Săptămâna aceasta nu am avut friguri și nici dureri de cap. (...) 
Tristă iarnă mă așteaptă.29” De unde reiese că aceste 
simptome se repetă cu regularitate săptămânală?        
Nu cumva „dipsomania”, boală care știm că i-a apărut după 
ce s-a întors din Italia, își spune cuvântul?  În 1886, la Neamț, 
Călinescu scrie: „iarna fu agitat, având perioade de furie, cu 
loviri de pereți și alte inconștiențe, pentru care motiv i se 
decretă  diagnosticul de „delirium 
tremens”.30                                                                   
În aprilie 1887, după ce ieși de la Neamț, fu dus la Botoșani 
la  Henrieta. Acolo, nu după mult timp, demența misogină și 
furibundă dispăruseră, dar le luase locul o abulie gravă, 
năucă, ce-l pironea pe poet cu ochi inexpresivi într-un punct 
mort. (...). Iov se umpluse iar de răni pe picioareși o cunună 
grea de dureri pe cap îl făcea să bănuiască una și la 
creier.31                                                             
În mai  1887, fu vizitat la Botoșani, la Henrieta de A, C, Cuza 
și deMiron Pompiliu, dar Eminescu îi privi năuc, fără să-i 
cunoască.32 Acest simptom, după Gurevici și Sereischi, 
trădează o formă gravă de epilepsie numită „Stare 
crepusculară a conștiinței”, în formă „oniroidă”în care 
bolnavii au aspectul deconcertat, obnubilat, când, pe lângă 
simptomul de mai sus, se reped într-o direcție oarecare, sau 
comit acte absurde, când taie in bucăți o haină , fug pe stradă 
desbrăcațietc.                        .                                                      
            În 21 mai, 1887, a fost internat, la indicația medicilor, la 
Spitalul Sfântul Spiridon din Botoșani, în starea pe care 
Henrieta o descrie astfel:„bietul Mihai a ajuns în starea cea 
mai teribilă care poate să fie, numai pe mine mă cunoaște. Ieri 
a avut o furie îngrijorătoare.33...”În 1889, în timp ce era 
internat la Caritas, Călinescu scrie: „Mergând tot așa 
neîntrerupt, într-un palton lung, cu galoși mari în picioare, 
(...)era cuprins de oboseală și de dureri de cap.34” Mai jos pe 
aceeași pagină, Călinescu adaogă: „Greutății apăsătoare de 
cap, Eminescu îi găsi o explicațiune luminoasă, și-într-anume 
fel figurat- adevăată: avea în cap diamante care îi atârnau 
greu35   Și ultima treaptă a Golgotei eminesciene se termină în 
seara de 14 iunie 1889, într-o zi de miercuri, când, Eminescu, 

cu o ultimă licărire de  conștiință,„chemă pe bătrânul doctor și 
i se plânse de mari dureri în trup”.36, După alte surse, această 
scenă s-ar fi întâmplat la orele 2 a.m. urmată de deces la orele 4 
a. m. , când s-ar fi plâns, nu specifică medicul, „că are dureri 
în tot corpul și se simte obosi”. Este o dilemă; au fost două 
scene separate?, sau una și aceeași?. Fiindcă, dacă au fost două, 
înseamnă că au existat crize repetate zi și noapte, ceea ce 
înseamnă o suferință și un surmenaj, care justifică moartea mai 
cu temei.         
Trecem la a doua problemă care ne interesează, privind apariția 
și dezvoltarea atât de voluminoasă a dilatației venoase intra-
cerebrale respective? Am putea deosebi cauze favorizante și 
cauze determinante.    Dintre cauzele favorizante, primul loc,  îl 
ocupă cele 15 încifrări, care consemnează momente din viață 
când au apărut dureri de cap, dureri ce consemneaă, după noi, o 
nouă fază dilatativă. Numărul acestora poate fi mult mai mare, 
fiindcă, la numărul 29, poetul a declarat „că săptămâna aceasta 
n-am avut friguri și dureri de cap,” ceeace dă de înțeles, că în 
alte săptămâni, s-au produs regulat. A doua cauză favorizantă, 
ar pleda timpul relativ, suficient de lung, de aprox. 10 ani, 
începând din anul 1880 și până in anul 1889. A treia cauză 
favorizantă am considera-o, greutatea mai mare cu 40 grame a 
emisferului stâng, decât a celui drept din naștere, care necesită 
o cantitate mai mare de sânge. Și tot pentru o cantitate mai 
mare de sânge, ar pleda și faptul că în acestă emisferă sunt niște 
centri foarte importanți ca: Brok și Wernicke, cel psihic și cel 
psihomotor, pe lângă faptul că epilepsia de lob temporal 
anterior e localizată tot aici și ea are în substitut niște gene 
specifice, cum ar fi cea a „învățării,”care la Eminescu va 
genera încă de copil, așa zisa „Dinamie 
funcțională”,caractrizată prin „citea mult și reținea tot”care i-
a adus geniul științific. Toate aceste elemente, fiind foarte mult 
utilizate de Eminescu, înseamnă cantități de sânge în plus, care 
luau direcția spre emisfera stângă, aceasta fiind ultima cauză 
favorizantă, a 5-a .            
Cauza determinantă ar fi , după noi, un obstacol extern în calea 
venei jugulare stângi, prin ștrangularea ei de către mușchii 
scaleni ai gâtului în timpul unor crize repetate epileptice, sau a 
unei-a mai de durată. Această situație s-ar asemăna puțin cu 
tulburarea hemo-dinamică ce survine la spânzurați, în sensul că 
la astfel de decese survine și un „edem cerebral.”38 Dar e o 
diferență foarte mare, fiindcă la strangulați circulația sanghină e 
oprită complet, atât la vene, cât și la artere, în timp ce în crizele 
epileptice, carotida stângă funcționează normal. Acest fapt 
însemnează că ea, împingând sânge forțat, a  mărit presiunea în 
celule producând un edem cu înmuierea lor și consecutiv, 
ușurând dilatația venoasă. Odată dilatația începută, peretele 
venos se subțiază,și rezistența scade din ce în ce mai 
mult.  Cum, crizele epileptice s-au accentuat cu trecerea 
timpului, favorizate și de dipsomania poetului începând cu anul 
1884, e normal, ca dilatația venoasă, să fi ajuns la limitele 
uriașe găsite la autopsie.     Deci, moartea poetului a survenit 
dintr-o boală necunoscută la timpul respectiv, fiind mascată de 
gomele de la picioare, deoarece , toți medicii antumi, credeau 
că are asemenea gome și la cap,pe seama cărora puneau 
durerile. 
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Vaslui - DĂNEȘTI, dintr-
sat, trei academicieni...

Jurn Ion N. OPREA 

Festival semicentenar: 50 pentru 50 (!) F.N.U.C.T. O 
carte pentru cultură, suflet și istorie. Memorialistică jurnalieră
autor Dumitru V. Marin (prof. dr.), este titlul recentului volum,
330 de pagini, apărut la Editura PIM, Iași, 2020, o trecere
revistă a ce este din 1970 actul de cultură în jude
Festivalul Umorului C. Tănase la Vaslui, protagoni
număr, lumea cu care, în nici un caz, viața culturală la Vaslui ar 
fi început acum ... 

Memoriastica fiind și parte din preocu
am să argumentez cu volumul care îmi poartă semnătura, 
”Vaslui - Capitala „Țării de jos” în presa vremii 
TipoMoldova, 2005, dar îmi permit ca alături de 50 temerari 
despre care vorbește Dumitru V. Marin să amintesc și eu unul 
despre care am mai vorbit în cartea „Personalită
Iași, 2008, p. 497-505, Editura Pim, Valer Mitru pe nume, care 
a făcut multă jurnalistică: 

Valer Mitru – un iubitor al jurnalisticii

Valer Mitru? Cine dintre gazetarii ajunşi la anii de pensie 
nu şi-l aminteşte? 

    Valer Mitru este omul care prin noiembrie 1946, cu 
aprobarea Cenzurii centrale a presei din Ministerul Propagandei 
Naţionale, a editat la Vaslui, în calitate de director, publicaţia 
„Cronica” jurnal de informaţie generală, pe frontispiciul c
trona „soarele democraţiei româneşti. 

      Cronica avea patru pagini şi formatul 34/48 cm., cu 
pretenţii de  susţinere a democraţiei care avea să vină. Cinci 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

și maladiile închipuite ale Eminescologilor, Ed. FNSA, 

și Moartea lui Eminescu, Wikipedia enciclopedia liberă 

și, 2005, p. 79. 

și Prof. M.I. Sereischi, Ed. De Stat literatură Medicală, Buc. P. 360. 

Dr. I. Nica, citează pe Eliot Slatner în lucrarea, Eminescu, Structură somato-psihică. 
patografie adevărată, ED. 

-un singur 
trei academicieni... 

Jurn Ion N. OPREA - Iaşi 

Festival semicentenar: 50 pentru 50 (!) F.N.U.C.T. O 
orie. Memorialistică jurnalieră, 

, este titlul recentului volum, 
și, 2020, o trecere  în 

tă a ce este din 1970 actul de cultură în județ, în special 
protagoniști 50 la 

ța culturală la Vaslui ar 

și parte din preocupările mele, n-
cu volumul care îmi poartă semnătura, 
Țării de jos” în presa vremii – 1875-2005, 

TipoMoldova, 2005, dar îmi permit ca alături de 50 temerari 
ște Dumitru V. Marin să amintesc și eu unul 

m mai vorbit în cartea „Personalități moldave”, 
505, Editura Pim, Valer Mitru pe nume, care 

un iubitor al jurnalisticii 

Valer Mitru? Cine dintre gazetarii ajunşi la anii de pensie 

Valer Mitru este omul care prin noiembrie 1946, cu 
aprobarea Cenzurii centrale a presei din Ministerul Propagandei 
Naţionale, a editat la Vaslui, în calitate de director, publicaţia 
„Cronica” jurnal de informaţie generală, pe frontispiciul căruia 

avea patru pagini şi formatul 34/48 cm., cu 
susţinere a democraţiei care avea să vină. Cinci 

numere cumulate în unul, cel cu numerele 2
alegerilor din 19 noiembrie 1946, făcea apologia candidaţilor în 
alegerile parlamentare: lui Aurel Potop, ministru subsecretar de 
stat la Educaţia Naţională, profesor de fizică la Vaslui, născut 
la Suhuleţ – Tăcuta, cu doctorat în capitala Franţei şi diplomă 
de profesor universitar, situat în fruntea intelectualilor, era 
prezentat ca prim-reprezentant al Blocului Partidelor 
Democrate în alegerile parlamentare pentru judeţul Vaslui; alţi 
candidaţi pentru aceeaşi demnitate: muncitorul tipograf Ion 
Boboc, Gh. Răşcanu, fost prefect al judeţului şi N. Bârlădeanu, 
sătean din Zăpodeni. 

          În timp ce într-un articol intitulat „În ajun de alegeri” 
Cronica pretindea că „libertatea presei româneşti este extrem 
de largă”, că nimeni nu împiedică pe nimeni să facă 
propagandă partidelor opoziţioniste”, Valer Mitru, directorul 
publicaţiei, în articolul „Sămânţa lui Dumnezeu” vorbea despre 
carenţele profesiei de ziarist în scopul soluţionării dezideratelor 
acestei categorii de muncitori intelectuali, a acestor 
„mâzgălitori de hârtie” şi afirma: „Cunoaştem pe foarte mulţi 
dintre confraţi. O parte se istovesc prin redacţiile jurnalelor din 
capitală şi provincie. Alţii se sting frecându
terfeloagele cine ştie cărui funcţionariat obscur, ignoraţi şi 
striviţi de iureşul poverilor materiale, încă cu neclintită mândrie 
de a rămâne membri ai ordinului gazetăresc.”

              În 1946 Mitru avea experienţa gazetăriei. Un prieten 
de al lui, Ştefan Ciobotăraşu, vasluian şi el, spune într
interviu acordat mai târziu în „Urzica”: „…Avea
şi o uzinuţă cu umor pe care o stăpâneam împreună cu Valer 
Mitru, un amic gazetar din Vaslui. 

              Într-adevăr, nu era prea mare. Avea numai patru feţe şi 
se numea „Uzina cu umor”, apărea prin 1930 la Vaslui, iar 
mulţi dintre „sus puşii Vasluiului – 
citeau…” 

            Ei, Valer Mitru şi Ştefan Ciubotăraşu, marele actor de 
mai târziu – erau la revista cu pricina, de toate: erau autori, 
directori, redactori-şefi, secretari de redacţie, tipografi, 
paginatori, corectori, distribuitori şi proprietari, numai că 
subvenţia o primeau de la cei de acasă şi de aceea „Uzinuţa” lor 
a dat… faliment. 

         Iar Valer Mitru adaugă: 

       „Foaia noastră de umor, cu poziţia ei satirică, era afişată pe 
toate şandramalele Târgului anual de la Vaslui, pe toate 
„pavilioanele" comercianţilor, la toate circurile, în toate 
bodegile improvizate acolo, în bâlci, din efemere ziduri de 
scândură şi stuf. 

          Publicaţia noastră era răspândită larg printre săteni, 
printre târgoveţi, printre „gură-cască", prin toată acea forfotă de 
oameni, prin ale cărei valuri cu greu se putea vâsli.

           Iar când în „ţarcurile" berăriilor „de sezon estival" 
debarcau, din trăsuri, mărimile locale, cu cimotiile lor, cei 
câţiva „ţigănuşi" pe care-i „dresasem", contra „onorariu" (din 
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numere cumulate în unul, cel cu numerele 2-6, destinat 
mbrie 1946, făcea apologia candidaţilor în 

alegerile parlamentare: lui Aurel Potop, ministru subsecretar de 
stat la Educaţia Naţională, profesor de fizică la Vaslui, născut 

Tăcuta, cu doctorat în capitala Franţei şi diplomă 
itar, situat în fruntea intelectualilor, era 
reprezentant al Blocului Partidelor 

Democrate în alegerile parlamentare pentru judeţul Vaslui; alţi 
candidaţi pentru aceeaşi demnitate: muncitorul tipograf Ion 

al judeţului şi N. Bârlădeanu, 

un articol intitulat „În ajun de alegeri” 
pretindea că „libertatea presei româneşti este extrem 

de largă”, că nimeni nu împiedică pe nimeni să facă 
opoziţioniste”, Valer Mitru, directorul 

publicaţiei, în articolul „Sămânţa lui Dumnezeu” vorbea despre 
carenţele profesiei de ziarist în scopul soluţionării dezideratelor 
acestei categorii de muncitori intelectuali, a acestor 

rma: „Cunoaştem pe foarte mulţi 
dintre confraţi. O parte se istovesc prin redacţiile jurnalelor din 
capitală şi provincie. Alţii se sting frecându-şi coatele de 
terfeloagele cine ştie cărui funcţionariat obscur, ignoraţi şi 

teriale, încă cu neclintită mândrie 
de a rămâne membri ai ordinului gazetăresc.” 

În 1946 Mitru avea experienţa gazetăriei. Un prieten 
de al lui, Ştefan Ciobotăraşu, vasluian şi el, spune într-un 
interviu acordat mai târziu în „Urzica”: „…Aveam pe vremuri 
şi o uzinuţă cu umor pe care o stăpâneam împreună cu Valer 

adevăr, nu era prea mare. Avea numai patru feţe şi 
se numea „Uzina cu umor”, apărea prin 1930 la Vaslui, iar 

 făceau feţe-feţe când o 

Ei, Valer Mitru şi Ştefan Ciubotăraşu, marele actor de 
erau la revista cu pricina, de toate: erau autori, 

şefi, secretari de redacţie, tipografi, 
ectori, distribuitori şi proprietari, numai că 

subvenţia o primeau de la cei de acasă şi de aceea „Uzinuţa” lor 

„Foaia noastră de umor, cu poziţia ei satirică, era afişată pe 
lui anual de la Vaslui, pe toate 

„pavilioanele" comercianţilor, la toate circurile, în toate 
bodegile improvizate acolo, în bâlci, din efemere ziduri de 

Publicaţia noastră era răspândită larg printre săteni, 
cască", prin toată acea forfotă de 

oameni, prin ale cărei valuri cu greu se putea vâsli. 

Iar când în „ţarcurile" berăriilor „de sezon estival" 
debarcau, din trăsuri, mărimile locale, cu cimotiile lor, cei 

„dresasem", contra „onorariu" (din 
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...vânzarea cu numărul), începeau să urle cât îi ţinea glasul: „a 
apărut „uzâna", „uzânuţa"... „uzâna cu... hâmor"...Desigur, 
efectul pozitiv al „manifestaţiei" lor nu se lăsa aşteptat: simţeai 
cum la toate acele marionete politicastro-edilitare, „umplute cu 
câlţi şi vopsite cu chinoroz de bâlci" le scădea apetitul, vedeai 
cum se pleoştesc ca nişte lăbărţate frunze de brustur, pălite de 
arşiţă"... 

             Uzinuţa lor cu humor dezgolitoare a turpitudinilor era 
căutată, cercetată, apreciată de cei mai mulţi şi necăjiţi, mai 
ales. De altfel însă - un fel de editorial, care purta titlul „Aviz", 
Uzina se prezenta cititorilor: „Când dinamismul omenesc/ S-a 
defectat ca o uzină,/ Să nu vă pară nefiresc/ Că vin să vă 
servesc... lumină/ Din capsa veşnicului foc/ Ce-a explodat în 
fiecare,/ Să nu vă pară echivoc/ C-aprind un muc de lumânare./ 
Nu voi cruţa deloc aici/ Persoane mici sau de elită/ Cu riscul 
chiar de-a mă jertfi/ Şi de-a rămâne necitită/ Ca mijloc sigur de-
a-nfiera/ Abuzurile în Gomora/ Voi râde sau mă voi strâmba/ 
Pe socoteala tuturora". 

             Nu s-a jertfit prin necitire, că avea succes, era acidă, ci 
prin falimentare, cum a spus Ciobotăraşu! 

             Nici chiar dezinteresata şi afectuoasa solicitudine 
acordată revistei de celebrul concitadin Constantin Tănase nu 
ne-a putut fi, în acest caz, de folos, deoarece „pontifii" locali, 
pe care-i vizam „fără menajamente" în paginile „Uzincuţei", au 
pus, oficial, „în aplicare" - nici nu se putea altfel - clasica lor 
„metodă" de strangulare a „gândului", a „cuvântului" liber - 
favorizând falimentul, spune Valer Mitru. 

              Oricum, în acele vremuri, marele animator al revistei 
româneşti, prin intermediul apropiatei sale rudenii, tipograful şi 
librarul Alexandru Onceanu, adresa „Uzincuţei" un mesaj de 
încurajare: „prin cumnatul meu de la Vaslui, deşi grea e viaţa 
măi bădie, pretutindeni sărăcie, vă remit un grăsun „abonament 
de sprijin" pentru necesităţile „Uzinei" noastre, şi urarea, din 
inimă, s-o duceţi mai bine ca de obicei". 

             Mai bine n-am dus-o, dar şi după falimentul „Uzinei", 
înfiinţătorii ei au făcut umor. Chiar şi cu Constantin Tănase. 

              La 40 de ani de la apariţie - în 1930, septembrie, Valer 
Mitru îşi aducea aminte, în 1970, în ziarul „Vremea nouă” din 
Vaslui, că ei, redactorii, erau „satisfăcuţi de efectul „tiflei" 
tipărite de ei"... 

        „…Cu lavaliera fluturândă, cu sufletul în palmă, noi eram 
atunci veseli şi trişti ca la 6 ani când ne duceau bunicile de 
mână la bâlci „să ne dea susane şi să ne învârtă pe căluţi”… 

              Astăzi amândoi sunt plecaţi în lumea umbrelor 

             „Acasă la Vodă Cuza”, în „Vremea nouă” din 21 
ianuarie 1969, Valer Mitru închipuindu-se prin anii 1857-1866, 
urcând treptele scării interioare care dau spre etajul casei din 
strada Lăpuşneanu, „vedea şi binecunoscuta „uliţă ieşeană”, 
descriindu-ne interiorul ultimei reşedinţe domneşti la Iaşi a lui 

Alexandru Ioan Cuza, devenită din 1959 „Muzeul Unirii”; într-
un alt număr îşi înştiinţează cititorii despre apropiata retipărire 
a interesantului jurnal – rechizitoriu intitulat „Carnetul unui 
medic de plasă”, realizat de medicul practician  George Ulieru, 
care n-a făcut rabat abuzurilor mai marilor vremii sale, 
realizând o carte pe care academicianul Al. Rosetti o găsea 
cuprinzând în ea „toată tragedia administraţiei sanitare de-a 
lungul anilor descrişi cu litere de foc; „Am fost pe rând: 
magistrat, avocat, publicist, socialist militant, romancier şi, în 
sfârşit, spre declinul vieţii, directorul general al teatrelor… am 
trăit intens, am trăit mult”… era mărturia vieţii celui care s-a 
numit N.D.Cocea şi despre care la rubrica „Bloc-notes”, cu 
titlul „Pamfletarul militant”, în ziarul din 1 februarie, semna 
Valer Mitru; „Cărticica din firidă”, publicat la 3 februarie ca o 
mărturie şi subliniere a sărbătoririi între 1 februarie şi 1 martie 
pe întreg cuprinsul ţării, „sub semnul tradiţiei fertile”, „Luna 
cărţii la sate”; „Oraşul viitorului apropiat”, aşa îşi vedea Valer 
Mitru oraşul de baştină (9 februarie), socotindu-l unul „dintre 
târgurile moldovenşti capitale de judeţ” care „ca vechime şi 
trecut istoric are o clasificare de primă treaptă.” „Vasluiul, 
spunea el, îşi trage originea încă de pe vremea cazarilor, 
cumanilor, tătarilor, mult înainte de ivirea Descălecătorilor 
Ţării Moldovei.” Vasluiul fiind, după afirmaţiile cunoscutului 
cercetător Gh. Ghibănescu, în volumul XV din „Surete şi 
izvoade”, „unul dintre cele mai enigmatice târguri pe harta 
veche a Moldovei.” 

           După cum se vede, oprindu-ne aici cu citările şi 
enumerările, Valer Mitru, la „Vremea nouă”, ca şi la „Flacără 
Iaşului”, dar el a fost o vreme şi prim-redactor la o gazetă de 
uzină din Iaşi, mi se pare „Penicilina”, nu numai că scria des şi 
documentat dar oferea cititorilor probleme de esenţă ale 
vieţii… El nu scria orice şi despre orice, nu prea asculta de 
„comanda socială” a timpului, ci răsfoind cărţile aducea în 
discuţie esenţele, necesarul, care-l trimitea pe cititor la realitate 
şi comparaţii, ori chiar la sursa izvoarelor… 

           După prima perioadă de gazetărie la Vaslui (că a fost şi 
perioada de după 1968 când Valer Mitru a făcut mare gazetărie 
la ziarul Vremea nouă - Vaslui), prin 1958-1960, când tinereţea 
şi grijile de familie m-au adus în redacţia ziarului Flacăra 
laşului, la secţia unde am fost repartizat, am dat peste o pleiadă 
de cunoştinţe care îmbogăţea paginile literare ale revistelor 
ieşene, secondându-i pe Ion Istrati, Aurel Leon ş.a.: Corneliu 
Ştefanachi, Horia Zilieru, Val Gheorghiu, Traian Ţanea, I. 
Friduş, I. Puha, I. Halibei, Ion Arhip, Vasile Filip, Şt. O. Mugur 
(Ştefan Oprea) şi bineînţeles Valer Mitru. 

            Valer Mitru lucra la un birou din colţul din dreapta cum 
intrai în birou. Teancurile de ziare şi cărţi prindeau praful pe 
ele, clădite săptămână de săptămână. Peretele din spatele său 
era încărcat cu tot felul de postere şi litografii ale spectacolelor 
ori altor manifestări literare, caricaturi şi afişe culturale. Iar la 
masa de lucru, între alte şi alte hârtii, şpalturi şi şpalturi, o 
bucăţică de om, topită în el, cu o chică prelungă, albă-albă, 
obraznic lăsată peste gulerul balonzaidului care nu se lăsa deloc 
dezbrăcat şi din care curgea în neregulă un fular vişiniu care-i 
ascundea lavaliera, înecată în fumul de la lulea. 
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                  Valer Mitru scria cronici şi chenare cetăţeneşti 

                   Eu, cel puţin, nu numai că-l studiam cu interes şi îi 
purtam respectul, ca şi celorlalţi, dar îl divinizam. Cu toate că 
în vremea aceea salariile erau îndestulătoare în presă, Valer 
Mitru era mereu în pană de bani. Nu prea reuşea să se 
gospodărească, să se chivernisească. Nici cu cota de materiale 
pentru ziar nu prea ţinea pasul. Era prea ocupat cu tot ce era în 
jurul său, iar traiul de boem îl făcea să întârzie, destul de des, la 
masa de lucru. Iar ce împrumuta nu mai restituia.Mie mi s-a 
întâmplat, împrejurarea pe altădată… 

                 Nouă însă ne plăcea de Valer Mitru. Era de-al 
nostru. Ştia să fie profesorul celor tineri în multe privinţe... Tot 
în vremea aceea s-a dovedit un fidel colaborator al Studioului 
de radio Iaşi. Emisiunile lui înnobilau programele radioului şi 
aveau o audienţă maximă. Avea o voce caldă, melodioasă iar 
textul abunda în cuvinte potrivite pentru această parte a 
Moldovei. În ultima parte a vieţii, după 1968, a colaborat intens 
la noul ziar al noului judeţ Vaslui: „Vremea nouă". Venea seara 
în tipografia de pe strada Vasile Alecsandri, - ne spune un alt 
cunoscător al omului nostru, dl. Constantin Huşanu, care l-a 
avut şi el coleg de redacţie -  se aşeza la una din mesele pentru 
corectură, lua o coală de hârtie 50x25 şi se apuca să-şi scrie 
articolul pentru a doua zi. Fără ochelari, pictografia caligrafic 
nişte litere de cel puţin 5 cm., după care le dădea la cules. 
Altădată m-a invitat pe mine şi alţi redactori din Radio Iaşi să 
mergem la Vaslui, la mama lui, care face o cafea grozavă. Şi 
aşa a fost! Era o zi însorită şi bătrâna lui mamă ne-a  întâmpinat 
în grădiniţa din faţa casei, plină cu flori, bucuroasă de oaspeţi. 
Aşa l-am cunoscut până când într-o zi am auzit că a fost găsit 
mort. Locuia într-un demisol mobilat cu un pat, o masă de brad 
şi colecţii de ziare ce acopereau în întregime pereţii până în 
tavan. A fost unul dintre marii ziarişti veniţi dintre cele două 
războaie mondiale, care cunoscuse mai toate marile 
personalităţi ale culturii române din acea vreme, despre care a 
scris mereu. Îl putem asemui cu Aurel Leon din Iaşi, autorul 
„Umbrelor" în mai multe volume, care i-a supravieţuit până 
după Revoluţia din decembrie 1989. 

* 

       „L-am cunoscut pe Valer Mitru!” – scria Emanoil 
Sbârcea şi detalia: 

            „Un om deosebit. De o bunătate ieşită din comun. Un 
om între oameni, cum ar spune Nicolae Bălcescu, un oltean pe 
care moldovenii îl pomenesc mereu. Pe Valer Mitru l-am 
cunoscut pe vremea când eram elev de liceu la Vaslui. Îmi 
amintesc că odată m-a invitat acasă la domnia sa, ca să-mi arate 
tabloul în mărime naturală a profesoarei mele de istorie. El o 
diviniza nu numai pentru frumuseţea sa. Deşi între noi era o 
diferenţă de vârstă, m-a tratat întotdeauna cu prietenie şi 
respect. Poate şi pentru faptul că profesorul meu de limba 
română, Vasile Cataramă, scria într-o cămăruţă pusă la 
dispoziţie de Valer Mitru. 

            Mult mai târziu aflu întâmplător că în Iaşi, domnia sa, 
era cel mai perfect paginator în a edita ziarul Iaşului de pe 

atunci „Flacăra Iaşului”. Între timp, cineva îmi spune: „Valer 
doarme pe ziare! Şi aşa s-a stins. Dragostea domniei sale pentru 
ziar i-a fost fatală. Cred că puţini oameni au iubit ziarul, aşa 
cum a făcut-o Valer Mitru. El rămâne alături de Aurel Leon o 
emblemă a ziaristicii ieşene. Ce ar fi să-i punem din când în 
când pe mormânt o floare? 

* 

               La rubrica „Cultură şi viaţă" din ziarul Vremea nouă 
Vaslui, la 2 iulie 1968, prof. V.I. Cataramă, în subrubrica „Din 
istoricul presei vasluiene", face cronica la „Cronica lui Valer 
Mitru - „urme cu tentă argheziană" care „îşi face prezenţa pe 
meleagurile noastre într-o zi glacială de l ianuarie 1946, ca 
Jurnal de informaţie generală" pentru vasluieni." 

            „Ea încerca - spune profesorul - să suplinească 
apropiata încetare a ziarului Vremea nouă, care intenţiona să se 
transforme într-o revistă de preocupări sociale, culturale şi 
literare. 

            Dacă Vremea nouă n-a izbutit să-şi realizeze visurile, 
aceasta nu e o vină a redacţiei. 

            Referindu-se la „Cronica", V. I. Cataramă susţine că 
noua gazetă, „în fraze armonioase arată sarcinile gazetarilor: un 
ziarist este prin natura ocupaţiilor sale un istoric, dar un istoric 
nu de catedră şi nu de volum". El vedea în funcţia ideologică a 
presei, unul din „mijloacele de propagandă cele mai eficiente la 
consolidarea regimurilor de mare înnoire socială, presa fiind o 
forţă excepţională, iar rostul ei se prezintă considerabil de 
sporit, acum, în zilele noastre, după victorie". 

            Conştientă de realităţile vieţii, redacţia ziarului Cronica 
amintea opiniei publice, „că nu se sprijină pe averea personală, 
alte subvenţii sau sprijinul unor potentaţi" şi era conştientă că e 
„riscant să porneşti la drum numai cu inima, numai cu cinstea, 
numai cu pregătirea profesională"... 

            Deşi îşi propunea expres să comunice cititorilor „un 
grăunte de adevăr, o picătură de frumos, o brumă de înţelegere, 
de frăţietate, de armonie adevărată", menirea Cronicii fiind „să 
informeze cât mai corect masele largi populare", aspiraţiile ei s-
au oprit o dată cu apariţia - după aproape 11 luni, a celui de al 
doilea număr - numerotat 2-6, sintetizat în propria-i istorie. 

              Cronica, ca şi săptămânalul Vremea nouă, a îmbrăţişat 
şi susţinut cu căldură munca din judeţul Vaslui în care apăreau, 
recenzentul încheindu-şi astfel istoricul presei vasluiene: 
„Cronica e, într-un cuvânt, a doua gazetă, după Vremea nouă, 
în palmaresul presei locale care militează prin pulsaţiile 
redacţiei şi ale colaboratorilor la înnobilarea culturală a patriei 
noastre". 

           Să nu uităm, totuși, că în Vremea nouă de la Vaslui a 
scris și prof. dr. Constantin Parfene care într-o recenzie la 
„Inscripții”, publicistică, vedea în ea un „buchețel de esențe 
literare, emanând din truda nobilă a unui mănunchi de talentați 
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iubitori ai artei, membri ai cercului literar „Mihai Sadovenu” de 
la puternica cetate metalurgică bârlădeană, editat cu prilejul 
împlinirii a zece ani de activitate a cercului”,redat de mine în 
cartea asupra căreia vroiam să nu insist, Vaslui – Capitala 
„Țării de jos”, dar nu mă pot ține de cuvânt. 

„Inscripţiile – spunea profesorul C. Parfene, repetam eu 
la p. 480 din Vaslui ...– nu sunt un fenomen izolat, ci o 
continuare pe o treaptă calitativ superioară… al unui îndepărtat 
efort spre bine şi frumos” – referindu-se, probabil, la ceea ce 
fusese Bârladul lui Vlahuţă şi Ibrăileanu, a lui Emil Gârleanu şi 
D. Nanu, al lui Tudor Pamfile şi Victor Ion Popa, al lui George 
Tutoveanu, George Nedelea şi G.G. Ursu. 

Statornic în preocupări, C. Parfene, găsind în ziar o 
gazdă primitoare şi selectoare, s-a referit ulterior, în paginile 
lui, şi la alte apariţii editoriale, la publicaţii şi la oameni de 
cultură care au trecut pe la Bârlad: realizatorii revistei „Cronica 
Moldovei”, George Bacovia, Virgil Caraivan, Tudor Pamfile, 
ardeleanul Ion Popescu ş.a. 

Sâmbăta, cititorul de la „Vremea nouă” avea la 
îndemână pagina „Mozaic” – cu de toate (un fiu al Bârladului – 
Nicolae Tonitza în muzeu ieşean, de Geta Cohn; Secvenţe din 
geografia turismului românesc; vocabular; ştiaţi că…?; 
pseudoreţete culinare; pentru noi –femeile; poezie, jocuri de 
cuvinte, caleidoscop, caricatură şi umor, apoi, duminica, pagina 
culturală ori Moment cultural cu: opinii – peisajul lecturilor 
necesare; George Călinescu – amintiri literare; file de lector – 
„Intrusul” de Marin Preda; poezii de Haralambie Ţugui, Ion 
Chiriac ori Ion Iancu Lefter; „Din drum” schiţă de Ion Friduş; 
poşta literară (în general foarte bogată); Stampă – desen de 
Viorel Burlacu; rubrica „Corespondenţă” (şi ea mereu 
aglomerată) etc. 

Despre momente cultural-istorice la Vaslui au scris în 
ziar şi alţi mânuitori ai condeiului. 

„Eminescu – revizor şcolar” este intitulat articolul scris 
de Valer Mitru din „Vremea nouă” din 27 iunie 1968. 

„Iată, bunăoară, spunea V.M. aspectele pe care le 
înregistra Eminescu, în 1876, la şcolile din oraşul Vaslui: 

„La inspecţia făcută în 26 aprilie a.c. şcolilor urbane din 
Vaslui, am constatat la şcoala de băieţi un mers regulat de 
dezvoltare. Metoda de predare a dlui Hrisosceleu (în clasa a IV-
a, e demnă de toată lauda. Celelalte clase, conduse, poate, nu 
atât de metodic, dar totuşi cu destulă aptitudine şi siguranţă, 
promit rezultate satisfăcătoare. Nu tot atât de bună a fost 
impresia pe care ne-a făcut-o şcoala de fete.” 

Despre şcoala din Zăpodeni, consemnează: „Localul de 
şcoală din Zăpodeni nesuficient. Cel construit de comună stă 
nesfârşit pentru că, comitetul permanent al Judeţului Vaslui a 
şters din bugetul comunei cei 300 lei meniţi pentru săvârşirea 
localului de şcoală.” 

Constatările de la Mânjeşti: „Comuna Mânjeşti are o 
şcoală de gradul I în cătuna Muntenii de Jos; în aceasta se află 
cam 60 de contribuabili. Cătuna aceasta a fost bântuită de 
vărsatul negru şi de angină, încât au rămas numai trei copii 
care, după lege, ar putea fi obligaţi să frecventeze şcoala.” 

Când era cazul, Eminescu intervenea cu fermitate la 
prefectură. Într-o adresă din 1875 revizorul şcolar Eminescu 
scria: „Rog să binevoiţi a pune în vedere onor Comitetului 
permanent să controleze prevederile bugetare ale comunelor pe 
anul 1876 şi să li se impuie o dotaţiune suficientă pentru şcoală 
şi învăţător, căci până acum constat cu durere că pe alocarea 
toată suma prevăzută în bugetele comunale pentru întreţinerea 
şcoalei şi a învăţătorului întreceau a treia parte din leafa 
primarului.” 

Raportul din 15 decembrie 1875 către prefectul de 
Vaslui spune; „Vă fac atent, domnule prefect, că salariile de la 
stat se plătesc odată la trilunie şi că, prin urmare, dacă comuna 
nu avansează nimic învăţătorului, acesta e neaparat redus, de a 
muri de foame.” 

Alt extras din raportul din 16 noiembrie 1875: 
„Domnule prefect, învăţătorii rurali mai buni ar trebui să simtă 
întotdeauna că ochiul administraţiei judeţene e îndreptat asupra 
lor şi a silinţelor lor; de aceea, trebuie ca prevederile bugetare 
comunale să le creeze mijloace materiale suficiente, pentru ca 
ei să poată îngriji în deplină linişte de îndatoririle lor.” 

Colindând satele judeţului – Tanacu, Laza, Hârşova, 
Poeneşti, Pungeşti, Rediu, Brodoc, Rafaila, Suhuleţ – şi alte 
sate şi cătune, Eminescu nota: 

„Câtă vreme ţăranul e în sapă de lemn, şcoala poporului 
e o vorbă goală, o ficţiune.” 

…”Şcoala va fi bună, când popa va fi bun, darea mică, 
subprefecţii oameni care să ştie administraţie, finanţe şi 
economie politică, învăţătorii pedagogie, pe când, adică, va fi şi 
şcoala, şcoală, satul-sat şi omul-om”. 

…”Un om nu poate face nimic într-o ţară rău întocmită 
şi măcar să tot poruncească; rămâne la vorba aceea: a poruncit 
câinelui şi câinele pisicii şi pisica şoarecelui, iar şoarecele şi-a 
atârnat porunca de coadă.” 

Venerând umbra revizorului şcolar Eminescu, care a 
biciuit necruţător „orânduiala cea crudă şi nedreaptă”, 
cercetătorul gazetar credea şi nota cu obidă că „umbra poetului 
luptător merită, aici, la Vaslui, cel puţin un bust amintitor. O 
piatră, o marmură… un bust modelat cu dragoste de un artist 
inspirat, un bronz aşezat pe un soclu de piaţă publică, în văzul 
şi admiraţia tuturor…” 

Bustul lui Eminescu există în faţa Liceului nr.2, Vaslui şi este 
opera sculptorului Iftimie Bârleanu. 
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Personalităţile culturale erau tratate cu respect şi 
afecţiune în „Vremea nouă”. Un pasaj din „Emil Racoviţă” – 
100 de ani de la naştere” – scris de Titus Raveica-Şcheianu în 
numărul din 15 noiembrie 1968 e pilduitor: 

„…În fiecare dimineaţă – îşi aminteşte Racoviţă – 
Creangă venea până la poarta casei noastre (îi era învăţător şi 
locuiau în Sărărie n.n.), îşi băga degetul arătător, îndoit, în 
gură, şi trăgea un şuier straşnic. Cum îl auzeam, coboram. 
Creangă mă lua de lăbuţă şi ne tot duceam amândoi până în 
Piaţa Unirii, unde mă lăsa o bucată de timp singur, ca să-şi 
vadă de o afacere. Închiriase dumnealui o tutungerie, îi făcea în 
drum inspecţia cuvenită, încasa venitul, apoi iar mă lua de 
lăbuţă până la şcoala din Păcurari (vedeţi, statul nu oferise încă 
microbuzele pentru transportul copiilor la şcoală n.n.). Colegii 
mei erau deja cu toţii în clasă, dar, câteodată, mai ales când 
întârziam mai multişor, îi găseam într-o hărmălaie de 
neînchipuit. Atunci, el se aşeza dămol la masă şi începea o 
poveste. Copiii alergau repede la locurile lor, îşi aţinteau 
privirile în gura lui Creangă şi în câteva clipe făceau o tăcere 
ca-n mormânt”… 

La rubrica „Cultură şi viaţa”, la 5 iulie 1968, Sandu 
Naumescu realizează medalionul „Constantin Tănase”, născut 
la 5  iulie 1880, la Vaslui, omul care avea să devină „cel mai 
popular şi îndrăgit slujitor al Teatrului nostru de revistă.” 

Îndrăgostit ca nimeni altul de scenă, cel care avea să 
devină un mare actor, „era fericit să tragă cortina ori de câte ori 
soseau la Vaslui trupele cu Zaharia Buruienescu sau 
I.D.Ionescu. Apoi, îşi manifesta dragostea pentru teatru 
organizând, în hambare şi poieni, spectacole cu fragmente din 
piese ca „ Meşterul Manole”, „Jianu – căpitan de haiduci”, 
„Constantin Brâncoveanu” în care deţinea rolurile principale. 

După terminarea liceului, înaintea stagiului militar, 
Tănase a fost învăţător la Curseşti şi Hârşoveni , lângă Vaslui, 
unde şi-a format personalitatea. 

În 1902 s-a prezentat la examenul de admitere la 
Conservatorul din Bucureşti, a cucerit comisia cu verva şi 
dezinvoltura cu care a recitat fabula „Naiul, cobza şi vioara” de 
Teodor Speranţia, cu maniera în care a izbutit să imite cele trei 
instrumente muzicale, devenind un strălucit discipol al lui 
Constantin Nottara. 

După absolvirea Conservatorului a debutat la Teatrul 
Naţional şi a întreprins numeroase turnee în ţară alături de 
actori consacraţi ai vremii. După teatru, operetă şi operă, în 
1919 a înfiinţat compania de revistă „Cărăbuş”, gen de 
spectacole în care jucaseră Mihail Pascally, Aristizza 
Romanescu, Grigore Mărculescu, Matei Millo, I.D. Ionescu ş.a. 
care l-au atras şi l-au consacrat. 

Ctitorul Teatrului permanent de revistă în ţara noastră cu 
Cărăbuşul, Constantin Tănase a însemnat o epocă în teatrul 
românesc. Artist al mulţimii, Tănase – care n-a folosit niciodată 
microfonul – purta publicului sentimente de înalt respect şi 
consideraţie, stingându-se, după peste patru decenii, pe scena 

românească, la 29 august 1945, ca o stea, acum, acuşi… 60 de 
ani.” 

Uneori, colaboratorii se ocupau în scrierile lor şi de 
fapte de genul nostimadelor: 

…”Umblasem odată să închiriez o cameră. Bineînţeles: 
mobilată! Întâmplarea mă duce în faţa unui proprietar de casă, 
aparent foarte simandicos. În vestibulul apartamentului se 
găseau şi câteva rafturi cu cărţi. 

- Văd, stimate domnule, că posedaţi şi o frumoasă 
bibliotecă. 

- A! Nu! Este o moştenire de familie. La nevoie o putem 
scoate. Ne înţelegem noi, doar nu suntem … analfabeţi. 

În răspuns, constată reporterul (Valer Mitru), am 
descifrat o scuză, o jenă. Prezenţa volumelor era socotită ca o 
ruşine, ca o belea în casa celui care deţinuse cândva şi un 
confortabil fotoliu de director general într-un important 
minister.” Acelaşi Valer Mitru, cu prilejul apariţiei studiului 
„Constantin Meissner – pedagog al şcolii poporului”, lucrare 
elaborată de N.C. Enescu, apreciat autor al unei „Istorii a 
pedagogiei”, la Editura Didactică şi Pedagogică 
Bucureşti,1971, recomandându-l învăţătorimii vasluiene, în 
„Vremea nouă” din 1 iulie 1971, îl prezenta astfel pe fostul 
membru al „Junimii” şi colaborator al „Convorbirilor literare”, 
strălucit discipol al lui Maiorescu, pe profesorul şi pedagogul 
Meissner (1854-1942): 

…”Cu o gândire limpede, eliberat de prejudecăţi”, 
„nediriguit de politicianismul îngust şi veros al vremii, 
netulburat de patimi personale, de ambiţiile de parvenire „prin 
mijloace oneroase, atât de cuvenite atunci, Constantin Meissner 
nu avea în vedere decât interesele superioare ale poporului…” 

Reliefând calităţile de pedagog, extrase dintr-un articol 
omagial apărut în 1913, folosit de autorul studiului, recenzentul 
citează: „Când intra în clasă Meissner, scrie un fost ucenic, 
uitai adeseori de profesor, căci profesorul răspândea o naturală 
şi fermecătoare familiaritate de părinte. Freamătul nostru se 
potolea ca prin minune şi vorba profesorului curgea aici 
domoală şi profundă, aici energică şi însufleţită. Era imposibil 
să nu fii atent (…). Când se arăta menirea şi calităţile 
învăţătorului, privirea profesorului ardea, figura lui împrumuta 
lumini de inspiraţie profetică şi cuvântul şi-l însoţea de un gest 
scurt şi apăsat care fixa convingerea. Clasa era atunci un 
automat pe care voia lui o mişca.” 

Şi pentru că semnatarul rândurilor evocatoare n-a avut 
fericirea să-l cunoască pe profesor, în schimb, insista asupra 
omului Meissner cu alte amănunte…” Cultura aleasă, inima 
sensibilă, sentimente de esenţă democratică, amabil, calm, 
senin, comunicativ, „cu un înalt simţ de dreptate şi al datoriei”, 
ferm în convingeri „şi consecvent în susţinerea şi realizarea 
lor”, stăpânit întotdeauna de sentimentul dragostei de patrie şi 
popor, „preocupat neşovăielnic de a fi corect, demn şi folositor 
interesului general”, toate aceste calităţi integrate în fiinţa lui 
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Meissner – rar întâlnite în societatea timpului său 
prestigiu şi autoritate, „putând astfel juca un rol important în 
istoria şcolii româneşti din perioada respectivă”.

* 

Valer Mitru pentru Vaslui – şi nu numai 
mare şi pasionat gazetar. Colaţionarea fie şi numai a articolelor 
publicate în „Vremea nouă” şi înmănuncherea lor într
culegere de texte oferite cititorilor prezentului şi viitorului ar fi 
realizarea unei opere care ar folosi Vasluiului. Sunt prea 
frumoase şi pline de conţinut scrierile sale, pentru ca să rămână 
pierdute în filele de ziar şi bine ar fi dacă cineva s
să realizeze un asemenea îndemn. După cum, pentru că tot 
suntem în perioada când şi pentru unii oameni în viaţă se 
realizează monumente, ar fi cumpănită măsura realizării la 
Vaslui a unui bust al gazetarului care a scris atât de complet 
despre Vasluiul lui Ştefan cel Mare şi nu numai al lui.

* 

Istorici, arheologi, muzeografi, monografi, diferiţi 
cercetători ştiinţifici au scris şi scriu mereu despre trecutul 
Vasluiului. 

…”Cu toate că îşi avea reşedinţa principală la Suceava, 
Ştefan cel Mare a acordat o atenţie aparte Vasluiului, prezenţa 
sa fiind aici de mai multe ori decât în toate celelalte reşedinţe 
domneşti secundare, unde construise curţi domneşti. În iunie
iulie 1454, martie 1465, iulie 1471, iunie-iulie 1472, august şi 
noiembrie 1474, ianuarie şi mai 1495, în februarie 
1497 şi în martie 1502, el se află împreună cu curtea sa la 
Vaslui, scrie I. Caproşu în „File de istorie”  „Vremea nouă” 
nr.24, mai 1969. 

Pe drumul naţional 24, în dreptul satului Munteni de 
Sus, pot fi admiraţi cei mai bătrâni plopi din comuna Tanacu, 
se scria în "Vremea nouă” nr.1103 din 11 septembrie 1971 
foto V. Badea. 

Arbori de diferite alte esenţe străjuiau de o parte şi de 
alta drumul naţional 24 de la Iaşi până dincolo de Bârlad, chiar 
mai departe de Tecuci. Unde sunt secularii de altădată numai 
gospodarii tranziţiei ne pot spune, dar nu au interesul.
drumul naţional 21, în dreptul satului Munteni de Sus pot fi 
admiraţi cei mai bătrâni plopi din comuna Tanacu.

„În Vremea nouă” nr.14/1968 citim: 

…”O alee de plopi ne conduce spre domul înalt ce 
domină împrejurimile… pe aici, în vremuri liniştite, îşi 
munceau pământul oameni harnici. Unul dintre aceştia, după 
cum glăsuieşte legenda, se numea Burcel. Era tare sărac. Şi 
pentru că vite nu avea a fost găsit într-o duminică arând costişa 
cu boi împrumutaţi de la un vecin. Oştenii lui Ştefan (domnul 
se afla în acel timp la Vaslui) au fost tare supăraţi pe bietul 
român, că nu respecta ziua de sărbătoare. De aceea îl înfăţişară 
Domnului. Un frumos motiv de inspiraţie pentru Bardul de la 
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istoria şcolii româneşti din perioada respectivă”. 
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despre Vasluiul lui Ştefan cel Mare şi nu numai al lui. 

Istorici, arheologi, muzeografi, monografi, diferiţi 
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…”Cu toate că îşi avea reşedinţa principală la Suceava, 
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sa fiind aici de mai multe ori decât în toate celelalte reşedinţe 
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noiembrie 1474, ianuarie şi mai 1495, în februarie – martie 
1497 şi în martie 1502, el se află împreună cu curtea sa la 
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Pe drumul naţional 24, în dreptul satului Munteni de 
Sus, pot fi admiraţi cei mai bătrâni plopi din comuna Tanacu, 
se scria în "Vremea nouă” nr.1103 din 11 septembrie 1971 – 

trăjuiau de o parte şi de 
alta drumul naţional 24 de la Iaşi până dincolo de Bârlad, chiar 

Unde sunt secularii de altădată numai 
gospodarii tranziţiei ne pot spune, dar nu au interesul. Pe 

ni de Sus pot fi 
admiraţi cei mai bătrâni plopi din comuna Tanacu. 

…”O alee de plopi ne conduce spre domul înalt ce 
domină împrejurimile… pe aici, în vremuri liniştite, îşi 
munceau pământul oameni harnici. Unul dintre aceştia, după 
cum glăsuieşte legenda, se numea Burcel. Era tare sărac. Şi 

o duminică arând costişa 
cu boi împrumutaţi de la un vecin. Oştenii lui Ştefan (domnul 
se afla în acel timp la Vaslui) au fost tare supăraţi pe bietul 
român, că nu respecta ziua de sărbătoare. De aceea îl înfăţişară 

nspiraţie pentru Bardul de la 

Mirceşti, care consemnează discuţia între Ştefan cel Mare şi 
Burcel în felul următor: „Măi române, să n
nouă, cum te cheamă?/ „Teamă n-am, că sunt român! / Teamă 
n-am că-mi eşti stăpân! / Tu eşti Ştefan Domn 
n lume seamăn n-are / Şi eu sunt Şoiman Burcel, / Puişor de 
voinicel!” Şi mai spune legenda – reaminteşte naratorul în ziar 
– că după acel dialog, Ştefan i-a dăruit lui Burcel vite de muncă 
şi aceste locuri să le stăpânească, iar movila… să
numele…” 

Multe se mai scriau în județul în care numai într
singur sat, Dănești, în timpurile trecute, se născuse trei mari 
nume care au dat umanității trei academicieni, reputații Emil 
Racoviță, savant, explorator,  mare biolog, 1868
Emil Condurachi, 1912-1987 și prof. Grigore T. Popa, 1892
1948, ultimului Universitatea de Medicină 
îi poartă numele,  ceea ce înseamnă, cartea, 
familia mai întâi, își făcuseră datoria. 

„Năluca în pustă”
piramidal

 
Cronică Literară

 
Liliana GHI

        Să vrei să scrii, să poţi să scrii. Iată un deziderat care poate 
sta la îndemâna oricui… dar cum scrii? Aceasta este o întrebare 
care poate stârni controverse referitor la 
consideră că a scrie este  facil. 
Spun acest lucru, deoarece Nicolae Vălăreanu Sârbu nu scrie 
oricum. El se identifică până la nemi
înseamnă univers de la începuturi şi până în nemurire.
Călătoria prin pusta sufletului, trecând ca o nălucă prin 
sentimente pe care le pune la adăpat într
spintecă limpezimea adâncă a iubirii. 
 
Îmi cresc în ochi rugii cu mure,  
au negre sclipiri orbitoare 
care pătrund şi-n fântâni, 
de unde magic scot iubirea 
ce mă caută şi vrea să intre-n ţesuturi, 
dar ciutura-i spartă şi până pe ghizd 
rămâne tot ce-i mai adânc în ea. 
   
Ion Alexandru, în „Vămile Pustiei” spune:
 
„Cine-a fost lăsat în Pustie 
Nu se mai poate întoarce 
Pentru că în Pustie totul curge 
În Pustie totul stă, în Pustie 
Totul curge. Nu există început şi sfârşit.”
  Continuând ideea, la dimensiuni mai puţin fanteziste 
sub lumina blândă a crepusculului biblic, autorul ştie că:
 
Nimic mai milostiv decât lauda Domnului
de teama greşelii devenită păcat 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura    
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Mirceşti, care consemnează discuţia între Ştefan cel Mare şi 
Burcel în felul următor: „Măi române, să n-ai teamă, / Spune 

am, că sunt român! / Teamă 
mi eşti stăpân! / Tu eşti Ştefan Domn cel Mare / Care-

are / Şi eu sunt Şoiman Burcel, / Puişor de 
reaminteşte naratorul în ziar 

a dăruit lui Burcel vite de muncă 
şi aceste locuri să le stăpânească, iar movila… să-i poarte 

țul în care numai într-un 
ști, în timpurile trecute, se născuse trei mari 

ții trei academicieni, reputații Emil 
mare biolog, 1868-1947, istoricul 
și prof. Grigore T. Popa, 1892-

ultimului Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași 
ceea ce înseamnă, cartea, școala și biserica, 

” sau cristalul 
piramidal 

Cronică Literară 

Liliana GHIȚĂ BOIAN – Bucureşti 
 

Să vrei să scrii, să poţi să scrii. Iată un deziderat care poate 
sta la îndemâna oricui… dar cum scrii? Aceasta este o întrebare 
care poate stârni controverse referitor la faptul că mulţi 

Spun acest lucru, deoarece Nicolae Vălăreanu Sârbu nu scrie 
se identifică până la nemișcare cu tot ceea ce 

înseamnă univers de la începuturi şi până în nemurire. 
trecând ca o nălucă prin 

sentimente pe care le pune la adăpat într-o ciutură spartă, 

 

Ion Alexandru, în „Vămile Pustiei” spune:  

Totul curge. Nu există început şi sfârşit.” 
Continuând ideea, la dimensiuni mai puţin fanteziste 

sub lumina blândă a crepusculului biblic, autorul ştie că: 

Nimic mai milostiv decât lauda Domnului 
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ce-mi scormone sufletul 
cu suliţe de sticlă 
 
De fapt de la Dumnezeu până  la păcat este doar un pas care 
poate fi uriaş sau liliputan. Ei bine, Nicolae Vălăreanu Sârbu se 
încumetă  să„ călărească” pusta cu paşi ecveştri
în monotonia ei, frumuseţi ascunse ochiului obişnuit. El 
îndepărtează vălurile cotidianului, ale aşa-zisului hommo 
urbanis pentru  a ne dezvălui valenţe şi elemente rafinate care 
de cele mai multe ori pentru trecătorii neavizaţi sunt 
nesemnificative.  
Da, volumul este ceea ce se vrea să fie. O perlă preţioasă în 
coroana Reginei numită POESIA. 
 
Ca un soare la amiază 
Poezia odihneşte 
  Se pare că Nicolae Vălăreanu Sârbu, fără să fi încheiat 
un contractat cu Eternitatea (poetică) rămâne ancorat cu lanţuri 
de argint în solul creaţiei de unde nu se mai poate desprinde, 
deoarece: 
 
Soarele mă umple cu ziua de mâine, 
mă pune să respir boabe de mărgăritar. 
 
Poezia sa fie se detaşează de lumea reală pentru a accede spre 
alte orizonturi înalte, fie este  puternic ancorată în realitatea 
înconjurătoare. Indiferent de zona spirituală în care se regăseşte 
autorul, acesta ştie că dincolo de orice trăire, simţire sau stare:
 
Nimic nu seamănă cu cea fost, 
sunt ca o piramidă de cristal. 
Sub ea reflexele se trezesc aprinse, 
lumini de platină sfâşiind transparenţa 
dau numerelor o vibraţie binară 
şi secretul numelui se lasă descifrat 
pus ca o aură deasupra de cap. 
 
Iubirea- întruchipată de femeie- este poate, tema favorită, dar 
spre deosebire de Nichita Stănescu unde  aceasta este „leoaică 
tânără” la Nicolae Vălăreanu Sârbu  iubirea se aşterne ca o 
pătură pufoasă de nea peste sufletele catifelate de trecerea 
anilor în amintire. 
 
 
Noaptea iubirii nebune 
nu se loveşte de margini 
şi spintecă printr-o stea 
lumina aromată din trup. 
Într-un  ansamblu armonios construit cu grijă şi delicateţe, 
poemele se risipesc şi apoi se adună în ele însele pentru a forma 
un volum armonios, echilibrat care transmite aşa de mult încât, 
cu siguranţă ne trebuie  ”un anotimp, un an, un timp” pentru a 
pătrunde esenţa şi frumuseţea lui. Pentru că:  
 
Cum altfel se poate ieşi 
din ghearele transpiraţiei reci 
decât prin împăcarea cu sine 
şi pace lăuntrică( ?n.a) 
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la păcat este doar un pas care 
poate fi uriaş sau liliputan. Ei bine, Nicolae Vălăreanu Sârbu se 

să„ călărească” pusta cu paşi ecveştri  şi să găsească 
hiului obişnuit. El 

zisului hommo 
a ne dezvălui valenţe şi elemente rafinate care 

de cele mai multe ori pentru trecătorii neavizaţi sunt 

O perlă preţioasă în 

Se pare că Nicolae Vălăreanu Sârbu, fără să fi încheiat 
un contractat cu Eternitatea (poetică) rămâne ancorat cu lanţuri 

mai poate desprinde, 

Poezia sa fie se detaşează de lumea reală pentru a accede spre 
puternic ancorată în realitatea 

iferent de zona spirituală în care se regăseşte 
autorul, acesta ştie că dincolo de orice trăire, simţire sau stare: 

este poate, tema favorită, dar 
aceasta este „leoaică 

iubirea se aşterne ca o 
pătură pufoasă de nea peste sufletele catifelate de trecerea 

construit cu grijă şi delicateţe, 
poemele se risipesc şi apoi se adună în ele însele pentru a forma 
un volum armonios, echilibrat care transmite aşa de mult încât, 

”un anotimp, un an, un timp” pentru a 

Să-l primim, aşadar în inimile noastre pe cel ce se dezbracă de 
cuvinte, pe Poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu şi să
nemărginirea ardentă a spiritului viu. 
 
 

                 Labirintul enigmelor
 

Prof. Dr. Cornelia PĂUN HEINZEN

 
Partea a treia din ciclul “Vivat Academia!” din cartea 
“Labirintul enigmelor” /”El laberinto de los enigmas”

 
       (…) Studenta îl studie cu atenţie. I se păru că este cam 
ciudat cu aceste explicaţii. “Poate s-
tragic produs. Probabil ţinea mult la soţie”, găsi ea explicaţia, 
după ce se gândi că bărbatul din faţa sa, arată superb. Mult mai 
bine, decât toţi colegii ei de an. Ba, chiar decât cei din anii mai 
mari sau mai mici... 

- Ne vedem la prezentarea de modă, săptămâna viitoare. Eu 
sunt Andra, se recomandă tânăra. 
- Ginică Iulian, spuse bărbatul. Vom veni cu siguranţă. 
                   Fata pleca unduindu-se lasciv, în timp ce Iulian o 
privi atent până ce silueta acesteia dispăru complet din raza 
privirii sale.  
                  Terminase de mâncat, când observă pe masa lor, un 
ziar de ştiri. Iulian îl luă să-l citească, până termina şi Andrei
mâncat. Ştirea zilei era găsirea unui cadavru, tăiat în bucăţi, al 
unei tinere femei. 
- Dă-mi şi mie să-l citesc, spuse Andrei trăgând din mâna 
tatălui său ziarul. Şi-l citi cu plăcere. 
                  Era vineri. Se hotărâseră să se odihnească şi să
numai pe computer pe reţele de socializare. Iulian avea o 
mulţime de admiratoare şi trebuia să le răspundă, mai ales că 
era week-end. Era atractiv şi distractiv în acelaşi timp. Dar crea 
dependenţă... nu mai reuşea să se dezlipescă de computer, după 
ce făcuse pasul acesta. 
                    Duminică, Iulian se îmbrăcă elegant, ca de obicei, 
cu cămaşa sa albă şi blugi. Andrei însă, orice ar fi purtat, tot 
ciudat părea cu faţa şi aspectul său de om bătrân. Părea mai în 
vârstă, chiar decât tatăl său.     
             Profesoara se gătise şi se aranjase exagerat. Se vedea 
clar că doreşte să-l impresioneze pe Iulian. Iar cu meniul 
pregătit se întrecuse pe sine.  
Iulian şi Andrei  s-au simţit răsfăţaţi cu deliciile culinare oferite 
de simandicoasa doamnă. 
- Am fost din nou cu elevii, să-l vizităm pe rege, povesti ea cu 
mândrie, de parcă ar fi căpătat şi ea în acest mod, ceva din 
nobleţea regală. 
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l primim, aşadar în inimile noastre pe cel ce se dezbracă de 
cuvinte, pe Poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu şi să-l păstrăm în 

Labirintul enigmelor 

Prof. Dr. Cornelia PĂUN HEINZEN - Braşov 

Partea a treia din ciclul “Vivat Academia!” din cartea 
“Labirintul enigmelor” /”El laberinto de los enigmas” 

Studenta îl studie cu atenţie. I se păru că este cam 
-a şocat de la accidentul 

tragic produs. Probabil ţinea mult la soţie”, găsi ea explicaţia, 
după ce se gândi că bărbatul din faţa sa, arată superb. Mult mai 

ât toţi colegii ei de an. Ba, chiar decât cei din anii mai 

 
Ne vedem la prezentarea de modă, săptămâna viitoare. Eu 

Ginică Iulian, spuse bărbatul. Vom veni cu siguranţă.  
se lasciv, în timp ce Iulian o 

privi atent până ce silueta acesteia dispăru complet din raza 

Terminase de mâncat, când observă pe masa lor, un 
l citească, până termina şi Andrei de 

mâncat. Ştirea zilei era găsirea unui cadavru, tăiat în bucăţi, al 

l citesc, spuse Andrei trăgând din mâna 

Era vineri. Se hotărâseră să se odihnească şi să stea 
numai pe computer pe reţele de socializare. Iulian avea o 
mulţime de admiratoare şi trebuia să le răspundă, mai ales că 

end. Era atractiv şi distractiv în acelaşi timp. Dar crea 
dependenţă... nu mai reuşea să se dezlipescă de computer, după 

Duminică, Iulian se îmbrăcă elegant, ca de obicei, 
cu cămaşa sa albă şi blugi. Andrei însă, orice ar fi purtat, tot 
ciudat părea cu faţa şi aspectul său de om bătrân. Părea mai în 

Profesoara se gătise şi se aranjase exagerat. Se vedea 
l impresioneze pe Iulian. Iar cu meniul 

au simţit răsfăţaţi cu deliciile culinare oferite 

l vizităm pe rege, povesti ea cu 
mândrie, de parcă ar fi căpătat şi ea în acest mod, ceva din 
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               Andrei îşi aminti zâmbind cum au râs toţi colegii, 
când profesoara ţinu un discurs pompos, tremurând în faţa 
fostului suveran. Pentru ei a fost o distracţie de zile mari, 
deoarece considerau că un rege era ceva de poveste sau din 
filele istoriei, care nu avea nimic în comun cu actualitatea. 
- Am strâns ajutoare cu elevii, pe care le-am distribuit în 
numele regelui, copiilor săraci din satele vecine, continuă 
femeia relatarea, încântată. Dar acum, vreau să-mi încercaţi 
tortul. Sunt maestră în prăjiturile de ciocolată cu frişcă. 

.................................................................... 
               Ştirile de dimineaţă se auziră din autoturismul din faţa 
apartamentului, în care sunetul aparatului era dat la maximum.  
“A fost găsită o profesoară între două vârste, în apartamentul 
său de pe bulevard, tăiată bucăţi. Se pare că ucigaşul intenţiona 
să o transporte în alt loc, dar nu a mai reuşit”, spuse 
prezentatorul şi continuă: „În pădurea Ciolpani a fost găsită, o 
tânără moartă prin strangulare, din care se pare că animalele 
pădurii reuşiră parţial să se înfrupte. Este considerată a fi 
sinucidere”. 
- Mergem joi la prezentarea de modă ? tată, întrebă Andrei. Nu 
am mai văzut aşa ceva. Cred că va fi super ! 
- Este interesant, îl corectă tatăl său. Mi-ai promis că vei vorbi 
corect şi frumos.    

..................                  
   Deşi se îmbrăcaseră elegant, Iulian şi Andrei realizară că faţă 
de cei prezenţi la manifestare, păreau demodaţi. Iulian însă 
arăta bine, ca de obicei, încât acest lucru putea fi trecut cu 

vederea.                                                                                                                                               
Pe podium urcară rând pe rând frumuseţi care-ţi luau ochii. 
Lumina, culorile, muzica, totul era atât de fascinant...  încât 

părea ireal. 
-Uite-o şi pe Andra ! spuse băiatul înmărmurit. Ce frumoasă e 
tată ! Minunată ! Parcă ar fi un înger ! 
              Iulian şi Andrei ar fi dorit ca să nu se mai termine 
niciodată spectacolul. La final, Andra veni la ei. 
- Acum, mergem la club să sărbătorim, spuse tânăra, 
fluturându-şi cu mâna, în joacă, eşarfa roz de la gât. Haideţi ! 
                Iulian nu mai fusese până atunci la un club de noapte. 
Banii ca profesor universitar îi ajungeau, dar gândea că, într-un 
asemenea local se pot cheltui foarte mulţi bani şi doar cei cu 
bani nemunciţi şi-ar putea permite să arunce cu banii, pentru 
aşa ceva. Nu o putea refuza însă pe Andra. Şi, în plus, era şi el 
curios cum este acolo. 
- Dar Andrei ? Nu poate rămâne singur, spuse profesorul. El nu 
are acces acolo. 
- Andrei ? Nicio problemă ! Eu îi cunosc pe băieţii de la intrare. 
Vin mereu aici. Iar băiatul pare destul de mare ca vârstă. Aşa că 
nici nu-l va întreba nimeni dacă are optsprezece ani, spuse 
tânăra. 
               Iulian nu mai dansase de la moartea soţiei. Acum îşi 
aducea aminte de studenţie. Iar cu Andra, totul părea atât de 
uşor. Parcă ar fi avut energie nelimitată şi trebuia să o consume 
imediat. Dansul era o soluţie minunată. Mai greu era pentru 
Andrei. Cu structura sa, părea un urs, care încerca să se mişte. 

.......................... 
             Dimineaţa, Ginică intră în cabinetul catedrei. 
- Aţi auzit ? spuse o profesoară mai în vârstă. O studentă de la 
A.S.E. a fost găsită ştrangulată cu o eşarfă roz, la ieşirea dintr-
un club din centrul capitalei. 
               Se lăsă linişte în incăpere.  

- Nicio problemă, la noi în Berceni, au găsit o prostituată 
incendiată. La ştiri, spuneau că şi-ar fi dat foc singură, continuă 
alt profesor. 

........................................... 
              Veniseră Rusaliile. Iulian şi Andrei merseră, aşa cum 
obişnuiau, la biserică. Şi, ca de obicei, Iulian era asaltat de 
femei, care doreau să-l consoleze după moartea soţiei. Scăpă cu 
greu, rând pe rând, de fiecare. Clementina, o femeie de vreo 
patruzeci de ani, cu ochelari cu dioptrii, faţă de capră şi părul 
strâns într-o coadă de cal nu-l lăsă de niciun fel. Veni după 
Iulian şi-i invită acasă la ea.  
- Am nişte prăjituri grozave. Vă vor place cu siguranţă.  
                 Bărbatul şi copilul se supuseră. Intrară în casa 
femeii. 

........................................... 
                  Dimineaţa, îi sună la uşa apartamentului, vecina. 
-Aţi auzit ? Au găsit-o pe Clementina arsă complet. Şi-a dat foc 
locuinţei. Ce-o fi fost în capul ei?  Doar era credincioasă, spuse 
femeia, continuând repede. Iar o polţistă s-a accidentat mortal 
cu o tiroliană. Ar vrea şi Ina, fiica mea să se dea cu aşa ceva ! 
-Nicio problemă ! Mergem duminică în parcul de distracţii, de 
lângă Bucureşti. Vin şi cu Andrei. Ne vom distra bine. Ne dăm 
şi noi, cu tiroliana, spuse Iulian. 

..................................... 

 
Două metode scripturale într-o carte 
 

Prof.  Lina CODREANU – Huși 
 
Trecem prin evenimentele acestui ev cu atâta 

repeziciune, încât e de mirare că unele persoane mai găsesc 
răgaz să cerceteze şi să mediteze la realităţile veacului trecut, la 
vitregiile vieţii trăite în mod particular, neconsemnate de 
studiile istoricilor, fiindcă în istorie nu pot fi reţinute decât 
aspecte comune, generalizate despre cei care au făcut istorie. E 
vorba despre ororile celui de-al Doilea Război Mondial şi 
urmările acestui flagel în viaţa oraşelor şi a satelor, a familiilor, 
a oamenilor, implicaţi direct ori indirect. Istoria războiului are 
în consistenţa ei două planuri: unul oficializat, la care au acces 
cei interesaţi şi altul, desfăşurat în paralel ori cu întârziere, 
tăcut, neştiut, cu drame şi tragedii umane ce au lăsat adânci 
cicatrici interioare, nevindecabile nici după trei generaţii. Ceea 
ce istoria n-a reţinut, stă în puterea literaţilor să completeze. 
Poate că la acest fapt s-a gândit profesoara Nela Diana Radu-
Grigorescu când a descoperit „secretul bunicilor” şi a înţeles că 
anii trec şi „trag după ei destine şi oameni”, adică poveşti de 
viaţă care nu trebuie să rămână uitate. 
La distanţe majore, editată între Crucificatorul (1999) şi Închis 
pe viaţă (2015), cea de-a doua carte semnată de Nela Diana 
Radu-Grigorescu – Destine –, apărută la Editura Altius 
Academy din Iaşi, în 2004, poartă un titlu simplu, dar care, 
semantic, avertizează asupra fragilităţii fiinţei umane, căci „nu 
este omul este deasupra vremii, ci bietul om sub vremi”, cum 
adânc filosofa cronicarul Miron Costin. De aceea, conflictul 
istorisirii nu e între personaje, ci de proporţii uriaşe, eroii fiind 
nişte pioni mutaţi de circumstanţe belice. 
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Escortat de un Prolog şi un Epilog, romanul are opt 

capitole consistente ca substanţă, şi variate prin viziune şi 
narativitate. Conţinutul romanului îl aşază între prozele realist
psihologice ale perioadei interbelice, cu certe filiaţii 
moderniste. Viziunea naratorului omniscient este obiectivă cu 
inserţii de subiectivitate. Autoarea şi-a focalizat atenţia asupra 
lumii rurale: un sat care prin situarea pe marginea Prutului a 
fost martor şi victimă ororilor generate de participarea la 
război, trecerii coloanelor de soldaţi, fie din armata nemţilor, 
fie din cea a ruşilor, inamici ori aliaţi, în atac sau în retragere. 
Peste satele sărăcite plutea groaza morţii, „moartea putea veni 
de oriunde, căci războiul nu este doar al soldaţilor, ci şi a celor 
rămaşi acasă şi, pentru aceştia din urmă, e posibil să fi fost mult 
mai greu” (p. 9).  

Romanul nu are părţi constitutive denumite, însă 
autoarea şi-a conceput romanul pe două paliere de realitate: 
numeroasa familie ţărănească a lui Costin şi Mariei
traiectoria singulară a unuia dintre feciori, Marin / David 
Oswald.  

Primul tablou duce abrupt cititorul în timpul desfăşurării 
războiului care marchează viaţa familiei, căci stâlpul 
gospodăriei, dar şi feciorii mai mari, Marin şi Mitriţă, fuseseră 
mobilizaţi pe front. Nevasta rămăsese să ducă greul şi să 
trăiască îngrijorarea şi spaima vremurilor, având mulţi copii de 
hrănit, de aceea „gândurile îi măcinau fruntea zi de zi şi
adânceau brazdele de pe obraz îmbătrânind-o” (p. 11). Ea 
defineşte tipologia femeii ca mater familias, care traversează 
grave momente ale existenţei. Pentru aceasta, naratoarea 
deviază cursul obiectiv pe focalizarea internă 
femeii, care se amplifică pe măsură ce primejdiile o 
împresoară.  

Mariei i-au rămas în grijă cinci minori, nu primea ajutor 
de niciunde, nu avea o persoană matură cu care să se sfătuiască, 
de aceea trecea prin filtrul minţii şi al inimii inconvenientele la 
zi (pierderea animalelor, seceta şi hrana insuficientă, 
recalcitranţa copiilor, lipsa veştilor de cei trei plecaţi pe front) 
ca şi dramele ce puteau urma. Şi se vor întâmpla, desigur: 
copilul Florinel moare, Ana, fata cea mare care ajuta cât de cât 
la întreţinerea familiei este siluită şi se îneacă în apa Prutului. 
Străină în sat, numai singurătatea îi dădea mamei capacitatea să 
cumpănească lucrurile. N-o interesa „gura satului” şi nici 
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, romanul are opt 
capitole consistente ca substanţă, şi variate prin viziune şi 
narativitate. Conţinutul romanului îl aşază între prozele realist-
psihologice ale perioadei interbelice, cu certe filiaţii 

mniscient este obiectivă cu 
a focalizat atenţia asupra 

lumii rurale: un sat care prin situarea pe marginea Prutului a 
fost martor şi victimă ororilor generate de participarea la 

, fie din armata nemţilor, 
fie din cea a ruşilor, inamici ori aliaţi, în atac sau în retragere. 
Peste satele sărăcite plutea groaza morţii, „moartea putea veni 
de oriunde, căci războiul nu este doar al soldaţilor, ci şi a celor 

tia din urmă, e posibil să fi fost mult 

Romanul nu are părţi constitutive denumite, însă 
a conceput romanul pe două paliere de realitate: 

a lui Costin şi Mariei Lare şi 
a unuia dintre feciori, Marin / David 

Primul tablou duce abrupt cititorul în timpul desfăşurării 
războiului care marchează viaţa familiei, căci stâlpul 
gospodăriei, dar şi feciorii mai mari, Marin şi Mitriţă, fuseseră 

rămăsese să ducă greul şi să 
trăiască îngrijorarea şi spaima vremurilor, având mulţi copii de 
hrănit, de aceea „gândurile îi măcinau fruntea zi de zi şi-i 

o” (p. 11). Ea 
, care traversează 

grave momente ale existenţei. Pentru aceasta, naratoarea 
deviază cursul obiectiv pe focalizarea internă – neliniștea 
femeii, care se amplifică pe măsură ce primejdiile o 

, nu primea ajutor 
de niciunde, nu avea o persoană matură cu care să se sfătuiască, 
de aceea trecea prin filtrul minţii şi al inimii inconvenientele la 
zi (pierderea animalelor, seceta şi hrana insuficientă, 

ei plecaţi pe front) 
ca şi dramele ce puteau urma. Şi se vor întâmpla, desigur: 
copilul Florinel moare, Ana, fata cea mare care ajuta cât de cât 
la întreţinerea familiei este siluită şi se îneacă în apa Prutului. 

mamei capacitatea să 
o interesa „gura satului” şi nici 

nepăsarea sătenilor. La toată urma, femeia se comporta identic, 
fiindcă toţi duceau cu ei rana înfricoşării de a nu reuşi să facă 
faţă greutăţilor.  

Veştile contradictorii de pe front frângeau speranţa că 
toţi se vor întoarce teferi acasă şi că vor putea relua viaţa de 
dinainte. Întorşi de pe front pentru câteva zile ori pentru câteva 
ore, bărbaţii erau de nerecunoscut: slabi şi bolnavi, cu haine 
rupte şi neîngrijiţi, plini de păduchi şi marcaţi de coşmaruri. „În 
ziua de azi, Marie, cei morţi sunt mai fericiţi ca noi, căci Iadul 
e pe pământ, iar Raiul foarte departe”, rosteşte cu năduf Costin 
Leru. 

Din exterior, abrutizarea vieţii de familie a schimbat 
comportamentul oamenilor. Maria şi
toleranţă faţă de fiica mai mare, care-
Rana i-a rămas deschisă pentru toată viaţa şi nu a avut tăria să 
se deculpabilizeze, cel puţin în faţa Ioanei, care, la rândul ei va 
pierde orice brumă de înţelegere şi-şi va părăsi familia. 

Simultan, asupra oamenilor se abăteau ostilităţile 
colaterale războiului cu o repeziciune ameţitoare: din satele 
vecine soseau refugiaţii care se aciuau în păduricea de pe deal; 
foamea şi seceta determina sătenii să
dinspre Prut veneau trupe de nemţi prăfuiţi, vlăguiţi şi 
înfometaţi; o bubuitură puternică anunţa părăsirea satului de 
către nemţi şi, pe urma lor, sosirea vertiginoasă a ruşilor. 
Oamenii se ascundeau din nou, fiindcă în orice moment puteau 
fi ţinta vreunui soldat, din orice armată ar fi fost. Cu oarece 
iscusinţă, copiii Traian şi Ioana „au ascuns” vaca în bălăriile 
din cimitir, asigurând astfel sursa de lapte, dar bomba căzută a 
sfârtecat-o. Cu mult curaj, Maria şi-
Ioana) de barbaria ruşilor. Noii veniţi erau dezordonaţi, lacomi 
şi neţinând cont de nicio regulă, răspândeau teroare: „Într
timp foarte scurt nemţii şi ruşii lăsaseră spaima şi durerea în 
sufletul acestor nevinovaţi. Era destul, prea destul pentru 
fiecare în parte. Imagini de coşmar aveau să bântuie somnul 
unor copii ce se născuseră într-un timp pe care nu
Nu asta însemna viaţa, nici măcar pentru bătrânii care erau 
căliţi şi care la rândul lor cereau lui Dumnezeu ultimii ani de 
linişte. Oricum, viaţă nu mai era pentru nimeni căci era gonită 
de moarte” (p. 102). De pe front soseau veşti şi, arar, câte un 
sătean se întorcea să-şi vadă familia. Familia Mariei se 
destrăma încet-încet: cu gândul să plece pe front, imberbul 
Traian a fugit la oraş iar Irina a părăsit casa, fiecare cu norocul 
lui.  

Abrutizaţi de circumstanţele flagelului mondial, oamenii 
nu şi-au pierdut sensibilitatea şi dramul de umanitate. De pildă, 
venit din focul luptei, neras şi flămând, într
tandreţe, Costin Leru sărută nevestei genunchiul rănit de coasă 
aşa cum în amărăciunea ei, Maria aprinde o lumânare la 
căpătâiul neamţului muribund.  

Casa a rămas goală şi mama, în aşteptarea lui Marin, 
devenise „o absenţă vie”, prăbuşindu
„Fiecare îşi luase partea sa din sufletul mamei şi uitaseră să o 
mai aducă înapoi” (p. 141).  
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nepăsarea sătenilor. La toată urma, femeia se comporta identic, 
fiindcă toţi duceau cu ei rana înfricoşării de a nu reuşi să facă 

pe front frângeau speranţa că 
toţi se vor întoarce teferi acasă şi că vor putea relua viaţa de 
dinainte. Întorşi de pe front pentru câteva zile ori pentru câteva 
ore, bărbaţii erau de nerecunoscut: slabi şi bolnavi, cu haine 

păduchi şi marcaţi de coşmaruri. „În 
ziua de azi, Marie, cei morţi sunt mai fericiţi ca noi, căci Iadul 
e pe pământ, iar Raiul foarte departe”, rosteşte cu năduf Costin 

Din exterior, abrutizarea vieţii de familie a schimbat 
Maria şi-a pierdut limita de 

-şi va pune capăt zilelor. 
a rămas deschisă pentru toată viaţa şi nu a avut tăria să 

se deculpabilizeze, cel puţin în faţa Ioanei, care, la rândul ei va 
şi va părăsi familia.  

Simultan, asupra oamenilor se abăteau ostilităţile 
colaterale războiului cu o repeziciune ameţitoare: din satele 
vecine soseau refugiaţii care se aciuau în păduricea de pe deal; 
foamea şi seceta determina sătenii să-şi sacrifice animalele; 
dinspre Prut veneau trupe de nemţi prăfuiţi, vlăguiţi şi 
înfometaţi; o bubuitură puternică anunţa părăsirea satului de 
către nemţi şi, pe urma lor, sosirea vertiginoasă a ruşilor. 
Oamenii se ascundeau din nou, fiindcă în orice moment puteau 
i ţinta vreunui soldat, din orice armată ar fi fost. Cu oarece 
iscusinţă, copiii Traian şi Ioana „au ascuns” vaca în bălăriile 
din cimitir, asigurând astfel sursa de lapte, dar bomba căzută a 

-a salvat fetele (Irina şi 
oana) de barbaria ruşilor. Noii veniţi erau dezordonaţi, lacomi 
şi neţinând cont de nicio regulă, răspândeau teroare: „Într-un 
timp foarte scurt nemţii şi ruşii lăsaseră spaima şi durerea în 
sufletul acestor nevinovaţi. Era destul, prea destul pentru 

re în parte. Imagini de coşmar aveau să bântuie somnul 
un timp pe care nu-l ceruseră. 

Nu asta însemna viaţa, nici măcar pentru bătrânii care erau 
căliţi şi care la rândul lor cereau lui Dumnezeu ultimii ani de 

m, viaţă nu mai era pentru nimeni căci era gonită 
de moarte” (p. 102). De pe front soseau veşti şi, arar, câte un 

şi vadă familia. Familia Mariei se 
încet: cu gândul să plece pe front, imberbul 

r Irina a părăsit casa, fiecare cu norocul 

Abrutizaţi de circumstanţele flagelului mondial, oamenii 
au pierdut sensibilitatea şi dramul de umanitate. De pildă, 

venit din focul luptei, neras şi flămând, într-un gest de insolită 
Leru sărută nevestei genunchiul rănit de coasă 

aşa cum în amărăciunea ei, Maria aprinde o lumânare la 

Casa a rămas goală şi mama, în aşteptarea lui Marin, 
devenise „o absenţă vie”, prăbuşindu-se lent în ea însăşi: 

i luase partea sa din sufletul mamei şi uitaseră să o 
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O dată cu risipirea membrilor familiei în afara satului, 
autoarea fragmentează epica romanului, urmărind meandrele 
vieţii trăite de Irina, care va ajunge infirmieră într
campanie ca „loc de trecere: spre moarte, spre locurile matale 
pentru cei răniţi grav – sau înapoi pe front” (p. 125, 
Câteva pagini despre front dovedesc abilităţi de mare 
narativitate, fie prin stăpânirea ansamblului, fie prin puterea 
detaliului, amintind de autenticitatea viziunii lui Camil Petrescu 
din romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 
război. Naratoarea are abilităţi de utilizare a verbelor şi 
substantivelor în prezentarea scenelor devălmăşiei generate în 
sat de prezenţa soldaţilor. Aidoma, descrie mişcarea de pe linia 
întâi a frontului, unde jocul imaginilor se derulează rapid, cu 
amestec de eroism şi spaimă, foamete şi gemete, ordine şi 
răpăituri de mitraliere, ţărână înroşită şi trupuri sfârtecate… 
Chiar dacă mai existau întâmplări bucuroase, eroii nu aveau 
timp să le trăiască, tăvălugul evenimentelor fiind necruţător. 
Doar sfârşitul războiului înfloreşte chipul oamenilor cu lumina 
bucuriei şi oamenii rămân în aşteptarea veştilor despre cei 
dragi, de viaţă ori de moarte. Dintre toţi copiii, numai Mitriţă s
a întors pentru a continua firul vieţii în satul natal.

Pentru autenticitatea stilistică, o menţiune specială 
merită folosirea oralităţii atât prin activarea regionalismelor, cât 
mai ales prin arta dialogală. Replica şi contrareplica sunt 
spontane şi coerente, tăioase şi subtile, nişte „pauze active”, aş 
zice, care pregătesc desfăşurarea unor evenimente importante. 
De pildă, disputa dintre copiii Ioana şi Traian ori dintre mama 
Maria şi Ana, fata cea mare. 

În structura romanului, discursul epic este 
fiindcă Nela Diana Radu-Grigorescu alege tehnica 
planurilor narative: viaţa familiei Leru dintr-un sat sărăcit de 
război cu destinul individual al unuia dintre feciori, Marin / 
David Oswald, care ajunge în lumea marilor bogătaşi. În 
America, viaţa şi numele lui Marin se schimbă radical, obţine o 
moştenire considerabilă, este trădat de amantă şi de prieten, 
renunţă la tot, ia sub tutelă o copilă orfană şi ajunge în sat exact 
la momentul când preotul trebuie să-i pomenească numele 
alături cu al celor „urcaţi la ceruri”. Totul ţine de miraculos şi 
firul epic e, în paşi rari, o schiţă narativă neconvingătoare. 
Alternanţa invadează şi latura stilistică, în locul desfăşurării 
monografice şi al portretului emblematic fiind preferată 
„scena” delimitată, cu personaje fade, schematice şi în vizibilă 
criză de personalitate.  

Cele două planuri par exerciţii de imaginaţie scrise de 
două mâini scriptoriceşti. Prima absoarbe naratarul, a doua 
rămâne zonă de tampon, ca o probă de respiraţie între două 
avânturi. Fiind o carte din 2004, cred că autoarea a realizat ori 
mai are multe proiecte literare care pot da măsura talentului 
artistic. 
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O dată cu risipirea membrilor familiei în afara satului, 
autoarea fragmentează epica romanului, urmărind meandrele 
vieţii trăite de Irina, care va ajunge infirmieră într-un spital de 

: spre moarte, spre locurile matale – 
sau înapoi pe front” (p. 125, s.n.). 

Câteva pagini despre front dovedesc abilităţi de mare 
narativitate, fie prin stăpânirea ansamblului, fie prin puterea 
detaliului, amintind de autenticitatea viziunii lui Camil Petrescu 

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 
toarea are abilităţi de utilizare a verbelor şi 

substantivelor în prezentarea scenelor devălmăşiei generate în 
sat de prezenţa soldaţilor. Aidoma, descrie mişcarea de pe linia 
întâi a frontului, unde jocul imaginilor se derulează rapid, cu 

m şi spaimă, foamete şi gemete, ordine şi 
răpăituri de mitraliere, ţărână înroşită şi trupuri sfârtecate… 
Chiar dacă mai existau întâmplări bucuroase, eroii nu aveau 
timp să le trăiască, tăvălugul evenimentelor fiind necruţător. 

nfloreşte chipul oamenilor cu lumina 
bucuriei şi oamenii rămân în aşteptarea veştilor despre cei 
dragi, de viaţă ori de moarte. Dintre toţi copiii, numai Mitriţă s-
a întors pentru a continua firul vieţii în satul natal. 

menţiune specială 
merită folosirea oralităţii atât prin activarea regionalismelor, cât 
mai ales prin arta dialogală. Replica şi contrareplica sunt 
spontane şi coerente, tăioase şi subtile, nişte „pauze active”, aş 

nimente importante. 
De pildă, disputa dintre copiii Ioana şi Traian ori dintre mama 

În structura romanului, discursul epic este fragmentat, 
Grigorescu alege tehnica alternării 

un sat sărăcit de 
război cu destinul individual al unuia dintre feciori, Marin / 
David Oswald, care ajunge în lumea marilor bogătaşi. În 
America, viaţa şi numele lui Marin se schimbă radical, obţine o 

t de amantă şi de prieten, 
renunţă la tot, ia sub tutelă o copilă orfană şi ajunge în sat exact 

i pomenească numele 
alături cu al celor „urcaţi la ceruri”. Totul ţine de miraculos şi 

narativă neconvingătoare. 
Alternanţa invadează şi latura stilistică, în locul desfăşurării 
monografice şi al portretului emblematic fiind preferată 
„scena” delimitată, cu personaje fade, schematice şi în vizibilă 

două planuri par exerciţii de imaginaţie scrise de 
două mâini scriptoriceşti. Prima absoarbe naratarul, a doua 
rămâne zonă de tampon, ca o probă de respiraţie între două 
avânturi. Fiind o carte din 2004, cred că autoarea a realizat ori 

cte literare care pot da măsura talentului 

 
 

OGLINZILE PRIETENI

 de Viorel CÂTEA

                        Bibl. Elena OLARIU -

Volumul  de versuri ”Oglinzile prieteniei” semnat de 
învățătorul - poet Viorel CÂTEA, a 
Editurii ”24 de ore”, Iași, 2019. Cu o ”schiță de portret” 
semnată de  distinsul poet Horia Zilieru 
amintirile de acasă ale poetului, adică din inima Răducăneni
ului, au fost ca un motto transmis suflete
preponderență ”visul mamei” sale. Cum este  și un fin trubadur 
al muzicii clasice și romantice, poezia acestuia îmbină taina 
Cuvântului, a Literei și a solfegiului 
sensibilitate aparte. 

Uneori ”cu gândul acoperit î
”aruncând privirea-n depărtare” își amintește literam frumoșii 
ani ai copilăriei, alături de fratele mai mic, Cătălin, de mama, 
Violeta și de tata, Vasile, casa de ”acasă” înconjurată de pomi 
fructiferi, scrânciobul  din frânghie de  sub
toamnele-toamne când ”evantaiul răsfira ”prin pletele
cu parfum  de mere busuioace sau pere claps. Poartă acest 
”veșmânt în sufletu-i” și voit sau  nevoit în colțul cristalinului o 
”lacrimă de stea” i se prelinge pe obraz.  Zâm
violete de lumină”  nostalgice amintiri îl cuprind trezindu
în suflet primii fiori ai iubirii, primele declara
date ființei iubite, ”jocul dorului” adolescentin rămânând  în 
sufletul acestuia ca o floare ce nu s-a  ofi
dusă în depărtarea ”copilăriei” când ”de ce
prima pagină, totul în juru-i fiind plin de mistere, gândul tainic 
mirându-se de fiecare mișcare a ”fluturelui”, ”lumina de pe 
cer”, de ce nu ”roua florilor”. 
 ”Prima ninsoare” îl surprinde cu ”fruntea lipită de 
umărul mamei”, acum în ”gânduri” fiind cuprins de ”zăpada 
timpului” care l-a înțelepțit spiritualicește și  ramuri albe, albe 
din păru-i curg alene prin timp. Cine 
legene timpul prin ”corăbii de gheață” să alerge ”pe drumuri 
neumblate” de unde să culeagă și să pună într
amintiri care i se vor derula prin fața ochilor ca niște ”oglinzi 
diametrale”. Ce-l despart de îngerul păzitor, ”demonii” fiin
sale mai  traversându-i trupul;  cu 
acum ”a buzelor”, în rugăciune și ”plânsul” neplâns al 
sufletului pribeag pe pământ ca și trupul de altfel, poetul caută 
iluminarea.  Sau aflarea  adevărului prin în
Dar vai, acest adevăr presupune mult foc lăuntr
care arderea interioară este ca  aceea  a unui opai
obroc. Nu pentru a nu se cunoaște lumina
degrabă pentru a se înțelege pe sine însuși. Focul acesta lăuntric 
presupune lumina interioară  dar și mortificarea
Nașterea din nou sau renașterea  cum frumos spune poetul 
”viitorul nescris văzut doar prin raze sticloase”.
 Așa îi apare în vis o ”contopire” nedeslușită , un fel de 
spălare a ”cămarei sufletului”, acolo să pătrundă lumina. ”Ca 
un copil născut în miez de noapte” penitentul ”se resemnează”; 
trecerea omului-pământ spre ”malul de dincolo de tăcere” este 
ca și cum altădată Moise a trecut împreună cu evreii Marea 
Roșie. Greu dar nu imposibil. Greu dar nu singur ci 
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OGLINZILE PRIETENIEI 

de Viorel CÂTEA 

-  Răducăneni, Jud. Iași 

Volumul  de versuri ”Oglinzile prieteniei” semnat de 
poet Viorel CÂTEA, a apărut sub îngrijrea  

și, 2019. Cu o ”schiță de portret” 
semnată de  distinsul poet Horia Zilieru – Iași din care aflăm că 
amintirile de acasă ale poetului, adică din inima Răducăneni-
ului, au fost ca un motto transmis sufletește de către părinți, cu 

ță ”visul mamei” sale. Cum este  și un fin trubadur 
și romantice, poezia acestuia îmbină taina 

și a solfegiului – armonie ce duce la o 

Uneori ”cu gândul acoperit în ceață”, artistul 
și amintește literam frumoșii 

ani ai copilăriei, alături de fratele mai mic, Cătălin, de mama, 
și de tata, Vasile, casa de ”acasă” înconjurată de pomi 

fructiferi, scrânciobul  din frânghie de  sub nuc,  verile-veri, 
toamne când ”evantaiul răsfira ”prin pletele-i adieri 

cu parfum  de mere busuioace sau pere claps. Poartă acest 
și voit sau  nevoit în colțul cristalinului o 

”lacrimă de stea” i se prelinge pe obraz.  Zâmbind  ”cu raze 
violete de lumină”  nostalgice amintiri îl cuprind trezindu-i-se 
în suflet primii fiori ai iubirii, primele declarații, cu timiditate 

ței iubite, ”jocul dorului” adolescentin rămânând  în 
a  ofilit. Privirea rămâne 

dusă în depărtarea ”copilăriei” când ”de ce-urile” erau  pe 
i fiind plin de mistere, gândul tainic 
șcare a ”fluturelui”, ”lumina de pe 

” îl surprinde cu ”fruntea lipită de 
umărul mamei”, acum în ”gânduri” fiind cuprins de ”zăpada 

țelepțit spiritualicește și  ramuri albe, albe 
i curg alene prin timp. Cine știe, autorul ar fi voit să 

ță” să alerge ”pe drumuri 
și să pună într-un ”șirag” 
ța ochilor ca niște ”oglinzi 

l despart de îngerul păzitor, ”demonii” ființei 
 ”mișcarea” automată de 
și ”plânsul” neplâns al 

și trupul de altfel, poetul caută 
iluminarea.  Sau aflarea  adevărului prin înțelepciunea divină. 
Dar vai, acest adevăr presupune mult foc lăuntric, un creuzet în 
care arderea interioară este ca  aceea  a unui opaiț ținut sub 

ște lumina-i de mâine, ci mai 
țelege pe sine însuși. Focul acesta lăuntric 

și mortificarea trupului. 
șterea din nou sau renașterea  cum frumos spune poetul 

”viitorul nescris văzut doar prin raze sticloase”. 
șa îi apare în vis o ”contopire” nedeslușită , un fel de 

spălare a ”cămarei sufletului”, acolo să pătrundă lumina. ”Ca 
în miez de noapte” penitentul ”se resemnează”; 
pământ spre ”malul de dincolo de tăcere” este 

și cum altădată Moise a trecut împreună cu evreii Marea 
șie. Greu dar nu imposibil. Greu dar nu singur ci 
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îndeaproape sprijinindu-te de Umărul lui Dumnezeu. Dar până 
să ajungă la ”linia necuprinsă” a cuprinsului, ”ceasuri întregi 
(...) plutește într-o mecanică” unde o ”mută gravita
către neant și în același timp îl coboară cu picioarele pe 
pământ... Drumul spre galaxii nefiind permis oricărui însetat. 
”În plânsul  ploii” de afară, poetul se întoarce la via
Femeia-pământ, plămâdită și frământată din lut galben
ars de atâta  jertfă a strămoșilor îl trezește la realitate: cu 
mâinile pieptene, mângâie  părul acesteia și vede și simte chiar 
că  prin mâini ”îi curge-albastra zare” – Iubirea, ”pururea 
iubirea”, cea care ne  va mântui. 
 Voit sau nu, ochii îi  lăcrimează cu ”lacrimi de iubire”, 
bucuria sufletului; prin ploaie, ”lunecând pe umbre”, pictează 
”curcubee” pe care să le ofere ființei iubite, culorile acestuia  
semnificând  deopotrivă ambrozia din care va gusta penitentul 
la  nemurire. Începutul și sfârșitul... ”cine  va merge până la 
sfârșit (...) acela  Fiul meu se va numi”... Cine,  Doamne, cine?
Pe drumul spiralat pe care singur și l-a ales traversează ”
răsfirate, dealuri și păduri”, odihnindu-și oboseala trupului la 
umbra ”mărului din drum”. Lacrimile soarelui 
lacrimă”, răsărite la colțul ochilor ca niște  cristale lichide îl 
face pe poet să se  protejeze de ”arșița din vară”, din vara 
trupului mustos încă care se prezintă a fi aidoma ”arborilor 
tăcuți”, ”împovărați în amorțire” cu fructele coapte, coapte; 
sufletul pelerinului  se prezintă a fi ”veșnic proscris” aici pe 
pământ, el însuși fiind un copac bine mirositor 
poartă” înmiresmează zarea cu parfumu-i dar ale cărui aripi ”se 
frâng ușor”... Bătrânul poet, nu de ani, ci plin de înțelepciune, 
retrăiește cu  nostalgie prima iubire – ”iubire pură”, când în 
”ascuns, platonic și barbar” scria pe frunze – raze de lumină ale 
amiezii timpului,  de care ființa iubită nu a știut nicicând; 
privirea, pe ascuns către ființa iubită, neșansa  de a o îmbrățișa 
sunt ca ”un pumnal  în inimă, înfipt, nepermis de adânc”. 
totuși aceasta îl va trezi la realitate: nu există iubire perfectă! 
Sau,  aceasta presupune o jertfă continuă din partea 
amândurora. Se regăsește;  calea pribegiei și a regăsirii de sine: 
Biserica. Spre ”seara Învierii”, pașii îl opresc la poarta 
Mănăstirii Voroneț; strigătul ”de clopot care
pelerini la adunare și ascultare ”fără întoarcere din timp” și 
”lumina lină ce pogoară” când ”Duhul Sfânt” se a
drumeții obosiți de atâta cale  le reamintește de măritul voievod 
Ștefan. Și de atunci este într-o  continuă căutare, lini
sufletului oferindu-i posibilitatea de a vedea lumea prin altă 
prismă. Devenit un fin observator, poartă în suflet  candoarea 
”florilor de cireș”, ”sărută în taină pământul” pe care l
străbunii noștri, pământ al cărui sete a fost astâmpărat de 
sângele martirilor pentru credință și tremură  ”ca un stejar 
bătrân” la tunetele vuinde ale timpurilor și ”ploilor năuce”..
 ”Sub zidurile Crucii – ultima Golgotă”,  pelerinul
se regăsește; Dumnezeu a binecuvântat România 
Ierusalim, Grădina Edenului  de altădată fiind astăzi ”Grădina 
României”, pentru că Marele Creator a văzut în suferin
lacrimile neîncetate a acestui obidit popor credin
 Bucuria  de a intra în posesia acestui volum de 
”Oglinzile prieteniei” m-a determinat să-i foiletez 
ci de mai multe ori paginile unde am redescoperit  propria 
copilărie cu giumbușlucurile ei, cu anii de suferință, acestea  
nelipsind din viața fiecăruia  și cu conștientizarea faptul
toate aceste încercări sunt portițe  spre înnaintarea spre cele 
înalte. 
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Bucuria  de a intra în posesia acestui volum de versuri 
i foiletez – nu  o dată, 

ci de mai multe ori paginile unde am redescoperit  propria 
șlucurile ei, cu anii de suferință, acestea  

ța fiecăruia  și cu conștientizarea faptului că 
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  Viața este așadar, un șir de scări spiralate pe care 
trebuie să le urci cu atenție; unora le este teamă, altora le 
produce o stare de vomă. În general urcu
atenție, atenție, atenție. Și răbdare. E greu urcușul, dar trebuie 
să privim înapoi cu ochiul minții,  să privim înapoi, căci, la 
urma urmei societatea este cea care te vrea cât te vrea dar 
niciodată nu-ți recunoaște valoarea. Asta implică inferioritatea 
unora și dorința de dominare al altora. De aceea, frumos ar fi să 
lăsăm să curgă de la sine evenimentele, pentru că, nu
”cine va da primul cu piatra, de piatră va muri...!” Am trăit 
atare experiențe și am concluzionat un lucru: oamenii mari, 
stau în umbră. Nu că le-ar fi frică de ceva sau cineva. Nu. 
Efectiv, vor să rămână curați. Ce trebuie mai mult?!

 
Poeme din anticamera vie

de Marcel MIRON
 

                                           Recenzie  
                
                        Bibl. Elena OLARIU -
 
         Volumul de versuri  ”Poeme din anticamera vie
apărut la Ed. Timpul, Iași, 2020. Cu o prefață semnată de 
Mircea Platon, istoric și critic literar, volumul mai sus amintit 
face o incursiune – prin Cuvântul scris, a omului care, încă de  
la naștere și prin trecerea timpului ca pelerin, în permanență 
învață: să fie om, să formeze și să formeze, ”Cateheză” care
aduce bucurie sufletească, dorință de a trece cu bine ”Marea 
Roșie” prin vâltorile  sale inerente.  Pentru cel  ce caută să afle 
Adevărul, trebuie mai întâi ” să se îmbrace în porfiră” precum 
”fiii de împărați/ magii de la răsărit/ căutând urma stelei/ spre 
umbra peșterii din Betleem” Odată ajunși la destinație, izvorul 
vieții – Crucea, îi va oferit ”potirul” din care să soarbă ”apa 
sângerândă” ce-l va  duce  la cunoaștere. Dar vai!
Este ca nașterea din nou de unde nu se va mai putea întoarce la 
lumesc... și atunci, precum ”Moș crăciun”, continuu va folosi 
brațele spre binecuvântare, va împarte ”mâinile 
stânga și în dreapta bucurii nesperate și sieși, suferințe văzând 
în  jurul său ”amar de pruncime” pe ”cărarea vie
său pelerinaj  autorul ”pe sprânceana dealului Galatei” acolo în 
bătătura domnească a  domnitorilor moldavi, unde vestita 
mănăstire este înconjurată de un zid viu de pădure seculară 
”printre frunzele/ ce foșnesc spre înserare” retrăiește cu ochiul 
minții evenimentele care s-au derulat în timp de regii no
preoți de credința pe care am primit
generație și, iluminarea despre care vorbește Sfânta Scriptură 
legată de ”stejarul lui Avraam dim Mambre” 
focul nestins al Sfintei Treimi îl desparte pe om de ce este al 
omenescului..., ”mâine” autorul fiind ”ma
suferințe”.(Copacii lui Cassian) Văzând lumea prin altă 
prismă din a  acumula, a aduna nimicuri trecătoare, sufletul 
poetului se transformă prin a dărui. Și care este cel mai fumos 
dar?! Indubitabil Icoana. A Mântuitorului, a Maicii Domnului, 
a diferiților sfinți, a Sfintei Treimi. Icoane care, tăcute, stau 
suprapuse ”într-un magazin aglomerat”, graba lumească  
”indiferentă” alergând după nisipul  din clepsidră care se scurge 
încet dar se scurge...  

Exemplu personal a celui  care trăie
suferindă a icoanelor lăsate precum ”copiii la orfelinat” pe care 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura    
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ție, atenție, atenție. Și răbdare. E greu urcușul, dar trebuie 

ții,  să privim înapoi, căci, la 
urma urmei societatea este cea care te vrea cât te vrea dar 

ți recunoaște valoarea. Asta implică inferioritatea 
și dorința de dominare al altora. De aceea, frumos ar fi să 

lăsăm să curgă de la sine evenimentele, pentru că, nu-i așa, 
”cine va da primul cu piatra, de piatră va muri...!” Am trăit 

țe și am concluzionat un lucru: oamenii mari, 
ar fi frică de ceva sau cineva. Nu. 
ți. Ce trebuie mai mult?! 

Poeme din anticamera vieții  
Marcel MIRON 

-  Răducăneni, Jud. Iași 

Poeme din anticamera vieții” a 
și, 2020. Cu o prefață semnată de 

și critic literar, volumul mai sus amintit 
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și în dreapta bucurii nesperate și sieși, suferințe văzând 

în  jurul său ”amar de pruncime” pe ”cărarea vieții”. În lungul 
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Văzând lumea prin altă 
prismă din a  acumula, a aduna nimicuri trecătoare, sufletul 

Și care este cel mai fumos 
dar?! Indubitabil Icoana. A Mântuitorului, a Maicii Domnului, 

ților sfinți, a Sfintei Treimi. Icoane care, tăcute, stau 
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nimeni nu i-a voit dar s-au născut... Așa este și cu credința. 
Dacă nu o trăiești, ești ca o mamă care nu vede  și nu simte 
maternitatea și darul acesta pe care i l-a dat Dumnezeu.(Dar)  

Cu ”sufletul pustiit”, privind în  zare ca în ”fața unei 
rame/ prin care fereastra/ se conturează/pe tărâmul celălalt”, 
inima poetului sângerează; atâta indiferență, atâta ipocrizie, 
atâta dezbrăcare de caracter al unui față de celălalt care se 
traduce libertate, îi amintește de familia primordială: ”Adam și 
Eva” și ispitele inerente prin care au trebuit să treacă  pentru a 
deveni nemuritori... Jugul sau Crucea cu care s-au înhămat 
trebuia dus până la capăt. Dar frumusețea trupului cu care 
Stăpânul o înzestrase pe Eva ispitește  pe diavol și ”tălpile îi 
ard fierbinte / pe casa lui de foc” Dacă Adam își privește 
însoțitoarea ca pe o ”lumină necunoscută”, Eva, văzând atâta 
forță și vitalitate la Adam, o atrage comparându-l cu un 
”trunchi viu/ sau o stană de piatră” Pentru că tăria acestuia este 
foarte mare. Ispita la fel. Mușcând  din mărul cunoașterii 
binelui și răului, inima îi ”sângerează” privind cu tristețe la 
liniștea pierdută și ”urmele celei plecate”Cine vrea să urmeze 
Lui Hristos,  trebuie să meargă pe Calea îngustă și spiralată  cu 
”blândețe” în suflet, cu lumină în ochi, ca o floare ”ce înflorește 
dimineața în zori” Adevărul îi va arâta că nu i-a fost în ”zadar 
călătoria spre stele” acolo unde va descoperi Viața. Dar atenție 
”la cădere” dacă te ”va ispiti al peșterilor zvon”, ”căderea”  să 
nu fie definitivă. ”pasărea, și ea sângerată de moarte” va ști cât 
și cum să se  ”topească/ în lumile de plumb” penitentul, ”în 
taină” urmărind-o îndeaproape și ascultându-i până la înfiorare 
”blându-i gângurit”. 

Aceasta este cărarea pe care trebuie s-o urce și s-o 
coboare  ”lovindu-se unii de alții”(...) ”ca stelele din buzunarul 
lui Dumnezeu”, să-și ducă solitari greaua Cruce și ”cu ochi 
blânzi/ să se privească” ca niște ”veșnici îndrăgostiți”. Mai 
mult, să-și cânte unul altuia ode de iubire. (Cărarea) 

 ”Iubirea” în ochii poetului este  ”ca un buchet de 
trandafiri”, prin ursușul  ”spinos” către înflorire, florile 
timpului – ca focul, ”îi străpung inima”; plânsul  mut al 
sufletului este alinat de ”vântul blând/ce mângâie pe trecători 
cu parfumul  din această grădină de foc... Iubirea, așadar, este 
forma clocotindă a sufletului; penitentul nu are liniște, nu se 
mai regăsește, nu are somn, căutarea fiindu-i continuă. Ajuns 
”la marginea timpului” unde se sfârșesc cele materialicești, 
unde ”ultima picătură de apă din care să ieși viului viu” 
căutătorul descoperă Adevărul din Viață: Botezul. Botezul pe 
care l-a  primit și Mântuitorul Hristos prin  Ioan Botezătorul, 
botezul de  foc prin care ”mintea (...) vorbește mut” nu prin  
cuvinte ”zgomotoase” și,  ”noul botezat” – în” haină invizibilă, 
ca și timpul” se face nevăzut atunci  când voiește, și ascultat  
când este chemat. Iar ”numele celui botezat este cunoscut – 
firește, doar de ”Părintele ceresc” 

De multă vreme nu am mai citit astfel de versuri! 
Poate la Ioan Alexandru sau Cezarina Adamescu. Poate 
Constantin Străchinaru ori Radu Gyr – ”bătrâni copaci cu 
scorburi”  la umbra cărora se adăpostesc cei însetați sau trudiți, 
unde încearcă să afle tainele demiurgului cel captivat de 
cuvântul divin, unde se adună și privighetoarea dar și șerpii. ”În 
taină”, ”fac terapie spirituală” pregătind neîncetat călătorii 
acestui timp pentru ”cărările intergalactice” Sunt acei bătrâni 
înțelepțiți de vreme, binecuvântați de Dumnezeu, acei îngeri cu 
părul înzăpezit înainte de vreme, cu ”obraji tomnateci”, cu 

trupurile ”dureros brăzdate” dar cu bucuria inconmensurabilă 
că nu peste multă vreme îi ”așteaptă înflorirea noului anotimp”. 

Începând cu ”aluviunile Dunării (...)Apostolul (...) 
cum altădată ”Petru al Moldovei” este ”purtătorul de vise, 
penițe și pene de lebădă”, ”Chemarea” acestuia la ”dansul 
vieții/pe luciul apelor volburate”  presupune multă renunțare la 
sine, un  fel de mortificare a trupului și simțurilor, dezvortându-
i-se în schimb dprința de purificare, de de iubire către cele 
înalte, spirituale și de căutarea  Adevărului; acesta fiind Iubire. 
Iubirea dezinteresată. Dar pentru aceasta continuu este ”la 
poarta ispitei” dintre bine și rău, drumul spiralat spre urcuș 
necesitând renunțare,  sărăcie, credință, sfâșiere, penitentul 
fiind mereu ”un cărbune aprins” ce din dragoste pentru 
divinitate ”arde precum tămâia cu  bună mireasmă/spre slava 
tronului său”. 

”Codrii albaștri” din pădurile blânde sau mai puțin 
prin care traversează zilnic și până la” adâncurile putrezite/ale 
codrilor milenari” îi amintesc de strămoșii noștri lăsați gaj de 
cunoaștere și credință prin ”cântecele de vitejie/ și baladele de 
haiducie (...) ale toreadorilor/ îmbrăcați în togi de heruvimi sau 
taumaturgi. Ca un ”copac rănit” egumenul, între  adevăr și 
minciună, între bucurie lăuntrică și fos sufletesc, sacrificant, 
”cu lumânarea aprinsă” în miez de noapte caută.;”inima 
zdrobită”, aici  face trimitere la anii  grei de  detenție a  lui 
Nicolae Steindhard și botezul acestui  ”căutător prin stele/ și 
lumile în surpare” și lumina duhovnicească coborâtă prin darul 
Duhului Sfânt în formă de porumbel ”trimisul Domnului”, 
devenind de acum ”ochiul lui Dumnezeu”. ”Câți în Hristos v-
ați botezat (...) în Hristos v-ați și/mbrăcat”, temnița devenind 
propria ”mănăstire” în care  paznicii torționari/ păzeau schitul 
pe dinafară. 

Ce poezie profundă care la prima citire par niște 
versuri obișnuite ca mai apoi să te trimită la ”Ambrozie”, acea 
plantă crescută  pe maidane  sau margine de drum, pe ”pământ 
virgin”adică care încă din ”tulpina fragedă” revasră ” prin 
glasul sălbatec” fiori de moarte. Un fel de fecioară-stană de 
piatră care încet, încet, devorează trupul și în același timp cu 
trupul te leagă de păcat, de păcatul originar și ”te oxigenează” 
cu ajutorul Marelui Stăpân... 

”Poarta pădurilor încuiate” ca și ”număratul copacilor” 
este strigătul sfâșietor al penitentului – veșnic îndrăgostit de o 
himeră, de o fată-fecioară, prin venele-i ”nervii” fiindu-i 
amorțiți iar ”bucuria” înscrisă  în marea  carte a vieții fiind 
”iarba ancestrală/din care cerbii rod/anotimpurile reci”; și el și 
ea, sunt doi călători  în timp: ”ca nemuritorul Ioan/ce poartă 
capul pe tipsie” și ea ca”Veronica/fecioara sfințită lumii/cu 
sudoarea drumețului însângerat”. Cei doi au ales dimpreună, în 
”nesomnul nopții/ să alerge spre Golgota” unde iisus ”le 
zâmbește din năframa însângerată”... până să li se dechidă 
”fântânile cerului” din grădinile de jos, pământești adică, cu 
ochi senini, albaștri și plini de speranță privesc răsăritul de 
soare înrourat pe frunze, pe  flori, pe picioarele ale căror 
încălțări s-a rupt de adâta căutare și jertfelnicie. Răcoarea 
dimineții și roua care le spală picioarele sunt ca apa vie ce-i 
însuflețește în fiecare zi până la asfințitul  materialicesc când el, 
sufletul  se va elibera din această închisoare vremelnică. Atunci 
” atât de mult dorita/inima Creatorului” îi va salva de chin și se 
vor regăsi ca două suflete libere. 

Să lăsăm cititorul să facă incursiune în continuare în 
”Poemele din anticamera vieții”, Marcel Miron, poetul-preot, 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura    
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încă de la începuturi fiind un ardent căutător al Cuvântului, 
pentru ca ”spre asfințit” noi pelerinii acestui pământ” să ne 
regăsim/să redescoperim ” taina  în ”cuvintelor scrise” în 
Sfânta Scripură,  din Cântarea Cântărilor, ”un vis cu apă 
păsări” unde ea, ”marea cântă în zgomot asurzitor” iar ”păsările 
se cuibăresc pe vârfurile/coloanelor de apă”... Pe ”dinlăuntru” 
sufletul plânge iar pe ”dinafară se usucă”,  trecerea ” din iad în 
rai” presupunând atâta înțelepciune încât să conștienizezi că 
”lumea n-o poți îndrepta”; cât privește ”raiul” rămân povești 
pentru cei dragi pe care-i poți îmbrățișa și prin care ”tainic” 
suferi de iadul martiriului; ”moartea” în toată această vreme ”se 
plimbă/dureros prin tine/fără s-o poți birui”. Este ca un ”șarpe” 
care te ucide încet, încet, sufocându-te, ”trupul acestuia 
”cetate de vin comestibil/ doar pentru furnic” nu cei ce
Crucea până la capăt, rămânând pentru eternitate ”fără 
înviere”... 

Cassian Maria Spiridon, spunea, afirma despre 
”Marcel Miron că este un Adam liric din inima căruia se
nu doar lujerul de floare al Evei, ci și cuvântul ce s
în toate culorile poeziei din Cartea vieții”. Parafrazându
spune că poemele poetului-preot sunt descoperirea Adevărului 
din  Marea Cartea a  Vieții, el însuși încercând prin ”somnul 
nemuritor/ să învăluie prin nori de tăcere,  recapitularea lini
neliniștirilor noastre” nemaifiind un osândit la moarte ci mai 
degrabă un opaiț care să ne lumineze calea, atât  ât o mai fi. La 
fiecare. 

Din tainele vieții și  ale Universului, de 
prof. Scarlat Demetrescu

Jurn. Ion N. OPREA 

            Citesc acum o carte foarte interesantă care se nume
”Din tainele vieții și ale Universului” scrisă de prof. Scarlat 
Demetrescu. Cu siguranță ați citit-o. Are 393 de pagini 
scrisă mărunt ceea ce face dificilă citirea. Pentru că mă 
interesează o voi copia. Mi-a dat-o vecina care este doctori
Mi-i jenă să o rețin prea mult pentru că citesc în ea numai când 
am timp, s-o copii ?  m-a cuprins în dialog un prieten, cenaclist 
și dânsul, mare amator de lecturi și bibliografii.  

Despre Scarlat Demetrescu am aflat că s

Bucureşti la 26 iulie 1872. A absolvit Facultatea de Ştiinţe din 

Bucureşti, devenind profesor de ştiinţe naturale şi geografie. A 

desfăşurat o devotată muncă de dascăl la Liceul 

Liceul Gh. Lazăr, iar  simultan o intensă activitate de profesor 

şi publicist, a fost  subdirector la Senat, geolog la Institutul 

Geografic al României şi a condus revista spiritualistă "

Haşdeu".  Cu moartea s-a întâlnit  în 11 octombrie 1945, în 

Bucureşti. 

Pe lângă numeroasele manuale de botanică şi zoologie 

apărute între 1913 şi 1929 a  publicat  următoarele lucrări : 
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încă de la începuturi fiind un ardent căutător al Cuvântului, 
țit” noi pelerinii acestui pământ” să ne 

regăsim/să redescoperim ” taina  în ”cuvintelor scrise” în 
pură,  din Cântarea Cântărilor, ”un vis cu apă și 

păsări” unde ea, ”marea cântă în zgomot asurzitor” iar ”păsările 
se cuibăresc pe vârfurile/coloanelor de apă”... Pe ”dinlăuntru” 
sufletul plânge iar pe ”dinafară se usucă”,  trecerea ” din iad în 

țelepciune încât să conștienizezi că 
ți îndrepta”; cât privește ”raiul” rămân povești 

ți îmbrățișa și prin care ”tainic” 
suferi de iadul martiriului; ”moartea” în toată această vreme ”se 

ți birui”. Este ca un ”șarpe” 
te, ”trupul acestuia – 

”cetate de vin comestibil/ doar pentru furnic” nu cei ce-și duc 
Crucea până la capăt, rămânând pentru eternitate ”fără 

ria Spiridon, spunea, afirma despre 
”Marcel Miron că este un Adam liric din inima căruia se-nalță 

și cuvântul ce s-a îmbrăcat 
Parafrazându-l pot 

reot sunt descoperirea Adevărului 
ții, el însuși încercând prin ”somnul 

nemuritor/ să învăluie prin nori de tăcere,  recapitularea liniștii/ 
știrilor noastre” nemaifiind un osândit la moarte ci mai 

lumineze calea, atât  ât o mai fi. La 

ale Universului, de 
prof. Scarlat Demetrescu 

Jurn. Ion N. OPREA - Iași 

Citesc acum o carte foarte interesantă care se numește 
ții și ale Universului” scrisă de prof. Scarlat 

o. Are 393 de pagini și este 
scrisă mărunt ceea ce face dificilă citirea. Pentru că mă 

o vecina care este doctoriță. 
țin prea mult pentru că citesc în ea numai când 

a cuprins în dialog un prieten, cenaclist 
 

at Demetrescu am aflat că s-a născut în 

Bucureşti la 26 iulie 1872. A absolvit Facultatea de Ştiinţe din 

Bucureşti, devenind profesor de ştiinţe naturale şi geografie. A 

desfăşurat o devotată muncă de dascăl la Liceul Sf. Sava şi 

ultan o intensă activitate de profesor 

subdirector la Senat, geolog la Institutul 

Geografic al României şi a condus revista spiritualistă "B. P. 

în 11 octombrie 1945, în 

le manuale de botanică şi zoologie 

următoarele lucrări : 

"Viaţa dincolo de mormânt" (1928); "

(1932); "Cercetări în domeniul metapsihic şi spiritist

"Din tainele vieţii şi ale universului" (1939), a conferenţiat

cadrul Societăţii spiritiste "B. P. Haşdeu

Despre Scarlat Demetrescu, 

destul de puţine date biografice, lipsind şi fotografii cu Domnia 

sa. Într-un fel, imaginea sa postumă copiază 

anonimatul autorilor antici chinezi, al căror nume, nemenţionat 

pe carte, era socotit neimportant faţă de opera în sine. Pentru 

noi, Scarlat Demetrescu se identifică cu opera sa literară 

spiritualistă, continuând ceea ce începuse Bogdan Petrice

Haşdeu, marele precursor spiritist. Deşi a fost un om de ştiinţă 

şi un pedagog dedicat ştiinţelor naturale, Scarlat Demetrescu a 

rămas în posteritate mai ales prin cartea sa de căpătâi "

tainele vieţii şi ale universului". Stilul său literar curgăto

impregnat de iubire pentru oameni, imaginile plastice necesare 

înţelegerii unor subiecte abstracte, empatia cu cititorul, 

viziunea de ansamblu asupra istoriei şi diverselor forme de 

organizare umană de pe glob, şi mai ales nemărginita admiraţie 

faţă de creaţie şi Creator – toate acestea sunt magistral 

sintetizate în prefaţa autorului la opera sa "

ale universului", pe care o redăm mai jos:

  "M-am hotărât să dau la iveală acest tratat pentru ca 

omul să-şi potolească întrucâtva sete

mistere ce-l înconjoară. 

              Ştiu de pe acum că, după ce va parcurge câteva pagini, 

cititorul se va opri din lectură, punându

unde ştie autorul cărţii de aceste mistere ale 

universului?"   Întrebarea e firească şi merită să primească un 

răspuns. Prezenta lucrare este fructul comunicărilor entităţilor 

spirituale superioare, Lumini ale Cerului, care au revelat 

Adevărul câtorva iubiţi fraţi ai lor de pe pământ. La aceste 

comunicări am adăugat, în prima carte a lucrării, cunoştinţele 

ezoterice publicate până în prezent, în a doua carte vorbind 

doar Cerul prin trimişii săi. 

   Aşadar această lucrare este un mănunchi de 

cunoştinţe adunate de la diferiţi autori, din relatările marilor 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura    
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" (1928); "Greşeli din alte vieţi" 

Cercetări în domeniul metapsihic şi spiritist" (1933); 

" (1939), a conferenţiat  în 

. P. Haşdeu". 

  spune Wikpedia, avem 

destul de puţine date biografice, lipsind şi fotografii cu Domnia 

un fel, imaginea sa postumă copiază modestia şi 

anonimatul autorilor antici chinezi, al căror nume, nemenţionat 

pe carte, era socotit neimportant faţă de opera în sine. Pentru 

noi, Scarlat Demetrescu se identifică cu opera sa literară 

spiritualistă, continuând ceea ce începuse Bogdan Petriceicu 

Haşdeu, marele precursor spiritist. Deşi a fost un om de ştiinţă 

şi un pedagog dedicat ştiinţelor naturale, Scarlat Demetrescu a 

rămas în posteritate mai ales prin cartea sa de căpătâi "Din 

". Stilul său literar curgător şi 

impregnat de iubire pentru oameni, imaginile plastice necesare 

înţelegerii unor subiecte abstracte, empatia cu cititorul, 

viziunea de ansamblu asupra istoriei şi diverselor forme de 

organizare umană de pe glob, şi mai ales nemărginita admiraţie 

toate acestea sunt magistral 

sintetizate în prefaţa autorului la opera sa "Din tainele vieţii şi 

", pe care o redăm mai jos: 

am hotărât să dau la iveală acest tratat pentru ca 

şi potolească întrucâtva setea de a cunoaşte marile 

Ştiu de pe acum că, după ce va parcurge câteva pagini, 

cititorul se va opri din lectură, punându-şi întrebarea: "Dar de 

unde ştie autorul cărţii de aceste mistere ale 

e firească şi merită să primească un 

răspuns. Prezenta lucrare este fructul comunicărilor entităţilor 

spirituale superioare, Lumini ale Cerului, care au revelat 

Adevărul câtorva iubiţi fraţi ai lor de pe pământ. La aceste 

rte a lucrării, cunoştinţele 

ezoterice publicate până în prezent, în a doua carte vorbind 

Aşadar această lucrare este un mănunchi de 

cunoştinţe adunate de la diferiţi autori, din relatările marilor 
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lucizi spirituali pe care i-a avut pământul până acum, dar mai 

ales din comunicările primite de la marile Lumini 

cereşti.   Desigur, adevărurile descrise în acest tratat vor depăşi 

înţelegerea mulţimii. Numai entităţile spirituale evoluate le vor 

înţelege, aprecia, sorbi cu nesaţ, până la ultima pagină. Cei care 

încă nu se ridică la nivelul acestor destăinuiri, vor zâmbi, 

socotindu-le fantezii, rătăciri ale unor minţi bolnave. Acestora 

le recomand cu insistenţă să închidă cartea şi să nu o mai 

citească, deoarece, într-adevăr, le tulbură mintea şi mersul 

vieţii.   Să dea Domnul ca Lumina, ca adevărurile expuse în 

această operă, să se reverse în sufletele semenilor mei, iar 

razele ei binefăcătoare să-i conducă pe calea binelui şi a iubirii. 

   Comparând viaţa omului primitiv cu aceea a omului 

din ţările civilizate de azi, constatăm o prăpastie imensă. Într-

adevăr, în primele timpuri omul era atât de neştiutor, încât îşi 

ducea viaţa aproape ca un animal. Gol, flămând, gonit de fiare, 

omul rătăcea să-şi astâmpere foamea, când pe marginea mărilor 

- adunând plantele sau animalele aruncate de valuri, când prin 

păduri - culegând fructele arborilor, când prin câmpii - 

smulgând rădăcini şi tulpini suculente. 

   Azi omul civilizat se răsfaţă în locuinţe comode şi 

somptuoase, îşi procură hrană peste necesar, se împodobeşte cu 

haine scumpe, iar mintea i se înalţă de la preocupările 

animalice de altădată la probleme subtile, invenţii minunate, 

descoperiri ştiinţifice, subiecte care ajung până la infinit: suflet, 

spirit, nemurire, Tatăl - Creatorul lumilor. 

   Cu toată această ascensiune infinită a minţii 

omeneşti, adâncindu-se în studiul materiei şi al forţelor ce o 

animă, savantul constată că este înconjurat de o infinitate de 

enigme, de o serie nesfârşită de mistere.   Într-adevăr, suntem 

foarte departe de punctul de unde am pornit, dar mai este mult 

până la ajungerea progresului final, destinat globului terestru pe 

care vieţuim. Azi comunicăm peste mări şi continente, zburăm 

spre înălţimile cerului şi străbatem adâncul mărilor. Ne 

minunăm de câte ştim, de câte am realizat, şi cu toate acestea, 

atâtea probleme frământă mintea omenească, aşteptându-şi 

soluţia, încât ne îngrozim de numărul şi profunzimea 

lor.   Comparând cunoştinţele noastre actuale cu cele pe care ni 

le rezervă viitorul, obţinem o relaţie asemănătoare cu raportul 

dintre o picătură de apă şi apa unui ocean. Cunoaştem multe, 

dar cu toate acestea, putem spune că nu ştim nimic, faţă de câte 

suntem chemaţi să aflăm. 

   Azi omenirea a făcut un pas pe treapta evoluţiei, 

motiv pentru care nu mai este nevoie ca aceste cunoştinţe să fie 

atât de ascunse. Nu se mai şoptesc la ureche, nu se mai 

propovăduiesc prin păduri, temple ori munţi izolaţi, ca în alte 

vremuri, ci se scriu şi se pun la îndemâna tuturora; dar chiar şi 

în zilele noastre încă nu pot fi înţelese decât de foarte 

puţini.   Omul a ajuns azi la un alt nivel moral şi intelectual, şi 

pentru a se înălţa, i se oferă asemenea cunoştinţe, asimilate cu 

nesaţ de cei chemaţi, de cei pregătiţi spiritual. Aceste 

cunoştinţe vor contribui la schimbarea conduitei omului, la 

lărgirea orizontului concepţiei sale despre viaţă şi natură, 

pregătindu-l pentru o viaţă mai bună şi mai iubitoare. 

   Cititorule, citeşte cu răbdare şi atenţie această carte 

de ştiinţă şi filosofie cerească, pentru că îţi va lumina şi înălţa 

sufletul."  

Scarlat Demetrescu 

POST-MORTEM 

Iată o mărturie inedită a dr. Sorin Modreanu - Banat, 

din cartea sa "Cartea spiritului" (Ed. Lucman, 2007), în 

legătură cu profesorul Scarlat Demetrescu:"Cu aproximativ un 

an înainte de decesul său, profesorul parapsiholog Scarlat 

Demetrescu, ce locuia pe aceeaşi stradă din Bucureşti cu 

autorul acestor rânduri, văzându-mi interesul faţă de 

fenomenele paranormale, mi-a anunţat următoarea precogniţie: 

"Când voi fi dincolo, îţi voi trimite un semnal din lumea 

spirituală". 

În ziua înmormântării, la cimitirul Bellu, în momentul 

când, ca şi ceilalţi, m-am aplecat asupra sicriului să-i sărut 

mâna de adio, am avut sentimentul telerecepţiei, manifestată 

printr-o puternică apăsare asupra ambelor tâmple preţ de 8-10 

secunde." (pag.147). 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura    
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...Închin această carte generației tinere care va 

cunoaște prin ea de unde vine, pentru ce s-a născut 

duce după moartea sufletului. 

Închin această carte celui care a fost în

Khaladan, în a cărui casă din  Ierusalim Domnul nostru Iisus 

Christos a luat cea din urmă cină, împreună cu ucenicii săi, 

care s-a întrupat în neamul nostru, sub numele de Bogdan

Petriceicu Hașdeu. 

Închin această carte Celui care mi-a luminat calea 

vieții, Celui care de atâtea ori îmbracă haina de om 

Parsifal, Rasik, Melchisedek, Hermes, Moise, Osimandias...

totuși este Stăpânul suprem al planetei Pământ.  

Să fie copiată pentru a o avea, facă fiecare cum va 

socoti, dar de citit trebuie citită, cei care au mor

intui că și i-au regăsit și pot sta de vorbă împreună, ca în cazul 

cărților Dumitru Constantin Dulcan. 

 „Academician  Zoe Dumitrescu 
Bușulenga – har  și vocație în cultura 

românească” 

 
Ioan GRĂMADĂ - scriitor 

 Câpulung Moldovenesc

            La 20 august s-au împlinit 100 de ani de la na
ilustrului profesor și om de aleasă  
Dumitrescu-Bușulenga evenimentul a debutat cu o slujbă 
de pomenire, oficiată de un sobor de preoți și diaconi, în 
altarul de vară al Mânăstirii Putna. 

          Referindu-se la genialitatea poetului nostru na
universal, distinsa doamnă sublinia
eminescologică pe măsura mileniului III, abia acum începe, 
anticipând că previziunile științifice ale poetului odată 
descoperite, vor fi atât de valoroase, încât noi cititorii vom fi 
mai contemporani cu Eminescu, decât însăși contemporanii săi 
de leat”. 

                   Despre această mare personalitate a vie
românești,avea să-și amintească preotul Nicolae Cojocaru din 
Câmpulung Moldovenesc, doctor în științe teologice și doctor 
în etnologie, în cartea sa „În drum spre Forum, Jurnal filozof
prin  culturi, religii și civiIizații” (apărută în anul 2018 la 
Editura Lidana) din care citez: „Când am ajuns la Academia di 
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ției tinere care va 

a născut și unde se 

Închin această carte celui care a fost înțeleptul 

Ierusalim Domnul nostru Iisus 

Christos a luat cea din urmă cină, împreună cu ucenicii săi, și 

a întrupat în neamul nostru, sub numele de Bogdan 

a luminat calea 

ții, Celui care de atâtea ori îmbracă haina de om – Ar juna, 

Moise, Osimandias...și 

 

iată pentru a o avea, facă fiecare cum va 

socoti, dar de citit trebuie citită, cei care au morți, citind-o, vor 

și pot sta de vorbă împreună, ca în cazul 

Zoe Dumitrescu 
și vocație în cultura 

scriitor și muzeograf, 
Câpulung Moldovenesc 

au împlinit 100 de ani de la nașterea 
 cultură, Zoe 

debutat cu o slujbă 
ți și diaconi, în 

se la genialitatea poetului nostru național și 
universal, distinsa doamnă sublinia:„Cercetarea 

mileniului III, abia acum începe, 
științifice ale poetului odată 

descoperite, vor fi atât de valoroase, încât noi cititorii vom fi 
și contemporanii săi 

Despre această mare personalitate a vieții culturale 
și amintească preotul Nicolae Cojocaru din 

științe teologice și doctor 
în etnologie, în cartea sa „În drum spre Forum, Jurnal filozofic 

ărută în anul 2018 la 
: „Când am ajuns la Academia di 

România din Roma în 1995, cu prilejul participării mele la 
Simpozionul Internațional de Etnologie, doamna Acad. prof. 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga era de ceva vreme directoare a 
Institutului cultural româno-italian, fiind bine cunoscută în 
cercurile culturale ale Capitalei. Ne-a primit cu căldură 
seară a organizat cu ocazia Simpozionului un concert de pian în 
sala de festivități a prestigioasei instituții.

          Am ascultat și câteva voci în acompaniament de pian. S
a cântat muzică de Mozart, de Bethoven, de Bach. Nu 
doamna profesoară Zoe se pricepe așa de bine la muzică. Pe 
parcursul concertului, la anumite intervale, 
interesante cu privire la piesele interpretate, explica
fiind ca un întinerariu de suflet în lumea muzicii.

          M-a impresionat felul ei de a expune cu multă abilitate 
teorii de cea mai bună clasă, despre compozi
muzică, în întreg cadrul european. A fost o seară de neuitat de 
audiții și admirație ce mi-a rămas în suflet până astăzi”. 

          Și autorul acestui eseu își amintește că a lecturat cu mare 
plăcere, fiind un pasionat al călătoriilor, c
umoristic”, volum apărut în 1980, scrisă de acad.
Dumitrescu-Bușulega la întoarcerea sa dintr
prin câteva  capitale europene din care a consemnat, printre 
altele, aceste cugetări înțelepte: 

          „Fiecare se oprește și se adapă din această undă tânără și 
clară, al cărei murmur se acordă dumnezee
mai adânc omul universal”. 

          „Scopul unei călătorii bine făcute 
acela de a te întoarce acasă mai bun, mai în
spre orizontul fără de sfâșit al umanității”. 

          Cu binecuvântarea Î.P.S. Părintele Calinic, Arhiepiscopul 
Sucevii și Rădăuților, joi 20 august, 2020, a început la 
Mânăstirea Putna, cea de-a XII-a edi
„Academician Zoe Dumitrescu-Bușulenga, har și creație
cultura română. Maica Benedicta – 100”

          Colocviul s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a 
reunit numeroase personalități din lumea universitară, literară, 
religioasă și artistică. Din partea Arhiepisco
Rădăuților a luat parte Î.P. Părinte Damaschin Dorneanu, 
Episcopul vice al Arhiepiscopiei. 

          A urmat un moment de evocare la mormântul Maicii 
Benedicta care în ultimii ani intrase în cinul călugăresc, 
mormânt aflat după dorința sa testamentară, în Cimitirul 
Mânăstirii Putna, lângă cel al duhovnicului său, un om 
deosebit. 

          Parcursul sărbătorii a urmat la Centrul Cultural 
„Mitropolit Iacob Puteneanul”. Cei prezen
vernisarea expoziției Acad. Zoe Dumitrescu
vizitat Sala dedicată distinsei personalită
piese  de mobilier: biblioteca și numeroase obiecte care au 
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România din Roma în 1995, cu prilejul participării mele la 
țional de Etnologie, doamna Acad. prof. 
șulenga era de ceva vreme directoare a 

italian, fiind bine cunoscută în 
a primit cu căldură și într-o 

seară a organizat cu ocazia Simpozionului un concert de pian în 
ți a prestigioasei instituții. 

și câteva voci în acompaniament de pian. S-
a cântat muzică de Mozart, de Bethoven, de Bach. Nu știam că 

șa de bine la muzică. Pe 
rvale,  a făcut comentarii 

interesante cu privire la piesele interpretate, explicațiile sale, 
fiind ca un întinerariu de suflet în lumea muzicii. 

a impresionat felul ei de a expune cu multă abilitate 
teorii de cea mai bună clasă, despre compoziții și actori de 
muzică, în întreg cadrul european. A fost o seară de neuitat de 

a rămas în suflet până astăzi”.  

Și autorul acestui eseu își amintește că a lecturat cu mare 
plăcere, fiind un pasionat al călătoriilor, cartea „Periplu 
umoristic”, volum apărut în 1980, scrisă de acad. prof. Zoe 

șulega la întoarcerea sa dintr-o amplă călătorie 
capitale europene din care a consemnat, printre 

ște și se adapă din această undă tânără și 
clară, al cărei murmur se acordă dumnezeește cu ceea ce are 

„Scopul unei călătorii bine făcute și adânc înțelese, este 
acela de a te întoarce acasă mai bun, mai înțelept, mai deschis 

șit al umanității”.  

Cu binecuvântarea Î.P.S. Părintele Calinic, Arhiepiscopul 
și Rădăuților, joi 20 august, 2020, a început la 

a ediție a colocviului 
șulenga, har și creație  în 
100”    

șurat pe parcursul a două zile și a 
ți din lumea universitară, literară, 

și artistică. Din partea Arhiepiscopiei Sucevii și 
ților a luat parte Î.P. Părinte Damaschin Dorneanu, 

A urmat un moment de evocare la mormântul Maicii 
Benedicta care în ultimii ani intrase în cinul călugăresc, 

estamentară, în Cimitirul 
Mânăstirii Putna, lângă cel al duhovnicului său, un om 

Parcursul sărbătorii a urmat la Centrul Cultural 
„Mitropolit Iacob Puteneanul”. Cei prezenți, au asistat la 

ției Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga și au 
vizitat Sala dedicată distinsei personalități, unde se află expuse 

și numeroase obiecte care au 
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aparținut Maicii Benedicta. Cu acest prilej, a fost lansată 
CARTEA cu numărul 12 și Caietele de la Putna, cu dezbater
comentarii și intervenții, care au completat agenda primei Zile 
a colocviului putnean. 

          În cartea de onoare a Mânăstirii, am văzut, un vizitator
participant la EVENIMENTE  a notat și lăsat această 
mărturisire care m-a impresionat: „La  Putna ar
venim în fiecare  an, ca să nu uităm să plângem române

 

PANDEMIA  sau suntem un pumn de 
pământ 

 
Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iaşi

 

Mergem împotriva curentului: copiii, ascultă 

sloganurile ”Stați acasă, Stați în casă”! și, nu le 

că sunt privați de libertate. Cei în vârstă – atât de singuri, nu  

pot să-și cumpere o pâine, din bruma de pensie pe care o 

primesc după   ani lungi de muncă la stat; vecini nu au că sunt 

plecați dincolo, iar câinii, în bătătură, urlă a pust

Apocalipsă, așa cum scrie la Sfânta Carte… Oamenii, cu măști 

până la ochi, precum  femeile în Islamism, și cu mănuși, sunt 

îndeaproape urmăriți de pustia de poliție locală, jandarmerie și 

poliția-poliție – fiii noștri de fapt, de parcă noi su

vor să arunce în aer pământul… 

Stăm acasă, privim pe fereastră cum altădată de

liberi și ne tâmpim creierul cu televizorul și declarațiile unui 

”manivelă” îmbrăcat machiavelic în haină de legionar. Cum  

burta ghiorțăie continuu – nimeni  nu s-a așteptat la atare  Stare 

de necessitate, mă văd obligată să ies în societate ”înfă

precum mumiile, să-mi cumpăr de ale gurii. Numai că unii 

chiar au făcut  EXCES DE... NECESITATE. 

           Duminică, așadar.. Ultima duminica din MARTIE. Z

focului. Zeul Luminii... Populatia Romaniei, mai mult sau mai 

putin, este in... putrefactie. Nu ai voie să... intri, nu ai voie să 

ieși...Mă trezesc cu oarecare stare de... necesitate. Nu am 

morcov, sunt abonată la lapte – nu al înțelepciunii, căci 

românilor le cam lipsește. Ziceam sunt abonată la lactate, adică 

brânză și smântână dar și pentru o   pâine. Acasă mă aștepta o 

cratiță cu borș de fasole; mi-am zis să iau și ceva ceapă verde. 

E bun borșul cu mămăligă rece și ceapă. Apoi ridichi și salată. 

Cu fasole prajită, Doamne, Doamne ce salată iese!... Numai că 
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ținut Maicii Benedicta. Cu acest prilej, a fost lansată 
și Caietele de la Putna, cu dezbateri, 

și intervenții, care au completat agenda primei Zile 

, am văzut, un vizitator-
și lăsat această 

Putna ar trebui să 
an, ca să nu uităm să plângem românește”. 

PANDEMIA  sau suntem un pumn de 

Răducăneni, jud. Iaşi 

Mergem împotriva curentului: copiii, ascultă 

ți acasă, Stați în casă”! și, nu le vine să creadă 

atât de singuri, nu  

și cumpere o pâine, din bruma de pensie pe care o 

primesc după   ani lungi de muncă la stat; vecini nu au că sunt 

ți dincolo, iar câinii, în bătătură, urlă a pustie. Un fel de 

șa cum scrie la Sfânta Carte… Oamenii, cu măști 

și cu mănuși, sunt 

ți de pustia de poliție locală, jandarmerie și 

ștri de fapt, de parcă noi suntem cei care 

Stăm acasă, privim pe fereastră cum altădată deținuții-

și ne tâmpim creierul cu televizorul și declarațiile unui 

”manivelă” îmbrăcat machiavelic în haină de legionar. Cum  

șteptat la atare  Stare 

de necessitate, mă văd obligată să ies în societate ”înfășurată” 

mi cumpăr de ale gurii. Numai că unii 

șadar.. Ultima duminica din MARTIE. Zeul 

focului. Zeul Luminii... Populatia Romaniei, mai mult sau mai 

putin, este in... putrefactie. Nu ai voie să... intri, nu ai voie să 

și...Mă trezesc cu oarecare stare de... necesitate. Nu am 

țelepciunii, căci 

ște. Ziceam sunt abonată la lactate, adică 

și smântână dar și pentru o   pâine. Acasă mă aștepta o 

și ceva ceapă verde. 

șul cu mămăligă rece și ceapă. Apoi ridichi și salată. 

fasole prajită, Doamne, Doamne ce salată iese!... Numai că 

la intrarea în piață sunt întrebată ce

scopul?... De parcă duceam la fiștecine iarba verde... Droguri 

adică. Aveam declaratii în alb. Voiam să văd cam ce gânde

omul subjugat autorităților și, cu toate că am arătat adeverința, 

că sunt salariată, nedumerit, Organul mi

        - AȚI LUCRAT LA LICEU? 

        -  Nu, zic eu, lucrez la liceu. Încă... 

        - Dar aveți 63 de ani doamnă! Nu sunteți pensionară? 

Pentru că pensionarii nu au voie să iasă din casă până la ora  

zece. 

 - Pardon, continui, am dreptul până la  65 de ani.

 - Oricum, nu aveți declarație și suntem nevoiți să vă 

amendăm… 

       Atunci întorc folia invers și-i arăt 

care erau vreo treizeci. 

       Mă rog, a fost surprins că aveam 

declarații în alb,.. Dar,  a trebuit să declar, pe loc, pe propria 

răspundere că sunt ceea ce sunt... Cine 

cine sunt de fapt?!  

Elegant si curtenitor, organul mi

i-am aratat cam câte pixuri dețin în buzunar, a tăcut. Probabil s

a simtit ofensat. Și, Doamne, pe acolo erau oamenii din fruntea 

habitat-lui care – cine știe, poate chiar voiau să fiu amendată...

Am luat lapte, am luat fruct de vacă 

smântână, ceapă, ridichi, salată dar, nu era morcov. Căci mai 

fac din vreme în vreme un fel de salată cu sfeclă ro

varză... Bună pentru circulația sângelui... 

Sufletul mi s-a înnegurat când am auzit că so

Gheorghiță Augustin – măcelarul, a plecat din mijlocul 

satului... O știam bolnavă de multă vreme, dar acum a fost un 

moment propice de a da un exemplu de COROANA VIRUS la 

... Răducăneni Și eu am fost operată de ocluzie intestinală. De 

două ori... Omul se naște, crește, se maturizează, înflorește și 

apoi, fireste, merge la liniștea cerească. Probabil Doamnei 

Nicoleta Augustin – Dumnezeu să-i odihnească sufletul în Rai, 

i se cam acrise de atâtea și atâtea pandemii sufletești…

          Ce m-a surprins?! Un cetățean căruia nu de multa vreme 

îi decedase soția, în loc să meargă la Sfânta Liturghie, să se 

roage pentru sufletul acesteia – până la patruzeci de zile, era 
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ță sunt întrebată ce-i cu mine și care este 

ștecine iarba verde... Droguri 

adică. Aveam declaratii în alb. Voiam să văd cam ce gândește 

ților și, cu toate că am arătat adeverința, 

că sunt salariată, nedumerit, Organul mi-a zis: 

Nu, zic eu, lucrez la liceu. Încă...  

ți 63 de ani doamnă! Nu sunteți pensionară? 

Pentru că pensionarii nu au voie să iasă din casă până la ora  

Pardon, continui, am dreptul până la  65 de ani. 

ți declarație și suntem nevoiți să vă 

i arăt și declarațiile – în alb, 

 mai multe exemplare de 

ii în alb,.. Dar,  a trebuit să declar, pe loc, pe propria 

răspundere că sunt ceea ce sunt... Cine știe, afară de Dumnezeu, 

Elegant si curtenitor, organul mi-a oferit un pix. Când 

țin în buzunar, a tăcut. Probabil s-

Și, Doamne, pe acolo erau oamenii din fruntea 

tie, poate chiar voiau să fiu amendată... 

Am luat lapte, am luat fruct de vacă – brânză și 

smântână, ceapă, ridichi, salată dar, nu era morcov. Căci mai 

fac din vreme în vreme un fel de salată cu sfeclă roșie și 

ția sângelui... Și pentru cardiaci. 

a înnegurat când am auzit că soția lui nenea 

măcelarul, a plecat din mijlocul 

știam bolnavă de multă vreme, dar acum a fost un 

moment propice de a da un exemplu de COROANA VIRUS la 

Și eu am fost operată de ocluzie intestinală. De 

ște, crește, se maturizează, înflorește și 

ștea cerească. Probabil Doamnei 

i odihnească sufletul în Rai, 

și atâtea pandemii sufletești… 

țean căruia nu de multa vreme 

ția, în loc să meargă la Sfânta Liturghie, să se 

până la patruzeci de zile, era 
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proțăpit în mijlocul pieței, cu mască și ... făcând ordine printre 

semenii lui.. . Doamne, cum vei plăti!!! 

Am luat pâine – la piață INTERZIS pe ziua aceea să mă 

reîntorc, am luat și morcov de la alimentară și am venit acasă. 

Cu un gust amar... Piața, cam pustie, străzile, pustii, casele, 

pustii și noi, MORȚII VII, ne ducem CRUCEA că așa voiesc 

Stăpânii pământului... 

xxx 

Buna dimineața, Romanie!!! M-am trezit dis-de-

dimineață. Nu, nu pentru că ar fi trebuit să merg la Sfânta 

Biserica, azi fiind VESTIREA FECIOAREI MARIA de către 

DUMNEZEU – prin Arhanghelul Gabriel, cum că a fost aleasă 

din rândul Fecioarelor să dea Naștere Pruncului Divin, adică 

Iisus HRISTOS. Nu. Ziceam că m-a trezit un sunet de goarna 

prin care ni se spunea SĂ STĂM ACASĂ!!!  

Era o perioadă – copilă fiind, când treceau căruțe cu 

coviltir pe strada noastră strigând în gura mare HAI LA 

PIEPTENI!!! Era vorba de acele instrumente făcute să 

descrețească lâna – LÂNA NOASTRĂ DIN AUR, de cornuți, 

Apoi, să o pieptene  gospodinele pentru a se alege firul de 

urzeală și tot așa. Nu. Nu era nici mașină cu goarnă prin care se 

știa că începând cu 25 martie veneau de la crescătoriile de pui – 

AVICOLA, puii albi, frumoși, pufoși, ușurând cumva munca 

femeilor antrenate acum la muncă egală cu bărbatul.  Care nu-i 

deloc așa. Mai multă exploatare poate:  să facă copiii pe care 

să-i crească, serviciu, curat, mâncare și gospodărie, în general. 

Timp în care el, MASCULUL, să stea la bodegă, ori să joace 

fotbal sau, sau, de ce nu, politică. Și, mi-am adus aminte de 

lupta pentru supremație locală, județeană ori guvernamentală 

când, tot la goarnă, ni se spunea pe cine SĂ VOTĂM...  

CORONA VIRUS-ul a facut olecuță  de ordine prin gândurile 

noastre, a tuturor.  Ce-ar mai trebui?! 

SA NE RUGĂM!... Toate vin ca urmare a 

indubitabilei noastre încăpățânări că voim să facem omul ca 

urmare a experiențelor stiințifice, să fim Dumnezei... 

Dar, Maica Domnului, prin divinitate aleasă acum 2053 de ani 

în urmă, veghează asupra noastră, se roagă, se umilește chiar la 

Mântuitorul – Fiul Mariei, știut fiind faptul că era înzestrată cu 

milă, dragoste necondiționată, bunătate, înțelepciune, modestie, 

jertfelnicie  nețărmurită...  

Bună dimineața, dragi oameni ai acestui habitat! Să nu 

uităm a îngenunchea măcar acum în ceasul al doisprezecelea în 

fața Icoanei Maicii Domnului pentru a cere mijlocirea pentru 

Mântuire. Ea veghează, acolo, în BISERICĂ  - goală acum și 

noi, fiii ei, suntem BISERICA VIE, la rându-ne, să ne rugăm... 

Fie și de acasă... Așa să ne ajute Dumnezeu! 

xxx 

Ascultam – la televizor, ultimele comunicate de pe 

ordinea de zi. Și au pomenit de... ARMATĂ. De copiii 

familiilor din România și nu numai. Căci pe vremuri nu erau 

mercenari... Aceasta mi-a amintit  de primavara lui 1968, când 

în preajma zilei de 25 martie, adică de Buna Vestire, armata 

sovietică ocupase Cehoslovacia. Și Polonia. Eram o pruncă de 

doar 11 ani și nu prea înțelegeam îngrijorarea părinților... 

Mama plângea și tata zicea VOM LUPTA dacă trebuie... Apoi, 

pentru ca nu aveam lumină electrică, la un ”sport babby” rămas 

de la nemți, când s-au  retres de pe meleagurile noastre, 

ascultam cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu care 

spusese CATEGORIC,- cum altădată  generalul Ieremia, PE 

AICI NU SE TRECE! Adică armata sovietică ar fi voit să 

treacă prin ROMÂNIA, să ajungă în... Ungaria. Degeaba îl 

blamăm acum... Nu a trecut prin România armata rusă cum nici 

COVID-ul nu ne va ataca. Suntem un popor prea urgisit de 

soartă și prea mult sânge a curs pentru Dreptate și CREDINȚA 

STRĂBUNĂ!!! Dar atare lucru s-a datorat și Președintelui din 

acea vreme, adică Nicolae Ceaușescu. De fapt altceva voiam a 

spune. Eram, dimpreună cu Mihai și Viorel Apreutesei, din 

DOI LEI cu mieii. Se aleseseră oile și noi, în vacanță fiind,  ne 

trimeteau părinții cu mieii. Mare, DOAMNE, mare ne-a mai 

fost mirarea când ARMATA, armata noastră română era prin 

pădurea DOI LEI... Când i-am văzut – cu siguranță, pisicuță 

fiind, m-am pișat pe mine de frică... Ne-a spus – în românește, 

să nu ne fie teamă!!! Dar să mergem acasă căci nu era loc 

propice de păscut mieii prin acele locuri… Și erau înflorite 

lăcrămioarele și  erau ciuperci de rând,  zbârciogi sau bureți 

vineți de copac... Nu voi uita niciodată fața soldatului în haine 

kaki : ochii, de o blândețe de nedescris cu toate că pe noi ne-a 

speriat și – spunea mama, multă vreme țipam în pat noaptea... 

De ce? Nici eu nu știu... Dar știu că Dumnezeu veghează 

poprul român – ROMÂNIA și că acum în preajma VESTIRII 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura    
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MAICII PĂMÂNTEȘTI EA VA DA NAȘTERE PRUNCULUI 

DIVIN – IISUS HRISTOS, încă de acum 2053 de ani urmă, 

demonstrează, a demonstrat și va demonstra: NU SUNTEM 

SINGURI!!! 

LĂSAŢI COPIII SA VINA LA MINE! Este îndemnul 

indubitabil al Mântuitorului Iisus Hristos către noi toţi: părinţi, 

bunici, fraţi, surori şi dascali. Mai ales dascăli. Pentru că în 

zilele noastre aşa de tare s-a răcit credinţa şi atât de mult ne 

afişăm ca fiind buni creştini că mă uimeşte de fapt ce se 

urmăreşte?!... Dar pentru că sunt mică din toate punctele de 

vedere, trebuie să fac o menţiune care efectiv m-a impresionat. 

Dumnezeu a voit ca paşii mei să ajungă la CETATEA de la 

Mânăstirea DAGÂŢA, vechi locaş spiritual ridicat încă de pe 

vremea lui Ştefan cel Mare şi mai apoi la Mănăstirea cu 

Hramul Ştefan cel Mare, mai nouă dar şi Sfânta Mănăstire 

MOVILA LUI BURCEL, toate din judetul Vaslui, unde 

liniştea, munca călugărilor pe o căldură insuportabilă, arată, ne 

arată cât de mici suntem noi ceştilalţi şi cât sacrificiu se face 

din partea acestora ca să dăinuie PACEA pe pământ. La 

CETATE, cum spun oamenii adică la micuţa Mănăstire din 

Dagâţa, la îndemnul părintelui protosinghel Cleopa, am rămas 

să ascultăm Sfânta Liturghie. Şi nu am regretat! Corul, format 

din câţiva copii, de vârste diferite, impresiona prin vocea 

îngerească, parcă atunci coborâtă din ceruri... Apoi 

APOSTOLUL citit cu aşa de multă evlavie de o copilă, 

modestă ca fire, ca îmbrăcăminte dar plină de  energie divină, a 

demonstrat celor prezenţi că DUMNEZEU este acolo şi 

pretutindeni. Observând lume străină, pe noi adică, la 

terminarea Sfintei Liturghii, s-au retras pe o bancă afară 

aşteptând binecuvântarea de la părintele. Poate este o lecţie de 

viaţă să mergem şi noi ceştilalţi în pelerinaj în judeţul Iaşi sau 

la mănăstirile de jur împrejurul judeţului, să descoperim ce 

valori are ţara noastră scumpă, ROMÂNIA, cum se păstrează 

Credinţa şi cine sunt cei care – continuu se roagă pentru pacea 

lumii. Și cuvântul de învățătură al părintelui de la mănăstire: 

”Rugăciunea de pe munte sau luminătorul sufletului şi al 

trupului, Ochiul. Căci, spunea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 

„după cum ne este privirea, aşa ne este şi vrerea” Cu alte 

cuvinte până şi afişarea noastră în public vorbeşte de cum 

suntem – buni sau răi, după binele făcut aproapelui, 

caracterizează pe om, aşişderea după setea de a avea mai mult, 

cât mai mult. Nimeni nu spune să nu strângem, să nu ne 

bucurăm de roadele palmelor noastre ca şi de reuşitele muncii 

intelectuale. Dar să nu fim robi pământului, pe de o parte, şi/ 

sau să nu ne folosim înţelepciunea în scopuri macabre... După 

tonul cu care ne adresăm celuilalt ne dovedeşte că suntem pe 

altă undă faţă de ceilalţi şi timiditatea, dacă ar fi, nu se rezolvă 

decât cu blândeţe”. 

Suntem un pumn de pământ. Mai mult sau mai puțin 

fertil, pământul din noi – materia adică, cu mai multe sau mai 

puține săruri  care să ne apere împotriva microbilor dinlăuntru 

sau dinafară, pământul din noi este primitor de sămânță ce ”mai 

întâi trebuie să putrezească și apoi  din ea să răsară înmiit”… 

Sămânța Cuvântului. Și, cu toate că templele ne sunt închise, 

sămânța Credinței este din ce în ce mai puternică. Poporul 

român, brăzdat de suferință de-a lungul secolelor, a dăinuit în 

timp grație CREDINȚEI. Și va dăinui!  Cu sau fără ușile 

închise ale templelor. S-au deschis celelalte uși: ale 

bordelurilor, ale păcănelelor etc… Ele, produc: bani, nu 

credință. Suntem un pumn de pământ. Dacă sămânța a căzut pe  

între spini, să nu te aștepți române să dai roadă îmbelșugată. Și 

nici la margine de drum.  Copiii copiilor noștri cresc în 

credință, cresc în înțelepciune, în incinta Bisericii sau afară. 

Cum altădată în catacombe, indiferent de vârstă, stare socială 

sau materială, pentru că ea, credința înseamnă Iubire. Iubire de 

Adevăr, tărie în Credință și Viață. Viață fără de moarte. Cui îi 

este teamă să nu  fim mai mulți de patru în grup și la distanță de 

doi metri?! La Liturghie omul se roagă nu face politică. Mă 

uitam cu duioșie la niște pui de oameni care au  socializat. Fără 

teamă au intrat în Biserică și cum nimeni nu era să-i 

apostrofeze, liniștiți, sau într-o joacă de copii s-au așezat în 

scaunele rezervate celor ce voiau să-și odihnească greutatea 

anilor, oboseala trupului și osteneala picioarelor. 

 Nu, Credința nu a plecat din  sufletului omului. Cine  

voiește a-L urma pe Hristos, măcar Duminica lasă casa și masă 

și merge la Casa Domnului – Biserica, acolo unde părinții-

preoți cer îndurare de la Dumnezeu iar ei, creștinii, ascultă și se 

roagă: pentru sănătate, liniște sufletească și mântuire. Pleacă 

apoi spre  casa lor, cu bucurie în suflet, cu mulțumirea că a mai 

trecut o zi și au văzut răsăritul soarelui. Pleacă acasă cu ochii în 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura    
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lacrimi că Dumnezeu i-a învrednicit să vină acasă sănăto

suferințe de nedescris și conștienți că nimic din ce este a 

pământului nu dăinuie… Până atunci să nu uităm: suntem doar 

un pumn de pământ…  

 

Genetica sexelor 
 
Curiozități din lumea geneticii.   
Bine de știut, atât bărbaților cât și femeilor!  
 

ucruri interesante din lumea geneticii:  
1. Intelectul nu se transmite de la tată la fiu. Dacă sunte
geniu, atunci fiul dvs. 100%  nu va moșteni aceste gene. 

2. Idiotismul nu se transmite de la tată la fiu. Dacă sunte
cretin, atunci fiul dvs. nu va fi la fel!  
3. Intelectul se transmite doar de la tată la fiică. 
jumătate.  
4. Bărbatul poate moșteni intelectul doar de la mama sa, pe care 
ea, la rândul ei, l-a moștenit de la tatăl său.  
5. Fiicele geniilor vor fi inteligente doar pe jumătate c
dar fiii lor vor fi genii.  
Dacă tatăl lor este prost, fiicele vor fi pe jumătate proaste în 
comparație cu tații lor.  
 
6. De aceea aproape nu există femei genii, la fel cum nu există 
femei total idioate.  
Dar bărbați-genii și bărbați-proști sunt foarte mul
generația păgubașă de alcoolici, mame singuratice, dar și 
laureați ai premiului Nobel (aproape toți bărbați). 
 
Concluzii pentru bărbați:  
1. Pentru un pronostic al capacităților intelectuale ale fiului 
privește la tatăl soției tale (dacă este academician, fiul tău va fi 
la fel de deștept).  
   
2. Fiica ta va moșteni jumătate din intelectul tău. Dar și 
jumătate din idiotism. Intelectual va fi mai aproape de tine. Fiul 
fiicei tale va moșteni toate capacitățile tale intelectuale. 
urmași deștepți, visează să ai o fiică .  
 
3. Capacitățile tale intelectuale sunt moștenite de la mamă, mai 
bine zis de la bunicul matern .  
 
Concluzii pentru femei:  
1. Fiul tău, intelectual, este sosia tatălui tău.  
2. Fiica ta va fi educată ca tine, dar capacitățile sale intelectuale 
vor fi ca ale tatălui ei. Fiii ei vor fi sosiile intelectuale ale 
soților tăi.  
 
SPERANTA DE VIAȚǍ  
Există părerea că, majorarea speranței de viață depinde de 
faptul că oamenii bătrâni acum trăiesc mai mult ca înainte. Dar 
nu este așa!  
 
Cea mai importantă consecință strategică, care schimbă viitorul 
omenirii ca urmare a majorării speranței de viață nu este faptul 

L
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a învrednicit să vină acasă sănătoși după 

țe de nedescris și conștienți că nimic din ce este a 

pământului nu dăinuie… Până atunci să nu uităm: suntem doar 

 

1. Intelectul nu se transmite de la tată la fiu. Dacă sunteți 
șteni aceste gene.  

2. Idiotismul nu se transmite de la tată la fiu. Dacă sunteți 

3. Intelectul se transmite doar de la tată la fiică. Și doar pe 

șteni intelectul doar de la mama sa, pe care 

5. Fiicele geniilor vor fi inteligente doar pe jumătate ca tații lor, 

Dacă tatăl lor este prost, fiicele vor fi pe jumătate proaste în 

6. De aceea aproape nu există femei genii, la fel cum nu există 

unt foarte mulți. De aici și 
ția păgubașă de alcoolici, mame singuratice, dar și 
ți ai premiului Nobel (aproape toți bărbați).  

ților intelectuale ale fiului 
tale (dacă este academician, fiul tău va fi 

șteni jumătate din intelectul tău. Dar și 
jumătate din idiotism. Intelectual va fi mai aproape de tine. Fiul 

șteni toate capacitățile tale intelectuale. Vrei 

țile tale intelectuale sunt moștenite de la mamă, mai 

țile sale intelectuale 
vor fi ca ale tatălui ei. Fiii ei vor fi sosiile intelectuale ale 

ței de viață depinde de 
cum trăiesc mai mult ca înainte. Dar 

ță strategică, care schimbă viitorul 
ței de viață nu este faptul 

că bătrânețea acum este mai  durabilă, ci faptul că bătrâne
începe mai târziu.  
 
Pentru cei care astăzi au 40, 50, 55 de ani bătrâne
la 75-80 de ani. Cu aproape 25 de ani mai târziu, decât 
generația părinților noștri.  
Până nu demult viața unui om era împărțită în 3 perioade: 
tinerețea, maturitatea și bătrânețea. În prezent „maturitatea” 
durează până la 50 de ani, după care începe o nouă etapă 
specială.  
Ce știm despre această perioadă?  
Durează aproape 30 de ani – de la 50 până la 75. 
Spre deosebire de trecut, capacitățile intelectuale și fizice ale 
omului rămân la același nivel ca în tinerețe, iar în unele cazuri 
aceste capacități sunt mai bune. 
  
Este perioada unei vieți calitative, deoarece combină sănătatea, 
puterea și experiența. Conform unor statistici, cea mai fericită 
perioadă a vieții acum este aproximativ la 65 de ani. 
   
Cei care astăzi au 55-65 de ani, trăiesc această perioadă primii 
în istoria omenirii.  
În următoarele decenii persoanele de 50
mare grup pe planetă.  
   
Viața după 50 de ani se deosebește de cea anterioară prin 
că nimeni nu ne învață cum să trăim după 50 de ani! 
   
În pruncie suntem pregătiți pentru copilărie, în copilărie 
tinerețe, iar în tinerețe petrecem zeci de ore pregătindu
pentru încercările serioase ale vieții. Și doar la 50 de ani 
ajungem fără vreo viziune cum și pentru ce să trăim mai 
departe.  
 
Nu este surprinzător. Pentru generația părinților noștri 50 de ani 
era vârsta când oficial se începea bătrâne
 
Programul de viață, pe care îl urmăm cu strictețe pe parcursul 
vieții, este modelul impus de către generațiile anterioare. Mai 
exact, acele generații au creat filme, cărți, sisteme de 
învățământ, care în copilărie și tinerețe ne
   
Generațiile anterioare nu aveau nici o viziune despre via
după 50, pentru că nu exista nici o viață după 50. 
 
Conform statisticii pentru cei care acum au 50
bătrânețea va începe nu mai devreme de 80 de ani. 
Ni s-au făcut cadou 25 de ani (!) de via
evenimente. Însă nimeni nu ne-a învă
perioadă.  
 
După 50 de ani în viață se produce o schimbare frumoasă, 
avem timp, sănătate, puteri, libertate, experien
bătrânețe, conform calculelor moderne, mai 
secol!  
Nu pierdeți acest timp în zadar. Veți regreta! 
   
Dacă aveți peste 50 de ani, totul este posibil: hobby
și impresii, călătorii noi, o carieră nouă, o dragoste nouă. 
 

geneticageneticageneticagenetica    
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durabilă, ci faptul că bătrânețea 

Pentru cei care astăzi au 40, 50, 55 de ani bătrânețea va începe 
80 de ani. Cu aproape 25 de ani mai târziu, decât 

ța unui om era împărțită în 3 perioade: 
În prezent „maturitatea” 

durează până la 50 de ani, după care începe o nouă etapă 

de la 50 până la 75.  
țile intelectuale și fizice ale 

și nivel ca în tinerețe, iar în unele cazuri 

ți calitative, deoarece combină sănătatea, 
și experiența. Conform unor statistici, cea mai fericită 

v la 65 de ani.  

65 de ani, trăiesc această perioadă primii 

În următoarele decenii persoanele de 50-75 de ani vor fi cel mai 

ța după 50 de ani se deosebește de cea anterioară prin faptul 
ță cum să trăim după 50 de ani!  

ți pentru copilărie, în copilărie – de 
țe, iar în tinerețe petrecem zeci de ore pregătindu-ne 

ții. Și doar la 50 de ani 
și pentru ce să trăim mai 

ția părinților noștri 50 de ani 
era vârsta când oficial se începea bătrânețea.  

ță, pe care îl urmăm cu strictețe pe parcursul 
ții, este modelul impus de către generațiile anterioare. Mai 

ții au creat filme, cărți, sisteme de 
țământ, care în copilărie și tinerețe ne-au format.  

anterioare nu aveau nici o viziune despre viața de 
ță după 50.  

Conform statisticii pentru cei care acum au 50-55 de ani, 
țea va începe nu mai devreme de 80 de ani.  

au făcut cadou 25 de ani (!) de viață activă și plină de 
a învățat cum să trăim această 

ță se produce o schimbare frumoasă, 
avem timp, sănătate, puteri, libertate, experiență, iar până la 

țe, conform calculelor moderne, mai avem un sfert de 

ți acest timp în zadar. Veți regreta!  

ți peste 50 de ani, totul este posibil: hobby-uri, bucurii 
și impresii, călătorii noi, o carieră nouă, o dragoste nouă.  
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Calitatea acestor impresii este mult mai mare decât toate 
experiențele din tinerețea furtunoasă, plină de greșeli sau 
maturitatea plină de obligații.  
 

Comportamentul cuantic al apei în 
celulele noastre. Structurile piramidale 
din corpul nostru și Efectul de piramidă

 

Lect. univ. dr. Mihaela GHEORGHIU

       Este foarte greu de explicat în profunzime, dar şi cu 
claritate, funcţionarea mecanismelor renale, in intreaga lor 
complexitate.  

ste un demers cu atât mai dificil, cu cât există structuri 
anatomice şi histologice care sunt evidenţiate, 
încă incomplet înţelese funcţional. 

Ori, în condiţiile în care anatomia şi fiziologia renală au multe 
unghere necunoscute, cum poţi să înţelegi corect modul în care 
se îmbolnaveşte rinichiul ? Şi totuşi…. 

Uneori, este important să pui nişte întrebări corecte. Asta 
înseamnă că un fenomen ţi-a stârnit curiozitatea. Poate ai 
întrezărit un răspuns, dar nu te ajuta datele experimentale, 
tehnologia. Riscul de a cădea în capcana pseudoştiintei este 
mare. 

Vom discuta câteva aspecte esenţiale despre rinichi
apă. 

Fiecare dintre cei doi rinichi este format din aproximativ un 
milion de nefroni. Aceştia sunt consideraţi unităţile anatomice 
şi funcţionale ale rinichiului respectiv. Fiecare nefron are două 
componente: un glomerul, la care este conectat u
anumite zone sinuos, pe altele drept. Glomerulul are un ghem 
de vase subţiri, capilarele glomerulare, prin care sângele este 
filtrat. Aceste site capilare au „ochiuri” destul de largi, încât 
sângele „pierde” multă apă şi multe oligoelemente,
compuşii toxici. Tubul primeşte deci apă şi sodiu, potasiu, 
aminoacizi, glucoză, magneziu, compuşi esenţiali, pe care 
nefrocitele, celulele care formează tubul, se grăbesc să
reabsoarbă şi să-i trimită înapoi în sânge. 

Aici se nasc nişte întrebări. 

Cum de sunt glomerulii renali nişte structuri atât de 
„imperfecte” ?  

Adică de ce „scapă” atât de multă apă la filtrare, încât de la 
tubul contort proximal şi până în tubii colectori toate 
nefrocitele „muncesc” pentru a o reabsorbi ? 

E

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

ai mare decât toate 
țele din tinerețea furtunoasă, plină de greșeli sau 

Comportamentul cuantic al apei în 
celulele noastre. Structurile piramidale 

și Efectul de piramidă 

GHEORGHIU 

Este foarte greu de explicat în profunzime, dar şi cu 
claritate, funcţionarea mecanismelor renale, in intreaga lor 

ste un demers cu atât mai dificil, cu cât există structuri 
anatomice şi histologice care sunt evidenţiate, dar sunt 

Ori, în condiţiile în care anatomia şi fiziologia renală au multe 
unghere necunoscute, cum poţi să înţelegi corect modul în care 

ări corecte. Asta 
a stârnit curiozitatea. Poate ai 

întrezărit un răspuns, dar nu te ajuta datele experimentale, 
tehnologia. Riscul de a cădea în capcana pseudoştiintei este 

Vom discuta câteva aspecte esenţiale despre rinichi şi despre 

Fiecare dintre cei doi rinichi este format din aproximativ un 
milion de nefroni. Aceştia sunt consideraţi unităţile anatomice 
şi funcţionale ale rinichiului respectiv. Fiecare nefron are două 
componente: un glomerul, la care este conectat un tub lung, pe 
anumite zone sinuos, pe altele drept. Glomerulul are un ghem 
de vase subţiri, capilarele glomerulare, prin care sângele este 
filtrat. Aceste site capilare au „ochiuri” destul de largi, încât 
sângele „pierde” multă apă şi multe oligoelemente, alături de 
compuşii toxici. Tubul primeşte deci apă şi sodiu, potasiu, 
aminoacizi, glucoză, magneziu, compuşi esenţiali, pe care 
nefrocitele, celulele care formează tubul, se grăbesc să-i 

Cum de sunt glomerulii renali nişte structuri atât de 

Adică de ce „scapă” atât de multă apă la filtrare, încât de la 
în tubii colectori toate 

 

Nu era mai simplu să ajustezi filtrul glomerular, decât să 
inventezi mecanisme fabuloase prin ingeniozitatea lor, ca 
ultrafiltrarea în contracurent ?  

Nu era mai simplu „să strângi” puţin filtrul glomerular, 
decât să creezi pompe care ajustează permanent 
concentraţia electroliţilor şi, automat, induc reabsorbţia 
apei, prin consum energetic? Decât să creezi structuri 
complexe şi fascinante precum sunt aquaporinele, cu care 
să populezi membranele nefrocitelor ?

Cu siguranţă, punând întrebări în această cheie, ar fi fost mul
mai simplu să fim înzestraţi cu un alt model de glomeruli.

Cheia în care se pun însă întrebarile de mai sus este una falsă. 
Sau nepotrivită. Pentru că ne induce o imagine nereală, 
grosieră, despre apă şi proprietăţile sale minunate. Pentru că ne 
obligă să acceptam apa ca fiind o masă amorfă, „oarbă”, care 
nu face altceva decât să  urmeze pasiv jocurile de osmolaritate, 
create cu atâta fineţe şi sacrificiu energetic.

Cu siguranţă, realitatea este alta. Apa nu părăseşte rinichiul 
având aceleaşi proprietăţi cu care a intrat. În rinichi nu are loc 
doar curăţarea sângelui, ci şi o imbunătăţire a calităţii apei care 
se intoarce din rinichi în sânge. 

Cum se întâmplă acest fenomen ? 

Vom răspunde prin rezultate experimentale şi, acolo unde 
acestea nu există, prin deducţia unor manifestări impuse de 
legile fizicii. 

Să ne ocupăm mai întâi de aquaporine
populează atât de bogat tubii nefronului.

Aquaporinele asigură un transport rapid, ieftin energetic, 
regulat şi selectiv şi nu obligatoriu depend
osmolarităţii. Ele sunt foarte bine reprezentate numeric în 
celulele în care este nevoie de un transport rapid al apei 
(rinichi, glande salivare şi plămâni, în mod special).

Aspectul cristalografic particular al diferitelor 
aquaporine le aseamnă cu nişte clepsidre, care prezintă zone 
multiple de îngustare (situsuri de constricţie).

biologiebiologiebiologiebiologie    
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lu să ajustezi filtrul glomerular, decât să 
inventezi mecanisme fabuloase prin ingeniozitatea lor, ca 

Nu era mai simplu „să strângi” puţin filtrul glomerular, 
decât să creezi pompe care ajustează permanent 

ctroliţilor şi, automat, induc reabsorbţia 
apei, prin consum energetic? Decât să creezi structuri 
complexe şi fascinante precum sunt aquaporinele, cu care 
să populezi membranele nefrocitelor ? 

Cu siguranţă, punând întrebări în această cheie, ar fi fost mult 
mai simplu să fim înzestraţi cu un alt model de glomeruli. 

Cheia în care se pun însă întrebarile de mai sus este una falsă. 
Sau nepotrivită. Pentru că ne induce o imagine nereală, 
grosieră, despre apă şi proprietăţile sale minunate. Pentru că ne 

ă acceptam apa ca fiind o masă amorfă, „oarbă”, care 
urmeze pasiv jocurile de osmolaritate, 

create cu atâta fineţe şi sacrificiu energetic. 

Cu siguranţă, realitatea este alta. Apa nu părăseşte rinichiul 
cu care a intrat. În rinichi nu are loc 

doar curăţarea sângelui, ci şi o imbunătăţire a calităţii apei care 

Vom răspunde prin rezultate experimentale şi, acolo unde 
educţia unor manifestări impuse de 

aquaporine, canalele de apă, care 
populează atât de bogat tubii nefronului. 

Aquaporinele asigură un transport rapid, ieftin energetic, 
regulat şi selectiv şi nu obligatoriu dependent de variaţiile 
osmolarităţii. Ele sunt foarte bine reprezentate numeric în 
celulele în care este nevoie de un transport rapid al apei 
(rinichi, glande salivare şi plămâni, în mod special). 

 

Aspectul cristalografic particular al diferitelor tipuri de 
aquaporine le aseamnă cu nişte clepsidre, care prezintă zone 
multiple de îngustare (situsuri de constricţie). 
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Măsurarea diametrului canalului pentru apă în aceste 
situsuri de constricţie a creat o mare bulversare în rândul 
oamenilor de ştiinţă. În aquaporine, acest diametru este de 
2.8 Å, mult sub diametrul unei molecule de apă, care 
depaşeşte 3 Å. Adică molecula de apă „se cam chinuie” să 
traverseze această zonă de constricţie. Măsuratorile 
efectuate au dovedit însă că printr-o aquaporină trec 109-
1010 molecule de apă/secundă !!! 

Cum reuşesc să treacă atât de multe molecule, fără să 
întârzie considerabil în zonele de constricţie ??? 

Explicaţia este dată de comportamentul cuantic al apei, care 
este o moleculă mică, cu greutate moleculară în jur de 18 Da, 
mult sub limita de 25 kDa pentru care, în 2019, s-a confirmat 
comportament dual undă/particulă, atunci când molecula 
trebuie să traverseze o barieră energetică. 

Deci moleculele de apă traversează aquaporinele din corpul 
nostru prin tunneling cuantic. 

Vă ajută să „vizualizaţi” fenomenul filmuleţele următoare. 
https://www.youtube.com/watch?v=fKOTzoZ7MjY 
https://www.youtube.com/watch?v=RF7dDt3tVmI 

Trebuie să ne mai imaginăm că grosimea medie a membranei 
celulare este de ordinul câtorva nanometri, deci aceasta este 
distanţa pe care trebuie să o parcurgă molecula de apă când 
traversează clepsidra numită aquaporină, pentru a ajunge în 
interstiţiul renal şi, înapoi, în sânge. Astfel de structuri 
nanodimensionale au efect structurant, ordonator, asupra 
moleculelor de apă, care polimerizează în forme geometrice 
regulate şi capătă proprietăţi informaţionale speciale, doar prin 
simpla traversare a acestor nanotuburi. 

Actual, sunt fabricate pe scară industrială largă nanonstructuri 
de carbon care ordonează şi coerentizează atomi, molecule şi 
unde electromagnetice şi constituie dispozitive din ce în ce mai 
folosite în medicină şi biologie. 

Iată însă că Viul este înzestrat de milioane de ani cu astfel de 
structuri ordonatoare. Exemplul dat de aquaporine este doar 
unul dintre fenomenele profunde şi greu de anticipat care se 
petrec în rinichi şi care conferă alte proprietăţi apei care iî 
paraseste. 

O altă manifestare neexplicată funcţional până acum este 
prezenţa în rinichi a unor structuri piramidale multiple: 
piramidele mari Malpighi şi piramidele mici Ferrein. În toate 
aceste piramide se găsesc şi funcţionează toate componentele 
tubilor nefronului: tubii contorţi, ansele Henle şi tubii colectori, 
în care urcă şi coboară lichid, adică apă şi electroliţi. În care 
funcţionează aquaporine şi pompe ionice. În jurul cărora urcă şi 
coboară sânge, în interiorul cărora se sincronizează şi se 
desincronizează celule şi unde… 

Despre efectul de piramidă, amplificator de energie se vorbeşte 
de mult timp, dar nu a putut fi gasită o explicaţie ştiinţifică 

pentru el. Motiv pentru care „a fost aruncat” în domeniul 
pseudoştiinţei. 

Iată însă că, în 2018, o echipă internaţională de cercetători a 
investigat răspunsul electromagnetic al Marii Piramide de la 
Gizeh la stimularea cu unde radio, cu lungimi de undă între 
200-600 m. S-a obţinut un răspuns pe măsură, vizualizat în 
diagramele de mai jos: în condiţii de rezonanţă, piramida poate 
să concentreze energie electromagnetică în camerele inferioare 
şi sub bază. 

 

Balezin M et al., Electromagnetic properties of the Great Pyramid: First 
multipole resonances and energy concentration, Journal of Applied 
Physics 124, 034903 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5026556 

Această observaţie i-a făcut pe cercetători să-şi propună să 
confecţioneze nanoparticule de formă piramidală, capabile să 
amplifice energia electromagnetică şi să funcţioneze în 
domeniul optic. 

Să fie oare întâmplătoare existenţa unor astfel de structuri 
piramidale în rinichiul nostru? Sau în creier (straturile de 
neuroni piramidali din cortexul cerebral) ? 

Cercetătorii se gândesc „să copieze” Marea Piramida în scara 
nano şi să utilizeze proprietăţile ei de amplificator energetic. 
Dar în corpul nostru şi în toată existenţa terestră există o 
structură nano (subnano) piramidală, cu baza triunghiulară şi cu 
forma de tetraedru regulat, considerată a fi esenţa vieţii.  
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Neuronul Jennifer Aniston – celula 
înmagazinează o singură amintire…

 

       În anii 1960, neurologul Jerry Lettvin a propus ideea că 
oamenii au neuroni care răspund de un singur concept, 
cum ar fi, de exemplu, amintirea feței unei persoane.

oțiunea acestui neuron superspecializat 
bunicii” – a fost repede respinsă de psihologi ca fiind 
inadmisibil de simplistă. 

Aproape o jumătate de secol mai târziu, a apărut o turnură 
neașteptată, odată cu descoperirea neuronului Jennifer Aniston.

Descoperit în anul 2005 de neurologul argentinian Rodrigo 
Quian Quiroga, de la Universitatea din Leicester, Anglia, 
neuronul Jennifer Aniston este o celulă nervoasă situată în 
hipocamp, zona din creier responsabilă de formarea memoriei 
și a amintirilor. 

Cercetătorul a descoperit neuronul Jennifer Aniston în timp ce 
studia ce reacții aveau pacienții epileptici care priveau 
fotografii cu oameni și locuri cunoscute. 

Subiecții au fost expuși la aproximativ 100 de imagini cu 
celebrități – printre care Jennifer Aniston, James Brolin, Clint 
Eastwood, Halle Berry, Julia Roberts, Tiger Woods 
renumite, cum ar fi Turnul Eiffel, Turnul Înclinat din Pisa 
Casa Albă. 

Spre surprinderea sa, Rodrigo Quian Quiroga a descoperit că 
unul dintre neuronii monitorizați se activa deosebit de intens 
(cu 20 până la 30 de pulsuri pe secundă) atunci când le
voluntarilor portretul actriței americane Jennifer Aniston…

 

 

 

N
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În anii 1960, neurologul Jerry Lettvin a propus ideea că 
oamenii au neuroni care răspund de un singur concept, 
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a fost repede respinsă de psihologi ca fiind 

 

Aproape o jumătate de secol mai târziu, a apărut o turnură 
șteptată, odată cu descoperirea neuronului Jennifer Aniston. 
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Quian Quiroga, de la Universitatea din Leicester, Anglia, 
neuronul Jennifer Aniston este o celulă nervoasă situată în 
hipocamp, zona din creier responsabilă de formarea memoriei 
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printre care Jennifer Aniston, James Brolin, Clint 

od, Halle Berry, Julia Roberts, Tiger Woods – și locuri 
renumite, cum ar fi Turnul Eiffel, Turnul Înclinat din Pisa și 

Spre surprinderea sa, Rodrigo Quian Quiroga a descoperit că 
ți se activa deosebit de intens 

20 până la 30 de pulsuri pe secundă) atunci când le-a arătat 
ței americane Jennifer Aniston… 

 
Știința confirmă: Donatorii aflați în 

moarte cerebrală sunt vii!

       Transplantul de la donatorul aflat în moarte cerebrală 
reprezintă un subiect „arzător” al bioeticii transplantului 
de ţesuturi şi organe.  

acă până în anii 1960 criteriile potrivit cărora era 
declarată moartea se refereau la activitatea cardiacă şi 
respiratorie, ulterior au survenit modificări, apărând un 

nou set de criterii care pr  ivesc activitatea creierului, în 
calitatea sa de organ de integrare superioară a funcţiilor 
organismului.  

A apărut, astfel, şi o nouă categorie de donatori, donatorii aflaţi 
în moarte cerebrală. Dilemele legate de această temă provin din 
instabilitatea definiţiei şi criteriilor medicale şi legale ale 
morţii. Criteriile de stabilire a morţii cerebrale sunt neun
existând mai multe concepţii asupra a ceea ce înseamnă 
moartea cerebrală şi un grad semnificativ de confuzie în 
rândurile personalului medical cu privire la acest subiect. 

Conform legislaţiei autohtone (Legea 65/2006
morţii cerebrale se stabileşte pe baza a trei examene fizice, care 
se repetă la un interval de 6 ore, în cazul adul
vârsta de peste 7 ani. La nou-născutul cu vârsta mai mică de 7 
zile nu se declară moartea cerebrală.  

„În acest context, s-a ridicat întrebarea dacă pacienţii 
diagnosticaţi cu moarte cerebrală sunt realmente morţi, ergo 
dacă nu cumva prelevarea organelor este acţiunea care îi 
ucide, de fapt. Dar, dacă moartea este opusul vieţii, despre 
viaţă, din perspectivă ştiinţifică, se poate spune ce
un fenomen nedefinit formal, recognoscibil după manifestări. 
Aşadar, sunt moarte acele organisme care nu mai prezintă 
manifestări ale vieţii. Dar pacienţii diagnosticaţi cu moarte 
cerebrală, au ei manifestări ale vieţii?
Iftime.  

Odată cu această întrebare ea aduce ca argumente, totodată, o 
serie de demonstrații practice:  
- pacienţii aflaţi în moarte cerebrală exercită funcţii fiziologice 
(cardiacă, respiratorie, renală);  

D
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respiratorie, ulterior au survenit modificări, apărând un 

ivesc activitatea creierului, în 
calitatea sa de organ de integrare superioară a funcţiilor 

 

A apărut, astfel, şi o nouă categorie de donatori, donatorii aflaţi 
în moarte cerebrală. Dilemele legate de această temă provin din 
instabilitatea definiţiei şi criteriilor medicale şi legale ale 
morţii. Criteriile de stabilire a morţii cerebrale sunt neuniforme, 
existând mai multe concepţii asupra a ceea ce înseamnă 
moartea cerebrală şi un grad semnificativ de confuzie în 
rândurile personalului medical cu privire la acest subiect.  

Legea 65/2006), diagnosticul 
e se stabileşte pe baza a trei examene fizice, care 

se repetă la un interval de 6 ore, în cazul adulților și copiilor cu 
născutul cu vârsta mai mică de 7 

trebarea dacă pacienţii 
diagnosticaţi cu moarte cerebrală sunt realmente morţi, ergo 
dacă nu cumva prelevarea organelor este acţiunea care îi 
ucide, de fapt. Dar, dacă moartea este opusul vieţii, despre 
viaţă, din perspectivă ştiinţifică, se poate spune cel mult că este 
un fenomen nedefinit formal, recognoscibil după manifestări. 
Aşadar, sunt moarte acele organisme care nu mai prezintă 
manifestări ale vieţii. Dar pacienţii diagnosticaţi cu moarte 
cerebrală, au ei manifestări ale vieţii?”, întreabă biologul Oana 

Odată cu această întrebare ea aduce ca argumente, totodată, o 

pacienţii aflaţi în moarte cerebrală exercită funcţii fiziologice 
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- organismul lor reacţionează adaptativ la modificările din 
mediul intern;  
- desfăşoară metabolism bazal care permite menţinerea 
temperaturii trupului peste pragul de hipotermie; 
- au fost observați transpirând și PLÂNGÂND. 

„O capacitate cel puţin curioasă, improprie pentru un 
organism decedat, este aceea de a da naştere 
mamelor aflate în moarte cerebrală reprezentând o serioasă 
contestaţie la ideea că persoanele cu acest diagnostic ar fi 
realmente moarte. (…) Din păcate, la noi cei care au absolvit 
medicina sunt atât de amprentați cu ideea că oamenii aflați în 
moarte cerebrală sunt morți, încât în momentul în care am 
povestit la un curs de formare post-universitară faptul că femei 
în moarte cerebrală au dus sarcina la o maturitate suficientă a 
fătului încât să poată produce naștere prin cezariană și copilul 
să supraviețuiască, au zis că se face asta fiindcă mama e cel 
mai bun incubator pentru copil. Deci din punctul lor de vedere, 
faptul că un organism poate să nutrească un fetus 
sarcina și aceasta să se dezvolte normal, nu era un indiciu clar 
că femeia respectivă este vie, nu însemna decât că e probabil 
vreun fel de mașinărie care e menținută artificial și nu se ştie 
cum, acest organism, după definițiile actuale care circulă în 
medicină, naște un copil.” 

Chiar și după aflarea tuturor acestor informații, vor exista voci 
care să susțină că ar fi normal ca alte persoane să fie salvate, 
dacă cei aflați în moarte cerebrală oricum vor muri. 

Într-adevăr, a salva o viață este minunat, dar cadrul care duce la 
înfăptuire aceasta necesită un maximum de transparen
corectitudine etică. Pe scurt, oamenii au dreptul să 
omorâți, scoțându-li-se, unul câte unul, organele vitale, 
invers, adică recoltarea respectivă se va face înaintea mor
nu după, cum sunt făcuți să creadă majoritatea oamenilor care 
nu cunosc problema în profunzimea ei și cărora nu li se 
prezintă decât argumentele care ar favoriza un răspuns 
afirmativ, precum faptul că ar putea salva pe altcineva. 

Un alt aspect interesant al acestei probleme este acela că atât 
birourile de avocatură, cât și firmele de îmbălsămare nu încep 
absolut nicio operațiune până când persoana în cauză nu este 
moartă. Nu este cazul „morții” cerebrale. Aceasta este 
impropriu numită moarte. Acei oameni sunt cât 
însă din motive utilitariste se preferă să fie „folosi
exploatați, am putea spune, la maximum. Dintre motivele 
utilitariste face parte și numărul redus de paturi din spitale și 
eforturile materiale considerate inutile, de a
respectivul pacient în viață, cât îi este dat. Din păcate, acest gen 
de motive nu sunt, de multe ori, expuse familiilor care urmează 
a semna acordul pentru ca membrului aflat în moarte cerebrală 
să îi fie recoltate organele pentru transplant. Lor l
doar că au ocazia de a face o faptă bună, de a salva pe 
altcineva. Orbiți de acest mod „ambalat” frumos de a expune 
situația, mulți membri ai acestor familii habar nu au că le 
semnează, celor dragi, sentința la o moarte deloc naturală.
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O capacitate cel puţin curioasă, improprie pentru un 
decedat, este aceea de a da naştere – existenţa 

mamelor aflate în moarte cerebrală reprezentând o serioasă 
contestaţie la ideea că persoanele cu acest diagnostic ar fi 
realmente moarte. (…) Din păcate, la noi cei care au absolvit 
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afirmativ, precum faptul că ar putea salva pe altcineva.  

ei probleme este acela că atât 
și firmele de îmbălsămare nu încep 

țiune până când persoana în cauză nu este 
ții” cerebrale. Aceasta este 

impropriu numită moarte. Acei oameni sunt cât se poate de vii, 
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a semna acordul pentru ca membrului aflat în moarte cerebrală 
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Experţi împotriva isteriei COVID
 

       În luna martie 2020, după ce răspândirea infecţiei cu 
Sars-Cov-2 a luat amploare, foarte mulţi experţi şi 
specialişti virusologi, infecţionişti sau epidemiologi şi
exprimat părerea profesională onestă în diferite
sau pe anumite site-uri. În continuare vă expunem 9 
exemple dintre aceste păreri exprimate de experţi. 

1. „O acumulare semnificativă în direc
grup”  

Dr. Sunetra Gupta şi colaboratorii săi sunt o echipă de 
cercetători de la Oxford care au construit un model 
epidemiologic pentru epidemia de coronavirus şi care a fost 
expus în articolul – „Principiile fundamentale ale răspândirii 
epidemiei arată necesitatea imediată pentru testare serologică 
pe scară largă, pentru a stabili stadiul la care se află epidemia 
cu SARS-CoV-2” („Fundamental principles of epidemic spread 
highlight the immediate need for large
surveys to assess the stage of the SARS
Lucrarea lor încă nu fusese supusă dezbaterii academ
rezumatul a fost acceptat şi publicat online pe site
specialitate www.medrxiv.org. 

Dr. Gupta este profesor de epidemiologie teoretică la 
Universitatea Oxford, cu expertiză în domeniul agen
infecțioși care sunt responsabili pentru mal
meningită bacteriană. A primit premiul Sahitya Akademi, 
Medalia Științifică a Societății Zoologice din Londra și premiul 
Rosalind Franklin al Royal Society pentru munca sa 

Ce susține lucrarea cercetătorilor: „
rezultatele pe care le prezentăm aici sugerează că epidemia în 
desfăşurare din Marea Britanie și din Italia a început cu cel 

medicinamedicinamedicinamedicina    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

Experţi împotriva isteriei COVID 

În luna martie 2020, după ce răspândirea infecţiei cu 
2 a luat amploare, foarte mulţi experţi şi 

specialişti virusologi, infecţionişti sau epidemiologi şi-au 
exprimat părerea profesională onestă în diferite publicaţii 

uri. În continuare vă expunem 9 
exemple dintre aceste păreri exprimate de experţi.  

 

1. „O acumulare semnificativă în direcția imunității de 

Dr. Sunetra Gupta şi colaboratorii săi sunt o echipă de 
Oxford care au construit un model 

epidemiologic pentru epidemia de coronavirus şi care a fost 
Principiile fundamentale ale răspândirii 

epidemiei arată necesitatea imediată pentru testare serologică 
diul la care se află epidemia 

Fundamental principles of epidemic spread 
highlight the immediate need for large-scale serological 
surveys to assess the stage of the SARS-CoV-2 epidemic”). 
Lucrarea lor încă nu fusese supusă dezbaterii academice, când 
rezumatul a fost acceptat şi publicat online pe site-ul de 

 

Dr. Gupta este profesor de epidemiologie teoretică la 
Universitatea Oxford, cu expertiză în domeniul agenților 

țioși care sunt responsabili pentru malarie, HIV, gripă și 
meningită bacteriană. A primit premiul Sahitya Akademi, 

Științifică a Societății Zoologice din Londra și premiul 
Rosalind Franklin al Royal Society pentru munca sa științifică. 

ține lucrarea cercetătorilor: „Foarte important, 
rezultatele pe care le prezentăm aici sugerează că epidemia în 

și din Italia a început cu cel 
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puţin o lună înainte de raportarea primului deces și deja a 
condus la o acumulare semnificativă în direcția imunității de 
grup în ambele țări. Există o relație inversă între proporția 
celor imuni în prezent și proporția de populație vulnerabilă 
faţă de forma severă a bolii. Această relaţie poate fi folosită 
pentru a determina cât de multe persoane vor avea nevoie de 
spitalizare (şi posibil vor deceda) în săptămânile care vin, dacă 
suntem în stare să determinăm cu precizie nivelul prezent de 
imunitate al populaţiei.” (extras din articolul „Fundamental 
principles of epidemic spread highlight the immediate need for 
large-scale serological surveys to assess the stage of the SARS-
CoV-2 epidemic”, apărut pe 24 martie 2020 pe site-ul de 
specialitate www.medrxiv.org).  

Cercetarea prezintă o perspectivă diferită a epidemiei față de 
modelul folosit de Imperial College din Londra. Probabil din 
acest motiv prof. Gupta a afirmat: „Mă surprinde că acel model 
a fost acceptat atât de rapid, fără critici”.  

Deși unii experți și-au exprimat îndoiala față de puterea și 
rezistența imunității umane în fața virusului, prof. Gupta 
susține că dovezile de până acum au făcut-o să aibă încredere 
că umanitatea își va construi imunitatea de grup contra covid-
19. 
„Coronavirusul s-ar putea să fi infectat deja jumătate din 
populație”, scria Financial Times, la 24 martie 2020. 

2. „Datele nu sunt puse în contextul adecvat. Cred că am 
mai avut astfel de situații ca cea de acum de câteva ori, dar 
măsurile luate acum sunt exagerate”  

 

Dr. Karin Mölling este profesor în domeniul virusologiei, 
cercetările sale concentrându-se asupra retrovirusurilor, în 
special asupra HIV. Dr. Mölling a fost director al Institutului de 
Virusologie Medicală de la Universitatea din Zurich din 1993 
până la ieșirea la pensie în anul 2008 și a primit numeroase 
premii și distincții pentru munca sa. Ce susține ea – extras din 
interviul acordat postului Radio Eins, în 14 martie a.c.:  
„Vi se spune în fiecare dimineața câți oameni mor din cauza 
SARS-Corona2. Dar nu vi se spune câți oameni sunt afectați de 
gripă în fiecare iarnă și câte morți a provocat… Iarna aceasta 
gripa nu a fost foarte dură, dar aproximativ 80.000 de oameni 
au fost infectați. Nu ni se prezintă deloc aceste numere. Ceva 
asemănător s-a petrecut în urmă cu doi ani. Datele nu sunt 
puse în contextul adecvat. În fiecare săptămână cineva moare 
în Berlin din cauza unor bacterii multirezistente. În toată 
Germania mor din aceeași cauză 35.000 de oameni anual. 
Aspectele acestea nu se spun deloc. Cred că am mai avut astfel 

de situații ca cea de acum de câteva ori, dar măsurile luate de 
această dată sunt exagerate. 

Sunt de părere că poate nu ar fi necesar să ne agităm atât 
împotriva ideii ca tinerii să petreacă împreună și să se 
infecteze unul pe altul. Este necesar cumva să ne construim o 
imunitate. Cum se poate petrece aceasta dacă nu avem 
contacte unii cu alții? Tinerii duc infecția mult mai bine. Dar 
este nevoie să-i protejăm pe bătrâni și să-i protejăm într-un fel 
care poate fi analizat. Este oare normal ceea ce facem acum, 
să luptăm cu epidemia prin măsuri care aproape că 
paralizează întreaga economie mondială?  

Institutul Robert Koch furnizează cifrele. Apoi oamenii stau și 
ascultă: «20 de morți din nou, cât de îngrozitor!» Știți când voi 
începe să mă panichez? Când vor fi 20.000. Abia atunci ne vom 
apropia de ceea ce s-a petrecut în urmă cu doi ani, o gripă 
care a trecut complet neobservată. Gripa din 2018 care a 
înregistrat 25.000 de morți nu a pus un moment pe gânduri 
presa. Spitalele au fost nevoite să se descurce cu un număr 
suplimentar de 60.000 de pacienți, care nu au reprezentat nici 
pentru clinici vreo problemă!  

Aceasta este frica principală: boala este prezentată ca o boală 
îngrozitoare. În sine boala este ca o gripă într-o iarnă 
normală. Este chiar mai puțin agresivă în prima săptămână. 
Problema principală cu epidemia de Sars-Corona 2 este 
caracterul ei asimptomatic: oamenii nu își dau seama de ea și 
îi infectează pe alții.”  

3. „Dacă ne ținem de aceste două reguli, nu mai avem 
nevoie de alte măsuri”  

 

Un alt interviu care a fost publicat de data aceasta de Anti-
Empire.com, pe 23 martie 2020, cu un specialist epidemiolog 
suedez, indică măsurile care ar fi fost necesare pentru limitarea 
răspândirii infecţiei covid-19. Dr. Anders Tegnell este un 
medic care a fost și specialistul epidemiolog al Agenției 
Publice de Sănătate din Suedia începând din anul 2013. Dr. 
Tegnell a absolvit Facultatea de Medicină în 1985, cu 
specializarea boli infecțioase. Mai târziu, în anul 2003, și-a 
obținut doctoratul în Științe Medicale la Universitatea 
Linköping. Ce susține el: 

„Toate măsurile pe care le luăm este necesar să fie fezabile 
pentru o perioadă mai lungă de timp. Altfel, populația va pune 
sub semnul întrebării întreaga strategie împotriva 
coronavirusului. 
Bătrânii sau cei care au avut probleme de sănătate importante 
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ar fi nevoie să fie izolați pe cât de mult posibil. Așadar, fără 
vizite ale copiilor și nepoților, fără plimbări cu transportul 
public, dacă este posibil și fără cumpărături. Aceasta este o 
regulă. Cealaltă este: oricine are simptome ar fi necesar 
imediat să rămână acasă, chiar și dacă are cea mai slabă tuse. 
Dacă ne ținem de aceste două reguli, nu mai avem nevoie de 
alte măsuri, al căror efect este oricum foarte marginal.” – 
extras din articolul „The World Stands Still… Except for 
Sweden”, Zeit.de, 24 martie 2020. 

4. „Panica nu este justificată”  

 

Interviu apărut pe site-ul Clarin.com, pe 9 martie 2020: „Pablo 
Goldschmidt – Coronavirus: «Panica nu este justificată», 
spune un virusolog argentinian în Franţa” („Pablo 
Goldschmidt – Coronavirus: «El pánico es injustificado», dice 
un virólogo argentino en Francia”). 

Dr Pablo Goldschmidt este un virusolog argentinian specializat 
în boli tropicale și profesor de farmacologie moleculară la 
Universitatea Pierre et Marie Curie din Paris. Este absolvent al 
Facultății de Farmacie și Biochimie din cadrul Universităţii din 
Buenos Aires și al Facultății de Medicină a Centrului 
Spitalicesc Pitié-Salpetrière din Paris. În prezent, Goldschmidt 
trăiește în Franța, unde a lucrat timp de aproape 40 de ani în 
calitate de cercetător în laboratoarele clinice dezvoltând 
tehnologii de diagnostic. Ce spune el (extras din articol): 

„Opiniile cu un fundament șubred exprimate de specialiști 
internaționali, răspândite apoi de media și de rețelele sociale 
repetă panicile inutile pe care le-am mai trăit. Coronavirusul 
identificat în China în 2019 nu produce nimic altceva mai grav 
decât o răceală puternică sau o gripă, fără nicio altă diferență, 
din câte știm. 

Bolile respiratorii virale sunt numeroase și sunt produse de 
mai multe familii și specii de virusuri, printre care virusul 
respirator sinciţial (în special la copii), virusul gripal, 
virusurile paragripale umane, adenovirusurile, rinovirusurile 
și alte virusuri care au fost descrise cu mulți ani în urmă. Este 
uluitor că alertele de sănătate au început să sune la începutul 
acestui an, fiind declanșate de infecțiile cu un coronavirus 
identificat în China, covid-19, știindu-se că în fiecare an sunt 
trei milioane de nou-născuți care mor în lume din cauza 
pneumoniei și 50.000 de adulți care mor în SUA din aceeași 
cauză, fără să sune niciun fel de alarmă.  

Lumea noastră este victima unui nou fenomen sociologic, 
agresiunea din partea științei și a media, declanșată de experți 
doar pe baza unor rezultate de analiză și diagnostic efectuate 
în laborator de biologie moleculară. Comunicatele transmise 
din China și din Geneva au fost diseminate fără să fie analizate 
critic și, cel mai important, fără să se sublinieze faptul că 
aceste coronavirusuri au infectat dintotdeauna lumea și 
întotdeauna au dus la diaree și la ceea ce oamenii au numit o 
simplă răceală. Previziunile absurde au fost extrapolate, la fel 
cum s-a petrecut și în 2009 cu H1N1. Nu există nicio dovadă 
care să demonstreze că acest coronavirus este mai mortal 
decât adenovirusurile, virusurile gripale și coronavirusurile 
din anii precedenți sau decât rinovirusurile responsabile 
pentru răceala obișnuită.” 

5. „O carantină universală s-ar putea să nu merite costurile 
care sunt impuse asupra economiei, comunității, a sănătății 
mentale și fizice a persoanelor”  

 

Dr. Eran Bendavid și dr. Jay Bhattacharya sunt profesori de 
medicină și sănătate publică de la Universitatea Stanford. Într-
un articol apărut în Wall Street Journal, pe 24 martie, intitulat 
„Este coronavirusul atât de mortal precum se spune? 
Estimările actuale despre rata mortalităţii date de covid-19 pot 
fi mult prea mari ca ordin de mărime” (“Is the Coronavirus as 
Deadly as They Say? Current estimates about the Covid-19 
fatality rate may be too high by orders of magnitude”) cei doi 
specialişti urmăresc să prezinte modul în care manevrarea 
anumitor date de către media poate conduce la prezentarea unui 
tablou terifiant referitor la epidemia de coronavirus. Ce susțin 
ei (extras din articol): 

„Estimările numărului de decese s-ar putea să fie mult prea 
mari (aşa cum de fapt s-a şi dovedit – n.r.). Rata mortalității 
este proporția celor care vor muri din cei infectați, nu decesele 
survenite din numărul de cazuri identificate pozitiv. 
Acest indicator din urmă este înșelător din cauza eșantionului 
înșelător folosit în testare. Marja de eroare este necunoscută 
deoarece datele pe care le avem la dispoziție sunt limitate. Dar 
ele ar putea face diferenţa între o epidemie care ucide 20.000 
de oameni și una care ucide un milion. 
O carantină universală s-ar putea să nu merite costurile care 
sunt impuse asupra economiei, comunității, a sănătății mentale 
și fizice a persoanelor. Ar fi necesar să luăm imediat măsuri 
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pentru a analiza baza empirică folosită pentru a impune 
actuala carantină.” 

6. „Nu pare să fie nimic diferit în legătură cu această 
epidemie sau cu această boală ca o gripă”  

 

Dr. Tom Jefferson este epidemiolog britanic şi locuiește la 
Roma. El lucrează pentru Cochrane Collaboration, fiind autor 
și editor al grupului Cochrane Collaboration pentru subiectele 
care ţin de infecții respiratorii acute. În același timp el este 
consilier al Agenției Naționale Italiene pentru Servicii 
Regionale de Sănătate. Pe data de 2 martie a publicat un articol 
pe site-ul The BMJ opinion – https://blogs.bmj.com/bmj/, care 
prezintă comentarii şi opinii scrise de comunitatea 
internaţională a cititorilor, autorilor şi editorilor revistei de 
specialitate British Medical Journal, intitulat „Covid 19 – multe 
întrebări, niciun răspuns clar” („Covid 19—many questions, no 
clear answers”). Ce susține el (extras din articol): 

„Așadar, nu pot avea un răspuns la îndoielile mele persistente, 
și anume că nu pare să fie nimic diferit în legătură cu această 
epidemie sau cu această boală ca o gripă. 
Există, totuși, două aspecte care mă supără în această situație.  
Primul dintre ele este lipsa de credibilitate instituțională așa 
cum o percep prietenii meii. Aceștia sunt pompieri, polițiști, 
chiar și un medic generalist – adică nu sunt genul de oameni 
pe care ai vrea să-i înstrăinezi într-o astfel de situație. Un 
proprietar de restaurant mi-a spus că nu s-ar duce să se 
declare niciodată la autoritățile sanitare, deoarece asta ar 
însemna să închidă restaurantul timp de două săptămâni iar 
afacerea sa s-ar duce pe apa sâmbetei. 

A doua problemă este că odată ce va trece această poveste, mă 
întreb dacă va exista un efort internațional serios și concentrat 
pentru a se înțelege cauzele și originea acestei boli de tipul 
gripei și a ciclului de viață al agenților săi patogeni. 
Experiența îmi spune că nu se va petrece acesta și ne vom 
întoarce la promovarea gripei ca o boală universală sub 
umbrela casei fierbinţi a intereselor comerciale. Sesizați 
diferența: Gripa (produsă de virusurile gripale A și B, pentru 
care avem medicamente și vaccinuri licențiate), nu bolile 
asemănătoare gripei împotriva cărora ar fi indicat să ne 
spălăm pe mâini tot anul, nu doar acum. Între timp, tot nu-i pot 
răspunde lui Mario: «în ce constă diferența acum?».” 

7. „Totul este politică, nu matematică”  

Dr. Michael Levitt este profesor de biochimie la Universitatea 
Stanford. Este membru al Royal Society, membru al Academiei 

Naționale de Științe și a primit în anul 2013 premiul Nobel 
pentru Chimie. În luna februarie a acestui an, el a construit un 
model pe baza căruia a anticipat corect că epidemia din China 
se apropie de sfârșit, estimând un număr de 80.000 de cazuri și 
3250 de morți. În jurnalul The Jerusalem Post a apărut în data 
de 20 martie articolul “Nobel laureate: surprised if Israel has 
more than 10 coronavirus deaths”, în care Michael Levitt îşi 
exprimă nedumerirea referitoare la faptul că rata mortalităţii 
declarată de Israel la momentul respectiv era mult prea mare. 
Ce spune el (extras din articol): 

 

„Nu cred în cifrele avansate în Israel, nu pentru că sunt 
măsluite, ci pentru că definiția unui caz acolo se tot schimbă și 
este greu de evaluat numărul în felul acesta… 
Există foarte multă panică nejustificată în Israel. Nu cred în 
cifrele avansate acolo, totul este politică, nu matematică. Aș fi 
surprins dacă numărul morților din Israel depășește 10 
persoane, chiar și cinci cu actualele restricții. 
Pentru a avea o privire de ansamblu, numărul morților 
provocate de coronavirus în Italia este de 10% din numărul 
morților provocate de gripă în acea țară între 2016-2017. 
Chiar și în China este greu să te uiți la numărul pacienților 
deoarece acolo definiția «pacientului» variază, așa că mă uit 
la numărul morților. În Israel nu există nici măcar unul, 
așadar nici măcar nu este pe harta lumii din acest punct de 
vedere.” 

Levitt a analizat datele provenite din 78 de țări care au raportat 
mai mult de 50 de cazuri de covid-19 în fiecare zi și a susținut 
că a observat „semne de revenire” în multe dintre aceste țări. El 
nu se concentrează pe numărul total de cazuri dintr-o țară, ci pe 
numărul de cazuri identificate în fiecare zi – în special pe 
modificările acestui indicator de la o zi la alta: „Numerele încă 
produc zgomot, dar există semne clare că avem o încetinire a 
creșterii. Ceea ce avem nevoie în acest moment este să fie 
controlată panica. Pe termen lung vom fi bine.” – din articolul 
apărut pe 22 martie în Los Angeles Times, “Why this Nobel 
laureate predicts a quicker coronavirus recovery: ‘We’re going 
to be fine’”. 

8. „Există foarte puţine dovezi solide referitoare la virusul 
covid-19 şi la măsurile luate”  

Rețeaua germană pentru o medicină bazată pe dovezi (German 
Network for Evidence-based Medicine) este o asociație de 
oameni de știință, cercetători și medici germani. Asociația a 
fost fondată în anul 2000 pentru a disemina și dezvolta 
concepte și metode în medicină bazate pe dovezi și orientate 
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spre pacient, iar astăzi are aproximativ 1000 de membri. În data 
de 20 martie a.c. au postat pe propriul site un articol intitulat 
„Covid-19 – unde este dovada?” („Covid-19: Where is the 
evidence?”). Ce susțin ei (extras din articol): 

„- În majoritatea cazurilor, covid-19 ia forma unei răceli medii 
sau chiar nu prezintă simptome. Din acest motiv, este foarte 
probabil ca nu toate cazurile de infecție să fie înregistrate, spre 
deosebire de decese care sunt aproape în întregime 
înregistrate. Acesta conduce la o supraestimare a cazurilor 
fatale. Potrivit unui studiu care a analizat 565 de japonezi 
evacuați din Wuhan, fiind testați toți (indiferent dacă aveau sau 
nu simptome), doar 9,2% dintre cei infectați aveau simptomele 
asociate în prezent cu covid-19. Aceasta înseamnă că numărul 
celor infectați este cel mai probabil de aproape 10 ori mai 
mare decât numărul cazurilor înregistrate. Rata cazurilor 
fatale ar fi atunci aproximativ a zecea parte din ceea ce se 
raportează în prezent. Alții presupun chiar un număr mult mai 
mare al cazurilor neraportate, ceea ce ar însemna o rată și mai 
mică a cazurilor fatale. 

- Disponibilitatea testelor pentru Sars-CoV-2 este limitată. În 
SUA, de pildă, o capacitate de testare finanțată de stat pentru 
toate cazurile suspecte a devenit funcțională abia din 11 martie 
2020. În Germania de asemenea au existat factori care au 
contribuit la o exagerare a ratei cazurilor fatale.  

- Pe măsură ce boala se răspândește, devine din ce în ce mai 
greu să identifici sursa suspectă de infecție. Drept consecință, 
răcelile banale ale oamenilor care au avut contacte fără să știe 
cu un pacient infectat cu covid-19 nu ar trebui asociate cu 
covid-19 în timp ce mulți dintre cei afectați de Covid-19 nu 
merg deloc la doctor.  

- O exagerare a ratei cazurilor mortale survine de asemenea 
când o persoană decedată este descoperită că a fost infectată 
cu covid-19, deși nu aceasta a fost cauza morții. (…) 
Așa cum s-a calculat de către Institutul Robert Koch, rata 
cazurilor fatale de 0,2% pentru covid-19 măsurată în prezent 
în Germania este sub cea a gripei – de 0,5% în 2017-2018, de 
0,4% în 2018/2019, dar peste rata acceptată pe scară largă de 
0,1% pentru care nu există dovezi solide.  

O cercetare sistematică din 2015 a prezentat dovezi modeste 
referitoare la faptul că închiderea școlilor ar încetini 
răspândirea epidemiei, chiar dacă printr-un cost foarte mare. 
Izolarea la domiciliu încetinește răspândirea gripei, dar 
conduce la infecții mai multe în familie. Rămâne sub semnul 
întrebării dacă aceste descoperiri pot fi transferate din 
experiența gripei la covid-19.  

Multe întrebări rămân fără răspuns. Pe de o parte, media ne 
aruncă zilnic în față rapoarte alarmante ale unei creșteri 
exponențiale a numărului de bolnavi și de morți de peste tot. 
Pe de altă parte, media nu ia în calcul sub nicio formă 
criteriile noastre de comunicare bazate pe dovezi. 
Media comunică în prezent date brute, de pildă, sunt «X» 
persoane infectate și «Y» morți până în prezent. Totuși, această 
prezentare nu face distincţia între diagnostice şi infecţii. (…)  

Concluzie  
Per total, există foarte puţine dovezi solide referitoare la 
virusul covid-19 în sine şi la eficacitatea măsurilor luate. (…)” 

9. „Este necesar să fim rezonabili. Carantina aparține 
Evului Mediu. Păstrați-vă măștile pentru când jefuiți 
bănci.”  

 

Dr Richard Schabas este fostul Director Medical al regiunii 
Ontario, Director la YorK Central Hospital. Ce susține el în 
articolul intitulat „Strict după numere, coronavirusul nu se 
poate înregistra ca o criză globală gravă” („Strictly by the 
numbers, the coronavirus does not register as a dire global 
crisis”), postat pe site-ul The Globe and Mail în data de 9 
martie a.c.: 

„Există mult mai multe cazuri decât ceea ce se raportează. 
Acest aspect se petrece pentru că mulți oameni nu prezintă 
simptome iar capacitatea de testare este limitată. Au existat 
până acum 100.000 de cazuri, dar dacă extrapolăm din 
numărul de decese raportate și presupunem o rată a cazurilor 
fatale de 0,5%, adevăratul număr al infectaților este probabil 
mai aproape de două milioane, cei mai mulți prezentând 
simptome ușoare sau fiind asimptomatici. 
În același mod, rata actuală a cazurilor noi este probabil de 
cel puțin 10.000 pe zi. Dacă vi se pare mult, aduceți-vă aminte 
că lumea este foarte mare. Dintr-o perspectivă globală aceste 
numere sunt foarte mici. 

În al doilea rând, epidemia din Hubei – de departe cel mai 
mare și mai rău scenariu – pare să se fi potolit. Cât de rău a 
fost? Ei bine, numărul morților a fost comparabil cu un sezon 
obișnuit de gripă. Nu e neglijabil, dar nu e nici ceva catastrofal 
și nici nu va copleși un sistem medical competent. Nici măcar 
nu îl va testa prea tare.  

În aceleaşi trei luni (de când a început epidemia) s-au 
înregistrat aproximativ 3 milioane de morţi în China din alte 
cauze, şi aproape 14 milioane de decese în întreaga lume. În 
aceleaşi trei luni, conform Health Canada, au existat 
aproximativ 10.000 de decese în Canada din cauza obişnuinţei 
de a fuma, şi doar unul din cauza covid-19. 
Este deci covid-19 o criză globală? Cu siguranţă, pentru cei 
care nu ştiu să adune.  

Nu susțin să ne culcăm pe o ureche, că această boală se va 
stinge în curând. Este necesar să ne așteptăm la mai multe 
cazuri și la mai multe izbucniri. Iar covid-19 are încă 
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potențialul a deveni o problemă de sănătate globală, cu un 
bilanț comparabil cu cel al gripei. Este necesar să fim vigilenți.  
Dar în același timp este indicat să fim rezonabili. Carantina 
aparține Evului Mediu. Păstrați-vă măștile pentru când jefuiți 
bănci. Rămâneţi calm și vedeți-vă de treburi. Să nu facem din 
remedii ceva mai rău decât boala.” 

Bernard-Henri Lévy: «Virusul care ne înnebunește» 

 În cartea Virusul care ne înnebunește (Le virus qui rend fou), 
filosoful Bernard-Henri Lévy întocmește un „bilanț de etapă” 
privind criza coronavirusului. Reacția ciudată a umanității la 
această pandemie, pe care el a redenumit-o „Prima frică 
mondială”, l-a îngrozit. 

 

„Am fost și eu uluit”, spune Lery. „Dar ceea ce m-a uluit cel 
mai mult nu a fost pandemia. Pentru că acest tip de dezastru a 
existat întotdeauna. Gripa spaniolă, cu cele cincizeci de 
milioane de morți, a provocat cu un secol în urmă mai multe 
victime decât va face Covidul. Dacă rămânem la vremurile 
noastre, cele pe care am vârsta să mi le amintesc, am 
experimentat după mai 1968 celebra gripă din Hong Kong, 
când un milion de pământeni au murit cu buze cianotice, 
hemoragii pulmonare sau sufocați. Cu zece ani mai devreme a 
fost gripa asiatică care, din nou, a venit din China, a trecut 
prin Iran, Italia, estul Franței, America și a ucis două milioane 
de oameni, dar a fost ștearsă și ea din memoria colectivă. 

Nu, cel mai uluitor este modul foarte ciudat în care am 
reacționat de această dată. O epidemie nu numai de Covid, ci 
de frică s-a abătut peste lume.  

Am văzut temperamente îndrăznețe, brusc paralizate. Am auzit 
intelectuali, care au văzut și alte războaie, preluând retorica 
inamicului invizibil, vorbind despre combatanții din prima și a 
doua linie, de războiul total pentru sănătate. Am văzut Parisul 
golindu-se, ca în Journal de l’Occupation de Ernst Jünger.  

Am văzut cum orașele lumii devin orașe fantomă cu 
bulevardele lor tăcute ca drumurile de țară, unde zilele, cum 
spunea Hugo, erau ca nopțile. Am văzut în imaginile primite 
din Kiev și Milano, New York și Madrid, dar și de la Lagos, 
Erbil sau Qamishli, rari trecători grăbiți care păreau să fie 
acolo doar pentru a reaminti existența unei specii umane, dar 
care traversau pe trotuarul celălalt, cu ochii în pământ când le 
apărea o altă ființă umană în cale.  

Cu toții am văzut, de la un capăt al planetei la celălalt, în țările 
cele mai sărace dar şi în marile metropole, cum popoare 
întregi tremură și sunt aruncate în locuinţele lor, uneori cu 
lovituri de bastoane, ca nişte animale în vizuina lor.  

Protestatarii din Hong Kong, parcă prin magie, au dispărut. 
Peshmerga, acești războinici al căror nume spune că știu să 
înfrunte moartea, s-au bunkerizat în tranșeele lor. Saudiții și 
houthii care purtau un război interminabil în Yemen, când au 
fost anunțate primele cazuri, au încheiat imediat un acord de 
încetare a focului. Hezbollahul s-a izolat. Hamas, care a 
anunțat apoi opt cazuri, a declarat că are un singur scop de 
război, acela de a obține măști de la Israel: «Măști! Măști! 
Regatul nostru pentru măști! Vom veni, dacă este necesar, să 
tăiem respirația a șase milioane de israelieni.»  

Daesh a declarat Europa o zonă de risc pentru luptătorii săi, 
care au plecat să-și sufle nasul în şervetele cu parfum de 
eucalipt, în fundul a cine ştie ce peșteri siriene sau irakiene. 
Panama, pentru că a fost detectat un caz suspect, a izolat în 
junglă 1.700 de oameni disperați care mergeau spre granița cu 
Statele Unite. Nigeria, de unde trimisesem un raport cu câteva 
săptămâni mai devreme despre masacrele satelor creștine de 
către jihadiștii Peul, număra, la mijlocul lunii aprilie, potrivit 
AFP, 12 decese cauzate de virus, dar 18 au fost ucişi de forțele 
de securitate pentru încălcarea regulilor izolării. 

Bangladeshul, unde mă aflam pentru un reportaj, cu câteva ore 
înainte ca Franța să își închidă granițele, a acumulat toate 
calamitățile; acolo oamenii mor de febră dengue, holeră, 
ciumă, rabie, febră galbenă și virusuri necunoscute; dar iată 
că au găsit câteva cazuri de Covid și întreaga țară, ca un 
singur om, s-a baricadat în izolare.  

Și iată că, întreaga planetă, țările bogate și sărace, cei care 
puteau rezista și cei care urmau să crape, s-au repezit pe 
această idee a unei pandemii inedite care era pe punctul de a 
extermina rasa umană.  

Tortura chinezească  

 

Deci? Ce s-a petrecut? Viralitatea, nu numai a virusului, ci a 
discursului despre virus? Orbire colectivă ca în romanul lui 
José Saramago, unde o epidemie misterioasă lovește un întreg 
oraș orbind locuitorii? Victorie a colapsologilor care, de când 
tot prezic sfârșitul lumii, acum au simțit că va veni și ne-au 
lăsat o ultimă șansă pentru a ne pocăi și reseta? Cel al 
stăpânilor lumii văzând această mare izolare – traducerea 
engleză a «marii închisori» teoretizată de Michel Foucault în 
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textele în care a înfățișat sistemele de putere ale viitorului 
o repetiție generală a unui nou tip de introspecție și arest?

O mare frică, ca cea din 1789, comploturi și, într
fără speranță? Invers? Semnul liniștitor că lumea s
transformat, că în cele din urmă omenirea a sacralizat via
că între viață și economie, a decis să aleagă viața? Sau, altfel: 
o fugă colectivă, agravată de canalele de știri și rețelele de 
socializare care, repetând zi de zi numărul celor vindeca
muribunzilor și a morților, ne-a plasat într-un univers paralel 
unde nu mai existau nicăieri alte informații și, literalmente, ne 
înnebuneau: până la urmă, nu așa funcționează tortura 
chinezească?  

Nu este stabilit faptul că sunetul picăturii de apă, repetat la 
nesfârșit, devine un dragon amenințător? Și cum am reacționa 
dacă cei responsabili de siguranța rutieră ar decide să plaseze, 
la fiecare kilometru, difuzoare uriașe care transmit, continuu, 
accidentele mortale ale zilei?  

Era prea devreme pentru a decide. Chiar și astăzi, pe măsură 
ce scriu aceste rânduri și începem să «ieşim din izolare», este 
prea devreme să spargem, nu numai codul virusului, ci pe cel 
al fricii pe care a trezit-o.  

Este timpul însă să vorbim despre efectele tuturor acestor 
aspecte în societățile noastre și în mintea noastră. Este timpul 
să spunem ce a început să se producă în relațiile noastre.

Și dacă este adevărat că, așa cum îi plăcea să spună, nu fără 
ironie, marelui doctor german de la sfârșitul secolului al XIX
lea, tatăl anatomiei patologice, Rudolf Virchow, «o epidemie 
este un fenomen social care are câteva aspecte medicale», este 
momentul, acum sau niciodată, să ne revenim și să urmărim să 
descriem câteva dintre aspectele non-medicale ale acestei 
povești.  

Unii sunt fericiți. Am trăit adevărate momente de spirit civic 
ajutor reciproc. Și nu putem niciodată să ne bucurăm suficient 
de mult că am devenit în sfârșit conștienți, nu numai de 
existența dar și de demnitatea eminentă a unui popor de umiliți 
(personal medical, casieri și vânzători, fermieri, transportatori, 
gunoieri, curieri…) care au apărut într-o altă lumină.

Dar alţii sunt supărați. S-au spus cuvinte, s-au luat măsuri, s
au întors reflexe care m-au îngrozit. Principiile la care 
și care erau tot ceea ce societățile occidentale aveau mai bun, 
au fost atacate de virus și de virusul virusului, în același timp 
în care mureau oameni. Și pentru că și ideile mor, pentru că 
sunt din aceeași materie ca și oamenii și s-ar putea foarte bine 
ca, pe măsură ce epidemia să scadă, ele să rămână, pe 
precum meduzele[...] Prima Frică mondială (la fel cum se 
spune despre război): bilanț de etapă […]  
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Studiu: Persoanele asimptomatice care au 
COVID-19 nu-i pot infecta pe cei din jur

       Un studiu recent al cercetătorilor chinezi 
persoană infectată, dar care nu are simptome, nu transmite 
virusul mai departe.  

in 455 de persoane câte au intrat în contact cu un 
pacient infectat, dar asimptomatic, niciuna nu a luat 
boala, arată studiul. 

Coronavirus. Mască de protecție  

pt cercetători chinezi au făcut primul şi cel mai amplu 
studiu legat de cât de contagioase sunt persoanele care 
au infecţia COVID-19, dar nu au simptome ale bolii. Ei 

au pus o persoană testată pozitiv pentru noul coronavirus, dar 
asimptomatică, să stea lângă alte 455 de persoane, dintre care 
25% cu afecţiuni cardiovasculare. Specialiştii i
atent timp de 5 zile. 

După aceea, cele 455 de persoane au fost izolate şi monitorizate 
cu atenţie. Dintre acestea, doar opt au avut semnele unei 
infecţii respiratorii, dar niciuna nu a luat virusul SARS
Certifică asta testarea PCR, analizele de sânge şi examinarea 
pulmonară prin tomografie. 

Aceste noi date vor schimba cu siguranţă modul în care 
oamenii se vor raporta la acest virus în viitorul apro

„În momentul în care există un contact prelungit aşa cum se 
întâmplă în familie sau la locul de muncă, rămâne un risc de a 
transmite, dar, la nivel de populaţie, atunci când mergem la 
terase, sau la supermarket, sau în altă parte riscul ca un 
asimptomatic să transmită este practic foarte, foarte mic, ceea 
schimbă mult datele problemei pentru că asta înseamnă că, 
dacă o persoană este asimptomatică şi ne întâlnim cu ea, avem 
un risc mic de a ne îmbolnăvi, lucru care este diferit faţă de 
ceea ce ştiam până acum”, explică medicul infecţionist Adrian 
Marinescu, citat de Mediafax. Acest studiu ar putea schimba 
modul în care se fac internările, iar oamenii se vor gândi dacă 
le va mai fi teamă când ies din casă. 
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„Acest studiu ar putea schimba trei elemente în plan practic: 
persoanele diagnosticate, dar asimptomatice, cu atât mai mult 
ar putea să stea acasă, să nu mai fie internate. În al doilea rând 
nu ar trebui să ne fie teamă în momentul în care ieşim din casă 
şi venim în contact cu alte persoane, să ne gândim că cei din 
jur, chiar dacă nu au simptome pot să transmit, riscul e 
categoric mai mic, în al treilea rând: singurul studiu din 
România vorbeşte de un procent de 2%, ceea ce înseamnă că 
360.000 de români au trecut prin boală. Dacă ne gândi
maximum 20.000 sunt diagnosticaţi, asta înseamnă că, în rest, 
cei mai mulţi au avut forme asimptomatice. Studiul de faţă 
cumva ne linişteşte şi ne putem gândi că persoana simptomatică 
are un risc mic de a ne transmite în momentul în care ne 
întâlnim cu diverse ocazii”, mai spune Dr. Marinescu.

Studiul cercetătorilor chinezi este indexat de prestigioasa 
National Library of Medicine şi a fost trimis deja experţilor 
OMS pentru o reacţie din partea acestora. 

Un vaccin experimental creat de 
INSTITUTUL ROCKEFELLER în 1918 a 
fost cel care a ucis între 50 și 100 de 
milioane de oameni, dându-se vina pe 

“GRIPA SPANIOLĂ”
 

       Aceasta nu este teoria conspiraţiei. Este adevărul, doar 
că nu este spus de mass-media.  

otul a început când, din 21 ianuarie până 
un vaccin experimental de meningită bacteriană, cultivat 
pe cai, de către Institutul Rockefeller pentru Cercetări 

Medicale din New York, a fost injectat în solda
Riley. Reamintim că Institutul este locul unde s
industria farmaceutică modernă. Institutul a pionierat multe 
dintre abordările pe care industria farmaceutică le utilizează 
astăzi, inclusiv prepararea serurilor de vaccin. Aşadar, aşa zisa 
“gripa spaniola” a fost de fapt o pandemie bacteriană creată de 
Rockefeller. Autorii excelentelor materiale traduse mai jos, 
considera că cei cu experimentul n-au vrut să facă rău, doar că 
a ieşit rău. Ipoteza noastră este însă că a fost un act voit. 

 
București, ROMÂNIA (octombrie 1916). Cetățeni 
germani prinși de autoritățile române cu valize 
conținând explozibili și culturi de microbi pentru 

contaminarea populației 
 

      ”Deseori moartea victimelor se datora otrăvirii produse 
de explozia de bombe care conțineau materii infecțioase.

ctele contrare legilor războiului și ale umanității, 
precum bombardarea orașelor deschise de către 
aeroplane și tunuri, execuțiile sumare, asasinatele, 

violurile, internările locuitorilor și tratamentul inuman și 
mizerabil ce li s-a făcut să suporte, au fost cauza directă a 
miilor de victime civile pentru care inamicul ne datorează 
reparații.”  
La 14/27 august 1916, România declarase război Austro
Ungariei pentru eliberarea Transilvaniei și Bucovinei de sub 
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șelor deschise de către 
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La 14/27 august 1916, România declarase război Austro-
și Bucovinei de sub 

jugul acestui imperiu și împlinirea visului secular de Unire al 
tuturor românilor într-un singur stat unitar 
zi, la 28 august 1916, ca ripostă, Germania 
război României. Aliata Germaniei, Bulgaria, atacă România 
pe 31 august fără declarație de război, pe care o va face la 1 
septembrie 1916. Sudul României cu capitala Bucure
ocupat pentru doi ani (1916-1918) de Puterile Centrale... Prin 
așa zisa ”pace de la București” din mai 1918, Germania va face 
cadou Bulgariei toată Dobrogea românească 
linia Carpaților... 
”Sacrificiile României în timpul războiului. Victimile civile” de 
Eftimie Antonescu Secretar General al Delega
Conferința de Pace de la Paris. Prefața cărții
din limba franceză de Daniel Siegfriedsohn:
«Sacrificiile militare ale României în Războiul de Reîntregire 
se ridică la 350.000 de morți reprezentând 40% din totalul 
soldaților mobilizați. La pierderile militare trebuie adăugate 
suferințele și pierderile nu mai puțin considerabile ale 
populației civile. Aceasta, în urma retrage
trebuit să suporte în teritoriul ocupat toate violen
inamic feroce și să îndure toate privațiunile pe care dealtfel le
au cunoscut chiar și locuitorii din teritoriile neocupate unde în 
lipsa inamicului, ”aliații” noștri ruși și-
viața grea. Slăbită de privațiunile și epidemiile teribile 
inevitabilă a acestor privațiuni, populația civilă românească a 
plătit din plin tributul său. În timp ce militarii cădeau pe front, 
în spatele frontului răniții contractau tifosul exantematic 
gripa infecțioasă care făceau mari ravagii atât printre răniți cât 
și printre civili și medici, surorile de caritate și infirmierii care 
îi îngrijeau.  
450.000 de civili morți în timpul războiului 
populația totală a țării, reprezintă sacrificiile civile cu care 
România a plătit realizarea parțială a revendicărilor sale juste, 
și sunt mărturia irecuzabilă a colaborării poporului român la 
marea cauză apărată de aliați.  
Dar trebuie adăugat că aceste pierderi nu e
suferințelor populației românești. Actele contrare legilor 
războiului și ale umanității, precum bombardarea orașelor 
deschise de către aeroplane și tunuri, execuțiile sumare, 
asasinatele, violurile, internările locuitorilor 
inuman și mizerabil ce li s-a făcut să suporte, au fost cauza 
directă a miilor de victime civile pentru care inamicul ne 
datorează reparații.  
În total, România în limitele sale dinainte de război, a pierdut 
mai mult de 800.000 de oameni dintr
8.000.000. 
Noi vrem să arătăm cu ajutorul datelor Direc
serviciului de statistică pe care le publicăm 
diverselor categorii de victime ale actelor de violen
inamicului, o parte dintre suferințele și sacrificiile po
civile românești în timpul războiului. Dar aceste tablouri nu au 
un caracter definitiv; ele nu conțin decât rezultatele cercetărilor 
făcute în timpul primelor primelor două luni după evacuarea 
teritoriilor ocupate, și vor fi complectate prin datel
judiciare actualmente în curs.  
Fotografiile victimelor bombardamentelor inamice 
reproducerea fotografiilor făcute în timpul sau imediat după 
bombardamente, de către fotograful expert al Prefecturii 
Bucureștiului M.Episcopescu, al cărui c
Unele dintre aceste fotografii provin din albumul doctorului 
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și împlinirea visului secular de Unire al 
un singur stat unitar și indivizibil. A doua 

zi, la 28 august 1916, ca ripostă, Germania și Turcia declarau 
război României. Aliata Germaniei, Bulgaria, atacă România 

ție de război, pe care o va face la 1 
Sudul României cu capitala București va fi 

1918) de Puterile Centrale... Prin 
șa zisa ”pace de la București” din mai 1918, Germania va face 

Dobrogea românească și Austro-Ungariei 

ficiile României în timpul războiului. Victimile civile” de 
Eftimie Antonescu Secretar General al Delegației Române la 

ța de Pace de la Paris. Prefața cărții-document tradusă 
din limba franceză de Daniel Siegfriedsohn: 

mâniei în Războiul de Reîntregire 
ți reprezentând 40% din totalul 

ților mobilizați. La pierderile militare trebuie adăugate 
țele și pierderile nu mai puțin considerabile ale 
ției civile. Aceasta, în urma retragerii Armatei Române a 

trebuit să suporte în teritoriul ocupat toate violențele unui 
și să îndure toate privațiunile pe care dealtfel le-

și locuitorii din teritoriile neocupate unde în 
-au luat sarcina să ne facă 

ța grea. Slăbită de privațiunile și epidemiile teribile – urmare 
țiuni, populația civilă românească a 

plătit din plin tributul său. În timp ce militarii cădeau pe front, 
i contractau tifosul exantematic și 

țioasă care făceau mari ravagii atât printre răniți cât 
și printre civili și medici, surorile de caritate și infirmierii care 

ți în timpul războiului - 5,5% din 
țării, reprezintă sacrificiile civile cu care 

țială a revendicărilor sale juste, 
și sunt mărturia irecuzabilă a colaborării poporului român la 

Dar trebuie adăugat că aceste pierderi nu epuizează seria 
țelor populației românești. Actele contrare legilor 

și ale umanității, precum bombardarea orașelor 
și tunuri, execuțiile sumare, 

asasinatele, violurile, internările locuitorilor și tratamentul 
a făcut să suporte, au fost cauza 

directă a miilor de victime civile pentru care inamicul ne 

În total, România în limitele sale dinainte de război, a pierdut 
mai mult de 800.000 de oameni dintr-o populație totală de 

Noi vrem să arătăm cu ajutorul datelor Direcției Generale a 
serviciului de statistică pe care le publicăm și tablourile 
diverselor categorii de victime ale actelor de violență ale 

țele și sacrificiile populației 
ști în timpul războiului. Dar aceste tablouri nu au 

țin decât rezultatele cercetărilor 
făcute în timpul primelor primelor două luni după evacuarea 

și vor fi complectate prin datele anchetelor 

imelor bombardamentelor inamice sunt 
reproducerea fotografiilor făcute în timpul sau imediat după 
bombardamente, de către fotograful expert al Prefecturii 

știului M.Episcopescu, al cărui curaj merită a fi lăudat. 
Unele dintre aceste fotografii provin din albumul doctorului 
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Chiriac publicat de distinsul director al Sanatoriului din 
București care studiind din punct de vedere științific plăgile 
provocate de explozia bombelor, a putut să const
moartea victimelor se datora otrăvirii produse de explozia de 
bombe care conțineau materii infecțioase, așa cum am relatat la 
capitolul ”Otrăvuri, bacili” al prezentului volum (a se vedea 
pagina 107 și următoarele).»  
2 decembrie 1919 
Eftimie Antonescu, fost Secretar General al Delega
la Conferința de Pace de la Paris. 
 
 

O scrisoare de avertizare de la doctorul
german Anette Lilinger către toți pacienții 
ei cu privire la viitorul vaccin coronavirus

 
 

"Pentru toți pacienții mei: 

Aș dori să vă atrag urgent atenția asupra unor probleme 
importante referitoare la viitoarea vaccinare Covid

Datorită noului mod de acțiune al viitorului vaccin 
coronavirus, pentru prima dată în istoria vaccinării, a
numitele "vaccinuri mARN de ultimă genera
direct în materialul genetic al pacientului 
modifică  materialul genetic individual.   
 

Aceasta manipulare genetică a fost interzisă
considerată un act criminal până în prezent. 

Această intervenție poate fi comparată cu cea a alimentelor 
modificate genetic, care este, de asemenea, o problemă
controversată. 

Chiar daca mass-media si politicienii trivializeaza aceasta 
problemă si chiar fac apel, fara a se gindi, la folosirea acestui 
nou tip de vaccin pe scară largă, o astfel de vaccinare este 
problematică din punctul de vedere al sănătă
vaccinate.  

Uniunea Europeană este dedicată protecției drepturilor 
omului și a sanatatii oamenilor. 

Dragi pacienți, după o astfel de vaccinare fără precedent 
împotriva mARN, nu vă veți mai putea vindeca eventualele 
simptome induse de vaccin. 

Va trebui sa traiti cu consecintele vaccinării,
ele nu mai pot fi vindecate prin eliminarea toxinelor di
corpul uman.  
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Chiriac publicat de distinsul director al Sanatoriului din 
ști care studiind din punct de vedere științific plăgile 

provocate de explozia bombelor, a putut să constate că deseori 
moartea victimelor se datora otrăvirii produse de explozia de 

țineau materii infecțioase, așa cum am relatat la 
capitolul ”Otrăvuri, bacili” al prezentului volum (a se vedea 

Eftimie Antonescu, fost Secretar General al Delegației Române 

tizare de la doctorul 
ți pacienții 

ei cu privire la viitorul vaccin coronavirus 

ș dori să vă atrag urgent atenția asupra unor probleme 
importante referitoare la viitoarea vaccinare Covid-19: 

țiune al viitorului vaccin 
coronavirus, pentru prima dată în istoria vaccinării, așa-

mARN de ultimă generație" intervin 
direct în materialul genetic al pacientului și astfel 

Aceasta manipulare genetică a fost interzisă și chiar 

te fi comparată cu cea a alimentelor 
modificate genetic, care este, de asemenea, o problemă foarte 

media si politicienii trivializeaza aceasta 
si chiar fac apel, fara a se gindi, la folosirea acestui 

n pe scară largă, o astfel de vaccinare este 
problematică din punctul de vedere al sănătății persoanelor 

ției drepturilor 

ți, după o astfel de vaccinare fără precedent 
ți mai putea vindeca eventualele 

Va trebui sa traiti cu consecintele vaccinării, pentru ca 
mai pot fi vindecate prin eliminarea toxinelor din 

Este o situatie asemanatoare cum nu poate fi vindecată
persoană cu un defect genetic cum ar fi sindromul Down 18 
sau 21, sindromul Klinefelter, sindromul Turner, boala 
genetică cardiacă, hemofilia, fibroza chistică, sindromul Rett 
etc.), deoarece defectul genetic rămâne o dată pentru 
totdeauna in organism! 

Pentru a fi clar, aceasta înseamnă că dacă dezvolta
simptomatologie după o vaccinare mARN, nici eu, nici un alt 
terapeut nu vă vor putea ajuta, deoarece daunele provocate 
prin vaccinare vor fi ireversibile din punct de vedere genetic.

În opinia mea, aceste noi vaccinuri reprezintă o crimă 
împotriva umanității, care nu a fost niciodată comisă într
formă atât de largă în istorie. 

 
După cum a declarat ieri Dr. Wolfgang Wodarg, medic cu
experiență: "De fapt, acest vaccin promi
majoritate a oamenilor este, de fapt, o manipulare 
interzisă."http://dominique.regards.free.fr/blog/images/documents_pdf/2006

13_Le%20vaccin_de_tous_les_dangers.pdf 

 

Opinia unui medic: ‘Este necesar să 
refuzăm vaccinul împotriva Covid

       Pierre Cave este radiolog, fost intern 
Marsilia. Acum lucrează în diferite spitale (în special în 
Bastia și Basse-Terre), după 30 de ani petrecuţi într
clinică din Reunion. Are o experien
consistentă în Madagascar. 

ste una dintre personalităţile din lumea medicală care se 
opun vehement vaccinării împotriva Covid
că „Vaccinul este mai periculos decât boala!

riscul de a fi sancţionat, Pierre Cave afirmă răspicat că este 
necesar să „denunțăm și să condamnăm demersul pur 
comercial și cinismul abject care a ghidat 
vaccin”. Redăm mai jos integral punctul său de vedere.

COVID-19: VACCINARE???  

Mai multe laboratoare private (= pentru profit) au anun
triumfător că au dezvoltat cu succes un vaccin împotriva Covid. 
Și aceste anunțuri sunt răspândite cu satisfacţie în mass

E
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Este o situatie asemanatoare cum nu poate fi vindecată o 
persoană cu un defect genetic cum ar fi sindromul Down 18 
sau 21, sindromul Klinefelter, sindromul Turner, boala 
genetică cardiacă, hemofilia, fibroza chistică, sindromul Rett 

deoarece defectul genetic rămâne o dată pentru 

Pentru a fi clar, aceasta înseamnă că dacă dezvoltați o 
simptomatologie după o vaccinare mARN, nici eu, nici un alt 
terapeut nu vă vor putea ajuta, deoarece daunele provocate 

are vor fi ireversibile din punct de vedere genetic. 

aceste noi vaccinuri reprezintă o crimă 
ții, care nu a fost niciodată comisă într-o 

După cum a declarat ieri Dr. Wolfgang Wodarg, medic cu 
De fapt, acest vaccin promițător, pentru marea 

majoritate a oamenilor este, de fapt, o manipulare  genetică 
tp://dominique.regards.free.fr/blog/images/documents_pdf/2006

Opinia unui medic: ‘Este necesar să 
refuzăm vaccinul împotriva Covid-19’ 

Pierre Cave este radiolog, fost intern și șef al clinicii din 
Acum lucrează în diferite spitale (în special în 

Terre), după 30 de ani petrecuţi într-o 
clinică din Reunion. Are o experiență umanitară 

 

ste una dintre personalităţile din lumea medicală care se 
vaccinării împotriva Covid-19, arătând 

Vaccinul este mai periculos decât boala!” Chiar cu 
riscul de a fi sancţionat, Pierre Cave afirmă răspicat că este 

țăm și să condamnăm demersul pur 
și cinismul abject care a ghidat producția acestui 

”. Redăm mai jos integral punctul său de vedere. 

Mai multe laboratoare private (= pentru profit) au anunțat 
triumfător că au dezvoltat cu succes un vaccin împotriva Covid. 

u satisfacţie în mass-media, 
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care nu ezită să vorbească despre o victorie definitivă asupra 
bolii. 

Reacția mea la aceste anunțuri este NEÎNCREDERE 
ABSOLUTĂ. 

Pentru câteva motive : 

1) Epidemia s-a terminat (în Franța), repet asta de câteva 
săptămâni și toate publicațiile științifice confirmă această 
constatare (din nou, asta nu înseamnă că boala a dispărut). 
Așadar, întrebarea care este necesar să fie pusă în mod logic 
este: „Care este nevoia de vaccinare dacă nu mai există 
epidemie?” 
Simplu bun-simț! 

2) Mai grav: vaccinurile anunțate de laboratoare au fost 
dezvoltate în câteva săptămâni, cu un IMPERATIV 
COMERCIAL DE RENTABILITATE imediată. În timp ce în 
mod normal este nevoie de luni, chiar ani de zile pentru a 
dezvolta un vaccin, cel puțin dacă îndeplinim criteriile 
științifice pentru securitatea sănătății. Cu toate acestea, în acest 
caz, niciunul dintre aceste criterii nu a fost îndeplinit. Eh, da, a 
fost necesar să acționeze rapid… pentru a fi primul pe pia
cu miliarde profit! 

Deci, putem spune cu certitudine că aceste pseudo
oferă NICIO GARANȚIE a eficacității și, mai rău, NU SE 
ŞTIE NIMIC DESPRE EFECTELE SECUNDARE ale acestor 
produse. Nici pe termen scurt, nici cu atât mai pu
mediu sau lung. 

Cursa frenetică pentru profit este incompatibilă cu 
constrângerile cercetării științifice. 

Și să nu vorbim despre morală sau etică !!! 

3) Și mai grav, poate cel mai grav, este un aspect pe care 
industria farmaceutică este atentă să nu-l sublinieze, şi anume 
că vaccinurile sunt contraindicate la subiecții care au fost 
contaminați (datorită fenomenului interferenței virale și al 
amplificării virale). Un număr mare de persoane au fost 
infectate cu coronavirus fără a avea semne vizibile ale bolii. 
Aceștia sunt „purtătorii sănătoși”. Într-adevăr, este necesar să 
menţionăm că acest virus nu este foarte periculos, ci foarte 
contagios. Vaccinând orbește populația într-un astfel de caz, 
am pune în pericol toate aceste persoane infectate fără să 
Cu alte cuvinte, vaccinul este mai periculos decât boala.

În concluzie, aceste pseudo-vaccinuri sunt atât INUTILE, 
cât și PERICULOASE.  

Sper că guvernul francez nu va face o nouă gre
recomandând această vaccinare sau făcând-o obligatorie.

În mod logic, în fața lipsei flagrante de garanții sanitare 
prezentate de aceste vaccinuri, guvernul ar fi necesar să refuze 
chiar AMM (autorizația de introducere pe piață). Din partea 
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care nu ezită să vorbească despre o victorie definitivă asupra 

ția mea la aceste anunțuri este NEÎNCREDERE 

ța), repet asta de câteva 
și toate publicațiile științifice confirmă această 

constatare (din nou, asta nu înseamnă că boala a dispărut). 
șadar, întrebarea care este necesar să fie pusă în mod logic 

nevoia de vaccinare dacă nu mai există 

țate de laboratoare au fost 
dezvoltate în câteva săptămâni, cu un IMPERATIV 
COMERCIAL DE RENTABILITATE imediată. În timp ce în 

chiar ani de zile pentru a 
țin dacă îndeplinim criteriile 

științifice pentru securitatea sănătății. Cu toate acestea, în acest 
caz, niciunul dintre aceste criterii nu a fost îndeplinit. Eh, da, a 

entru a fi primul pe piață… 

Deci, putem spune cu certitudine că aceste pseudo-vaccinuri nu 
ȚIE a eficacității și, mai rău, NU SE 

ŞTIE NIMIC DESPRE EFECTELE SECUNDARE ale acestor 
ât mai puțin pe termen 

Cursa frenetică pentru profit este incompatibilă cu 

Și mai grav, poate cel mai grav, este un aspect pe care 
l sublinieze, şi anume 

ții care au fost 
ți (datorită fenomenului interferenței virale și al 

amplificării virale). Un număr mare de persoane au fost 
semne vizibile ale bolii. 
adevăr, este necesar să 

menţionăm că acest virus nu este foarte periculos, ci foarte 
un astfel de caz, 

nfectate fără să știe. 
Cu alte cuvinte, vaccinul este mai periculos decât boala. 

vaccinuri sunt atât INUTILE, 

Sper că guvernul francez nu va face o nouă greșeală 
ligatorie. 

ța lipsei flagrante de garanții sanitare 
prezentate de aceste vaccinuri, guvernul ar fi necesar să refuze 

ția de introducere pe piață). Din partea 

mea (chiar dacă asta înseamnă a fi pedepsit), în calitate de
persoană, dar în acelaşi timp ca medic, nu ezit să anticipez 
deciziile guvernului: ESTE NECESAR nu doar să REFUZE 
aceste VACCINURI, ci să denunțe și să condamne abordarea 
pur comercială și cinismul abject care a ghidat producția lor.

O precizare foarte importantă (cu riscul de a dezamăgi curentul 
obscurantist): de obicei, nu sunt un adversar al vaccinurilor, 
dimpotrivă! 
Sunt un susținător puternic al vaccinurilor clasice DT
BCG, variolă etc. care au salvat milioane de vie
care au permis chiar eradicarea anumitor boli, în special variola 
și poliomielita. Dar, în acest caz, doar citirea faptelor, care sunt 
de notorietate publică, duce irefutabil la aceea
cea trasă de mine. RESPINGERE 
interesul general. 

SUA: Manifestaţie la Boston împotriva 
vaccinării antigripale obligatorii

 

       Circa o mie de persoane au manifestat 
august 2020 la Boston împotriva noii obligaţii impuse 
elevilor din Massachusetts de a fi vaccinaţi contra gripei, 
care vizează să limiteze impactul unui posibil al doilea val 
al coronavirusului, notează AFP. 

utorităţile din Massachusetts, conduse de guvernatorul 
republican Charlie Baker, foarte critic la adresa lui 
Donald Trump, au fost primele din Statele Unite care, 

la 19 august, au adăugat gripă pe lista vaccinurilor cerute 
pentru elevi şi studenţi de la vârsta de şase luni. Cei care fac 
dovada unei contraindicaţii medicale sau religioase, care 
studiază acasă sau al căror învăţământ va fi 100% online vor fi 
scutiţi. 
 
Manifestanţii, care s-au adunat paşnic în fata sediului 
guvernatorului, majoritatea fără mască pe faţă, au denunţat însă 
un atac la drepturile individuale, în timp ce 70% dintre 
districtele şcolare ale statului Massachusetts au prevăzut să 
redeschidă cel puţin parţial instituţiile la sfârşitul vacanţei.
 
Printre manifestanţi, s-au aflat numeroşi părinţi veniţi cu copiii 
ori reprezentanţi ai unor profesii paramedicale, printre care 
Carla Leclerc, fizioterapeut. 

"Sunt ferm împotriva oricărei vaccinări 
împotriva gripei, un vaccin care nu este nici sigur, nici necesar, 
nici eficient", a declarat ea pentru AFP.
Dacă vaccinarea forţată este menţinută în Massachusetts, în 
pofida opoziţiei pe care a suscitat-o, "va fi un precedent pentru 
celelalte state", a adăugat ea. 

Unii manifestanţi au arborat drapele îndemnând la realegerea 
lui Trump în noiembrie, alţii tricouri inscripţionate cu litera Q 

A
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mea (chiar dacă asta înseamnă a fi pedepsit), în calitate de 
persoană, dar în acelaşi timp ca medic, nu ezit să anticipez 
deciziile guvernului: ESTE NECESAR nu doar să REFUZE 

țe și să condamne abordarea 
și cinismul abject care a ghidat producția lor. 

mportantă (cu riscul de a dezamăgi curentul 
obscurantist): de obicei, nu sunt un adversar al vaccinurilor, 

ținător puternic al vaccinurilor clasice DT-Polio, 
BCG, variolă etc. care au salvat milioane de vieți omenești și 

is chiar eradicarea anumitor boli, în special variola 
și poliomielita. Dar, în acest caz, doar citirea faptelor, care sunt 
de notorietate publică, duce irefutabil la aceeași concluzie cu 
cea trasă de mine. RESPINGERE și CONDAMNARE. În 

SUA: Manifestaţie la Boston împotriva 
vaccinării antigripale obligatorii 

Circa o mie de persoane au manifestat la sfârşitul lunii 
la Boston împotriva noii obligaţii impuse 

elevilor din Massachusetts de a fi vaccinaţi contra gripei, 
vizează să limiteze impactul unui posibil al doilea val 

utorităţile din Massachusetts, conduse de guvernatorul 
republican Charlie Baker, foarte critic la adresa lui 

, au fost primele din Statele Unite care, 
a 19 august, au adăugat gripă pe lista vaccinurilor cerute 
pentru elevi şi studenţi de la vârsta de şase luni. Cei care fac 
dovada unei contraindicaţii medicale sau religioase, care 
studiază acasă sau al căror învăţământ va fi 100% online vor fi 

au adunat paşnic în fata sediului 
guvernatorului, majoritatea fără mască pe faţă, au denunţat însă 
un atac la drepturile individuale, în timp ce 70% dintre 
districtele şcolare ale statului Massachusetts au prevăzut să 

uţin parţial instituţiile la sfârşitul vacanţei. 

au aflat numeroşi părinţi veniţi cu copiii 
ori reprezentanţi ai unor profesii paramedicale, printre care 

"Sunt ferm împotriva oricărei vaccinări forţate, mai ales 
împotriva gripei, un vaccin care nu este nici sigur, nici necesar, 
nici eficient", a declarat ea pentru AFP. 
Dacă vaccinarea forţată este menţinută în Massachusetts, în 

o, "va fi un precedent pentru 

Unii manifestanţi au arborat drapele îndemnând la realegerea 
lui Trump în noiembrie, alţii tricouri inscripţionate cu litera Q 
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de la mişcarea de extremă-dreapta "QAnon", adeptă a teoriilor 
conspiraţioniste. 
Numeroşi responsabili cu rang înalt din domeniul sănătăţii din 
SUA, inclusiv Robert Redfield, directorul Centrelor americane 
de prevenire şi lupta împotriva bolilor (CDC), i-
americani să se vaccineze împotriva gripei în acest an pentru a 
evita să agraveze mai mult criza coronavirusului, dar fără a face 
o obligaţie din această. 

 

AstraZeneca, sponsorizări de 9,8 milioane 
de lei pentru medicii din România

2014 
 

Raluca OANŢĂ

       AstraZeneca, compania ce urmează să livreze României 
17 milioane de doze de vaccin împotriva coronavirusului, a 
sponsorizat cu 9,8 milioane de lei medicii români, în 2014, 
potrivit unor informații date publicității de Digi24.

otrivit anchetei pe care Digi24 o realiza în urmă cu patru 
ani, 90 de firme producătoare de medicamente au 
raportat Agenţiei Naţionale a Medicamentului plăţi totale 

către medici de peste 160 milioane lei. 

Ce înseamnă aceste plăți? „Sumele au fost virate pentru: 
servicii de consultanță, drepturi de autor, onorarii pentru 
diferite activități, sponsorizării pentru participarea la congrese 
naționale și internaționale, care aduc punctele de educaţie 
medicală continuă cerute de lege. Unii medici au primit chiar 
tablete și scaune directoriale”, potrivit sursei citate.

Printre firmele producătoare de medicamente care au dat bani 
medicilor români se găsește și AstraZeneca, compania despre 
care R3Media a relatat că urmează să furnizeze 17 milioane de 
doze de vaccin împotriva coronavirusului statului român.

Topul firmelor, așa cum a fost prezentat de Digi24, arată astfel:

– Pfizer România – 15,34 milioane lei 

– Johnson & Johnson – 12,9 milioane lei 

– Servier Pharma – 10,24 milioane lei 

– AstraZeneca – 9,8 milioane lei 

– AbbVie – 7,32 milioane lei 

– Roche România – 7,17 milioane lei 

– Merck Sharp Dohme România – 6,86 milioane lei

P
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-au îndemnat pe 
americani să se vaccineze împotriva gripei în acest an pentru a 

ult criza coronavirusului, dar fără a face 

AstraZeneca, sponsorizări de 9,8 milioane 
de lei pentru medicii din România , în 

Raluca OANŢĂ 

AstraZeneca, compania ce urmează să livreze României 
17 milioane de doze de vaccin împotriva coronavirusului, a 
sponsorizat cu 9,8 milioane de lei medicii români, în 2014, 

Digi24. 

otrivit anchetei pe care Digi24 o realiza în urmă cu patru 
ani, 90 de firme producătoare de medicamente au 
raportat Agenţiei Naţionale a Medicamentului plăţi totale 

mele au fost virate pentru: 
ță, drepturi de autor, onorarii pentru 

ți, sponsorizării pentru participarea la congrese 
ționale și internaționale, care aduc punctele de educaţie 

dici au primit chiar și 
și scaune directoriale”, potrivit sursei citate. 

Printre firmele producătoare de medicamente care au dat bani 
ște și AstraZeneca, compania despre 

că urmează să furnizeze 17 milioane de 
vaccin împotriva coronavirusului statului român. 

șa cum a fost prezentat de Digi24, arată astfel: 

6,86 milioane lei 

– A&D Pharma Marketing & Sales – 6,45 milioane lei

– Berlin-Chemie A. Menarini – 6,41 milioane lei

– Sanofi-Aventis România – 4,59 milioane lei

La momentul respectiv, preşedintele ANM, dr.Gheorghe 
Borcean, admitea că în relaţia medici
există cel puţin o incompatibilitate morală, dar fără să acuze 
explicit ocolirea legii. 

UE permite în premieră produc
vaccinuri care conțin organisme 
modificate genetic pentru a lupta 

împotriva Covid

           Consiliul UE a adoptat la 15 iulie o propunere a 
Comisiei Europene prin care este permisă dezvoltarea 
producția de vaccinuri anti-Covid-19 care con
modificate genetic (OMG), potrivit unui comunicat al 
executivului european. 

ropunerea Comisiei facilitează dezvoltarea de vaccinuri 
cu ajutorul OMG-urilor, în condi
europeană în vigoare ar face extrem de dificilă o 

asemenea inițiativă, din cauza barierelor administrative în 
utilizarea acestor organisme. 

P
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Multe dintre vaccinurile-candidat împotriva Covid
bazează pe utilizarea organismelor modificate genetic, iar 
decizia UE acordă o derogare de la interdicțiile în vigoare.

Derogările vor expira în momentul în care Organiza
Mondială a Sănătății va declara oficial că pandemia de Covid
19 s-a încheiat. 

Medic cardiolog: «Grâul modern este o 
otravă lentă!» 

 

       Potrivit cardiologului William Davis, grâul modern este 
o veritabilă otravă pe care ne-o administrăm zilnic.

avis spune despre grâul pe care îl mâncăm acum că nu 
mai este același grâu de pe vremea bunicilor noastre. 
„Aceasta este o plantă înaltă de 18 inch, creată prin 

cercetări genetice în anii ’60 - ’70 ai secolului trecut
declarat el în emisiunea CBS This Morning. 

„Această plantă conține multe substanţe despre care nimeni nu 
spune nimic. De exemplu, ea conține o nouă proteină numită 
gliadină. Nu este gluten. Ceea ce spun acum se adresează nu 
doar celor care au intoleranță la glutenul de grâu și au boala 
celiacă. Aceasta ne priveşte pe toţi, deoarece toată lumea este 
supusă acţiunii proteinei gliadină, care este un opiaceu. Ea se 
leagă de receptorii de opiacee din creier 
apetitul.” 

La întrebarea dacă producția agricolă poate reveni la cerealele 
cultivate în urmă cu mulţi ani, dr. Davis a spus că aceasta este 
posibil, dar că nu este fezabil din punct de vedere economic, 
deoarece acel grâu produce mai puțin boabe. 

Dr. Davis subliniază faptul că dacă acest produs, care acum nu 
mai are legătură cu cel original, nu ar mai fi folosit în 
alimentație, s-ar rezolva problema obezității, a diabetului, a 
artritei, oamenii nu ar mai avea picioare umflate, reflux acidic, 
sindrom al intestinului iritabil, depresie și multe altele. 

D
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candidat împotriva Covid-19 se 
bazează pe utilizarea organismelor modificate genetic, iar 

în vigoare. 

Derogările vor expira în momentul în care Organizația 
ții va declara oficial că pandemia de Covid-

Medic cardiolog: «Grâul modern este o 

William Davis 

Davis, grâul modern este 
o administrăm zilnic. 

 

avis spune despre grâul pe care îl mâncăm acum că nu 
și grâu de pe vremea bunicilor noastre. 

Aceasta este o plantă înaltă de 18 inch, creată prin 
’70 ai secolului trecut”, a 

ține multe substanţe despre care nimeni nu 
ține o nouă proteină numită 

um se adresează nu 
ță la glutenul de grâu și au boala 

celiacă. Aceasta ne priveşte pe toţi, deoarece toată lumea este 
supusă acţiunii proteinei gliadină, care este un opiaceu. Ea se 
leagă de receptorii de opiacee din creier și stimulează 

ția agricolă poate reveni la cerealele 
cultivate în urmă cu mulţi ani, dr. Davis a spus că aceasta este 
posibil, dar că nu este fezabil din punct de vedere economic, 

Dr. Davis subliniază faptul că dacă acest produs, care acum nu 
mai are legătură cu cel original, nu ar mai fi folosit în 

ții, a diabetului, a 
artritei, oamenii nu ar mai avea picioare umflate, reflux acidic, 

și multe altele.  

Pentru a evita produsele care conțin grâu, cardiologul ne 
sfătuiește să mâncăm „mâncare adevărată” 
ulei de măsline, legume. 

Dr. Davis afirmă că toate alternativele de înlocuire a pr
din cereale măcinate cu produse din cereale integrale, care se 
presupune că sunt bune pentru sănătate, sunt ca şi cum ai 
înlocui țigaretele fără filtru cu țigarete cu filtru.

Ce ar fi dacă am ridica puțin ştacheta și am spune haideți să 
eliminăm toate cerealele moderne din alimentaţia noastră, ce s
ar petrece atunci? Vom vedea cu siguranţă o îmbunătă
sănătății. 

Înfruntă-ţi fricile, alege să fii mereu fericit
 

 
 Să ne identificăm temerile  
 
Frica se manifestă în viaţa noastră încă din 
ne părăseşte prea uşor. Ne străduim să avem note mari la 
şcoală. Să intrăm la facultate.  

ă avem un serviciu bine plătit. Să ne luăm casă şi maşină. 
Să avem o relaţie fericită, să ne căsătorim şi să ne 
întemeiem o familie. 

Există frica de a nu fi în rând cu lumea. Urmărim să ne 
câştigăm existenţa, să economisim pentru bătrâneţe, să 
contractăm multiple asigurări de viaţă, boală, deces, accidente 
de maşină, incendii, inundaţii, spargeri, atentate. Ne aşteaptă 
cele mai cumplite catastrofe. E de ajuns să urmărim ştirile şi ne 
vom convinge. 
 
Şi totuşi o vorbă înţeleaptă spune: Singurul aspect de care am 
putea să ne temem este teama însăşi. Ea ne paralizează şi ne 
împiedică să ne realizăm scopurile. Ea ne dirijează viaţa atât de 
mult, încât ne face să luăm decizii contrare sufletului nostru.
 
Cât de conştienţi suntem de prezenţa fricii în viaţa noastră? 
Care este cea mai mare frică pe care o avem? Aceea de a greşi? 
De a nu fi fericiţi? De a iubi? De a-l pierde pe celălalt? De a nu 
reuşi? Însăşi frica de nereuşită îi conduce pe oameni la eşec. 
Identificându-ne cele mai puternice frici, vom fi capabili să 
surprindem momentele în care ele se manifestă şi să ne adunăm 
forţele pentru a le depăşi. 
 
Să ne asumăm riscuri  
 
Înainte să ne propunem să realizăm ceva, este util să ne 
întrebăm la ce anume suntem pregătiţi să renunţăm pentru a 
reuşi. Căci împlinirea viselor implică adeseori un salt în 
necunoscut, asumarea unor riscuri – 
personale. Când înţelegem că transformarea face part
integrantă din fluxul vieţii, îndepărtăm teama şi suferinţa. Nu 
ne mai bazăm pe aspecte exterioare care sunt sigure doar în 
aparenţă. Ne modificăm punctul de vedere asupra riscurilor. 
Fiind pregătiţi, riscurile pot fi anticipate într
Nu avem cum să cunoaştem viitorul, însă ne putem cunoaşte pe 
noi înşine şi modul nostru de a reacţiona. Fiind pregătiţi, nu ne 
rămâne decât să acţionăm.  

S
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țin grâu, cardiologul ne 
ște să mâncăm „mâncare adevărată” – avocado, măsline, 

Dr. Davis afirmă că toate alternativele de înlocuire a produselor 
din cereale măcinate cu produse din cereale integrale, care se 
presupune că sunt bune pentru sănătate, sunt ca şi cum ai 

țigaretele fără filtru cu țigarete cu filtru. 

țin ştacheta și am spune haideți să 
toate cerealele moderne din alimentaţia noastră, ce s-

cu siguranţă o îmbunătățire a 

ţi fricile, alege să fii mereu fericit 

Frica se manifestă în viaţa noastră încă din copilărie şi nu 
ne părăseşte prea uşor. Ne străduim să avem note mari la 

ă avem un serviciu bine plătit. Să ne luăm casă şi maşină. 
Să avem o relaţie fericită, să ne căsătorim şi să ne 

a nu fi în rând cu lumea. Urmărim să ne 
câştigăm existenţa, să economisim pentru bătrâneţe, să 
contractăm multiple asigurări de viaţă, boală, deces, accidente 
de maşină, incendii, inundaţii, spargeri, atentate. Ne aşteaptă 

de ajuns să urmărim ştirile şi ne 

Şi totuşi o vorbă înţeleaptă spune: Singurul aspect de care am 
putea să ne temem este teama însăşi. Ea ne paralizează şi ne 
împiedică să ne realizăm scopurile. Ea ne dirijează viaţa atât de 

ce să luăm decizii contrare sufletului nostru. 

Cât de conştienţi suntem de prezenţa fricii în viaţa noastră? 
Care este cea mai mare frică pe care o avem? Aceea de a greşi? 

l pierde pe celălalt? De a nu 
ica de nereuşită îi conduce pe oameni la eşec. 

ne cele mai puternice frici, vom fi capabili să 
surprindem momentele în care ele se manifestă şi să ne adunăm 

m ceva, este util să ne 
întrebăm la ce anume suntem pregătiţi să renunţăm pentru a 
reuşi. Căci împlinirea viselor implică adeseori un salt în 

 financiare, profesionale, 
personale. Când înţelegem că transformarea face parte 
integrantă din fluxul vieţii, îndepărtăm teama şi suferinţa. Nu 
ne mai bazăm pe aspecte exterioare care sunt sigure doar în 
aparenţă. Ne modificăm punctul de vedere asupra riscurilor. 
Fiind pregătiţi, riscurile pot fi anticipate într-o anumită măsură. 

avem cum să cunoaştem viitorul, însă ne putem cunoaşte pe 
noi înşine şi modul nostru de a reacţiona. Fiind pregătiţi, nu ne 
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Seneca spunea: „Nu din cauză că ceva e dificil noi nu 
îndrăznim... ci din cauză că nu îndrăznim, acel ceva e dificil”. 
A acţiona aici şi acum este antidotul fricii. În consecinţă, să 
acţionăm! Ne alegem o activitate binefăcătoare pe care o 
ocolim din frică, şi începem. Nu mai punem zeci de întrebări, 
gramul de practică bate întotdeauna teoria. Avansăm etapă cu 
etapă.  
 
Adeseori, nevoia de siguranţă afectivă sau financiară nu ne 
permite să părăsim o relaţie de cuplu în care suntem nefericiţi 
sau un serviciu care nu ne mai împlineşte. Nimic nu este mai 
liniştitor decât ceea ce deja cunoaştem, chiar dacă pentru asta 
facem unele compromisuri. 
 
Ne înspăimântă necunoscutul, ne paralizează ideea de 
transformare. Le simţim ca pe o ameninţare. Când cineva drag 
alege să se îndepărteze de noi sau o circumstanţă a vieţii 
noastre se modifică, ne panicăm şi tindem să ne agăţăm de ele, 
cel mai adesea în van. 
 
Ce ascunde, de fapt, această nevoie de siguranţă? De ce suntem 
atât de disperaţi? Ce anume vrem să ţinem la distanţă? Ceea ce 
ne face să ne simţim în siguranţă ne face să ne simţim, de 
asemenea, şi fericiţi? Ce suntem pregătiţi să pierdem fără a 
suferi? Ce înseamnă pentru noi o viaţă reuşită? Răspunsurile la 
aceste întrebări ne vor ajuta să ne conectăm la nevoile noastre 
autentice. 
 
Însă nu vom putea spune „da”, dacă suntem incapabili să 
spunem „nu”. A învăţa să spunem „nu” este unul dintre 
leacurile cele mai puternice împotriva fricii. A spune „nu” 
înseamnă a ne afirma, a ne respecta şi a ne apropia de adevărata 
noastră natură. A spune „nu” unui aspect despre care ştim că 
este nociv, dăunător pentru noi, apoi a observa ce se petrece.  
 
Se ţine cont de decizia noastră? Anturajul ne întoarce spatele? 
Se petrece ceva? Cum ne simţim? Uşuraţi? Împăcaţi cu noi 
înşine? Atunci continuăm. Cu cât vom fi mai capabili să 
spunem „nu” la ceea ce este rău pentru noi, cu atât mai mult 
vom putea spune „da” la ceea ce este bun pentru noi. 
 
Să dăruim  
 
Atunci când dăruim celorlalţi, dizolvăm nu doar frica, ci toate 
celelalte sentimente nefaste. Umanitatea în ansamblul ei este o 
familie, afirma un mare profet. Manifestând atenţie faţă de 
ceilalţi, ne întărim pe noi înşine. Un zâmbet, un gest prietenesc, 
un cuvânt, un sfat – sunt tot atâtea gesturi care ne îmbogăţesc 
viaţa. 
 
A dărui presupune să fim atenţi la cei care ne înconjoară, să nu 
ne lăsăm în voia furiei sau a fricilor. Cel de lângă noi ne 
aminteşte faptul că putem acţiona în această lume în fiecare 
minut. 
 
Psihologul Erich Fromm afirma: „Fericirea înseamnă să 
iubeşti, nu să fii iubit. Preţuind iubirea mai presus decât ura, 
nu numai că vom cuceri viaţa, ci chiar lumea.” 
 

Să ne definim aspiraţiile  
 
Copii fiind, avem o sumedenie de vise frumoase. Devenind 
adulţi, ne confruntăm cu realitatea şi le abandonăm în favoarea 
nevoii de siguranţă. Viaţa îşi urmează cursul. Pentru unii, un 
grav accident, o boală sau vârsta de patruzeci de ani le face 
ţăndări credinţele şi îi readuce uneori violent în faţa viselor de 
odinioară, neîmplinite. 
 
Avem cu adevărat nevoie de aceste momente dureroase pentru 
a ne trezi? De ce nu ne urmăm aspiraţiile profunde şi pure ale 
inimii? 
 
Un dicton Zen afirmă: „Viziunea noastră despre noi înşine, mai 
mult decât propria personalitate, este cea care construieşte 
gratiile închisorii personale.” 
 
Să ne întrebăm ce am face dacă nu am mai avea nicio teamă? 
De ce nu facem acum toate acestea? Care sunt soluţiile pentru a 
elimina piedicile care ne opresc să acţionăm? 
 
Să învăţăm să spunem „nu”  
 
De ce aceste două litere sunt atât de dificil de pronunţat? Cel 
mai adesea frica, teama de a dezamăgi, de a fi judecaţi, 
respinşi, de a nu fi la înălţimea aşteptărilor celorlalţi ne 
împiedică să spunem „nu”. 
 
Să ne valorificăm greşelile  
 
Frica este cea care ne determină să nu acţionăm. Ne sugerează 
că nu suntem pregătiţi, că vom comite greşeli şi că este mai 
bine să aşteptăm şi să revenim mai târziu, atunci când toate 
condiţiile favorabile vor fi reunite. 
 
Dar acest moment nu va sosi niciodată. Adevărata întrebare 
este: ce s-ar putea petrece rău? Nu din greşeli ne extragem 
unele dintre cele mai valoroase învăţături? 
 
Teama de eşec duce la imobilitate. Este imposibil să progresăm 
aşa. Un mare învăţat tibetan spunea: „Viaţa nu este decât o 
suită de greşeli”. 
 
Atunci când facem o greşeală, să ne înţelegem lecţia, să ne 
ridicăm şi să mergem mai departe. În pofida fricii, ne-am 
asumat un risc. Am acţionat. A greşi este omeneşte. A 
persevera în greşeală este diabolic. 
 
Să învăţăm din greşeli pentru a nu le repeta. Să ne focalizăm 
asupra rezultatului (învăţarea lecţiei), şi nu asupra acţiunii în 
sine (greşeala). 
 
De fapt, ego-ul este cel care ne determină să trăim cu 
intensitate stări de frică. A transcende ego-ul înseamnă a ne 
elibera de frică. Iar paşii menţionaţi aici sunt simpli şi la 
îndemâna oricui. 
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3 metode psihologice eficiente care sunt 
folosite astăzi, pentru a crea o societate 

obedientă 

         Situaţia se schimbă. Rapid. Pe măsură ce mergem în 
această stranie lume nouă, presiunea și stresul situației vor 
afecta sănătatea psiho-mentală și personalitățile oamenilor 
în moduri tot mai dramatice. 

sihicul uman este construit pentru a rezista doar la o 
anumită presiune, iar în lumea noastră superconectată, în 
timpul unei crize globale, stimulii de stres pe care îi 

primim într-o singură zi sunt astronomici. Psihicul are câteva 
mecanisme de apărare, cum ar fi lupta sau fuga, disonan
cognitivă, negarea, sindromul Stockholm etc., dar într
moment ca acesta este posibil să le experimenta
 
Pe măsură ce stresul cronic se intensifică, fără un sfâr
previzibil, ne consumă emoțional, fizic și mental, iar în această 
stare regresăm în comportamente mecanice, conduse 
subconștient, iar conştiinţa devine foarte ușor de manipulat. 
Pentru un torționar, stresul susținut este cheia pentru deblocarea 
mecanismelor minții și cheia obținerii ascultării și a 
conformării. 
 
Studiul științific al psihologiei maselor a devenit un instrument 
integrat al economiei și al statului. Edward Bernays a pus 
bazele în acest sens. A fost nepotul lui Sigmund Freud, iar în 
câteva publicații clasice precum Propaganda și Cristalizarea 
opiniei publice, el și-a articulat teoria conform căreia 
psihologia de masă poate fi controlată într
extraordinară. 
 
„Manipularea conștientă și inteligentă a obiceiurilor și 
opiniilor organizate ale maselor este un element important în 
societatea democratică. Cei care manipulează acest mecanism 
nevăzut al societății constituie un guvern invizibil, care este 
adevărata putere de guvernare a țării noastre. Suntem 
guvernați, conştiinţele noastre sunt modelate, gusturile noastre 
formate și ideile noastre sugerate în mare parte de c
oameni despre care nu am auzit niciodată… Ei sunt cei care 
trag sforile care controlează conştiinţa publică
Bernays, Propaganda (1928) 

P
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3 metode psihologice eficiente care sunt 
folosite astăzi, pentru a crea o societate 

Situaţia se schimbă. Rapid. Pe măsură ce mergem în 
și stresul situației vor 

și personalitățile oamenilor 

 

rezista doar la o 
anumită presiune, iar în lumea noastră superconectată, în 
timpul unei crize globale, stimulii de stres pe care îi 

o singură zi sunt astronomici. Psihicul are câteva 
mecanisme de apărare, cum ar fi lupta sau fuga, disonanța 

nitivă, negarea, sindromul Stockholm etc., dar într-un 
moment ca acesta este posibil să le experimentați pe toate. 

Pe măsură ce stresul cronic se intensifică, fără un sfârșit 
țional, fizic și mental, iar în această 

în comportamente mecanice, conduse 
știent, iar conştiinţa devine foarte ușor de manipulat. 

ționar, stresul susținut este cheia pentru deblocarea 
ții și cheia obținerii ascultării și a 

psihologiei maselor a devenit un instrument 
și al statului. Edward Bernays a pus 

bazele în acest sens. A fost nepotul lui Sigmund Freud, iar în 
ții clasice precum Propaganda și Cristalizarea 

culat teoria conform căreia 
psihologia de masă poate fi controlată într-o măsură 

știentă și inteligentă a obiceiurilor și 
opiniilor organizate ale maselor este un element important în 

ează acest mecanism 
ții constituie un guvern invizibil, care este 

țării noastre. Suntem 
ți, conştiinţele noastre sunt modelate, gusturile noastre 
și ideile noastre sugerate în mare parte de către 

oameni despre care nu am auzit niciodată… Ei sunt cei care 
trag sforile care controlează conştiinţa publică.” – Edward L. 

În prefața cărţii O lume nouă curajoasă
Aldous Huxley ne-a avertizat că o minoritat
exploatează în mod deliberat și cu succes psihologia de masă 
pentru interese comerciale și politice.
asupra cărora nu avem aproape niciun control par să ne 
împingă pe toți în direcția coșmarului la nivel mondial; ia
această apăsare impersonală este accelerată în mod con
de reprezentanții organizațiilor comerciale și politice care au 
dezvoltat o serie de tehnici noi de manipulare a gândurilor 
sentimentelor maselor, în interesul unor minorită
Huxley, prefaţa cărții O lume nouă curajoasă
World). 
 
A fost un efort susținut, de un secol, de a sparge codul 
psihologiei de masă, care include astăzi toate instrumentele 
tehnologiei, mass-media și social media. În mijlocul crizei 
Covid-19, în cea mai conflictuală perioadă din istoria 
americană modernă, unele dintre cele mai periculoase aspecte 
ale psihologiei umane își au rădăcina în psihologia de masă.
 
1. Diminuarea culpei pentru acțiunile personale, prin 
transferul de responsabilitate. 

Când oamenilor li se spune ce ar trebui să facă de către o figură 
care reprezintă autoritatea, ei vor ajunge la acte violente 
să se omoare unul pe altul. 

Celebrul experiment social al lui Stanley Milgram privind 
obediența față de autoritate este apreciat 
înțelegere a modului în care etica oamenilor se poate schimba 
drastic atunci când responsabilitatea pentru ac
atribuită unei figuri de autoritate, cum ar fi un „expert” sau un 
lider. Intrigat de rolul personalului militar nazi
concentrare din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
Milgram a dorit să știe cât de multă forță este nevoie să fie 
aplicată oamenilor pentru a-i determina să provoace rău unei 
alte persoane. 

„El a cerut voluntarilor să ofere un șoc e
realitate nu a existat niciun șoc electric 
electrocutați erau de fapt actori care se prefăceau că sunt 
răniți teribil, unii chiar simulau atacuri de cord. Milgram a 
descoperit că majoritatea oamenilor vor continua să 
șocurile electrice atunci când sunt ordonate de o persoană într
un halat de medic de laborator, chiar și atunci când credeau că 
acea persoană a fost rănită grav. Doar un procent minuscul de 
oameni au refuzat.” 

Concluzia sugerată este că oamenii sunt
incapabili să gândească singuri atunci când li se oferă un rol 
subordonat într-o anumită ierarhie autoritară, cum ar fi rolul 
oamenilor într-o lume controlată de stat. Reac
inconștientă este de a transfera responsabilitat
acțiunile lor către cineva cu autoritate, scutindu
vinovăției. 
 
„Oamenii obișnuiți, care pur și simplu își fac treaba fără să 
manifeste o ostilitate specială din partea lor, pot deveni agen
într-un proces distructiv teribil. Mai m
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O lume nouă curajoasă (Brave New World), 
a avertizat că o minoritate din lumea noastră 

și cu succes psihologia de masă 
și politice. „Forțele impersonale 

asupra cărora nu avem aproape niciun control par să ne 
ți în direcția coșmarului la nivel mondial; iar 

această apăsare impersonală este accelerată în mod conștient 
ții organizațiilor comerciale și politice care au 

dezvoltat o serie de tehnici noi de manipulare a gândurilor și 
sentimentelor maselor, în interesul unor minorități.” – Aldous 

O lume nouă curajoasă (Brave New 

ținut, de un secol, de a sparge codul 
psihologiei de masă, care include astăzi toate instrumentele 

și social media. În mijlocul crizei 
mai conflictuală perioadă din istoria 

americană modernă, unele dintre cele mai periculoase aspecte 
și au rădăcina în psihologia de masă. 

țiunile personale, prin 

enilor li se spune ce ar trebui să facă de către o figură 
care reprezintă autoritatea, ei vor ajunge la acte violente și chiar 

Celebrul experiment social al lui Stanley Milgram privind 
ța față de autoritate este apreciat ca o etapă de 

țelegere a modului în care etica oamenilor se poate schimba 
drastic atunci când responsabilitatea pentru acțiunile lor este 
atribuită unei figuri de autoritate, cum ar fi un „expert” sau un 
lider. Intrigat de rolul personalului militar nazist în lagărele de 

al Doilea Război Mondial, 
știe cât de multă forță este nevoie să fie 

i determina să provoace rău unei 

șoc electrică unui străin. În 
șoc electric – iar oamenii 

ți erau de fapt actori care se prefăceau că sunt 
ți teribil, unii chiar simulau atacuri de cord. Milgram a 

descoperit că majoritatea oamenilor vor continua să aplice 
șocurile electrice atunci când sunt ordonate de o persoană într-

și atunci când credeau că 
acea persoană a fost rănită grav. Doar un procent minuscul de 

Concluzia sugerată este că oamenii sunt în mod inerent 
incapabili să gândească singuri atunci când li se oferă un rol 

o anumită ierarhie autoritară, cum ar fi rolul 
o lume controlată de stat. Reacția lor naturală și 

știentă este de a transfera responsabilitatea pentru 
țiunile lor către cineva cu autoritate, scutindu-se de stresul 

șnuiți, care pur și simplu își fac treaba fără să 
manifeste o ostilitate specială din partea lor, pot deveni agenți 

un proces distructiv teribil. Mai mult, chiar și atunci când 
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efectele distructive ale activității lor devin clare și li se cere să 
întreprindă acțiuni incompatibile cu standardele fundamentale 
de moralitate, relativ puține persoane au resursele necesare 
pentru a rezista autorității.” – Stanley Milgram, Capcanele 
Obedienței (The Perils of Obedience), 1974 

În situaţia aşa-zisei pandemii Covid-19, masele sunt 
direcționate în mod deliberat către un set de „experți” și 
persoane cu influență și îndepărtate de alte perspective 
credibile, dar contrare. Cei care astăzi cred în autoritatea 
oficială, iau parte la intimidarea, hărțuirea, cenzurarea și 
amenințarea celor care ar prefera să fie neutri sau au o opinie 
contrară. 
 
În plus, autoritățile oficiale ale noilor politici Covid oferă 
exemple mai concrete despre modul în care această dinamică se 
comportă. O filmare recentă din Australia arată un polițist de 
sex masculin care sufocă o femeie pentru că a purtat o mască în 
mod necorespunzător, iar în întreaga lume, cei care se supun 
regulilor sunt din ce în ce mai violenți și mai agresivi față de 
cei care nu se supun. 

Există și un videoclip al unei femei care spune către doi copii 
mici că speră ca ei să moară pentru că nu poartă măști. 
 
2. Atunci când ocupă o poziție de autoritate, oamenii vor 
abuza de puterea lor. Atunci când sunt puși într-o poziție 
subjugată, oamenii se vor comporta ca prizonieri. 

Dr. Phillip Zombardo a efectuat un alt studiu cunoscut asupra 
autorității sociale, în anul 1971. În ceea ce este cunoscut sub 
numele de experimentul închisorii Stanford, studenții de la 
Universitatea Stanford au răspuns la o reclamă pentru a 
participa la un studiu de cercetare cu scopul de a studia efectele 
psihologice în rolurile de prizonier sau de paznic al închisorii. 
 
Cei din grupul de prizonieri au fost umiliți, percheziționaţi, 
înşelaţi și închiși, zgâriați și abuzați. 

„O procedură de degradare a fost concepută în parte pentru a 
umili prizonierii și, în parte, pentru a fi siguri că nu vor aduce 
germeni care să ne contamineze închisoarea.” – Experimentul 
închisorii Stanford 

Li s-au dat uniforme, numere de identitate, le-a fost acoperit 
părul cu un ciorap de nailon și li s-a legat un lanț greu la una 
dintre glezne, mascând astfel identitatea personală şi făcând-o 
să devină derizorie. „Măsura de a avea capul bărbierit, care se 
aplică în majoritatea închisorilor, precum și în cadrul armatei, 
este concepută în parte pentru a minimaliza personalitatea 
fiecăruia, deoarece unele persoane își exprimă individualitatea 
prin stilul sau lungimea părului. Este, de asemenea, un mod de 
a determina oamenii să înceapă să respecte regulile arbitrare 
și coercitive ale instituției.” – Experimentul închisorii Stanford 
 
În cadrul acestui experiment, celor aflaţi în rolul gardienilor nu 
li s-a oferit nicio pregătire specifică și au fost liberi să facă tot 
ceea ce considerau că era necesar pentru a menține ordinea. 
Erau îmbrăcați în uniforme kaki și aveau ochelari de soare, li s-

au dat fluiere și bâte cu care să-i hărțuiască pe prizonieri la 
oricare din orele zilei. 

Povestea completă a acestui experiment este fascinantă dar, pe 
scurt, paznicii au găsit rapid tot felul de modalități de a-i hărţui 
și pedepsi pe prizonieri, iar prizonierii au încercat o răscoală, 
care în final a fost reprimată, fapt care le-a cauzat un 
comportament retras și instabilitate emoțională. 

Dinamica puterii și a celor neputincioși a fost clar definită, iar 
prizonierii au căutat să facă față situaţiei într-o varietate de 
moduri. 
 
„La început, unii prizonieri s-au revoltat sau s-au luptat cu 
paznicii. Patru prizonieri au reacționat cedând emoțional ca o 
modalitate de a scăpa de situație. Un prizonier a dezvoltat o 
erupție pe întregul trup (reacţie psihosomatică) când a aflat că 
cererea lui de punere în libertate a fost respinsă. Alții au 
încercat să facă față situaţiei prin a fi prizonieri buni, făcând 
tot ceea ce paznicii voiau ca ei să facă. Unul dintre ei a fost 
chiar poreclit «Sarge» (sergent), pentru că era atât de prompt 
în executarea tuturor comenzilor.” – Experimentul închisorii 
Stanford 
 
Astăzi, cu blocajele de pe glob, masele și-au asumat rolul de 
prizonier, pierzându-și identitatea și discernământul personal. 
Majoritatea oamenilor se supun doar că să supraviețuiască, dar 
mulți își asumă rolul de paznic al închisorii, îi atacă și îi 
hărțuiesc pe cei care, dintr-un motiv sau altul, aleg să nu se 
conformeze noilor reguli despre măști și alte restricții arbitrare 
Covid. 
 
3. Când oamenii sunt puși într-o relație medic-pacient, cei 
aflaţi în rolul de pacient vor dezvolta un sentiment de 
neputință și neajutorare. 

Relația medic-pacient este poate cea mai exploatată din punct 
de vedere economic și psihologic în societatea de azi. Este baza 
medicinii moderne și este o mare afacere. Influența pe care o au 
medicii asupra pacienților este totală, iar societatea noastră este 
redimensionată, masele fiind poziționate ca pacienți care este 
nevoie să delege toate deciziile medicale unei clase de elită de 
medici și experți autorizați. 

Într-un scurtmetraj, Amazing Polly explică modul în care 
invazia instituției medicale asupra trupurilor noastre 
echivalează cu tortura și este istoric una dintre cele mai 
periculoase forme de control psihologic. Nu numai că 
descurajează pacientul, ci și supra-glorifică medicul, care are 
apoi un stimulent pentru a exercita mai multă forță dominantă 
asupra pacientului. 

Vedem o manifestare a sindromului Munchausen la nivel de 
masă, deoarece populația este bolnavă datorită îngrijirii 
paliative și ținută ostatică de industria vaccinurilor. În loc să ne 
protejăm prin îngrijirea organismului și a sistemului imunitar, 
ni se spune să așteptăm neputincioși un vaccin. 
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Gânduri finale 

Una dintre cele mai importante observații făcute despre 
Experimentul Stanford este faptul că niciunul dintre participan
nu a realizat schimbările din propria personalitate. Motivul are 
legătură cu faptul că nici paznicii și nici prizonierii nu au putut 
vedea întreaga imagine de ansamblu a ceea ce se petrece 
toți s-au schimbat. 

Exact asta se petrece acum, deoarece aceste dinamici 
psihologice sunt puse în joc la nivel de masă. Ca răspuns la 
noul stres din viața noastră, ne reorganizăm pentru a ne 
conforma, a fi ascultători și a ne auto-cenzura. 

Într-o lucrare de cercetare din anul 2012, cu titlul 
conformității: Ce arată Milgram și studiile lui Zimbardo
autorii Alexander Haslam și Stephen D. Reicher 
„… Punctul fundamental este că tirania nu înflore
făptașii sunt neputincioși și ignoranți în acțiunile lor. Înflorește 
pentru că se identifică activ cu cei care promovează acte 
vicioase drept virtuoase. Această convingere îi determi
participanți să își facă munca murdară și asta îi face să lucreze 
energic și creativ pentru a-și asigura succesul
Reicher 

Nu renunţaţi la scrisul de mână! Acesta 
stimulează funcțiile creierului, în timp ce 

tastatura le anihilează
 
         Chiar dacă suntem în era digitală şi cea mai utilizată, 
simplă şi rapidă metodă de scriere pare a fi cea pe telefon 
sau la tastatura calculatorului, nu ar trebui să renunţăm la 
scrisul de mână, deoarece modul în care scriem 
influenţează creierul.  
 

n timp ce scrisul de mână stimulează func
tastatura le anihilează. 

Scrisul de mână deţine un rol foarte important în dezvoltarea 
creierului. Scrierea de mână stimulează şi exersează creierul, 
ajutându-l să se dezvolte corect. Mai mult decât atât, s
că exerciţiile de scriere alungă stresul, grijile şi aduce starea de 
bine. 

Creierul este compus din lobul frontal, lobul parietal şi o mare 
serie de celule. Lobul frontal este conectat la scris, citit, 
raţionament şi personalitate. Lobul parietal este cel care 
interpretează scrisul şi cititul – în general cuvintele. Celulele 
din creier sunt stimulate numai dacă se exersează zilnic scrisul 
de mână şi se apelează mai puţin la tastatură. În felul acesta, 
creierul este ajutat să se concentreze mai bine. 

Dintre avantajele scrisului de mână pot fi enumerate: 
stimularea memoriei şi a celulelor creierului, generarea mai 
rapidă a ideilor, îmbogăţirea vocabularului. 

Î
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ții făcute despre 
Experimentul Stanford este faptul că niciunul dintre participanți 
nu a realizat schimbările din propria personalitate. Motivul are 

și nici prizonierii nu au putut 
vedea întreaga imagine de ansamblu a ceea ce se petrece și cum 

Exact asta se petrece acum, deoarece aceste dinamici 
psihologice sunt puse în joc la nivel de masă. Ca răspuns la 

ța noastră, ne reorganizăm pentru a ne 

o lucrare de cercetare din anul 2012, cu titlul „Natura” 
ții: Ce arată Milgram și studiile lui Zimbardo, 

și Stephen D. Reicher comentează: 
Punctul fundamental este că tirania nu înflorește deoarece 
șii sunt neputincioși și ignoranți în acțiunile lor. Înflorește 

pentru că se identifică activ cu cei care promovează acte 
vicioase drept virtuoase. Această convingere îi determină pe 

ți să își facă munca murdară și asta îi face să lucreze 
și asigura succesul.” – Haslam și 

Nu renunţaţi la scrisul de mână! Acesta 
țiile creierului, în timp ce 

tastatura le anihilează 

Chiar dacă suntem în era digitală şi cea mai utilizată, 
simplă şi rapidă metodă de scriere pare a fi cea pe telefon 
sau la tastatura calculatorului, nu ar trebui să renunţăm la 
scrisul de mână, deoarece modul în care scriem 

n timp ce scrisul de mână stimulează funcțiile creierului, 

Scrisul de mână deţine un rol foarte important în dezvoltarea 
creierului. Scrierea de mână stimulează şi exersează creierul, 

decât atât, s-a constat 
că exerciţiile de scriere alungă stresul, grijile şi aduce starea de 

Creierul este compus din lobul frontal, lobul parietal şi o mare 
serie de celule. Lobul frontal este conectat la scris, citit, 

Lobul parietal este cel care 
în general cuvintele. Celulele 

din creier sunt stimulate numai dacă se exersează zilnic scrisul 
de mână şi se apelează mai puţin la tastatură. În felul acesta, 

Dintre avantajele scrisului de mână pot fi enumerate: 
stimularea memoriei şi a celulelor creierului, generarea mai 

Scriind zilnic de mână, se evită transformarea funcţiilor 
creierului într-un „handicap”. Creierul uman funcţionează 
asemenea unui muşchi: cu cât este mai mult şi mai bine 
antrenat, cu atât este menţinut mai tânăr şi în formă.

Scriind cu stiloul sau cu pixul, informaţia se întipăreşte mai 
bine în creier. S-a constat că scrisul cu stil
creionul utilizează o porţiune mai mare de creier decât dacă se 
tastează digital. Acesta este unul dintre cele mai mari beneficii.

Conform revistei The Wall Street Journal
recomandă scrisul de mână vârstnicilor ca exerciţiu
eficient în menţinerea minţii agere. Scrisul activează mai multe 
părţi ale creierului decât folosirea tastelor, printre acestea fiind 
zone care controlează gândirea, limbajul şi memoria 
funcţională. 

 

«Dacă un copil în timpul verii petrece 2 
luni la țară şi aleargă desculț, flămând şi 
murdar – el își restabilește sănătatea 

pentru tot anul»

      Sănătatea, atât a copiilor cât și a adulților, depinde în 
mare măsură de climatul psihologic din familie.

r. Komarovsky activează în medicină de mai bine de 
25 de ani. Este autorul mai multor căr
în ceea ce privește sănătatea copilului. Popularitatea lui 

a crescut considerabil după ce a debutat în televiziune cu 
proiectul Școala doctorului Komarovsky
sunt întotdeauna simple și ușor de înțeles de către părinți.

Prezentăm în continuare 10 reguli ale celui mai faimos doctor
pediatru! 

1. Principalul aspect este fericirea și sănătatea familiei. Familia 
nu este indicat să trăiască doar pentru interesele copilului, ci 
este bine să se aibă în vedere interesele întregii familii.

2. Situația în care femeia decide fără soţ ceva referitor la copil 
este inacceptabilă. Nicio decizie cu privire la copil nu este bine 
să fie luată doar de un singur părinte. Tatăl este necesar să ştie, 
nu mai puțin decât mama, cum să îmbrace copilul, cum să
hrănească, ce i se petrece la școală etc.

3. Un copil fericit este un copil care are atât mamă, cât 
care găsesc timp nu doar să iubească acest co
iubească unul pe celălalt. 

4. Asigurarea bunăstării interioare a mamei care îngrije
copilul este sarcina principală a tatălui. Tatăl este cel care este 
necesar să pună punctele pe i în relațiile cu rudele și vecinii.

5. Atunci când copilul se îmbolnăvește des, înseamnă că are un 
conflict cu mediul înconjurător. Astfel, există două op

D
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Scriind zilnic de mână, se evită transformarea funcţiilor 
andicap”. Creierul uman funcţionează 

asemenea unui muşchi: cu cât este mai mult şi mai bine 
antrenat, cu atât este menţinut mai tânăr şi în formă. 

Scriind cu stiloul sau cu pixul, informaţia se întipăreşte mai 
a constat că scrisul cu stiloul, pixul sau 

creionul utilizează o porţiune mai mare de creier decât dacă se 
tastează digital. Acesta este unul dintre cele mai mari beneficii. 

The Wall Street Journal, sunt medici care 
recomandă scrisul de mână vârstnicilor ca exerciţiu cognitiv, 
eficient în menţinerea minţii agere. Scrisul activează mai multe 
părţi ale creierului decât folosirea tastelor, printre acestea fiind 
zone care controlează gândirea, limbajul şi memoria 

«Dacă un copil în timpul verii petrece 2 
țară şi aleargă desculț, flămând şi 

și restabilește sănătatea 
pentru tot anul» 

și a adulților, depinde în 
mare măsură de climatul psihologic din familie.  

r. Komarovsky activează în medicină de mai bine de 
25 de ani. Este autorul mai multor cărți cu recomandări 

ște sănătatea copilului. Popularitatea lui 
a crescut considerabil după ce a debutat în televiziune cu 

arovsky. Recomandările sale 
și ușor de înțeles de către părinți. 

Prezentăm în continuare 10 reguli ale celui mai faimos doctor-

și sănătatea familiei. Familia 
doar pentru interesele copilului, ci 

este bine să se aibă în vedere interesele întregii familii. 

ția în care femeia decide fără soţ ceva referitor la copil 
este inacceptabilă. Nicio decizie cu privire la copil nu este bine 

singur părinte. Tatăl este necesar să ştie, 
țin decât mama, cum să îmbrace copilul, cum să-l 

școală etc. 

3. Un copil fericit este un copil care are atât mamă, cât și tată, 
care găsesc timp nu doar să iubească acest copil, ci și să se 

4. Asigurarea bunăstării interioare a mamei care îngrijește 
copilul este sarcina principală a tatălui. Tatăl este cel care este 

țiile cu rudele și vecinii. 

ște des, înseamnă că are un 
conflict cu mediul înconjurător. Astfel, există două opțiuni de a 



 

        139139139139                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

acționa: să tratezi copilul sau să schimbi mediul. Pentru mine e 
mai apropiată cea dea doua opțiune, însă mulți părinți şi 
vânzători de medicamente nu sunt de acord. 

6. Dacă un copil în timpul verii petrece 2 luni la 
desculț, flămând şi murdar, el își restabilește sănătatea pentru 
tot anul. Exact aşa este nevoie să fie un copil normal 
armonios trupește și activ. 

7. Toate deciziile importante privind copilul pot fi luate numai 
de către părinți și pediatru. Rudele pot oferi un sfat, cu condiția 
să nu se supere dacă nu se ţine cont de sfatul lor. De asemenea, 
ei pot ajuta pasiv, cerând părinților să rezolve toate probleme
de bază. Astfel, bunica poate merge cu copilul la plimbare, dar 
înainte de toate, este bine să se pună de acord cu mama unde 
merge cu copilul, cu ce îl îmbracă și cât timp se plimbă.

8. Bunăstarea principală a familiei este starea de sănătate a 
mamei. Tatăl este nevoie să o protejeze,- să-
ocazia să mănânce, să doarmă şi să se plimbe. 

9. Fericirea țării începe atunci când bărbatul acordă atenție nu 
numai războiului, petrolului, gazului și banilor, ci și când se 
ocupă de copii. Doar atunci țara începe să se dezvolte.

10. Cred că ar fi indicat să se stabilească prin lege 
responsabilitatea părinților de a stăpâni cunoștințele medicale 
de bază. 

La școală ei învață ce este sinus, cosinus, ce capitală are 
Mozambic, însă viitorii părinți nu au nicio idee cum să ajute 
copilul când are febră, ce riscuri are, care sunt bolile copilăriei, 
cum să-i asigure copilului siguranța în casă. 

 
Aspecte ezoterice referitoare la 
ATITUDINEA TRUPEASCĂ

Prof.  George BIANU 

           Privită din punct de vedere fizic, atitudinea este o 
ţinută a trupului care, atunci când este asumată fie în mod 
conştient, fie într-un mod spontan, exprimă un sens, un 
înțeles ce se dezvăluie unei viziuni pătrunzătoare, intuitive, 
ce trece însă dincolo de aparenţe. 

titudinea trupească poate fi totodată considerată un 
semn sau, altfel spus, o manifestare exterioară. S
mai putea spune că atitudinea trupească este 

modalitate a comportamentului sau, altfel spus, o modalitate de 
purtare anticipată. 

O anumită atitudine trupească spontană este expresia unei 
dispoziții a conştiinţei ce imprimă o anumită conduită.
O anumită atitudine trupească ce este în mod conştient asumată 
face apoi să se manifeste o sui generis poziţie ce declanşează, 

A
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ționa: să tratezi copilul sau să schimbi mediul. Pentru mine e 
țiune, însă mulți părinți şi 

6. Dacă un copil în timpul verii petrece 2 luni la țară şi aleargă 
ț, flămând şi murdar, el își restabilește sănătatea pentru 

tot anul. Exact aşa este nevoie să fie un copil normal – 

ate deciziile importante privind copilul pot fi luate numai 
ți și pediatru. Rudele pot oferi un sfat, cu condiția 

să nu se supere dacă nu se ţine cont de sfatul lor. De asemenea, 
ților să rezolve toate problemele 

de bază. Astfel, bunica poate merge cu copilul la plimbare, dar 
înainte de toate, este bine să se pună de acord cu mama unde 

și cât timp se plimbă. 

8. Bunăstarea principală a familiei este starea de sănătate a 
-i ofere mamei 

țării începe atunci când bărbatul acordă atenție nu 
și banilor, ci și când se 

ra începe să se dezvolte. 

10. Cred că ar fi indicat să se stabilească prin lege 
ților de a stăpâni cunoștințele medicale 

școală ei învață ce este sinus, cosinus, ce capitală are 
idee cum să ajute 

ce riscuri are, care sunt bolile copilăriei, 

Aspecte ezoterice referitoare la 
ATITUDINEA TRUPEASCĂ 

George BIANU – București 

Privită din punct de vedere fizic, atitudinea este o 
ţinută a trupului care, atunci când este asumată fie în mod 

un mod spontan, exprimă un sens, un 
țeles ce se dezvăluie unei viziuni pătrunzătoare, intuitive, 

fi totodată considerată un 
semn sau, altfel spus, o manifestare exterioară. S-ar 
mai putea spune că atitudinea trupească este și o 

modalitate a comportamentului sau, altfel spus, o modalitate de 

O anumită atitudine trupească spontană este expresia unei 
ții a conştiinţei ce imprimă o anumită conduită. 

O anumită atitudine trupească ce este în mod conştient asumată 
poziţie ce declanşează, 

de la caz la caz, una sau chiar mai multe aptitudini ce operează 
în sfera conştiinţei. 

Fiecare atitudine trupească oglindește, în realitate, un mod de a 
fi sau de a se comporta al unei fiinţe umane şi exprimă, în 
simultaneitate, o anumită dispoziție lăuntrică
într-un anumit context obişnuim să spunem: „
binevoitoare”. Într-un alt context afirmăm: „
atitudine ostilă”. 

O anumită atitudine trupească exprimă în acelaşi timp un 
comportament ce corespunde unei anumite d
psihomentale. În vorbirea curentă se face adeseori referire fie la 
o atitudine evazivă, fie la o atitudine fermă, fie la o atitudine 
indiferentă, fie la o atitudine arogantă etc. Este semnificativ că 
şi în folclor există de multă vreme următoarea
necesar ca atitudinea trupului să fie dreaptă şi armonioasă

De asemenea, într-un anumit context obişnuim să spunem că 
cineva și-a schimbat atitudinea sau afirmăm că este necesar să 
luăm atitudine. Observăm în unele situa
persoană manifestă o atitudine graţioasă. Chiar şi în vorbirea 
curentă se face de multe ori referire fie la o atitudine naturală, 
fie la o atitudine grațioasă, fie la o atitudine stângace. Privind 
cu atenţie o anumită fiinţă umană ce se manifestă într
anumit context, afirmăm apoi că „
acuză“. 

Dincolo de aparenţe, o atitudine trupească oglindeşte o anumită 
dispoziție lăuntrică sau o stare de spirit cu privire la ceva 
anume sau cu privire la cineva, ori cu privire la ceva ce 
generează unele tendințe ce îmboldesc apoi, ca să spunem aşa, 
cu putere, către un anumit comportament.

În cadrul sistemului milenar Hatha sunt cunoscute de mii de ani 
o mulțime surprinzător de mare de posturi trupeşti sau, altfel 
spus, de atitudini trupeşti care, atunci când sunt asumate într
mod conştient, atunci când sunt exersate într
o atenţie ce este într-un mod ferm focalizată global asupra 
nemărginirii pline de taine a Macrocosmosului ce ne înconjoară 
și care în permanență ne îmbrăţişează
beneficiile cel mai adesea nebănuite ale unor procese subtil 
energetice generatoare de rezonan
Microcosmosul ființei care, pe lângă energiile subtile 
binefăcătoare ce sunt în felul acesta acumulate, fac în acela
timp să apară şi să fie în mod gradat trezite, dinamizate 
ulterior aprofundate anumite aptitudini distincte, anumite 
capacităţi, anumite înzestrări minunate favorabile. Survin în 
felul acesta, uneori ca prin farmec, anumite posibilităţi benefice 
care anterior erau latente şi pe care chiar atitudinea trupească 
respectivă le face să se trezească într-un mod gradat.

Dincolo de aparenţe, fiecare atitudine trupească, ce a fost 
special concepută, şi care este cunoscută de mii de ani în cadrul 
sistemului milenar Hatha sub numele de asana, poate fi 
considerată, analogic vorbind, întocmai precum o pozi
precisă a butonului de selecţie a benzii de frecvenţă adecvate de 
la un aparat de radio, ce face posibilă acordarea acelui aparat de 
radio pe frecvența distinctă de vibra

psihologiepsihologiepsihologiepsihologie    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

la caz la caz, una sau chiar mai multe aptitudini ce operează 

ște, în realitate, un mod de a 
fi sau de a se comporta al unei fiinţe umane şi exprimă, în 

ție lăuntrică. Spre exemplu, 
un anumit context obişnuim să spunem: „atitudinea sa este 

un alt context afirmăm: „acest om are o 

O anumită atitudine trupească exprimă în acelaşi timp un 
comportament ce corespunde unei anumite dispoziții 
psihomentale. În vorbirea curentă se face adeseori referire fie la 
o atitudine evazivă, fie la o atitudine fermă, fie la o atitudine 
indiferentă, fie la o atitudine arogantă etc. Este semnificativ că 
şi în folclor există de multă vreme următoarea rostire: „Este 
necesar ca atitudinea trupului să fie dreaptă şi armonioasă”. 

un anumit context obişnuim să spunem că 
a schimbat atitudinea sau afirmăm că este necesar să 

luăm atitudine. Observăm în unele situații că o anumită 
ersoană manifestă o atitudine graţioasă. Chiar şi în vorbirea 

curentă se face de multe ori referire fie la o atitudine naturală, 
țioasă, fie la o atitudine stângace. Privind 

cu atenţie o anumită fiinţă umană ce se manifestă într-un 
umit context, afirmăm apoi că „întreaga ei atitudine o 

Dincolo de aparenţe, o atitudine trupească oglindeşte o anumită 
ție lăuntrică sau o stare de spirit cu privire la ceva 

anume sau cu privire la cineva, ori cu privire la ceva ce 
țe ce îmboldesc apoi, ca să spunem aşa, 

cu putere, către un anumit comportament. 

În cadrul sistemului milenar Hatha sunt cunoscute de mii de ani 
țime surprinzător de mare de posturi trupeşti sau, altfel 

tunci când sunt asumate într-un 
mod conştient, atunci când sunt exersate într-un mod static, cu 

un mod ferm focalizată global asupra 
nemărginirii pline de taine a Macrocosmosului ce ne înconjoară 
și care în permanență ne îmbrăţişează, fac astfel să survină 
beneficiile cel mai adesea nebănuite ale unor procese subtil 
energetice generatoare de rezonanță ocultă ce apar în 

ței care, pe lângă energiile subtile 
binefăcătoare ce sunt în felul acesta acumulate, fac în același 
timp să apară şi să fie în mod gradat trezite, dinamizate și 
ulterior aprofundate anumite aptitudini distincte, anumite 
capacităţi, anumite înzestrări minunate favorabile. Survin în 
felul acesta, uneori ca prin farmec, anumite posibilităţi benefice 

anterior erau latente şi pe care chiar atitudinea trupească 
un mod gradat. 

Dincolo de aparenţe, fiecare atitudine trupească, ce a fost 
special concepută, şi care este cunoscută de mii de ani în cadrul 

nar Hatha sub numele de asana, poate fi 
considerată, analogic vorbind, întocmai precum o poziție 
precisă a butonului de selecţie a benzii de frecvenţă adecvate de 
la un aparat de radio, ce face posibilă acordarea acelui aparat de 

tă de vibrație a unui anumit post 
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emiţător de radio care, în felul acesta, va putea fi recepționat de 
radioul respectiv. În cadrul acestui exemplu analogic, poziția 
precisă a butonului de selecţie ce face cu putinţă acordarea pe 
frecvenţa de vibraţie a postului de radio emițător este tocmai 
atitudinea trupească de care avem nevoie pentru a recepționa, 
în felul acesta, postul de radio respectiv, iar fenomenul de 
recepţie propriu-zisă a acelui post de radio corespunde 
aptitudinii, însușirii, capacităţii, posibilității minunate ce se 
trezește, iar apoi este aprofundată într-un mod sistematic, 
atunci când o anumită atitudine trupească, asana, este adoptată 
de fiecare dată așa cum este necesar. Strânsa legătură între 
atitudinea trupească (sau asana) și aptitudinea evidentă ce este 
dinamizată şi aprofundată în felul acesta într-un mod gradat 
(prin practica unei anumite asana) este în realitate un secret 
ezoteric fundamental al sistemului Hatha pe care – actualmente 
– foarte puţini practicanți ai sistemului îl cunosc. 

În faimosul tratat străvechi al înțeleptului Patanjali, se 
menționează că „posturile trupeşti (ASANA-ele) trezesc, fiecare 
dintre ele, felurite aptitudini lăuntrice binefăcătoare și induc 
diferite stări nuanţate de bine pregnant sau de armonie, care se 
mențin pentru lungi perioade de timp în ființă, nu numai 
transformându-l pe multiple niveluri ale ființei sale, ci și 
hrănindu-l cu energii subtile benefice la nivel trupesc, la nivel 
psihomental și chiar la nivel sufletesc, impulsionându-l apoi să 
se transforme inclusiv din punct de vedere spiritual”. 

Unele tratate străvechi ale sistemului Hatha menționează că 
există deja 8.400.000 de asana-e (posturi trupeşti) ce sunt 
disponibile pentru transformarea benefică pe multiple niveluri, 
care sunt utile inclusiv pentru transformarea psihică și 
spirituală a feluritelor tipologii umane. Puțini sunt cei care știu 
că fiecare postură trupească (asana) trezește și dinamizează, 
într-un mod gradat, anumite disponibilități benefice latente și 
facilitează apariția anumitor capacități benefice, minunate în 
universul lăuntric al practicantului, datorită proceselor tainice, 
uneori complexe, de rezonanță ocultă pe care le declanșează. 

Fiecare postură trupească poate fi totodată considerată o 
atitudine psihosomatică aparte, ce face să se trezească în mod 
gradat atât unele aptitudini lăuntrice binefăcătoare, cât și 
anumite predispoziții minunate, care printr-o experimentare 
atentă se dovedesc a fi cu totul aparte. Chiar foarte puține sunt 
ființele umane care cunosc aceste taine ale atitudinilor trupeşti 
(asana-ele) ce se dezvăluie într-un mod gradat, numai prin 
intermediul unui gram de practică atentă, entuziastă, 
sistematică şi perseverentă. 

Fiecare postură sau, altfel spus, fiecare atitudine trupească 
poate fi considerată o poartă tainică ce se deschide către 
anumite aspecte uimitoare, minunate, ce există în Macrocosmos 
și care apoi își găsesc corespondența subtil-energetică în 
Microcosmosul ființei practicantului. Puțini știu că există o 
diferență imensă între atitudinile trupeşti (asana-e) ale 
sistemului milenar Hatha şi atitudinile din orice fel de sport 
cunoscut. Niciunul dintre sporturile ce există pe această planetă 
nu fac să apară, nici măcar într-o proporţie de 2%, multitudinea 
avantajelor și a beneficiilor pe care o postură trupească le face 

să apară prin declanşarea unui proces distinct de rezonanță 
ocultă între Macrocosmos și Microcosmosul ființei. 

Fiecare atitudine trupească (asana) se execută într-un mod 
static și, datorită procesului de rezonanță ocultă ce survine în 
fiinţa practicantului ce integrează într-un anumit mod acea 
postură, cu o atenție stăruitoare, sunt în felul acesta atrase și 
acumulate în universul său lăuntric variate energii subtile 
benefice ce provin din Macrocosmos și care trezesc unele 
aptitudini sau declanşează anumite trăiri armonioase, unele 
dintre ele euforice, care la scurt timp după aceea îl transformă 
pe practicant pe multiple planuri ale ființei și îl îmbogățesc cu 
felurite energii atât la nivel somatic, cât și din punct de vedere 
psihic și spiritual. Prin intermediul abordării unei posturi 
trupeşti, începe astfel să se declanşeze un proces inefabil de 
spiritualizare a Microcosmosului fiinţei practicantului, care îi 
rezervă o mulţime de efecte benefice surprinzătoare, ce sunt cu 
totul nebănuite pentru cei care nu au exersat niciodată o astfel 
de atitudine trupească (asana). 

Fiecare atitudine trupească dezvăluie în felul acesta un sens 
tainic şi prezintă în simultaneitate o utilitate spirituală ce 
transpare, dincolo de aparente, într-un mod gradat. În felul 
acesta se trezesc și sunt dinamizate inteligenţa, intuiția, 
creativitatea, armonia lăuntrică, bucuria de a trăi, 
spontaneitatea, libertatea spirituală şi chiar înțelepciunea. 

Din nefericire, mai ales datorită superficialității și ignoranței 
celor care îl promovează, este, și acum, mai mult celebru decât 
cunoscut în ceea ce privește profunzimile sale uimitoare, ce se 
deschid şi se destăinuie numai şi numai prin intermediul unor 
grame adecvate de practică. 

La modul general vorbind, sportul este un ansamblu de 
activități eminamente trupeşti ce sunt determinate și structurate 
pe bază de reguli și care este fără o utilitate spirituală, 
transformatoare. Putând fi încadrat undeva între joc şi muncă, 
sportul amestecă trăsăturile caracteristice ale unuia și ale 
celeilalte, înclinând fie către unul (sportul amator), fie către 
cealaltă (sportul profesionist). 

S-ar putea spune, pe bună dreptate, că sportul este o muncă fără 
de operă. Ca joc, sportul pune adeseori în scenă competiția, dar 
și năucirea, pe care adeseori o trezeşte, iar apoi o face să 
crească. Spre deosebire de anumite jocuri, sportul nu este 
niciodată derivat din hazard. Locul actualmente central al 
sportului în societatea modernă se datorează mai ales faptului 
că se adaptează foarte uşor tuturor regimurilor politice. 
Regimurilor totalitare le place chiar foarte mult faptul că prin 
sport se promovează cu multă uşurinţă supunerea oarbă a 
maselor de fiinţe umane şi astfel apare voluntarismul ce 
canalizează într-un mod pătimaş și gregar energiile subtile 
inferioare ale multor fiinţe umane, ce devin niște fani pătimași. 
Democraţiilor de mucava le place și lor sportul, pentru că 
recunosc cel mai adesea în acesta imaginea mitologiei lor 
referitoare la ceea ce ele consideră (în mod fals) că este o stare 
de libertate și de egalitate. 
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Dincolo de aparențe, sportul este însă un nebănuit și efemer 
„stupefiant” al multor fiinţe umane ignorante, buimace 
superficiale. Spre deosebire de practica atitudinilor trupeşti (a 
asana-elor) ce încarcă din plin aura practicantului ce este atent, 
perseverent și entuziast cu variate energii subtile benefice, ce 
sunt captate din Macrocosmos chiar în flux neîntrerupt, sportul 
implică totdeauna un consum considerabil și evident de energie 
şi se bazează mai ales pe o activitate trupească ce este 
canalizată în sensul jocului, al luptei, ba chiar al competiţiei (ce 
dinamizează și amplifică în felul acesta activitatea egoului 
(Ahamkara)). În sport, eforturile nu sunt niciodată canalizate 
într-o direcţie net superioară, transformatoare lăuntric.

Practica sportului presupune un antrenament metodic ce se 
realizează ore în şir, precum și respectarea anumitor reguli şi a 
unei anumite discipline. Actualmente, mai mult ca altădată, 
sportul este ridicat da rangul de sui generis „religie” ce are 
să spunem așa – pontifii ei, preoții ei ce o slujesc cu o mare 
frenezie, iar în plus, acesta a devenit, totodată, o pia
bănoasă ce promovează în paralel false idealuri, efemere 
iluzorii. De o vreme au apărut așa-zisele sporturi foarte 
periculoase, a căror sminteală este chiar pronunţată 
orientare demoniacă este, dincolo de aparențe, mult accentuată. 
La ora actuală există o mulțime de sporturi. Unele sporturi ce 
sunt practicate în mod perseverent și metodic formează 
dezvoltă unele calități motrice care apar printr
specifică. Cel mai adesea, astfel de calități ce se dezvoltă prin 
sport sunt: voinţa, disciplina și temeritatea. 

Diferențele între atitudinile trupeşti (asana-e) ce sunt s
şi în cadrul disciplinelor sportive sunt imense și evidente, mai 
ales pentru practicanții atenţi, entuziaști, perseverenți și cât de 
cât avansaţi. 

Este esențial să reținem că practica fiecărei atitudini trupeşti 
(asana-e) nu se realizează niciodată într-o manieră maşinală, 
inconştientă, automatică sau formală, așa cum obişnuiesc 
adeseori să se antreneze cei care fac sport. Atitudinile trupeşti 
nu au aproape nimic în comun cu gimnastica, ce are legătură, 
după cum ştim, cu feluritele exerciţii fizice ce se efectuează la 
nivelul trupului. 

Gimnastica este, am putea spune, arta de a face să devină zvelt 
și suplu doar trupul, prin anumite exerciții fizice ce sunt 
convenabil alese. Gimnastica include, prin urmare, totalitatea 
exercițiilor fizice care contribuie doar la dezvoltarea 
armonioasă a trupului. 

Atitudinile trupeşti (asana-ele) antrenează, dinamizează şi 
dezvoltă într-un mod armonios nu numai trupul, ci 
învelişurile tainice, invizibile ale fiinţei umane, cum ar fi: 
învelişul vital-emoţional (pranamaya kosha), învelişul 
psihomental (manomaya kosha), învelișul supramental 
(vijnanamaya kosha), şi: chiar învelişul beatitudinii 
(anandamaya kosha). Toate aceste transformări benefice oculte 
plurivalente, rapide și uimitoare, nu apar practic niciodată la 
fiinţele umane care fac sport sau care fac gimnastică, ori care 
îmbrățișează culturismul, nici măcar după zeci de ani de 
antrenament zilnic și susținut. 
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țe, sportul este însă un nebănuit și efemer 
„stupefiant” al multor fiinţe umane ignorante, buimace și 
superficiale. Spre deosebire de practica atitudinilor trupeşti (a 

încarcă din plin aura practicantului ce este atent, 
și entuziast cu variate energii subtile benefice, ce 

sunt captate din Macrocosmos chiar în flux neîntrerupt, sportul 
și evident de energie 

ză mai ales pe o activitate trupească ce este 
canalizată în sensul jocului, al luptei, ba chiar al competiţiei (ce 

și amplifică în felul acesta activitatea egoului 
(Ahamkara)). În sport, eforturile nu sunt niciodată canalizate 

et superioară, transformatoare lăuntric. 

Practica sportului presupune un antrenament metodic ce se 
și respectarea anumitor reguli şi a 

unei anumite discipline. Actualmente, mai mult ca altădată, 
„religie” ce are – ca 

ții ei ce o slujesc cu o mare 
frenezie, iar în plus, acesta a devenit, totodată, o piață foarte 
bănoasă ce promovează în paralel false idealuri, efemere și 

zisele sporturi foarte 
periculoase, a căror sminteală este chiar pronunţată și a căror 

țe, mult accentuată. 
țime de sporturi. Unele sporturi ce 

metodic formează și apoi 
ți motrice care apar printr-o mişcare 

ți ce se dezvoltă prin 

e) ce sunt specifice 
și evidente, mai 

ții atenţi, entuziaști, perseverenți și cât de 

țial să reținem că practica fiecărei atitudini trupeşti 
o manieră maşinală, 
șa cum obişnuiesc 

adeseori să se antreneze cei care fac sport. Atitudinile trupeşti 
nu au aproape nimic în comun cu gimnastica, ce are legătură, 

ce se efectuează la 

Gimnastica este, am putea spune, arta de a face să devină zvelt 
și suplu doar trupul, prin anumite exerciții fizice ce sunt 
convenabil alese. Gimnastica include, prin urmare, totalitatea 

ibuie doar la dezvoltarea 

ele) antrenează, dinamizează şi 
un mod armonios nu numai trupul, ci și 

învelişurile tainice, invizibile ale fiinţei umane, cum ar fi: 
amaya kosha), învelişul 

șul supramental 
(vijnanamaya kosha), şi: chiar învelişul beatitudinii 
(anandamaya kosha). Toate aceste transformări benefice oculte 

și uimitoare, nu apar practic niciodată la 
fiinţele umane care fac sport sau care fac gimnastică, ori care 

țișează culturismul, nici măcar după zeci de ani de 

Este evident că atitudinile trupești (asana
asemenea, nimic în comun cu culturismul, car
doar o cultură fizică, eminamente trupească, în cadrul căreia 
sunt antrenate într-un mod predominant mai ales anumite grupe 
de muşchi, pentru a le dezvolta apoi într
Vanitatea tuturor culturiștilor transpare imediat, dinco
aparenţe, căci aceștia urmăresc să aibă doar muşchi 
proeminenţi și un trup ce este mult dezvoltat. Niciodată 
culturiștii nu se întreabă: „Oare la ce o să
asemenea performanță faptul că mi-am dezvoltat chiar foarte 
mult anumiți muşchi?”. 

Marea majoritate a sporturilor și chiar gimnastica ori 
culturismul necesită un antrenament susţinut, ce implică un 
efort efemer considerabil, presupun consum de energie şi ore 
de mobilizare ce se realizează apoi zi de zi, doar la nivelul 
trupului. În cazul acestor practici, demonii (care totu
iar în anumite condiții acţionează și manipulează) nu intervin 
deloc ca să-i oprească să se antreneze pe oamenii care au ales 
această orientare, iar aceștia investesc apoi nestingheriți enorm 
de multă energie și mult timp, ce ar putea fi folosit altfel, cu 
înțelepciune, în alte direcţii, binefăcătoare, spre a transforma cu 
adevărat, pe multiple niveluri, astfel de fiinţe umane din punct 
de vedere spiritual. 

 

Pitagora, matematician, filosof şi mare 
înţelept al Greciei antice, este şi… 

părintele vegetarianismului în Europa

            Deşi Pitagora este bine cunoscut prin intermediul 
teoremei care îi poartă numele (pătratul ipotenuzei unui 
triunghi dreptunghic este egal cu suma pătratelor 
catetelor), mai puţin cunoscut este faptul că el este, de 
asemenea, părintele vegetarianismului în Europa.

ntr-adevăr, până spre sfârşitul secolului al 19
cuvântul „vegetarian” nu era acceptat în Europa, oamenii 
care preferau să urmeze o dietă din care să

consumul de carne erau etichetaţi de către ceilalţi ca 
„pitagoreici”. Pitagora s-a născut în insula grecească Samos în 
jurul anului 580 î.e.n., tatăl său, Mnesarchus, era de origine 
feniciană şi provenea din oraşul levantin Tyre, iar mama sa er
de origine grecească samiană. Evenimentele din copilăria sa s
au pierdut, nefiind consemnate, dar tradiţia spune că după 
studiul operelor unor mari gânditori antici ca Thales şi 
Anaximandru, Pitagora a călătorit în Egipt şi Persia, unde timp 
de 15 ani a aprofundat matematica, astronomia, numerologia, 
filosofia, religia comparată şi a studiat şi totodată a practicat 
multe dintre disciplinele spirituale din acele timpuri.

Filosofia și stilul de viață  

Oricum, deşi a învăţat multă filozofie de la egipteni şi
filosofia şi stilul său de viaţă se aseamănă cel mai mult cu al 
yoghinilor şi brahmanilor din vechea Indie. Desigur, în acea 
vreme o mare parte a Indiei era sub stăpânire persană, iar 

Î
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ști (asana-ele) nu au, de 
asemenea, nimic în comun cu culturismul, care în fond implică 
doar o cultură fizică, eminamente trupească, în cadrul căreia 

un mod predominant mai ales anumite grupe 
de muşchi, pentru a le dezvolta apoi într-un mod excesiv. 

știlor transpare imediat, dincolo de 
știa urmăresc să aibă doar muşchi 

și un trup ce este mult dezvoltat. Niciodată 
Oare la ce o să-mi servească după o 

am dezvoltat chiar foarte 

și chiar gimnastica ori 
culturismul necesită un antrenament susţinut, ce implică un 
efort efemer considerabil, presupun consum de energie şi ore 
de mobilizare ce se realizează apoi zi de zi, doar la nivelul 

n cazul acestor practici, demonii (care totuși există, 
ții acţionează și manipulează) nu intervin 

i oprească să se antreneze pe oamenii care au ales 
știa investesc apoi nestingheriți enorm 

și mult timp, ce ar putea fi folosit altfel, cu 
țelepciune, în alte direcţii, binefăcătoare, spre a transforma cu 

adevărat, pe multiple niveluri, astfel de fiinţe umane din punct 

Pitagora, matematician, filosof şi mare 
înţelept al Greciei antice, este şi… 

părintele vegetarianismului în Europa 

Deşi Pitagora este bine cunoscut prin intermediul 
teoremei care îi poartă numele (pătratul ipotenuzei unui 
triunghi dreptunghic este egal cu suma pătratelor 

mai puţin cunoscut este faptul că el este, de 
asemenea, părintele vegetarianismului în Europa.  

adevăr, până spre sfârşitul secolului al 19-lea, când 
cuvântul „vegetarian” nu era acceptat în Europa, oamenii 
care preferau să urmeze o dietă din care să fie exclus 

consumul de carne erau etichetaţi de către ceilalţi ca 
a născut în insula grecească Samos în 

jurul anului 580 î.e.n., tatăl său, Mnesarchus, era de origine 
feniciană şi provenea din oraşul levantin Tyre, iar mama sa era 
de origine grecească samiană. Evenimentele din copilăria sa s-
au pierdut, nefiind consemnate, dar tradiţia spune că după 
studiul operelor unor mari gânditori antici ca Thales şi 
Anaximandru, Pitagora a călătorit în Egipt şi Persia, unde timp 

aprofundat matematica, astronomia, numerologia, 
filosofia, religia comparată şi a studiat şi totodată a practicat 

e spirituale din acele timpuri. 

Oricum, deşi a învăţat multă filozofie de la egipteni şi perşi, 
filosofia şi stilul său de viaţă se aseamănă cel mai mult cu al 
yoghinilor şi brahmanilor din vechea Indie. Desigur, în acea 
vreme o mare parte a Indiei era sub stăpânire persană, iar 
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indienii călătoreau în ţinuturile greceşti, adeseori ca recruţi în 
armata persană. 

 

Schimburile de idei şi totodată de bunuri între India şi Grecia 
era înfloritor. Asemănându-se unora dintre înţelepţii Indiei, 
cum este, de exemplu, înţeleptul promotor al medicinei 
tradiţionale Ayurveda, Charaka, şi Pitagora a rămas cunoscut 
ca fiind un înţelept călător, care recomanda oamenilor dornici 
de transformare interioară vegetarianismul şi care le vorbea 
totodată despre reîncarnare. Modul său de viaţă se aseamănă 
foarte mult cu cel al unor înţelepţilor hinduşi (swami). 

Tocmai de aceea, Pitagora poate fi considerat a fi primul 
înţelept din Europa acelor timpuri care a acţionat întocmai 
marilor înţelepţi ai Indiei, fiind pe bună dreptate considerat un 
ghid spiritual al grecilor.  

Aflând la întoarcerea sa în Samos că ţara sa nativă era sub 
tirania lui Polykrate, Pitagora a plecat în sudul Italiei şi s-a 
stabilit în Croton. 

Armonia muzicală  

Pitagora este una dintre cele mai importante personalităţi din 
istoria culturii europene. Nu numai că a formulat teorema care 
îi poartă numele, dar i se atribuie şi alte descoperiri în 
matematică şi geometrie. 

Pitagora a fost primul care a înţeles că armonia muzicală este 
determinată de proporţii matematice şi a fost primul care a 
conceput ideea de mişcare planetară. El a anticipat, cu două mii 
de ani înainte, ideea esenţială a lui Copernic că Pământul este o 
sferă planetară care se învârte în jurul Soarelui. Este, de 
asemenea, prima persoană atestată în cultura europeană ca 
fondator al unei societăţi care se conducea după înţelepciune de 
dragul înţelepciunii, philosophia, termen care se spune că a fost 
ulterior cenzurat. 

Consumul cărnii şi materialismul erau subiecte tabu în frăţia 
pitagoreică, nu numai pentru că înţeleptul Pitagora le considera 
ca fiind imorale, dar şi pentru că el simţea că aceste obiceiuri 
inferioare erau veritabile obstacole în atingerea theoriei 
(contemplarea pură).  

Principiul fundamental al ordinului pitagoreic era doctrina 
transmigraţiei sufletului. În mod similar cu hinduşii, Pitagora 

considera că sufletul este determinat să treacă printr-un ciclu, 
se pare foarte mare, de renaşteri, în timpul cărora el trece prin 
multiple formele de viaţă, care există pe pământ. 

Meditația profundă și contemplarea  

În grupul celor care urmau învăţătura pitagoreică se punea mare 
accent pe valoarea spirituală a intimităţii, a meditaţiei profunde 
şi a retragerii contemplative, toate acestea fiind asemănătoare 
vieţii spirituale monahale. De la bun început femeile erau 
admise cu aceleaşi drepturi ca bărbaţii şi puteau să îşi pună în 
valoare înzestrările de natură spirituală prin practica meditaţiei. 
Aceasta era în opoziţie cu atitudinea generală faţă de femei, 
care era atunci răspândită în Grecia. Chiar şi în democratica 
Atenă femeile erau ţinute într-un gen de izolare de tip oriental. 

Egalitatea între bărbați și femei  

Datorat în mare parte exemplului lui Pitagora, a devenit un 
obicei ca femeile să facă parte din grupurile ştiinţifice şi 
filozofice, ca egale intelectuale ale bărbaţilor. Mai mult decât 
atât, nu este nimic „călugăresc” cu privire la atitudinea lui 
Pitagora faţă de sexualitate. Exact aşa cum învăţase în lungile 
sale călătorii în Orient şi mai ales în India, Pitagora le 
recomanda femeilor şi bărbaţilor care se simţeau atraşi erotic şi 
amoros să practice continenţa amoroasă şi să îşi exprime într-
un mod înţelept iubirea pe care o nutreau. Pitagora însuşi a fost 
un exemplu în acest sens. El a fost căsătorit cu Theano, o 
femeie deosebit de inteligentă şi cu o mare înclinaţie către 
cunoaşterea spirituală.  

Nu numai că societatea pitagoreică a fost ulterior un model 
pentru Academia lui Platon şi pentru alte grupuri filosofice mai 
ortodoxe, dar de asemenea ea a stimulat formarea unor societăţi 
ezoterice şi mistice ca, de exemplu, aceea a esenienilor. Ca şi 
pitagoreicii, esenienii îşi ţineau bunurile în comun, duceau o 
viaţă contemplativă, practicau o anumită formă de numerologie 
şi erau şi ei vegetarieni. 

Credința în transmigraţia sufletului  

Deoarece exprimările lui Pitagora erau învăluite în mister, 
multe dintre învăţăturile sale au fost reconstituite din scrieri ale 
urmaşilor săi. Printre discipolii săi se numără câţiva dintre cei 
mai mari gânditori ai antichităţii. Aici pot fi incluşi Empedocle 
din Akragas, Porfirius, Plotin şi, desigur, Platon, a cărui 
filozofie este rezultată din asimilarea învăţăturilor lui Pitagora. 
Câteva dintre cele mai „platonice” teorii ale lui Platon îşi au de 
fapt originea în învăţătura lui Pitagora. De exemplu, credinţa 
lui Platon în reîncarnare şi transmigraţia sufletului sunt de fapt 
idei pitagoreice la origine. Aceeaşi origine o are şi teoria 
formelor. Idealurile platonice, noţiunea că lumea este o 
reflectare a unei lumi ideale, arhetipale şi ideea că 
raţionamentul matematic şi logic, bazat pe adevăr, ne poate 
permite accesul la această lume ideală, superioară, provin tot de 
la Pitagora. 

Pitagora şi-a explicat în repetate rânduri poziţia sa categorică 
împotriva măcelăririi animalelor pentru hrană. Printre 
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consecinţele pe care le enumera ca aparţinând acestui obicei 
nefast al oamenilor se numără şi aceea că acest fapt reprobabil 
conducea adeseori oamenii la război, în opinia lui Pitagora. 

Starea de detașare  

Întrebat de un rege grec ce fel de om era un filozof, termen pe 
care l-a folosit pentru prima dată pentru el însuşi, Pit
răspuns cu o parabolă, sugerând prin aceasta starea de detaşare 
spirituală pe care o manifestă o fiinţă umană înţeleaptă. El a 
spus că există trei tipuri de oameni care participă la Jocurile 
olimpice: atleţii care participă în competiţii pentru glo
comercianţii care îşi vând produsele şi spectatorii care 
savurează contemplaţia. Un filozof se aseamănă cu spectatorul, 
privind cu detaşare. 

Deşi Pitagora obişnuia să facă un joc de cuvinte cu cei doi 
termeni greceşti soma (trup) şi sema (mormânt), ac
înseamnă că el se referea la faptul că trupul este recomandat să 
fie lăsat să se degradeze înainte de moarte. Dimpotrivă, el avea 
o convingere asemănătoare cu cea a yoghinilor Indiei, şi anume 
că trupul este bine să fie în mod înţelept menţinut în
că este necesar să fie ajutat să se dezvolte şi să fie flexibil 
pentru a deveni un instrument cât mai eficient pentru spirit. Un 
trup decrepit împiedică evoluţia spirituală. 

Practica personală sistematică  

Astfel că, întocmai înţelepţilor yoghini ai Indiei, Pitagora îi 
îndemna pe pitagoreici, bărbaţi şi femei, să aibă un program 
zilnic de exerciţii viguroase, care includea exerciţii atente de 
modelare a trupului asemănătoare posturilor trupeşti 
uşoară pe distanţe scurte, mişcarea în general şi exerciţiile 
dinamice, de genul gimnasticii sau a posturilor dinamice ce 
erau cunoscute de el din lungile peregrinări în India.

Tocmai de aceea, alături de matematicieni şi filozofi străluciţi, 
societatea pitagoreică mai cuprindea şi un număr imp
de mare de atleţi, ca de exemplu, faimosul Milos din Croton, 
care şi-a explicat victoriile sale la Olimpiadă mai ales datorită 
dietei pitagoreice ce excludea consumul de carne.

Per ansamblu, societatea pitagoreică era rezultatul combinării 
unui izvor de sănătate şi a unui rezervor de gândire spirituală 
înaltă. Cu accentul care se punea pe contemplaţie meditativă, 
antrenament fizic adecvat prin posturi trupeşti şi dietă 
echilibrată din care era exclus consumul de carne, disciplina 
promovată de Pitagora şi-ar găsi uşor locul alături de 
învăţăturile celebrilor înţelepţi ai Indiei. 
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consecinţele pe care le enumera ca aparţinând acestui obicei 
aceea că acest fapt reprobabil 

conducea adeseori oamenii la război, în opinia lui Pitagora.  

Întrebat de un rege grec ce fel de om era un filozof, termen pe 
a folosit pentru prima dată pentru el însuşi, Pitagora a 

răspuns cu o parabolă, sugerând prin aceasta starea de detaşare 
spirituală pe care o manifestă o fiinţă umană înţeleaptă. El a 
spus că există trei tipuri de oameni care participă la Jocurile 
olimpice: atleţii care participă în competiţii pentru glorie, 
comercianţii care îşi vând produsele şi spectatorii care 
savurează contemplaţia. Un filozof se aseamănă cu spectatorul, 

Deşi Pitagora obişnuia să facă un joc de cuvinte cu cei doi 
(mormânt), aceasta nu 

înseamnă că el se referea la faptul că trupul este recomandat să 
fie lăsat să se degradeze înainte de moarte. Dimpotrivă, el avea 
o convingere asemănătoare cu cea a yoghinilor Indiei, şi anume 
că trupul este bine să fie în mod înţelept menţinut în bună stare, 
că este necesar să fie ajutat să se dezvolte şi să fie flexibil 
pentru a deveni un instrument cât mai eficient pentru spirit. Un 

ini ai Indiei, Pitagora îi 
îndemna pe pitagoreici, bărbaţi şi femei, să aibă un program 
zilnic de exerciţii viguroase, care includea exerciţii atente de 

are posturilor trupeşti alergarea 
general şi exerciţiile 

dinamice, de genul gimnasticii sau a posturilor dinamice ce 
erau cunoscute de el din lungile peregrinări în India. 

Tocmai de aceea, alături de matematicieni şi filozofi străluciţi, 
societatea pitagoreică mai cuprindea şi un număr impresionant 
de mare de atleţi, ca de exemplu, faimosul Milos din Croton, 

a explicat victoriile sale la Olimpiadă mai ales datorită 
dietei pitagoreice ce excludea consumul de carne. 

Per ansamblu, societatea pitagoreică era rezultatul combinării 
zvor de sănătate şi a unui rezervor de gândire spirituală 

înaltă. Cu accentul care se punea pe contemplaţie meditativă, 
antrenament fizic adecvat prin posturi trupeşti şi dietă 
echilibrată din care era exclus consumul de carne, disciplina 

ar găsi uşor locul alături de 

 
 

Sunătoarea îndepărtează frica, triste
depresia. Pojarnița calmează stările 

depresive
 

      Fitoterapeutul Constantin Milică citează în una din 
cărțile sale efectele extraordinare ale sunătoarei 
asupra sănătății emoționale, spunând că această plantă 
ajută la re-echilibrarea hormonală și nervoasă.

unătoarea este clasificată printre cele mai 
bune antidepresive naturale. Spre deosebire de alte plante 
medicinale eficiente, sunătoarea a fost intens studiată, cu 

rezultate foarte bune. 

A fost folosită ca remediu pentru diferite afec
ale pielii și ale sistemului nervos – încă de pe vremea grecilor 
antici. Are proprietăți antibacteriene, antivirale, 
antioxidante și antiinflamatoare. 

Chimistul Paracelsus utiliza sunătoarea în secolul al 16
împotriva tristeții, fricii și a viselor urâte.

Studiile moderne au arătat că această plantă 
conține flavonoide și cantități mari 
de hipericină și hiperforină – substan
declanșarea stărilor depresive. 

Cercetările sugerează că sunătoarea poate fi folosită ca remediu 
pentru ameliorarea simptomelor fizice 
cu sindrom premenstrual (crampe, pofte alimentare, 
sensibilitatea sânilor, iritabilitate), precum 
de menopauză (anxietate, tulburări de dispozi

Sunătoarea îmbunătățește starea de spirit la persoanele 
cu tulburări afective sezoniere (depresia de iarnă), cauzate de 
lipsa luminii solare. Poate fi utilă și în 
compulsivă sau fobie socială. 
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Sunătoarea îndepărtează frica, tristețea și 
ța calmează stările 

depresive 

 

Fitoterapeutul Constantin Milică citează în una din 
efectele extraordinare ale sunătoarei 

ții emoționale, spunând că această plantă 
și nervoasă. 

unătoarea este clasificată printre cele mai 
naturale. Spre deosebire de alte plante 

eficiente, sunătoarea a fost intens studiată, cu 

A fost folosită ca remediu pentru diferite afecțiuni – îndeosebi 
încă de pe vremea grecilor 

antibacteriene, antivirale, 

Chimistul Paracelsus utiliza sunătoarea în secolul al 16-lea 
ții, fricii și a viselor urâte. 

Studiile moderne au arătat că această plantă 
și cantități mari 

ubstanțe care blochează 

Cercetările sugerează că sunătoarea poate fi folosită ca remediu 
simptomelor fizice și emoționale la femeile 

(crampe, pofte alimentare, 
r, iritabilitate), precum și a simptomelor 

(anxietate, tulburări de dispoziție). 

țește starea de spirit la persoanele 
(depresia de iarnă), cauzate de 

 caz de tulburare obsesiv-
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Cum se utilizează? 

Ne putem folosi de beneficiile acestei plante consumând
formă de ceai sau tinctură. Ceaiul se prepară dintr
de plantă la 1 cană de apă clocotită. Se beau câte 2 căni de ceai 
pe zi, înainte de mese, iar ultima cană seara, înainte de culcare.

În cazul tincturii, aceasta se poate administra în cure de lungă 
durată, conform prospectului. 

Precautii si contraindicatii 

Deși este mai eficientă decât antidepresivele sintetice precum 
Prozac, Citalopram, Paroxetin (Paxil), și are mai puține efecte 
secundare decât acestea, sunătoarea poate interac
numeroase medicamente. 

Nu luați această plantă concomitent cu un tratament cu 
medicamente antidepresive, anti-trombotice, imunosupresoare, 
anti-histamine și anti-tusive, fără să cereți sfatul medicului.

Pojarnița (Hypericum perforatum) este o plantă cu o 
încântătoare inflorescență galbenă răspândită pe întreg 
pământul. La noi o putem întâlni începând din
câmpie până în munți, de la marginea drumurilor până în fânețe 
și poienițe. Proprietățile terapeutice ale sunătoarei au făcut ca 
aceasta să fie folosită din cele mai vechi timpuri. Sub formă de 
infuzie, tinctură, pulbere sau ulei, sunătoarea este
tratarea a numeroase afecțiuni: distonie neurovegetativă,
depresive, atacuri de panică, edeme, ascită, ulcer 
gastro-duodenal, hepatită, gastrită hiperacidă, enterocolită, 
dischinezie biliară, insomnie, tulburări de menopauză.

PULBEREA de pojarniță este benefică în tulburările 
digestive 

Pojarnița crește necultivată, în medii dintre cele mai diferite, 
dar cunoscătorii în tratamente naturiste o preferă pe cea din 
zonele submontane nepoluate. Atunci când este culeasă direct 
din natură, aceasta nu poate fi confundată cu nici una din 
plantele cu inflorescențe galbene și asta datorită punctelor 
roșii-ruginii ale florii. Pojarnița are acțiune antiinflamatoare, 
antiseptică, dezinfectantă, astringentă și cicatrizantă, iar 
datorită substanțelor amare pe care le conține este un bun 
stimulent al digestiei. Una dintre formele eficiente de tratament 
în care aceasta acționează foarte repede este pulberea.

PREPARARE ȘI ADMINISTRARE pojarniță.
Pentru obținerea acesteia este nevoie de un mănunchi de 
pojarniță bine uscată. Aceasta se mărunțește atât cât este posibil 
cu mâna, după care atât florile, cât și tulpinile se macină cu 
ajutorul unei râșnițe până când se obține o pulbere fină. Pentru 
a avea siguranța că nu mai rămân resturi lemnoase este ideal ca 
pulberea obținută să se cearnă cu ajutorul unei site prin care 
strecurăm de obicei ceaiul și astfel tot surplusul va fi înlăturat. 
Pulberea obținută se depozitează într-un borcan de culoare 
închisă și se păstrează într-un loc răcoros. Se administrează 1 
linguriță rasă de 3 ori pe zi, înainte de mese. Pentru a se 

Medicina naturistaMedicina naturistaMedicina naturistaMedicina naturista

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

Ne putem folosi de beneficiile acestei plante consumând-o sub 
. Ceaiul se prepară dintr-o linguriță 

otită. Se beau câte 2 căni de ceai 
pe zi, înainte de mese, iar ultima cană seara, înainte de culcare. 

În cazul tincturii, aceasta se poate administra în cure de lungă 

antidepresivele sintetice precum 
și are mai puține efecte 

secundare decât acestea, sunătoarea poate interacționa cu 

ți această plantă concomitent cu un tratament cu 
trombotice, imunosupresoare, 

ți sfatul medicului. 

ța (Hypericum perforatum) este o plantă cu o 
galbenă răspândită pe întreg 

pământul. La noi o putem întâlni începând din zonele de 
ți, de la marginea drumurilor până în fânețe 

țe. Proprietățile terapeutice ale sunătoarei au făcut ca 
din cele mai vechi timpuri. Sub formă de 

sunătoarea este eficientă în 
țiuni: distonie neurovegetativă, stări 

depresive, atacuri de panică, edeme, ascită, ulcer 
hepatită, gastrită hiperacidă, enterocolită, 

de menopauză. 

ță este benefică în tulburările 

ța crește necultivată, în medii dintre cele mai diferite, 
dar cunoscătorii în tratamente naturiste o preferă pe cea din 
zonele submontane nepoluate. Atunci când este culeasă direct 

aceasta nu poate fi confundată cu nici una din 
țe galbene și asta datorită punctelor 

ța are acțiune antiinflamatoare, 
și cicatrizantă, iar 

ține este un bun 
stimulent al digestiei. Una dintre formele eficiente de tratament 

ționează foarte repede este pulberea. 

ȘI ADMINISTRARE pojarniță. 
ținerea acesteia este nevoie de un mănunchi de 

ță bine uscată. Aceasta se mărunțește atât cât este posibil 
și tulpinile se macină cu 

șnițe până când se obține o pulbere fină. Pentru 
ța că nu mai rămân resturi lemnoase este ideal ca 

ținută să se cearnă cu ajutorul unei site prin care 
și astfel tot surplusul va fi înlăturat. 

un borcan de culoare 
un loc răcoros. Se administrează 1 

ță rasă de 3 ori pe zi, înainte de mese. Pentru a se 

administra mai ușor, aceasta poate fi dizolvată în orice lichid 
sau amestecată cu miere. 

Tratamentul cu pulbere de pojarniță dă rezultate foarte bune în 
afecțiuni ale stomacului și ficatului, dar și
enterocolită. 

Infuzie calmantă și sedativă de pojarniță

Un mod foarte practic de a beneficia imediat de efectele 
benefice ale pojarniței este prepararea unei infuzii care se bea 
călduță. 

Aceasta se prepară foarte repede, punând într
de plantă mărunțită peste care se toarnă 250 ml apă clocotită și 
apoi se infuzează 5 minute. Aceasta este eficientă în afec
ale stomacului sau disfuncții biliare, dar este și un adevărat 
antidot al bolilor de natură nervoasă. O cană de infu
pojarniță băută în fiecare zi ajută la reducerea valorilor 
tensiunii arteriale, având acțiune calmantă și sedativă.

Mușețelul – floarea sănătăţii sau floarea 
raiului 

       Bătrânii din satele dobrogene îl mai numesc şi floarea 
raiului, semn al uimitoarei sale puteri de a vindeca 
suferinţa, de a aduce liniştea şi starea de bine.

uterile vindecătoare dăruite de natură îl înscriu, fără 
drept de apel, în prima linie a 
sistemul de protecţie al organismului. Locul său 

binemeritat a fost confirmat şi de cercetările biochimiştilor 
contemporani, care au demonstrat că muşeţelul este un 
imbatabil amestec de substanţe imuno-

În urma unui experiment realizat în Marea Britanie, cercetătorii 
au descoperit că principiile active din florile de muşeţel ajută 
celulele sistemului imunitar să identifice şi să elimine mai rapid 
sursele de infecţie din organism. Finanţat de o companie 
farmaceutică din oraşul Oxford, studiul a avut ca subiect un 
eşantion format din paisprezece adulţi, şapte femei şi şapte 
bărbaţi. Fiecare voluntar a consumat cinci căni de ceai de 
muşeţel pe zi, timp de două săptămâni. La finalul 
experimentului, analizele de sânge au demon
unei puternice activităţi antibacteriene cât şi o eliminare 
accelerată a toxinelor. În următoarele şase luni, persoanele care 
au participat la experiment s-au bucurat de aceeaşi imunitate 
crescută. 

P
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șor, aceasta poate fi dizolvată în orice lichid 

ță dă rezultate foarte bune în 
țiuni ale stomacului și ficatului, dar și în ascită și 

și sedativă de pojarniță 

Un mod foarte practic de a beneficia imediat de efectele 
ței este prepararea unei infuzii care se bea 

Aceasta se prepară foarte repede, punând într-o cană 2 lingurițe 
țită peste care se toarnă 250 ml apă clocotită și 

apoi se infuzează 5 minute. Aceasta este eficientă în afecțiuni 
ții biliare, dar este și un adevărat 

antidot al bolilor de natură nervoasă. O cană de infuzie de 
ță băută în fiecare zi ajută la reducerea valorilor 

țiune calmantă și sedativă. 

floarea sănătăţii sau floarea 
 

 

Bătrânii din satele dobrogene îl mai numesc şi floarea 
raiului, semn al uimitoarei sale puteri de a vindeca 
suferinţa, de a aduce liniştea şi starea de bine.  

uterile vindecătoare dăruite de natură îl înscriu, fără 
drept de apel, în prima linie a plantelor care întăresc 
sistemul de protecţie al organismului. Locul său 

binemeritat a fost confirmat şi de cercetările biochimiştilor 
contemporani, care au demonstrat că muşeţelul este un 

-stimulatoare. 

eriment realizat în Marea Britanie, cercetătorii 
au descoperit că principiile active din florile de muşeţel ajută 
celulele sistemului imunitar să identifice şi să elimine mai rapid 
sursele de infecţie din organism. Finanţat de o companie 

raşul Oxford, studiul a avut ca subiect un 
eşantion format din paisprezece adulţi, şapte femei şi şapte 
bărbaţi. Fiecare voluntar a consumat cinci căni de ceai de 
muşeţel pe zi, timp de două săptămâni. La finalul 
experimentului, analizele de sânge au demonstrat atât existenţa 
unei puternice activităţi antibacteriene cât şi o eliminare 
accelerată a toxinelor. În următoarele şase luni, persoanele care 

au bucurat de aceeaşi imunitate 
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Substanţele active din muşeţel se asimilează foarte uşor, 
dovedind o miraculoasă compatibilitate cu organismul uman. 
Proprietăţile antibacteriene şi antifungice sunt concentrate în 
uleiuri volatile. Poate fi utilizat sub formă de macerat la rece, 
pulbere de plantă râşnită sau sub formă de ulei. Există totodată 
numeroase posibilităţi de a îmbina calităţile muşeţelului cu 
virtuţile altor medicamente naturale. Iată câteva reţete, uşor de 
pregătit acasă: 

Macerat la rece din muşeţel şi cimbru  

Este un tonifiant ideal pentru sistemul nostru imunitar. Cimbrul 
reprezintă un veritabil antibiotic natural, care acţionează pe 
două fronturi: distruge agenţii patogeni şi întăreşte capacitatea 
organismului de a se autoapăra. Aceste calităţi amplifică 
acţiunea benefică a muşeţelului transformând combinaţia într
adevărată porţie de imunitate. 

Ceaiul sub formă de macerat la rece se prepară amestecând 
două linguri de muşeţel uscat (30 g) cu o lingură de cimbru 
uscat (15 g), care se pun într-un litru de apă plată şi se lasă la 
macerat timp de 4-6 ore. Sunt recomandate trei căni pe zi, 
înainte de fiecare masă. O cură de trei săptămâni tonifică şi 
revigorează întregul organism. 

Mixtură imunostimulatoare  

Ingrediente: trei linguri de muşeţel uscat (aproximativ 45 g), o 
lingură de măceşe uscate şi mărunţite bine (15 g), o lingură de 
flori de soc uscate (15 g) şi două linguriţe de scoarţă de salcie 
uscată (10 g). Plantele se amestecă foarte bine şi se păstrează 
într-un recipient din sticlă, care poate fi închis ermetic. Pentru a 
obţine maceratul, se folosesc două linguriţe (10 g) din 
amestecul de ierburi la o cană de apă. Sunt recomandate două 
căni pe zi, dimineaţa şi seara, iar cura durează trei săptămâni.

Ceai împotriva infecţiilor fungice  

Este un ajutor de nepreţuit când, datorită imunodeficienţei, 
infecţiile fungice dau primele semne sau deja s
Ingrediente: două linguri de muşeţel (30 g), o lingură de mentă 
(15 g), o lingură de cimbru (15 g) şi două ling
scorţişoară (10 g). Pentru macerat se folosesc două linguriţe de 
amestec la o cană de apă plată. Pentru profilaxie este 
recomandată o cană pe zi, dimineaţa, pe stomacul gol. Ca 
adjuvant în tratamentul infecţiilor, este necesar să consumăm 
trei căni pe zi, înainte de fiecare masă. 

Ulei de muşeţel şi mentă  

Este benefic mai ales pentru a reduce sensibilitatea căilor 
respiratorii superioare, principala poartă de intrare a viruşilor şi 
bacteriilor, punct vulnerabil al sistemului imunitar. 
Ingrediente: 40 g flori de muşeţel, uscate şi mărunţite, 20 g 
frunze de mentă uscate şi 300 ml ulei de măsline. Într
emailat se amestecă întâi plantele şi apoi se adaugă uleiul. 
Vasul se ţine pe baie de aburi timp de 3 ore, vreme în care este 
necesar să completăm permanent apa care se evaporă din vasul 
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ive din muşeţel se asimilează foarte uşor, 
dovedind o miraculoasă compatibilitate cu organismul uman. 
Proprietăţile antibacteriene şi antifungice sunt concentrate în 
uleiuri volatile. Poate fi utilizat sub formă de macerat la rece, 

ă sau sub formă de ulei. Există totodată 
numeroase posibilităţi de a îmbina calităţile muşeţelului cu 
virtuţile altor medicamente naturale. Iată câteva reţete, uşor de 

stemul nostru imunitar. Cimbrul 
reprezintă un veritabil antibiotic natural, care acţionează pe 
două fronturi: distruge agenţii patogeni şi întăreşte capacitatea 
organismului de a se autoapăra. Aceste calităţi amplifică 

formând combinaţia într-o 

Ceaiul sub formă de macerat la rece se prepară amestecând 
două linguri de muşeţel uscat (30 g) cu o lingură de cimbru 

un litru de apă plată şi se lasă la 
6 ore. Sunt recomandate trei căni pe zi, 

înainte de fiecare masă. O cură de trei săptămâni tonifică şi 

trei linguri de muşeţel uscat (aproximativ 45 g), o 
lingură de măceşe uscate şi mărunţite bine (15 g), o lingură de 
flori de soc uscate (15 g) şi două linguriţe de scoarţă de salcie 
uscată (10 g). Plantele se amestecă foarte bine şi se păstrează 

ecipient din sticlă, care poate fi închis ermetic. Pentru a 
obţine maceratul, se folosesc două linguriţe (10 g) din 
amestecul de ierburi la o cană de apă. Sunt recomandate două 
căni pe zi, dimineaţa şi seara, iar cura durează trei săptămâni. 

Este un ajutor de nepreţuit când, datorită imunodeficienţei, 
infecţiile fungice dau primele semne sau deja s-au instalat.  
Ingrediente: două linguri de muşeţel (30 g), o lingură de mentă 
(15 g), o lingură de cimbru (15 g) şi două linguriţe de 
scorţişoară (10 g). Pentru macerat se folosesc două linguriţe de 
amestec la o cană de apă plată. Pentru profilaxie este 
recomandată o cană pe zi, dimineaţa, pe stomacul gol. Ca 
adjuvant în tratamentul infecţiilor, este necesar să consumăm 

Este benefic mai ales pentru a reduce sensibilitatea căilor 
respiratorii superioare, principala poartă de intrare a viruşilor şi 
bacteriilor, punct vulnerabil al sistemului imunitar.  

40 g flori de muşeţel, uscate şi mărunţite, 20 g 
frunze de mentă uscate şi 300 ml ulei de măsline. Într-un vas 
emailat se amestecă întâi plantele şi apoi se adaugă uleiul. 
Vasul se ţine pe baie de aburi timp de 3 ore, vreme în care este 

ăm permanent apa care se evaporă din vasul 

aflat direct pe flacăra aragazului. După acest interval, se lasă la 
răcit şi se strecoară. Uleiul se păstrează în sticluţe mici, de 
culoare închisă, în locuri răcoroase. Doza optimă este de o 
linguriţă, de două ori pe zi, pe toată durata anotimpului rece.

Brusturele e leacul natural pentru 10 
probleme de sănătate

 

       Ştiai că brusturele e leacul natural pentru 10 probleme 
de sănătate? Dacă ți-am spune că rădăcina unei buruiene î
poate detoxifia sângele, sistemul limfatic 
interesat? Atunci ar trebui să afli mai multe despre 
beneficiile rădăcinii de brusture. 

ădăcina de brusture este un remediu folosit din cele mai 
vechi timpuri pentru proprietatea sa de a purifica 
sângele şi a reduce febra. În Evul Mediu, era folosită 

drept legumă, însă astăzi doar câteva tări mai utilizează această 
rădăcină în bucătărie (Japonia, unde este numi
unde poartă numele de ueong, și în bucătăriile italiene și 
portugheze, unde se numește bardana).

Cunoscut încă din vremea dacilor, brusturele este una dintre 
cele mai răspândite plante din lume, având proprietăţi 
antibacteriene, antifungice, diuretice şi detoxifiante.

Fitoterapeuţii din Europa, India, China şi din Japonia 
recomandă preparatele din brusture pentru proprietăţile 
detoxifiante în bolile de ficat, de rinichi şi de splină. De 
asemenea, brusturele reglează nivelul glicemiei, curăţ
de toxine şi acţionează ca un antibiotic, având o eficienţă 
similară cu cea a penicilinei. 

Din rădăcina de brusture se poate face ceai, poate fi consumată 
ca legumă sau sub formă de pulbere şi 
Brusturele are o textură plăcută, crocantă şi o aromă dulce, 
asemănătoare cu cea a ţelinei. Citeşte în continuare, pentru a 
afla care sunt beneficiile rădăcinii de brusture şi cum poate fi 
folosită, inclusiv în tratarea bolilor cronice, precum diabetul 
zaharat. 

COARNELE – fructe care ajută în 
dereglările glandei TIROIDEI 

sistemului LIMFATIC
 
Ana Maria POSTOLACHE

 
  
             Coarnele fac parte din categoria fructelor 
vindecătoare de toamnă, pe care le putem folosi la 
prepararea unor delicatese sănătoase, precum marmeladă, 
sirop, compot sau lichior (cornată).  

unt foarte gustoase când sunt coapte bine. Asemenea 
măceșelor, coarnele sunt foarte bogate în vitamina C, 
depășind cantitatea regăsită într-

Aceste fructe ne pot oferi cantități importante de calciu, 

R

S
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aflat direct pe flacăra aragazului. După acest interval, se lasă la 
răcit şi se strecoară. Uleiul se păstrează în sticluţe mici, de 
culoare închisă, în locuri răcoroase. Doza optimă este de o 

i pe zi, pe toată durata anotimpului rece. 

Brusturele e leacul natural pentru 10 
probleme de sănătate 

Ştiai că brusturele e leacul natural pentru 10 probleme 
am spune că rădăcina unei buruiene îți 

emul limfatic și pielea, ai fi 
interesat? Atunci ar trebui să afli mai multe despre 

este un remediu folosit din cele mai 
vechi timpuri pentru proprietatea sa de a purifica 
sângele şi a reduce febra. În Evul Mediu, era folosită 

drept legumă, însă astăzi doar câteva tări mai utilizează această 
rădăcină în bucătărie (Japonia, unde este numită gobo, Coreea, 

și în bucătăriile italiene și 
). 

Cunoscut încă din vremea dacilor, brusturele este una dintre 
cele mai răspândite plante din lume, având proprietăţi 

e, diuretice şi detoxifiante. 

Fitoterapeuţii din Europa, India, China şi din Japonia 
recomandă preparatele din brusture pentru proprietăţile 
detoxifiante în bolile de ficat, de rinichi şi de splină. De 
asemenea, brusturele reglează nivelul glicemiei, curăţă sângele 
de toxine şi acţionează ca un antibiotic, având o eficienţă 

Din rădăcina de brusture se poate face ceai, poate fi consumată 
ca legumă sau sub formă de pulbere şi suplimente. Ce gust are? 
Brusturele are o textură plăcută, crocantă şi o aromă dulce, 
asemănătoare cu cea a ţelinei. Citeşte în continuare, pentru a 
afla care sunt beneficiile rădăcinii de brusture şi cum poate fi 

olilor cronice, precum diabetul 

fructe care ajută în 
dereglările glandei TIROIDEI și ale 

sistemului LIMFATIC 

Ana Maria POSTOLACHE 

Coarnele fac parte din categoria fructelor 
vindecătoare de toamnă, pe care le putem folosi la 
prepararea unor delicatese sănătoase, precum marmeladă, 

 
unt foarte gustoase când sunt coapte bine. Asemenea 

șelor, coarnele sunt foarte bogate în vitamina C, 
-o lămâie. Coarne Coarne 
ți importante de calciu, 
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magneziu, fier și antioxidanți. Sunt în mod deosebit bogate în 
antocianini, pigmenți din grupul flavonoidelor care au fost 
asociați cu protecția împotriva bolilor cardiovasculare, a 
cancerului și a tumorilor, reducere inflamațiilor și 
îmbunătățirea memoriei. Coarnele pot fi consumate crude, ca 
atare, sau uscate și folosite la diferite preparate medicinale. Au 
proprietăți tonice, antimicrobiene și antipireptice (reduc febra). 
Se remarcă îndeosebi efectelor lor imunostimulatoare și anti-
anemice. Coarnele sunt recomandate în afecțiunile gastro-
intestinale (diaree, crampe, limbrici) și tulburările glandelor 
endocrine. Consumul lor ajută de asemenea la pierderea în 
greutate și la drenarea limfei. După recoltare, coarnele se lasă 
la uscat într-un loc însorit, apoi se păstrează în pungi de hârtie. 
Din coarnele uscate se poate prepara un remediu bun împotriva 
hipotiroidiei și a dereglărilor sistemului limfatic. – Puneți 1 
lingură de coajă de corn (culeasă la sfârșitul lui octombrie) și 1 
lingură de fructe uscate la înmuiat în 250 ml de apă rece. – 
Așteptați 3 ore, apoi strecurați și păstrați maceratul deoparte. – 
Plantele rămase se pun apoi la fiert 5 minute cu încă 250 ml de 
apă. – Se amestecă apoi cele două extracte și se strecoară. – 
Cantitatea de ceai rezultat se bea pe parcursul unei zile, cu 
înghițituri mici. – Se poate face o cură de 10 zile, cu 
posibilitatea de a o repeta după o pauză de 2 luni. 
 
 Surse articol: 1. Leacuri Mănăstirești, Mariana Borloveanu 2. 
http://uncommonfruit.cias.wisc.edu/cornelian-cherry/ 3. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082894/ 
Sursa: https://lataifas.ro/boli-si-tratamente-naturiste/93043/coarnele-fructe-care-ajuta-
dereglarile-glandei-tiroidei-si-ale-sistemului-
limfatic/?fbclid=IwAR0CqGANcYdxzqynsEb81amz4CDLDZNlpytjREByxwXBy84EJfw
hK33MqL0  

Agrişele sunt considerate unele dintre 
cele mai puternice fructe din lume, 

conţinând cu până de 20 de ori mai multă 
vitamina C decât portocalele 

 

     Printre beneficiile agrişelor se număra îmbunătăţirea 
absorbţiei alimentelor, echilibrarea acizilor gastrici, 
fortificarea ficatului, „hrănirea” creierului, funcţionarea 
mentală şi strijinul inimii.  

De asemenea, întăreşte plămânii, reglementează eliminarea 
radicalilor liberi, îmbunătăţeşte fertilitatea, ajuta sistemul 
urinar, îmbunătăţeşte calitatea pielii şi promovează părul 
sănătos. Acest fruct acţionează ca agent de răcire a corpului, 
elimina toxinele, măreşte vitalitatea, sporeşte sănătatea 
vederii, îmbunătăţeşte tonusul muscular şi acţionează ca un 
antioxidant. 
Oferă remedii pentru o mulţime de boli şi, prin urmare, este 
utilizat pe scară largă în tratamentele ayurvedice. Agrişele sunt 
bogate în vitamina C şi conţin multe minerale şi vitamine cum 

ar fi calciu, fosfor, fier, caroten şi complexul de vitamina B. 
Îngrijirea părului 

Agrişele sporesc creşterea părului şi pigmentarea lui. 
Îmbunătăţeşte sănătatea radacinei şi oferă luciu părului. 
Uleiul de agrişe este foarte popular în India şi a fost 
demonstrat că reduce şansele de chelie. 
Sănătatea ochilor 
Consumul agrişelor este recomandat şi pentru îmbunătăţirea 
vederii. Studiile au arătat că aceste fructe îmbunătăţesc 
vizibilitatea şi previne cataractă, reducând în acelaşi timp 
tensiunea intraoculară. Acest lucru se datorează în principal 
conţinutului impresionant de caroten, care a fost cunoscut de 
mult timp pentru efectul său puternic asupra condiţiilor 
oculare. Vitamina A şi carotenii reduc degenerarea maculară 
şi orbirea nocturnă. 
Ajută la absorbţia calciului 
Unul dintre beneficiile cele mai puţin discutate este că ajută 
organismul să absoarbă calciul. Acest mineral este o 
componentă esenţială a oaselor, dinţilor şi a unghiilor. 
Tratamentul crampelor menstruale 
Mineralele şi vitaminele găsite în acest fruct îl face foarte util 
pentru tratarea crampelor menstruale. Deoarece durează un 
timp pentru că elementele necesare să se acumuleze în 
organism, este mai bine să le consumăm preventiv. 

Controlează diabetul zaharat 
Angrisele stimulează celulele care secretă insulina hormonală, 
reducând astfel zahărul din sânge la pacienţii cu diabet 
zaharat, menţinând echilibrul şi sănătatea corpului. Atunci 
când zahărul din sânge este redus, glucoza este, de asemenea, 
utilizată de celule ca energie funcţională, astfel că 
metabolismul este mai puternic şi aveţi mai multă energie. 
Diuretic 
Pe lângă faptul că este un fruct bogat în conţinut de apă, 
angrisa este uşor diuretica. Aceasta înseamnă că este capabilă 
să crească frecvenţă şi volumul urinarii. Urina ajuta 
organismul să elimine toxinele nedorite şi excesul de apă, sare 
şi acid uric. În plus, vă poate ajuta să pierdeţi din greutate 
deoarece  4% din urina este de fapt compusă din grăsimi. Prin 
urmare, o substanţă diuretică este întotdeauna necesară pentru 
menţinerea sănătăţii rinichilor şi pentru prevenirea infecţiilor 
urinare şi uterine. 
Ajutor digestiv 
Datorită volumului mare de fibre, agrişele ajută la mişcarea 
alimentelor prin intestine. Acest lucru reduce şansele de 
constipaţie. Fibrele pot înmagazina scaunele şi pot reduce 
diareea. De asemenea, stimulează secreţia de sucuri gastrice şi 
digestive, astfel încât alimentele sunt digerate eficient, 
nutrienţii sunt absorbiţi într-un mod optim şi vă simţiţi mai 
uşori şi mai sănătoşi. 
Previne bolile cardiace 
Agrişele consolidează muşchii inimii, astfel încât circulaţia 
sângelui se face pe tot corpul. Prin reducerea colesterolului, 
acestea pot reduce şansele de ateroscleroza sau acumularea de 
plăci în vase şi artere. 
Tratamentul infecţiei 
Datorită proprietăţilor antibacteriene şi astrigente, agrişele 
protejează împotriva infecţiilor şi îmbunătăţesc răspunsul imun 
al organismului. Vitamina C sporeşte numărul celulelor albe 
din organism, care reprezintă linia principală de apărare a 
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sistemului imunitar, deoarece acestea ataca şi elimina toxinele 
şi substanţele străine din sânge în întregul corp.
Proprietăţi anti-imbatranire 
Agrişele previn hiperlipidemia prin reducerea num
radicali liberi din organism. Radicalii liberi sunt asociaţi cu 
semne de îmbătrânire precum riduri şi pete de vârstă.
Sursă: https://www.organicfacts.net/health-benefits/fruit/indian
amla.html 

 

Bogat in antioxidanti, pepenele galben 
ofera numeroase beneficii pentru sanatate

 

      Dintre componenetele pepenelui galben, cele mai 
importante sunt vitaminele A, C, E, B3, B5, B6, B9, 
glucidele, lipidele, fibrele, magneziul şi calciul. De 
asemenea, fructul este sărac în calorii. 

1.  Proprietăţi anti-cancer 
Conţinutul ridicat de carotenoizi din pepenele galben poate 
preveni cancerul şi reduce riscul de cancer pulmonar. 
Consumul regulat al acestui fruct este eficient în prevenirea şi 
uciderea celulelor canceroase. Studiile au arătat că oamenii ce 
consuma produse bogate în antioxidanţi au un risc mai scăzut  
de a se îmbolnăvi de cancer. 
2. Sănătatea inimii 
Un anticoagulant numit adenozin prezent în pepenele galben 
poate opri coagularea celulelor sanguine care provoacă accident 
vascular cerebral sau boli de inimă. Pepenii reduc riscul de boli 
de inimă prin uniformizarea sângelui în organism. În plus, 
conţinutul ridicat de apă din pepene oferă un efect calmant care 
ajută la ameliorarea arsurilor la stomac. 
3. Sistem imunitar 
Pepenele galben sprijină sistemul imunitar , ajuta corpul să 
lupte împotriva infecţiilor, datorită acidului folic pe care îl 
conţine. 

4. Tratarea bolilor renale 
Proprietăţile excelente diuretice ale pepenului galben sunt 
benefice în tratarea bolilor renale. 
5.  Sănătatea digestivă 
Dacă aveţi probleme digestive, puteţi încerca să mâncaţi 
pepene galben pentru a facilita circulaţia intestinal
ridicat de apă din pepeni este foarte bun pentru digestie, în timp 
ce mineralele elimina aciditatea care adesea cauzează dificultăţi 
în digestie, în special în organul stomacal. Pepenele galben este 
şi un bun detoxifiant şi de asemenea, poate fi folosit şi în 
tratarea constipaţiei. 

6.  Booster de energie 
Aceştia conţin vitamine B, care reprezintă cea mai mare parte a 
producţiei de energie a organismului.  Vitaminele B sunt 
necesare organismului pentru a procesa zaharuri şi carbohidraţi. 
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sistemului imunitar, deoarece acestea ataca şi elimina toxinele 
şi substanţele străine din sânge în întregul corp. 

Agrişele previn hiperlipidemia prin reducerea numărului de 
radicali liberi din organism. Radicalii liberi sunt asociaţi cu 
semne de îmbătrânire precum riduri şi pete de vârstă. 

benefits/fruit/indian-gooseberry-

Bogat in antioxidanti, pepenele galben 
ofera numeroase beneficii pentru sanatate 

 

Dintre componenetele pepenelui galben, cele mai 
vitaminele A, C, E, B3, B5, B6, B9, 

glucidele, lipidele, fibrele, magneziul şi calciul. De 

Conţinutul ridicat de carotenoizi din pepenele galben poate 
cancer pulmonar. 

Consumul regulat al acestui fruct este eficient în prevenirea şi 
uciderea celulelor canceroase. Studiile au arătat că oamenii ce 
consuma produse bogate în antioxidanţi au un risc mai scăzut  

Un anticoagulant numit adenozin prezent în pepenele galben 
poate opri coagularea celulelor sanguine care provoacă accident 
vascular cerebral sau boli de inimă. Pepenii reduc riscul de boli 
de inimă prin uniformizarea sângelui în organism. În plus, 

utul ridicat de apă din pepene oferă un efect calmant care 

Pepenele galben sprijină sistemul imunitar , ajuta corpul să 
lupte împotriva infecţiilor, datorită acidului folic pe care îl 

Proprietăţile excelente diuretice ale pepenului galben sunt 

Dacă aveţi probleme digestive, puteţi încerca să mâncaţi 
pepene galben pentru a facilita circulaţia intestinală. Conţinutul 
ridicat de apă din pepeni este foarte bun pentru digestie, în timp 
ce mineralele elimina aciditatea care adesea cauzează dificultăţi 
în digestie, în special în organul stomacal. Pepenele galben este 

fi folosit şi în 

Aceştia conţin vitamine B, care reprezintă cea mai mare parte a 
Vitaminele B sunt 

necesare organismului pentru a procesa zaharuri şi carbohidraţi. 

Astfel, consumul de pepeni poate oferi energie substanţială. 
Mai este folosit cu succes ca supliment alimentar pentru 
tratarea anemiei şi a tulburărilor de alimentaţie cum ar fi 
anorexia. 
7 . Pierdere în greutate 
La fel ca majoritatea fructelor, pepenii galbeni 
pentru pierderea în greutate. Aceste fructe au un conţinut scăzut 
de sodiu şi calorii, precum şi lipide şi colesterol. Conţinutul 
ridicat de apă menţine saţietatea un timp mai lung, în timp ce 
dulceaţă naturală împiedica pofta de alimente dulci
8.  Menţine pielea sănătoasă 
Una dintre beneficiile uimitoare ale pepenului galben este 
conţinutul de colagen, care menţine integritatea structurii 
celulare în toate ţesuturile conjunctive incluzând pielea. De 
asemenea, accelerează vindecarea rănilor şi 
pielii. Consumul regulat de pepene galben este benefic pentru 
cei care au pielea aspră şi uscată. 
9. Beneficii anti-imbatranire 
Aceştia tonifica pielea şi oferă beneficii anti
datorită prezenţei vitaminelor A, B şi C. Puteţi 
facială anti-imbatranire tăind felii subţiri de pepene proaspăt. 
Aşezaţi aceste felii pe faţă şi pe gât. 
10. Promovează creşterea părului 
Pepenii galbeni sunt o sursă bună de beta
transformat în vitamina A în interiorul c
vitamină este vitală pentru menţinerea părului sănătos şi 
creşterea normală a acestuia. Deficienţele vitaminelor B sunt 
responsabile pentru căderea părului. 
Sursă: https://www.healthbeckon.com/melons

 

Pulberea de turmeric
 

        Turmericul, cunoscut și sub numele de „șofran 
Indian”, a fost folosit timp de 4.000 de ani ca un condiment, 
dar și ca remediu pentru diverse afecțiuni. Încă din trecut, 
turmericul a jucat un rol important în ritualurile hinduse, 
iar indienii se simt încă foarte lega
Era folosit drept colorant pentru haine sfinte, culoarea să 
galbenă spre portocaliu aprins fiind considerată magică.

urcuma longa, plantă erbacee care apar
Zingiberaceae și din care face parte și ghimbirul, este 
originară din Indonezia și sudul Indiei, unde a fost 
cultivată de peste 5.000 de ani. Au fost identificate 

peste 130 de specii de Curcuma. Turmericul este rizomul 
acestei plante, având o formă tubulară cu mici ramifica
culoare maro-gălbui, cu un interior portocaliu intens 
gust ușor amărui și înțepător, dar și dulce. Majoritatea culturilor 
se află în India.  
                    Turmericul – medicamentul din borcan

Componenta principală a rizomilor este un ulei volatil. 
Turmericul are peste 100 de componente între care vitamina 
B6, calciu, grăsimi saturate, fosfor, sodiu, potasiu, fier, tiamină, 
riboflavină, niacină, acid ascorbic, fibre dietetice, zaharuri 
proteine. Componentele responsabile cu aroma de turmeric sunt 
turmerone, arturmerone și zingiberene.

C
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, consumul de pepeni poate oferi energie substanţială. 
Mai este folosit cu succes ca supliment alimentar pentru 
tratarea anemiei şi a tulburărilor de alimentaţie cum ar fi 

La fel ca majoritatea fructelor, pepenii galbeni sunt ideali 
pentru pierderea în greutate. Aceste fructe au un conţinut scăzut 
de sodiu şi calorii, precum şi lipide şi colesterol. Conţinutul 
ridicat de apă menţine saţietatea un timp mai lung, în timp ce 
dulceaţă naturală împiedica pofta de alimente dulci. 

Una dintre beneficiile uimitoare ale pepenului galben este 
conţinutul de colagen, care menţine integritatea structurii 
celulare în toate ţesuturile conjunctive incluzând pielea. De 
asemenea, accelerează vindecarea rănilor şi menţine fermitatea 
pielii. Consumul regulat de pepene galben este benefic pentru 

Aceştia tonifica pielea şi oferă beneficii anti-imbatranire 
datorită prezenţei vitaminelor A, B şi C. Puteţi pregăti o mască 

imbatranire tăind felii subţiri de pepene proaspăt. 

Pepenii galbeni sunt o sursă bună de beta-caroten, care este 
transformat în vitamina A în interiorul corpului. Aceasta 
vitamină este vitală pentru menţinerea părului sănătos şi 
creşterea normală a acestuia. Deficienţele vitaminelor B sunt 

lthbeckon.com/melons-benefits/ 

turmeric 

și sub numele de „șofran 
Indian”, a fost folosit timp de 4.000 de ani ca un condiment, 

și ca remediu pentru diverse afecțiuni. Încă din trecut, 
rol important în ritualurile hinduse, 

iar indienii se simt încă foarte legați de acest condiment. 
Era folosit drept colorant pentru haine sfinte, culoarea să 
galbenă spre portocaliu aprins fiind considerată magică. 

, plantă erbacee care aparține familiei 
și din care face parte și ghimbirul, este 

și sudul Indiei, unde a fost 
cultivată de peste 5.000 de ani. Au fost identificate 

peste 130 de specii de Curcuma. Turmericul este rizomul 
formă tubulară cu mici ramificații, o 

gălbui, cu un interior portocaliu intens și cu un 
șor amărui și înțepător, dar și dulce. Majoritatea culturilor 

medicamentul din borcan 

principală a rizomilor este un ulei volatil. 
Turmericul are peste 100 de componente între care vitamina 
B6, calciu, grăsimi saturate, fosfor, sodiu, potasiu, fier, tiamină, 
riboflavină, niacină, acid ascorbic, fibre dietetice, zaharuri și 

ntele responsabile cu aroma de turmeric sunt 
și zingiberene. 
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Curcumina, substanța care-i conferă turmericului culoarea 
galbenă-portocalie, este un polifenol responsabil de numeroase 
beneficii pentru sănătate. Proprietățile ei. terapeutice sunt 
multiple și neașteptate, de la remedii împotriva banalei răceli 
sau iritații a gâtului, calmarea crampelor menstruale și 
prevenirea crizelor de astm până la remedii anticancer (prostată 
și colon), dar și pentru protecția împotriva maladiei Alzheimer. 

În medicina populară, mai ales cea asiatică, unde își are și 
originea, turmericul a fost folosit în preparatele terapeutice, de-
a lungul secolelo. Medicina modernă a început să recunoască 
importanța sa, așa cum indică peste 3.000 de publicații care se 
ocupă cu studiul acestei plante în ultimii 25 de ani. În 
continuare, vom enumera câteva dintre avantajele folosirii 
zilnice a turmericului. 

Antitumoral 

Curcumina este capabilă să inhibe creșterea multor tipuri de 
celule tumorale (care apar în ovare, sân, colon, ficat, plămâni, 
pancreas, stomac, vezică, prostată etc.). De asemenea, 
curcumina oprește dezvoltarea metastazelor, distruge celulele 
canceroase, reduce inflamația, protejează mucoasele, ficatul și 
rinichii de efectele secundare ale chimioterapiei și 
radioterapiei. Calitățile antibacteriene și antivirale fac din 
turmeric un adjuvant eficient în răceli, gripe, dar și în prevenția 
acestora și fortificarea sistemului imunitar. 

Antireumatic 

Administrat pe cale internă sub forma unor preparate naturiste 
ori extern, ca gel, turmericul, datorită proprietăților 
antiinflamatoare, reduce frecvența, intensitatea și disconfortul 
durerilor, protejează sistemul articular, sprijină mobilitatea 
celor cu afecțiuni articulare și musculare. 

Protector hepatic 

Prin acțiunea detoxifiantă, curcumina se dovedește un 
medicament natural pentru celula hepatică, cu rezultate în 
tratarea ficatului gras, hepatitei, fibrozei hepatice sau cirozei. 
Consumul regulat de turmeric vindecă și tulburările digestive – 
durerile de stomac, hiperaciditatea, indigestia. Nu depăși însă 
doza recomandată fiindcă poți agrava problema! 

Protector cardiac 

Turmericul previne accidentele cardiovasculare, reduce nivelul 
colesterolului total, crește colesterolul bun, inhibă peroxidarea 
lipidică ce provoacă leziunile celulare, previne formarea 
plăcilor de aterom și ateroscleroza, normalizează nivelul 
fibrinogenului. 

Antioxidant puternic 

Curcumina ajută la combaterea radicalilor liberi, vinovați de 
deteriorarea celulară. Totodată, contribuie la regenerarea 
intracelulară și distruge celulele anormale. De asemenea, prin 
efectul antiinflamator, reduce declinul cognitiv și riscul de boli 
degenerative precum Alzheimer, Parkinson. Astfel, inhibă 
efectele îmbătrânirii, îmbunătățește longevitatea. 

Știai că? Turmericul este un antioxidant de 300 ori mai 
puternic decât vitamina E. 

Antidepresiv natural 

Acțiunea curcuminei activează oxigenul la nivel cerebral, 
sporind cantitatea antioxidanților produși de organism în mod 
natural. De asemenea, prin proprietățile antiinflamatoare, 
inhibă eliberarea substanțelor care provoacă stresul oxidativ la 
nivel neuronal. Nu în ultimul rând, curcumina reglează 
activitatea neurotransmițătorilor, îmbunătățește memoria și 
stimulează refacerea neuronilor. Potrivit specialiștilor, 2-3 
lingurițe de pudră zilnic ușurează simptomele depresiei și redau 
vitalitatea. 

Antialergic 

Turmericul este un aliat de temut în prevenirea alergiilor tot 
grație curcuminei. În plus, acționează ca antihistaminic (reduce 
eliberarea de histamine), decongestiv și ușurează simptomele 
reacțiilor alergice, indiferent că sunt sezoniere sau cronice 
(astm bronșic, probleme respiratorii). Ca să scapi de alergii, 
poți folosi turmericul sub formă de supliment alimentar, la 
recomandarea medicului. Doza uzuală este de 500 mg, o dată 
pe zi. 

Anticancerigen 

Deși, cercetările privind proprietăți anticancer ale turmericului, 
sunt încă la început, se anticipează că ar putea ajuta la 
prevenirea sau tratarea mai multor tipuri de cancer, inclusiv de 
prostată, de sân, de piele și de colon, efectele preventive fiind 
susținute de proprietățile antioxidante ale curcumei. 

Aliatul frumuseții 

Turmericul este antiseptic, iar proprietățile sale îl recomandă în 
prevenirea și tratarea coșurilor. Principala calitate a măștilor cu 
turmeric este de a curăța pielea de toxine. 
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Dacă îl vei folosi în măștile pentru ten, efectul va fi de curățare 
în profunzime, dar și de întinerire, pentru că turmericul, în 
amestec cu o lingură cu smântână, face tenul să 
suplu. Același efect îl obții dacă faci împachetări cu iaurt și 
turmeric pentru brațe și picioare. Folosește cel mult un vârf de 
cuțit de pulbere. 

Un truc pentru eficiență maximă  

Pentru sporirea eficienței curcuminei, specialiștii ne sfătu
să folosim turmericul simultan cu piperul negru. Astfel, 
acțiunea curcuminei crește de 1.000 de ori. De asemenea, 
fiindcă turmericul este solubil în grăsimi, se recomandă ca 
utilizarea lui să nu fie concomitentă cu o masă bogată în 
grăsimi. Se poate însă ca preparatele să conțină ulei de măsline. 
Printre reacțiile adverse ale turmericului sunt petele pe piele; ca 
atare, trebuie consultat specialistul înainte de a urma 
tratamentul. 

Atenție: folosește-l cu măsură! 

• Atenție la cantitatea de pulbere
prepararea măștilor și la timpul 
de acțiune, întrucât poate păta pielea în 

• Utilizat în cantități mari, praful 
de curcumă produce iritație gastrică. 

• Dacă urmezi un tratament cu 
anticoagulante, folosește-l cu prudență.

Turmeric – întrebuințări culinare 

Turmericul este utilizat pe scară largă în preparatele culinare, el 
oferind aroma și culoarea galbenă curry-ului indian. Este, de 
asemenea, utilizat pentru a da culoare în fabricarea mu
și în unele sortimente de brânză. 

Locuitorii din Bali amestecă turmeric cu orez, lapte de coco
lemongrass, iar preparatul este oferit că ofrandă zeilor. În 
bucătăria indiana, curcuma este folosită pentru a da un plus de 
culoare mâncărurilor dulci. În cea marocană, este utilizată la 
condimentarea cărnurilor de miel și a mâncărurilor de legume.

Cum îl consumi 

Folosește turmericul sub formă de pudră, presărat în mâncăruri 
în timpul preparării (tocănițe, salate, feluri cu orez, cartofi), în 
sucuri sau smoothie-uri de fructe ori legume. Iată alte 
combinații în care poate fi consumat: 

Pastă de turmeric – pune pe foc într-o crăticioară 100 g de 
pudră și un pahar cu apă, apoi lasă la fiert, amestecând ca să 
obții o pastă. 

Ceai de turmeric – ai nevoie de 1-2 lingurițe de pudră, 1
lingurițe de miere și o cană cu apă clocotită; amestecă toate 
ingredientele și bea regulat. 
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Lapte de turmeric – amestecă ½ linguri
de lapte fierbinte, miere și puțin piper măcinat.

O variantă mai complexă este laptele de aur
tradițională în India, considerată miraculoasă. Fierbe o lingură 
de pudră de turmeric în 12-16 linguri de apă, timp de 6
minute. Adaugă un litru de lapte, patru linguri de ulei de 
migdale și lasă să dea în clocot. Se dă deoparte imediat ce se 
umflă prima data, iar după ce se răcore
linguri cu miere. Din acest amestec rezultă 4 por
aur. Se poate păstra la frigider 48 de ore. Laptele de aur este un 
energizant extraordinar. 

Pentru a prepara o limonadă contra inflama
de: 

• 1 l de apă plată 
• zeama de la 4 lămâi 
• 1 linguriță de turmeric 
• ½ linguriță de scorțișoară 
• ¼ linguriță de sare de Himalaya
• 1 lingură cu miere de tei 
• mentă 

India este cel mai mare producător de turmeric; ca atare, el 
poate fi găsit și sub numele de șofran-de

 
Câteva îndrumări de la dr. Mercola 
pentru a reduce riscul infectării cu 

coronavirus

          S-au scris multe articole care detaliază stilul de via
și strategiile dietetice care pot reduce riscul de infectare cu 
SARS-CoV-2, prin stimularea func
sănătăţii în general.  

cum se pot adăuga pe listă alimentele fermentate, ceea 
ce nu ar avea de ce să fie o surpriză atât de mare, având 
în vedere influența pe care sănătatea intestinului o are 

asupra sistemului imunitar. 

Un studiu realizat de cercetători din Berlin, Germania, şi făcut 
public pe internet, a analizat modul în care dieta poate influenţa 
rata deceselor Covid-19. S-a observat că rata mortalită

A
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să fie mai mică în țările în care consumul de alimente 
fermentate este ceva obișnuit. După cum raportează News 
Medical Life Sciences: ,,Cercetătorii spun că dacă ipoteza lor 
este confirmată prin studii viitoare, Covid-19 ar fi prima 
epidemie de boală infecțioasă care implică mecanisme 
biologice asociate cu o pierdere a «naturii». Modificările 
semnificative ale microbiomului cauzate de viața modernă, 
modificări care au fost puse în corelaţie cu consumul mic de 
alimente fermentate, se consideră că au contribuit la creşterea 
răspândirii sau a severităţii bolii”. 

Cercetătorii au obținut de la Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentelor (EFSA) baza de date europeană 
completă privind consumul alimentar în diferite ţări și au 
comparat între ţări nivelurile de consum de legume fermentate 
(murături) şi ratele de mortalitate Covid-19 (numărul de decese 
date de Covid-19 la suta de mii de locuitori), datele din urmă 
fiind obținute de la Centrul de Resurse Coronavirus – Johns 
Hopkins. Aceştia au observat că ,,pentru fiecare g/zi de 
creștere a consumului mediu național de legume fermentate, 
riscul de mortalitate pentru Covid-19 scade cu 35,4%”. 

Baza de date EFSA include statistici din diferite ţări privind 
consumul de legume fermentate de tipul legumelor murate sau 
marinate, şi de asemenea pentru consumul de produse 
fermentate din lapte, cum sunt kefirul, iaurtul și laptele acru. 
De asemenea, s-au analizat şi potențialele influenţe ale 
anumitor factori, cum ar fi produsul intern brut, densitatea 
populației, procentul populației de peste 64 de ani, rata 
șomajului și obezitatea, asupra nivelurilor mortalităţii. Potrivit 
autorilor, ,,dintre toate variabilele şi factorii luaţi în 
considerare, doar legumele fermentate au atins pragul de 
semnificație statistică în ceea ce priveşte influenţarea ratei de 
deces Covid-19 pe țară. Pentru fiecare g/zi de creștere a 
consumului mediu național de legume fermentate, riscul de 
mortalitate pentru Covid-19 scade cu 35,4%.” 

Probioticele pot ușura depresia  

O recenzie realizată din șapte studii clinice a găsit că 
probioticele și/sau prebioticele pot fi utile pentru cei care se 
confruntă cu depresia și anxietatea. Deși aceste probleme de 
sănătate psihică sunt de fapt, la ora actuală, adevărate epidemii, 
blocajele globale instituite de guverne nu au ţinut cont de 
aceasta şi cu siguranță nu au îmbunătățit situația. Potrivit 
autorilor, toate studiile „au demonstrat îmbunătățiri 
semnificative” ale stării pacienţilor în cazul consumului de 
pro/pre-biotice, comparativ cu cei care nu au primit tratament 
sau au primit placebo sau faţă de anumite date de referință, 
determinându-i să concluzioneze că „utilizarea 
pre/probioticului poate fi un tratament adjuvant potențial util” 
pentru pacienții cu depresie și/sau anxietate.  
Aşa cum se ştie, murăturile şi produsele fermentate din lapte de 
genul kefir, lapte bătut, iaurt sunt probiotice naturale aflate la 
îndemâna oricui. 

Zincul pentru sănătatea psihică și funcția imună  

În afară de alimentele fermentate, zincul este un alt factor 
dietetic care are impact atât asupra sănătății, cât și asupra 
riscului de infecţie Covid-19. După cum s-a menționat într-un 
articol din 2013 publicat în revista Psychology Today: 
,,Întrucât organismul nu are o capacitate specială de stocare a 
zincului, este important să consumăm zinc în mod regulat. Ce 
legătură are zincul cu depresia? Se dovedește că zincul joacă 
un rol în modularea răspunsului creierului și al organismului 
la stres. Cea mai mare cantitate de zinc din trup se găsește în 
creierul nostru, în special într-o parte a creierului nostru 
numită hipocamp. Deficitul de zinc poate duce la simptome de 
depresie, ADHD, la dificultăți de învățare și memorie, 
convulsii, agresiune și violență. La om, s-a descoperit că zincul 
este scăzut în probele de sânge ale celor care suferă de 
depresie. De fapt, aşa cum arată datele, cu cât este mai 
deprimat cineva, cu atât nivelul de zinc este mai scăzut... S-a 
dovedit că suplimentarea zilnică a aportului de zinc are efecte 
antidepresive la om.” 

Zincul poate fi crucial împotriva Covid-19  

Zincul este de asemenea important pentru apărarea imună 
împotriva răcelii și a altor infecții virale, inclusiv Covid-19. De 
asemenea, zincul este o componentă a enzimelor implicate în 
remodelarea țesuturilor. După cum s-a menționat în articolul 
din Psychology Today amintit mai sus: ,,Nivelul de zinc scăzut 
pare, de asemenea, să afecteze inflamația și imunitatea. 
Celulele T din sistemul nostru imunitar, care vânează și 
omoară agenţii patogeni, nu funcționează bine fără zinc și, de 
asemenea, eliberează mai multe «solicitări de ajutor» (ceea ce 
duce la un nivel crescut al inflamaţiei), prin citokinele IL-6 și 
IL-1, cunoscute ca fiind molecule proinflamatorii, în cazul 
deficitului de zinc.” 

 

Interesant este că nivelurile scăzute de zinc sunt asociate cu 
pierderea gustului și a mirosului și acestea sunt, de asemenea, 
două simptome precoce ale infecției cu Covid-19. Acest aspect 
sugerează că deficitul de zinc poate fi într-adevăr un factor 
cheie în boală. Cercetătorii au mai susținut că unul dintre 
mecanismele cheie de acțiune ale medicamentului 
hidroxiclorochină este capacitatea sa de a transfera zinc în 
celule. De fapt, zincul pare a fi un „ingredient magic” necesar 
pentru a preveni replicarea virală. Acesta este motivul pentru 
care, atunci când este luat precoce împreună cu zincul, 
hidroxiclorochina pare să aibă o rată mare de succes împotriva 
Covid-19. 
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Așa cum s-a menționat în lucrarea „Suplimentarea cu zinc 
îmbunătățește eficiența clinică a 
clorochininei/hidroxiclorochinei pentru a câștiga astăzi lupta 
împotriva Covid-19?”, publicată la 8 aprilie 2020: „
efectele antivirale directe, CQ/HCQ [clorochina 
hidroxiclorochina] vizează în special transportul zincului 
extracelular către lizozomii intracelulari unde interferează cu 
activitatea ARN-polimerazei dependentă de ARN 
replicarea coronavirusului. Întrucât deficiența de zinc apare 
frecvent la pacienții vârstnici și la cei cu boli cardiovasculare, 
boli pulmonare cronice sau diabet, apare ipoteza că CQ/HCQ 
plus suplimentarea cu zinc pot fi mai eficiente în reducerea 
morbidității și mortalității Covid-19 decât CQ sau HCQ în 
monoterapie.” 

Strategii simple de reducere a riscului de Covid

O primă strategie ar fi administrarea de quercetină
culcare, ca profilaxie, în fiecare zi. Motivul pentru care este 
mai bine să fie luate seara – la câteva ore după ultima masă 
înainte de postul lung din timpul somnului – este că quercetina 
este, de asemenea, un senolitic (adică, ucide selectiv celul
senescente sau vechi, deteriorate), care este activată prin post. 
Deci, luând seara, se maximizează celelalte beneficii ale 
acesteia. 

O a doua strategie ar fi consumul de alimente fermentate
acum ar fi un moment bun să se ia în considerare adăugarea 
unor asemenea alimente în alimentație. Legumele fermentate 
sunt ușor și ieftin de făcut în acasă și oferă o serie întreagă de 
beneficii pentru sănătate, datorită bacteriilor benefice pe care le 
furnizează (observaţie: murături în saramură, nu în o

O a treia strategie de prevenţie implică vitamina D
necesar ca nivelul de vitamina D să fie adecvat, a
discutat în secţiunea Vitamina D din raportul 
Covid-19. Dacă nu se cunoaşte nivelul de vitamina D prezent în 
organism și nu v-ați expus la soare, ar fi bine să lua
bolus de 100.000 de unități și să vă asigurați că luați mult 
magneziu, care ajută la transformarea vitaminei D în forma sa 
activă, care ajută la susţinerea şi exercitarea funcţiilor 
imunității. 

Dacă există simptome care sugerează o infecție cu Covid
atunci recomandarea dr. Mercola ar fi să se înceapă o serie de 
inhalații cu peroxid de hidrogen de 0,1%, așa cum a prezentat 
într-un alt articol („Could Hydrogen Peroxide Treat 
Coronavirus?”).   

În concluzie…  

Pentru prevenție avem nevoie de alimente fermentate
sana, kefir, brânzeturi fermentate, murături în saramură 
magneziu și vitamina D. 
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Curățarea limbii

       Ayurveda – medicina tradițională indiană 
curățarea limbii ca parte a unui regim de igienă zilnic, 
pentru a elimina depunerile toxice, cunoscute sub numele 
de ama – toxine acumulate, resturi alimentare 
zguri.  

Conform Ayurveda, limba curată este cheia sănătă
bucale. Experții moderni în domeniul igienei cavității bucale 
sunt de acord că este necesar să curățăm limba atunci când ne 
spălăm pe dinți în fiecare zi. 

Curățarea limbii nu doar menține igiena, dar și ajută la 
păstrarea acuităţii simțului gustativ. O limbă curată ne permite 
să percepem mai clar savoarea alimentelor. Vom descoperi noi 
nuanțe ale gusturilor și, ceva la care poate că nu 
putem începe să mâncăm mai puțin. Conform Ayurveda, 
nevoia de hrană satisface nu numai foamea, dar 
creierul cu senzaţii gustative. Când sim
aceasta duce la supraalimentare și la excesul de greutate.

Bacteriile și ciupercile care se dezvoltă pe limbă pot deveni 
cauza multor probleme în cavitatea bucală 
probleme de sănătate generală. Acumulările de la suprafaţa 
limbii constituie un mediu favorabil pentru microorganisme 
patogene care se pot răspândi apoi în întregul organism. În 
plus, prin descompunerea acestor bacterii, se eliberează 
compuși volatili de sulf care determină 50
respirație urât mirositoare. 
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țarea limbii 

țională indiană – recomandă 
țarea limbii ca parte a unui regim de igienă zilnic, 

pentru a elimina depunerile toxice, cunoscute sub numele 
toxine acumulate, resturi alimentare și diverse 

 

Conform Ayurveda, limba curată este cheia sănătății cavității 
ții moderni în domeniul igienei cavității bucale 

țăm limba atunci când ne 

țarea limbii nu doar menține igiena, dar și ajută la 
țului gustativ. O limbă curată ne permite 

să percepem mai clar savoarea alimentelor. Vom descoperi noi 
țe ale gusturilor și, ceva la care poate că nu v-aţi fi gândit, 

țin. Conform Ayurveda, 
nevoia de hrană satisface nu numai foamea, dar și hrănește 
creierul cu senzaţii gustative. Când simțul gustului este slăbit, 

și la excesul de greutate. 

și ciupercile care se dezvoltă pe limbă pot deveni 
cauza multor probleme în cavitatea bucală și chiar a diferite 
probleme de sănătate generală. Acumulările de la suprafaţa 
limbii constituie un mediu favorabil pentru microorganisme 

pot răspândi apoi în întregul organism. În 
plus, prin descompunerea acestor bacterii, se eliberează 

și volatili de sulf care determină 50-80% din cazurile de 
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Curățarea regulată a limbii ne ajută: 
- să scăpăm de un număr foarte mare de agenți patogeni care 
determină diferite boli ale cavității bucale; 
- să scăpăm de respirația urât mirositoare; 
- să redobândim acuitatea simțului gustativ care slăbeşte din 
cauza depunerilor pe limbă; 
- prin masajul receptorilor de la nivelul limbii se activează 
stimulează activitatea organelor interne. 

De reţinut: 
- curățarea regulată a limbii reduce cantitatea de bacterii 
patogene din gură de 10 ori; 
- reduce formarea ondolitei cu 33%; 
- împreună cu periajul dinţilor reduce respirația urât mirositoare 
cu 85%; 
- face să dispară starea penibilă de îngreunare, sentimentul de a 
te simţi impur şi murdar;  
- măreşte imunitatea organismului la o serie de boli.

 

Taberelor de Ayurveda care se desfăşoară 
în România 

 

Aurora NICOLAE, lector Ayurveda AMN

Ce este o tabără de Ayurveda? 

 tabără de Ayurveda este locul privilegiat în care 
oameni care studiază Ayurveda, fie de mai mulţi ani, 
fie de mai puţini ani, având nivele de pregătire diferite, 

provenind din medii sociale diferite, având profesii diferite şi 
chiar având naţionalităţi diferite vin într-un loc minunant din 
natură unde apoi locuiesc, trăiesc şi studiază Ayurveda 
împreună, pentru câte 5-7 zile, pe baza unui program comun de 
activităţi, constituit astfel încât să ofere fiecărui participant 
unele direcţii importante de cunoaştere asupra anumitor aspecte 
ale domeniului vast al ştiinţei tradiţionale milenare Ayurveda. 

Organizarea Taberelor de Ayurveda 

Tabara de Ayurveda este o manifestare organizată anual de 
către AMN-România şi a devenit deja o tradiţie în România. 
Tabarele de Ayurveda au început să fie organizate de către 
AMN-România începând cu anul 1995 şi de atunci acestea s
desfăşurat an de an, în perioada de vară a anului, de regulă în 
luna iulie, în diferite zone montane din România. 

Taberele de Ayurveda s-au desfăşurat şi se desfăşoară în 
continuare în locuri pitoreşti, în mijlocul naturii, în regiuni 
situate relativ departe de marile aglomerări urbane, de regulă în 
apropierea unui curs de apă, în zone naturale plăcute şi liniştite, 
în poieni a căror ambianţă este favorabilă studiului şi meditaţiei 
profunde.  

O
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țarea regulată a limbii reduce cantitatea de bacterii 

ția urât mirositoare 

face să dispară starea penibilă de îngreunare, sentimentul de a 

măreşte imunitatea organismului la o serie de boli. 

Taberelor de Ayurveda care se desfăşoară 

Ayurveda AMN 

tabără de Ayurveda este locul privilegiat în care 
oameni care studiază Ayurveda, fie de mai mulţi ani, 
fie de mai puţini ani, având nivele de pregătire diferite, 

provenind din medii sociale diferite, având profesii diferite şi 
un loc minunant din 

natură unde apoi locuiesc, trăiesc şi studiază Ayurveda 
7 zile, pe baza unui program comun de 

activităţi, constituit astfel încât să ofere fiecărui participant 
ere asupra anumitor aspecte 

ale domeniului vast al ştiinţei tradiţionale milenare Ayurveda.  

Tabara de Ayurveda este o manifestare organizată anual de 
România şi a devenit deja o tradiţie în România. 
Ayurveda au început să fie organizate de către 

România începând cu anul 1995 şi de atunci acestea s-au 
desfăşurat an de an, în perioada de vară a anului, de regulă în 
luna iulie, în diferite zone montane din România.  

at şi se desfăşoară în 
continuare în locuri pitoreşti, în mijlocul naturii, în regiuni 
situate relativ departe de marile aglomerări urbane, de regulă în 
apropierea unui curs de apă, în zone naturale plăcute şi liniştite, 

orabilă studiului şi meditaţiei 

Zonele montane pitorești 

În România, Munţii Carpaţi au numeroase astfel de locuri 
minuante care au putut găzdui în decursul timpului, în cei 25 de 
ani de activitate, câte una sau mai multe astfel de tabere de 
Ayurveda. Taberele de Ayurveda s-au desfăşurat rând pe rând 
fie în Munţii Apuseni, fie în Munţii Vrancei, fie în Munţii 
Nemira, însă de cele mai multe ori taberele de Ayurveda au 
avut loc în Munţii Maramureşului, în locuri devenite deja o 
tradiţie pentru localnicii maramureşeni.

Cele mai multe tabere de Ayurveda s-
istorică a Maramureşului, în preajma localităţii Budeşti, într
regiune montană în care, în apropiere se află un munte 
piramidal ce poartă un nume semnificativ, ce are sonor
aproape identice cu numele Marelui Zeu al tradiţiei indiene 
Shiva. 

Taberele de Ayurveda se desfăşoară în timpul verii şi la un 
astfel de acest eveniment participă zeci până la sute de 
participanţi. Totuşi cei care vin într
participă la un program spiritual ce este alcătuit din meditaţii 
precedate de unele prezentări tematice din domeniul 
Ayurvedei, în special din ezoterismul ayurvedic, corelate cu 
aspecte referitoare la proprietăţile plantelor medicinale.

Desfășurarea unei tabere de Ayurveda 

Participanţii din tabără desfăşoară activităţi care sunt în mod 
direct legate de subiecte din Ayurveda, interacţionează unii cu 
ceilalţi în cadrul activităţilor din program şi realizează deplasări 
în natură, în vecinătăţile locului de tabără.

Taberele de Ayurveda asigură celor care studiază Ayurveda în 
decursul unui an de curs de Ayurveda oportunitatea de a
împărtăşi unii altora cunoştinţele dobândite şi mai ales 
experienţele spirituale avute şi care sunt conexe cu subiectele 
abordate în program. 

Atmosfera unei tabere de Ayurveda 

Cu prilejul participării la o tabără de Ayurveda, participanţii fac 
schimb de experienţă, îşi împărteşesc trăirile personale şi 
abordează împreună subiecte importante 
cunoaşterii ezoterice a sistemului Ayurveda. 

Fie că lucrează în domeniul medical sau în inginerie, fie că sunt 
tineri studenţi sau pensionari, fie că au un nivel avansat de 
cunoştinţe ayurvedice sau că abia au aflat primele noţiuni 
elementare, de bază,  din Ayurveda, într
Ayurveda se generează întodeauna o ambianţă spirituală 
unitară, afectuoasă, solidară şi profund transformatoare, ce 
favorizează o formă superioară, pură şi rodnică de cunoaştere 
ezoterică a unora dintre cele mai profunde taine ale vieţii. 

Un mod de a trăi simplu și sănătos 
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În România, Munţii Carpaţi au numeroase astfel de locuri 
minuante care au putut găzdui în decursul timpului, în cei 25 de 
ani de activitate, câte una sau mai multe astfel de tabere de 

au desfăşurat rând pe rând 
fie în Munţii Apuseni, fie în Munţii Vrancei, fie în Munţii 
Nemira, însă de cele mai multe ori taberele de Ayurveda au 
avut loc în Munţii Maramureşului, în locuri devenite deja o 

nicii maramureşeni. 

-au desfăşurat în regiunea 
istorică a Maramureşului, în preajma localităţii Budeşti, într-o 
regiune montană în care, în apropiere se află un munte 
piramidal ce poartă un nume semnificativ, ce are sonorităţi 
aproape identice cu numele Marelui Zeu al tradiţiei indiene - 

Taberele de Ayurveda se desfăşoară în timpul verii şi la un 
astfel de acest eveniment participă zeci până la sute de 
participanţi. Totuşi cei care vin într-o tabără de Ayurveda 

icipă la un program spiritual ce este alcătuit din meditaţii 
precedate de unele prezentări tematice din domeniul 
Ayurvedei, în special din ezoterismul ayurvedic, corelate cu 
aspecte referitoare la proprietăţile plantelor medicinale. 

 

Participanţii din tabără desfăşoară activităţi care sunt în mod 
direct legate de subiecte din Ayurveda, interacţionează unii cu 
ceilalţi în cadrul activităţilor din program şi realizează deplasări 
în natură, în vecinătăţile locului de tabără. 

Taberele de Ayurveda asigură celor care studiază Ayurveda în 
decursul unui an de curs de Ayurveda oportunitatea de a-şi 
împărtăşi unii altora cunoştinţele dobândite şi mai ales 
experienţele spirituale avute şi care sunt conexe cu subiectele 

Cu prilejul participării la o tabără de Ayurveda, participanţii fac 
schimb de experienţă, îşi împărteşesc trăirile personale şi 
abordează împreună subiecte importante și variate ale 

lui Ayurveda.  

Fie că lucrează în domeniul medical sau în inginerie, fie că sunt 
tineri studenţi sau pensionari, fie că au un nivel avansat de 
cunoştinţe ayurvedice sau că abia au aflat primele noţiuni 

din Ayurveda, într-o astfel de tabără de 
Ayurveda se generează întodeauna o ambianţă spirituală 
unitară, afectuoasă, solidară şi profund transformatoare, ce 
favorizează o formă superioară, pură şi rodnică de cunoaştere 
ezoterică a unora dintre cele mai profunde taine ale vieţii.  
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În cele câteva zile ale unei tabere de Ayurveda, toţi participanţii 
trăiesc în mod simplu şi sănătos, chiar în mijlocul naturii, 
locuind în marea lor majoritate la cort, în preajma apei 
curgătoare de munte şi la adăpostul protector al arborilor 
viguroşi din poiene.  

Într-o tabără de Ayurveda participanţii locuiesc la corturi, îşi 
amenejează singuri corturile, îşi pregătesc împreună mâncarea 
vegetariană, se relaxează şi se odihnesc în mijlocul naturii, cei 
mai mulţi practică felurite procedee tradiţionale 
fac scurte drumeţii montane în grupuri, mai ales pentru 
recunoaşterea directă a plantelor care cresc în regiune, însă cel 
mai important aspect este că ei meditează cu toţii împreună, la 
unsion, asupra unor teme care sunt revelatoare pentru 
cunoaşterea ezoterică a sistemului Ayurveda. 

O experiență extraordinară 

Într-o astfel de Tabără de Ayurveda, activitatea creatoare, 
relaxarea, cunoaşterea, practica spirituală şi învăţătura rodnică 
sunt toate îmbinate într-un mod armonios.  

O tabără de Ayurveda este o sursă aproape nesfârşită de 
experienţă extraordinară şi ea depinde de implicarea tuturor 
participanţilor la buna desfăşurare a întregului program. 

Participarea într-o Tabără spirituală de Ayurve
experienţă extraordinară. Aici poţi descoperi oameni şi 
adevăruri fundamentale despre viaţă, într-un cadrul feeric, 
natural. 

 
Alimentul care îți distruge ficatul mai tare 

decât alcoolul 

       Cu toții știm că alcoolul consumat în exces poate 
provoca boli grave de ficat, însă el nu este singurul factor 
nociv pentru sănătatea acestui organ.  

ecent, o nouă boală a ajuns în topul afec
duc la cedarea ficatului. Boala ficatului gras non
alcoolic poate duce la ciroză și la diabet de 

Una dintre principalele cauze ale apariției acestei boli este 
consumul de zahăr, conform healtyfood.com. În urma unui 
studiu recent s-a descoperit că, deși participanții care au mâncat 
mult zahăr zilnic nu s-au îngrășat decât cu 2%, ficatul lor a 
acumulat cu 27% mai multă grăsime. Medicii recomandă să 
reducem cantitatea de zahăr consumată zilnic și să adoptăm un 
regim alimentar sănătos, bazat pe fructe și legume.

Ştiaţi că?  

Ficatul cântăreşte 1.500-2.000 de grame, este situat în partea 
dreaptă a abdomenului, lângă stomac, şi este la fel de important 
pentru organism că inima şi plămânii? 

R 
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În cele câteva zile ale unei tabere de Ayurveda, toţi participanţii 
trăiesc în mod simplu şi sănătos, chiar în mijlocul naturii, 
locuind în marea lor majoritate la cort, în preajma apei 

şi la adăpostul protector al arborilor 

o tabără de Ayurveda participanţii locuiesc la corturi, îşi 
amenejează singuri corturile, îşi pregătesc împreună mâncarea 
vegetariană, se relaxează şi se odihnesc în mijlocul naturii, cei 

i mulţi practică felurite procedee tradiţionale yoga la unison, 
fac scurte drumeţii montane în grupuri, mai ales pentru 
recunoaşterea directă a plantelor care cresc în regiune, însă cel 
mai important aspect este că ei meditează cu toţii împreună, la 

, asupra unor teme care sunt revelatoare pentru 

o astfel de Tabără de Ayurveda, activitatea creatoare, 
relaxarea, cunoaşterea, practica spirituală şi învăţătura rodnică 

O tabără de Ayurveda este o sursă aproape nesfârşită de 
experienţă extraordinară şi ea depinde de implicarea tuturor 
participanţilor la buna desfăşurare a întregului program.  

o Tabără spirituală de Ayurveda este o 
ă extraordinară. Aici poţi descoperi oameni şi 

un cadrul feeric, 

ți distruge ficatul mai tare 

ții știm că alcoolul consumat în exces poate 
provoca boli grave de ficat, însă el nu este singurul factor 

ecent, o nouă boală a ajuns în topul afecțiunilor care 
duc la cedarea ficatului. Boala ficatului gras non-

și la diabet de tip 2. 

ției acestei boli este 
. În urma unui 

și participanții care au mâncat 
șat decât cu 2%, ficatul lor a 

umulat cu 27% mai multă grăsime. Medicii recomandă să 
și să adoptăm un 

și legume. 

2.000 de grame, este situat în partea 
omenului, lângă stomac, şi este la fel de important 

Acesta este un adevărat „laborator chimic” şi „centru de 
dezintoxicare”, care prelucrează otrăvuri precum alcoolul sau 
grăsimile din organism? În plus, generează prot
vitamine fără de care omul nu ar putea trăi.

Colecistul depozitează între mese acizii care face posibilă 
prelucrarea grăsimilor? Acizii biliari sunt trimişi mai departe 
către intestinul subţire (duoden). Rolul principal al ficatului 
este reprezentat de filtrarea sângelui ce vine din tractul digestiv, 
înainte de a trece în restul trupului. De asemenea, ficatul 
detoxifică substanţele chimice şi metabolizează medicamentele.

În plus, ficatul produce importante proteine pentru coagularea 
sângelui şi pentru alte funcţii.  

8 factori care duc la distrugerea ficatul

Zahărul  
Zahărul nu este bun pentru organism, în general, începând cu 
dantura şi terminând cu ficatul. Acesta din urmă utilizează un 
tip de zahăr, denumit fructoză, pentru a crea grăsime.
cantitate prea mare de zahăr rafinat duce la acumularea de 
grăsime la nivelul ficatului, ce duce apoi la apariţia bolilor 
hepatice. 

Monoglutamatul de sodium 

Este utilizat pentru a potența gustul majorităţii produselor în 
industria alimentară, de la chipsuri la băuturi şi mezeluri. Unele 
studii arată că această substanţă chimică favorizează 
acumularea de grăsime şi inflamaţia ficatului, ce duce la boala 
hepatică non-alcoolică şi la cancer de ficat.

Anumite suplimente alimentare  

Doar pentru faptul că pe etichetă scrie „natural” nu înseamnă că 
este şi sigur. Un pericol real este reprezentat de 
plantă ce poate ameliora simptomele menopauzei şi ajută la 
relaxare. Studiile au arătat că aceasta poate încetini funcţiile 
ficatului, ducând la hepatită şi insuficienţă hepatică.
Unele ţări au interzis această plantă, însă este recomandat să 
discutaţi cu medicul înainte de a lua orice tip de supliment 
alimentar pe bază de plante. 

Vitamina A în exces  

Vitamina A se întâlneşte în ouă, lapte, fructe şi l
special în cele de culoare roşie, portocalie şi galbenă.
Putem întâlni vitamina A şi în multe suplimente, mai ales 
pentru faptul că aceasta îmbunătăţeşte vederea, întăreşte oasele 
şi sistemul imunitar, însă în doze mari, vitamina A este toxică 
pentru ficat. Nu este recomandat să luaţi mai mult de 10.000 UI 
(unităţi internaţionale) de vitamina A pe zi.

Obezitatea  
Kilogramele în plus pot duce la acumularea de grăsime la 
nivelul celulelor hepatice, fapt ce favorizează apariţia bolii 
hepatice non-alcoolice. În timp, ţesutul cicatriceal îl poate 
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Acesta este un adevărat „laborator chimic” şi „centru de 
dezintoxicare”, care prelucrează otrăvuri precum alcoolul sau 
grăsimile din organism? În plus, generează proteine, enzime şi 
vitamine fără de care omul nu ar putea trăi. 

Colecistul depozitează între mese acizii care face posibilă 
prelucrarea grăsimilor? Acizii biliari sunt trimişi mai departe 

Rolul principal al ficatului 
prezentat de filtrarea sângelui ce vine din tractul digestiv, 

înainte de a trece în restul trupului. De asemenea, ficatul 
detoxifică substanţele chimice şi metabolizează medicamentele. 

În plus, ficatul produce importante proteine pentru coagularea 

8 factori care duc la distrugerea ficatul  

Zahărul nu este bun pentru organism, în general, începând cu 
dantura şi terminând cu ficatul. Acesta din urmă utilizează un 
tip de zahăr, denumit fructoză, pentru a crea grăsime. O 
cantitate prea mare de zahăr rafinat duce la acumularea de 
grăsime la nivelul ficatului, ce duce apoi la apariţia bolilor 

ța gustul majorităţii produselor în 
chipsuri la băuturi şi mezeluri. Unele 

studii arată că această substanţă chimică favorizează 
acumularea de grăsime şi inflamaţia ficatului, ce duce la boala 

alcoolică şi la cancer de ficat. 

pe etichetă scrie „natural” nu înseamnă că 
este şi sigur. Un pericol real este reprezentat de kava kava, o 
plantă ce poate ameliora simptomele menopauzei şi ajută la 
relaxare. Studiile au arătat că aceasta poate încetini funcţiile 

tită şi insuficienţă hepatică. 
Unele ţări au interzis această plantă, însă este recomandat să 
discutaţi cu medicul înainte de a lua orice tip de supliment 

Vitamina A se întâlneşte în ouă, lapte, fructe şi legume, în 
special în cele de culoare roşie, portocalie şi galbenă. 
Putem întâlni vitamina A şi în multe suplimente, mai ales 
pentru faptul că aceasta îmbunătăţeşte vederea, întăreşte oasele 
şi sistemul imunitar, însă în doze mari, vitamina A este toxică 

ntru ficat. Nu este recomandat să luaţi mai mult de 10.000 UI 
(unităţi internaţionale) de vitamina A pe zi. 

Kilogramele în plus pot duce la acumularea de grăsime la 
nivelul celulelor hepatice, fapt ce favorizează apariţia bolii 

oolice. În timp, ţesutul cicatriceal îl poate 
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înlocui pe cel sănătos (afecţiune denumită ciroză). Persoanele 
supraponderale sau obeze, cele aflate la vârsta a doua sau care 
au diabet, prezintă un risc mare de dezvoltare a acestei boli. Un 
stil de viaţă sănătos, bazat pe o dietă echilibrată şi exerciţii 
fizice, poate ameliora această afecţiune. 

Băuturile carbogazoase 

Un studiu efectuat pe un grup de persoane cu boala hepatică 
non-alcoolică, incluzând greutatea, cantitatea de grăsime din 
sânge, prezența diabetului, a arătat că 80% dintre acestea 
consumă două sau mai multe băuturi carbogazoase pe zi. În 
această categorie intră şi băuturile light, deoarece îndulcitorii 
artificiali pot fi la fel de dăunători. 

Antidepresivele  
În cazuri rare, antidepresivele pot afecta ficatul, chiar dacă sunt 
luate pentru o scurtă perioadă de timp. Persoanele vârstnice sau 
cele care iau deja multe medicamente au un risc mai mare, 
deoarece există şanse ca ficatul lor să fie deja afectat. Dacă 
luaţi antidepresive, discutaţi cu medicul în legătură cu doza 
recomandată, precum şi în legătură cu principalele simptome de 
boală de ficat pe care este necesar să le observaţi.

Grăsimile saturate 

 Se întâlnesc în majoritatea produselor ambalate sau în cele de 
patiserie. O dietă ce conţine prea multe grăsimi saturate nu 
numai că duce la obezitate, dar cauzează şi boli hepatice.

 

SUA – Directorul CDC admite că spitalele 
primesc stimulente financiare pentru a 

umfla datele COVID-19

       Directorul Centrului pentru Controlul 
Bolilor din SUA, Robert Redfield, a recunoscut în timpul 
unei audieri că datele COVID-19 ar putea fi umflate având 
în vedere că spitalele primesc stimulente financiare pentru 
raportarea de cazuri COVID-19, informează 

ep. Blaine Luetkemeyer din Missouri l
Redfield în cadrul unei audieri a Subcomisiei de 
Supraveghere și Reformă a Camerei pe tema 

coronavirusului. Directorul CDC a fost întrebat despre 
„stimulentul pervers” pentru ca spitalele să clasifice deces
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Directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea 
Bolilor din SUA, Robert Redfield, a recunoscut în timpul 

19 ar putea fi umflate având 
în vedere că spitalele primesc stimulente financiare pentru 

, informează Christian Post. 

 

ep. Blaine Luetkemeyer din Missouri l-a audiat pe 
Redfield în cadrul unei audieri a Subcomisiei de 

și Reformă a Camerei pe tema 
coronavirusului. Directorul CDC a fost întrebat despre 
„stimulentul pervers” pentru ca spitalele să clasifice decesele ca 

fiind legate de coronavirus atunci când virusul nu a cauzat 
decesul. 

Luetkemeyer și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modul în 
care un deces provocat de un accident rutier ar putea fi 
înregistrat ca un deces cauzat de COVID. În acest scenariu, 
decesul a fost înregistrat ca fiind legat de virus, deoarece 
virusul se afla în organismul victimei, chiar dacă accidentul 
auto a fost factorul major al decesului. 

„Atât timp cât există COVID în organismul unei persoane care 
a murit, trebuie să îl clasifici ca deces COVID, ceea ce 
înseamnă că vei primi mai mulți bani ca asistent, medic, 
spital”, a spus Luetkemeyer. „Doriți să comentați despre asta, 
despre această stimulare perversă?” 

„Cred că aveți dreptate în această privinţă și am văzut același 
aspect și în alte procese de boală. […]
Cred că este mai puțin operabil în cauza morții, deși nu voi 
spune că nu există anumite cazuri. Cu toate acestea, cred că 
atunci când vine vorba de procedurile de rambursare ale 
spitalului pentru persoanele care sunt externate,
existe un asemenea joc, cu siguranță” –

În cadrul altei audieri din 2 iulie, Redfield a întrebat, de 
asemenea, despre discrepanța în raportarea COVID
a observat un deces auto ce a fost înregistrat ca fiind cau
COVID. 

„CDC-ul care adună statisticile depinde complet de rapoartele 
legiștilor locali”, a răspuns Secretarul Asistent al 
Departamentului de Sănătate și Servicii Umane, Brett Giroir. 
„Da, se pare că există unele avantaje financiare

După declanșarea pandemiei, Departamentul de Sănătate din 
Colorado a raportat că aproape un sfert din decesele legate de 
coronavirus în statisticile statului nu aveau virusul înscris pe 
certificatele de deces. Discrepanța a făcut ca statul să
modifice modul în care raportează decesele.

„Giroir recunoaște că statisticile pe care le primește de la state 
sunt umflate”, a spus Luetkemeyer. „Am aflat că guvernatorul 
statului Colorado, care este Democrat, a făcut o anchetă 
descoperit că este nevoie să scadă 12% din dece
înregistrate în Colorado [raportate ca fiind cauzate de 
Covid].” 

Dacă în SUA se fac astfel de manevre murdare pentru bani 
pentru întreținerea panicii, vă mirați de grosolanele manipulări 
din România? Atâta vreme cât spitalele primesc mul
pentru internarea bolnavilor de Covid, u
deschisă. De aceea autoritățile țin cu dinții de internarea 
asimptomaticilor, pentru că, pe spatele lor, se încasează bani cu 
lopata. 

În acest sens este emblematic cazul de la Spitalul din Câmpina,
făcut public de avocatul Piperea, în care s
medicală a unui asimptomatic internat timp de 7 zile. Costul 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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asimptomaticilor, pentru că, pe spatele lor, se încasează bani cu 
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medicală a unui asimptomatic internat timp de 7 zile. Costul 
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spitalizării (fără medicamente și hrană) a fost de 35.000 de 
euro, adică 5.000 de euro pe zi!!! Vă dați seama ce jaf?

Iar în aceste condiții, Orban, Arafat și Tătaru ne cer să avem 
încredere în ei, că tot ce fac este pentru binele nostru. Este 
ultimul aspect pe care l-am putea crede! 

Cine a prevăzut pandemia din 2009 
desenat «Teoria Fricii»: Poliția Mondială

      Jurnalistul de politică externă Corneliu Vlad are o 
ipoteză privind coronavirusul pe care a publicat
facebook. El invocă un articol al lui Jacques Attali din anul 
2009, „Avansare prin frică”.  

 

ragment dintr-o carte scrisă acum vreo zece ani 
nepublicată. S-ar putea chema „Nu vă fie frică!

Criza şi pandemiile ne apropie de „guvernarea mondială”

Un fost director al Fondului Monetar Internaţional, Dominique 
Strauss-Kahn, spunea că o mare criză este şi „o oportunitate”. 
Haosul financiar mondial ar putea facilita crearea unei „
monede mondiale şi a unei bănci centrale mondiale
Jacques Attali, fost, si el, director al FMI, fost consilier al 
preşedintelui Mitterrand şi apoi cel dintâi preşedinte al BERD, 
care evoca aceeaşi „oportunitate”. Attali construia, în 
primăvara lui 2009, un adevărat proiect de „structurare” altfel a 
lumii, pe temeiul noului tip de gripă, pe atunci cea porcină, 
care, spunea el, nu este totuşi „mai gravă” decât precedentele 
două: boala vacii nebune din 2001, din Marea Britanie, şi gripa 
aviară din 2003, din China. 

„Istoria ne învaţă că omenirea nu evoluează semnificativ decât 
atunci când îi este într-adevăr frică.”Oricât de cinică ar părea 
această reflecţie, cel ce a emis-o şi-o asumă şi o argumentează. 
De câteva decenii, Attali este o personalitate politică şi publică 
de prim plan în Franţa, autor al câtorva zeci de cărţi incitante 
sau chiar controversate. Incitantă sau chiar controversată este şi 
„teoria fricii”pe care a dezvoltat-o în mai 2009, în 
săptămânalul L’Express, imediat după proclamarea „
porcine”. 

Frica, afirma Attali „instaurează mecanisme de apărare, uneori 
intolerabile (ţapi ispăşitori şi totalitarisme), uneori futile 
(distracţie), uneori eficiente (terapeutice, care înlătură, dacă e 

F
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primăvara lui 2009, un adevărat proiect de „structurare” altfel a 
lumii, pe temeiul noului tip de gripă, pe atunci cea porcină, 

” decât precedentele 
din Marea Britanie, şi gripa 

Istoria ne învaţă că omenirea nu evoluează semnificativ decât 
”Oricât de cinică ar părea 

o asumă şi o argumentează. 
teva decenii, Attali este o personalitate politică şi publică 

de prim plan în Franţa, autor al câtorva zeci de cărţi incitante 
sau chiar controversate. Incitantă sau chiar controversată este şi 

o în mai 2009, în 
imediat după proclamarea „crizei 

instaurează mecanisme de apărare, uneori 
intolerabile (ţapi ispăşitori şi totalitarisme), uneori futile 
(distracţie), uneori eficiente (terapeutice, care înlătură, dacă e 

necesar, toate principiile morale anterioare). Apoi, odată criza 
depăşită, frica transformă aceste mecanisme, pentru a le face 
compatibile cu libertatea personală şi a le înscrie într
politică democratică de sănătate”. Iar pandemia care a început, 
remarca Attali – „ar putea declanşa una dintre aceste frici 
structurate”. Frică structurată şi, de fapt, structurantă. Cu alte 
cuvinte, înţeleapta vorbă a francezilor: „
e bună”. 

Consecinţele economice ale gripei în chestiune vor fi 
„semnificative”, căci vor duce la prăbuşirea transporturilor 
aeriene, la declinul turismului şi la scăderea preţului petrolului 
– prevedea Attali. Fiecare persoană contaminată „
circa două milioane de dolari, contabiliza el. Iar dacă noua 
pandemie va fi mai gravă, şi urmările vor fi mai grave. De 
pildă, prevedea el, produsul mondial brut va scădea cu 5%, căci 
se vor pierde trei trilioane de dolari. 

Din toate acestea ar fi bine să se învețe, însă, o lecţie, pentru a 
se putea face faţă aşa cum se cuvine viitoare
necesar să se creeze mecanisme de prevenire şi control şi 
logistica necesară pentru „distribuirea echitabilă a 
medicamentelor şi vaccinurilor”. De aici, „
o stocare mondială şi, deci, o fiscalitate mondială

Mai de-a dreptul spus, şi Attali nu a ezitat să o facă, „
reuşi mult mai repede decât ar fi permis
economică, să se ajungă la punerea bazelor unui adevărat 
guvern mondial”. 

Iată la ce sunt bune pandemiile şi crizele, dar şi terorismul 
internaţional, şi încălzirea globală. Pentru ca (şi) prin toate 
acestea să ne îndreptăm către un guvern mondial. Căci toate 
acestea oferă „oportunităţi”. O afirmă, deschis, nu adversari ai 
ideii, ci chiar artizani ai proiectului. De altfel, cum se tot 
aminteşte, în scrierea chinezească, aceeaşi ideogramă înseamnă 
şi pericol, şi oportunitate. 

Bill Gates controlează statisticile mondiale 
despre Coronavirus și totodată recomandă 
cartea: «Cum să minți folosind statisticile»

     Cele mai importante instituții media din 
CNN, The Washington Post, CNBC, 
și cele mai cunoscute universități din lume (Harvard, 
Stanford, Berkeley, Cambridge, Oxford) folosesc datele 
statistice pregătite de agenția Our World in Data
de Bill and Melinda Gates Foundation.

otodată Our World in Data 
oficiale la nivel mondial despre impactul COVID

Interesant este că Bill Gates recomandă pe site
gatesnotes.com o carte numită „Cum să min
statisticile”, care descrie modul în care datele statistice pot fi 
analizate și prezentate astfel încât să poată servi interesele celor 
care le produc.  

T
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Dacă observăm cu atenţie ce se petrece astăzi, înţelegem 
aceste mecanisme sunt folosite şi pentru a manipula numărul de 
morți de coronavirus. Astfel s-a ajuns la nişte cifre statistice 
înspăimântătoare, menite să facă populaţia să accepte fără 
rezerve vaccinurile aşa-zis salvatoare, promovate de Bill Gates.

 Agenda globalistă de vaccinare a lui Bill 
Gates 

Robert F. Kennedy Jr.

           Pentru Bill Gates, vaccinurile sunt o filantropie 
strategică care alimentează numeroasele sale afaceri legate de 
acestea (inclusiv ambiția Microsoft de a controla omenirea 
printr-un card/pașaport ID de identificare a vaccinării) și îi 
oferă un control dictatorial al politicii globale de sănătate.

Notă: Referitor la dorința lui de condiționare a călătoriilor cu 
acest ,,pașaport al vaccinării”, jocurile nu i-au ie
deocamdată. Procurorul General al SUA i-a respins această 
doleanță, spunând că se încalcă grav drepturile omului. 

bsesia lui Gates pentru vaccinuri pare a fi alimentată de 
convingerea de a salva lumea prin intermediul 
tehnologiei. Promițând că va contribui cu 450 milioane 

USD din cele 1,2 miliarde de dolari pentru eradicarea 
poliomielitei, Gates a preluat controlul Grupului Na
Consultativ Tehnic Pentru Imunizare (NTAGI) din India, care a 
mandatat, prin programe suprapuse de imunizare, până la 5
doze de vaccinuri poliomielitice pentru copii înainte de vârsta 
de cinci ani. Medicii indieni dau vina pe campania Gates pentru 
o epidemie de paralizie flască acută non-polio (NPAFP) care a 
paralizat 490.000 de copii, peste ratele preconizate între 20
2017. În anul 2017, guvernul indian a refuzat programele 
vaccinării Gates și i-a cerut acestuia să părăsească India. Ratele 
NPAFP au scăzut rapid.  

Cele mai înfricoșătoare epidemii [polio] din Congo, 
Afganistan și Filipine sunt toate legate de vaccin

În anul 2017, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a 
recunoscut cu greu că explozia globală de poliomielită este 
predominant dată de tulpina prezentă în vaccin. Cele mai 
înspăimântătoare epidemii de poliomielită din Congo, 
Afganistan și Filipine sunt toate legate de vaccinuri. De fapt, 
până în anul 2018, 70% din cazurile globale de poliomielită se 
datorau unor tulpini de vaccin.  

O
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șaport ID de identificare a vaccinării) și îi 

oferă un control dictatorial al politicii globale de sănătate. 

 

ța lui de condiționare a călătoriilor cu 
au ieșit! Cel puţin 
a respins această 

ță, spunând că se încalcă grav drepturile omului.  

bsesia lui Gates pentru vaccinuri pare a fi alimentată de 
convingerea de a salva lumea prin intermediul 

ntribui cu 450 milioane 
USD din cele 1,2 miliarde de dolari pentru eradicarea 
poliomielitei, Gates a preluat controlul Grupului Național 
Consultativ Tehnic Pentru Imunizare (NTAGI) din India, care a 
mandatat, prin programe suprapuse de imunizare, până la 50 de 
doze de vaccinuri poliomielitice pentru copii înainte de vârsta 
de cinci ani. Medicii indieni dau vina pe campania Gates pentru 

polio (NPAFP) care a 
paralizat 490.000 de copii, peste ratele preconizate între 2000 și 
2017. În anul 2017, guvernul indian a refuzat programele 

a cerut acestuia să părăsească India. Ratele 

șătoare epidemii [polio] din Congo, 
și Filipine sunt toate legate de vaccinuri  

ția Mondială a Sănătății (OMS) a 
recunoscut cu greu că explozia globală de poliomielită este 
predominant dată de tulpina prezentă în vaccin. Cele mai 
înspăimântătoare epidemii de poliomielită din Congo, 

te legate de vaccinuri. De fapt, 
până în anul 2018, 70% din cazurile globale de poliomielită se 

În anul 2014, Fundația Gates a finanțat teste ale vaccinurilor 
HPV experimentale, dezvoltate de Glaxo Smith Kline (GSK) 
Merck, pe 23.000 de fete tinere din provinciile indiene 
îndepărtate. Aproximativ 1.200 au suferit reac
severe, inclusiv tulburări autoimune și de fertilitate. Șapte au 
murit. Investigațiile guvernului indian au acuzat că cercetătorii 
finanțați de Gates au comis numeroase încălcări etice: presiuni 
asupra fetelor, intimidarea părinților, falsificarea formularelor 
de consimțământ și refuzul de a acorda îngrijiri medicale 
fetelor care au avut de suferit. Cazul încă este la Curtea 
Supremă a țării.  

Ziarele sud-africane s-au plâns: „Suntem cobai pentru 
producătorii de medicamente”  

În anul 2010, Fundația Gates a finanțat un studiu de fază 3 a 
vaccinului experimental împotriva malariei produs de GSK, 
care a ucis 151 de sugari africani și a provocat efecte ad
grave, inclusiv paralizie, atac de apoplexie 
la 1.048 din cei 5.949 de copii cărora le
vaccinul.  

În timpul campaniei MenAfriVac din anul 2002, în Africa Sub
Sahariană operatorii fundaţiei Gates au vaccinat for
copii africani împotriva meningitei. Aproximativ 50 din 500 de 
copii vaccinați au dezvoltat paralizie. Ziarele sud
plâns: „Suntem cobai pentru producătorii de medicamente

Fostul economist principal al lui Nelson Mandela, profeso
Patrick Bond, descria practicile aşa
Gates drept „nemiloase și imorale”.  

În anul 2010, Gates a finanțat cu 10 miliarde de dolari OMS, 
spunând: „Trebuie să facem din acest deceniu unul al 
vaccinurilor”. O lună mai târziu, Gates
Talk că noile vaccinuri „ar putea reduce popula
2014, Asociația Medicilor Catolici din Kenya a acuzat OMS că 
a sterilizat chimic milioane de femei keniene care au participat 
involuntar la o campanie mincinoasă de vaccina
„antitetanos”. Laboratoarele independente au găsit un compus 
care conduce la sterilitate în fiecare vaccin testat. După ce a 
negat acuzațiile, OMS a recunoscut până la urmă că a dezvoltat 
vaccinuri ce au efecte de sterilizare de peste un deceniu. 
Acuzații similare au venit și din Tanzania
Filipine. 

Un studiu din anul 2017 (Morgenson
vaccinul uzual DTP al OMS ucide mai mul
decât bolile pe care pretinde că le poate preveni. În cazul 
fetelor care au fost vaccinate cu DTP, rata de deces a fost de 10 
ori mai mare față rata de deces a copiilor care nu au primit 
vaccinul. OMS a refuzat să retragă vaccinul letal pe care îl 
administrează forțat la zeci de milioane de copii africani anual. 

Oficialii din sănătatea publică globală spun că Gates a deturnat 
resursele OMS pentru a-și servi filozofia personală potrivit 
căreia o bună sănătate vine doar dintr-o seringă.
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îndepărtate. Aproximativ 1.200 au suferit reacții adverse 
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ția Gates a finanțat un studiu de fază 3 a 
vaccinului experimental împotriva malariei produs de GSK, 

și a provocat efecte adverse 
grave, inclusiv paralizie, atac de apoplexie și convulsii febrile 
la 1.048 din cei 5.949 de copii cărora le-a fost administrat 

din anul 2002, în Africa Sub-
Sahariană operatorii fundaţiei Gates au vaccinat forțat mii de 
copii africani împotriva meningitei. Aproximativ 50 din 500 de 

ți au dezvoltat paralizie. Ziarele sud-africane s-au 
Suntem cobai pentru producătorii de medicamente”.  

Fostul economist principal al lui Nelson Mandela, profesorul 
Patrick Bond, descria practicile aşa-zis filantropice ale lui 

țat cu 10 miliarde de dolari OMS, 
Trebuie să facem din acest deceniu unul al 
”. O lună mai târziu, Gates a afirmat într-un Ted 

ar putea reduce populația”. În anul 
ția Medicilor Catolici din Kenya a acuzat OMS că 

a sterilizat chimic milioane de femei keniene care au participat 
involuntar la o campanie mincinoasă de vaccinare 
„antitetanos”. Laboratoarele independente au găsit un compus 
care conduce la sterilitate în fiecare vaccin testat. După ce a 

țiile, OMS a recunoscut până la urmă că a dezvoltat 
vaccinuri ce au efecte de sterilizare de peste un deceniu. 

și din Tanzania, Nicaragua, Mexic și 

Morgenson et al. 2017) a arătat că 
vaccinul uzual DTP al OMS ucide mai mulți copii africani 
decât bolile pe care pretinde că le poate preveni. În cazul 

e au fost vaccinate cu DTP, rata de deces a fost de 10 
ță rata de deces a copiilor care nu au primit 

vaccinul. OMS a refuzat să retragă vaccinul letal pe care îl 
țat la zeci de milioane de copii africani anual.  

n sănătatea publică globală spun că Gates a deturnat 
și servi filozofia personală potrivit 

o seringă. 
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Avocații mondiali ai sănătății publice din toată lumea îl acuză 
pe Gates că a deturnat OMS de la proiectele de eliminare a 
bolilor infecțioase: asigurarea de apă curată, igienă, nutriție și 
dezvoltare economică. Fundația Gates cheltuie doar 
aproximativ 650 de milioane de dolari din bugetul său de 5 
miliarde de dolari pentru aceste domenii. 

Pe lângă utilizarea „filantropiei” sale pentru a controla OMS, 
UNICEF, GAVI și PATH, Gates a finanțat o companie 
farmaceutică privată care produce vaccinuri și, în plus, a donat 
50 de milioane de dolari către 12 companii farmaceutice pentru 
a accelera dezvoltarea unui vaccin contra Covid
recentele sale apariții din presă, Gates pare încrezător că 
actuala criză îi va oferi oportunitatea de a
programele de vaccinare dictatorială asupra oamenilor plantei. 

Mai multe despre efectele adverse ale vaccinurilor asupra 
sănătății copiilor în următorul video produs de Robert Kennedy 
Jr. 

Adevărul trist este că actuala generație de copii din Statele 
Unite, cea mai vaccinată generație din istorie, este și cea mai 
bolnavă.  

 

Imperiul prostiei absolute
 

     A fost nevoie să treacă starea de urgență pentru a afla că: 
la Suceava cei testați de Covid-19 au fost raporta
eroare”, ca bolnavi de Covid-19; tot la Suceava, a
focar național de infecție, secția de terapie intensivă a 
spitalului era goală, iar în spital erau ținuți cu forța oameni 
cărora li se tărăgăna prezentarea rezultatului testării; am 
avut stare de urgență introdusă de Plăvan pentru a combate 
Covid-19, dar Ministerul Sănătății nu a emis niciodată un 
ordin de declarare a epidemiei. 

-o luăm de la coadă la cap. Cum adică nu a existat un 
ordin de ministru pentru declararea epidemiei? Vă spun 
sincer că am ignorat informația considerând

Pur și simplu, așa ceva e imposibil. În condițiile în care 
Ministerul Sănătății nu a decretat oficial că avem de

S
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aproximativ 650 de milioane de dolari din bugetul său de 5 

Pe lângă utilizarea „filantropiei” sale pentru a controla OMS, 
și PATH, Gates a finanțat o companie 

și, în plus, a donat 
50 de milioane de dolari către 12 companii farmaceutice pentru 

ra dezvoltarea unui vaccin contra Covid-19. În 
ții din presă, Gates pare încrezător că 

actuala criză îi va oferi oportunitatea de a-şi impune 
programele de vaccinare dictatorială asupra oamenilor plantei.  

rse ale vaccinurilor asupra 
ții copiilor în următorul video produs de Robert Kennedy 

ție de copii din Statele 
ție din istorie, este și cea mai 

absolute 

ță pentru a afla că: 
19 au fost raportați, „din 

19; tot la Suceava, așa-zisul 
țional de infecție, secția de terapie intensivă a 

ținuți cu forța oameni 
cărora li se tărăgăna prezentarea rezultatului testării; am 

ță introdusă de Plăvan pentru a combate 
ții nu a emis niciodată un 

 

o luăm de la coadă la cap. Cum adică nu a existat un 
ordin de ministru pentru declararea epidemiei? Vă spun 

ția considerând-o fake-news. 
și simplu, așa ceva e imposibil. În condițiile în care 

ții nu a decretat oficial că avem de-a face cu o 

epidemie, e clar că din punct de vedere legal n
face cu o epidemie. Iar dacă n-am avut de
e cât se poate de limpede că întreaga stare de urgen
cvasi-ilegală. 

Aici ar fi necesar să ne întrebăm serios care
pentru care Costache a șters-o engleze
Ministerului Sănătății. Serios, de ce-
care întregul scandal privind conflictul de interese în care era 
nu i-a mișcat nici măcar vârful unui fir de păr? Costache părea 
nemutabil de-acolo, indiferent de scandalurile al căror părta
era. De plecat a plecat brusc, într-un moment considerat critic. 
Și fără prea multe explicații. Mă întreb serios, oare i
lui Costache să semneze ordinul pentru declararea epidemiei?

La fel și Tătaru – acel fake-Elvis transpirat, actual ocupant al 
fotoliului – n-a semnat ordinul. Să fie doar o scăpare sau o 
de responsabilitate? Oricum, prin prisma cifrelor umflate, totul 
se dovedește un circ extrem de păduchios.

Și-acum să mergem la Suceava. De ce a fost localitatea scoasă 
din carantină fix înainte de a înceta starea de urgen
cauză că nu mai putea fi acoperit fake-
data de 15 mai a încetat cenzura lui Manciu, astfel încât mă 
gândesc că s-a căutat acoperirea rapidă a posibilului scandal. 
Lumea vorbea de ceva vreme că spitalul de
gol și că pacienții ajunseseră să fie ținuți aproape cu forța. E 
clar că dacă ar fi continuat circul, situa
de-aia bănuiesc eu că Elvisul nostru cel transpirat a scos pe 
repede-înainte Suceava din carantină. 

Și uite-așa ajungem și la primul punct punân
cât se poate de logică: adică ce anume a făcut ca cei testa
fie raportați ca infectați? De ce o asemenea confuzie grosolană? 
Oare era nevoie să se fabrice și în România un Bergamo, iar 
Suceava a fost zona aleasă pentru experiment? Es
extrem de ciudat. Cum ciudate sunt și însăilările lui Manciu de 
la așa-zisele știri oficiale. Spre sfârșitul stării de urgență, morții 
au început să crească precum Făt-Frumos, revizuindu
din trecut. Ați mai văzut așa ceva? Vi se pare no

Orice om cu un minim bun simț începe să
Exact la fel ca oamenii care s-au adunat în Pia
stârnind mânia duduilor de prin platourile TV, plătite din bani 
publici. De ce-au ieșit oamenii aceia? Pentru un recurs la 
normalitate, pentru a se lupta cu abuzurile de neimaginat 
impuse de cuplul tragicomic format dintr
bețiv. 

M-aș fi așteptat ca cel puțin cei din opoziție să fie ceva mai 
empatici față de manifestanți. Aș, ți-
cititor un clip cu declarația în direct a liderului deputaților PSD 
Alfred Simonis care-i înfiera pe participan
de distanțare și că zădărnicesc efortul de până acum al 
guvernului. De altfel, principala critică a PSD
e aceea că n-a pus biciul mai mult pe popor. Halal opozi

Nu e posibil ca în secolul XXI, în numele unei pseudo
oamenii să fie încarcerați în propriile case și să li se dicteze ce 
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epidemie, e clar că din punct de vedere legal n-am avut de-a 
am avut de-a face cu o epidemie, 

t se poate de limpede că întreaga stare de urgență a fost 

Aici ar fi necesar să ne întrebăm serios care-au fost motivele 
o englezește de la vârful 

-a plecat în condițiile în 
are întregul scandal privind conflictul de interese în care era 

șcat nici măcar vârful unui fir de păr? Costache părea 
acolo, indiferent de scandalurile al căror părtaș 

un moment considerat critic. 
Și fără prea multe explicații. Mă întreb serios, oare i-a fost frică 
lui Costache să semneze ordinul pentru declararea epidemiei? 

Elvis transpirat, actual ocupant al 
a semnat ordinul. Să fie doar o scăpare sau o fugă 

de responsabilitate? Oricum, prin prisma cifrelor umflate, totul 
ște un circ extrem de păduchios. 

acum să mergem la Suceava. De ce a fost localitatea scoasă 
din carantină fix înainte de a înceta starea de urgență? Oare din 

-ul situației? Începând cu 
data de 15 mai a încetat cenzura lui Manciu, astfel încât mă 

a căutat acoperirea rapidă a posibilului scandal. 
Lumea vorbea de ceva vreme că spitalul de-acolo era mai mult 

ținuți aproape cu forța. E 
clar că dacă ar fi continuat circul, situația risca să explodeze. Și 

aia bănuiesc eu că Elvisul nostru cel transpirat a scos pe 
 

șa ajungem și la primul punct punându-ne o întrebare 
cât se poate de logică: adică ce anume a făcut ca cei testați să 

ți ca infectați? De ce o asemenea confuzie grosolană? 
și în România un Bergamo, iar 

Suceava a fost zona aleasă pentru experiment? Este totuși 
și însăilările lui Manciu de 

știri oficiale. Spre sfârșitul stării de urgență, morții 
Frumos, revizuindu-se morții 

ți mai văzut așa ceva? Vi se pare normal? 

ț începe să-și pună întrebări. 
au adunat în Piața Victoriei, 

stârnind mânia duduilor de prin platourile TV, plătite din bani 
șit oamenii aceia? Pentru un recurs la 

tate, pentru a se lupta cu abuzurile de neimaginat 
impuse de cuplul tragicomic format dintr-un oligofren și-un 

ș fi așteptat ca cel puțin cei din opoziție să fie ceva mai 
-ai găsit! Mi-a trimis un 

ția în direct a liderului deputaților PSD 
i înfiera pe participanți că încalcă regulile 

țare și că zădărnicesc efortul de până acum al 
guvernului. De altfel, principala critică a PSD-ului față de PNL 

a pus biciul mai mult pe popor. Halal opoziție!  

Nu e posibil ca în secolul XXI, în numele unei pseudo-științe, 
ți în propriile case și să li se dicteze ce 
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să facă, pe unde să meargă în timp ce onor Guvernul pune la 
punct jafuri mișelești, păzit fiind de ochiul „vigilent” al presei 
plătită ticălos din bani publici. 

Au trecut șase luni de când leprele ăstea sunt la putere. Șase 
luni în care România a fost mai sărăcită ca niciodată 
s-au făcut pași hotărâtori către eliminarea oricărei alternative. 
Acesta este adevărul dureros: în România nu mai există 
alternativă. Peste două treimi din populație e imbecilizată, iar 
ceilalți care gândesc cu propriul cap sunt prea puțini pentru a 
putea transforma ceva. Din nefericire, România e din nou 
captivă. Niciodată n-a fost atât de captivă. Înainte eram 
cotropiți de alții, dar exista o conștiință națională. Acum 
suntem cotropiți de imbecilitatea semenilor noștri, semn că 
proiectul pompos numit „România Educată” a reu
a reușit să transforme majoritatea covârșitoare a țării într
masă de prostovani după chipul și asemănarea sa.

 
Distanțarea socială obligatorie: Cel mai 

mare furt al tuturor vremurilor
 

          În ciuda presupuselor bune intenții ale distanțării 
sociale în scopul sănătății publice, trei profesori din Londra 
şi Statele Unite argumentează că distan
obligatorie constituie cel mai mare act politic de furt din 
istorie.  

rept consecință a pandemiei de Covid-
înființarea unei noi religii controlate de stat care se 
bazează pe un principiu călăuzitor devenit acum 

dogmă: distanțarea socială obligatorie. Distanțarea socială 
obligatorie a fost promovată agresiv în majoritatea 
lume de trei actori nocivi: (1) experți în boli infecțioase 
aroganți și miopi; (2) presa centrală, care a transformat în 
evenimente senzaționale răspândirea virusului și primele știri 
care supraestimau enorm bilanțul deceselor și rata mortalității; 
(3) politicieni autocrați demagogi care au exploatat panica 
pentru a implementa două forme extreme de distan

Prima formă extremă de distanțare socială obligatorie este 
plasarea în carantină a aproape întregii popula
încuraja auto-izolarea celor infectați și a celor susceptibili de a 
dezvolta o formă gravă a bolii (ca în Suedia). Cei mai mul
lideri politici au mers chiar mai departe și au implementat cea 
mai draconică și mai distructivă formă de distanțare socială 
obligatorie: închiderea unor întregi ramuri economice. Aceste 
închideri au fost bazate pe o taxonomie autoritară a ramurilor 
economice și a muncitorilor, care au fost etichetate fie 
„esențiale”, fie „non-esențiale”. Rezultatul final a fost acela că 
cei mai mulți oameni au fost plasați practic în arest la 
domiciliu, fapt care a provocat economiei globale daune 
enorme ce vor persista ani la rând. Această gr
precedent de politici publice a preschimbat orașe pline de viață 
în localități-fantomă și ne-a restricționat drastic libertățile 

D
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țarea socială obligatorie. Distanțarea socială 

obligatorie a fost promovată agresiv în majoritatea țărilor din 
ți în boli infecțioase 

ți și miopi; (2) presa centrală, care a transformat în 
ționale răspândirea virusului și primele știri 
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ți demagogi care au exploatat panica 

pentru a implementa două forme extreme de distanțare socială. 

țare socială obligatorie este 
plasarea în carantină a aproape întregii populații, în loc de a 

ți și a celor susceptibili de a 
dezvolta o formă gravă a bolii (ca în Suedia). Cei mai mulți 

și au implementat cea 
și mai distructivă formă de distanțare socială 

obligatorie: închiderea unor întregi ramuri economice. Aceste 
închideri au fost bazate pe o taxonomie autoritară a ramurilor 

, care au fost etichetate fie 
țiale”. Rezultatul final a fost acela că 

ți oameni au fost plasați practic în arest la 
domiciliu, fapt care a provocat economiei globale daune 
enorme ce vor persista ani la rând. Această greșeală fără 

șe pline de viață 
ționat drastic libertățile 

economice, personale și religioase. A scos chiar în afara legii 
întrunirile tradiționale de Paștele creștin, Paștel
Ramadan. 

Dicționarul definește furtul drept însușirea fără drept a 
bunurilor ori a proprietăților personale ale altuia. În ciuda 
presupuselor bune intenții ale distanțării sociale în scopul 
sănătății publice, noi argumentăm că distanțarea soc
obligatorie este în fapt un act injust și, ca atare, constituie cel 
mai mare act politic de furt din istorie. Deci da, haide
spunem pe nume – jaf la scară enormă. Ce e mai rău, cei care 
au conceput și au implementat distanțarea socială obligato
plănuiesc să-și continue jaful o perioadă îndelungată de timp.
În primul rând, să începem cu cel mai flagrant act de furt: 
proprietatea privată furată de la proprietarii de firme. Drept 
urmare a edictelor guvernamentale, firmele considerate „non
esențiale” sunt obligate să se închidă sau să
considerabil activitatea, chiar și după ridicarea ordonanțelor 
executive dictatoriale. 

Este important să înțelegem natura și amploarea 
acestui furt 

Acest furt injust de proprietate privată de la proprieta
firme li se aplică teatrelor și cinematografelor, sălilor de 
gimnastică și centrelor de recreere, saloanelor și centrelor de 
cosmetică, muzeelor, centrelor comerciale, restaurantelor 
barurilor, sălilor pentru evenimente sportive sau concerte 
printre multe altele. Alte ramuri economice de produc
servicii, cum ar fi construcțiile, serviciile juridice, imobiliarele, 
îngrijirea copiilor și serviciile educaționale poate că nu au fost 
complet închise, însă activitatea lor a fost grav restric

O a doua categorie de furturi injuste îi prive
au plătit servicii care fie nu au fost îndeplinite, fie au fost 
considerabil alterate din cauza faptului că guvernul fie a închis 
furnizorul de servicii, fie a scos în afara legii as
respectivului serviciu. De exemplu, părin
copiii lor să participe fizic la orele din 
toate activitățile școlare, însă copiii nu au primit decât educație 
online. Furtul e chiar și mai grav în învățământu
universități care percep taxe mari și-
pentru a studia online timp de un semestru. Un alt exemplu de 
furt de servicii este acela că mulți oameni care locuiesc în 
apartamente au plătit pentru săli de gimnastică, pis
cluburi existente în blocul lor de apartamente 
este refuzat privilegiul de a utiliza respectivele facilită

O a treia categorie de furturi injuste e mai pu
decât celelalte două, dar la fel de importantă. Măsurile de
carantină și închidere ne-au restricționat evident grav libertatea 
economică și personală, iar acum testarea, urmărirea 
contactelor, ba chiar și „delatorii” angajați de guvern asigură un 
imbold puternic statului spion [în sensul de stat care î
spionează proprii cetățeni – n.trad.]. Israelul, Coreea de Sud 
numeroase țări est-europene recurg la urmărirea telefoanelor 
mobile ale bolnavilor de Covid-19 și iau în calcul eliberarea de 
pașapoarte de imunitate. Asemenea tactici de spionaj vor 
deveni probabil mai răspândite și mai obișnuite.
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și religioase. A scos chiar în afara legii 
ționale de Paștele creștin, Paștele evreiesc și 

ționarul definește furtul drept însușirea fără drept a 
ților personale ale altuia. În ciuda 
ții ale distanțării sociale în scopul 

ții publice, noi argumentăm că distanțarea socială 
și, ca atare, constituie cel 

mai mare act politic de furt din istorie. Deci da, haideți să-i 
jaf la scară enormă. Ce e mai rău, cei care 

și au implementat distanțarea socială obligatorie 
și continue jaful o perioadă îndelungată de timp. 

În primul rând, să începem cu cel mai flagrant act de furt: 
proprietatea privată furată de la proprietarii de firme. Drept 
urmare a edictelor guvernamentale, firmele considerate „non-

ale” sunt obligate să se închidă sau să-și altereze 
și după ridicarea ordonanțelor 

țelegem natura și amploarea 

Acest furt injust de proprietate privată de la proprietarii de 
și cinematografelor, sălilor de 

și centrelor de recreere, saloanelor și centrelor de 
cosmetică, muzeelor, centrelor comerciale, restaurantelor și 
barurilor, sălilor pentru evenimente sportive sau concerte – 
intre multe altele. Alte ramuri economice de producție sau 

țiile, serviciile juridice, imobiliarele, 
și serviciile educaționale poate că nu au fost 

complet închise, însă activitatea lor a fost grav restricționată. 

O a doua categorie de furturi injuste îi privește pe cetățenii care 
au plătit servicii care fie nu au fost îndeplinite, fie au fost 
considerabil alterate din cauza faptului că guvernul fie a închis 
furnizorul de servicii, fie a scos în afara legii asigurarea 
respectivului serviciu. De exemplu, părinții plătesc pentru ca 
copiii lor să participe fizic la orele din școli și să ia parte la 

țile școlare, însă copiii nu au primit decât educație 
și mai grav în învățământul superior, unde 

-au trimis studenții acasă 
pentru a studia online timp de un semestru. Un alt exemplu de 

ți oameni care locuiesc în 
apartamente au plătit pentru săli de gimnastică, piscine și 
cluburi existente în blocul lor de apartamente – însă acum le 
este refuzat privilegiul de a utiliza respectivele facilități. 

O a treia categorie de furturi injuste e mai puțin perceptibilă 
decât celelalte două, dar la fel de importantă. Măsurile de 

ționat evident grav libertatea 
personală, iar acum testarea, urmărirea 

și „delatorii” angajați de guvern asigură un 
imbold puternic statului spion [în sensul de stat care își 

n.trad.]. Israelul, Coreea de Sud și 
pene recurg la urmărirea telefoanelor 

și iau în calcul eliberarea de 
șapoarte de imunitate. Asemenea tactici de spionaj vor 

și mai obișnuite. 
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Arhitecţii noii religii de stat sunt experţii în boli 
infecţioase 

Din nefericire, „redeschiderea” economiilor nu va elimina în 
măsură semnificativă acest furt în curs de desfă
ridicare de restricții face obiectul aprobării de către arhitecții 
religiei de stat: experți în boli infecțioase care promovează 
agresiv distanțarea socială obligatorie. Distanțarea socială 
obligatorie este văzută acum ca o tactică permanentă, pe termen 
lung, împotriva „unui inamic invizibil”, care nu poate fi 
abandonată. Noile instrucțiuni privind distan
obligatorie nu presupun numai furt de proprietate, prin aceea că 
impun organizațiilor să funcționeze sub capacitatea lor maximă 
(de exemplu companii aeriene, restaurante, săli de gimnastică 
baruri), ci și furt de spațiu, care în orașele aglomerate este 
extrem de valoros. Efectele nocive pe termen lung ale 
distanțării sociale obligatorii asupra veniturilor, costurilor, ratei 
angajării și productivității vor fi devastatoare și vor duce în cele 
din urmă la decesul a numeroase firme, ba chiar
întregi ramuri economice. 

În fine, e important de observat că furtul injust se întinde 
dincolo de confiscarea palpabilă a activelor, serviciilor 
libertății. Include de asemenea și furtul psihologic, în sensul că 
distanțarea socială obligatorie ne fură senzația de securitate pe 
care ne-o oferă apropierea fizică de cei la fel ca noi. 
socială obligatorie prelungește totodată și abuzul încă în curs 
asupra copiilor noștri, care pentru o lungă perioadă de timp au 
fost puși în imposibilitatea de a face cam nimic altceva în afară 
de a porni un calculator. Chiar și după revenirea la școală,
elevilor nu li se va permite să stea unul lângă altul în 
autobuzele școlare, iar cantinele școlare și locurile de joacă vor 
fi închise. Aceste acte abjecte de furt la nivel psihologic 
dezvoltării copiilor ar putea constitui cele mai sinistre aspecte
ale „noii normalități”. 

Trăgând linie, încurajăm toate formele de acțiune în justiție 
contra distanțării sociale obligatorii, inclusiv pentru 
despăgubirea victimelor furtului injust, cum ar fi procesele cu 
petenți colectivi. Alte contestări ale furtului i
desfășurare, cum ar fi protestele pașnice, sunt de asemenea 
necesare. Acceptarea pasivă a „noii normalită
decât să încurajeze și mai mult pe viitor confiscarea flagrantă 
de proprietate privată, servicii și libertate. 

Articol de Robert M. Sauer (profesor de economie, Royal 
Holloway, University of London), Donald S. Siegel (profesor 
de politici publice și administrație, director al School of Public 
Affairs, Arizona State University) și David Waldman (profesor 
de management, W.P. Carey School of Business, Arizona State 
University). 
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sunt experţii în boli 

Din nefericire, „redeschiderea” economiilor nu va elimina în 
măsură semnificativă acest furt în curs de desfășurare. Orice 

ții face obiectul aprobării de către arhitecții 
țioase care promovează 

țarea socială obligatorie. Distanțarea socială 
obligatorie este văzută acum ca o tactică permanentă, pe termen 
lung, împotriva „unui inamic invizibil”, care nu poate fi 

anțarea socială 
obligatorie nu presupun numai furt de proprietate, prin aceea că 

țiilor să funcționeze sub capacitatea lor maximă 
(de exemplu companii aeriene, restaurante, săli de gimnastică și 

aglomerate este 
extrem de valoros. Efectele nocive pe termen lung ale 

țării sociale obligatorii asupra veniturilor, costurilor, ratei 
și productivității vor fi devastatoare și vor duce în cele 

din urmă la decesul a numeroase firme, ba chiar și al unor 

În fine, e important de observat că furtul injust se întinde și 
dincolo de confiscarea palpabilă a activelor, serviciilor și 

ții. Include de asemenea și furtul psihologic, în sensul că 
ția de securitate pe 

o oferă apropierea fizică de cei la fel ca noi. Distanțarea 
ște totodată și abuzul încă în curs 

ștri, care pentru o lungă perioadă de timp au 
și în imposibilitatea de a face cam nimic altceva în afară 

și după revenirea la școală, 
elevilor nu li se va permite să stea unul lângă altul în 

școlare, iar cantinele școlare și locurile de joacă vor 
fi închise. Aceste acte abjecte de furt la nivel psihologic și al 
dezvoltării copiilor ar putea constitui cele mai sinistre aspecte 

țiune în justiție 
țării sociale obligatorii, inclusiv pentru 

despăgubirea victimelor furtului injust, cum ar fi procesele cu 
ți colectivi. Alte contestări ale furtului injust încă în 
șurare, cum ar fi protestele pașnice, sunt de asemenea 

necesare. Acceptarea pasivă a „noii normalități” nu va face 
și mai mult pe viitor confiscarea flagrantă 

Robert M. Sauer (profesor de economie, Royal 
Holloway, University of London), Donald S. Siegel (profesor 

și administrație, director al School of Public 
și David Waldman (profesor 

rey School of Business, Arizona State 

 

Dincolo de masca propagandei

         Încă de la începutul poveștii covid, a existat o 
propagandă care a apărut „spontan”. 

 apărut curcubeul, eventual ca 
de copii, cu mesajul „Totul va fi bine
din linia 1”. Odată cu acesta a apărut o artă eroică, care 

a variat de la fotografii, la tablouri care dintre care mai stranii. 
A apărut și un cult al „eroilor din linia 1”, de la regii artistice, 
team-building-uri bine regizate și filmate, cu oameni în arest la 
domiciliu aplaudându-i pe „eroi”, la panouri, mesaje, pliante 
chiar strategii de afaceri (de exemplu, puteai plăti călătoriile cu 
taxiul ale „eroilor”, puteai să le subven
desigur, să donezi). 

În etapa în care suntem acum, „eroii din linia 1” am devenit 
noi. Simplul purtat al măștii, ne spune propaganda, e un act de 
altruism, e o formă de a salva vieți, e un mesaj pr
un angajament, înregimentarea în brava lume nouă, dar 
solidaritatea cu sistemul în lupta sa sfântă pentru sănătate.

Fascinant este că propaganda prinde. Sunt oameni care chiar 
cred că salvează vieți purtând masca aia. Sunt oameni care 
chiar cred că cei care nu poartă mască sunt o amenin
de mare precum covidul pentru sănătatea 
dragi lor. 

Niciun pic de rațiune critică nu le strică aceste certitudini 
militante. Și de ce le-ar strica? Masca e un adjuvant
pe mai multe planuri. În spatele ei se poate ascunde frica. Nu e 
onorant să fii speriat de o boală care nici măcar nu e 
spectaculoasă, în ciuda intensei mediatizări. Apoi contezi: devii 
și tu „eroul din linia 1”, împiedicând intrarea unui viru
microni cu o plasă cu găuri de 30 de microni. Dar… te vede 
lumea. Și, ce e mai important, te vezi tu.

Apoi ești integrat în noua lume: nu ești diferit. Ești uniformizat, 
ești parte a ei. Or asta e important pentru majoritatea. Nu 
întâmplător regimurile totalitare au fost cu atât mai atractive cu 
cât sugerau uniforme: pur și simplu uniforma dădea 
sentimentul comod de apartenență. Și de protecție: ești al 
sistemului, nu în afara lui, deci un dușman… Căci cine nu e cu 
noi, e împotriva noastră, aspect pe 
episodul următor. De fapt, cei bătuți de polițiști și jandarmi din 
pricina măștii au văzut deja. 

A
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Dincolo de masca propagandei 

știi covid, a existat o 
propagandă care a apărut „spontan”.  

 

apărut curcubeul, eventual ca și cum ar fi fost desenat 
Totul va fi bine”. A apărut „eroul 

”. Odată cu acesta a apărut o artă eroică, care 
a variat de la fotografii, la tablouri care dintre care mai stranii. 

cult al „eroilor din linia 1”, de la regii artistice, 
și filmate, cu oameni în arest la 

i pe „eroi”, la panouri, mesaje, pliante și 
chiar strategii de afaceri (de exemplu, puteai plăti călătoriile cu 
xiul ale „eroilor”, puteai să le subvenționezi prânzul și, 

În etapa în care suntem acum, „eroii din linia 1” am devenit 
știi, ne spune propaganda, e un act de 

ți, e un mesaj prin care îți arăți 
un angajament, înregimentarea în brava lume nouă, dar și 
solidaritatea cu sistemul în lupta sa sfântă pentru sănătate. 

Fascinant este că propaganda prinde. Sunt oameni care chiar 
ți purtând masca aia. Sunt oameni care 

chiar cred că cei care nu poartă mască sunt o amenințare la fel 
de mare precum covidul pentru sănătatea și viețile lor și a celor 

țiune critică nu le strică aceste certitudini 
ar strica? Masca e un adjuvant psihologic, 

pe mai multe planuri. În spatele ei se poate ascunde frica. Nu e 
onorant să fii speriat de o boală care nici măcar nu e 
spectaculoasă, în ciuda intensei mediatizări. Apoi contezi: devii 
și tu „eroul din linia 1”, împiedicând intrarea unui virus de 6 
microni cu o plasă cu găuri de 30 de microni. Dar… te vede 

Și, ce e mai important, te vezi tu. 

ști integrat în noua lume: nu ești diferit. Ești uniformizat, 
ști parte a ei. Or asta e important pentru majoritatea. Nu 

ile totalitare au fost cu atât mai atractive cu 
și simplu uniforma dădea 
ță. Și de protecție: ești al 

șman… Căci cine nu e cu 
 care o să îl vedem în 

ți de polițiști și jandarmi din 
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Este interesant că propaganda guvernamentală românească, cel 
puțin, nu s-a sfiit să prezinte din prima această dimensiune 
psihologică a măștii. „Poartă mască! Arată că î
nu porți mască că te protejează, ci că este necesar să transmiți 
un mesaj public, civic, ideologic: ești parte activă a sistemului.

 

Cât de periculos este Covid? «Este lipsit 
de sens să comparăm Covid cu alte 

pandemii majore, cum ar fi pandemia din 
1918» 

Sebastian Rushworth

 Perspectiva unui medic suedez

         Vreau să prefațez acest articol afirmând că este în 
întregime bazat pe experiența mea de lucru ca medic la 
secția de urgență a unuia dintre marile spitale din 
Stockholm, precum și pe viața mea ca cetățean în Suedia.

upă cum mulți știu, Suedia este țara care a luat, poate, 
cea mai relaxată atitudine față de pandemia Covid. 

Spre deosebire de alte țări, Suedia nu a intrat niciodată în 
închidere totală. Afacerile neesențiale au rămas deschise, 
oamenii au continuat să meargă la cafenele și restaurante, copiii 
au continuat să meargă la școală și foarte puțini oameni s
deranjat să-și pună măști de față în public. 

Covidul a lovit orașul Stockholm ca o furtună pe la jumătatea 
lunii martie. Până într-o zi am văzut oameni cu apendicită 
pietre la rinichi, afecțiunile normale pe care le întâlneşti în 
secția de urgență. Din următoarea zi, toți acești pacienți au 
dispărut și singura boală care a intrat în spital a fost Covid. 
Practic, toți cei care au fost testați au avut Covid indiferent ce 
simptome prezentau. Oameni care au venit cu o sângerare 
nazală, au avut Covid. Alții au venit cu dureri de stomac și au 
avut Covid. Apoi, după câteva luni, toți pacienții cu Covid au 
dispărut. Au trecut până în prezent patru luni de la începutul 
pandemiei și n-am mai văzut nici măcar un singur pacient cu 
Covid de mai bine de o lună. Când testez (de Covid) pe cineva 
pentru că tușește sau are febră, rezultatul testului vine, în mod 
invariabil, negativ. Cu trei luni în urmă, la vârful pandemiei, 
mureau o sută de oameni pe zi de Covid în Suedia, o 
populație de zece milioane. Acum, mor în jur de cinci persoane 
pe zi, în toată țara, iar numărul continuă să scadă.

Cum oamenii mor, în general, la aproximativ trei săptămâni 
după infecție, aceasta sugerează că, practic, în prezent, nu este 
aproape nimeni infectat. Dacă presupunem că aproximativ 
0,5% dintre cei infectați mor (un procent, cred, foarte generos, 
dar despre asta voi spune mai multe mai târziu), înseamnă că în 
urmă cu trei săptămâni, se infectau 1.000 de persoane pe zi în 
toată țara, ceea ce reprezintă un risc de îmbolnăvire zilnic per 
persoană de 1 din 10.000. Și nu uitați, riscul de a muri este de 

D

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

Este interesant că propaganda guvernamentală românească, cel 
a sfiit să prezinte din prima această dimensiune 

Poartă mască! Arată că îți pasă!” Deci 
ți mască că te protejează, ci că este necesar să transmiți 

ști parte activă a sistemului. 

Cât de periculos este Covid? «Este lipsit 
m Covid cu alte 

pandemii majore, cum ar fi pandemia din 

Sebastian Rushworth 

Perspectiva unui medic suedez  

țez acest articol afirmând că este în 
ța mea de lucru ca medic la 
dintre marile spitale din 

și pe viața mea ca cetățean în Suedia.  

ți știu, Suedia este țara care a luat, poate, 
ță de pandemia Covid.  

țări, Suedia nu a intrat niciodată în 
țiale au rămas deschise, 

și restaurante, copiii 
școală și foarte puțini oameni s-au 

tockholm ca o furtună pe la jumătatea 
o zi am văzut oameni cu apendicită și 

țiunile normale pe care le întâlneşti în 
ția de urgență. Din următoarea zi, toți acești pacienți au 

a intrat în spital a fost Covid. 
ți cei care au fost testați au avut Covid indiferent ce 

simptome prezentau. Oameni care au venit cu o sângerare 
ții au venit cu dureri de stomac și au 

ți pacienții cu Covid au 
dispărut. Au trecut până în prezent patru luni de la începutul 

am mai văzut nici măcar un singur pacient cu 
Covid de mai bine de o lună. Când testez (de Covid) pe cineva 

testului vine, în mod 
invariabil, negativ. Cu trei luni în urmă, la vârful pandemiei, 
mureau o sută de oameni pe zi de Covid în Suedia, o țară cu o 

ție de zece milioane. Acum, mor în jur de cinci persoane 
ă scadă. 

Cum oamenii mor, în general, la aproximativ trei săptămâni 
ție, aceasta sugerează că, practic, în prezent, nu este 

aproape nimeni infectat. Dacă presupunem că aproximativ 
ți mor (un procent, cred, foarte generos, 

ar despre asta voi spune mai multe mai târziu), înseamnă că în 
urmă cu trei săptămâni, se infectau 1.000 de persoane pe zi în 

țara, ceea ce reprezintă un risc de îmbolnăvire zilnic per 
Și nu uitați, riscul de a muri este de 

cel mult 1 din 200, dacă efectiv te infectezi. Iar asta a fost în 
urmă cu trei săptămâni. Pe scurt, Covid este în toate sensurile 
terminat cu totul în Suedia. După patru luni.

În total, Covid a ucis sub 6.000 de oameni într
milioane persoane. O țară cu o rată anuală de deces de 
aproximativ 100.000 de oameni. Acest aspect face ca acest 
Covid să fie doar o mică deviație în ce privește efectul său 
asupra mortalității totale. De aceea, este lipsit de sens să 
comparăm Covid cu alte pandemii majore
din 1918 care a ucis zeci de milioane de oameni. Covid nici 
măcar nu se va apropia vreodată de aceste cifre. 
țări și-au închis întreaga economie, au oprit copiii să meargă la 
școală și au făcut ca mare parte din popula
șomeri pentru a face față acestei boli. 

Mass-media declară că doar un procent mic din popula
anticorpi și că, prin urmare, este imposibil să se fi dezvoltat 
imunitatea de turmă. Ei bine, dacă imunitatea de turmă nu s
dezvoltat, unde sunt bolnavii? De ce a scăzut atât de precipitat 
rata de infecție? Având în vedere că majoritatea oamenilor din 
Suedia își duc viața acum în mod absolut normal, nu se 
distanțează social, nu poartă măști, ar fi de aşteptat să existe în 
continuare o rată mare de infecție. 

Motivul pentru care noi testăm nivelul de anticorpi este pentru 
că este ușor și ieftin. Anticorpii nu sunt, de fapt, principala 
apărare a organismului împotriva infec
linie de apărare sunt celulele T. Însă celule
măsurat decât anticorpii, astfel că nu facem asta clinic. Este 
foarte posibil să aveți celule T specifice pentru Covid, ceea ce 
vă face imuni la boală, fără a avea anticorpi. Personal, cred că 
aceasta s-a și petrecut. Toți cei care lu
urgență unde lucrez au făcut testul de anticorpi. Foarte puțini 
au, de fapt, anticorpi. Aceasta în pofida faptului că au fost 
expuși la un număr mare de persoane infectate, inclusiv la 
începutul pandemiei, înainte ca să ne dăm seama cât
răspândit era Covid și când nimeni nu purta echipament de 
protecție. 

Nu neg faptul că Covid este îngrozitor pentru persoanele care 
cu adevărat se îmbolnăvesc sau pentru familiile celor care mor, 
la fel cum este îngrozitor pentru familiile persoanelor c
de cancer, gripă sau o supradoză de opioide. Dar amploarea 
răspunsului în cea mai mare parte a lumii (cu excep
a fost total disproporționată față de dimensiunea amenințării.

Suedia a smuls rapid „plasturele” metaforic 
epidemia care, astfel, s-a sfârșit într-un timp scurt, în timp ce 
restul lumii a ales să încerce să dezlipească „plasturele” încet. 
Asta înseamnă că Suedia are în prezent una dintre cele mai 
mari rate ale mortalității totale din lume. Dar Covidul s
terminat în Suedia. Oamenii s-au întors la via
abia dacă se mai infectează cineva. Sunt dispus să pariez că 
țările care s-au închis complet vor vedea ratele de infectare în 
creștere atunci când se vor deschide. Dacă acesta este cazul, 
atunci nu a avut niciun rost să închidem în primul rând, 
deoarece toate aceste țări vor ajunge să aibă, până la urmă, 
același număr de morți. Închiderea totală pentru a reduce 
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cel mult 1 din 200, dacă efectiv te infectezi. Iar asta a fost în 
urmă cu trei săptămâni. Pe scurt, Covid este în toate sensurile 
terminat cu totul în Suedia. După patru luni. 

În total, Covid a ucis sub 6.000 de oameni într-o țară de zece 
țară cu o rată anuală de deces de 

aproximativ 100.000 de oameni. Acest aspect face ca acest 
ție în ce privește efectul său 

ții totale. De aceea, este lipsit de sens să 
comparăm Covid cu alte pandemii majore, cum ar fi pandemia 
din 1918 care a ucis zeci de milioane de oameni. Covid nici 
măcar nu se va apropia vreodată de aceste cifre. Și totuși, multe 

au închis întreaga economie, au oprit copiii să meargă la 
școală și au făcut ca mare parte din populația lor să ajungă 

media declară că doar un procent mic din populație are 
și că, prin urmare, este imposibil să se fi dezvoltat 

imunitatea de turmă. Ei bine, dacă imunitatea de turmă nu s-a 
nde sunt bolnavii? De ce a scăzut atât de precipitat 
ție? Având în vedere că majoritatea oamenilor din 

și duc viața acum în mod absolut normal, nu se 
țează social, nu poartă măști, ar fi de aşteptat să existe în 

Motivul pentru care noi testăm nivelul de anticorpi este pentru 
șor și ieftin. Anticorpii nu sunt, de fapt, principala 

apărare a organismului împotriva infecțiilor virale. Principala 
linie de apărare sunt celulele T. Însă celulele T sunt mai greu de 
măsurat decât anticorpii, astfel că nu facem asta clinic. Este 

ți celule T specifice pentru Covid, ceea ce 
vă face imuni la boală, fără a avea anticorpi. Personal, cred că 

și petrecut. Toți cei care lucrează în secția de 
ță unde lucrez au făcut testul de anticorpi. Foarte puțini 

au, de fapt, anticorpi. Aceasta în pofida faptului că au fost 
și la un număr mare de persoane infectate, inclusiv la 

începutul pandemiei, înainte ca să ne dăm seama cât de 
și când nimeni nu purta echipament de 

Nu neg faptul că Covid este îngrozitor pentru persoanele care 
cu adevărat se îmbolnăvesc sau pentru familiile celor care mor, 
la fel cum este îngrozitor pentru familiile persoanelor care mor 
de cancer, gripă sau o supradoză de opioide. Dar amploarea 
răspunsului în cea mai mare parte a lumii (cu excepția Suediei) 

ționată față de dimensiunea amenințării. 

Suedia a smuls rapid „plasturele” metaforic și a terminat cu 
un timp scurt, în timp ce 

restul lumii a ales să încerce să dezlipească „plasturele” încet. 
Asta înseamnă că Suedia are în prezent una dintre cele mai 

ții totale din lume. Dar Covidul s-a 
au întors la viața lor normală și 

abia dacă se mai infectează cineva. Sunt dispus să pariez că 
au închis complet vor vedea ratele de infectare în 

ștere atunci când se vor deschide. Dacă acesta este cazul, 
a avut niciun rost să închidem în primul rând, 

țări vor ajunge să aibă, până la urmă, 
și număr de morți. Închiderea totală pentru a reduce 
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numărul total de decese nu are sens decât dacă sunte
să rămâneți închiși până când va fi disponibil un vaccin. Asta ar 
putea dura ani de zile. Nicio țară nu este dispusă să aștepte atât 
de mult. 

Covid a ucis până în prezent sub 6.000 de persoane în Suedia. 
Este foarte puțin probabil că numărul morților va depăși 7.000. 
Într-un an mediu, cam 700 de oameni mor de gripă în Suedia. 
Asta înseamnă că Covid este de zece ori mai rău decât gripa? 
Nu, pentru că gripa a fost prezentă de secole, în vreme ce 
Covid este complet nou. Într-un an de gripă medie, majoritatea 
oamenilor au deja un anumit nivel de imunitate, deoarece au 
fost infectați cu o tulpină similară anterior sau din cauză că au 
fost vaccinați. 

Așadar, este foarte posibil sau, de fapt, probabil, ca rata 
mortalității în cazul Covid să fie aceeași ca în cazul gripei, sau 
doar puțin mai mare și ca diferența pe care am văzut
datoreze lipsei totale a imunității în populație, la începutul 
acestei pandemii. 

Această concluzie dă sens numărului de cazuri fatale suedeze 
dacă am ajuns într-un punct în care de-abia mai are l
infecție activă în Suedia, în pofida faptului că aproape nu există 
distanțare socială, iar aceasta sugerează că cel puțin 50% din 
populație a fost deja infectată și a dezvoltat imunitate, adică 
cinci milioane de oameni. 

Acest număr este perfect rezonabil dacă presupunem ca număr 
reproductiv al virusului cifra 2: dacă fiecare persoană 
infectează două persoane noi într-o perioadă de cinci zile 
începi cu o singură persoană infectată în țară, atunci se ajunge 
la un punct în care câteva milioane de persoane sunt infectate în 
decurs de doar patru luni. Dacă din cinci milioane de infecta
doar 6.000 sunt decedați, asta înseamnă o rată a fatalității 
cazului de 0,12%, aproximativ aceeași ca în cazul gripei 
obișnuite, de care nimeni nu este câtuși de pu
pentru care nu ne închidem societățile. 

Fără izolare, fără măști, fără isterie: 
Suedia trăiește într-o normalitate de 

invidiat 
 

Dominic Sandbrook

           În urmă cu câteva zile, am făcut o scurtă plimbare pe la 
câteva magazine. Era o zi frumoasă, în care parcurile 
cafenelele erau pline de familii care se bucurau de soarele 
dimineții. Fiind încă destul de devreme, magazinele erau mai 
puțin aglomerate în comparație cu un an în urmă, dar 
activitatea și clienții nu lipseau. Restaurantele s
pentru masa de prânz. Dispoziția generală era relaxată și 
fericită… și da, nimeni nu purta mască! 

Nu… nu este un vis, ci realitate și se întâmplă în Suedia! O 
națiune care a stat singură în opoziție față de Europa, refuzând 
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numărul total de decese nu are sens decât dacă sunteți dispuși 
nd va fi disponibil un vaccin. Asta ar 

țară nu este dispusă să aștepte atât 

Covid a ucis până în prezent sub 6.000 de persoane în Suedia. 
țin probabil că numărul morților va depăși 7.000. 

un an mediu, cam 700 de oameni mor de gripă în Suedia. 
Asta înseamnă că Covid este de zece ori mai rău decât gripa? 
Nu, pentru că gripa a fost prezentă de secole, în vreme ce 

un an de gripă medie, majoritatea 
ja un anumit nivel de imunitate, deoarece au 

ți cu o tulpină similară anterior sau din cauză că au 

șadar, este foarte posibil sau, de fapt, probabil, ca rata 
ții în cazul Covid să fie aceeași ca în cazul gripei, sau 

țin mai mare și ca diferența pe care am văzut-o să se 
ții în populație, la începutul 

Această concluzie dă sens numărului de cazuri fatale suedeze – 
abia mai are loc vreo 

ție activă în Suedia, în pofida faptului că aproape nu există 
țare socială, iar aceasta sugerează că cel puțin 50% din 
ție a fost deja infectată și a dezvoltat imunitate, adică 

rezonabil dacă presupunem ca număr 
reproductiv al virusului cifra 2: dacă fiecare persoană 

o perioadă de cinci zile și 
țară, atunci se ajunge 

persoane sunt infectate în 
decurs de doar patru luni. Dacă din cinci milioane de infectați 

ți, asta înseamnă o rată a fatalității 
și ca în cazul gripei 

șnuite, de care nimeni nu este câtuși de puțin speriat și 

ști, fără isterie: 
o normalitate de 

Dominic Sandbrook  

În urmă cu câteva zile, am făcut o scurtă plimbare pe la 
frumoasă, în care parcurile și 

cafenelele erau pline de familii care se bucurau de soarele 
ții. Fiind încă destul de devreme, magazinele erau mai 

țin aglomerate în comparație cu un an în urmă, dar 
și clienții nu lipseau. Restaurantele se pregăteau 

ția generală era relaxată și 

și se întâmplă în Suedia! O 
țiune care a stat singură în opoziție față de Europa, refuzând 

să instituie măsurile de restricție și izolare asupra populației”
scrie Dominic Sandbrook într-un articol în cotidianul 
britanic The Daily Mail. 

       În timp ce stăteam la coadă să
înghețată, am fost izbit de contrastul cu situația de acasă. La fel 
ca marea majoritate a oamenilor nu mi
că perioada de izolare va dura atât de mult sau că consecin
vor fi atât de grave. 

La scurt timp după ce Boris Johnson a anun
draconice asupra vieții și a mijloacelor de trai, am avut o opinie 
legată de faptul că temerile unei a doua mari depresii au fost 
exagerate și că în spiritul ce definește națiunea, Marea Britanie 
va reveni repede la situația de dinainte de criză… însă, pe 
măsură ce lunile au trecut și ne-am scunfundat în iner
optimismul meu s-a evaporat… Cifre recente sugerează că 
economia noastră s-a redus cu 20% în primele trei luni de la 
izolare, asta însemnând o scădere mult mai gravă decât în alte 
țări industrializate, precum SUA și Germania.

Cei mai mulți experți consideră că ce e mai rău abia acum 
urmează. Banca Angliei a prezis că 2,5 milioane de britan
vor fi afectați de șomaj până la finele anului… și asta într
scenariu optimist. 

Cu toate acestea, în ciuda acestor proiec
de a reporni motoarele economiei… și a veștilor bune privind 
scăderea dramatică a ratelor de deces și
– există regiuni din Marea Britanie care au rămas înfrânate 
nu vor reuși să iasă din starea de paralizie… aproape terminală.

Centrele orașului sunt pustii, trenurile care până nu demult 
efectuau curse regulate cu navetiști cir
birourile care au mai rămas deschise operează cu minim de 
personal. Astfel, nenumărate magazine, pub
cafenele și-au închis activitatea și… s
poată relua niciodată. 

Guvernul britanic pare incapabil să ofere credibilitate, iar starea 
de spirit publică este caracterizată de negativism, amărăciune 
neputință. Există prea puține semne ale spiritului de optimism 
de care avem nevoie, pentru a ne reînvia averile na
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ție și izolare asupra populației”, 
un articol în cotidianul 

 

În timp ce stăteam la coadă să-i cumpăr fiului meu o 
țată, am fost izbit de contrastul cu situația de acasă. La fel 

ca marea majoritate a oamenilor nu mi-am imaginat niciodată 
de mult sau că consecințele 

La scurt timp după ce Boris Johnson a anunțat restricțiile 
ții și a mijloacelor de trai, am avut o opinie 

legată de faptul că temerile unei a doua mari depresii au fost 
ște națiunea, Marea Britanie 

ția de dinainte de criză… însă, pe 
am scunfundat în inerție și 

a evaporat… Cifre recente sugerează că 
20% în primele trei luni de la 

izolare, asta însemnând o scădere mult mai gravă decât în alte 
țări industrializate, precum SUA și Germania. 

ți experți consideră că ce e mai rău abia acum 
urmează. Banca Angliei a prezis că 2,5 milioane de britanici 

ți de șomaj până la finele anului… și asta într-un 

Cu toate acestea, în ciuda acestor proiecții grave și a necesității 
și a veștilor bune privind 
și a internărilor în spitale 

există regiuni din Marea Britanie care au rămas înfrânate și 
și să iasă din starea de paralizie… aproape terminală. 

șului sunt pustii, trenurile care până nu demult 
ști circulă aproape goale, iar 

birourile care au mai rămas deschise operează cu minim de 
personal. Astfel, nenumărate magazine, pub-uri, restaurante și 

și… s-ar putea să nu o mai 

pabil să ofere credibilitate, iar starea 
de spirit publică este caracterizată de negativism, amărăciune și 

ță. Există prea puține semne ale spiritului de optimism 
de care avem nevoie, pentru a ne reînvia averile naționale. 
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Așa că, cu un sentiment de ușurare, în urmă cu două săptămâni 
am urcat în avion împreună cu familia mea, cu destinația 
capitalei suedeze Stockholm”, mai spune Sandbrook. 

Admirație și groază… pe model scandinav 

În Suedia, liderii politici responsabili cu siguranța publică au 
ținut magazinele, birourile și în special toate activitățile și 
serviciile publice deschise, peste tot. Au insistat, ba mai mult 
asupra părinților să își trimită copiii la școală și nu au obligat 
niciun moment pe cetățenii lor să poarte măști faciale pentru 
protecție. 

Nu pot nega, că în fața acestor evidențe nu am simțit o 
fustrare… în calitate de admiratori ai lucrurilor scandinave, ne-
am programat vacanța în familie, atunci când „coronavirusul” 
era doar o sclipire în ochii unui liliac chinez. De câteva ori, am 
fost pe punctul de a anula, însă soția mea, o persoană mult mai 
curajoasă decât mine, nici nu a vrut să audă. 

În afară de atracțiile deja cunoscute – chiflele cu scorțișoară, 
pădurile impresionante, apele și râurile baltice, am fost curios 
să văd cum sunt suedezii. Timp de mai multe luni, țara lor a 
fost „marea strălucitoare”, inspirând admirație și groază în 
egală măsură. 

Există rapoarte care susțin că viața obișnuită a suedezilor a 
rămas neschimbată. Altele, în special cele venite din cercurile 
de stânga, au atacat Suedia, prezentând-o ca o zonă de dezastru 
distopic, în care străzile ar fi fost pline de corpuri 
neidentificate. 

Anders Tegnell, autorul strategiei „coronavirus” și 
responsabilul asupra măsurilor la nivelul țării este un 
epimideolog, care a devenit unul dintre cei mai controversați 
bărbați din Europa. Încă de la debutul acestei situații, el a 
insistat că izolarea obligatorie ar fi fost o pierdere de timp. 
Suedia avea un plan pentru o astfel de pandemie stabilit cu mult 
timp în urmă – a spus Tegnell – astfel că nu a făcut decât să-l 
urmeze. 

Oamenii ar trebui să fie responsabili, să se spele pe mâini, să 
evite transportul public și să postreze o distanță fizică conform 
recomandărilor OMS, însă în Suedia nu a fost nevoie de așa 
ceva. 

Suedia nu a urmat „calea” Europei 

În plină criză, întrebat de nenumărați reporteri de ce Suedia nu 
urmează aceleași măsuri pe care Germania, Franța și Marea 
Britanie le aplică pentru a limita răspândirea infectării cu noul 
coronavirus, dl Tegnell a avut un răspuns memorabil… El a 
spus că „alte țări au aplicat măsuri care a creat panică în 
rândul populației lor, iar panicarea nu este calea suedeză” 

Chiar și în momentele de vârf ale virusului în care răspândirea 
și ratele de deces erau crescute și spitalele din Italia și Spania 

erau copleșite… Suedia a rămas fermă planului său și nu a 
instituit nici o măsură de izolare a populației. 

Rezultatele nu au fost perfecte, la fel ca și britanicii, italienii și 
spaniolii, nici suedezii nu au reușit să-și protejeze persoanele 
din azilele de bătrâni sau alte centre de îngrijire. Pentru că 
majoritatea suedezilor vorbesc engleză excelent, am întrebat, 
deseori oamenii ce au făcut în tot acest timp… iar răspunsurile 
lor au fost întotdeauna aceleași. Da, le-a părut rău că virusul a 
ajuns în căminele și casele de îngrijire a persoanelor în vârstă, 
însă fără excepție, suedezii s-au bucurat că nu au fost nevoiți, 
precum alte țări, să fie forțați să stea în izolare. 

Poate că experiența suedeză a fost prea bună pentru a putea fi 
adevărată? Am aruncat o privire la ultimele cifre pentru a mă 
convinge. Pe 3 august, ziua în care am ajuns la Stockholm, o 
singură persoană a fost raportată că a murit de COVID-19. A 
doua zi, numărul celorr decedați a fost de 3. Ziua următoare a 
fost de 13, apoi s-a redus la 6. 

Sebastian Rushworth, un medic de origine americană ce 
lucrează într-un departament de ATI din Stockholm, mi-a spus 
că în ultima lună nu a avut „practic” nici un pacient cu COVID-
19. „În Suedia, COVID-19 este practic terminat”, această 
declarație m-a făcut să mă întreb „Cum ar fi fost dacă Marea 
Britanie și celelalte state ar fi urmat exemplul suedez?” 

Un contra-argument evident poate fi și faptul că Marea Britanie 
este mai dens populată cu o populație de aproape 70 milioane 
de locuitori, în comparație cu 10 milioane ale Suediei, astfel că, 
în cazul nostru… poate aveam nevoie de unele măsuri 
temporare de izolare. 

Însă, în orice alt aspect, cred că comparația ne pune într-o 
lumină aproape jenantă. În primele trei luni, economia Suediei 
s-a redus cu aproximativ 9% – mai puțin de jumătate din 
scăderea economiei britanice. 

Copiii noștri au rămas acasă, ai lor au mers la școală. Afacerile 
noastre s-au închis, ale lor au rămas deschise. Viața noastră 
socială și cultorală a fost oprită, a lor a continuat, cu câteva 
restricții sensibile. 

În partea de sus, diferența ar putea fi cu atât mai clară. Oamenii 
de știință din Suedia au elaborat un plan, iar guvernul lor l-a 
urmat cu calm, chiar și în momentele în care critica 
internațională asupra Suediei privind refuzul măsurilor de 
izolare instituite la nivel global, domnul Tegnell a rămas calm. 
Din nou și din nou, a repetat că nu are rost ca populația să intre 
în panică și nu va aplica nicio măsură „pentru a face pe plac 
mulțimii”, care va duce la o sinucidere din punct de vedere 
economic. 

Abordarea domnului Tegnell a funcționat pentru că suedezii 
sunt un lot serios, sensibil, care respectă legea, cred în 
responsabilitatea individuală și pot avea încredere în deciziile 
celor aleși. 
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Înapoi la realitate… 

(…) Așadar, în spiritul scandinav, voi încheia într
pozitivă. Tragic, dacă pot spune așa, a fost cum numărul 
morților din Marea Britanie, nu s-a apropiat de cei 250.000 
prevăzuți de modelul apocaliptic al profesorului Neil Ferguson, 
model care a inspirat decizia lui Boris Johnson de a impune 
măsurile de izolare. 

Rata mortalității din ultimele luni a scăzut cu 95%, în 
comparație cu apogeul din luna aprilie. Victimele 
coronavirusului sunt acum de șase ori mai mici decât decesele 
cauzate de gripă și pneumonie. În săptămâna de până la 31 
iulie, doar 2,2% din decesele din Anglia și Țara Galilor au fost 
cauzate de COVID-19. 

Copiii nu par să sufere de virus sau să îl răspândească. Se 
că un singur copil sănătos a murit din cauza COVID
Marea Britanie (dacă acceptăm varianta că diagnosticul a fost 
pus corect) și, nu există nici un caz înregistrat în întreaga lume 
a unui copil care a infectat un profesor. 

Astăzi știm care sunt grupele de risc (persoanele înaintate în 
vârstă, persoanele supraponderale, persoanele cu gene asiatice 
și din caraibe sau persoanele care au boli asociate, cum ar fi 
diabetul și afecțiunile pulmonare)… iar medicii no
prezent au ajuns în stadiul în care pot gestiona și trata mult mai 
bine această infecție. 

„(…) Adevărul este că pentru prea mulți dintre noi, ultimele 
luni au fost o lungă vacanță care ne-a rupt de realitate. Însă, 
vara s-a terminat, iar economia trebuie repornită pentru a fi în 
sprijinul vieții. Este timpul să ne întoarcem la muncă”
optimist Dominic Sandbrook. 

 

 „Catastrofa” suedeză (cu grafice 

       ”Catastrofa suedeză” în contextul virusului chinezesc 
de la sosirea noastră în Suedia și până la plecare. Etapa pe 
decese și paturi ATI. 
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a terminat, iar economia trebuie repornită pentru a fi în 
ții. Este timpul să ne întoarcem la muncă”, încheie 

„Catastrofa” suedeză (cu grafice și poze) 

”Catastrofa suedeză” în contextul virusului chinezesc 
și până la plecare. Etapa pe 

 

 

Totul fără măști (nu există măști în afara spitalelor nicăieri în 
Suedia!).  

      Fără închideri de afaceri (cinematografele erau deschise, 
barurile TOATE deschise, stadioanele la fel, de biserici nici nu 
mai vorbim).  

August 2020 - Stockholm

Când le-am zis doctorilor suedezi că în România se luptă la 
Curtea Constituțională pentru a nu mai fi arestat forțat în 
spitale, a trebuit să le arăt bieților oameni știri traduse cu 
Google Translate și să le zic și unde să mai citească. Efectiv nu 
ne credeau. Cum adică să internezi oameni cu for
Mai ales oameni care nici măcar nu tu
POSIBILĂ o asemenea tâmpenie în Europa anului 2020. Eh… 
ei n-au auzit de Raed Arafat. 

August 2020 – Portul din 

Tot la petreceri merg și ei. Tot la picnicuri, tot înghesui
autobuze, tot full în trenuri (și fără măști obligatorii, rețineți!) și 
fără ”izolare obligatorie” la sosirea în 
zâmbitor Välkommen till Sverige și mi-
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Stockholm 

zis doctorilor suedezi că în România se luptă la 
țională pentru a nu mai fi arestat forțat în 

ților oameni știri traduse cu 
și să le zic și unde să mai citească. Efectiv nu 
dică să internezi oameni cu forța în spital? 

Mai ales oameni care nici măcar nu tușesc?! Nu credeau 
POSIBILĂ o asemenea tâmpenie în Europa anului 2020. Eh… 

 

Portul din Stockholm 

la picnicuri, tot înghesuiți în 
și fără măști obligatorii, rețineți!) și 

fără ”izolare obligatorie” la sosirea în țară. La vamă mi-au urat 
-am văzut de drum. 
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August 2020 – pe un vas de croazieră dintre Danemarca şi 
Germania 

În România la vamă a trebuit să invoc vreo 3 legi diferite 
pentru dreptul de-a intra în țara mea. 

De altfel e hilar inclusiv din punct de vedere epidemiologic. 
Literalmente e mai sigură primirea în România a tuturor venind 
din Suedia fără nicio măsură decât alergatul popula
Miliția că n-au măscuțe. 

De la început noi am pledat pentru modelul suedez 
România. Dacă am fi fost conduși de oameni competenți, 
domnia legii s-ar fi respectat și acum era gata toată nebunia. 
Dar… noi am fost conduși de ….. 

 

Post-pandemie şi pre-colaps economic

 
        Guvernul ultraminoritar neoliberal (pedelist) şi de 
ceva vreme şi progresist-neomarxist încearcă oare să 
prelungească criza coronavirusului şi să blo
saboteze economia?  

ână la alegerile locale din toamnă? Până la alegerile 
parlamentare din noiembrie-decembrie? Până se găseşte 
un vaccin fantomatic? Nu ştim, dar aşa pare. Ultimele 

cifre despre noile îmbolnăviri, neconfirmate totuşi de un 
neutru (care nici nu există), cam asta vor să ne spună.

La fel, în Franţa se caută cu lumânarea focare latente (
dormants), în Germania se izolează local şi chiar există câteva 
focare noi, în Marea Britanie revenirea la viaţa normală e 
încetinită. În S.U.A., revolta rasială, pe fondul războiului intern 
hibrid anti-Trump declarat de democraţi şi de sponsorii lor 

P
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e un vas de croazieră dintre Danemarca şi 

În România la vamă a trebuit să invoc vreo 3 legi diferite 

 

De altfel e hilar inclusiv din punct de vedere epidemiologic. 
România a tuturor venind 

din Suedia fără nicio măsură decât alergatul populației cu 

De la început noi am pledat pentru modelul suedez și în 
și de oameni competenți, 
um era gata toată nebunia. 

colaps economic 

Guvernul ultraminoritar neoliberal (pedelist) şi de 
neomarxist încearcă oare să 

prelungească criza coronavirusului şi să blocheze, să 

ână la alegerile locale din toamnă? Până la alegerile 
decembrie? Până se găseşte 

un vaccin fantomatic? Nu ştim, dar aşa pare. Ultimele 
cifre despre noile îmbolnăviri, neconfirmate totuşi de un arbitru 
neutru (care nici nu există), cam asta vor să ne spună. 

La fel, în Franţa se caută cu lumânarea focare latente (clusters 
), în Germania se izolează local şi chiar există câteva 

focare noi, în Marea Britanie revenirea la viaţa normală e 
tinită. În S.U.A., revolta rasială, pe fondul războiului intern 

Trump declarat de democraţi şi de sponsorii lor 

multimiliardari, plus pandemia şi blocarea activităţii vor 
produce, după toţi observatorii, o mare „depresiune” 
(depression) economică.  

 A reuşit Big Pharma să-şi impună interesele ei financiare 
colosale (vezi fluctuaţiile în Bursă ale Gilead) aproape tuturor 
guvernelor lumii? Mai puţin în China, India, Rusia şi Iran, 
desigur. Au complotiştii de toate culorile până la urmă dreptate 
şi guvernul mondial se instalează lent dar sigur? Cu costuri 
umane, morale şi economice înspăimântătoare! Unii 
comentatori atrag atenţia că democraţii americani au început 
deja noua sechestrare la domiciliu, „globaliştii” având ca scop 
final colapsul economic al S.U.A. şi al Braziliei, ca un 
avertisment către orice ţară care ar intenţiona să se sustragă noii 
ordini mondiale.  

Măsurile aberante, antipopulaţie se înmulţesc. În Franţa, 
ministrul Sănătăţii a interzis prescrierea hidroxiclorochinei, 
moleculă cu o eficienţă confirmată strălucit de prof. Didier 
Raoult la Marsilia şi folosită de mai mult de jumătate din 
planetă. O.M.S. a făcut aceeaşi recomandare, interzicerea 
Plaquénil-ului (hidroxiclorochină). Acelaşi nefast O.M.S. a 
recomandat Remdesivir (produs de Gilead). Deşi demonstrat ca 
total ineficient, Remdesivir-ul a fost recomandat şi de Agenţia 
Europeană a Medicamentului. Remdesivir e de 200 de ori mai 
scump decât Plaquénil-ul (hidroxiclorochină), practic 
inaccesibil şi dovedit ca inutil şi chiar pericu
Remdesivir-ului e doar aceea a unei speculaţii pe Bursă, o 
variantă sanitară de „Roşia Montană”. În plus, Remdesivir e 
recomandat de Agenţia Europeană a Medicamentului în 
întreaga UE, deci şi în România. În România, trompetistul 
Remdesivir-ului a fost dr. Alexandru Rafila (conflict de 
interese?). 
 
În orice caz, O.M.S. e prima organizaţie mondialistă complet 
compromisă începând cu retragerea finanţării S.U.A. de către 
Donald Trump şi continunând cu prestaţii din ce în ce mai 
dubioase în favoarea unor interese private. Principalul 
finanţator al O.M.S. e Bill Gates, marele negustor de vaccinuri, 
pretins filantrop, cu întregul conglomerat Big Pharma din 
spatele său. Urmează să implodeze şi celelalte organizaţii 
mondialiste, O.N.U. (aflată de mult în moarte clinică), Banca 
Mondială, F.M.I. şi chiar N.A.T.O.? Dolarul şi moneda 
europeană, B.C.E. şi chiar U.E.? 

Claustrarea populaţiei la domiciliu şi folosirea măştilor nu sunt 
măsuri medicale, ştiinţifice. Sunt măsuri luate de politicieni şi 
de politrucii din Sănătate, sunt desuete, aproape medievale. 
Medicală e doar folosirea măştilor în spitale, pentru medicii 
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colosale (vezi fluctuaţiile în Bursă ale Gilead) aproape tuturor 
guvernelor lumii? Mai puţin în China, India, Rusia şi Iran, 
desigur. Au complotiştii de toate culorile până la urmă dreptate 
şi guvernul mondial se instalează lent dar sigur? Cu costuri 
umane, morale şi economice înspăimântătoare! Unii 
comentatori atrag atenţia că democraţii americani au început 
deja noua sechestrare la domiciliu, „globaliştii” având ca scop 

mic al S.U.A. şi al Braziliei, ca un 
avertisment către orice ţară care ar intenţiona să se sustragă noii 

Măsurile aberante, antipopulaţie se înmulţesc. În Franţa, 
ministrul Sănătăţii a interzis prescrierea hidroxiclorochinei, 

o eficienţă confirmată strălucit de prof. Didier 
Raoult la Marsilia şi folosită de mai mult de jumătate din 
planetă. O.M.S. a făcut aceeaşi recomandare, interzicerea 

ului (hidroxiclorochină). Acelaşi nefast O.M.S. a 
de Gilead). Deşi demonstrat ca 

ul a fost recomandat şi de Agenţia 
Europeană a Medicamentului. Remdesivir e de 200 de ori mai 

ul (hidroxiclorochină), practic 
inaccesibil şi dovedit ca inutil şi chiar periculos. Povestea 

ului e doar aceea a unei speculaţii pe Bursă, o 
variantă sanitară de „Roşia Montană”. În plus, Remdesivir e 
recomandat de Agenţia Europeană a Medicamentului în 
întreaga UE, deci şi în România. În România, trompetistul 

ui a fost dr. Alexandru Rafila (conflict de 

În orice caz, O.M.S. e prima organizaţie mondialistă complet 
compromisă începând cu retragerea finanţării S.U.A. de către 
Donald Trump şi continunând cu prestaţii din ce în ce mai 

a unor interese private. Principalul 
finanţator al O.M.S. e Bill Gates, marele negustor de vaccinuri, 
pretins filantrop, cu întregul conglomerat Big Pharma din 
spatele său. Urmează să implodeze şi celelalte organizaţii 

n moarte clinică), Banca 
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care intră în contact apropiat cu bolnavii infectaţi. Pentru 
combaterea coronavirusului SARS-CoV-2, importantă e 
depistarea pe scară largă, claustrarea şi tratarea atentă a 
persoanelor contaminate. Copiii până la 15 ani sunt foarte puţin 
expuşi la noul virus. Peste jumătate dintre bolnavii decedaţi 
(mulţi dintre ei puteau fi salvaţi!) au peste 84
Acestea sunt date oferite de prof. dr. Didier Raoult în audierea 
sa parlamentară de la Adunarea Naţională franceză de peste trei 
ore.  

Am avut şi în România voci competente şi curajoase care s
străduit să informeze corect populaţia: prof.dr. Vasile 
Astărăstoae, dr. Răzvan Constantinescu, activistul civic 
Pompiliu Diplan, jurnalistul Ion Cristoiu şi câteva site
printre care şi o vreme interzisul justiţiarul.ro
mainstream de la noi a fost, în ansamblu, simplistă, agresivă, 
teroristă de-a dreptul şi obedientă liniei oficiale.
 
În România se poate observa cu ochiul liber criza economică 
deja instalată în turism, în transportul aerian, în toate sporturile, 
în cultură, în HoReCa şi, în general, în tot comerţul cu 
amănuntul. Pierderile sunt foarte mari şi cu consecinţe uşor de 
evaluat. Şomajul atinge proporţii nemaivăzute. Ca să nu mai 
spunem şi că acolo unde şomajul nu e declarat, 
foarte puţin. Lucrul la distanţa e aplicabil numai în puţine 
ramuri economice, şi acolo parţial, cu pierderi. 

Sechestrarea la domiciliu, terorizarea populaţiei prin 
televiziunile cumpărate, spălatul pe mâini recomandat de Klaus 
Iohannis pe drept dar, prin insistenţă, devenit ridicol, au fost 
foarte uşoare pentru preşedinţie, pentru „guvernul său” şi 
pentru întregul Parlament. Urmările sechestrării şi ale 
întreruperii brutale a activităţii, administrarea depresiunii 
economice care începe sunt, în schimb, foarte grele, aproape 
imposibil de gestionat pentru oricine. Cu atât mai puţin pentru 
un guvern ultraminoritar scos cu forcepsul de preşedintele 
Iohannis şi de structurile de forţă, şi susţinut dubios de P.S.D., 
partid în descompunere accelerată, deşi are încă aproape 50% 
în Parlament. Până acum, guvernanţii şi-au gestionat cu mare 
grijă propriul lor risc penal. De-acum încolo, ei ar fi necesar să 
gestioneze un risc sistemic pentru întreaga naţiune.
 
Preşedintele, primul său ministru, Ludovic Orban
fapt, P.D.L. Băsescu) se îndreaptă cu toată viteza spre un zid. 
Zidul e compus din majoritatea populaţiei României şi e făcut 
din beton armat, nu din mămăligă de data asta, cum îşi 
închipuie „ei”. Carieriştii amatori recrutaţi din umbră îşi vo
încheia rolul istoric nefast, îşi vor părăsi funcţiile, că vor sau că 
nu vor, funcţii pe care le ocupă prin impostură. În câteva luni 
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sa parlamentară de la Adunarea Naţională franceză de peste trei 

 

Am avut şi în România voci competente şi curajoase care s-au 
străduit să informeze corect populaţia: prof.dr. Vasile 
Astărăstoae, dr. Răzvan Constantinescu, activistul civic 
Pompiliu Diplan, jurnalistul Ion Cristoiu şi câteva site-uri, 

justiţiarul.ro. Media 
de la noi a fost, în ansamblu, simplistă, agresivă, 
a dreptul şi obedientă liniei oficiale. 

În România se poate observa cu ochiul liber criza economică 
erian, în toate sporturile, 

în cultură, în HoReCa şi, în general, în tot comerţul cu 
amănuntul. Pierderile sunt foarte mari şi cu consecinţe uşor de 
evaluat. Şomajul atinge proporţii nemaivăzute. Ca să nu mai 
spunem şi că acolo unde şomajul nu e declarat, se munceşte 
foarte puţin. Lucrul la distanţa e aplicabil numai în puţine 

Sechestrarea la domiciliu, terorizarea populaţiei prin 
televiziunile cumpărate, spălatul pe mâini recomandat de Klaus 

t dar, prin insistenţă, devenit ridicol, au fost 
foarte uşoare pentru preşedinţie, pentru „guvernul său” şi 
pentru întregul Parlament. Urmările sechestrării şi ale 
întreruperii brutale a activităţii, administrarea depresiunii 

schimb, foarte grele, aproape 
imposibil de gestionat pentru oricine. Cu atât mai puţin pentru 
un guvern ultraminoritar scos cu forcepsul de preşedintele 
Iohannis şi de structurile de forţă, şi susţinut dubios de P.S.D., 

deşi are încă aproape 50% 
au gestionat cu mare 

acum încolo, ei ar fi necesar să 
gestioneze un risc sistemic pentru întreaga naţiune. 

Preşedintele, primul său ministru, Ludovic Orban, P.N.L. (de 
fapt, P.D.L. Băsescu) se îndreaptă cu toată viteza spre un zid. 
Zidul e compus din majoritatea populaţiei României şi e făcut 
din beton armat, nu din mămăligă de data asta, cum îşi 
închipuie „ei”. Carieriştii amatori recrutaţi din umbră îşi vor 
încheia rolul istoric nefast, îşi vor părăsi funcţiile, că vor sau că 
nu vor, funcţii pe care le ocupă prin impostură. În câteva luni 

sau, cel mult, într-un an. Cu procese, cu condamnări grele şi, 
poate, cu confiscarea averilor. 

În S.U.A., o petiţie adresată Casei Albe şi Departamentului de 
Justiţie, care a strâns peste 213.000 de semnături (100.000 este 
pragul necesar pentru deschiderea unei cercetări), cere arestarea 
lui George Soros şi a oamenilor din organizaţiile sale şi 
confiscarea integrală a averii pentru terorism. De fapt, soarta 
preşedinţiei americane din noiembrie 2020 şi în bună măsură 
soarta întregii lumi se joacă în lunile următoare pe dosarul 
Michael Flynn. Câştigă Trump şi republicanii conservatori 
consecvenţi sau câştigă democraţii „global
de multele anchete în curs legate de dosarul Flynn, care includ 
nume ca John Brennan, fost şef C.I.A., James Comey, fost şef 
F.B.I., James Clapper, fost director al comunităţii de 
intelligence, Peter Strzok, fost şef al Contraspionajul
Page, avocată senior F.B.I., Sally Yates, procuror general 
adjunct, mergând, foarte probabil, până la vârfurile Partidului 
Democrat, la Hillary Clinton şi Barack Obama însuşi 
(considerat şeful conspiraţiei împotriva inst
S.U.A.). 

 
Înaltul comisar al ONU pentru drepturile 
omului: Epidemia este folosită pentru a 
justifica schimbări represive ale legislaţiei 

împotriva popula
 

           Pandemia de COVID-19 nu trebuie să fie un “cec în 
alb” pentru încălcarea drepturilor omului, a avertizat 
Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle 
Bachelet, criticând “puterile nelimitate” adoptate de unele 
ţări, transmite AFP. 

ăsurile de urgență pe care unele guverne le 
implementează nu trebuie utilizate ca 
zdrobi disidența sau controlul populației

Michelle Bachelet, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile 
Omului îndeamnă guvernele să se asigure că nu sunt 
încălcate drepturile omului sub pretextul măsurilor de 
urgență luate pentru COVID19.  

“Pot fi necesare măsuri de urgenţă pentru a răspunde acestei 
urgenţe de sănătate publică. Dar o situaţie de urgenţă nu este un 
cec în alb pentru a ignora obligaţiile în materie de drepturile 

M
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Justiţie, care a strâns peste 213.000 de semnături (100.000 este 
pragul necesar pentru deschiderea unei cercetări), cere arestarea 
lui George Soros şi a oamenilor din organizaţiile sale şi 

i pentru terorism. De fapt, soarta 
preşedinţiei americane din noiembrie 2020 şi în bună măsură 
soarta întregii lumi se joacă în lunile următoare pe dosarul 
Michael Flynn. Câştigă Trump şi republicanii conservatori 
consecvenţi sau câştigă democraţii „globalişti”? Totul depinde 
de multele anchete în curs legate de dosarul Flynn, care includ 
nume ca John Brennan, fost şef C.I.A., James Comey, fost şef 
F.B.I., James Clapper, fost director al comunităţii de 

, Peter Strzok, fost şef al Contraspionajului, Lisa 
Page, avocată senior F.B.I., Sally Yates, procuror general 
adjunct, mergând, foarte probabil, până la vârfurile Partidului 
Democrat, la Hillary Clinton şi Barack Obama însuşi 
(considerat şeful conspiraţiei împotriva instituţiei prezidenţiale 

Înaltul comisar al ONU pentru drepturile 
omului: Epidemia este folosită pentru a 
justifica schimbări represive ale legislaţiei 

împotriva populației 

Cristi IORDACHE   

19 nu trebuie să fie un “cec în 
alb” pentru încălcarea drepturilor omului, a avertizat 
Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle 
Bachelet, criticând “puterile nelimitate” adoptate de unele 

 

e care unele guverne le 
implementează nu trebuie utilizate ca armă pentru a 

ța sau controlul populației – 
t, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile 

Omului îndeamnă guvernele să se asigure că nu sunt 
sub pretextul măsurilor de 

“Pot fi necesare măsuri de urgenţă pentru a răspunde acestei 
urgenţe de sănătate publică. Dar o situaţie de urgenţă nu este un 
cec în alb pentru a ignora obligaţiile în materie de drepturile 
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omului”, a subliniat Bachelet în cadrul primei reuniuni virtuale 
a Consiliului drepturilor omului de la Geneva. 

Epidemia – armă pentru a zdrobi disidența și a controla 
populația? 

 “Măsurile de urgenţă trebuie să fie necesare şi 
proporţionale“, a insistat ea, declarându
preocupată de adoptarea în unele ţări de puteri de urgenţă 
nelimitate”. “În unele cazuri, epidemia este folosită pentru a 
justifica schimbări represive ale legislaţiei obişnuite,
rămâne în vigoare multă vreme după încheierea urgenţei”, a 
atenţionat comisarul ONU, fără a da nume. Ea şi
asemenea preocuparea faţă de măsurile adoptate în unele cazuri 
pentru a limita libertatea media şi libertatea de exprimare, 
avertizând că “pretinsa luptă împotriva dezinformării” riscă să 
fie folosită pentru a reduce la tăcere criticile. 

Pretinsa luptă asupra dezinformării este folosită ca să 
reducă la tăcere alte opinii. “În anumite ţări,
raportate cazuri de jurnalişti sancţionaţi pentru că nu aveau 
măşti, profesionişti din sănătate pedepsiţi pentru că au spus că 
nu au mijloace de protecţie şi oameni obişnuiţi arestaţi pentru 
că au publicat mesaje despre pandemie pe reţelele sociale”
denunţat Michelle Bachelet, amintind că “critica nu este o 
crimă“. 

Fosta preşedintă din Chile a lansat totodată un apel către toate
guvernele “să sporească în mod considerabil accesul la 
informaţii şi statistici precise” cu privire la pandemie, 
subliniind că “transparenţa este primordială şi poate salva 
vieţi în cazul unei crize sanitare“. Cu acelaşi prilej, Înaltul 
comisar al ONU pentru drepturile omului a îndemnat statele să 
protejeze populaţiile cele mai vulnerabile la criză, cum sunt 
deţinuţii, cei săraci, femeile şi migranţii. “Dacă nu este ţinută 
sub control, pandemia riscă să creeze inegalităţi şi mai mari”, a 
adăugat Bachelet, reluându-şi apelul în favoarea unei relaxări a 
sancţiunilor internaţionale impuse unor ţări cum este Iranul.

CEDO rupe botnița autorităților! Purtatul 
măștii nu este obligatoriu!

 

       Instituțiile europene pe care statul român 
slăvi sunt cele care acum vin și sfâșie măsurile luate de 
autorități. Așadar, acele instituții preamărite zic azi că 
unele dintre măsurile de prevenție încalcă drepturile 
omului și libertățile cetățenești! Și nu vorbim despre orice 
organism, avem în vedere chiar Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului! 

a Strasbourg, sediul CEDO, primarul ora
de la sine putere să pună în lesă toată popula
11 ani – cine este prins în spații publice fără mască de 

protecție pe față riscă amenzi uriașe, dosar penal 
condamnarea la închisoare! N-a rezistat însă nici o săptămână 
decizia municipalității, căci magistrații Curții Europene pentru 
Drepturile Omului au intervenit prompt și decisiv. O poveste 

L
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omului”, a subliniat Bachelet în cadrul primei reuniuni virtuale 

ța și a controla 

Măsurile de urgenţă trebuie să fie necesare şi 
“, a insistat ea, declarându-se “profund 

unele ţări de puteri de urgenţă 
În unele cazuri, epidemia este folosită pentru a 

justifica schimbări represive ale legislaţiei obişnuite, care vor 
rămâne în vigoare multă vreme după încheierea urgenţei”, a 

Ea şi-a exprimat de 
asemenea preocuparea faţă de măsurile adoptate în unele cazuri 
pentru a limita libertatea media şi libertatea de exprimare, 
avertizând că “pretinsa luptă împotriva dezinformării” riscă să 

Pretinsa luptă asupra dezinformării este folosită ca să 
“În anumite ţări, am văzut deja 

raportate cazuri de jurnalişti sancţionaţi pentru că nu aveau 
măşti, profesionişti din sănătate pedepsiţi pentru că au spus că 

au mijloace de protecţie şi oameni obişnuiţi arestaţi pentru 
că au publicat mesaje despre pandemie pe reţelele sociale”, a 

critica nu este o 

Fosta preşedintă din Chile a lansat totodată un apel către toate 
guvernele “să sporească în mod considerabil accesul la 
informaţii şi statistici precise” cu privire la pandemie, 

transparenţa este primordială şi poate salva 
Cu acelaşi prilej, Înaltul 

tru drepturile omului a îndemnat statele să 
protejeze populaţiile cele mai vulnerabile la criză, cum sunt 
deţinuţii, cei săraci, femeile şi migranţii. “Dacă nu este ţinută 
sub control, pandemia riscă să creeze inegalităţi şi mai mari”, a 

şi apelul în favoarea unei relaxări a 
sancţiunilor internaţionale impuse unor ţări cum este Iranul. 

ța autorităților! Purtatul 
știi nu este obligatoriu! 

țiile europene pe care statul român le ridică în 
ăsurile luate de 

șadar, acele instituții preamărite zic azi că 
ție încalcă drepturile 

și libertățile cetățenești! Și nu vorbim despre orice 
ea Europeană a 

a Strasbourg, sediul CEDO, primarul orașului a decis cu 
de la sine putere să pună în lesă toată populația de peste 

ții publice fără mască de 
nal și, după caz, 

a rezistat însă nici o săptămână 
ții, căci magistrații Curții Europene pentru 

și decisiv. O poveste 

despre cum se apără libertatea chiar 
cetățenii ies la proteste împotriva abuzurilor autorităților, nu ca 
să ceară cătușe și procurori! 

În luna mai, viața la Strasbourg începea să reintre pe făgașul 
normalului; oamenii mergeau la serviciu, firmele căutau solu
pentru reluarea producției, autoritățile impuneau măsuri de 
prevenție a răspândirii virusului SARS
inclusiv obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile 
publice aglomerate, categorie în care au fost incluse gările 
aeroporturile, piețele, marile magazine, podurile 
adiacente din centrul Strasbourgul etc. 

Cuiva, însă, nu i s-au părut suficiente aceste măsuri 
îndrăznit să pluseze. Primarul orașului a ordonat ca toți 
cetățenii trecuți de 11 ani să poarte măști de protecție peste 
unde este domeniu public, pe străzi 
orele 10 la 23, 7/7! 

Nemulțumiți de cum sunt tratați și mai ales indignați fiindcă li 
se încalcă drepturile, câțiva cetățeni grupați într
sesizat Curtea Europeană pentru Drepturi
verdictul CEDO nu s-a lăsat mult a
magistraților de acolo le conveneau măsurile autorită

Așadar, CEDO a fost categorică: obligativitatea purtării 
măștii de protecție în aer liber încalcă drepturile și 
libertățile fundamentale ale omului! Cu alte cuvinte, ca să 
priceapă și #reziștii din România, astfel de măsuri dispuse 
de autorități sunt abuzive și fără suport legal! Când au 
analizat plângerea, judecătorii CEDO au observat că a
obliga pe oameni să poarte măști și în
prevederile Articolului 8 din Conven
protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Este 
vorba despre prejudicii grave și imediate aduse dreptului la 
respectarea vieții private și de familie. Drept pentr
Tribunalul a reținut că orice persoană are dreptul să aleagă cum 
vrea să se prezinte în spațiul public.
CEDO atrag atenția că obligativitatea purtării măștii de 
protecție în aer liber nu se justifică atât timp cât oricum exist
în vigoare măsura de a purta masca în zonele în care distan
fizică este dificil de respectat. 

În același timp, însă, în România s
referitoare la adoptarea unei măsuri similare. Tot mai multe 
voci, inclusiv din rândul autorită
obligativității de a purta masca de protecție și în aer liber. Asta, 
deși numeroase somități în medicină arată că o astfel de măsură 
nu este de niciun folos întrucât cele mai multe studii referitoare 
la Covid-19 indică apariția unei posibile contaminări în 
principal în locuri închise. 
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despre cum se apără libertatea chiar și cu dinții; în Vest, 
țenii ies la proteste împotriva abuzurilor autorităților, nu ca 

ța la Strasbourg începea să reintre pe făgașul 
normalului; oamenii mergeau la serviciu, firmele căutau soluții 

ției, autoritățile impuneau măsuri de 
ție a răspândirii virusului SARS-CoV-2. Printre acestea, 

știi de protecție în spațiile 
publice aglomerate, categorie în care au fost incluse gările și 

marile magazine, podurile și aleile 
 

au părut suficiente aceste măsuri și a 
șului a ordonat ca toți 

țenii trecuți de 11 ani să poarte măști de protecție peste tot 
unde este domeniu public, pe străzi și în instituții etc, de la 

țumiți de cum sunt tratați și mai ales indignați fiindcă li 
țiva cetățeni grupați într-un ONG au 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Iar 
a lăsat mult așteptat, semn că și 

măsurile autorităților. 

șadar, CEDO a fost categorică: obligativitatea purtării 
știi de protecție în aer liber încalcă drepturile și 

damentale ale omului! Cu alte cuvinte, ca să 
și #reziștii din România, astfel de măsuri dispuse 
ți sunt abuzive și fără suport legal! Când au 

analizat plângerea, judecătorii CEDO au observat că a-i 
ști și în aer liber încalcă 

prevederile Articolului 8 din Convenția europeană pentru 
ția drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Este 

și imediate aduse dreptului la 
ții private și de familie. Drept pentru care, 
ținut că orice persoană are dreptul să aleagă cum 

țiul public. Mai mult, judecătorii 
ția că obligativitatea purtării măștii de 

ție în aer liber nu se justifică atât timp cât oricum există 
în vigoare măsura de a purta masca în zonele în care distanțarea 

și timp, însă, în România s-au înmulțit discuțiile 
referitoare la adoptarea unei măsuri similare. Tot mai multe 
voci, inclusiv din rândul autorităților, cer introducerea 

ții de a purta masca de protecție și în aer liber. Asta, 
și numeroase somități în medicină arată că o astfel de măsură 

nu este de niciun folos întrucât cele mai multe studii referitoare 
posibile contaminări în 
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Milioane de români sunt iradiați zilnic cu 
ocazia triajului epidemiologic

                                          Dr. Gheorghe F

      Multe dintre drepturile și libertățile fundamentale ale 
cetățenilor au fost încălcate în timpul stării de urgență și 
continuă să fie sfidate pe perioada stării de aler

n exemplu recent îl constituie Ordinul nr.874 din 22 
mai 2020 privind instituirea obligativită
măștii de protecție, a triajului epidemiologic și 

dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea 
contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. 
Acest Ordin a fost emis cu o întârziere nejustificată de o 
săptămână, după ce a fost instaurată starea de alertă printr
Hotărâre a Guvernului. Ordinul nr.874/2020 a fost emis de 
către Ministerul Sănătății și este semnat de către
Afacerilor Interne și de un secretar de stat de la Sănătate.

Decretele, ordonanțele de urgență, hotărârile de Guvern, 
ordonanțele militare și ordinele emise în timpul stării de 
urgență și a stării de alertă, cu referire la pandemia cu noul 
coronavirus, confirmă că ele au fost adoptate în stil dictatorial 
împotriva majorității cetățenilor și nu contra bolii COVID

În timpul celor două luni ale stării de urgen
săptămână a stării de alertă, Regimul Iohannis
Arafat nu a avut grijă de sănătatea cetățenilor români și nu a 
instituit obligativitatea purtării măștii de protecție și a triajului 
epidemiologic. De ce? Nimeni nu îi întreabă, iar ei nu î
recunosc vina. 

Românii au aflat că nu este obligatorie purtarea mă
protecție și nici triajul epidemiologic în mai multe țări 
europene unde virusul SARS-CoV-2 a îmbolnăvit 
mai mulți oameni decât în România. Firesc, se pune 
întrebarea: de ce dictatorii din țara noastră le-au introdus a
târziu și cu ce scopuri? Ocrotirea sănătății? Evident că nu!

În loc să asigure creșterea imunității cetățenilor români și să 
acționeze în acest sens, Regimul alogenilor Iohannis
Tătaru-Arafat a stabilit arbitrar tot felul de interdic
împotriva cetățenilor cu scopul declarat de a le proteja 

U
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ți zilnic cu 
epidemiologic! 

Dr. Gheorghe FUNAR - Cluj 

și libertățile fundamentale ale 
țenilor au fost încălcate în timpul stării de urgență și 

continuă să fie sfidate pe perioada stării de alertă.  

n exemplu recent îl constituie Ordinul nr.874 din 22 
mai 2020 privind instituirea obligativității purtării 

știi de protecție, a triajului epidemiologic și 
dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea 

durata stării de alertă. 
Acest Ordin a fost emis cu o întârziere nejustificată de o 
săptămână, după ce a fost instaurată starea de alertă printr-o 
Hotărâre a Guvernului. Ordinul nr.874/2020 a fost emis de 

ții și este semnat de către ministrul 
și de un secretar de stat de la Sănătate.  

 

țele de urgență, hotărârile de Guvern, 
țele militare și ordinele emise în timpul stării de 

ță și a stării de alertă, cu referire la pandemia cu noul 
coronavirus, confirmă că ele au fost adoptate în stil dictatorial 

ții cetățenilor și nu contra bolii COVID-19. 

În timpul celor două luni ale stării de urgență și în prima 
săptămână a stării de alertă, Regimul Iohannis-Orban-Tătaru-

țenilor români și nu a 
știi de protecție și a triajului 

epidemiologic. De ce? Nimeni nu îi întreabă, iar ei nu își 

Românii au aflat că nu este obligatorie purtarea măștii de 
ție și nici triajul epidemiologic în mai multe țări 

2 a îmbolnăvit și a ucis 
Firesc, se pune 
au introdus așa de 

ții? Evident că nu! 

șterea imunității cetățenilor români și să 
ționeze în acest sens, Regimul alogenilor Iohannis-Orban-

Arafat a stabilit arbitrar tot felul de interdicții și restricții 
or cu scopul declarat de a le proteja 

sănătatea. Dar, nu la toți cetățenii. Sunt și multe excepții despre 
care nu a aflat virusul SARS-CoV-
protecție prin care intră virusul nu trebuie purtată obligatoriu 
decât în spațiile publice închise, în cele comerciale, la locul de 
muncă și în mijloacele de transport în comun. Rezultă că, în 
alte locuri virusul nu există? 

În instrucțiunile de aplicare a Ordinului nr.874/2020, la 
art.3, lit. g, se precizează că: „În cazul apari
și strănutului, purtarea măștii este recomandată în orice 
circumstanță.” Este evident că, pentru oamenii sănătoși este 
obligatorie purtarea măștii de protecție, care trebuie 
schimbată o data la patru ore, iar pentru cetă
de COVID-19 este doar recomandată masca. Această 
abordare diferită confirmă că se continuă GENOCIDUL 
împotriva Poporului Român, după paravanul pandemiei cu 
noul coronavirus, inclusiv prin folosirea mă
protecție ca suport pentru COVID-19.

            Se știe că, Diavolul se ascunde în detalii! Ele sunt 
precizate, personal, de reprezentanții lui în România! 

            Prin Ordinul nr.874/2020 s-a introdus obligativitatea 
triajului epidemiologic „la intrarea într
și autorităților publice, operatorilor economici 
profesioniștilor”. În toate celelalte locuri (la plajă; la pădure; la 
urcarea în metrou, autobuze, troleibuze, trenuri, avioane, 
vapoare; la biserică; la înmormântare; la terasă; la nuntă; la 
intrarea în bloc etc) nu este obligatoriu t
Regimul Iohannis-Orban-Tătaru-Arafat 
CoV-2 nu ajunge în acele locuri care sunt permise cetă

Triajul epidemiologic constă „în măsurarea temperaturii prin 
termometru non-contact” făcută de persoane nespecial
domeniul medical și prin încălcarea distanței de 2
cetățeni. Prin apropierea „pistolului-termometru” la 1
fruntea cetățenilor și prin încălcarea distanței de 2
de Regimul celor patru este clar că termometrul respect
este noncontact. Ca urmare, Guvernul trebuie să interzică 
urgent actualele termometre, care de fapt sunt folosite 
pentru marcarea izotopică, iar aceasta nu este explicată 
Poporului Român. Acele termometre, care au forma unor 
pistoale, nu au aprobarea legală de la metrologie pentru a fi 
utilizate! Ordinul nr.874/2020 nu prevede această 
obligativitate!  

Ca urmare, în spațiul public au apărut două feluri de „pistoale
termometru”: unele de amatori (așa-zisele chinezării), pentru a 
fi păcălită populația și care indică o temperatură a corpului 
uman de 34-36 grade Celsius și altele profesioniste, conectate 
la tehnologia 5G, cu ajutorul cărora este iradiat creierul pentru 
a provoca mai multe boli. 

 Cu „pistoalele-termometru 5G” nu este ochit virusul 
SARS-CoV-2 ci capul omului. Se 
temperatura pacientului prin punerea termometrului sub bra
Susținătorii GENOCIDULUI  nu au stabilit că se ia 
temperatura corpului în palmă sau în altă parte a corpului. Pe ei 
îi interesează iradierea capului cetățenilor, fără ca acest obiectiv 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

ți cetățenii. Sunt și multe excepții despre 
-2. De pildă, masca de 

ție prin care intră virusul nu trebuie purtată obligatoriu 
ise, în cele comerciale, la locul de 

și în mijloacele de transport în comun. Rezultă că, în 

țiunile de aplicare a Ordinului nr.874/2020, la 
art.3, lit. g, se precizează că: „În cazul apariției febrei, tusei 

știi este recomandată în orice 
ță.” Este evident că, pentru oamenii sănătoși este 

știi de protecție, care trebuie 
schimbată o data la patru ore, iar pentru cetățenii suspecți 

ecomandată masca. Această 
abordare diferită confirmă că se continuă GENOCIDUL 
împotriva Poporului Român, după paravanul pandemiei cu 
noul coronavirus, inclusiv prin folosirea măștilor de 

19. 

se ascunde în detalii! Ele sunt 
ții lui în România!  

a introdus obligativitatea 
triajului epidemiologic „la intrarea într-o incintă a instituțiilor 

rilor economici și a 
știlor”. În toate celelalte locuri (la plajă; la pădure; la 

urcarea în metrou, autobuze, troleibuze, trenuri, avioane, 
vapoare; la biserică; la înmormântare; la terasă; la nuntă; la 
intrarea în bloc etc) nu este obligatoriu triajul epidemiologic. 

Arafat știe că virusul SARS-
2 nu ajunge în acele locuri care sunt permise cetățenilor. 

Triajul epidemiologic constă „în măsurarea temperaturii prin 
contact” făcută de persoane nespecializate în 
și prin încălcarea distanței de 2-3 m dintre 

termometru” la 1-2 cm de 
țenilor și prin încălcarea distanței de 2-3 m ordonată 

termometrul respectiv nu 
este noncontact. Ca urmare, Guvernul trebuie să interzică 
urgent actualele termometre, care de fapt sunt folosite 
pentru marcarea izotopică, iar aceasta nu este explicată 
Poporului Român. Acele termometre, care au forma unor 

legală de la metrologie pentru a fi 
utilizate! Ordinul nr.874/2020 nu prevede această 

țiul public au apărut două feluri de „pistoale-
zisele chinezării), pentru a 

care indică o temperatură a corpului 
și altele profesioniste, conectate 

la tehnologia 5G, cu ajutorul cărora este iradiat creierul pentru 

termometru 5G” nu este ochit virusul 
Se știe că, medicii iau 

temperatura pacientului prin punerea termometrului sub braț. 
nu au stabilit că se ia 

temperatura corpului în palmă sau în altă parte a corpului. Pe ei 
țenilor, fără ca acest obiectiv 
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să fie precizat în mod expres în Ordinul nr.874/2020. 
Ordin nu scrie că temperatura se ia din fruntea cetă
sănătoși! Alegerea locului potrivit pentru triajul 
epidemiologic a fost lăsată la latitudinea uciga
indicat capul pentru a afecta rapid creierul 
oamenilor! 

            Persoanele care folosesc „termometrele
posibil să fie purtătoare ale virusului SARS-CoV
în perioada de incubație) și, practic, se constituie un focar de 
infecție la intrarea în spații închise. Acele „pistoale
termometru” îi batjocoresc pe români! Nici la animale nu s
a practicat un asemenea triaj epidemiologic în România! 

            În cazul în care nu este abrogat urgent Ordinul 
nr.874/2020 se va ajunge ca un  număr mare de elevi să nu fie 
lăsați să dea examenul de bacalaureat. Fiind sigur de această 
perspectivă Președintele Iohannis a anunțat, în 28 mai a.c., că a 
programat deja a doua sesiune a acestui examen la sfâr
lunii iunie a.c., când este stabilită de către dictatori să fie 
prelungită starea de alertă până în 15 iulie a.c. Apoi, este 
programată reluarea stării de urgență. 

Cu „pistoalele-termometru 5G” sunt iradia
mai multe ori în 24 de ore mai multe milioane de cetă
români a căror sănătate este pusă în mare pericol! 
ar fi existat intenții criminale în folosirea „pistoalelor
termometru 5G” s-ar fi reglementat și instituit interdicția de a fi 
verificată ilegal, în palmă, și doar o singură dată pe zi 
temperatura unora dintre cetățeni, urmată de eliberarea unui act 
doveditor. 

Cunoscând Adevărul și pericolul folosirii „termometrelor
5G”, Președintele României, Premierul Orban, ministrul 
Sănătății și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență 
(domnul Raed Arafat) nu i-au invitat pe reporterii de la 
studiourile de televiziune ca să filmeze zilnic cum le iau 
portarii temperatura la cap, atunci când intră în diferite imobile 
publice, precum și în alte locuri stabilite prin Ordinul 
nr.874/2020. 

Cei care au impus triajul epidemiologic prin Ordinul 
nr.874/2020 știu că acesta este ilegal și că pune în mare 
pericol sănătatea oamenilor. Ca urmare, nu au prevăzut 
nicio sancțiune pentru persoanele a căror temperatură este 
mai mare decât 37,3 grade Celsius. Acestea primesc 
recomandarea să se adreseze medicului de familie. Este 
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și! Alegerea locului potrivit pentru triajul 
epidemiologic a fost lăsată la latitudinea ucigașilor, care au 
indicat capul pentru a afecta rapid creierul și sănătatea 

 

Persoanele care folosesc „termometrele-pistol” este 
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Acele „pistoale-

jocoresc pe români! Nici la animale nu s-
a practicat un asemenea triaj epidemiologic în România!  

În cazul în care nu este abrogat urgent Ordinul 
număr mare de elevi să nu fie 

t. Fiind sigur de această 
ședintele Iohannis a anunțat, în 28 mai a.c., că a 

programat deja a doua sesiune a acestui examen la sfârșitul 
lunii iunie a.c., când este stabilită de către dictatori să fie 

ulie a.c. Apoi, este 

termometru 5G” sunt iradiați zilnic și de 
mai multe ori în 24 de ore mai multe milioane de cetățeni 
români a căror sănătate este pusă în mare pericol! Dacă nu 

criminale în folosirea „pistoalelor-
și instituit interdicția de a fi 

și doar o singură dată pe zi 
țeni, urmată de eliberarea unui act 

și pericolul folosirii „termometrelor-pistol 
ședintele României, Premierul Orban, ministrul 

ții și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență 
au invitat pe reporterii de la 

lmeze zilnic cum le iau 
portarii temperatura la cap, atunci când intră în diferite imobile 

și în alte locuri stabilite prin Ordinul 

Cei care au impus triajul epidemiologic prin Ordinul 
că pune în mare 

pericol sănătatea oamenilor. Ca urmare, nu au prevăzut 
țiune pentru persoanele a căror temperatură este 

mai mare decât 37,3 grade Celsius. Acestea primesc 
recomandarea să se adreseze medicului de familie. Este 

evident că, Guvernul avea posibilitatea să facă această 
recomandare, prin mass-media, pentru persoanele care au 
temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius să se adreseze 
medicului de familie. Nu era și nu este necesar așa
triaj epidemiologic, care este în realitate o no
GENOCIDULUI împotriva Poporului Român, despre care 
l-am sesizat pe Procurorul general al României. 
au început cercetările pentru săvâr
GENOCID. 

Regimul alogenilor Iohannis-Orban-
mare pericol viața a mii de bolnavi pe care i
din spitale și a schimbat destinația acestora în „spitale
COVID-19”. Același Regim dictatorial a instituit 
obligativitatea purtării măștilor de protecție
și triajul epidemiologic cu termometre speciale
19. Cele trei acțiuni suport COVID
români să înțeleagă ADEVĂRUL despre pandemia mediatică 
cu coronavirusul. Deocamdată, numai procurorii nu se 
autosesizează și nu au deschis dosare de cercetar
fiecare județ și în București. Până acum, nici un primar nu a 
depus plângere penală pentru a apăra via
împotriva celor care au acționat ca suport pentru COVID
Cu siguranță, în apropiata campanie electorală, primarii vor fi 
întrebați de alegători pe aceste teme. 

Avocatul Poporului, doamna Renate Weber, cu toate că a 
primit numeroase solicitări pentru a se adresa Cur
Constituționale în legătură cu Ordinul nr.874/2020 a declarat că 
nu are suficiente motive și nu este convinsă c
acest demers. Se pare că, mai are nevoie de timp pentru a sim
consecințele aplicării asupra sa a prevederilor acestui ordin 
neconstituțional care contribuie la uciderea lentă a populației.

Deșteptați-vă români! Prostia s-a răspândit mu
decât noul coronavirus și este mult, mult mai periculoasă.
 

Robert F. Kennedy Jr. îl demască pe Bill 
Gates și relația sa cu Big Pharma

„În același mod în care în timpul carierei mele la Microsoft 
am vorbit despre magia software-ului, acum îmi
vorbind despre magia vaccinurilor.”       

oaia de calcul global a Fundației Gates pare să nu aibă 
loc pentru a măsura numeroasele cazuri de leziuni 
produse de vaccinuri care afectează copiii din întreaga 

lume, în ciuda dovezilor abundente că aceste daune sunt 
semnificative, aşa cum evidenţiază coeficientul de risc
beneficiu, preschimbând copilăria într-
rusească. 

Să raportăm cu exactitate istoria  

Într-o postare pe blog din anul 2014, care a fost intens c
despre „miracolul vaccinurilor”, Gates 

F
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GENOCIDULUI împotriva Poporului Român, despre care 
am sesizat pe Procurorul general al României. Se pare că, 

au început cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de 

-Tătaru-Arafat a pus în 
ța a mii de bolnavi pe care i-a externat forțat 

și a schimbat destinația acestora în „spitale-suport 
și Regim dictatorial a instituit 

știlor de protecție-suport COVID-19 
ogic cu termometre speciale-suport COVID-

țiuni suport COVID-19 i-au ajutat mult pe 
țeleagă ADEVĂRUL despre pandemia mediatică 

cu coronavirusul. Deocamdată, numai procurorii nu se 
și nu au deschis dosare de cercetare penală în 

ț și în București. Până acum, nici un primar nu a 
depus plângere penală pentru a apăra viața cetățenilor 

ționat ca suport pentru COVID-19. 
ță, în apropiata campanie electorală, primarii vor fi 

Avocatul Poporului, doamna Renate Weber, cu toate că a 
primit numeroase solicitări pentru a se adresa Curții 

ționale în legătură cu Ordinul nr.874/2020 a declarat că 
și nu este convinsă că trebuie să facă 

acest demers. Se pare că, mai are nevoie de timp pentru a simți 
țele aplicării asupra sa a prevederilor acestui ordin 
țional care contribuie la uciderea lentă a populației. 

a răspândit mult mai repede 
și este mult, mult mai periculoasă. 

Robert F. Kennedy Jr. îl demască pe Bill 
și relația sa cu Big Pharma 

și mod în care în timpul carierei mele la Microsoft 
ului, acum îmi petrec timpul 
       Bill Gates 

ției Gates pare să nu aibă 
loc pentru a măsura numeroasele cazuri de leziuni 
produse de vaccinuri care afectează copiii din întreaga 

abundente că aceste daune sunt 
semnificative, aşa cum evidenţiază coeficientul de risc-

-o rundă extinsă de ruletă 

o postare pe blog din anul 2014, care a fost intens citată, 
despre „miracolul vaccinurilor”, Gates și-a exprimat 
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entuziasmul cu privire la datele „inspiratoare” privind 
vaccinurile și progresele „fantastice” și „fenomenale” care au 
fost făcute pentru a extinde acoperirea globală a vaccinării. 
Există o problemă majoră legată de raportarea la „date” a lui 
Gates, şi anume aceea că filantropul ignoră fapte istorice 
fundamentale care guvernează bolile infecțioase și termenele de 
vaccinare. 

Datele statistice vitale arată că în S.U.A. și în alte părți decesele 
cauzate de boli cum ar fi scarlatina ‒ în absența oricărui vaccin 
‒ au devenit destul de rare până la mijlocul secolului al XX-lea. 
Mortalitatea de la bolile infecțioase, cum ar fi rujeola și tusea 
convulsivă, de asemenea, a scăzut rapid, cu mult înainte de 
introducerea vaccinurilor corespunzătoare (a se vedea figura de 
mai jos). 

 

O revizuire meticuloasă a datelor privind mortalitatea din SUA 
între 1900-1963 a concluzionat: „Măsurile medicale [cum ar fi 
vaccinurile] au contribuit puțin la scăderea globală a 
mortalității în Statele Unite începând din anul 1900 ‒ fiind în 
multe cazuri introduse câteva decenii după ce s-a înregistrat 
deja un declin marcant al acesteia”. Aceiași cercetători, într-un 
alt articol, au criticat aspru instituția medicală pentru încrederea 
sa greșită în „gloanțe magice”. În schimb, dacă scăderea 
incidenței și mortalității bolilor infecțioase în secolul trecut a 
reprezentat un fel de „miracol”, fenomenul a fost atribuit, în 
toate evaluările oneste, măsurilor de sănătate publică clasice 
adoptate pe termen lung, precum o salubritate mai bună și, mai 
ales, o nutriție îmbunătățită. 

Un studiu al tendinței mortalității din secolul XX din Italia, a 
găsit o asociere semnificativă între aportul caloric crescut și 
mortalitatea în scădere, reflectând „progresul în starea 
nutrițională medie, calitatea stilului de viață, nivelul socio-
economic și condițiile igienice”. Mai mult, mortalitatea a scăzut 
foarte puternic în cazul celor mai tinere grupuri de vârstă din 
Italia ‒ care au fost „probabil cele mai sensibile la modificările 
în nutriție și bunăstare”. Chiar și epidemiologii de la începutul 
secolului al XX-lea, care erau înclinați să dea un credit mare 
vaccinurilor, au recunoscut că alți factori au fost în joc, inclusiv 
modificările în „rezistența umană și calitatea bacteriană”, 
precum și factori care urmează să fie determinați. 

O… miracol, unde ești tu?  

Chiar şi dacă lăsăm în urmă statisticile vitale din secolul al XX-
lea, există o dovadă clară a afirmațiilor mincinos-disprețuitoare 

ale lui Bill Gates cu privire la miracolele vaccinurilor: 
vaccinurile nu fac, de fapt, copiii sănătoși. În schimb, în S.U.A. 
(unde copiii sunt cei mai vaccinați din lume), mai mult de 
jumătate dintre tineri au o boală cronică ‒ o tendință care 
coincide cu extinderea programului de vaccinare al națiunii. 
Modele similare de boli cronice sunt în curs de apariţie la nivel 
mondial, inclusiv în ceea ce priveşte afecţiuni ce pun în pericol 
viața, cum ar fi alergiile alimentare și astmul. 

Campania mondială a proiectului Mercury pentru restabilirea 
sănătăţii copiilor a documentat mărturiile părinților cu privire la 
reacţiile adverse grave înregistrate de copiii lor după vaccinare. 
Aceste mărturii, care reprezintă vârful aisbergului, acoperă o 
panoplie de tulburări rare sau chiar nemaiauzite cu câteva 
decenii în urmă:  

- 13% dintre copiii din S.U.A. sunt incluși într-un program de 
educație specială; 
- Unul din șase copii americani are o tulburare de dezvoltare, 
cum ar fi autism; 
- Tulburarea de atenție / hiperactivitate (ADHD) afectează 
aproape 11% dintre copiii americani; 
- Unul din 20 de copii sub vârsta de cinci ani are epilepsie; 
- Alergiile la arahide sunt cea mai frecventă cauză de deces 
cauzat de alimente; 
- Femeile care primesc vaccinuri împotriva gripei și Tdap în 
timpul sarcinii, prezintă un risc mai mare de avorturi și alte 
probleme; 
- Tulburările neuropsihice autoimune pediatrice asociate cu 
infecții streptococice sau alte infecții (PANDAS sau PANS) pot 
afecta de până la 1 la 200 de copii în S.U.A., inclusiv până la 
25% dintre copiii diagnosticați cu tulburare obsesiv-compulsivă 
(OCD) și tulburări de tic; 
- Tulburarea de procesare senzorială (SPD) se asociază deseori 
cu ADHD și ASD. 

În S.U.A., rata mortalității infantile, inclusiv din cauza 
sindromului de deces subit al nou-născuților (SIDS), este dublă 
față de multe alte țări cu venituri mari. În Africa, un studiu 
comparativ realizat în Guineea-Bissau a constatat că 
mortalitatea infantilă a fost de cel puțin de două ori mai mare 
(10% - 11%) la copiii care au primit vaccinurile împotriva 
difteriei-tetanos-tusei convulsive (DTP) și poliomielitei față de 
copiii care nu au primit vaccinurile (4% - 5%).  

Qui Bono?  

Un recent raport german despre filantropia globală observă că 
filantropia modernă își are rădăcinile, în primul şi în primul 
rând, în dorința de a-și proteja profitul pe venit de impozitare, 
în timp ce se „câștigă prestigiu și influență în SUA și în 
afacerile mondiale”. Autorii raportului notează că fundații 
mari, cum ar fi Fundația Bill & Melinda Gates, exercită 
influență nu doar prin „resursele enorme”, ci și prin 
„modelarea conceptelor și politicilor de dezvoltare”. 

Fundația Gates ‒ înființată în anul 2000 cu un fond inițial de 
42,9 miliarde de dolari, care a fost mărit cu 30 de miliarde de 
dolari de la Warren Buffet în anul 2006, a devenit cel mai 
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important jucător mondial în domeniul sănătății, precum si cel 
mai mare donator non-statal pentru Organiza
Sănătății. Ca rezultat al „puterii extraordinare de stabilire a 
agendei” deţinută de Fundația Gates, comunitatea globală de 
sănătate a desemnat perioada 2010-2020 ca Deceniul 
Vaccinurilor; a elaborat un plan global de ac
vaccinurile; și a creat Alianța Globală Privată pentru Vaccinuri 
și Imunizare (Alianța GAVI), care primește aproape u
din finanțarea sa de la Fundația Gates. 

În timp ce Gates psalmodiază la nivel mondial cum că 
vaccinurile sunt o investiție fantastică, industria vaccinurilor, 
de fapt, este un beneficiar primar al propagandei Funda
Gates. Potrivit analiștilor germani, de exemplu, sprijinul 
acordat de Fundația Gates pentru Alianța GAVI a stimulat 
producătorii să crească producția de vaccinuri specifice. Aceste 
stimulente au condus la plăți de peste 1 miliard de dolari către 
Pfizer și GlaxoSmithKline (GSK). Unii reporteri au descris 
acest aranjament drept „o favoare pentru companiile 
farmaceutice care urmăresc să se extindă în țări cu venituri 
mai mici”. Cu toate acestea, după cum arată raportul german, 
organizația non-guvernamentală Doctori Fără Front
a pus la îndoială impactul global al Alianței GAVI asupra 
accesibilității vaccinurilor, afirmând că, de fapt, „
a imuniza pe deplin un copil a fost de 68 de ori mai mare în 
2014 decât în 2001”. 

Analiștii germani și alții au subliniat trăsăturile cheie ale 
parteneriatului strâns al Fundației Gates cu industria 
farmaceutică, inclusiv ușa rotativă dintre personalul Fundației 
și companii farmaceutice precum Merck și GSK, concentrarea 
preponderentă a celor mai mari premii pentru sănătate
sau 40%) acordate Fundației pentru cercetare și dezvoltare de 
noi vaccinuri și medicamente; și pachetul de acțiuni al 
Fundației de 52 milioane de dolari investite în CureVac (o 
companie farmaceutică germană) pentru a accelera dezvoltarea 
vaccinurilor mRNA. 

Fundația Gates și-a sporit, de asemenea, sprijinul direct pentru 
industria biotehnologiei, care are o relevanță considerabilă 
pentru industria vaccinurilor, datorită creşterii rapide a utilizării 
biotehnologiei în fabricarea de vaccinuri moderne.
recente au subliniat, în plus, că Fundația Gates plătește în mod 
curent firme de relații publice pentru a manipula deciziile 
științifice în favoarea tehnologiilor riscante de inginerie 
genetică pe care fundația le susține.  

Ceea ce arată aceste observații este că filantropia prin vaccinuri 
a lui Bill Gates reprezintă într-adevăr un „miracol” 
beneficiarii miracolului sunt corporațiile și acționarii care râd 
tot drumul către bancă și cu siguranță nu copiii și adulții din 
întreaga lume care poartă greutatea vaccinurilor toxice 
nesigure și se chinuie întreaga viață cu copilul care nu mai are 
șanse la normalitate.  

Dr. Arata Kochi, fostul director OMS pentru cercetare în 
domeniul malariei, a ales să caracterizeze Funda
un cartel care suprimă diversitatea opiniei 
„răspunde în fața nimănui altcuiva decât a ei însăși
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Dr. Arata Kochi, fostul director OMS pentru cercetare în 
domeniul malariei, a ales să caracterizeze Fundația Gates drept 

rsitatea opiniei științifice și 
ța nimănui altcuiva decât a ei însăși”.  

Această filantropie numai filantropie nu este, când faci rău 
semenilor tăi și susţii elita satanică planetară 
de depopulare prin îmbolnăvirea premeditat
îmbogățești companiile farmaceutice, de la care, apoi, o parte 
din bani îi revin lui Bill Gates în conturi.

Bogaţii planetei profită de pe urma coronavirusului: «E 
chilipirul secolului». Afaceri de miliarde

Cei mai bogaţi oameni din lume au cumpărat acţiuni de sute de 
milioane de dolari, profitând de minimul istoric cauzat de 
coronavirus. 

Unii dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii au cheltuit peste 1 
miliard de dolari pe acţiuni în ultima perioadă, în companii 
afectate grav de COVID-19, scrie Bloomberg

Investitorul Carl Icahn a cumpărat acţiuni la Hertz Global 
Holldings şi Newell Brandss, în timp ce Tetra Laval a pariat 
317 milioane de dolari în acţiunile International Flavors & 
Fragrances. 

Dacă ai bani, acum e momentul să investeşti în acţiuni, scrie 
Bloomberg. Multe companii aeriene sau operatori de mall
şi-au pierdut mai mult de jumătate din valoare în ultima 
perioadă. 

Investitorii se bazează pe faptul că virusul va fi învins, iar 
afacerile îşi vor relua activitatea la normal. 

Lumea ca o puşcărie și «profeții»: Gates şi 
Rockefeller au prevestit pandemia, iar 
Pentagonul anarhia urbană

vizat este dictatura globală

     Despre ceea ce se petrece acum în SUA, de mai mult 
timp în Europa (cu o pauză provocată de pandemie, dar cu 
o curândă reluare mult mai în forţă pe fundalul căderii 
economice masive), în curând în întreaga lume
de ceva vreme. 

e asemenea, există voci care susţin, cu argumente 
foarte serioase şi cu suportul fără dubii al modului în 
care au acţionat concertat mai toate statele lumii în 

recenta „pandemie”, că toate aceste mişcări de ameninţare 
biologică, de anarhie şi terorism, de 
resimţite doar de mase, nu şi de bogaţii care, în mod paradoxal, 
îşi multiplică averile după ce dau faliment 
desfăşurare de scenarii şi evenimente generatoare de 
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Această filantropie numai filantropie nu este, când faci rău 
și susţii elita satanică planetară – urmând agenda 

de depopulare prin îmbolnăvirea premeditată a copiilor – și 
țești companiile farmaceutice, de la care, apoi, o parte 

din bani îi revin lui Bill Gates în conturi. 

Bogaţii planetei profită de pe urma coronavirusului: «E 
chilipirul secolului». Afaceri de miliarde 

au cumpărat acţiuni de sute de 
milioane de dolari, profitând de minimul istoric cauzat de 

Unii dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii au cheltuit peste 1 
miliard de dolari pe acţiuni în ultima perioadă, în companii 

Bloomberg. 

Investitorul Carl Icahn a cumpărat acţiuni la Hertz Global 
în timp ce Tetra Laval a pariat 

317 milioane de dolari în acţiunile International Flavors & 

Dacă ai bani, acum e momentul să investeşti în acţiuni, scrie 
. Multe companii aeriene sau operatori de mall-uri 

tate din valoare în ultima 

Investitorii se bazează pe faptul că virusul va fi învins, iar 
afacerile îşi vor relua activitatea la normal.  

și «profeții»: Gates şi 
Rockefeller au prevestit pandemia, iar 
Pentagonul anarhia urbană! Obiectivul 

vizat este dictatura globală 

Despre ceea ce se petrece acum în SUA, de mai mult 
timp în Europa (cu o pauză provocată de pandemie, dar cu 
o curândă reluare mult mai în forţă pe fundalul căderii 
economice masive), în curând în întreaga lume, se discută 

 

e asemenea, există voci care susţin, cu argumente 
foarte serioase şi cu suportul fără dubii al modului în 
care au acţionat concertat mai toate statele lumii în 

recenta „pandemie”, că toate aceste mişcări de ameninţare 
biologică, de anarhie şi terorism, de prăbuşire economică – 
resimţite doar de mase, nu şi de bogaţii care, în mod paradoxal, 
îşi multiplică averile după ce dau faliment – toată această 
desfăşurare de scenarii şi evenimente generatoare de 
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incertitudine, panică, teroare, nesiguranţă, dezorientare, sunt 
parte a unui război total al guvernelor, sub conducerea mafiei 
bancare globaliste, împotriva propriilor popoare pentru a netezi 
drumul către statul autoritar mondial în noua ordine mondială. 

Un al treilea aspect ce este important să fie semnalat este acela 
al straniei combinaţii dintre „prezicerile” acestor lanţuri de 
efecte şi evenimente, uneori cu mult timp înainte, venite chiar 
din zona Puterii, şi nepregătirea totală a structurilor de stat 
pentru a le face faţă, atunci când previziunile se împlinesc. 
Ceea ce ne duce cu gândul la două înţelesuri: fie ele au menirea 
de a ne obişnui cu ideea unui viitor tot mai neguros al lumii 
actuale, din care se va putea naşte, dacă urmăm drumul indicat 
de ei, un viitor chipurile sigur, luminos, prosper; sau de 
semnalizare a ceea ce va urma şi de diseminare a scenariilor de 
aplicat în momentele în care se va ajunge, prin iniţierea 
intenţionată sau aleatorie a unor evenimente declanşatoare, la 
configuraţii de acel tip. Probabil ambele şi chiar mai multe. 

Astăzi vom prezenta aici, foarte pe scurt, două astfel de discuţii 
/ dezbateri / previziuni. 

Prima este un raport extrem de relevant, publicat fix cu un 
deceniu în urmă de Fundația Rockefeller, unul dintre principalii 
finanțatori ai eugeniei, educaţiei sexuale, ideologiei genului, şi 
creatori de OMG-uri (organisme modificate genetic), printre 
altele. 
Raportul în cauză are titlul „Scenarii pentru viitorul tehnologiei 
și al dezvoltării internaționale” şi a fost publicat în mai 2010 în 
cooperare cu Global Business Network a futurologului Peter 
Schwartz. Raportul conţine 4 diferite scenarii de viitor al 
omenirii afectate de o pandemie, dezvoltate de Schwartz şi 
compania. Primul scenariu poartă titlul şocant, LOCK STEP 
(BLOCADA / DICTATURA): O lume cu un control 
guvernamental mai strict și cu o conducere mai autoritară, cu 
inovare limitată și o tot mai mare împotrivire din partea 
cetățenilor. Interesant şi cunoscut, nu? 

Scenariul Schwartz afirmă: „În 2012, pandemia pe care lumea 
o anticipase de ani de zile a lovit în sfârșit. Spre deosebire de 
H1N1 din 2009, această nouă tulpină de gripă – provenind de 
la gâștele sălbatice – a fost extrem de virulentă și mortală. 
Chiar și naţiunile cel mai bine pregătite pentru o pandemie au 
fost rapid copleșite atunci când virusul s-a răspândit în 
întreaga lume, infectând aproape 20% din populația mondială 
și ucigând 8 milioane în doar șapte luni…”  

El continuă: „Pandemia a avut, de asemenea, un efect mortal 
asupra economiilor: Mobilitatea internațională atât a 
persoanelor, cât și a bunurilor s-a blocat, afectând grav 
industrii precum turismul și întrerupând lanțurile de 
aprovizionare globale. Chiar și la nivel local, clădirile de 
magazine şi de birouri, în mod normal pline de freamăt, sunt 
goale luni de zile, fără angajați și clienți. 
[…] 

Cu toate acestea, câteva țări s-au descurcat mult mai bine – în 
special China. Impunerea și aplicarea rapidă de către guvernul 
chinez a carantinei obligatorii pentru toți cetățenii, precum și 

închiderea imediată și aproape ermetică a tuturor granițelor 
au salvat milioane de vieți, stopând răspândirea virusului mult 
mai devreme decât în alte țări și permițând o redresare mai 
rapidă după pandemie.  

Guvernul Chinei nu a fost singurul care a luat măsuri extreme 
pentru a-și proteja cetățenii de riscuri și expunere. În timpul 
pandemiei, liderii naționali din întreaga lume și-au impus 
autoritatea și au impus reguli și restricții, de la purtarea 
obligatorie a măștilor de față la verificarea temperaturii 
trupului la intrările în spații comune, cum ar fi gări și 
supermarketuri. Chiar și după ce pandemia s-a estompat, 
controlul și supravegherea mai autoritară a cetățenilor și 
activităților acestora au rămas în vigoare și chiar s-au 
intensificat. Pentru a se proteja de răspândirea problemelor 
din ce în ce mai globale – de la pandemii și terorism 
transnațional la crize de mediu și la creșterea sărăciei – liderii 
din întreaga lume au trecut la o conducere autoritară.” 

A doua discuţie / profeţie / dezbatere este un film al 
Pentagonului, produs pentru acesta în 2014 de o entitate care se 
doreşte anonimă, parte a unui curs de Operaţiuni speciale 
avansate de combatere a terorismului (Advanced Special 
Operations Combating Terrorism) oferit de Universitatea de 
Operaţiuni Speciale Reunite (Joint Special Operations 
University – JSOU), pentru o lecție despre „Ameninţarea 
emergentă a terorismului” (The Emerging Terrorism Threat). 
JSOU funcţionează sub conducerea Comandamentului 
Operaţiunilor Speciale al SUA (U.S. Special Operations 
Command), organizaţia umbrelă pentru cele mai multe trupe de 
elită ale SUA. 

Filmul se numeşte „Mega-oraşe: Viitorul urban, complexitatea 
emergentă” („Megacities: Urban Future, the Emerging 
Complexity”), are 5 minute şi ne prezintă un posibil viitor la 
nivelul anului 2030, în care principala provocare de securitate 
sunt mega-oraşele, spaţii pentru care, se spune în film, armata 
nu este pregătită să faţă faţă unei serii lungi de ameninţări: 
„rețele criminale”, „infrastructură care nu corespunde 
standardelor”, „tensiuni religioase și etnice”, „sărăcire, 
mahalale”, „depozite de deșeuri deschise, canale de evacuare 
supraîncărcate” și „o masă tot mai mare de șomeri”. Lista, pe 
cât de sumbră, este însoţită de fotografii de străzi înfundate cu 
gunoaie, case îngropate în deşeuri, aruncătoare de rocă mascate 
şi poliţişti anti-rebeliune, care se luptă cu protestatarii. Aceasta 
fiind realitatea prevăzută de producător, armata este necesar să 
ia măsuri pentru a-i face faţă. Iar realitatea pare că bate din nou 
ficţiunea şi scenariul şi vine, ca şi în cazul pandemiei lui Gates, 
mai repede decât era prevăzută. Asta dacă e chiar acea realitate 
sau doar o repetiţie generală cu spectatori. 

Mai mult, filmul afirmă, fără ezitare, că „dezvoltarea va spori 
separarea tot mai mare dintre bogați și săraci”, că unii, puţini, 
se vor îmbogăţi tot mai mult, iar cei foarte mulţi vor sărăci. Şi 
nu este vorba numai despre state periferice, căci imaginile sunt 
şi din oraşe americane sau europene. Interesant este că 
naratorul din spatele imaginilor ne anunţă că acesta este 
singurul viitor care ne aşteaptă – adică şi polarizarea şi 
ameninţările din megapolisuri, deci şi pregătirea armatei pentru 
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a interveni decisiv în acestea, şi că nu este nicio posibilitate de 
a fi altfel. 

Sunt tot mai multe elementele care conduc către ideea că ceea 
ce se petrece acum în oraşele americane este parte a unui 
scenariu complex de creare a anarhiei, divizare şi enclavizare, 
distrugere economică – blocarea oraşelor şi distrugeri ale 
revoltelor care urmează după blocarea şi distrugerile pandemiei 
– practic o permanentă blocare, din care să reiasă necesitatea 
unui regim autoritar care să folosească toate mijloacele tehnice 
noi ce se află la îndemâna lui. Adică starea de urgenţă, de 
necesitate, de asediu, instituirea legii marţiale ca noul cadru 
zilnic al existenţei noastre. 

Jos «masca de fier»! 
Cine îi controlează pe controlori?

 
 

xistă în suflet o durere adâncă atunci când consta
plin veac XXI, spre deosebire de vremurile când 
cetățeanul era cetățean doar dacă era bine informat și 

judeca cu capul său (vezi secolul XVIII), dăm buluc 
asemenea unei gloate de necuvântătoare – în a ne lăsa prin
lesa supunerii, rămânând pe veci și supuși și pieriți, în loc ca 
fiecare să ne luăm cu bărbăție „rația” de libertate. Şi, 
neacceptând manevrele subterane de a fi transforma
mondialiști în niște bieți schimonosiți de tip homo globalus
distingem faptul că în spatele poveștilor livrate manipulator de 
presă este cu totul altceva și că în esență 
controlează agendele (trădătoare) ale tuturor partidelor 
politice și televiziunilor! 
 
Cum însă aceste forțe distructive au tot lucrat la îndob
colectivă, știind cât sunt de periculoase cunoștințele puține în a 
provoca zarvă și haos politic, se poate vedea cu ochiul liber 
cum ne „izbim” zilnic de tot mai mulți „setați pe creier” care, 
îngrămădindu-se a se alinia la artefactele antidemocra
anticreștine, nici nu mai realizează că sunt victimele unei 
realități prefabricate, falsificate, al cărei scop este de a genera o 
instabilitate planetară. Prin intermediul acesteia, răsturnându
valorile sociale consacrate de un trecut ce s-ar vr
totul, se escaladează o ură fără precedent între neamurile lumii, 
în așa fel încât regulile să fie uzurpate violent de felurite crize 
și uzurpatorii să ajungă a-i „arde pe rug” pe to
(nealiniații)!  
 
Și așa se va împlini profetic, conform Cărții Sfinte
acea „strâmtorare mare” (neasemuită în istorie) în care, pentru 
că nu se vor dezice de numele lui Hristos, o „mână” de 
ortodocși vor izbândi în fața prigonitorilor deși, „asaltați” fiind 
cu „pietre” de toate neamurile, vor fi urâți, vânduți și chiar 
uciși! Acesta și este, de altfel, scopul pentru care, ucigându
om (lent) nu doar la nivel simbolic, a început pe mapamond o 
supraveghere totală fără precedent, în deja proclamata Eră 
Digitală, ca un concertat exercițiu de intimidare, divizant, 
executat diabolic de niște agenți naționali cărora li s
o nejustificată stimă de sine (ca licențiați mediocri) și o ură 
viscerală prin crearea senzației că ei și numai ei sunt în „tabăra 
cea bună” („corectă”)! Ceea ce nu înțeleg însă ace
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Sunt tot mai multe elementele care conduc către ideea că ceea 
ce se petrece acum în oraşele americane este parte a unui 

ivizare şi enclavizare, 
blocarea oraşelor şi distrugeri ale 

revoltelor care urmează după blocarea şi distrugerile pandemiei 
practic o permanentă blocare, din care să reiasă necesitatea 

mijloacele tehnice 
noi ce se află la îndemâna lui. Adică starea de urgenţă, de 
necesitate, de asediu, instituirea legii marţiale ca noul cadru 

 
Cine îi controlează pe controlori? 

durere adâncă atunci când constați că în 
plin veac XXI, spre deosebire de vremurile când 

țeanul era cetățean doar dacă era bine informat și 
judeca cu capul său (vezi secolul XVIII), dăm buluc – 

în a ne lăsa prinși în 
și supuși și pieriți, în loc ca 

ție „rația” de libertate. Şi, 
neacceptând manevrele subterane de a fi transformați de 

homo globalus, să 
știlor livrate manipulator de 

și că în esență globaliștii 
controlează agendele (trădătoare) ale tuturor partidelor 

țe distructive au tot lucrat la îndobitocirea 
știind cât sunt de periculoase cunoștințele puține în a 

și haos politic, se poate vedea cu ochiul liber 
ți „setați pe creier” care, 

se a se alinia la artefactele antidemocratice și 
știne, nici nu mai realizează că sunt victimele unei 
ți prefabricate, falsificate, al cărei scop este de a genera o 

instabilitate planetară. Prin intermediul acesteia, răsturnându-se 
ar vrea uitat cu 

totul, se escaladează o ură fără precedent între neamurile lumii, 
șa fel încât regulile să fie uzurpate violent de felurite crize 

i „arde pe rug” pe toți „păcătoșii” 

ții Sfinte (Mt.24), 
” (neasemuită în istorie) în care, pentru 

că nu se vor dezice de numele lui Hristos, o „mână” de 
și vor izbândi în fața prigonitorilor deși, „asaltați” fiind 

ți, vânduți și chiar 
și! Acesta și este, de altfel, scopul pentru care, ucigându-l pe 

om (lent) nu doar la nivel simbolic, a început pe mapamond o 
supraveghere totală fără precedent, în deja proclamata Eră 

imidare, divizant, 
ște agenți naționali cărora li s-a stimulat 

țiați mediocri) și o ură 
ției că ei și numai ei sunt în „tabăra 

eg însă aceștia, în noua 

religie a consumerismului și devianțelor antiumane, este tocmai 
aspectul dramatic că toți suntem ținte! 
 
Să vedem însă ce ne spune despre luarea în „colimator” (
României, un om informat „până în măduva oaselor” (Roger 
Stone, consilier al mai multor președinți americani):
„Îți poți imagina o lume condusă de George Soros? Poate că îți 
oferă o bursă, dar îți ia libertatea: Soros folosește aceste 
Forumuri Open Society pentru a răsturna guverne alese 
democratic. Vrea totalitarism global. Vrea să ia libertatea 
oamenilor și cred că este un infractor internațional. Cred că 
implicarea sa în S.U.A., în Europa, în România, în Ungaria… 
urmărește să vă dea jos guvernul și să vă aducă un sistem mult 
mai rău decât era pe vremea lui Ceaușescu
 
Soros a finanțat insurgenți, a finanțat crearea de violențe la 
demonstrații pro Donald Trump. Știm asta sigur. De ce n
încă arestat în S.U.A., nu înțeleg! Dar poate că asta se va 
petrece. Când finanțezi oameni care susțin asasinarea 
președintelui S.U.A., atunci vorbim de o infrac
Avem dovezi absolute în ce privește finanțarea violențelor de la 
mitingurile lui Trump. Domnul Soros are sânge pe mâini. 
Următorul Watergate va fi faptul că Obama 
au urmărit și înregistrat ilegal milioane de oameni. Cineva este 
cazul să meargă la închisoare pentru asta! 
cineva este Obama.  
 
Apropo, asta se petrece și aici, în România. SUNTEȚI CEI MAI 
ASCULTAȚI OAMENI DE PE FAȚA PĂMÂNTULUI. Fiecare 
român este necesar să știe că telefoanele 
sunt potențial urmărite de către statul profund. Am studiat ce 
se petrece în această regiune și cred că aici Serviciile Secrete 
au scăpat de sub control. Ascultă milioane de oameni… Cred 
că sub genericul «corupție» se află de fapt statul profund care 
își face treburile murdare! Nu spun că nu există corupție, 
bineînțeles că există!” 
 
Și ce credeți dumneavoastră că a urmat după această declarație 
a lui Roger Stone în ziarul Adevărul
Soros? Ei, aș! Nu! A fost arestat chiar Stone, iar reporterul 
român, după publicarea interviului, a fost nevoit să î
demisia! Și „cireașa de pe tort”: guvernul legitim al României a 
fost „ajutat” și el să cadă! 
 
„Uciderea” democrației cu „arma” corupției 
(interceptărilor)! 

„Majoritatea comunicațiilor umane sunt interceptate fără o 
țintă anume. Dacă un angajat N.S.A. (Agenția Națională de 
Securitate) vrea să-ți citească e-mailul, tot ce este necesar să 
facă este să folosească interceptările. Cu ajutorul lor, poate 
obține accesul la e-mailuri, parole, înregistrări telefonice sau 
date de pe carduri de credit. Nu vreau să trăiesc într
societate (…) N.S.A. minte în mod curent în legătură cu 
motivele supravegherii în S.U.A., N.S.A. a declarat că nu are 
unelte. Ba are unelte și le folosește mai mult pentru a obține 
date despre americani decât despre Rusia. De fapt, 
întreaga lume, oriunde s-ar afla, N.S.A. este aproape în toate 
țările din lume. Nici măcar nu vă dați seama de ce este în stare 
N.S.A., este înfricoșător ce capacități au, nimeni nu va mai fi în 
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ȚI OAMENI DE PE FAȚA PĂMÂNTULUI. Fiecare 

e că telefoanele și e-mailurile sale 
țial urmărite de către statul profund. Am studiat ce 

și cred că aici Serviciile Secrete 
au scăpat de sub control. Ascultă milioane de oameni… Cred 

flă de fapt statul profund care 
și face treburile murdare! Nu spun că nu există corupție, 

Și ce credeți dumneavoastră că a urmat după această declarație 
Adevărul? A fost arestat cumva 

A fost arestat chiar Stone, iar reporterul 
român, după publicarea interviului, a fost nevoit să își dea 

Și „cireașa de pe tort”: guvernul legitim al României a 

ției cu „arma” corupției 

țiilor umane sunt interceptate fără o 
țintă anume. Dacă un angajat N.S.A. (Agenția Națională de 

mailul, tot ce este necesar să 
facă este să folosească interceptările. Cu ajutorul lor, poate 

mailuri, parole, înregistrări telefonice sau 
date de pe carduri de credit. Nu vreau să trăiesc într-o astfel de 
societate (…) N.S.A. minte în mod curent în legătură cu 
motivele supravegherii în S.U.A., N.S.A. a declarat că nu are 

și le folosește mai mult pentru a obține 
date despre americani decât despre Rusia. De fapt, hack-uim 

ar afla, N.S.A. este aproape în toate 
țările din lume. Nici măcar nu vă dați seama de ce este în stare 

șător ce capacități au, nimeni nu va mai fi în 
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siguranță! Accept riscul de a ajunge la închisoare, nu poți să te 
pui cu cele mai puternice Servicii Secrete și să nu accepți acest 
risc. Sunt convins că nu mă voi întoarce niciodată acasă.” ‒ 
Edward Snowden, colaborator tehnic al C.I.A. și N.S.A., 
fragment dintr-un interviu realizat pentru revista britanică The 
Guardian. 

Cu toate că supravegherea în masă nu va putea în fond să 
oprească niciodată acțiunile criminale ale unui terorist, în ciuda 
argumentelor contrare care ni s-au sugestionat după prăbușirea 
dubioasă a Turnurilor Gemene la 11.09.2001, adepții 
subversivului „Suprastat Universal” s-au gândit ca, printr-o 
stratagemă inedit-ocultă, să „aresteze” țară după țară și 
spionându-ne la nivel mondial, să ne supună global „civilizației 
interceptărilor” de tot felul, ilegală, impunându-li-se tuturor 
psihoza că astfel ne „apără” de „bacilii” toxici ai 
infracționalității din domeniul corupției!  

În cinismul lor, fără să mai conteze câtuși de puțin că valorile 
democratice și drepturile omului sunt cu mult mai importante 
decât „fantoma” corupției, au aruncat la coș întreaga noastră 
intimitate și, lăsându-i gloatei plăcerea sadică de a asista 
electrizată la spectacolul televizat și orchestrat sub pretextul 
„combaterii corupției”, ne-au redus la tăcere prin nejustificate 
monitorizări, interceptări și anchetări, făcute concomitent cu 
preschimbarea elitelor naționale locale în vasale absolute ale 
unor „priorități” antidemocratice și antinaționale, dictate pe 
filiera uneltelor plasate „strategic” la Tel Aviv, Washington, 
Bruxelles etc! 

Scopul urmărit, acela de a fi controlați total și prigoniți pentru 
convingerile noastre, constituie de fapt un atac fără precedent 
asupra libertății umane, o batjocorire grosolană a voinței 
popoarelor, o neglijare de proporții a ceea ce ar fi necesar să 
însemne statul de drept și, nu în ultimul rând, o cruntă 
represiune a mafioților statului polițienesc! Pentru succesul 
misiunii lor monitorizate, căci barierele pungii bugetare le sunt 
larg deschise, nu contează că nu mai sunt bani nici pentru școli, 
nici pentru spitale, nici pentru unități economice sau … 
catedrale! 

Când oamenii își pun așadar problema de ce anume trăiesc 
prost, indiferent din ce parte a lumii provin, ar fi bine deci să ia 
aminte cum de este posibil ca banii și viața lor să depindă de 
faptul că în S.U.A. ofițerii N.S.A. și-au permis ilegalitatea de a 
asculta telefoanele a 35 de lideri mondiali (printre care 
președintele francez Sarkozy, cancelarul german Merkel, prim-
ministrul italian Berlusconi, prim-ministrul israelian 
Netanyahu, secretarul general al O.N.U. Ki Moon etc.), că în 
Rusia se urmărește în timp real deplasarea a 10 milioane de 
moscoviți prin intermediul telefoanelor mobile, că în China 
deja sunt amplasate 170 de milioane de camere de 
supraveghere, că în Japonia se testează un sistem 
comunicațional de supraveghere inclusiv în spațiu cosmic etc! 

 

S.U.A, jos „mâinile” (și) de pe România!  

„Tehnologia nu mai era folosită pentru America, ci pentru 
controlarea Americii (…) Sistemul va escalada, dacă generația 
mea nu intervine.” ‒ E. Snowden, consultant al N.S.A., în 
cartea sa Permanent Record. 

Omul de rând din România, incapabil să distingă între imaginea 
reală a S.U.A. și cea de propagandă, nici habar nu are că, în 
ciuda a tot ceea ce ne spune „galeria de aplaudaci” pro-
americani din țara noastră, am „înghițit” pe nemestecate 
„gogoașa” unor „S.U.A. glorioase” ca putere simbolică a 
democrației, constituționalității și prosperității, fără a face nici 
cel mai mic gest ca să „prospectăm” miezul problemei, adică să 
înțelegem și de ce anume, în istoria iudeo-globaliștilor, 
renumitul exeget G. Friedman ne explica cum, imediat după 
Războiul Civil din S.U.A., în 1871 s-a născut o plagă paralelă, 
subversivă, menită să calce în picioare atât Constituția din 
1787, cât și dreptul legitim de a-și exercita puterea, în numele 
suveranității poporului, președinții aleși și congresmenii 
aferenți!  

Din cauza aceasta, a implementării în spatele guvernării a unor 
viruși anti-statali cu o agendă proprie și subminatoare, 
americanii de rând s-au mulțumit (și ei) să „guste” cu nesaț din 
imaginea mediatică a invincibilității lor artificiale, deși sunt 
înglodați în datorii, decimați în războaie inutile, zombizați 
ideologic și, prin indivizi de teapa lui J.E. Hoover (șef al F.B.I. 
vreme de 50 de ani, până la moarte, cu misiunea de a superviza 
nu mai puțin de… 8 președinți), interceptați, filați, șantajați 
(până la nivel de președinte) cu dosare compromițătoare 
fabricate, fără a putea fi schimbate în nicio legislatură, tuturor 
politicienilor de vază ai S.U.A. Nu degeaba așadar aveau să se 
plângă, invocând pe față faptul că S.U.A. „sunt conduse prin 
constrângere de un grup restrâns de oameni dominanți”, mai 
mulți președinți aleși de americani, precum Wilson, Kennedy și 
Trump, care au avut curajul, riscant, de a ne avertiza că există o 
putere sabotoare permanentă, un fel de „guvern” să îi zicem, 
care deține o agendă publică și politică națională indiferent de 
înalții demnitari vremelnici, format dintr-o coaliție subversivă 
mafiotă, din interiorul statului, ai cărei membri aparțin 
Masoneriei, Serviciilor Secrete locale (C.I.A., F.B.I. etc.) și 
străine, Armatei, Poliției, Justiției, partidelor politice, 
corporațiilor multinaționale etc!  

Așa se explică de ce de astăzi asistăm, într-un total dispreț față 
de litera și spiritul legilor, la un proces istoric violent al 
sfârșitului democrației, în „Era Digitală”, instrumentat chiar de 
S.U.A., devenite vehicul al overlorzilor globalizării de pe axa 
Washington-Bruxelles-Tel Aviv, printr-un spionaj electronic 
orchestrat în masă de Serviciile Secrete: N.S.A. („secondată” 
de serviciul secret german B.N.D.) a interceptat 124 miliarde 
de convorbiri telefonice într-o singură lună (însuși detectorul 
Snowden ne dezvăluie că această instituție unde a lucrat a 
stocat convorbiri telefonice de la 120 milioane de abonați, 
nefăcând excepție nici spionarea civililor și oficialilor străini)! 

În ce privește țara noastră, România, ne-am bucurat degeaba 
când, sătui de împilarea istorică a Rusiei, cu o imaginație 
excesivă am crezut că vom fi tratați cu respect de S.U.A., în 
momentele semnării Parteneriatului Strategic (1997) și intrării 
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în N.A.T.O. (2004). Costurile acestei noi alianțe, prin care de 
fapt am fost capturați ca stat, ne-au adus în pragul dramatic de a 
ceda teritorii (Cetatea Albă, Hotin, Herța, Cernăuți), de a fi 
furați (Bechtel, Microsoft etc.), de a ni se nesocoti voința 
poporului în a-l demite pe un președinte antiromân în 2012, de 
a fi dezonorați prin susținerea sodomizării societății românești, 
de a suporta ifosele unui ambasador american obraznic, 
sfidătorul Klemm, ale cărui acțiuni ne-au întărit în convingerea 
că România este o colonie ocupată militar de S.U.A. (în tandem 
politico-economic cu Germania și Austria), că teritoriul și forța 
militară ne sunt transformate în teatre de război cu mize 
neromânești (suntem al 4-lea contribuitor al misiunilor 
N.A.T.O., mai mult decât o face Anglia!), că partea americană 
este cel puțin dezinteresată de faptul că drepturile românilor 
sunt batjocorite prin semnarea protocoalelor de colaborare 
(anticonstituțională) dintre S.R.I. și alte instituții, că Guvernul 
și Parlamentul României (de președinți ce să mai vorbim!) se 
„învârt” după „degetul mic” al unui ambasador care ar fi fost 
necesar să fie expulzat încă de la început, întrucât a încălcat 
grav legile țării noastre și a făcut tot ce i-a stat în putere ca, 
pledând pentru introducerea sistemului Big Brother în 
România, să ne pună pe toți cetățenii în situația de a fi 
considerați, de instituțiile de forță, potențiali suspecți de 
terorism, corupție și evaziune.  

Ce să mai spunem despre cinismul cu care agentul C.I.A. (H. 
Giknavorian), delegat al S.U.A pe lângă președintele României, 
circula pe străzile românești fără să aibă număr de identificare 
la mașină, or despre grozava anomalie ca însuși fostul șef al 
S.R.I. (George Maior) să fie nu numai acceptat ca ambasador al 
României la Washington, ci și decorat cu Medalia Warren 
(Warren ‒ un ins, de la Curtea Supremă, care „a pus capac”, ca 
șef al Comisiei, investigării asasinării președintelui Kennedy)? 

S-ar impune, deci, o concluzie pe cât de fermă, pe atât de 
adevărată: ne-am lăsat prea ușor „duși de nas”, ca într-un târg 
de sclavi, de o periculoasă „comedie americană” în care, 
părându-ni-se la început a fi nostim, la sfârșit ne-am „trezit” cu 
cătușe la conştiinţe, la inimi și chiar la mâini! 

S.O.S. din… „lagărul” U.E.!  

„Directivele U.E. sunt un corset care nu te lasă să respiri (…) 
Nu pot să nu mă întreb: unde sunt cei din elita intelectuală? 
Este trist… Industrie nu mai avem, sistem bancar nu, pădurile 
nu le mai protejăm, vindem pământul nostru pentru că așa a 
vrut U.E.! Și ce dacă a zis U.E.? Țara se conduce prin instituții 
de forță, ca DNA… Nu-i nimic normal în toate astea! Am ajuns 
o colonie, nu mai decidem noi pentru noi (…) și constat că 
tendința merge spre slăbirea și chiar destrămarea statului și a 
națiunii” (Prof. univ. dr. Dinu Giurescu, vicepreședinte al 
Academiei Române, unul din cei mai prestigioși istorici 
contemporani).  

În planurile lor subversive și subminatoare de a ne domina 
global, sionisto-globaliștii monopolizărilor financiare de la 
Washington au luat în mâini „hățurile” mondializării și, vrând 
să ne arunce în „șanțul” istoriei, au scos din baierele 
buzunarelor nu mai puțin de 700 miliarde $ ca să ne poată 

vedea, cât mai repede, supuși într-un lagăr experimental, U.E., 
transformat mercantilist în prima piață de consum din lume! 

 

Nu știm cât „mărunțiș” i-au aruncat altui drept al globalizării, 
președintele sovietic Gorbaciov, dar cert este că omniprezentele 
Servicii Secrete europene, în mod subit, și-au uitat cu totul 
menirea de a fi de strajă la suveranitatea popoarelor și, în 
disprețul oricăror convenții internaționale și a legilor existente, 
au devenit biciul prigonitor al celor care ne îmbulzesc, ca pe 
niște vite la tăiere, în „fericirea” de a ne dizolva, în Noua (lor) 
Eră, ca state naționale și ca neamuri cu identități distincte! Și 
uite-așa, momiți că totul s-ar face în numele drepturilor și 
libertăților noastre, ne-am trezit a fi niște sclavi ai unui Nou 
Imperiu, condus în aparență de germani, despre care extrem de 
vocalul Vladimir Bukovski, celebrul disident și scriitor anti-
U.R.S.S., spunea: „U.R.S.S. avea Gulagul. Cred că el există și 
în U.E. Un gulag intelectual numit corectitudinea politică. 
Când cineva vrea să spună ceva despre subiecte precum rasă 
sau gen, iar opiniile sale diferă de cele aprobate oficial, va fi 
ostracizat. Este începutul gulagului, începutul pierderii 
libertății voastre”… 

Ne-am procopsit astfel cu o U.E. care, având o puzderie de 
lideri numiți și nu aleși, ne tot bruiază mentalitatea colectivă cu 
bâta lozincii anticorupției, a apărării siguranței naționale, 
riscând însă, în realitate, să ne submineze, să ne subjuge și să 
ne fure democrația sub pretextul apărării ei! Așa se face că, în 
vreme ce popoarelor europene li se livrează metodic iluzia că 
sunt reprezentate în Parlamentul European, jocurile mari și 
murdare se află în mâna unor neaveniți, „condamnați” în 
Comisia Europeană, ajunși în funcții de comandă în urma 
aplicării tacticii progresist-globaliste de a fi manevrați și 
șantajați prin dosare ținute la sertar! Ca exemplu, sunt cei doi 
pioni care, considerându-se vătafi peste România, s-au făcut 
complici în săvârșirea atâtor abuzuri (antidemocratice, 
antinaționale, anticreștine) sub masca… anticorupției: Juncker 
(fost președinte al Comisiei Europene) este cercetat într-un 
dosar penal (deschis în 2017) sub acuza că în calitatea sa de 
fost prim-ministru luxemburghez a acordat unui Serviciu Secret 
puterea de a intercepta telefoane și de a face spionaj ilegal, iar 
Timmermans (vicepreședinte al Comisiei Europene) este 
cunoscut ca fiind fidel executant al proiectului lui Soros 
(perfid-antistatal) în România, un infractor internațional 
condamnat definitiv de justiția franceză! 

Vedeți așadar cine sunt de fapt „apărătorii” Justiției din 
România, cine ne monitorizează nouă așa-zisa „luptă 
anticorupție” și ne arată cu degetul ca pe o „țară de infractori”? 
Tocmai ei, cei mai mari dușmani ai democrației și 
fărădelegilor! Vedeți cum ajung în funcții de decizie, în 
totalitara U.E., români care și-au bătut joc de România și 
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reprezintă în esență interesele altor state, ostile nouă? Înțelegeți 
deci cât de mult îi pasă președintelui afon politic Iohannis de 
statul de drept, dacă nu a fost în stare ca în ședința Consiliului 
Suprem de Apărare a Țării, știind oficial că în România s
încălcat între anii 2014-2017 de 272 de ori drepturile omului 
(fiind pe primul loc în U.E.), să ia atitudine și să dea un răspuns 
cât de cât satisfăcător Federației Barourilor Europene (cu un 
milion de membri) care și-a manifestat public profunda 
îngrijorare despre implicarea S.R.I. - D.N.A. în sistemul 
judiciar, privându-i pe cetățenii români de dreptul de a avea 
acces la instanțe cu adevărat libere și independente?
se explică cum iudeo-globaliștii, care dețin 90% din capitalul 
României, nu își asumă conducerea țării noastre pe față, ci o fac 
prin interpuși „de-ai noștri”, mai soft, sub tam
diversionist al unei „diaspore” controlate de Serviciile Secrete.

Colonia militaristă România  

 

„Faptul că se solicită este una, faptul că se încuviin
instanțe pe bandă rulantă este inacceptabil, pentru că indică 
faptul că judecătorii și-au uitat prima lor misiune într
de drept – și anume că este necesar să ne apere drepturile. În 
procedura de interceptare, judecătorul a fost pus ca să 
preîntâmpine abuzul în ascultarea telefoanelor, or ei par să nu 
își facă datoria. Este un stat polițienesc. Stat polițienesc este 
cel în care lipsește controlul judecătoresc, or la noi, teoretic, îl 
avem, dar practic este ca și cum nu ar fi” (Prof.univ.dr. Radu 
Chiriță, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș
Cluj-Napoca). 

Pe nesimțite, ca nu cumva gloata de pretutindeni să își dea 
seama de scopul pentru care este împinsă pe o pă
ne-am pomenit peste noapte cum la conducerea statului bipolar 
mondial postbelic, sovieto-american, și-a făcut treptat loc o 
castă impostoare, din lumea spionajului, implicată până peste 
cap în nașterea în anii ’60 a Noii Stângi, o mișcare anarhică, 
neîncrezătoare și ostilă față de sistemul tradițional în ansamblu, 
adică de tot ceea ce înseamnă trecut istoric, identitate a 
popoarelor, democrație, state naționale, orientare politică „de 
dreapta” și „de stânga”, lege juridică, morală sau divină! Și 
astfel, sub acoperirea diversionistă a statului de drept, sforarii 
mondiali ne-au amăgit prin anii ’80 cu „beneficiile” suspendării 
frontierelor dintre state, cu mirajul „libertății” propagat prin 
revoluțiile dirijate din 1989 și, confruntați cu ispita de a 
conviețui în „unitatea” și „fericirea” unei Noi Ordini Mondiale, 
cu o Revoluție planetară a terorii, globalizarea, al cărei scop, 
dezumanizant și anticreștin, este acela de a ne dezorienta și a ne 
pierde complet într-o societate de tip orwellian! 

Chiar și unii dintre cei care și-au dat seama de unde ba
inclusiv din România, și-au oferit orbește serviciile fără să 
înțeleagă că Noul Sistem, devorându-și și slugile și victimele, 
urmărește de fapt, în mod extremist și radical, să ne forțeze pe 
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acte în regulă, legitimat de impunerea legilor Big Brother, prin 
care doar naivii sunt făcuți să creadă, în dezinformări 
diversioniste, că lozincarda luptă împotriva corup
totul și cu totul mai importantă decât orice altă valoare a u
popor! În realitate, însă, avem de-a face cu o incitare publică de 
proporții, în spatele căreia se află un sistem diabolic de 
propagandă prin care, în neștiința lor, mulți mediocri nu 
conștientizează realmente că își dau din plin concursul, nu doar 
în România, la o subminare programatică prin demoralizare 
la o destabilizare mondială ale cărei consecin
la sfârșitul democrației! 

Ca românii să nu priceapă o iotă din toată această mascaradă, 
sforarii externi ne-au „executat” ca popor pri
militarizată deghizată în ’89 și, conducându
agențiilor de spionaj infiltrați în ceea ce masele înțeleg a fi 
„politică”, au pus România pe harta alinia
jocul dizolvant al Ungariei și al euro
zdruncinat conştiinţa colectivă prin acte de terorism în masă 
(vezi evenimentele din 1989, manifesta
din Piața Universității etc.), ne-au furat pâinea de la gura 
copiilor noștri (după 1989, România a fost jefuită de 3,3 o
mult decât au făcut-o cele 3 imperii în 530 de ani de istorie), 
ne-au impus protocoale ilegale (monitorizante) între S.R.I. 
alte instituții (România este una din cele mai interceptate țări 
din lume), și-au justificat teroarea procuroristică prin 
am fi o națiune de pușcăriași (corupți, analfabeți și primitivi), 
ne-au dezbinat prin știri violente și mincinoase, ne
creierele spunându-ne că am face parte dintr
istorie și fără identitate (falsificarea istoriei românilo
atacat Biserica Ortodoxă (singurul ghimpe în coasta 
globaliștilor, care se luptă să îi apere pe oameni de uneltirile 
demonice ale slugilor lui Antihrist), ne
un lagăr experimental unde predomină frica, 
cătușele, mascații, bilețelele, torționarii, zidurile…

 

Știrile false emise de Statul Român 
(antologie)

       Antologia bâlbelor, contradicțiilor și știrilor false emise 
pe perioada epidemiei de SARS-CoV
române.  

celeași autorități care v-au îndemnat insistent să vă 
informați doar din ”surse oficiale” și să ”respectați 
recomandările autorităților competente”.

Cronologic și, firește, neexhaustiv: 

27 ianuarie. Adrian Streinu-Cercel, manager al Institutului 
Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” despre focarul de 
coronavirus din Hubei: ”e un puncti
Înseamnă că riscul ca un astfel de caz să ajungă în România e 
substanțial redus” (via Digi241) 

A
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și cu totul mai importantă decât orice altă valoare a unui 
a face cu o incitare publică de 

ții, în spatele căreia se află un sistem diabolic de 
știința lor, mulți mediocri nu 

știentizează realmente că își dau din plin concursul, nu doar 
România, la o subminare programatică prin demoralizare și 

la o destabilizare mondială ale cărei consecințe nefaste conduc 

Ca românii să nu priceapă o iotă din toată această mascaradă, 
au „executat” ca popor printr-o operațiune 

și, conducându-ne prin interpușii 
țiilor de spionaj infiltrați în ceea ce masele înțeleg a fi 

„politică”, au pus România pe harta aliniaților globali (făcând 
și al euro-atlanților), ne-au 

zdruncinat conştiinţa colectivă prin acte de terorism în masă 
(vezi evenimentele din 1989, manifestația din 13-15 iunie 1990 

au furat pâinea de la gura 
ștri (după 1989, România a fost jefuită de 3,3 ori mai 

o cele 3 imperii în 530 de ani de istorie), 
au impus protocoale ilegale (monitorizante) între S.R.I. și 

ții (România este una din cele mai interceptate țări 
au justificat teroarea procuroristică prin faptul că 

țiune de pușcăriași (corupți, analfabeți și primitivi), 
știri violente și mincinoase, ne-au spălat 
ne că am face parte dintr-un popor fără 

și fără identitate (falsificarea istoriei românilor), ne-au 
atacat Biserica Ortodoxă (singurul ghimpe în coasta 

știlor, care se luptă să îi apere pe oameni de uneltirile 
demonice ale slugilor lui Antihrist), ne-au transformat ţara într-
un lagăr experimental unde predomină frica, șantajul, dosarele, 

șele, mascații, bilețelele, torționarii, zidurile… 

Știrile false emise de Statul Român 
(antologie) 

țiilor și știrilor false emise 
CoV-2 de către autoritățile 

au îndemnat insistent să vă 
ți doar din ”surse oficiale” și să ”respectați 

ților competente”. 

Cercel, manager al Institutului 
țioase ”Matei Balș” despre focarul de 

coronavirus din Hubei: ”e un punctișor pe harta Chinei. 
Înseamnă că riscul ca un astfel de caz să ajungă în România e 
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22 februarie. Raed Arafat, secretar de stat MAI și șef DSU: 
”Dacă vine cineva dintr-o zonă extrem de afectată, atunci clar 
că va intra în carantină de 14 zile.” (Hotnews) 2 
Întrebare: câți din cei 1.279.000 repatriați de la începutul 
pandemiei și până în 4 mai (cifre Ludovic Orban, v. infra) au 
fost carantinați în total? Dar din cei 30.000 care au trecut 
duminică (17 mai) prin vama Nădlac fără a fi supuși controlului 
epidemiologic? 3 

24 februarie. Raed Arafat despre primul caz suspect de 
coronavirus, o persoană din Râmnicu Sărat, repatriată din 
Italia: ”Doamna nu are nicio problemă la acest moment. E 
asimptomatică” (DigiFM) 4. O zi mai târziu, 25 februarie, 
Claudiu Damian, manager Spital de Urgență Buzău precizează: 
”[Persoana] a fost izolată la UPU, deoarece prezintă simptome 
de coronavirus”. În seara aceleiași zile, un comunicat oficial al 
Ministerului Sănătății anunță că rezultatul testului este negativ, 
persoana nefiind de fapt infectată (Știrile ProTV) 5. 

25 februarie. Alexandru Rafila, președintele Societății Române 
de Microbiologie și reprezentant al României la OMS, declară 
la TVR: ”Infecția poate fi prevenită prin măsuri igienice simple 
… La temperaturi de peste 20 de grade, virusul se inactivează. … 
Lipsa de la scoală este o măsură excesivă … Putem să facem 
altceva: să suspendăm permanent cursurile pe parcursul iernii 
că sunt foarte multe viroze iarna și eventual să facem cursuri 
vara când sunt mai puține viroze respiratorii (Știrile TVR) 6. 

27 februarie (data confirmării primului caz). Postare Klaus 
Iohannis pe pagina sa oficială de Facebook: ”…nu există niciun 
motiv real de panică. Infecția cu acest virus provoacă în marea 
majoritate a cazurilor doar simptome ușoare, dureri în gât, tuse 
și febră, ca în orice răceală” 7. 

27 februarie. Streinu-Cercel despre Covid-19: ”noul virus este 
de 10 ori mai slab decât virusul gripal” (interviu Digi24) 8. 

27 februarie. Horațiu Moldovan, secretar de stat MS: ”Din câte 
ştiu eu …, la începutul săptămânii viitoare vor fi în România 5 
milioane de măşti, 25 tone de biocide specifice” 
(RoHealthReview) 9. 

27 februarie. Primul român depistat pozitiv, din județul Gorj, 
contrazice versiunea oficială a autorităților, potrivit cărora ar fi 
intrat în contact cu un cetățean italian între timp confirmat 
pozitiv: ”Nu am avut nicio treabă cu acel italian … l-am văzut 
doar trei secunde și atât, era la o distanță de 20-30 de metri de 
mine, nu am dat mâna cu el, nu am fost cu el la vânătoare, nu 
am avut chefuri împreună … Nu știu de unde s-au scos chestiile 
astea. Toată lumea spune numai prostii” (Libertatea) 10, 11. 

29 februarie. Raed Arafat: ”Totul depinde de vaccin. Măsurile 
de acum sunt luate temporar până apare vaccinul” (Știrile 
ProTV) 12. Același Raed Arafat, după doar 11 zile, pe aceeași 
temă a vaccinului: ”cel puțin un an, un an jumate – ăsta este 
orizontul pe care-l dau specialiștii” (TVR) 13. 

1 martie. Începe să fie difuzat intens, la televiziuni și pe 
platformele sociale, infograficul Grupului de Comunicare 

Strategică, care recomandă: ”Folosiți masca de protecție numai 
dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea unor 
oameni bolnavi”. Două luni și jumătate mai târziu, portul măștii 
în spații publice închise devine obligatoriu prin lege. 

 

2 martie. Adrian Marinescu, medic primar infecționist la 
Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș: testul pentru 
coronavirus folosit în România este foarte performant, are cea 
mai mică rată de rezultate fals negativ (G4Media) 14 
Versus cazuri din realitate: 
– Tg Mureș: pacient internat la data de 4 aprilie, cu simptome 
gripale. În 2 mai, deci după aproape o lună, timp în care au 
dispărut și simptomele, i se efectuează un al 7-lea test, și acesta 
tot pozitiv. Ce îi spun medicii: ”ştim că sunteţi bine, dar nu vă 
putem externa, pentru că legea nu ne permite asta. Staţi calm 
până ies două teste negative.” (Libertatea) 15; sau 
– Arad, luna aprilie: O femeie este internată cu rezultatul 
testului negativ, și apoi externată cu rezultat pozitiv (Mediafax) 
16; sau 
– Iași, tot luna aprilie: în interval de 17 zile, o infirmieră este 
testată de patru ori (toate testele fiind moleculare). Rezultatele 
testelor, în ordine: negativ, pozitiv, negativ, pozitiv (Libertatea) 
17. 

4 martie. În contextul crizei sanitare, ministrul de Finanțe, 
Florin Cîțu, anunță într-un video pe pagina sa de Facebook că 
”tot ce s-a negociat a fost acceptat. România are un plan de 
reducere a deficitului sustenabil și credibil, acceptat în totalitate 
de Comisia Europeană…”. La solicitarea Hotnews, Comisia 
Europeană răspunde: ”în această etapă, nu am primit încă un 
plan de la autoritățile române pentru reducerea deficitului 
bugetar.” 18 

6 martie. Cătălin Apostolescu, purtător de cuvânt al Institutului 
Matei Balș: comparativ cu forme mai vechi de coronavirus, în 
cazul cărora ”99,9% dintre îmbolnăviri erau ușoare”, noul tip 
”este o idee mai agresiv, în sensul că vreo 95% sunt cazuri 
ușoare, iar 5% sunt cazuri severe și chiar mortale” (Hotnews) 
19. 
Fact check: la nivel global, la data de 19 mai (ora 15:00), din 
totalul de 2.672.181 cazuri active, doar 45.166, adică 1,7%, 
erau serioase sau critice 20. 

11 martie. O postare pe pagina oficială de Facebook a 
Ministerului Sănătății include într-un tabel Franța, Germania și 
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Spania în așa-numita ”zonă roșie”. După circa o oră și 
jumătate, pagina de Facebook a MAI anunță că ”nu s-a luat o 
decizie referitoare la includerea Franței, Germanii și Spaniei în 
‘zona roșie’. Postarea de pe contul MS este prompt ștearsă 
(NovaTV) 21. 

12 martie. Opinia specialistului Streinu-Cercel: ”Alcoolul 
sanitar nu este bun, nu folosește la nimic. Spirtul medicinal nu 
e bun” (Antena 1) 22. O zi mai târziu, pe pagina oficială de 
Facebook, Ministerul Sănătății precizează: ”Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii recomandă folosirea alcoolului sanitar 
(spirt medicinal) ca măsură de prevenire a infecției cu 
coronavirus”; ”alcoolul sanitar (etanol 70%) poate fi folosit 
pentru dezinfectarea suprafeţelor atinse frecvent” (MS) 23. 

18 martie. Același Streinu-Cercel despre testări: ”Când ești la 
început de epidemie, testarea este utilă. Noi nu mai suntem de 
mult la început de epidemie. Noi ne-am trezit în plină 
pandemie. Deci noi ne-am trezit cu cazuri cat se poate de reale 
pe teritoriul României și nu ai ce să testezi. Ce să mai testez 
acum?” (A3 via ziare.com) 24. 

20 martie. Victor Costache, la acel moment încă ministru al 
Sănătății: ”Sper să avem încă o mie de ventilatoare, de 
săptămâna viitoare” (Digi 24) 25. 
Bun, le aveți? 

20 martie. Emoții la Giurgiu. Președintele CJ: ”DSP mai are în 
acest moment doar 6 teste pentru coronavirus”; șefa DSP: ”NU 
este așa, DSP are în stoc circa 500 teste” (Gândul) 26. 

22 martie (data primului deces înregistrat în România). Streinu-
Cercel: ”Nu este legătură între prezența virusului și decesul 
pacientului. Pacientul a murit de un cancer terminal. Faptul că 
avea și coronavirus e cu totul altceva. Nu are legătură una cu 
alta” (TVR) 27. 

22 martie. Nelu Tătaru, la acel moment secretar de stat la 
ministerul Sănătății, confirmă știrea că României îi vor fi 
furnizate 2 milioane de teste din Coreea de Sud (Digi24) 28. 
Întrebare: au ajuns, unde sunt? 

22 martie. Raed Arafat despre posibilitatea transmiterii 
virusului prin intermediul hainelor: ”virusul nu se ia de pe 
haină, decât dacă cineva a strănutat pe tine”. O a doua opinie – 
Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase a spitalului 
”Victor Babeș” din Timișoara: ”pentru a evita contaminarea 
prin haine, când ajungi acasă, după ce te-ai spălat pe mâini, te 
dezbraci de hainele de stradă, le pui pe balcon sau într-un loc 
prestabilit, care să poată fi dezinfectat şi poți face un duș sau 
după ce te speli din nou pe mâini, te îmbraci în hainele de casă. 
Hainele de strada este bine să le lași 24-48 de ore, dacă nu le 
poți dezinfecta sau călca la temperatură mare” (B1TV) 29. 

23 martie. Declarația vicepremierului Raluca Turcan, potrivit 
căreia ”sunt trei etape posibile [adică ”scenarii”, n.n], cel puțin 
din perspectiva mea …, iar al treilea ar fi al repetării anului” 
(RFI) 30 este contrazisă la câteva ore distanță de ministrul 

Educației, Monica Anisie: ”scenariul acesta al înghețării anului 
școlar nu este luat în calcul” (edupedu.ro) 31. 

24 martie. Autoritățile anunță obligativitatea declarației pe 
proprie răspundere și postează pe site-ul MAI formularul 
descărcabil. În mai puțin de 48 ore, formularul este schimbat 
(ziare.com) 32. 

25 martie. Victor Costache anunță că va fi testată întreaga 
populație a municipiului București (Mediafax) 33. Două zile 
mai târziu, Costache este ”demisionat”. 

26 martie – 7 aprilie, DSP Buzău: două persoane repatriate din 
Italia, testate pozitiv și internate, sunt externate pe 26 martie 
după un test dublu negativ. Pe 6 aprilie sunt testate din nou, 
depistate pozitiv, în forme asimptomatice, și reinternate (GCS 
via Digi 24) 34. 

28 martie. Într-o intervenție telefonică la Antena3, Horațiu 
Moldovan clamează că în România s-ar efectua 3.500 teste pe 
zi, la fel ca în Franța. Informația este falsă în ambele 
componente: în realitate, la acel moment, România făcea doar 
1600-1800 teste zilnic, iar Franța efectua în medie 10.000 teste 
zilnic (France3 via PresaCurată) 35, 36. 

28 martie. Nelu Tătaru, recent instalat ministru al Sănătății: 
”Au venit peste 200.000 de conaţionali până în acest moment și 
ne aşteptăm la încă 200.000 până în sărbătorile pascale” 
(Observator News) 37. Versus Ludovic Orban (4 mai): ”Din 23 
februarie, de când, practic, am monitorizat toate intrările în 
România, s-au întors 1.279.000 de cetăţeni români” (Agerpres) 
38. 

29 martie. Nelu Tătaru: ”în acest moment avem o capacitate de 
2.000-2.300 de paturi, odată cu intrarea celor 36 de spitale plus 
specialităţi tip dializă sau alte patologii, care au infecţie 
coronavirus, vom mai aduce un surplus de 8.000 de paturi” 
(economica.net) 39. 
Două întrebări: a.) le-ați adus? b.) dacă da, ce faceți cu ele? 
Pentru că numărul maxim de cazuri active în România s-a 
înregistrat pe 29 aprilie – 7.734 (din care 247 în secții ATI), iar 
de atunci numărul lor se menține pe un trend descrescător. 

30 martie. GCS anunță în aceeași zi 13 decese la spitalul 
județean Suceava, ulterior DSP precizând însă că decesele se 
produseseră de-a lungul întregii săptămâni 22-29 martie 
(Mediafax) 40. Pe site-ul GCS, comunicatul inițial este înlocuit 
cu o ”variantă rectificată” 41. 

30 martie. Încă o rectificare a GCS: numărul persoanelor 
vindecate este de fapt 209, și nu 180, așa cum se comunicase 
inițial (Hotnews) 42, iar numărul deceselor 46, și nu 44 (RELR) 
43. 

30 martie. Streinu-Cercel: ”Acest virus parșiv se ascunde în 
praf și mizerie. De aceea, am rugat pe toată lumea, toate 
autoritățile locale, să spele bine străzile, gardurile, parcurile, 
pentru că acolo se găsește virusul” (Antena3) 44. Comunicat din 
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16 mai al Organizației Mondiale a Sănătății: ”Pulverizarea 
spațiilor exterioare, cum sunt străzile sau trotuarele, nu este 
recomandată pentru eliminarea virusului SARS-CoV-2 sau a 
altor agenți patogeni pentru că dezinfectantul este inactivat de 
murdărie … În plus, străzile și trotuarele nu sunt considerate 
rezervoare de infectare cu COVID-19 [iar] pulverizarea de 
dezinfectanți, chiar și în exterior, poate fi periculoasă pentru 
sănătatea umană” (Agerpres) 45. 

31 martie. Continuă întârzierile în comunicările deceselor, ceea 
ce viciază acuratețea curbei deceselor zilnice în timp, generând 
senzația că situația s-ar agrava. Astfel, decesul nr. 79 anunțat la 
această dată de GCS (femeie, 84 ani, București) s-a produs de 
fapt în 27 martie (MS) 46. 

2 aprilie. GCS anunță pentru județul Caraș-Severin 13 cazuri de 
persoane depistate pozitiv, din care s-au vindecat și au fost 
externate… 23 (Libertatea) 47. 

2 aprilie. Informația din ziua precedentă comunicată de GCS cu 
privire la două cadre medicale din județ care ar fi infectate este 
infirmată de DSP Alba (G4Media) 48. 

3 aprilie. Nouă rectificare a GCS: în județul Timiș sunt 
înregistrate nu 2, ci 28 cadre medicale infectate cu noul 
coronavirus (tion.ro) 49. 

4 aprilie. GCS anunță un total de 141 morți. În scurt timp, INSP 
corectează informația: cazul 137, al unei bătrâne de 82 de ani 
din Galați, de fapt nu decedase (G4Media) 50. 

5 aprilie. Anunț șocant al secretarului de stat Horațiu 
Moldovan: ”sunt deja 3 medici care și-au pierdut viața din 
cauza acestei infecții”. În puțin de oră, informația se dovedește 
a fi falsă (Antena 3, GCS) 51. 

6 aprilie. Horațiu Moldovan: ”numărul de testări a ajuns la 
3.000 pe zi. Este o cifră care e în creștere…. constantă” (TVR) 
52. 
Fact check: conform raportărilor GCS, din cele 8 zile 
premergătoare declarației (29 martie – 5 aprilie), în doar două 
numărul testelor a depășit 3000/zi: 1643; 1551; 1955; 1874; 
3174; 4435; 2531; 2364 (vezi imaginea atașată B). 

 

7 aprilie. La B1TV, Horațiu Moldovan recidivează în a 
compara numărul de teste și afirmă că România ar efectua 
3.500 teste pe zi, Franța 5.000, iar Germania 6500 53. 
Fact check. În realitate, conform datelor GCS, numărul zilnic 
mediu de teste efectuat în România în perioada 1-7 aprilie a 
cifrat doar 2.700. Comparativ, Germania efectuase în perioada 

29 martie – 5 aprilie cca. 58.265 teste zilnic, iar Franța, în 
perioada 31 martie – 7 aprilie cca. 15.570 (OurWorldInData / 
ECDCP, v. și imagine atașată C). 

7 aprilie. GCS raportează cu întârziere 8 decese din județul 
Arad care s-au produs în realitate la datele de 28 martie, 30 
martie, 31 martie (patru), 4 aprilie și 5 aprilie (debanat.ro) 54. 
”Pentru a elucida situația … a fost trimisă o echipă de medici 
epidemiologi de la INSP-CRSP Timișoara la fața locului” 
(GCS/MS) 55. 

14 aprilie. DSP Suceava corectează cifrele comunicate de GCS 
la nivelul județului: numărul total de cazuri confirmate est de 
1706, și nu 1733, numărul noilor cazuri înregistrate în ultimele 
24 ore fiind de doar 40 (GCS / Monitorul de Suceava) 56, 57. 

15 aprilie. Klaus Iohannis mimează în cadrul unei declarații de 
presă surprinderea față de ”un așa-zis acord încheiat între 
Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxă” (Digi 24) 58. 
Comentariul lui Marcel Vela, ministrul de Interne: ”eu, înainte 
de a face un lucru, e normal că îl anunț pe primul ministru și pe 
președinte. Ambii erau la curent cu ce am anunțat aseară” 
(Mediafax) 59. 

17 aprilie. GCS prezintă decesul nr.402: femeie de 84 ani, din 
Vrancea, testată pozitiv pe 11 aprilie, decedată pe 17 aprilie, se 
internează la spital pe… 23 aprilie (știri oficiale.ro) 60. 

21 aprilie. Declarație Klaus Iohannis: ”Deci, persoanelor în 
vârstă le spun clar: stați liniștiți! Nu vine nimeni să vă ia de 
acasă, să vă ducă în carantină, nu vine nimeni să vă impună 
lucruri inumane” (video pagina oficială FB) 61. Similar, Arafat 
(31 martie): ”nu este vorba despre o internare forţată a 
bolnavului COVID pozitiv în orice spital. Este o forţare pentru 
a se lua decizii potrivit stării pacientului pentru a-i salva viaţa. 
Aici vorbim de urgenţe” (Digi24) 62. 
Versus realitatea: la 11 mai, unei bătrâne asimptomatice în 
vârstă de 83 de ani din jud. Bistrița, care, depistată pozitiv, 
refuză internarea, i se deschide dosar penal pentru zădărnicirea 
combaterii bolilor (Hotnews) 63. 

21 aprilie. Klaus Iohannis se preface încă o dată luat prin 
surprindere: ”într-un astfel de plan, cineva [sic] propunea de 
exemplu o măsură aberantă – aberantă, altfel nu pot să-i spun – 
cum că persoanele peste 65 de ani să fie carantinate, ba chiar să 
fie luate de acasă și duse în anumite zone de carantină” (pagina 
oficială FB, 21 aprilie) 64. Referința nenominală vizează așa-
zisul plan ”Vacanța Mare” al prof. Streinu-Cercel, la acel 
moment manager al Institutului Matei Balș și șef al comisiei 
științifice speciale anti-covid a Ministerului Sănătății (ulterior 
revocat din funcție de ministrul Tătaru). 

23 aprilie. Klaus Iohannis: ”avem o creștere semnificativă a 
cazurilor confirmate în ultimele 24 de ore … Suntem încă pe un 
trend ascendent al epidemiei!” (ziare.com) 65. 
Fact check: fals în ambele privințe; conform datelor oficiale ale 
GCS, numărul de noi cazuri înregistrate în respectiva zi (386) 
era mai mic decât în intervalul precedent de 24 ore (468), mai 
mic decât pe 16 aprilie (491) și în fapt pe o tendință 
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descrescătoare încă din data de 11 aprilie, atunci când se 
înregistrase valoarea maximă de 523 noi cazuri (v și imagine 
atașată D). 

24 aprilie. Ludovic Orban: Am crescut capacitatea de testare. În 
ultimele intervale de 24 ore s-au efectuat peste 7.000 de teste 
zilnic” (Mediafax) 66. 

Fals. Număr zilnic de teste (pe 24 ore) efectuate în România în 
cele șapte zile premergătoare declarației (inclusiv), conform 
informărilor zilnice ale GCS: 5186; 2620; 4880; 3061; 4805; 
6979; 8266. Număr zilnic mediu de teste efectuate de la data 
primului caz pozitiv și până pe 17 mai: 3933,5 (GCS) 67 (v. și 
imaginea atașată B). 

27 aprilie. Klaus Iohannis, motivându-și decizia de a nu 
redeschide școlile pe parcursul actualului an școlar: ”Am dorit 
și să aflăm ce se întâmplă acolo unde experimental s-au deschis 
școlile. Avem un exemplu din Franța, unde într-o provincie s-a 
deschis experimental școala, și experimentul nu a decurs foarte 
bine. După puține zile, zeci de elevi au fost testați pozitiv și 
mai mulți dascăli au ajuns, în doar câteva zile, la terapie 
intensivă” (Digi 24 via FI) 68. A doua zi, Agnès Longueville, 
responsabila biroului de presă al Ministerului Educației din 
Franța, precizează: ”Sunt informații false. În Franța n-a fost 
deschisă nicio școală ca experiment. Singurele deschise sunt 
cele pentru copiii personalului didactic și ai personalului 
indispensabil securității interioare, [iar în aceste școli] nu avem 
niciun caz de Covid-19, nici printre copii, nici printre 
persoanele care se ocupă de ei” (Libertatea) 69, 70. 

28 aprilie. Centrul Național de Supraveghere și Control al 
Bolilor Transmisibile își actualizează metodologia de 
intervenție și raportare: ”Decesul la un pacient confirmat cu 
COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente … și 
COVID-19 trebuie raportată ca și cauză a decesului, 
independent de condițiile medicale pre-existente care se 
suspectează ca au favorizat evoluția severa a COVID-19” 
(luju.ro) 71. La o săptămână distanță, secretarul de stat în MS, 
Horațiu Moldovan, admite că, de fapt, ”sunt raportate multe 
decese la pacienți care mor din altă cauză … 80 la sută sunt 
pacienți care au comorbidități, care ar fi murit oricum…” 
(Digi24, 5 mai) 72. 

29 aprilie. INSP corectează datele comunicate de GCS, 
precizând că decesul nr. 260 este al unei persoane în vârstă de 
67, și nu 53 ani (TVR) 73. 

30 aprilie. Prefectura Harghita corectează datele comunicate de 
GCS, precizând că în județ sunt nu 22, ci 20 cazuri totale de 
infecție, din care 7 deja vindecate 74. 

1 mai. Decesele nr. 743 și 744 comunicate de GCS: cei doi 
decedați în vârstă de 48 și respectiv 81 ani din județul Suceava 
sunt de fapt un bărbat de 68 ani din Cluj și o femeie de 67 ani 
din Covasna (Mediafax) 75. 

1 mai. Generalul-medic Ionel Oprea, secretar de stat MS și 
șeful echipei militare care a preluat conducerea Spitalului 

Județean Suceava declară că, în pofida ordinului său scris, 
angajații civili ai spitalului raportau cu întârziere decesele 
Covid-19, ”ca să nu se interpreteze” (Digi24) 76 [ceea ce, n.n., 
afectează în mod evident natura ascendentă sau descendentă a 
curbei deceselor zilnice, vezi în acest sens imaginea atașată F] 

 

4-7 mai. Iohannis vs. Vela vs. Orban cu privire la deplasările în 
afara localității după 15 mai: 

– Klaus Iohannis (4 mai): ”Deplasările, în esență, vor fi 
restricționate pentru plecările din localități cu excepția 
situațiilor de serviciu, medicale, sporturi individuale, mersul cu 
bicicleta”; 
– Marcel Vela (6 mai, video pe pagina FB): deplasările în afara 
localității se vor putea face ”fără a ţine cont de limita de 
municipiu sau de judeţ”; 

– Ludovic Orban (7 mai): ”Suntem într-o analiză, există mai 
multe variante … Suntem într-o analiză a acestor motive de 
părăsire a localității. Când vom lua o decizie o vom anunța” 
(RELR) 77. 

6 mai. DSP Arad deschide o nouă anchetă cu privire la 
raportarea întârziată a deceselor cu Covid-19, mai multe decese 
fiind anunțate de către reprezentanții Spitalului Județean chiar 
și după o lună (exemplu: femeie de 83 ani, confirmată pe 30 
martie, decedată pe 1 aprilie, anunțată de GCS abia pe 5 mai) 
(Aradon) 78 

8 mai. GCS constată că șase din decesele comunicate în cursul 
zilei au fost de fapt raportate de câte două ori. În consecință, 
”urmează să fie înlocuite restul de 3 decese pe măsura 
raportării altor decese noi în cursul zilei de astăzi” (MS, RRI) 
79. 

8 mai. Tot GCS anunță trei decese cu Covid-19 din județul 
Mureș (cazurile 906, 908 și 909) care au survenit de fapt pe 31 
martie, 8 și 21 aprilie (zidezi.ro, MS) 80, 81. 

8 mai. GCS revine încă o dată: cazul decesului nr. 888 fusese 
confirmat pozitiv nu pe 31 aprilie (dată de altfel inexistentă), ci 
pe 21 aprilie (MS) 82. 

8 mai. Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: ”alte țări … nu 
raportează – și mă refer aici la Germania – decât cazuri strict 
fără comorbiditate, care au murit de infecție coronavirus” (Digi 
24) 83. 
Fals. Declarație de presă din 20 martie a directorului 
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Institutului Robert Koch din Germania, Lothar Wieler: ”la noi 
se consideră caz de deces Corona cineva care a fost depistat ca 
fiind infectat cu coronavirus” (conferință de presă) 84 (pentru 
confirmare și verificare, vezi și 85 și 86) 

10 mai. GCS anunță, pentru a doua zi la rând, un număr total de 
53 cazuri pozitive în județul Olt. În replică, prefectul de Olt, 
Florin Homorean clarifică: ”nu avem niciun caz nou de ieri 
până azi, deci rămân 49 cazuri în total”, din care 20 deja 
vindecate (olt-alert.ro) 87. 

14 mai. Într-un număr de scamatorie care l-ar fi făcut invidios 
chiar și pe marele Houdini, GCS descoperă undeva prin niște 
sertare 1092 persoane deja vindecate (față de o medie zilnică 
până în acel moment de 264), care însă figurau în continuare la 
”cazuri active”. Justificarea oficială: ”Numărul de persoane 
vindecate, evidențiate mai sus, se datorează ultimelor 
actualizări înregistrate la nivelul județului Suceava” (GCS/MS) 
88 (v și imagine atașată E). 

Tot 14 mai, și tot GCS: decesul nr. 1070 s-a înregistrat de fapt 
în Ialomița, nu în Vrancea (Ziarul de Vrancea) 89. 

14 mai. Dr. Raluca Trifan, șefa DSP Suceava, admite că, din 
cauza suprasolicitării și respectiv necalificării corespunzătoare 
a funcționarilor care introduceau datele în sistem, la începutul 
pandemiei, ”în loc să fie raportată o persoană cu trei rezultate 
pozitive, în sistem apar trei cazuri pozitive. Același lucru ar 
putea să fie valabil și la raportarea cazurilor noi.” (Monitorul de 
Suceava) 90, 91. 

15 mai. GCS rectifică ale date: decesul numărul 1052 este al 
unei persoane în vârstă de 79, și nu 49 ani, așa cum se 
comunicase inițial 92, 93. 

17 mai. Virgil Musta: ”[Întrucât] s-au relaxat anumite măsuri, 
există un risc că lumea să nu respecte întru totul recomandările 
făcute … Din acest motiv, ne așteptăm să avem și noi o creștere 
a numărului de cazuri și din păcate cazuri severe … Este cumva 
o bombă cu efect întârziat (republica.ro) 94. 

Martie-aprilie-mai. Orban, Streinu, Costache, Tătaru, 
Arafat, Rafila, Azoicăi, Geantă, și Marinescu întrecându-se 
în a ghici când va fi vârful pandemiei: 

– 8 martie. Raed Arafat: ”Este o părere care sic am citit-o recent, 
că prin perioada Paștelui va fi vârful, [după care] începe să 
scadă și se va întoarce în noiembrie. Este o părere științifică!” 
(Antena 3) 95; 

– 16 martie. Centrul pentru Inovație în Medicină, condus de 
Marius Geantă, elaborează o simulare care distinge trei scenarii 
posibile: a) ”scenariul de risc maxim”, în care vârful va fi atins 
în perioada 1-20 iunie; b) ”scenariul mediu”, cu vârful în 
perioada 1-20 iulie; c) ”scenariul ideal”, cu un vârf prognozat 
în perioada 1-20 mai (Raportul de Gardă) 96 (vezi si imaginea 
atasata H); 

 

– 18 martie. Streinu-Cercel: ”Avem două valuri care vor fi 
foarte active: primul după Paștele catolic, al doilea după Paștele 
ortodox … calculele sunt ușor de estimat. Dacă punem alături… 
un interval de 7-8 zile, cât este incubația medie, vom avea 
vârfuri de apariție a incidenței îmbolnăvirilor. Ne așteptăm să 
apară îmbolnăvirile. Vor fi cu un potențial sever” (Antena 3) 97; 

– 18 martie. Alexandru Rafila anticipează o ”evoluție rapid 
crescătoare” și un vârful pandemiei cu mii de cazuri ”în jurul 
perioadei de Paște sau după Paște” (Adevărul live) 98. Fact 
check: număr zilnic noi cazuri conform informărilor GCS în 
cele două săptămâni succesive Paștelui (20 apr. – 3 mai): 190, 
306, 468, 386, 321, 218, 401, 303, 277, 362, 262, 327, 165, 
431; 

– 20 martie. Victor Costache, la acel moment încă ministru al 
Sănătății, întrebat când se estimează că va fi vârful pandemiei: 
”cred că vom putea răspunde cam într-o săptămână, 10 zile la 
această întrebare (Digi 24) 99; 

– 21 martie. Doina Azoicăi, președinte al Societății Române de 
Epidemiologie: ”S-a estimat că aprilie-mai va fi o perioada de 
vârf, dar această prognoză nu exclude ca vârfurile să apară în 
mai” (?!) (Mediafax via Antena 3) 100; 

– 22 martie. Raed Arafat: ”Vârful de infectare va fi undeva în 
luna aprilie. Cât va persista acest vârf nu se ştie. Există analize 
în acest sens” (Mediafax) 101; 

– 25 martie. Alexandru Rafila recidivează: ”probabil spre 
sfârșitul lunii aprilie se va ajunge la mii de cazuri zilnic” 
(Digi24) 102. Din nou fals (v. supra; valoare medie pe cele 10 
zile premergătoare declarației = 330,4 noi cazuri zilnic); 

– 29 martie. Nelu Tătaru, proaspăt instalat ministru al Sănătății: 
”după estimările noastre [vârful] ar fi în a doua jumătate [a 
lunii aprilie], spre 20-25 aprilie” (România TV) 103; 

– 30 martie. Adrian Marinescu, medic primar infecționist la 
Institutul ”Matei Balș”: ”Probabil undeva după sărbătorile 
pascale, probabil spre 1 mai, ne vom apropia de vârful 
epidemiologic. Asta o să însemne un număr mare de 
îmbolnăviri la nivel de zi. Este foarte greu de spus dacă vor fi 
poate și o mie de cazuri pe zi” (realitatea.net) 104; 
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– 2 aprilie. Ludovic Orban: ”cele mai multe păreri converg spre 
un vârf al epidemiei cam între 20 aprilie şi 1 mai” (Digi24 via 
Agerpres) 105; 

– 2 aprilie. Nelu Tătaru: “vârful pandemiei îl văd în a doua 
jumătate a lunii aprilie” (Agerpres) 106; 

– 3 aprilie. Ludovic Orban: ”[vârful] va fi atins în perioada 29 
aprilie – 1 mai” (Rador) 107; 

– 5 aprilie. Raed Arafat: ”vârful va fi de pe 27 aprilie până în 
iunie” (Antena 3 apud capital.ro) 108; 

– 6 aprilie. Streinu-Cercel: ”15 mai înseamnă vârf al 
incidenței” (Antena 3 apud ziare.com) 109; 

– 15 aprilie. Nelu Tătaru: ”vârful va fi la 7-10 zile după 
sărbătorile pascale, având în vedere și mișcarea din aceste zile” 
(TVR) 110; 

– 15 aprilie. Horațiu Moldovan: ”ne așteptăm să se producă un 
nou val de cazuri de coronavirus după aceste Sărbători Pascale. 
Noi sperăm să fim în limita unei dublări. Dacă acest salt va fi 
peste dublu, sistemul medical poate să ajungă la limita lui de 
funcționare și să trebuiască să luăm măsuri speciale” (Antena 
3) 111. Fact check: nici pomeneală de salt, darămite dublu; 
valoarea maximă a numărului zilnic de noi cazuri s-a înregistrat 
cu 8 zile ÎNAINTEA Paștelui, sărbătoarea neinfluențând cu 
nimic tendința susținut descrescătoare; 

– 16 aprilie. Ludovic Orban: ”cam astea sunt evaluările, 
probabil între 1-5 mai va fi vârful” (Adevărul) 112; 

– 21 aprilie [la două zile după Paște]. Adrian Marinescu: 
”Vârful este foarte aproape, eu aș mai aștepta o săptămână 
pentru a-mi da seama dacă sărbătorile Pascale nu au fost 
derapaje [sic]. Undeva la 1 mai vom avea un vârf cu stagnare” 
(Mediafax) 113; 

– 23 aprilie [la patru zile după Paște]. Nelu Tătaru: ”Încă 
suntem pe pantă ascendentă, chiar dacă panta este lină … dar las 
acea perioadă de 7-10 zile de la Sărbătorile Pascale, pentru a 
vedea totuși ce s-a întâmplat în timpul Sărbătorilor Pascale și 
care este efectul în următoarea perioadă” (Agerpres) 114; 

– 25 aprilie. Adrian Marinescu: ”Foarte probabil că suntem 
aproape de … vârful îmbolnăvirilor, [care] trebuie perceput ca 
un platou, un interval de 7-10 zile” (B1TV) 115; 

– 2 mai. Nelu Tătaru: ”Suntem pe panta ascendentă a curbei! 
Avem încă cazuri [sic] noi, avem încă focare noi!” (Mediafax) 
116; 

– 4 mai. Nelu Tătaru: ”Săptămâna asta va fi vârful, un vârf 
aplatizat, urmând ca de săptămâna viitoare să observăm o 
scădere” (TVR apud Libertatea) 117; 

– 5 mai. Nelu Tătaru: ”În acest moment, la nivelul ţării noastre 
suntem pe acea pantă ascendentă spre platou.” (news.ro) 118; 

– tot 5 mai și tot Nelu Tătaru: ”Suntem de o săptămână pe un 
platou” (TVR / Rador) 119. 

Fact check: până la data de 19 mai, conform datelor oficiale 
comunicate de autoritățile române: numărul zilnic maxim de 
decese s-a înregistrat (în mod real) pe 10 aprilie (33), cu un al 
doilea vârf, mai degrabă ca oscilație de moment, pe 9 mai (32); 
numărul maxim de cazuri active s-a înregistrat pe 29 aprilie 
(7734, în realitate probabil chiar mai timpuriu); numărul maxim 
de cazuri grave internate în secții ATI a fost atins pe 22 aprilie 
(288); numărul zilnic maxim de noi cazuri s-a înregistrat pe 11 
aprilie (523) (vezi și imaginile atașate D, G și H). 

 

——————————————— 
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Atât s-a putut. Dar încercați măcar să nu uitați: sunt aceiași care 
au interzis orice manifestații de protest, care par realmente 
obsedați de amendarea cetățenilor, care acum vă amenință cu 
reinstituirea stării de urgență, care vă sperie cu un nou val la 
toamnă-iarnă  etc. 
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Șeful ONU ne arată ce se ascunde în 
spatele COVID-19: «Guvernarea

Mondială» 
 

Antonio Guterres

          Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut 
un apel repetat la instituirea unei „guvernări mondiale”, 
deoarece guvernele nu mai pot face față problemelor de 
astăzi. 

„Problema este că multilateralismul de azi duce lipsă de 
anvergură, ambiție și autoritate”, a declarat Antonio Guterres, 
într-o conferință de presă din data de 25 iunie, prilejuită de 
lansarea de către ONU a „răspunsului global la pandemia 
COVID-19”. 

„Iar anumite instrumente care au autoritate, arată pu
deloc apetit pentru a acționa, cum a fost cazul recent cu 
dificultățile întâmpinate în Consiliul de Securitate
secretarul general al ONU. 

Într-o lume interdependentă, precum cea de astăzi, „
naționale nu sunt separate cu ușurință de binele global
spus Guterres. 
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Antonio Guterres 

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut 
un apel repetat la instituirea unei „guvernări mondiale”, 

ță problemelor de 

 

azi duce lipsă de 
”, a declarat Antonio Guterres, 

ță de presă din data de 25 iunie, prilejuită de 
răspunsului global la pandemia 

arată puțin sau 
ționa, cum a fost cazul recent cu 

țile întâmpinate în Consiliul de Securitate”, a adăugat 

o lume interdependentă, precum cea de astăzi, „interesele 
șurință de binele global”, a mai 

În plus, tulburările economice și sociale provocate de pandemie 
„au scos la iveală inechități grave și sistemice
lume și au demonstrat fragilitatea acesteia în fața „
climatice” (!), a amenințării unui război nuclear (!) și a 
„fărădelegii în spațiul cibernetic” (!), a avertizat secretarul 
general, citat de LifeSiteNews. 

În fața unor astfel de probleme, „liderii lumii este necesar să 
arate smerenie și să recunoască importanța vitală a un
solidarității”, a mai spus socialistul portughez.

„Este nevoie să regândim modul în care 
continuat Guterres.
„Avem nevoie de o rețea multiculturală, care să reunească 
sistemul Națiunilor Unite, organizațiile regionale, insti
financiare internaționale și altele”, a explicat 
„Și avem nevoie de un multilateralism eficient care să poată 
funcționa ca un instrument de guvernare mondială acolo unde 
este necesar.” 

Semn că mesajul său nu a fost unul întâmplător, Antonio 
Guterres l-a repetat a doua zi, 26 iunie, cu ocazia celei de
a aniversări a adoptării Cartei Na
Francisco. 

Pentru a urma modelul celor care au folosit 
oportunitate pentru a „întemeia ceva nou
depresiune și războaiele mondiale, multilateralismul este 
necesar să se modifice, a spus el. 

„Este nevoie să regândim multilateralismul, să
să funcționeze așa cum au intenționat fondatorii, și pentru
asigura ca guvernarea globală și eficientă să devină realitate 
atunci când este necesar”, a explicat Guterres.

„Este nevoie de asemenea să-i aducem 
într-o rețea multilateralistă incluzivă, deoarece guvernele nu 
sunt decât o parte din realitățile politice de astăzi
politicianul. 

„Societatea civilă, municipalitățile, sectorul privat și tinerii 
sunt voci esențiale pentru a modela lumea pe care o dorim

„Fragilităților” globale, pe care le men
Guterres le-a adăugat altele: neîncrederea generalizată 
crescândă față de guvernele naționale, „
discriminarea, corupția și lipsa de oportunități peste tot în 
lume – nedreptăți care încă își așteaptă rezolvarea, inclusiv 
printr-un contract social reînnoit”. 

Mai este nevoie să fie combătut și „flagelul dezinformării
spus portughezul. 

Guterres a declarat că dorește să discute toate aceste subiecte la 
adunarea generală a ONU din septembrie, „
necesar”. 
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Nu este pentru prima dată când Antonio Guterres, fost 
președinte al Internaționalei Socialiste, din 1999 până în 2005, 
folosește pandemia de coronavirus pentru a promova ideea 
„guvernării globale” într-o formă sau alta.
El a propus la sfârșitul lui martie ca 10% din PIB
fie vărsat într-un fond administrat global, care să fie folosit la 
realizarea „unui pachet coordonat de stimulente
răspunde problemelor economice și sociale cauzate de COVID
19. 

„Dacă țările ar accepta acest plan, Națiunile Unite sau o 
agenție similară ar primi echivalentul a aproximativ 8,7 
trilioane de dolari, o sumă fără precedent, care ar fi de 2900 
de ori mai mare decât bugetul anual al ONU, de 3 miliarde de 
dolari”, scria LifeSiteTimes la vremea respectivă.

Fondul Internațional propus de Guterres concordă cu inițiativa 
„Great Reset”, lansată de Forumul Economic Mondial 
împreună cu Prințul Charles al Marii Britanii și cu Fondul 
Monetar Internațional. Guterres susține cu toate puterile „
Great Reset”, pe care elitele globaliste o vor discuta în ianuarie 
2021 la Davos. Inițiativa are drept scop „reconstruirea” 
sistemului economic și social mondial, pentru a
„durabil”. 

ONU a făcut un pas uriaș către guvernarea mondială cu 
propunerea sa din 2015: „Transformarea Lumii: Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă”, sublinia acum doi ani E. Jeffrey 
Ludwig în American Thinker. 

Acesta nota similitudinea dintre definiția „dezvoltării durabile” 
a Comisiei Mondiale a ONU pentru Mediu și Dezvoltare, ca 
fiind cea care „răspunde necesităților prezentului fără a 
compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde la 
propriile lor nevoi” și „axioma marxistă conform căreia 
societatea este necesar să fie organizată în jurul ideii «de la 
fiecare după capacități, fiecăruia după nevoi»”. 

În contextul pandemiei COVID-19, Antonio Guterres a militat 
și pentru un drept mondial la avort. 

Snowden: Ceea ce se construieşte acum în 
jurul Covid-19 este arhitectura opresiunii

      Americanul Edward Snowden – considerat „trădător” 
de către elita plutocratică din SUA, pentru că, lucrând 
pentru CIA şi NSA, a copiat şi a dat în vileag secretele 
referitoare la supravegherea în masă exercitată de serviciile 
speciale – a acordat recent un interviu pe subiectul 
măsurilor impuse pentru controlul evoluției pandemiei 
Covid-19.  

u fost aduse în discuţie în special dispoziţiile 
autorităților prin care s-au încălcat şi limitat drepturile 
cetăţenilor de pe întreaga planetă. Acestea nu î

un precedent nici măcar în măsurile impuse după atacurile din 
11 septembrie 2001, sub pretextul „luptei împotriva 
terorismului”. 

A
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Redăm în continuare dialogul dintre Snowden şi interlocutorul 
său, Shane Smith, fondatorul revistei Vice

„Uitaţi de politică, avem o criză naţională! Suntem în război. 
Nu mai există politică!” – guvernatorul statului New York, 
democratul Andrew Cuomo. 

Shane Smith: De ce pare că suntem atât de slab pregătiţi în 
faţa acestei pandemii? Ne comportăm ca şi cum nu am mai 
văzut niciodată un astfel de virus şi a apărut din neant. Însă am 
avut în trecut SARS, MERS, ne-am mai confruntat în trecut cu 
astfel de probleme. Ba chiar ştiam că vom mai avea astfel de 
probleme în viitor şi cu toate astea nu ne
Sau cel puţin pare că am fost luaţi complet prin surprindere, că 
asta se petrece acum şi are un efect atât de profund. Dacă 
vorbeşti cu orice epidemiolog sau virusolog ţi
demult că asta se va produce!  

Edward Snowden: Nu este nimic mai previzibil de
de sănătate publică sau o pandemie, în condiţiile în care trăim 
în oraşe supraaglomerate cu poluare ridicată. Este adevărat, 
orice academician sau cercetător care s
direcţie ştia ce va urma. De fapt, chiar şi serviciile de in
ştiau şi se pregăteau pentru pandemii. Eu însumi am citit 
rapoarte cu privire la aceasta. Şi totuşi, când am avut cea mai 
mare nevoie de el, sistemul ne-a dezamăgit profund. Ceea ce 
consider grotesc la această situaţie este că oamenii cărora li se
cer cele mai mari sacrificii, sunt oamenii care au cel mai puţin 
de oferit! 

Ni se spune mereu că suntem cea mai bogată ţară din lume. Dar 
când oamenii încep să rămână fără locuri de muncă, când nu se 
mai pot plăti chirii pentru că oamenii nu au de muncă, 
întrebăm… unde sunt resursele noastre? Când spitalele noastre 
spun că au nevoie de ventilatoare, unde este toată această 
măreaţă tehnologie care se foloseşte pentru a supraveghea 
întreaga populaţie până la cel mai mic detaliu?! De ce nu ajută 
să creeze infrastructura care chiar salvează vieţi?!

„Telefonul mobil devine un lanţ legat de picior”

Shane Smith: În Coreea de Sud, care s
măcar la aplatizarea curbei, guvernul trimitea mesaje text pe 
telefon cetăţenilor care au intrat în c
infectate cu Covid-19, ceea ce înseamnă că ei ştiau cine are 
Covid-19 şi cu cine au intrat aceştia în contact. Ba chiar 
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guvernul le ştie şi numărul de telefon la care să le trimită 
mesajele. Guvernul ştie cum să îi contacteze.  

Taiwan creează un aşa-zis „gard mobil electronic” prin care, 
dacă ştiu că eşti infectat, vor pune un gard electronic în jurul 
tău şi dacă părăseşti perimetrul vei intra în bucluc. Practic este 
ca şi cum telefonul tău mobil devine ca un lanţ legat de picior. 
Ne uităm la ce a făcut China. Au sudat uşile oamenilor cu ei în 
interior pentru a nu ieşi din blocuri. Noi am spus că din punct 
de vedere cultural nu putem să facem la fel şi totuşi cifrele de 
infectaţi au sărit în aer. Aşadar, sunt regimurile autocrate mai 
eficiente în aceste situaţii decât cele democratice?  

Edward Snowden: Nu cred că este aşa. Există discuţii cum că 
în China se pot face acte pe care America nu le poate face. Asta 
nu înseamnă că ceea ce fac aceste ţări autocrate are cu adevărat 
o eficienţă mai mare. Sunt doar două aspecte pe care le ştim că 
sunt reale. Unul este că nimeni nu cunoaşte numărul exact de 
persoane infectate. Ceea ce putem şti în cel mai bun caz este 
numărul de persoane depistate pozitiv în urma testelor 
efectuate. Când te uiţi mai atent la aceste structuri politice pe 
care eu le-aş numi autoritare, ajungi să vezi că în loc să fie 
ghidată politica de ştiinţă şi de fapte, se petrece invers şi 
informaţiile care sunt făcute publice sunt influenţate politic. 

Asta nu este ceva nou. La fel s-a petrecut şi cu gripa spaniolă 
din 1918, care nici măcar n-a pornit din Spania, ci a fost 
cauzată de condiţiile în care au luptat soldaţii în timpul 
Primului Război Mondial. Atunci rapoartele au fost influenţate 
de forţele militare, pentru a nu pune beţe în roate eforturilor 
militare, însă acum suntem ceva mai avansaţi decât atunci. Dar 
asta nu înseamnă că oamenii de la putere care observă că există 
un avantaj pentru ei din a ascunde, manipula sau nega cifrele 
nu vor alege să mintă. S-a petrecut în trecut şi cu certitudine se 
poate petrece şi acum. 

Shane Smith: Dacă priveşti la ţări precum China, care pare 
să-şi fi aplatizat curba, cât de mult putem crede că acele cifre 
sunt cele reale?  

Edward Snowden: Nu cred că putem. Mai ales că am văzut 
cum guvernul chinez a expulzat jurnalişti occidentali exact în 
acel moment în care aveam nevoie de reportaje credibile şi 
independente din astfel de regiuni. Există multe zvonuri cum că 
decesele ar fi mult mai mari decât cifrele oficiale. Şi faptul că 
nu putem obţine o verificare independentă asupra datelor ne 
oferă motive de îndoială faţă de povestea oficială. Realitatea pe 
care este necesar să o acceptăm, una deloc plăcută, este că şi 
locurile care nu sunt guvernate de regimuri autocrate vor fi 
lovite de un al doilea, de un al treilea şi de un al patrulea val… 
bazat pe toate analizele medicale disponibile azi. Chiar citeam 
un raport zilele astea cum că noua strategie va fi aceea de 
„frânare” (lockdown). 

Shane Smith: Ceea ce înseamnă că suntem la începutul a ceea 
ce tu spuneai, valul doi, trei, patru care vor urma. Drept 
urmare, toate aceste măsuri restrictive vor deveni tot mai 
severe. Ce se va petrece din acel moment cu libertăţile 

oamenilor, cu drepturile lor de intimitate, ce se va petrece cu 
democraţia?  

Edward Snowden: De fapt aceasta este cea mai importantă 
întrebare în acest moment al istoriei. Ceea ce vedem este că 
toată lumea este temătoare şi lipsită de speranţă. Lumea este 
atât de îngrijorată de ziua de azi încât nu se mai gândeşte cum 
va arăta ziua de mâine pe baza deciziilor luate azi. Am văzut ce 
se petrece în ţări precum Taiwan sau Coreea de Sud, iar aceasta 
se răspândeşte în tot mai multe ţări Vest-Europene, şi chiar şi în 
America a început: urmărirea şi monitorizarea mişcării 
întregii populaţii prin intermediul telefoanelor mobile. 

„Acum se construieşte arhitectura opresiunii”  

Şi cred că asta ar fi necesar să provoace îngrijorare pentru că 
atunci când ne referim la aplicaţii, ei spun că le vor folosi 
pentru urmărirea contactelor. Persoana X se îmbolnăveşte. Pe 
unde a umblat ea? Cu cine s-a întâlnit cu exactitate, pentru a 
trimite genul acela de mesaje personalizate? La prima vedere 
pare o idee bună. Există prezumţia naturală de beneficiu. Şi 
totuşi, acest nivel de urmărire a contactelor, această metodă de 
urmărire nu prea funcţionează la o scală pandemică. 

Shane Smith: S-a declarat în diverse state starea de urgenţă, 
dar asta nu face decât să concentreze puterea în mâinile 
câtorva.  

Edward Snowden: Ceea ce se construieşte acum este 
arhitectura opresiunii! 

Shane Smith: Când privim la Coreea de Sud sau la China, 
Taiwan, Singapore, ţări de genul acesta, dacă ne uităm la 
America, se colectează foarte multe date. Dacă în Coreea de 
Sud primesc un mesaj că m-am întâlnit cu cineva care s-a 
dovedit infectat şi că e nevoie să mă izolez, de unde ştiu ei toate 
aceste date?  

Edward Snowden: Aceasta este o întrebare foarte bună! 
Aceasta este întrebarea care ar fi necesar să-i facă pe toţi să se 
uite la telefoanele lor şi să aibă nişte dubii. Există mai multe 
moduri de a urmări locaţia cuiva prin intermediul telefonului. 
Există turnurile de telefonie mobilă, dar sunt şi reţelele de wi-fi 
la care te conectezi. Apoi mai sunt şi celelalte reţele wi-fi din 
jurul tău la care nu te conectezi. Acestea sunt reţelele pe care 
telefonul tău le poate „auzi”. 

Aşadar, aceste reţele wi-fi sunt colectate şi cartografiate pe 
GPS. Apoi, dacă tu poţi vedea wi-fi-ul mamei tale, al unchiului 
tău sau al vreunei librării, toate în acelaşi timp, înseamnă că eşti 
în zona lor de acoperire. Devine astfel o locaţie aproximativă. 
Ştim că toate telefoanele noastre pot şi sunt urmărite tot timpul, 
prin simplul fapt că sunt pornite. Reţelele de telefonie o fac la 
un nivel scăzut. Facebook probabil o face, Apple o face, 
Google o face. Probabil că multe alte companii de care nici nu 
ai auzit fac la fel. 
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În Franţa sau în America ei spun că ştiu despre aceste probleme 
de intimitate şi pretind că vor depersonaliza aceste informaţii, 
le vor „anonimiza”. Nu se vor uita la persoane specifice, ci la 
mişcările telefoanelor. Modul în care se mişcă aceste telefoane. 
Problema este că, dacă nu urmăreşti un infectat sau 100 de 
infectaţi, ci urmăreşti 100 de mii de infectaţi, urmărirea 
contactelor devine inutilă. Mai mult, precizia locaţiei este fie 
prea brută pentru a fi folosită, şi aici ne referim la acele turnuri 
de reţele mobile, fie este foarte, foarte exactă şi nu poate să fie 
anonimizată atunci când este aplicată la o scală largă. 

Apoi intervine cea mai importantă întrebare: Unde merge toată 
această informaţie? Cum este controlată? Cine o controlează? 
Sunt, totuşi, informaţii despre mine. Ar fi necesar să am o 
influenţă asupra lor. Ar fi necesar să am control asupra lor. Din 
păcate, în America nu ai control. Nu există o lege a intimităţii 
de bază în America. Este necesar să ne asigurăm că „frânele” 
care se pun sunt asupra pandemiei şi nu asupra societăţii 
noastre. 

Shane Smith: Se pare că asta este cea mai importantă 
întrebare din epoca modernă, referitor la libertăţile civile, 
referitor la dreptul la intimitate. Şi totuşi nimeni nu îşi pune 
această întrebare. Nu auzim mai nimic despre acest subiect. 
Acum aceasta este probabil cea mai mare schimbare în 
societate. „Da, avem informaţia pentru că trebuie să oprim 
chestia asta”. Declarăm stare de urgenţă ici-colo, dar asta 
face să se cedeze puterea. Noi stăm aici în America în 
carantină şi spunem „bun, ce înseamnă asta pe viitor?”.  

„Puterile care se nasc din situaţii de criză au o istorie 
perfectă de abuz”  

Edward Snowden: Când mă gândesc la viitor, când ne uităm 
cu toţii către ce se îndreaptă toate acestea, este util să ne 
gândim la trecut. Din păcate, acest gen de puteri de urgenţă ce 
se nasc din astfel de crize, au o istorie perfectă de abuz. 
Oriunde te uiţi la situaţiile astea, cea mai amuzantă chestie, 
într-un mod întunecat, este că urgenţa nu se termină niciodată! 
Ajunge să devină normalizată. Când vorbim de supraveghere în 
masă, în era lui Bush s-a creat un program de interceptare fără 
mandat care s-a prelungit şi s-a tot prelungit până în zilele 
noastre. Acesta s-a spus că va fi folosit doar într-o perioadă de 
urgenţă care s-a tot prelungit, pornind de la evenimentele din 
11 septembrie. 

Chiar şi azi suntem angrenaţi în aceleaşi războaie pe care le-am 
pornit în urmă cu 20 de ani şi din care nu am reuşit să scăpăm. 
Ca rezultat, la 9/11 am „reuşit” să creştem capabilitatea 
nucleară a Iranului care şi-a pierdut punctul de echilibru în Irak. 
Am văzut autoritarismul crescând în societăţile vestice, în 
locuri la care nu ne-am fi aşteptat, precum Ungaria sau Polonia. 
Pe măsură ce autoritarismul se răspândeşte, pe măsură ce legile 
de urgenţă proliferează, pe măsură ce ne sacrificăm drepturile, 
ne sacrificăm şi capacitatea de a stopa această alunecare către o 
lume mai puţin liberă. 

Chiar crezi că atunci când primul val, al doilea val, al 16-lea 
val de coronavirus va deveni o amintire demult uitată, toate 

aceste capabilităţi nu vor fi păstrate, toate aceste date nu vor fi 
păstrate? Vor începe aceste capabilităţi să fie aplicate 
infracţiunilor mărunte? Vor începe să fie aplicate analizelor 
politice? Vor începe să fie aplicate pentru a cenzura sau pentru 
sondaje politice? Indiferent cum vor fi ele folosite, ceea ce se 
construieşte acum este arhitectura opresiunii. Şi poate că ai 
încredere în autorităţile actuale, poate nu-ţi pasă de Zuckerberg 
că are datele tale sau de actualul preşedinte… însă în cele din 
urmă altcineva va avea acces la aceste date. 

Poate cineva dintr-o altă ţară. Sau în ţara ta va veni un alt 
preşedinte care va avea control asupra acestor date. Cineva cu 
siguranţă va abuza de ele. Ar putea China să le folosească în 
folosul ei? Da! Şi ce se petrece atunci când vor abuza de ele? 
Eu cred că deja face asta. Au creat lagăre de internare în China. 
Iar aceste practici, dacă nu sunt întâmpinate cu opoziţie, dacă 
nu sunt condamnate, când nu sunt sancţionate, ele vor deveni 
ceva normal. Ele se vor răspândi. Le vom găsi în Rusia, în Iran, 
Polonia, Ungaria, le vom găsi peste tot în Europa. Şi vom 
ajunge să le găsim chiar şi în America, pentru că ele vor fi 
peste tot! 

„Virusul va trece, dar deciziile pe care le luăm azi vor 
rămâne”  

Shane Smith: Am vorbit despre, să zicem, primul val. Până nu 
apare un vaccin eficient vor fi tot mai multe valuri. Vor fi mai 
multe pandemii. Aşa va merge mult timp. Dacă vor fi mai multe 
valuri de infecţii Covid, sau mai multe valuri de alte pandemii, 
atunci teoretic vor fi şi mai multe informaţii colectate şi 
împărtăşite. Acesta este „noul normal”. Nu se va îmbunătăţi 
situaţia. Acesta este un moment de răscruce. De ce nu vorbeşte 
nimeni despre asta?  

Edward Snowden: Aşa este. Nu vorbeşte nimeni despre asta 
de frică. Dacă lucrăm împreună, dacă gândim cum să ne 
protejăm pe noi, familiile noastre, comunităţile noastre, 
spitalele noastre, cum putem colabora internaţional pentru a 
combate această pandemie, ne putem acorda puţin timp să ne 
gândim nu doar cum combatem acest simptom care este 
reprezentat de virusul provocat de oraşele supraaglomerate şi 
lumea inechitabilă. Dacă ne uităm la ceea ce s-a petrecut cu 
această criză de sănătate, care s-a transformat rapid într-o criză 
economică, apoi foarte rapid într-o criză financiară, vedem că 
toate guvernele lumii au intrat în acţiune. 

Ceea ce este interesant de observat este că marea majoritate a 
banilor nu merg către public, către spitale, ci către afaceri. 
Împrumuturi către grupuri şi corporaţii care au creat practic 
problemele sistemice ce au fost exacerbate de acest brusc 
declin. Dar este necesar să reţinem că acest virus va trece. Însă 
deciziile pe care le luăm astăzi în această atmosferă vor dura! 
Va fi nevoie să trăim cu ele, şi copiii noştri vor trăi cu ele. Nu 
este vorba doar de America sau de un oraş. Este vorba despre 
întreaga planetă. 

Shane Smith: Pare că ne îndreptăm către un teritoriu 
necunoscut. La ce ar fi necesar să ne gândim acum? Pe ce ar fi 
bine să ne concentrăm?  

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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„Acum avem şansa de a face transformări revoluţionare”

Edward Snowden: Un aspect care mă uimeşte pe mine este 
senzaţia că ăsta este un „glonţ” venit din neant care nu putea fi 
prevenit. Nu putea fi combătut. Nu putea fi imaginat. Că 
această pandemie ar fi venit doar pentru a trece. Dacă te 
gândeşti la cetăţeanul obişnuit, merge la muncă în fiecare zi. 
Lucrează zece ore pe zi, departe de familie, departe d
sfârşitul zilei nu mai are timp să se gândească. Acum, însă, 
toată lumea, în acelaşi timp, a fost forţată să se oprească. 
Acesta este un eveniment extraordinar de rar în istorie.

Ne aflăm într-unul dintre acele momente unice într
om, în care sistemul este atât de stresat şi atât de suprasolicitat 
şi liderii se dovedesc atât de scoşi din zona lor de confort, încât 
avem ocazia nu doar să facem transformări reformatoare, ci 
chiar revoluţionare care pot să transforme cu adevărat 
funcţionarea societăţii noastre. Care pot să modifice structura 
sistemului ce controlează şi influenţează viaţa noastră. Să 
chestionăm modul în care suntem monitorizaţi, modul în care 
suntem urmăriţi. Deoarece aceste sisteme, dacă nu le 
transformăm, nu vor fi folosite doar pentru a ne monitoriza 
sănătatea. 

Ei vor lua decizii pentru noi pe baze automatizate pentru a 
stabili cine primeşte un loc de muncă. Cine merge la şcoală. 
Cine primeşte un împrumut. Cine primeşte o casă şi cine NU 
primeşte! Astăzi suntem întrebaţi într-un moment de frică 
extraordinară: „Cum vrem să arate aceste sisteme?
luăm noi această decizie, o vor lua alţii pentru noi.

 Centrele secrete unde Facebook se ocupă 
de cenzură 

        În 25 februarie 2019 Eldiario.es a publicat un articol în 
care se fac dezvăluiri despre modul în care are loc cenzura 
postărilor de pe Facebook. 

ntr-un birou fără ferestre sute de persoane stau cu privirea 
fixată într-un ecran timp de 8 ore pentru a analiza mizeriile 
umanităţii şi a decide ceea ce poate fi văzut şi ce nu. Acesta 

este „bunkerul” Facebook din capitala Poloniei, Varşovia, unul 
dintre cele 20 de centre care există în lume pentru a administra 
cenzura asupra comentariilor, video-urilor şi fotografiilor pe 
care 2.271 milioane de persoane le publică în fiecare zi.
Eldiario.es a avut acces la surse din centrele din Varşovia şi 
Lisabona şi la documente care arată condiţiile în care se iau 
deciziile asupra reţelei de conţinuturi cu cel mai mare impact 
din lume. Insulte, droguri, abuzuri sexuale, terorism, decapitări. 
Există un mit epic tehnologic despre algoritmi care elimină 
automat conţinutul necorespunzător pe Facebook. În spatele 
acestei idei moderne şi aseptice de cenzură există, în realitate, 
peste 15.000 de revizori de conţinut, persoane care se dedică să 
filtreze excesele făcute de jumătate din lume. Albert sau Johan 
sunt doi astfel de „cenzori” care din experienţa lor subliniază 
arbitrariul normelor conform cărora se decide ceea ce se 
publică sau ce nu se poate publica. „Este imposibil să nu faci 
greşeli, deoarece sistemul este foarte contradictoriu.

Î
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„Acum avem şansa de a face transformări revoluţionare”  

Un aspect care mă uimeşte pe mine este 
neant care nu putea fi 

prevenit. Nu putea fi combătut. Nu putea fi imaginat. Că 
această pandemie ar fi venit doar pentru a trece. Dacă te 
gândeşti la cetăţeanul obişnuit, merge la muncă în fiecare zi. 
Lucrează zece ore pe zi, departe de familie, departe de casă. La 
sfârşitul zilei nu mai are timp să se gândească. Acum, însă, 
toată lumea, în acelaşi timp, a fost forţată să se oprească. 
Acesta este un eveniment extraordinar de rar în istorie. 

unul dintre acele momente unice într-o viaţă de 
în care sistemul este atât de stresat şi atât de suprasolicitat 

şi liderii se dovedesc atât de scoşi din zona lor de confort, încât 
avem ocazia nu doar să facem transformări reformatoare, ci 
chiar revoluţionare care pot să transforme cu adevărat 

ea societăţii noastre. Care pot să modifice structura 
sistemului ce controlează şi influenţează viaţa noastră. Să 
chestionăm modul în care suntem monitorizaţi, modul în care 
suntem urmăriţi. Deoarece aceste sisteme, dacă nu le 

te doar pentru a ne monitoriza 

Ei vor lua decizii pentru noi pe baze automatizate pentru a 
stabili cine primeşte un loc de muncă. Cine merge la şcoală. 
Cine primeşte un împrumut. Cine primeşte o casă şi cine NU 

un moment de frică 
Cum vrem să arate aceste sisteme?”. Şi dacă nu 

luăm noi această decizie, o vor lua alţii pentru noi. 

Centrele secrete unde Facebook se ocupă 

a publicat un articol în 
care se fac dezvăluiri despre modul în care are loc cenzura 

un birou fără ferestre sute de persoane stau cu privirea 
un ecran timp de 8 ore pentru a analiza mizeriile 

cide ceea ce poate fi văzut şi ce nu. Acesta 
este „bunkerul” Facebook din capitala Poloniei, Varşovia, unul 
dintre cele 20 de centre care există în lume pentru a administra 

urilor şi fotografiilor pe 
de persoane le publică în fiecare zi. 

a avut acces la surse din centrele din Varşovia şi 
Lisabona şi la documente care arată condiţiile în care se iau 
deciziile asupra reţelei de conţinuturi cu cel mai mare impact 
din lume. Insulte, droguri, abuzuri sexuale, terorism, decapitări. 

t epic tehnologic despre algoritmi care elimină 
automat conţinutul necorespunzător pe Facebook. În spatele 
acestei idei moderne şi aseptice de cenzură există, în realitate, 
peste 15.000 de revizori de conţinut, persoane care se dedică să 

făcute de jumătate din lume. Albert sau Johan 
sunt doi astfel de „cenzori” care din experienţa lor subliniază 
arbitrariul normelor conform cărora se decide ceea ce se 

Este imposibil să nu faci 
este foarte contradictoriu.” 

Munca celor care filtrează conţinutul din Facebook este 
confidențială şi, de asemenea, precară. „Cenzorii” din centrele 
din Varşovia sau Lisabona încasează un salariu în jur de 700 
pe lună şi sunt subcontractați prin firme
internaţională, cum ar fi Accenture sau agenţiile de angajare 
temporară. Ei nu pot spune nimănui că lucrează pentru 
Facebook, la care, în scris, se referă întotdeauna ca fiind 
„client”.  

Pentru a furniza datele pe baza cărora s
trei persoane cu experienţă în această muncă au cerut să le fie 
protejată identitatea şi să le ascundem numele lor reale. Un 
revizor de conţinut este întotdeauna supravegheat: dacă cineva 
scoate telefonul din buzunar sau o sticlă cu apă, ace
sancţionat de şefi; există un sistem care face ca lucrătorii să se 
denunţe reciproc în schimbul unor premii pentru bun 
comportament. Pentru întreaga zi lucrătoare, au un timp de 
odihnă de 30 de minute, pe care este necesar să îl administreze 
de-a lungul zilei pentru a mânca, pentru a merge la baie, pentru 
a-şi întinde picioarele; dacă cineva consumă 20 de minute ca să 
mănânce, este bine să nu aibă o problemă de stomac în acea zi, 
deoarece ar depăşi cu uşurinţă limita stipulată.

Aşa funcţionează revizuirea conţinutului

Echipele de lucru sunt împărţite în funcţie de tipul de conţinut 
şi de limbă. În Varşovia şi Lisabona a fost filtrat conţinutul în 
limba spaniolă în ultimii ani. Ulterior a fost deschis un birou 
la Barcelona.  

Fiecare moderator are la postul său un ecran care îi arată 
cazurile de conţinut de pe Facebook care acumulează mai multe 
„denunţuri” de la utilizatorii care le consideră nepotrivite. De 
fiecare dată când un anumit număr de persoane denunţă 
(„raportează”, în limbajul Facebook) un conţinut, acesta ajunge 
la unul dintre aceste ecrane. Există două op
pentru a şterge conținutul, sau „Ignoră

„Analizăm între 400 şi 600 de cazuri pe zi. Avem 30 de secunde 
pentru a decide în fiecare caz. Nu întot
decizia corectă”, explică Johan.  

Există un document de instruire pentru noii angajaţi ai echipei 
de moderare Facebook, la care a avut acces 
discutat cu Johan şi Albert ce ar fi de făcut în fiecare caz, 
conform experienţei lor. 
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Munca celor care filtrează conţinutul din Facebook este 
țială şi, de asemenea, precară. „Cenzorii” din centrele 

din Varşovia sau Lisabona încasează un salariu în jur de 700 € 
ți prin firme de consultanţă 

sau agenţiile de angajare 
temporară. Ei nu pot spune nimănui că lucrează pentru 
Facebook, la care, în scris, se referă întotdeauna ca fiind 

Pentru a furniza datele pe baza cărora s-a realizat acest reportaj, 
trei persoane cu experienţă în această muncă au cerut să le fie 
protejată identitatea şi să le ascundem numele lor reale. Un 
revizor de conţinut este întotdeauna supravegheat: dacă cineva 
scoate telefonul din buzunar sau o sticlă cu apă, acesta va fi 
sancţionat de şefi; există un sistem care face ca lucrătorii să se 
denunţe reciproc în schimbul unor premii pentru bun 
comportament. Pentru întreaga zi lucrătoare, au un timp de 
odihnă de 30 de minute, pe care este necesar să îl administreze 

lungul zilei pentru a mânca, pentru a merge la baie, pentru 
şi întinde picioarele; dacă cineva consumă 20 de minute ca să 

mănânce, este bine să nu aibă o problemă de stomac în acea zi, 
deoarece ar depăşi cu uşurinţă limita stipulată. 

vizuirea conţinutului  

Echipele de lucru sunt împărţite în funcţie de tipul de conţinut 
şi de limbă. În Varşovia şi Lisabona a fost filtrat conţinutul în 
limba spaniolă în ultimii ani. Ulterior a fost deschis un birou și 

e la postul său un ecran care îi arată 
cazurile de conţinut de pe Facebook care acumulează mai multe 
„denunţuri” de la utilizatorii care le consideră nepotrivite. De 
fiecare dată când un anumit număr de persoane denunţă 

un conţinut, acesta ajunge 
la unul dintre aceste ecrane. Există două opțiuni: „Şterge” 

Ignoră” pentru a lăsa postarea. 

Analizăm între 400 şi 600 de cazuri pe zi. Avem 30 de secunde 
pentru a decide în fiecare caz. Nu întotdeauna ai timp să iei 

Există un document de instruire pentru noii angajaţi ai echipei 
de moderare Facebook, la care a avut acces eldiario.es. Am 
discutat cu Johan şi Albert ce ar fi de făcut în fiecare caz, 
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În acest caz, în ciuda faptului că Facebook nu permite imagini 
cu sfârcuri în reţeaua sa socială cu un algoritm automat care a 
început deja să funcţioneze (şi care, uneori, şterge în mod 
eronat operele de artă clasică în care apare sânul unei femei), 
conform normelor moderatorul este necesar să deblocheze şi să 
publice conţinutul, deoarece este o imagine informativă despre 
sănătate şi nu o imagine a unui nud explicit sau pornografic. 

În astfel de cazuri, moderatorul este nevoie să decidă bine într-
un timp foarte scurt. Mai întâi este necesar să caute pe Google 
la ce se referă această memă. Este un caz de agresiune a 
copilului? Va găsi că dialogul redat în imagini este real şi face 
parte dintr-un interviu televizat cu o fată despre obezitatea ei. 
Dar obezitatea nu este considerată o dizabilitate. „A ofensa pe 
cineva nu este un motiv să ştergi nimic, cu excepţia cazului în 
care este considerat un grup protejat, cum ar fi persoanele cu 
handicap, dar obezitatea nu este o dizabilitate, aşa că ar fi 
necesar să ştim dacă fata are vreun fel de problemă psiho-
mentală.” Este nevoie să decidă în 30 de secunde. Johan ar 
marca „Ignore”. 

Există o anumită categorie pe Facebook pentru a eticheta tot 
conţinutul care invită la auto-leziuni. În teorie, cu normele în 
mână, ar fi un caz de eliminare. Dar Johan subliniază: 
„Deoarece este un desen, susceptibilitatea este alta, există 
multe imagini de genul acesta pe Facebook care nu se şterg. 
Dacă vedem mai multe de acest gen, atunci avizăm superiorii 
ca să notifice autorităţile”, ceva ce se petrece numai cu 
conturile unor ţări. 

„Îmi amintesc acest caz”, spune Johan. „Este logo-ul Frontului 
Naţional de Eliberare din Corsica. Din anumite motive, într-o 
sesiune de formare săptămânală ni s-a spus că este o 
organizaţie teroristă, dar să nu-l marcăm cu o ştergere pentru 
terorism, care este o etichetă în sistemul său de revizuire, ci ca 
o ştergere generală fără a specifica de ce.” FLNC a renunţat la 
activitatea armată în 2014. (…) 

Acestea sunt cazuri mai mult sau mai puţin simple, de 
antrenare, care arată că deciziile sunt complexe. Regulile 
generale ale Facebook sunt publice, generale şi extinse, într-un 
exerciţiu recent de transparență, care totuşi se contrazice cu 
rutina de lucru din centrele de filtrare. Din lipsa timpului sau a 
calificării, Facebook încearcă să impună lucrătorilor săi reguli 
interne stricte pentru fiecare caz posibil, atât de precise încât 
uneori devin arbitrare.  

Moderatorii Facebook primesc în mod constant cazuri de 
utilizatori care insultă femeile în general sau pe vreuna în 
special. În acest caz, standardul public al Facebook este clar: 
„Nu sunt permise atacuri prin termeni denigratori legaţi de 
activităţi sexuale (de exemplu, târfă, căţea)”. Totuşi, aici 
întâlnim una dintre acele reguli nescrise denunţată de lucrători. 
„Dacă cuvântul căţea este scris într-o imagine, sau la 
fotografia unei femei, ca într-o memă, este şters, dar dacă o 
fată este etichetă drept curvă/căţea în comentariul unui post, 
nu se şterge.” De ce? „Ei bine, nu ştiu, asta cere clientul şi este 
necesar să respectăm regulile”, spune Albert. 

Hitler nu, Franco da  

„Dacă o persoană face comentarii pentru a-l lăuda pe Hitler, 
este ştearsă. Acelaşi comentariu făcut de un spaniol pentru a-l 
lăuda pe Franco este lăsat”, explică Albert despre ceea ce se 
petrece (cel puţin la sediul Facebook din Varşovia). „Fascismul 
este permis de Facebook”, spune Johan, unul dintre lucrătorii 
care a rezistat cel mai mult în acest birou. „Puteţi pune o 
pagină plină cu fotografii ale lui Mussolini sau Franco şi nu se 
petrece nimic, este permis în totalitate”, continuă el. 

Potrivit surselor cu experienţă în biroul din Varşovia, compania 
a ezitat în trecut asupra modului în care să trateze conţinutul 
legat de Hitler. „Mai întâi, ne-au spus că nu se şterge nicio 
fotografie sau comentariu asupra lui Hitler; apoi ne-au spus să 
îl marcăm ca fiind «deranjant» [conținut pe care minorii nu 
este permis să îl vadă], şi apoi ne-au spus să îl ştergem de tot”, 
explică el. 

María, o altă sursă consultată de eldiario.es, care a lucrat o lună 
în biroul de la Lisabona în 2017, spune că norma nu făcea 
teoretic distincţii între Franco sau Hitler. „Dar este adevărat 
că, în ceea ce îl privește Hitler şi nazismul sunt super-rigizi. Nu 
se pot posta fotografii de-ale lor fără să spui numele sau cine 
sunt. Dacă postaţi doar o imagine cu numele şi nu spuneţi 
«dictator» sau nu denunţați puţin ce a făcut, este nevoie să o 
eliminăm pentru că Facebook simte că îl lăudaţi”. 

Uneori lucrătorii au pus întrebări cu privire la aceste 
contradicţii. „Şefii îţi explică, desigur, unde pun limita. Că 
dacă vom începe să ştergem… unde spunem suficient. Este 
scuza pe care o invocă”, spune Albert. Apologia franchismului 
nu este o crimă în Spania, apologia nazismului este o crimă în 
Germania, dar regulile Facebook sunt libere, nu depind de 
legile fiecărei ţări în care au utilizatori. Se adaptează numai la 
fiecare limbă, însă politica de conţinut a Facebook este globală 
şi poartă ştampila americană. (…) 

Geopolitică în fiecare conţinut  

Atât Albert, cât şi Johan subliniază standardele duble şi o 
protecţie mai mare pentru anumite grupuri, indiferent de ce 
spun normele scrise. „Insultarea anumitor convingeri sau 
ideologii în unele situații este permisă, în altele nu. Există 
anumite credinţe sau ideologii care sunt protejate în mod 
special pe Facebook.” Primul, după experienţa lui Albert şi 
Johan, este „sionismul”. Cel puţin în biroul din Polonia, unde 
exterminarea evreilor în timpul nazismului a fost deosebit de 
tragică. Potrivit mărturiei sale, pe Facebook orice critică 
împotriva sionismului sau a politicii Israelului în Palestina riscă 
să fie identificată ca antisemitism. Apelul la boicotul Israelului 
pentru acţiunile sale în Palestina este interzis. „Campaniile 
Mişcării Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) sunt 
interzise pe Facebook. Nu sunt raportate prea mult, dar dacă 
cineva le raportează, este necesar să fie şterse” explică ei. 
„Nici măcar nu poţi numi asasin un soldat israelian care 
loveşte un copil palestinian. Un astfel de comentariu, de 
asemenea, este nevoie să-l ştergi.” 
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Înainte de a deveni analişti ai Facebook, lucrătorii fac un 
antrenament de două săptămâni pentru a-şi însuşi politicile de 
cenzură şi a face practică pe exemple. „În una dintre aceste 
sesiuni”, povesteşte Johan, „o fată a întrebat ce este 
sionsimul”. Răspunsul a fost că era „o minoritate persecutată în 
Palestina şi, deci, orice comentariu împotriva sionismului este 
necesar să fie eliminat”. În nicio politică publică a Facebook nu 
se regăsește această formulare, şi în normele interne nu este atât 
de clar în scris, dar sursele consultate asigură că acest climat 
este cel care se respiră zilnic la locul de muncă şi, prin urmare, 
are o influenţă directă asupra deciziilor care sunt luate în biroul 
de la Varşovia. 

Cum defineşte Facebook terorismul? „Actele premeditate de 
violenţă împotriva persoanelor sau a proprietăţii pentru a 
intimida populaţia civilă, guvernul sau organizaţiile 
internaţionale, cu scop politic, religios sau ideologic.” Unde 
pune limita Facebook? Unde spun SUA. Lucrătorii au acces la 
o listă a organizaţiilor teroriste elaborată de guvernul SUA. 
„Dacă un comentariu laudă o organizaţie sau cineva preia 
fotografia emblemei sale şi această organizaţie este pe listă, 
ştergem” ... „Acest aspect ridică probleme”, explică lucrătorii. 
„Există utilizatori care postează comentarii pe Facebook 
referitoare la anumite persoane sau grupuri, deoarece le 
consideră eroi ai grupurilor politice armate, care în multe ţări 
nu sunt consideraţi terorişti, ci gherilă sau soldaţi sau lideri, 
dar pe lista americanilor apar ca teroriste.” Ne-au fost date și 
exemple: Hamas în Palestina sau PKK în Turcia. Hamas nu 
este considerat un grup terorist de către Uniunea Europeană, 
care are propria sa listă de organizații teroriste. Dar ceea ce 
contează este lista SUA. 

Pentru a lua decizii privind un act de război sau despre un atac 
terorist, moderatorii este necesar să fie bine informaţi despre ce 
se petrece în fiecare zi în lume. Şefii îi avertizează prin e-mail 
despre evenimente care probabil le vor da de lucru: 
„Împuşcături într-o biserică din apropiere de Cairo, tot 
conţinutul ce arată atacul sau îl elogiază e necesar să fie 
eliminat. Clasificăm actul drept atac terorist,” spune un 
superior al analiştilor într-un e-mail intern la care a avut acces 
eldiario.es. (…) 

„Facebook apară interpretarea politică pe care o are SUA în 
lume”, spun Albert, Johan şi de asemenea María. „Şi celelalte 
ţări, nu contează”. Această asimetrie se aplică nu numai 
problemelor politice. „Am văzut videoclipuri ale copiilor din 
ţările arabe spunând în filme pe Facebook că se vor sinucide; 
aceasta nu este o problemă pentru Facebook. Dar dacă 
afirmația este făcută de un copil în SUA sau în Europa, ei 
anunţă autorităţile”, aşa cum compania promite că va face fără 
distincţie în normele sale publice. (…) 

Dacă un mic grup de elevi ai unui institut fac bullying 
(comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a 
cuiva, de umilire) prin Facebook, probabil alţi colegi nu 
îndrăznesc să-i denunţe şi tac. Deci bullying persistă. „În plus, 
ca să putem şterge cuiva profilul, şi nu numai conţinutul, este 
nevoie să încalce normele în peste 30% din postări”, explică 
Johan. „Să fim realişti: dacă am elimina toate profilele care 

hărțuiesc, reîmpart pornografie sau vând marihuana pe 
Facebook, ar fi nevoie să ştergem multe profile. Şi Facebook 
nu vrea să rămână fără utilizatori.” 

Precaritate şi traume: „Întâlnim aspecte care nu te-ar lăsa 
să dormi”  

„Noi acordăm toată valoarea muncii grele a revizorilor noştri 
de conţinut”, spune un purtător de cuvânt al Facebook la 
eldiario.es. „Toată lumea primeşte un salariu peste standardul 
de piaţă.” Angajaţii Facebook din Barcelona, Varşovia sau 
Lisabona sunt angajaţi prin intermediul unor companii de 
servicii pentru clienţi, cum ar fi Competence Call Center din 
Barcelona. Acest aspect permite companiei să se distanţeze 
legal de condiţiile sale de muncă, precum şi să crească, dar şi să 
reducă forţa de muncă cu lucrători temporari. Salariul variază 
în diverse birouri şi în diverse părţi din lume, pentru a se adapta 
la piaţa muncii din ţara respectivă a populaţiei imigrante care 
stăpâneşte diferite limbi de care este nevoie, ceea ce permite 
relocarea şi salarii mai mici. 

În fiecare centru, un grup de şefi analizează aleatoriu între 5% 
şi 10% din cazurile moderate de lucrători pentru a verifica dacă 
deciziile sunt conforme cu ceea ce li se cere. „Scopul este de a 
avea cel puţin 98% succes în fiecare lună”, spune Johan. 
„Dacă nu le ai, opţiunile de a urca o treaptă mai sus în funcţie 
sau de a primi bonusuri trimestriale sau lunare, se duc de 
râpă”, continuă el. Bonusurile nu depăşesc de obicei 100 de 
euro pe lună. 

Majoritatea moderatorilor Facebook sunt persoane tinere, fără o 
calificare specială, expuşi zilnic la ore de conţinut extrem de 
deranjant. „Există un psiholog pentru echipa de operatori, dar 
nu este obligatoriu să fie consultat… Venim în contact cu 
aspecte foarte puternice şi într-un ritm foarte stresant”, spune 
Johan. Pedofilia, crimele, hărțuirea de tot felul şi discursul de 
ură în toate direcţiile. Lucrătorii nu rezistă mult în post, de 
obicei pleacă repede, saturaţi. „Este o muncă foarte dură: am 
lucrat o lună şi ieşeam de acolo cu capul praf. Aceste 8 ore, 
cronometrate, consumând non-stop video şi fotografii în care 
de multe ori există pedofilie, atacuri asupra minorilor și 
animalelor... Plata este infimă”, spune María despre experienţa 
ei în biroul de la Lisabona. 

Unii lucrători au întreprins deja acţiuni în justiţie împotriva 
Facebook pentru provocarea daunelor psihologice derivate din 
sindromul stresului post-traumatic. Site-ul american de știri The 
Verge a publicat un amplu raport despre ororile pe care le 
trăiesc lucrătorii într-un alt centru Facebook, în Phoenix 
(SUA). 

Bonusurile lucrătorilor depind de rezistenţa lor la vizionarea 
videoclipurilor pe care ulterior le vor cenzura sau nu. „Am 
văzut creiere împrăştiate, am văzut copii morţi, am văzut 
soldaţi bătând civili până la moarte”, spune Johan. „Dacă nu 
eşti suficient de puternic pentru a viziona videoclipul până la 
sfârşit şi iei o decizie sub presiune, va avea consecinţe asupra 
calităţii muncii”, ceea ce înseamnă mai puţine prime şi 
compensaţii la sfârşitul lunii. De exemplu, „dacă cineva este în 
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foc într-un film, tocmai l-am marcat ca cenzurat pentru copii 
sub 18 ani. Dar, în cazul în care o persoană moare în film ca 
urmare a acelui foc, e necesar să-l ştergi. Deci, este necesar să 
fie urmărit video-ul până la sfârşit”. 

Google monitorizează ilegal oamenii, din 
cauza COVID-19 

        Cum am putut constata cu toţii pe pielea noastră, 
situaţia declanşată de coronavirus a însemnat un pas 
înainte în ceea ce priveşte monitorizarea populaţiei.

e la aplicaţiile instalate pe telefon care te alertau dacă 
te aflai în preajma unui posibil infectat, la stabilirea 
reţelelor de contacţi sau la urmărirea deplasărilor. 

Google – un actor principal. Compania a lansat un site care 
folosește date de locație anonime colectate de la utilizatorii de 
produse și servicii Google, pentru a arăta nivelul distanțării 
sociale din diverse locații. 

Site-ul comunitar „COVID-19 Rapoarte de mobilitate” prezintă 
tendințele datelor referitoare la populația din șase categorii: 
comerț cu amănuntul și recreere, alimentară și farmacie, 
parcuri, stații de tranzit, locuri de muncă și rezidențiale. Datele 
urmăresc modificările pe parcursul mai multor săptămâni, 
precum și cele recente, cu 48 până la 72 de ore înainte, 
acoperă pentru început 131 de țări, precum și județe individuale 
din anumite țări. 

Google spune că datele sunt colectate în ansamblu, mai degrabă 
decât la nivel individual și că nu va afișa un număr absolut de 
persoane care apar în parcuri sau magazine alimentare. Ideea 
este aceea de a contura procente, care evidențiază potențialele 
creșteri ale prezenței într-un anumit loc, susţine compania.

De exemplu, primele sale rapoarte afirmă că San Francisco a 
înregistrat o scădere de 72% în comerțul cu amănuntul și 
recreere, o scădere cu 55% a populației parcurilor și o creștere 
de 21% a populației rezidențiale între 16 februarie și 29 martie.

Noul site spune că folosește informații agregate și anonimizate 
din setarea „Istoricul locațiilor” din Google Maps și alte 
servicii, care „este oprit implicit”. Cu toate acestea, setările de 
urmărire a locațiilor Google au fost o sursă de confuzie de
lungul anilor – în aprilie 2019, Todd Haselton de la CNBC a 
descoperit că Google îi urmărea locația de ani de zile fără ca 
acesta să-și dea seama și a explicat cum să oprească urmărirea.

În octombrie 2019, oficialii australieni au acuzat Google că au 
înșelat consumatorii în 2018 și mai devreme despre setările 
necesare pentru a opri urmărirea locației. 

 

 

D

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

am marcat ca cenzurat pentru copii 
sub 18 ani. Dar, în cazul în care o persoană moare în film ca 

Deci, este necesar să 

Google monitorizează ilegal oamenii, din  

Cum am putut constata cu toţii pe pielea noastră, 
situaţia declanşată de coronavirus a însemnat un pas 

ceea ce priveşte monitorizarea populaţiei.  

e la aplicaţiile instalate pe telefon care te alertau dacă 
te aflai în preajma unui posibil infectat, la stabilirea 
reţelelor de contacţi sau la urmărirea deplasărilor.  

lansat un site care 
ște date de locație anonime colectate de la utilizatorii de 

și servicii Google, pentru a arăta nivelul distanțării 

19 Rapoarte de mobilitate” prezintă 
ția din șase categorii: 

ț cu amănuntul și recreere, alimentară și farmacie, 
ții de tranzit, locuri de muncă și rezidențiale. Datele 

urmăresc modificările pe parcursul mai multor săptămâni, 
48 până la 72 de ore înainte, și 
țări, precum și județe individuale 

Google spune că datele sunt colectate în ansamblu, mai degrabă 
și că nu va afișa un număr absolut de 

apar în parcuri sau magazine alimentare. Ideea 
țiază potențialele 

un anumit loc, susţine compania. 

De exemplu, primele sale rapoarte afirmă că San Francisco a 
țul cu amănuntul și 

ției parcurilor și o creștere 
ției rezidențiale între 16 februarie și 29 martie. 

ște informații agregate și anonimizate 
țiilor” din Google Maps și alte 

”. Cu toate acestea, setările de 
țiilor Google au fost o sursă de confuzie de-a 
în aprilie 2019, Todd Haselton de la CNBC a 

ția de ani de zile fără ca 
și dea seama și a explicat cum să oprească urmărirea. 

În octombrie 2019, oficialii australieni au acuzat Google că au 
șelat consumatorii în 2018 și mai devreme despre setările 

 
Trump declanșează Războiul împotriva 
coloșilor tehnologiei Google 
«Sunt controlați de Extrema Stângă!»

        Mișcarea lui Donald Trump, în plin an electoral, este 
una cu două tăișuri: poate spori substanțial simpatia 
cercurilor de dreapta, dar îi poate fi 
uriașei influențe pe care o au „inamicii”.

esajul președintelui a venit la câteva ceasuri după ce 
au apărut informații despre faptul că Departamentul 
de Justiție lucrează la o acțiune legală anti

împotriva Google. 

Există de mai multă vreme în spațiul politic temerea că Google, 
alături de Facebook și Amazon, au monopolizat cu totul 
domeniile lor de activitate, ucigând practic orice concuren

Procurorii Generali ai statelor americane colaborează cu 
Departamentul de Justiție la redactarea unor proiecte de acțiuni 
similare în justiție, ca urmare a violării de către Google a 
legislației anti-trust. 

Procurorul General al Texasului, Ken Paxton, este liderul 
coaliției celor 51 de Procurori Generali în acest de
Bloomberg. 

Google a declarat că participă la „investiga
de Departamentul de Justiție și Procurorul General Paxton
că va continua să ofere „servicii care ajută consumatorii, 
sprijină mii de afaceri și favorizează o 

Faptul că Departamentul de Justiție lucrează la o acțiune anti
trust nu înseamnă că acesta se va și finaliza printr
justiție. 

Autoritățile au investigat Google și în 2013, pentru motive 
similare, iar acțiunea nu s-a încheiat în instan
preşedinte era Obama și acum este Trump.

„Stânga Radicală comandă și controlează total Facebook, 
Instagram, Twitter și Google. Administrația lucrează la 
remedierea acestei situații ilegale. Rămâneți pe fază și trimiteți 
nume și evenimente”, a scris Trump în data de 16 mai pe 
Twitter. 
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 Trump lovește în imperialismul american: 
„Nu a spus Colin Powell că Irakul are 

arme de distrugere în masă? Nu avea, dar 
totuși am plecat la RĂZBOI!”

 

Jurn. Daniel ROXIN

Pentru mulți, declarațiile lui Donald Trump par adeseori 
iresponsabile. Căci cum ai putea, ca lider al celui mai puternic 
stat, să recunoști public că țara ta a distrus o altă țară în urma 
unei minciuni pe care tot America a promovat-
Cum să îți tai craca de sub picioare cu atâta nonșalanță și să 
spui printre rânduri că, de fapt, America dorea să pună mâna pe 
petrolul irakian și căuta un pretext pentru a invada Irakul?

Era o vreme când râdeam și eu de el atunci când făcea astfel de 
declarații. Doar că între  timp am început să cred că în spatele 
multora dintre „gafele” sale se ascunde un plan elaborat de 
anihilare a intereselor globaliste și neomarxiste ale unei așa
zise „elite” financiare și politice care se dovedește un pericol 
nu doar pentru securitatea globală, ci și pentru securitatea și 
libertatea Americii. 

A încercat ceva similar și John F. Kennedy, în urmă cu aproape 
60 de ani, când a vorbit public despre existența unor societăți 
secrete care au pus mâna pe SUA, pentru ca la scurt timp după 
aceea să fie asasinat… (Audio cu dezvăluirile lui Kennedy 
AICI) 

Principala diferența dintre Kennedy și Trump pare să fie aceea 
că actualul președinte are și spate puternic, atât în politică cât și 
în armată sau servicii, dovadă că încă nu i-a căzut capul. Cu 
siguranță și în SUA sunt mulți oameni puternici care nu vor o 
dictatură neomarxistă mascată în democrație liberală.

Și acum să vorbim despre acuza incendiară făcută de Donald 
Trump pe Twitter, ieri, la adresa lui Colin Powell
secretar de stat al SUA din 16 ianuarie 2001 și până în aprilie 
2005, șef al Statului Major interarme în timpul administrației 
lui George Bush, a condus armata americană în timpul 
Războiului din Golf  – Kuweit și Irak, 1991). 
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șef al Statului Major interarme în timpul administrației 

i George Bush, a condus armata americană în timpul 

Colin Powell

Iată ce a spus Trump (mai jos pute
engleză): „Colin Powell, care a fost foarte responsabil pentru 
intrarea noastră în dezastruosul Război din Orientul 
Mijlociu, tocmai a anunțat că va vota pentru „Adormitul” Joe 
Biden. Nu a spus Powell că Irakul are „arme de distrugere în 
masă?” Nu avea, dar totuși am plecat la RĂZBOI!”

Trebuie remarcat faptul că, în întregul mandat al lu
Trump, SUA nu au declanșat vreun nou război și nu s
implicat în niciun alt război decât cele existente deja. Mai mult 
decât atât, Trump a insistat pentru retragerea americanilor de pe 
mai multe fronturi de război și, cu toate acestea, este cons
un pericol pentru securitatea mondială.

Pentru comparație, ca să vedeți cum se fac jocurile globaliste, 
premiatul Nobel pentru Pace Barack Obama (din tabăra 
neomarxistă), deși a avut un rol semnificativ, prin acțiunile 
sale, în declanșarea așa-numitei Primăveri Arabe, cu consecin
dezastruoase pentru mai multe țări din Orientul Mijlociu, este 
privit și astăzi ca un pacificator. Hmmm! 

Analizând toate aceste date, eu cred că afirma
vizează în mod clar lovirea intereselor neomarxi
americani, chiar dacă, în aparență, pare că lovește și în 
interesele Americii atunci când ne spune că acel război a fost o 
mascaradă și că ținta reală a fost petrolul irakian și plantarea la 
Bagdad a unui regim politic aservit intereselor liderilor 
americani din acea vreme. 

Toate acestea ne arată că războiul din SUA zilelor noastre, a 
cărui țintă este fotoliul de la Casa Albă, este unul foarte dur, 
fără menajamente, pentru că miza reală este controlul nu doar 
asupra Americii, ci și asupra unei mari felii
două tabere au, în mod limpede, viziuni diferite asupra lumii. 
Cea a lui Trump vorbește despre patriotism, național și valori 
conservatoare, iar cealaltă, a lui Biden, Soros 
Clinton este în primul rând vocea minorită
sexuale) și a neomarxismului cultural. 
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Colin Powell 

(mai jos puteți vedea și originalul în 
„Colin Powell, care a fost foarte responsabil pentru 

dezastruosul Război din Orientul 
țat că va vota pentru „Adormitul” Joe 

Biden. Nu a spus Powell că Irakul are „arme de distrugere în 
și am plecat la RĂZBOI!” 

Trebuie remarcat faptul că, în întregul mandat al lui Donald 
șat vreun nou război și nu s-au 

implicat în niciun alt război decât cele existente deja. Mai mult 
decât atât, Trump a insistat pentru retragerea americanilor de pe 

și, cu toate acestea, este considerat 
un pericol pentru securitatea mondială. 

ție, ca să vedeți cum se fac jocurile globaliste, 
premiatul Nobel pentru Pace Barack Obama (din tabăra 

și a avut un rol semnificativ, prin acțiunile 
ei Primăveri Arabe, cu consecințe 

țări din Orientul Mijlociu, este 
și astăzi ca un pacificator. Hmmm!  

Analizând toate aceste date, eu cred că afirmațiile lui Trump 
vizează în mod clar lovirea intereselor neomarxiștilor 

ță, pare că lovește și în 
interesele Americii atunci când ne spune că acel război a fost o 

și că ținta reală a fost petrolul irakian și plantarea la 
Bagdad a unui regim politic aservit intereselor liderilor 

Toate acestea ne arată că războiul din SUA zilelor noastre, a 
țintă este fotoliul de la Casa Albă, este unul foarte dur, 

fără menajamente, pentru că miza reală este controlul nu doar 
și asupra unei mari felii din Planetă. Iar cele 

două tabere au, în mod limpede, viziuni diferite asupra lumii. 
ște despre patriotism, național și valori 

conservatoare, iar cealaltă, a lui Biden, Soros și a familiei 
Clinton este în primul rând vocea minorităților (etnice și 
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The  Guardian: OMS și unele guverne au 
modificat politici în cazul Covid

baza unor date suspecte ale unei companii 
fantomă din SUA 

 
 

               O investigație a cotidianului The Guardian
din Regatul Unit înființat în anul 1821, care are un tiraj de 
351.031 exemplare zilnic), arată că OMS (Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii) și guvernele unor țări au modificat 
politici și tratamente în cazul coronavirusului pe baza 
datelor eronate furnizate de o firmă de analize pu
cunoscută din SUA. 

ompania de analizare a datelor medicale 
Surgisphere din SUA, printre angaja

figurează un scriitor de literatură științifico-fantastică 
model pentru conținut destinat adulților, a furnizat date pentru 
numeroase studii despre Covid-19, dar până acum nu a putut 
explica în mod adecvat sursele datelor ori metodologia pe care 
a folosit-o. 

Datele pe care compania pretindea că le-a obținut de la peste o 
mie de spitale din întreaga lume au format baza unor articole 
științifice care au condus la modificări ale politicilor privind 
tratamentele în cazul Covid-19 în țări latino-
asemenea, datele au condus la decizia OMS și a unor institute 
de cercetare din diverse țări de oprire a testelor cu 
medicamentul hidroxiclorochină.  

Toate astea în condiţiile în care Didier Raoult, un mare savant 
francez, a obţinut în clinica lui (făcând şi un studiu medical 
riguros pe această temă), o rată de vindecare formidabilă cu 
hidroxiclorochina. 

Această situaţie generează dubii și asupra studiilor unor reviste 
prestigioase, Două dintre principalele publicații m
lume – The Lancet și New England Journal of Medicine
publicat studii elaborate pe baza datelor furnizate de firma de 
analizare a datelor medicale Surgisphere. 

Printre autorii analizelor se numără directorul companiei, 
Sapan Desai. 

Un audit independent asupra provenienței și validității datelor a 
fost comandat de autori neafiliați companiei Surgisphere
contextul preocupărilor generate asupra credibilită
date. 

Principalele informații descoperite prin investigația cotidianului 
The Guardian sunt: 

- în urma verificărilor efectuate în materialele publice despre 
angajaţii companiei Surgisphere sunt doar pu
niciuna; 

       C
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și unele guverne au 
modificat politici în cazul Covid-19 pe 

baza unor date suspecte ale unei companii 

The Guardian (un ziar 
țat în anul 1821, care are un tiraj de 

351.031 exemplare zilnic), arată că OMS (Organizaţia 
și guvernele unor țări au modificat 

și tratamente în cazul coronavirusului pe baza 
or eronate furnizate de o firmă de analize puțin 

ompania de analizare a datelor medicale 
din SUA, printre angajații căreia 

fantastică și un 
ținut destinat adulților, a furnizat date pentru 

19, dar până acum nu a putut 
atelor ori metodologia pe care 

ținut de la peste o 
mie de spitale din întreaga lume au format baza unor articole 
științifice care au condus la modificări ale politicilor privind 

-americane. De 
și a unor institute 

țări de oprire a testelor cu 

Toate astea în condiţiile în care Didier Raoult, un mare savant 
cez, a obţinut în clinica lui (făcând şi un studiu medical 

riguros pe această temă), o rată de vindecare formidabilă cu 

și asupra studiilor unor reviste 
ții medicale din 

New England Journal of Medicine – au 
publicat studii elaborate pe baza datelor furnizate de firma de 

Printre autorii analizelor se numără directorul companiei, 

ței și validității datelor a 
Surgisphere, în 

contextul preocupărilor generate asupra credibilității bazei de 

ții descoperite prin investigația cotidianului 

în urma verificărilor efectuate în materialele publice despre 
sunt doar puține date ori 

- pagina de LinkedIn a companiei are mai pu
persoane care urmăresc conținutul, iniţial prezen
angajați, lista a fost redusă la trei angajați;

- deși Surgisphere susține că deține una dintre cele mai mari 
baze de date despre spitale din lume, aproape că nu are deloc 
prezență online; 

- secțiunea de contacte a site-ului 
mesajele către o platformă WordPress a unui site de 
criptomonede, generând dubii asupra posibilită
se alătura bazei de date; 

- Sapan Desai figurează în trei procese de malpraxis medical, 
care nu au legătură cu baza de date a 
catalogat acuzațiile care i-au fost aduse drept „

- în anul 2008, Desai a lansat o campanie pentru colectarea de 
fonduri pe site-ul Indiegogo, promovând ceea ce a numit drept 
„un dispozitiv portabil de amplificare cognitivă de viitoare 
generație care poate ajuta la realizarea a ceea ce nu se credea a 
fi vreodată posibil”; dispozitivul nu a fost realizat;

- pagina de Wikipedia a lui Sapan Desai a fost 
adresarea întrebărilor referitoare la Surgisphere

Iată deci, cum se fac unele „studii ştiinţifice” şi pe ce „baze 
reale” se adoptă anumite măsuri importante pentru populaţie.

 „POPULAŢIA LUMII TREBUIE 
REDUSĂ CU 50%. NUMAI AŞA 

NAŢIUNILE VOR INTRA ÎN NOUA 
ORDINE MONDIALĂ”

          În imagine: Zbigniew Brzezinski (1928 
mai aprig globalist – în imagine alaturi de Henry Kissinger 
și Madeleine Albright. El a spus: „Astăzi este infinit mai 
ușor să omori un milion de oameni decât să controlezi un 
milion de oameni”. 

itate ale unor oameni celebri, respectaţi de întreaga 
omenire ridică multe semne de întrebare. Teoriile 
conspiraţiei cu privire la viruşii concepuţi în laborator 

pentru decimarea omeniri ar putea fi adevărate dacă ar fi să 
considerăm ca adevărate vorbele acestor oameni.
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pagina de LinkedIn a companiei are mai puțin de 100 de 
ținutul, iniţial prezenta șase 

ți, lista a fost redusă la trei angajați; 

ține că deține una dintre cele mai mari 
baze de date despre spitale din lume, aproape că nu are deloc 

ului Surgisphere direcționa 
mesajele către o platformă WordPress a unui site de 
criptomonede, generând dubii asupra posibilității spitalelor de a 

Sapan Desai figurează în trei procese de malpraxis medical, 
care nu au legătură cu baza de date a Surgisphere. Desai a 

au fost aduse drept „nefondate”; 

în anul 2008, Desai a lansat o campanie pentru colectarea de 
ul Indiegogo, promovând ceea ce a numit drept 

„un dispozitiv portabil de amplificare cognitivă de viitoare 
ție care poate ajuta la realizarea a ceea ce nu se credea a 

fi vreodată posibil”; dispozitivul nu a fost realizat; 

a lui Sapan Desai a fost ștearsă după 
Surgisphere. 

nele „studii ştiinţifice” şi pe ce „baze 
reale” se adoptă anumite măsuri importante pentru populaţie. 

„POPULAŢIA LUMII TREBUIE 
REDUSĂ CU 50%. NUMAI AŞA 

NAŢIUNILE VOR INTRA ÎN NOUA 
ORDINE MONDIALĂ” 

 

În imagine: Zbigniew Brzezinski (1928 – 2017), cel 
în imagine alaturi de Henry Kissinger 

și Madeleine Albright. El a spus: „Astăzi este infinit mai 
șor să omori un milion de oameni decât să controlezi un 

itate ale unor oameni celebri, respectaţi de întreaga 
omenire ridică multe semne de întrebare. Teoriile 
conspiraţiei cu privire la viruşii concepuţi în laborator 

pentru decimarea omeniri ar putea fi adevărate dacă ar fi să 
considerăm ca adevărate vorbele acestor oameni. 
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Roosevelt, Grobaciov, Kissinger, Rockeffeler sau chiar Bill 
Gates au făcut mai multe declaraţii îngrijorătoare, care au fost 
cuprinse într-un material cel puţin interesant. 

Declaraţiile oamenilor care conduc lumea: 

„Graviditatea ar trebui să fie o crima împotriva societăţii, cu 
excepţia cazului în care părinţii deţin un permis de la guvern. 
Toţi potenţialii părinţi ar trebui să fie indemnati la a folosi 
produse chimice contraceptive, guvernul furnizand antidoturi 
cetăţenilor alesi pentru fertilizare” – David Brower, directorul 
executiv Sierra Club 

„Societatea nu face nicio afacere, dacă permite degeneraţilor 
să-şi perpetueze specia” – Theodore Roosevelt 

„O populaţie totală mondială de 250-300 de milioane de 
persoane, cu 95% mai puţin decât în prezent, ar fi ideală” – Ted 
Turner, intr-un interviu pentru revista Audubon. 

Henry Kissinger este în evidență, spunând: „Depopularea ar 
trebui să fie maxima prioritate a politicii externe a Statelor 
Unite.” ~ Memoriu de securitate națională 200. 

„Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii 
externe faţă de lumea a treia, pentru că economia SUA va 
necesita cantitati tot mai mari de minerale din străinătate, în 
special din ţările mai puţin dezvoltate. Persoanele în vârstă sunt 
consumatori inutili. Populaţia lumii trebuie să fie redusa cu 
50%„ – Dr. Henry Kissinger 

Obiectivul Națiunilor Unite (globalist) este reducerea selectivă 
a populației prin încurajarea avortului, sterilizarea forțată și 
controlul reproducerii umane, și consideră două treimi din 
populația umană drept exces de bagaje, cu 350 de persoane care 
trebuie eliminate pe zi.»~ Jacque Yves Cousteau, cercetător 
subacvatic și unul dintre marii gânditori din istoria europeană. 

„Există o singură temă în spatele eforturilor noastre: trebuie sa 
reducem nivelul populaţiei. Iar guvernele trebuie sa ne 
foloseasca metodele pentru a obtine rezultate curate si 
frumoase, sau vor primi mizeria pe care o avem în El Salvador, 
sau în Iran sau în Beirut. Populaţia este o problemă politică. 
Odată ce populaţia este scapata de sub control, este nevoie de 
guvern autoritar, chiar fascist, pentru reducerea ei…. 
Programul nostru în El Salvador nu a functionat. Nu am avut 
infrastructura care să-l susţină. Au fost al naibii de multi 
oameni … Pentru a reduce într-adevăr populaţia, rapid, va 
trebui să trimiteti toţi bărbaţii la luptă şi sa ucideti un număr 
semnificativ de femei fertile …Cel mai rapid mod de a reduce 
populatia este prin foamete, ca şi în Africa, sau prin boli cum ar 
fi Moartea Neagra ” – Thomas Ferguson, Departamentul de 
Stat pentru Populaţie. 

„În căutarea unui nou duşman care să ne unească, ne-a venit 
ideea cu poluarea, ameninţarea încălzirii globale, lipsa apei, 
foametea şi potrivirea proiectelor de lege dupa ele…. Dar , 
uneori, în desemnarea lor ca inamic, cădem în capcana de a 

confunda simptomele de cauze. Toate aceste pericole sunt 
cauzate de intervenţia umană şi numai prin schimbarea 
atitudinilor şi a comportamentului oamenilor acestea pot fi 
depăşite. Atunci inseamna ca inamicul real este chiar 
umanitatea” – Alexander King, Bertrand Schneider – Fondator 
şi respectiv secretar, Clubul de la Roma, „Prima revoluţie 
globală” Pag 104-105, 1991. 

„Un cancer este o multiplicare necontrolată a celulelor, iar 
explozia demografică este o multiplicare necontrolată de 
oameni … Noi trebuie să mutam eforturile noastre de la 
tratarea simptomelor la extirparea cancerului. Operaţiunea va 
cere multe decizii aparent brutale şi lipsite de inimă” – Paul 
Ehrlich , profesr la Stanford,în cartea : „Bomba numita 
Populaţie” 

„Eu cred că suprapopularea umană este problema fundamentală 
pe Pământ astăzi. Noi, oamenii, am devenit o boala: „Virusul-
Om”. Primele mele trei obiective principale ar fi : reducea 
populatiei umane la aproximativ 100 de milioane în întreaga 
lume, distrugerea infrastructurii industriale şi in al treilea rand 
sa vad cat mai multe zone pustii” – Dave Foreman 

„Noi trebuie să vorbim mai clar despre sexualitate, 
contracepţie, despre avort, despre valoarea controlului 
populatiei, deoarece, pe scurt, criza ecologică este criza 
populaţiei. Reduceti populaţia cu 90%, iar apoi nu vor mai mai 
fi suficienti oameni pentru a face atat de multe daune 
ecologice” – Mihail Gorbaciov 

„Suntem pe punctul de a realiza o transformare la nivel 
mondial. Tot ce avem nevoie este o criza majora credibila şi 
naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială” – David 
Rockefeller 

„Nimeni nu va intra în Noua Ordine Mondială decat in cazul în 
care el sau ea va face o promisiune pentru a se închina lui 
Lucifer. Nimeni nu va intra în New Age cu excepţia cazului în 
care el va lua o iniţiere luciferica” – David Spangler, director al 
Iniţiativei Planetare, Organizaţia Naţiunilor Unite si unul din 
fondatorii curentului New Age 

„Astăzi lumea are 6.8 miliarde de oameni (declaraţia a fost 
făcută în urmă cu câţiva ani). Si ar putea creste până la 
aproximativ nouă miliarde. Acum, dacă am face o treabă foarte 
eficienta cu noile vaccinuri, cu asistenţa medicală, cu serviciile 
de sănătate si control a reproducerii, am putea reduce aceste 
cifre cu 10 sau chiar 15 %..!” – Bill Gates. Articol publicat in 04 
Apr 2012 de Antena 3.ro 
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În timpul „Gripei Spaniole” din 1918, 
doar cei vaccinați au murit

             Istoria ne spune că gripa spaniolă din 1918 a ucis 
între 50 – 100 de milioane de oameni.  

a vremea respectivă, surse medicale și farmaceutice au 
descris-o drept CEA MAI groaznică epidemie de la 
Ciuma Neagră din 1347, care a ucis aproximativ 25

de milioane de oameni. 

În cartea, Vaccination Condemned (Vaccinarea Condamnată), 
de Eleanor McBean, dr., ND, autorul descrie, în detali
experiențele personale și de familie din timpul pandemiei 
„Gripei spaniole” din 1918. Experiența lui McBean despre 
„gripa spaniolă” din 1918, în calitate de reporter 
supraviețuitor nevaccinat, necesită revizuirea bazei istorice a 
evenimentului, nu ca „ teorie a conspirației ”, ci cu dovezi

În urmă cu câțiva ani, am dat peste o altă carte a lui Eleanor 
McBean: „Vaccination … The Silent Killer” 
(“Vaccinul…Ucigașul tăcut”). McBean oferă dovezi că 
evenimentele istorice ale „gripei spaniole” din 1918 nu
doar compromise, ci s-a întâmplat același lucru și pentru cele 
ale epidemiilor de poliomielită și gripă porcină. 

Spania, țapul ispășitor 

Spania a fost neutră în timpul primului război mondial 
și-a cenzurat presa, spre deosebire de țările com
urmare, Spania a fost prima care a raportat epidemia de gripă 
din 1918 și lumea a considerat Spania ca sursa epidemiei. 
Astfel, se naște „gripa spaniolă”. 

Vaccinarea experimentală pe militari în Fort Riley, Kansas.

În pregătirea pentru primul război mondial, un experiment 
masiv de vaccinare care a implicat numeroase vaccinuri 
dezvoltate anterior a avut loc pe militarii din Fort Riley, 
Kansas, unde a fost raportat primul caz de „gripă spaniolă”.

Primul Război Mondial și testarea masivă pe subiecț

Noua industrie farmaceutică, sponsorizată de „Rockefeller 
Institute for Medical Research”, a avut la disponizi
– o cantitate mare de subiecți umani pentru teste. Furnizat de 
armata SUA, grupul de subiecți pentru teste a crescut cu peste
milioane de bărbați. 

Vaccinul împotriva meningitei: Începutul masacrului.

L
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În timpul „Gripei Spaniole” din 1918, 
ți au murit 

Istoria ne spune că gripa spaniolă din 1918 a ucis 

i farmaceutice au 
o drept CEA MAI groaznică epidemie de la 

Ciuma Neagră din 1347, care a ucis aproximativ 25-30 

În cartea, Vaccination Condemned (Vaccinarea Condamnată), 
de Eleanor McBean, dr., ND, autorul descrie, în detaliu, 

țele personale și de familie din timpul pandemiei 
ța lui McBean despre 

„gripa spaniolă” din 1918, în calitate de reporter și de 
țuitor nevaccinat, necesită revizuirea bazei istorice a 

ției ”, ci cu dovezi 

țiva ani, am dat peste o altă carte a lui Eleanor 
McBean: „Vaccination … The Silent Killer” 

șul tăcut”). McBean oferă dovezi că 
evenimentele istorice ale „gripei spaniole” din 1918 nu au fost 

și lucru și pentru cele 
 

Spania a fost neutră în timpul primului război mondial și NU 
țările combatante. Ca 

urmare, Spania a fost prima care a raportat epidemia de gripă 
și lumea a considerat Spania ca sursa epidemiei. 

Vaccinarea experimentală pe militari în Fort Riley, Kansas. 

ăzboi mondial, un experiment 
masiv de vaccinare care a implicat numeroase vaccinuri 
dezvoltate anterior a avut loc pe militarii din Fort Riley, 
Kansas, unde a fost raportat primul caz de „gripă spaniolă”. 

și testarea masivă pe subiecți umani 

Noua industrie farmaceutică, sponsorizată de „Rockefeller 
Institute for Medical Research”, a avut la disponiziție ceva nou 

ți umani pentru teste. Furnizat de 
ți pentru teste a crescut cu peste 6 

Vaccinul împotriva meningitei: Începutul masacrului. 

Autopsiile de după război au dovedit că gripa din 1918 NU a 
fost deloc o „ gripă ” . A fost cauzată de dozele aleatorii ale 
unui „ vaccin meningitic bacterian ” experimental , car
prezent, imită simptomele asemănătoare gripei. Atacurile 
masive, multiple, cu vaccinuri suplimentare asupra sistemului 
imunitar nepregătit al soldaților și civililor au creat un 
„masacru”. Cei care nu au fost vaccina

Atunci … cum au murit civilii? 

1. Primul război mondial s-a încheiat mai devreme decât era de 
așteptat, lăsând cantități enorme de vaccinuri experimentale 
neutilizate. 

2. Temându-se că soldații care vin acasă vor răspândi boli în 
familiile lor, guvernul SUA a lansat cea mai mare campanie de 
„frică” din istorie, ca să încurajeze vaccinarea. Ei au folosit 
populația umană ca laborator de cercetare și dezvoltare pentru a 
testa, pe teren, vaccinurile experimentale.

3. Zeci de milioane de civili au murit la fel ca sol

4. În loc să oprească vaccinurile, medicii le
promovând marea „gripă spaniolă din 1918”. Drept urmare, 
DOAR VACCINAȚII AU MURIT. 

„Șapte bărbați au căzut morți în cabinetul unui medic după ce 
au fost vaccinați. Au fost trimise scriso
au fost uciși pe câmpul de luptă”. 

Eleanor McBean, Minnesota Wellness Directory

Soldaților americani din primul război mondial li s
administrat 14-25 de vaccinuri experimentale netestate la 
câteva zile unul de celălalt, ceea ce
intensificate de TOATE bolile simultan. Medicii au numit
boală nouă și au continuat să suprime simptomele cu 
medicamente suplimentare sau vaccinuri

Înșelăciunea și secretul au o istorie lungă

În exemplele date anterior pe blog „ COVID
din Istoria înșelăciunii și secretului” , istoria este plină de 
minciuni intenționate spuse publicului fie „să salveze 
aparențele”, fie să înșele în scopuri nefaste. „Gripa spaniolă” 
din 1918 nu a făcut excepție. 

Înapoi la Covid-19: Modelele Ferguson sunt false 

Omul de știință britanic și profesorul Neil Ferguson de la 
Colegiul Imperial din Londra ( acela
Londra finanțat de Fundația Bill Gates) a fost responsabil 
pentru dezvoltarea modelelor matemati
pandemie pentru COVID-19. 
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Autopsiile de după război au dovedit că gripa din 1918 NU a 
fost deloc o „ gripă ” . A fost cauzată de dozele aleatorii ale 
unui „ vaccin meningitic bacterian ” experimental , care până în 
prezent, imită simptomele asemănătoare gripei. Atacurile 
masive, multiple, cu vaccinuri suplimentare asupra sistemului 

ților și civililor au creat un 
„masacru”. Cei care nu au fost vaccinați, nu au fost afectați. 

a încheiat mai devreme decât era de 
șteptat, lăsând cantități enorme de vaccinuri experimentale 

ții care vin acasă vor răspândi boli în 
ansat cea mai mare campanie de 

„frică” din istorie, ca să încurajeze vaccinarea. Ei au folosit 
ția umană ca laborator de cercetare și dezvoltare pentru a 

testa, pe teren, vaccinurile experimentale. 

3. Zeci de milioane de civili au murit la fel ca soldații. 

4. În loc să oprească vaccinurile, medicii le-au intensificat, 
promovând marea „gripă spaniolă din 1918”. Drept urmare, 

Șapte bărbați au căzut morți în cabinetul unui medic după ce 
ți. Au fost trimise scrisori către familiile lor că 

Eleanor McBean, Minnesota Wellness Directory 

ților americani din primul război mondial li s-au 
25 de vaccinuri experimentale netestate la 

câteva zile unul de celălalt, ceea ce a declanșat cazuri 
intensificate de TOATE bolile simultan. Medicii au numit-o 

și au continuat să suprime simptomele cu 
medicamente suplimentare sau vaccinuri 

șelăciunea și secretul au o istorie lungă 

În exemplele date anterior pe blog „ COVID 19: Un alt capitol 
șelăciunii și secretului” , istoria este plină de 
ționate spuse publicului fie „să salveze 

țele”, fie să înșele în scopuri nefaste. „Gripa spaniolă” 

elele Ferguson sunt false și înșelătoare 

știință britanic și profesorul Neil Ferguson de la 
Colegiul Imperial din Londra ( același Colegiu Imperial din 

țat de Fundația Bill Gates) a fost responsabil 
pentru dezvoltarea modelelor matematice computerizate de 
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Lumea a urmat sfaturile lui Ferguson, totuși s-a dovedit că toate 
modelele sale sunt excesiv de exagerate și înșelătoare.

De exemplu, Ferguson a prezis că Suedia va suferi 100.000 de 
decese până în iunie 2020. Până în prezent, Suedia a atins un 
nivel de 2.854 de decese în total. 

Media cenzurează punctele de vedere care nu se conformează

Mass-media, Facebook, Google, YouTube și alte puncte de 
comunicare „private” au devenit „gardienii” (cenzori) ai 
informațiilor. 

Pe 26 aprilie 2020, Twitter a suspendat contul unei companii de 
biotehnologie cotate la bursă pentru schimbul de informa
despre o terapie cu lumină UV nemedicinală pentru COVID
19. YouTube a eliminat, de asemenea, un videoclip care 
demonstrează modul în care funcționează tehnologia.

„(YouTube) va interzice videoclipurile care contravin 
orientărilor OMS cu privire la pandemie sau care împărtă
remedii false sau nedovedite pentru Coronavirus.”

CEO Susan Wojcicki – YouTube 

NewsGuard a clasificat recent Mercola.com drept 
pentru că a raportat că virusul COVID s-ar putea răspândi din 
laboratorul de nivel 4 al biosecurității din orașul Wuhan, China.

Industria Farmaceutică deține și controlează medicii

„Verificarea faptelor” este adesea furnizată de scriitori plăti
de companiile farmaceutice și nu din surse verificate, 
independente. 

„ Profesia medicală este cumpărată de industria farmaceutică, 
nu numai în ceea ce privește practica medicinii, ci și în ceea ce 
privește predarea și cercetarea. Instituțiile academice din 
această țară își permit să fie agenții plătiți ai industriei 
farmaceutice. Cred că este rușinos ”. 

Arnold Relman, Fost editor al New England Journal of 
Medicine 

Nivelul mortalității cauzate de boli infecțioase scădeau înain
de introducerea vaccinărilor 

Promotorii vaccinurilor susțin că vaccinurile au eliminat 
majoritatea bolilor infecțioase. Istoria ne spune o altă poveste. 
Începutul secolului al XX-lea a introdus o igienă îmbunătă
(canalizare), stații de tratare a apei și o nutriție mult 
îmbunătățită. 

Graficele eșantion de mai sus arată că bolile infecțioase, cum ar 
fi rujeola, tusea convulsivă, difteria, febra tifoidă 
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a dovedit că toate 
și înșelătoare. 

De exemplu, Ferguson a prezis că Suedia va suferi 100.000 de 
iunie 2020. Până în prezent, Suedia a atins un 

Media cenzurează punctele de vedere care nu se conformează 

și alte puncte de 
comunicare „private” au devenit „gardienii” (cenzori) ai 

Pe 26 aprilie 2020, Twitter a suspendat contul unei companii de 
biotehnologie cotate la bursă pentru schimbul de informații 
despre o terapie cu lumină UV nemedicinală pentru COVID-
19. YouTube a eliminat, de asemenea, un videoclip care 

ționează tehnologia. 

„(YouTube) va interzice videoclipurile care contravin 
orientărilor OMS cu privire la pandemie sau care împărtășesc 
remedii false sau nedovedite pentru Coronavirus.” 

drept știri false 
ar putea răspândi din 

ții din orașul Wuhan, China. 

ține și controlează medicii 

furnizată de scriitori plătiți 
și nu din surse verificate, 

„ Profesia medicală este cumpărată de industria farmaceutică, 
ște practica medicinii, ci și în ceea ce 

țiile academice din 
țară își permit să fie agenții plătiți ai industriei 

Arnold Relman, Fost editor al New England Journal of 

ții cauzate de boli infecțioase scădeau înainte 

țin că vaccinurile au eliminat 
țioase. Istoria ne spune o altă poveste. 

lea a introdus o igienă îmbunătățită 
și o nutriție mult 

șantion de mai sus arată că bolile infecțioase, cum ar 
fi rujeola, tusea convulsivă, difteria, febra tifoidă și 

poliomielita, au fost la cele mai scăzute niveluri 
ÎNAINTE de introducerea vaccinurilor .

https://burebista2012.blogspot.com/.../in

 

Noi proteste masive la Berlin 
împotriva restricțiilor abuzive Covid

Lumea se treze
 

        Berlinul și Londra au fost pe 29 august, locul unor noi 
proteste masive împotriva restricțiilor abuzive din vremea 
marii manipulări Covid-19.  

anipulare nu în sensul că virusul nu există, ci că 
efectele lui sunt prezentate exagerat, cu rea credin
și pentru că s-au impus măsuri dictatoriale

nicio justificare. 

Ca să nu mai vorbesc de manipularea numărului de teste scoase 
pozitive (în condițiile unei rate acceptate de eroare de 30%) 
sau, cel mai grav, marea manipulare prin care oricine moare 
are și infecția cu Covid, este trecut obligatoriu la MORT DE 
COVID, chiar dacă a murit de cancer, diabet, infarct sau atac 
cerebral. 

Dar, cu toate că protestele de care vorbesc sunt evenimentele 
majore ale Europei acestor zile, presa românească a ales, în cea 
mai mare parte, să le ignore, să tacă cu privire la existen
sau să le bagatelizeze, dovedind încă o dată că nu este o presă 
liberă, ci una aservită celor care vor să ne limiteze drepturile 
libertăților. Adică presa românească, într
este presă, ci doar un instrument de propagandă politică, 
ideologică și financiară. 

Cu toate acestea, informația circulă, lumea se tr
să înțeleagă tot mai bine care este ținta marii manipulări Covid
19!!! 

 

M

dezbateridezbateridezbateridezbateri    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

poliomielita, au fost la cele mai scăzute niveluri și au scăzut, 
lor . 

https://burebista2012.blogspot.com/.../in-timpul-gripei... 

Noi proteste masive la Berlin și Londra 
țiilor abuzive Covid-19. 

Lumea se trezește!  

 

și Londra au fost pe 29 august, locul unor noi 
țiilor abuzive din vremea 

anipulare nu în sensul că virusul nu există, ci că 
efectele lui sunt prezentate exagerat, cu rea credință, 

au impus măsuri dictatoriale care nu au 

Ca să nu mai vorbesc de manipularea numărului de teste scoase 
țiile unei rate acceptate de eroare de 30%) 

sau, cel mai grav, marea manipulare prin care oricine moare și 
și infecția cu Covid, este trecut obligatoriu la MORT DE 

COVID, chiar dacă a murit de cancer, diabet, infarct sau atac 

toate că protestele de care vorbesc sunt evenimentele 
majore ale Europei acestor zile, presa românească a ales, în cea 
mai mare parte, să le ignore, să tacă cu privire la existența lor 
sau să le bagatelizeze, dovedind încă o dată că nu este o presă 

, ci una aservită celor care vor să ne limiteze drepturile și 
ților. Adică presa românească, într-o mare măsură, nu 

este presă, ci doar un instrument de propagandă politică, 

ția circulă, lumea se trezește și începe 
țeleagă tot mai bine care este ținta marii manipulări Covid-
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MESAJ DE ALERTĂ 
INTERNAȚIONALĂ din partea 

profesioniștilor din domeniul sănătății 
către Guvernele și cetățenii lumii

Publicat de Doctor Gabriela Naghi - 22 septembrie 2020

           Nu suntem singuri în a protesta împotriva măsurilor 
stupide și ineficiente  din punct de vedere medical , de 
sinucidere socială și economică, pe care guvernele le
impus oamenilor sub pretextul apărării sănătă

 fost creată o uniune globală de profesioni
domeniul sănătății care lansează acest apel, în dorința 
unei bune informĂri și ieșirii din starea de pasivitate.

OPRIȚI: teroarea, nebunia, manipularea, dictatura, 
minciunile și cea mai mare înșelătorie privitor la sănătate 
din secolul XXI. 

Noi, profesioniștii din domeniul sănătății, din mai multe țări din 
lume (lista de la sfârșitul articolului) 

1 – Spunem: OPRIȚI toate măsurile nebune și disproporționate 
care au fost luate de la bun început în  lupta împo
CoV-2 (închiderea, blocarea economiei și educației, distanțarea 
socială, obligativitatea purtării măștilor la toate varstele, etc.) 
deoarece sunt total nejustificate, nu se bazează pe nicio dovadă 
științifică și încalcă principiile de bază ale medicinei bazate pe 
dovezi. Pe de altă parte, bineînțeles, susținem măsuri 
rezonabile, cum ar fi recomandări pentru spălarea mâinilor, 
strănut sau tuse în cot, folosirea unui șervețel de unică folosință 
etc. 

     Nu este prima dată când omenirea se confrunt
virus: a experimentat H2N2 în 1957, H3N2 în 1968, SARS
CoV în 2003, H5N1 în 2004, H1N1 în 2009, MERS
2012 și se confruntă anual cu virusul gripal sezonier. Cu toate 
acestea, niciuna dintre măsurile luate pentru SARS
fost luată pentru aceste virusuri. 

2 – Ni se spune: „Dar, SARS-CoV-2 este foarte contagios” 
răspundem: ESTE FALS. 

     Această afirmație este respinsă și de experți de renume 
internațional. O comparație simplă cu alți viruși arată că 
contagiozitatea SARS-CoV-2 este moderată. Boli precum 
rujeola pot fi descrise ca extrem de contagioase. De exemplu, o 
persoană cu rujeolă poate infecta până la 20 de persoane, în 
timp ce o persoană infectată cu acest coronavirus infectează 

A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

MESAJ DE ALERTĂ 
ȚIONALĂ din partea 

știlor din domeniul sănătății 
și cetățenii lumii 

22 septembrie 2020 

Nu suntem singuri în a protesta împotriva măsurilor 
din punct de vedere medical , de 

și economică, pe care guvernele le-au 
impus oamenilor sub pretextul apărării sănătății.  

fost creată o uniune globală de profesioniști din 
ții care lansează acest apel, în dorința 

și ieșirii din starea de pasivitate. 

ȚI: teroarea, nebunia, manipularea, dictatura, 
ivitor la sănătate 

știi din domeniul sănătății, din mai multe țări din 

ȚI toate măsurile nebune și disproporționate 
lupta împotriva SARS-
și educației, distanțarea 

știlor la toate varstele, etc.) 
deoarece sunt total nejustificate, nu se bazează pe nicio dovadă 

edicinei bazate pe 
țeles, susținem măsuri 

rezonabile, cum ar fi recomandări pentru spălarea mâinilor, 
șervețel de unică folosință 

Nu este prima dată când omenirea se confruntă cu un nou 
virus: a experimentat H2N2 în 1957, H3N2 în 1968, SARS-
CoV în 2003, H5N1 în 2004, H1N1 în 2009, MERS-CoV în 

și se confruntă anual cu virusul gripal sezonier. Cu toate 
acestea, niciuna dintre măsurile luate pentru SARS-CoV-2 nu a 

2 este foarte contagios” și 

ție este respinsă și de experți de renume 
țional. O comparație simplă cu alți viruși arată că 

te moderată. Boli precum 
rujeola pot fi descrise ca extrem de contagioase. De exemplu, o 
persoană cu rujeolă poate infecta până la 20 de persoane, în 
timp ce o persoană infectată cu acest coronavirus infectează 

doar 2 sau 3persoane, fiind de 10 ori mai pu
decât rujeola. 

3 – „Dar, acesta este un virus nou” 
ceilalți viruși pe care i-am menționat erau și ei noi viruși.

     Cu toate acestea: nu am închis țările, nu am blocat economia 
globală, nu am paralizat sistemul de înv
distanțarea socială și nu le-am spus oamenilor oameni sănăto
să poarte măști. 

     În plus, unii experți spun că este posibil ca acest virus să fi 
circulat deja înainte, dar să nu fi fost recunoscut.

4 – „Dar, nu avem vaccin” și răsp
epidemiei H1N1 nu am avut nici vaccin, ca în zilele SARS
CoV. Cu toate acestea: nu am închis 
economia globală, nu am paralizat sistemul de învă
am impus distanțarea socială și nu le
oameni sănătoși să poarte măști. 

5 – „Dar, acest virus contagios este mortal” 
ESTE FALS. Deoarece doar în compara
luăm în considerare perioada cuprinsă între 1 noiembrie 
martie, au existat la nivel global – când au fost l
măsuri -: 860.000 de cazuri și 40.000 de decese în timp ce gripa 
în aceeași perioadă de 5 luni infectează, în medie, 420 de 
milioane de oameni și ucide 270.000. În plus, rata mortalității 
anunțată de OMS (3,4%) a fost mult supraestimată și a fo
respinsă de la început de către experți în epidemiologie

     Dar, chiar dacă luăm acest caz, rata mortalită
acest coronavirus este de trei ori mai pu
2003 (10%) și de 10 ori mai puțin fatal decât cel din 2012 
(35%). 

6 – „Dar, COVID-19 este o boală gravă” 
ESTE FALS. SARS-CoV-2 este un virus benign pentru 
populația generală, deoarece dă 85% din formele benigne, 99% 
dintre subiecții infectați se recuperează, nu constituie un pericol 
atât pentru femeile gravide, cât și pentru copii (spre deosebire 
de gripă) , se răspândește mai puțin rapid decât gripa și 90% 
dintre cei care mor, sunt vârstnici (care trebuie, desigur, să fie 
protejați ca alte populații cu risc). Acesta este motivul pentru 
care experții au numit afirmația că este o boală gravă 
„delirantă” și au declarat, pe 19 august, că „nu este mai gravă 
decât gripa.” 

      „Dar, există persoane asimptomatice” 
în gripă, 77% dintre subiecții infectați sunt asimptomatici și pot 
transmite și virusul. 

     Cu toate acestea: nu le spunem subiec
măști în fiecare an și nu impunem distanțare socială în ciuda 
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doar 2 sau 3persoane, fiind de 10 ori mai puțin contagioasă 

„Dar, acesta este un virus nou” și răspundem: H1N1 și 
ționat erau și ei noi viruși. 

țările, nu am blocat economia 
globală, nu am paralizat sistemul de învățământ, nu am impus 

am spus oamenilor oameni sănătoși 

ți spun că este posibil ca acest virus să fi 
circulat deja înainte, dar să nu fi fost recunoscut. 

și răspundem: la începutul 
epidemiei H1N1 nu am avut nici vaccin, ca în zilele SARS-
CoV. Cu toate acestea: nu am închis țările, nu am blocat 
economia globală, nu am paralizat sistemul de învățământ, nu 

țarea socială și nu le-am spus oamenilor 

„Dar, acest virus contagios este mortal” și răspundem: 
ESTE FALS. Deoarece doar în comparație cu gripa și dacă 
luăm în considerare perioada cuprinsă între 1 noiembrie și 31 

când au fost luate aceste 
și 40.000 de decese în timp ce gripa 

și perioadă de 5 luni infectează, în medie, 420 de 
și ucide 270.000. În plus, rata mortalității 

țată de OMS (3,4%) a fost mult supraestimată și a fost 
ți în epidemiologie 

Dar, chiar dacă luăm acest caz, rata mortalității, vedem că 
acest coronavirus este de trei ori mai puțin fatal decât cel din 

și de 10 ori mai puțin fatal decât cel din 2012 

19 este o boală gravă” și noi răspundem: 
2 este un virus benign pentru 

ția generală, deoarece dă 85% din formele benigne, 99% 
ții infectați se recuperează, nu constituie un pericol 

și pentru copii (spre deosebire 
ște mai puțin rapid decât gripa și 90% 

dintre cei care mor, sunt vârstnici (care trebuie, desigur, să fie 
ți ca alte populații cu risc). Acesta este motivul pentru 

ția că este o boală gravă 
și au declarat, pe 19 august, că „nu este mai gravă 

„Dar, există persoane asimptomatice” și noi răspundem: și 
ții infectați sunt asimptomatici și pot 

Cu toate acestea: nu le spunem subiecților sănătoși să poarte 
ști în fiecare an și nu impunem distanțare socială în ciuda 
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faptului că gripa infectează 1 miliard de oameni și ucide 
650.000. 

7 – „Dar, acest virus provoacă supra saturația spitalelor” și noi 
răspundem: ESTE FALS. 

Saturația afectează doar câteva spitale, dar oamenii sunt 
determinați să creadă că întregul sistem spitalicesc este saturat 
sau că saturația este iminentă atunci când există mii de spitale 
goale în unele țări. Este rezonabil și adevărat să atribuiți, de 
exemplu, 1000 sau 2000 de spitale unei situații care afectează 
doar 4 sau 5 spitale? 

     De asemenea, nu este surprinzător faptul că unele spitale 
sunt saturate deoarece erau centre epidemice (cum ar fi 
Lombardia în Italia sau New York în SUA). Nu trebuie uitat că 
spitalele din multe țări au fost copleșite (inclusiv terapia 
intensivă) în epidemiile anterioare de gripă și că în acel 
moment se vorbea chiar despre: „tsunami” al pacienților din 
spitale”, spitale saturate „, corturi ridicate în afara spitalelor,” 
zone de război „,” spitale prăbușite „și o” stare de urgență „. Și 
totuși: nu am închis  țările, nu am blocat economia globală, nu 
am paralizat sistemul educațional, nu am impus distanțarea 
socială și nu am spus oameni sănătoși care poartă măști. 

8 – Spunem: OPRIȚI aceste măsuri nebunești căci din cauza 
consecințelor lor catastrofale au început deja să apară: 
sinuciderea persoanelor anxioase așa cum s-a raportat în China, 
dezvoltarea patologiilor psihiatrice, paralizia traseului 
educațional al elevilor și studenților universitari, impacturi 
negative și pericole asupra animalelor, neglijarea altor boli (în 
special cronice) și creșterea mortalității, creșterea violenței 
domestice, pierderi economice, șomaj, criză economică majoră 
(puțini oameni știu că criza economică din 2007-2008 a dus la 
sinuciderea a cel puțin 13.000 de persoane numai în Europa și 
America de Nord), consecințe grave asupra agriculturii, 
destabilizarea țărilor și a păcii sociale precum și riscul 
izbucnirii războaielor. 

     Un editorial publicat în European Journal Of Clinical 
Investigation a denunțat, încă de la început, daunele: măsurile 
extreme luate nu sunt bazate pe dovezi, informațiile exagerate 
despre pericolul real al virusului și răspândirea de știri false 
(inclusiv de către ziare și reviste serioase). Unii chiar au 
comparat această pandemie cu cea a gripei din 1918, care este o 
MINCIUNĂ și o manipulare, deoarece gripa spaniolă a ucis 50 
de milioane de oameni, ceea ce nu are absolut nimic de-a face 
cu numărul morților din cauza acestui coronavirus. 

9 – REFUZĂM cerința pentru aplicațiile de urmărire a 
contacților, așa cum este cazul în unele țări, deoarece SARS-
CoV-2 este un virus ușor care nu justifică o astfel de acțiune. 
Mai mult, conform recomandărilor internaționale și indiferent 
de severitatea unei pandemii (moderată, ridicată, foarte 

ridicată), nu este recomandată urmărirea contacților. În 
epidemiile de gripă, ne interesează urmărirea contacților? Cu 
toate acestea, virusul gripal infectează mult mai mulți oameni și 
există mai multe populații expuse riscului decât acest 
coronavirus. 

10 – Spunem: OPRIȚI cenzura experților și a profesioniștilor 
din domeniul sănătății pentru a-i împiedica să spună adevărul 
(în special în țările care pretind că sunt democratice). 

11 – Împărtășim opinia experților care denunță includerea 
screening-urilor în numărarea cazurilor, chiar dacă subiecții 
sunt bine și asimptomatici. 

     Acest lucru a dus la o supraestimare a cazurilor. Amintiți-vă 
că definiția unui caz în epidemiologie este: „apariția multor 
rezultate posibile: boli, complicații, sechele, deces. În așa-
numita supraveghere sindromică, definim ca și caz, apariția 
unor evenimente nespecifice precum grupări de simptome sau 
motive pentru căutarea îngrijirii, spitalizării, apeluri pentru 
servicii de urgență”. Prin urmare, spunem: trebuie să separăm 
depistarea cazuri și să nu le mai amestecăm. 

12 – Împărtășim opinia experților care denunță faptul că nu se 
face nici o distincție între persoanele care au murit din cauza 
virusului și persoanele care au murit, avand virusul, (cu 
comorbidități),  cauza morții fiind pusă pe seama SARS-CoV-
2, fără testare sau autopsie și că medicii sunt presați să aibă cat 
mai multe persoane cu COVID19 marcat ca fiind cauza morții, 
chiar dacă pacientul a murit din altă cauză. Acest lucru duce la 
o supraestimare a numărului de decese și constituie o 
manipulare scandaloasă a cifrelor, deoarece în timpul 
epidemiilor de gripă sezonieră, de exemplu, nu funcționăm așa. 
Deoarece mai mult de 20% dintre pacienții cu COVID sunt co-
infectați și cu alte virusuri respiratorii. 

     După reevaluare, doar 12% din certificatele de deces într-o 
țară europeană au arătat cauzalitatea directă a coronavirusului. 
Într-o altă țară europeană, profesorii Yoon Loke și Carl 
Heneghan au arătat că un pacient care a fost testat pozitiv, dar 
tratat cu succes și apoi externat din spital va fi considerat în 
continuare ca deces COVID, chiar dacă a avut numai o criză 
convulsivă, infarct sau a fost omorât de un autobuz trei luni mai 
târziu. Directorul CDC (Centrele pentru Controlul și Prevenirea 
Bolilor) dintr-o țară din America de Nord a recunoscut pe 31 
iulie că spitalele au avut un stimulent financiar pervers pentru a 
umfla numărul de decese din cauza coronavirusului. 

13 – Împărtășim părerea experților care au avertizat împotriva 
intubației aproape sistematice a unor pacienți, din cauza fricii 
nebune cauzată de corona virus. Protocoalele trebuie schimbate 
deoarece au dus la un număr mare de decese. 
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14 – Spunem că este important să se facă o revizuire a 
performanței analitice și clinice a testelor introduse pe piață, 
inclusiv a testelor virologice. Multe truse sunt în prezent 
folosite atunci când o parte semnificativă a performanței lor (de 
exemplu: specificitatea analitică, în special pentru cele patru 
coronavirusuri sezoniere) nu a fost evaluată, ceea ce este grav 
deoarece, pe lângă cazurile cu fals negativ, literatura de 
specialitate raportează falsuri pozitive îngrijorătoare, care pot 
supraestima numărul de cazuri și decese. Potrivit unui profesor 
de microbiologie, rata fals pozitivă poate ajunge la 20%. Unele 
articole științifice care raportează aceste cazuri fals pozitive au 
fost cenzurate. 

15 – Prin urmare, spunem: OPRIȚI obligația testelor de 
screening din cauza acestei fiabilități și a lipsei verificării 
performanței testelor și pentru că nimic din acest coronavirus 
(care este un virus benign, cu o rată scăzută a mortalității 
cazurilor) ) nu o justifică. După cum am spus: gripa infectează 
1 miliard de persoane în fiecare an – de 30 de ori mai mult 
decât SARS-CoV-2 și totuși nu a fost necesar niciun test pentru 
a călători în lume. 

16 – Le spunem cetățenilor lumii  întregi: nu vă temeți, acest 
virus este benign, cu excepția cazului în care vă aflați printre 
populațiile cu risc crescut. 

     Dacă canalele TV ar proceda același lucru cu gripa, cifrele 
ar fi mult mai mari decât pentru coronavirus! 

     TV vă va raporta în medie în fiecare zi: 3 milioane de cazuri 
și 2.000 de decese cauzate de gripă. 

     Și pentru tuberculoză, canalele TV vă vorraporta în fiecare 
zi în medie: 30.000 de cazuri și 5.000 de decese. De fapt, 
virusul gripal infectează 1 miliard de persoane în fiecare an și 
ucide 650.000 de persoane, iar tuberculoza infectează anual 
10,4 milioane și ucide 1,8 milioane de persoane. În plus, la 
televizor vi se relatează despre „cazuri” atunci când vine vorba 
de depistări și nu de cazuri. Un articol științific, SARS-CoV-2: 
frică versus cunoaștere, publicat în Jurnalul Internațional al 
Agenților Antimicrobieni, a demonstrat că pericolul virusului a 
fost supraestimat și că frica ar putea fi mai periculoasă decât 
virusul în sine. 

17 – Spunem cetățenilor de pretutindeni: spălarea mâinilor este 
un reflex pe care trebuie să-l avem de-a lungul vieții, indiferent 
dacă există sau nu coronavirusul, deoarece este cea mai 
eficientă măsură de igienă. 

     Dar, a purta o mască atunci când nu ești bolnav și a practica 
distanțarea socială nu face parte din igienă sau păstrarea 
sănătății publice, este o nebunie. 

     A purta o mască mult timp, are mai multe efecte nedorite 
asupra sănătății și o transformă într-un cuib pentru germeni. 
„Virusul se poate concentra în mască și atunci când o 
îndepărtați, virusul poate fi transferat pe mâinile voastre și 
astfel răspândit”, a spus dr. Anders Tegnell, epidemiolog. Când 
a fost întrebat dacă oamenii își asumă un risc mai mare purtând 
măști, dr. Jenny Harries a răspuns: „Din cauza acestor 
probleme de manipulare [a măștilor], oamenii se pot supune 
unui risc mai mare”. Chiar și medicii stomatologi au avertizat 
recent despre efecte grave asupra sănătății bucale, deoarece 
constată că purtarea măștilor pentru perioade lungi de timp 
duce la boli precum cariile, boli parodontale sau 
halenă(respirație foarte urât mirositoare). 

     „Vedem o mulțime de oameni care prezintă mai multe 
inflamații, mai multe carii și boli ale gingiilor … Vedem 
inflamația gingiilor la persoanele care anterior au fost sănătoase 
și la carii la oameni care nu au avut niciodată. … Aproximativ 
50% dintre pacienții noștri sunt afectați de acest lucru”, spune 
dr. Rob Ramondi, medic dentist. „Oamenii tind să respire mai 
degrabă prin gură decât prin nas atunci când poartă o mască … 
Respirația orală provoacă uscăciunea gurii, ceea ce duce la 
scăderea cantității de salivă. Saliva este cea care combate 
bacteriile și vă curăță dinții … … Boala gingiilor – sau boala 
parodontală – va duce în cele din urmă la accident vascular 
cerebral și un risc crescut de infarct ”, explică dr. Marc 
Sclafani, medic dentist. De asemenea, mulți dintre voi vă 
plângeți de aceste măști, mai ales în această vară. Trebuie să 
știți că gura și nasul nu trebuie să fie blocate. Ceea ce porți este 
o mască, aparent, dar  în realitate este o botnță al libertății tale. 
Mai ales că, așa cum spun mai mulți experți, inclusiv 
profesorul Yoram Lass, epidemia s-a încheiat în majoritatea 
țărilor, iar cei care vă spun altceva sunt MINCINOȘI. 

     Spunându-vă că epidemia nu s-a încheiat, marcând 
amenințarea unui al doilea val (care nu se bazează pe nicio 
dovadă), cerându-vă să purtați o mască și să practicați 
distanțarea socială, au un scop ascuns, să prelungească frica 
până când se face un vaccin , care va fi mai usor acceptat de 
toți. 

18 – Spunem companiilor aeriene: mai multe studii științifice 
au arătat o legătură între igiena excesivă și dezvoltarea unor 
boli precum bolile alergice, bolile autoimune, bolile 
inflamatorii sau anumite tipuri de cancer. Aceasta este ceea ce 
numim în medicină: ipoteza igienistă. 

     Deci, opriți operațiunile de dezinfecție și scoateți. măștile 
angajaților dumneavoastră. , precum și costumele de protecție 
ridicole pe care le-am văzut în mass-media. A face acest lucru 
este o nebunie curată. De asemenea, aeroporturile trebuie să 
înceteze termometrizarea și carantinele. SARS-CoV-2 nu este 
Moartea Neagră. 
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     Și dumneavoastră, ca și cetățenii, ați fost manipulați. 

19 – Le spunem guvernelor: ridicați toate restricțiile și 
obligațiile impuse cetățenilor (starea de urgență, purtarea 
obligatorie a măștii, distanțarea socială etc.) deoarece sunt 
stupide și pur dictatoriale și nu au nimic de-a face cu medicina 
sau igiena sau conservarea sănătății publice. 

     Nu există niciun motiv științific sau medical pentru ca 
cetățenii care nu sunt bolnavi să poarte o mască. 

     Dr. Pascal Sacré, medic anestezie-reanimare, a spus: „A 
forța toată lumea să le poarte tot timpul, în timp ce epidemia 
dispare, este o aberație științifică și medicală”. 

     Profesorul Didier Raoult spune: „Decizia de a se izola, ca și 
decizia de a folosi măști … nu se bazează pe date științifice 
…”. 

     Experții în protecția căilor respiratorii, doctorii Lisa 
Brosseau și Margaret Sietsema spun: „Nu recomandăm ca 
publicul larg, care nu prezintă simptome ale bolii COVID-19 să 
poarte în mod regulat mască de pânză sau măști chirurgicale, 
deoarece: nu există dovezi științifice că acestea sunt eficiente în 
reducerea riscului de transmitere a SARS-CoV-2… ”. 

     Profesorul Maël Lemoine a mai precizat că schimbarea 
discursului despre măști este: „politică, nu științifică”. 

     În unele țări asiatice, oamenii poartă măști pe tot parcursul 
anului (printre altele, pentru a se proteja de poluare). Această 
purtare pe scară largă a măștilor în aceste țări i-a împiedicat să 
aibă epidemii de coronavirus? 

     Această purtare pe scară largă a măștilor în aceste țări îi 
împiedică să aibă epidemii de gripă sau alte virusuri respiratorii 
în fiecare an? Răspunsul este desigur: nu. 

     Pe de altă parte, cu cele 8 milioane de tone de plastic care 
sunt deja aruncate în oceane în fiecare an, măștile și mănușile 
adaugă o nouă amenințare și constituie o poluare deosebit de 
periculoasă pentru sănătatea noastră și pentru animalele 
sălbatice. Numai în Italia, dacă doar 1% din măștile utilizate în 
prezent ar fi aruncate în sălbăticie, 10 milioane de măști ar 
ajunge în ocean în fiecare lună. În plus, măștile chirurgicale 
durează până la 450 de ani pentru a se descompune! 

     Prin urmare, spunem guvernelor: OPRIȚI aceste măsuri 
ilegale și periculoase de purtare obligatorie a măștii. 

20 – Spunem poliției: cetățenii vă datorează foarte mult pentru 
că sunteți garanții securității lor și ai respectării ordinii și legii 
în fiecare zi. Însă respectarea legii nu înseamnă supunerea 
orbește la ordine nedrepte. Această greșeală a dus la al doilea 
război mondial și la moartea a 50 de milioane de oameni. 

     Prin urmare, vă spunem: respectați legea, dar nu nedreptatea 
și dictatura, refuzați să impuneți aceste măsuri, refuzați să 
verbalizați cu concetățenii (atunci când aceștia nu poartă 
mască, de exemplu), nu îi loviți, nu îi întemnițați. 

     Nu fi instrumentele dictaturii. Fiți de partea cetățenilor și vă 
asigurăm că aceste măsuri nu au nicio legătură cu 
medicamentele sau igiena sau cu păstrarea sănătății publice, 
sunt dictatură și nebunie. 

21 – Spunem cetățenilor: trebuie să respectăm legea. Dar acest 
lucru nu înseamnă supunere oarbă la nebunie, nedreptate sau 
dictatură. Această supunere oarbă a cetățenilor la legi nedrepte 
a condus la al doilea război mondial, cu moartea a 50 de 
milioane de oameni. Te-ai născut liber și trebuie să trăiești 
liber, prin urmare: nu te teme și dacă nu ești bolnav: scoate-ți 
masca, ieși din casă când dorești,  fără distanțare socială, dar 
fă-o pașnic și fără  violență. Profesorii Carl Heneghan și Tom 
Jefferson, epidemiologi cu mare experiență în medicina bazată 
pe dovezi, spun: „Nu există dovezi științifice care să susțină 
regula dezastruoasă a distanțării de doi metri. Cercetările de 
calitate slabă sunt folosite pentru a justifica o politică cu 
consecințe enorm de grave pentru noi toți”. 

22 – Spunem că avem nevoie de o reformă totală a OMS. 

     Succesele OMS sunt incontestabile: milioane de vieți au fost 
salvate, grație programelor de vaccinare împotriva variolei , iar 
consumul de tutun a fost redus la nivel mondial. Dar problema 
majoră a OMS este că de câțiva ani a fost finanțată în proporție 
de 80% de companii (în special companii farmaceutice) și de 
donatori privați (inclusiv o fundație cunoscută) și faptele 
nocive s-au acumulat: alarmă falsă pentru H1N1 sub influența 
lobby-urilor farmaceutice, îngrijorarea tulburătoare față de 
glifosat pe care OMS îl declarase sigur în ciuda victimelor 
erbicidului, orbirea față de consecințele poluării legate de 
companiile petroliere din Africa, reducerea bilanțelor umane 
pentru dezastrele nucleare de la Cernobîl la Fukushima și 
dezastrele utilizării zăcămintelor de uraniu sărăcit în Irak sau 
Balcani, nerecunoașterea Artemisiei pentru a proteja interesele 
companiilor farmaceutice, în ciuda eficacității sale dovedite în 
tratamentul malariei. Independența organizației este 
compromisă atât de influența lobby-urilor industriale – în 
special a produselor farmaceutice -, cât și de interesele statelor 
sale membre, în special: China. 

     Președintele unei țări a spus: „Cred că Organizația Mondială 
a Sănătății ar trebui să fie rușinată de ea însăși, deoarece a 
devenit purtătoul de cuvânt ai Chinei”. Instituția de la Geneva, 
care subestimase amenințarea cu Ebola (peste unsprezece mii 
de morți) este acuzată și de neglijarea bolilor tropicale, în 
favoarea unor piețe mai avantajoase. 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    



 

        200200200200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 
       

 

     Un sondaj efectuat în 2016 (OMS în ghearele lobbyiștilor), a 
furnizat o radiografie edificatoare a OMS prin desenarea 
portretului unei structuri slăbite, supusă unor conflicte de 
interese multiple. Această investigație a arătat cât de mult 
interesele private domină problemele de sănătate publică la 
OMS. Nu este acceptabil ca banii care îi finanțează să provină 
mai ales de la o singură persoană și să fie infiltrați de lobby-uri. 
Recent, OMS s-a subminat și mai mult, căzând în capcana 
Lancet Gate când un simplu student a descoperit frauda. 

     La momentul gripei H1N1: Dr. Wolfgang Wodarg, 
președintele Comisiei pentru sănătate a Adunării Parlamentare 
a Consiliului Europei, a criticat influența industriei 
farmaceutice asupra oamenilor de știință și a oficialilor din 
OMS, spunând că a condus la situația în care „în mod inutil 
milioane de oameni sănătoși erau expuși riscului de vaccinuri 
prost testate” și că  o tulpină de gripă a fost „mult mai puțin 
dăunătoare” decât toate epidemiile anterioare de gripă. 

     Avea dreptate categoric, deoarece, mai târziu, vaccinul a 
făcut 1.500 de victime ale narcolepsiei, dintre care 80% erau 
copii, după cum vom vedea. De asemenea, el a acuzat OMS că 
a alimentat temerile unei „pandemii false”, a numit-o „unul 
dintre cele mai mari scandaluri medicale din acest secol” și a 
cerut o anchetă. 

23 – Spunem că trebuie să se deschidă o anchetă și să fie 
interogați anumiți oficiali ai OMS, în special cel care a 
promovat izolarea internațională, care este erezie din punct de 
vedere medical și o înșelătorie care a dus lumea în rătăcire. 

     De fapt, la 25 februarie 2020: șeful misiunii internaționale 
de observare a coronavirusului din China a lăudat răspunsul 
Beijingului la epidemie. El a spus că China a reușit prin metode 
„de modă veche”, a subliniat că „lumea are nevoie de lecțiile 
Chinei”, că ar trebui să se inspire din ea și că, dacă ar avea 
COVID- 19, ar dori să se trateze în China! 

     Cum putem crede aceste afirmații? Cum poate cineva să 
creadă că dacă ar avea COVID-19 ar merge în China pentru 
tratament? Cum poate cineva să creadă că lumea ar trebui să fie 
inspirată de China și că lupta împotriva epidemiei ar trebui 
făcută cu „metode de modă veche”? 

     Ceea ce este uimitor este că a reușit să fie crezut de o 
întreaga lume. Pentru că din păcate: de la declarațiile sale și 
raportul pe care l-a supravegheat (unde putem citi că metodele 
chinezești sunt: „agile și ambițioase”), țările lumii au pus în 
aplicare măsuri disproporționate și au urmat orbește indicațiile 
OMS prin izolarea populațiilor lor. Frica și psihozele au fost 
răspândite prin descrierea SARS-CoV-2 ca fiind un virus foarte 
periculos sau fatal care determină o mortalitate în masă, ceea ce 
nu este cazul. 

     Recent trei țări africane au expulzat reprezentanții OMS, 
deoarece falsificau numărul de cazuri de covid19, mărindu-l 
nepermis. 

     Oamenii care se află în spatele izolării globale, a psihozei și 
terorii, când văd goana oamenilor spre magazine, oamenii care 
se ceartă pentru paste sau hârtie igienică, distanțele de trei metri 
între persoane ca și cum ar fi ciumă, oamenii care sunt izolați 
ca și când ar fi animale, străzile dezinfectate, poliția lovind 
cetățenii ieșiți din case, dronele și elicopterele mobilizate, 
oamenii care pleacă de acasă cu certificate scrise, purtând măști 
în ciuda sfârșitului epidemiei și a faptului că oamenii nu sunt 
bolnavi, nu este exclus să râdă de ușurința cu care au manipulat 
țări întregi și poate chiar îi tratează pe oameni ca pe niște oi. 

     Nebunia a ajuns la punctul în care în unele țări: plajele au 
fost dezinfectate cu înălbitor, pompierii cu mustață și barbă au 
interdicție să lucreze, plexiglasul a fost instalat peste tot (chiar 
și în sălile de clasă școlare) ca și cum „a venit Moartea Neagră, 
un tren a fost oprit pentru că o persoană nu purta masca, 
familiile private de a-și vedea morții (ca și cum virusul ar fi 
sărit din corpul celui decedat și i-ar mușca), septuagenari 
amendați pentru că au ieșit să arunce coșurile de gunoi și chiar 
monedele și bancnotele din străinătate au fost „izolate”! 

     Cum au putut țările să accepte căderea în acest nivel de 
nebunie, prostie și dictatură? Mai ales cei care pretind că sunt 
democrați. Toate acestea pentru un virus care provoacă 85% 
din formele ușoare și pentru care 99% dintre persoanele 
infectate se recuperează. 

     OMS a îndemnat lumea să copieze răspunsul Chinei la 
atacul COVID-19 și a reușit; fiecare țară din lume, urmând 
orbește OMS, a devenit o copie a Chinei. Doar câteva țări au 
refuzat să imite în mod prostesc pe altele, precum Suedia sau 
Belarusul care pot fi lăudate. Președintele unei țări europene a 
avut dreptate când a spus: „Aceasta este doar o psihoză mai 
periculoasă decât virusul în sine”. Experți de renume 
internațional au numit alerta globală „disproporționată”. 
Profesorul Jean-François Toussaint a spus: „Mi se pare că OMS 
are o foarte mare responsabilitate întrucât nu a știut să 
stabilească care e prioritatea, întrucât a continuat să ne repete 
neobosit că virusul este o amenințare pentru „umanitate” 
(International Journal of Medicine, 13 iunie 2020). 

24 – Spunem că trebuie să încetăm să urmăm orbește indicațiile 
OMS pentru că nu este o corporație învățată și departe de a fi 
independentă, așa cum am văzut. Întrebat despre motivul 
deciziei de a face obligatorii 11 vaccinuri, un fost ministru al 
Sănătății dintr-o țară europeană a răspuns: „Este o decizie de 
sănătate publică care, de fapt, îndeplinește un obiectiv global al 
OMS, care astăzi cere tuturor țărilor lumii să obțină 95% din 
copii vaccinați cu vaccinurile necesare”. 
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     De asemenea, recomandăm guvernelor să aleagă experții 
care îi sfătuiesc și să îi evite pe cei care au legături cu 
companiile farmaceutice; 

     Un mare profesor specializat în boli infecțioase, a făcut 
această remarcă despre anumiți experți dintr-o țară europeană: 
„Un membru proeminent al comisiei de boli transmisibile a 
acestui Înalt Consiliu a primit astfel 90.741 de euro din partea 
industriei farmaceutice, inclusiv 16.563 de euro de la [un 
laborator farmaceutic care produce o moleculă concurentă de 
hidroxiclorochină]. Cu toate acestea, acest Înalt Consiliu a emis 
celebrul aviz care interzice hidroxiclorochina, cu excepția 
muribunzilor… Nu văd nicio urmă în această opinie a 
respectării procedurii de gestionare a conflictelor de interese … 
Dacă un membru prezintă un conflict major de interese, el 
trebuie să părăsească ședința și să nu participe la dezbateri sau 
la redactarea avizului … Cu toate acestea, în partea de jos a 
acestui aviz, nu se menționează conflictele de interese sau 
numărul de membri calificați care a participat la vot. Aceasta 
este o încălcare gravă a regulilor”. 

     Un fost editor al New England Journal of Medicine a spus: 
„Profesia medicală este cumpărată de industria farmaceutică, 
nu numai în ceea ce privește practica medicinii, ci și în ceea ce 
privește predarea și cercetarea. Instituțiile academice din 
această țară își permit să fie agenții plătiți ai industriei 
farmaceutice. Cred că este rușinos”. Desigur, acest lucru nu ar 
trebui generalizat pentru toată lumea. 

25 – Le spunem guvernelor: nu urmați – în epidemii – modelele 
matematice care sunt lucruri virtuale fără legătură cu realitatea 
și care au dus lumea în rătăcire în mai multe rânduri și au servit 
drept justificare pentru politici de izolare nebunești. Într-
adevăr, o universitate europeană care are legături puternice cu 
OMS a spus că: 

– 50.000 de britanici vor fi murit din cauza bolii vacii nebune, 
în timp ce în cele din urmă au murit doar 177. 

-gripa aviară urma să omoare 200 de milioane de oameni, în 
timp ce doar 282 au murit. 

-gripa H1N1 ar ucide 65.000 de britanici în timp ce doar 457 au 
murit. 

     Rata mortalității a fost, de asemenea, exagerată, astfel încât 
gripa H1N1 a ajuns să fie mult mai puțin periculoasă, 
determinându-i pe mulți să denunțe banii, timpul și resursele 
considerabile cheltuite pentru o gripă ușoară. 

     La acea vreme, presa a descoperit că rectorul acelei 
universități, care a consiliat OMS și guverne, a primit un 
salariu de 116.000 GBP pe an de la producătorul vaccinului 
H1N1. Și astăzi, pe baza aceluiași model defectuos, dezvoltat 

pentru planificarea pandemiei de gripă, au făcut predicțiile 
astrologice asupra COVID-19; au spus că 500.000 persoane vor 
muri în Marea Britanie, 2.2 milioane în SUA, 70.000 în Suedia 
și între 300.000 și 500.000 în Franța! 

     Cine poate crede aceste cifre nebunești? Acesta este motivul 
pentru care profesorul Didier Raoult califică aceste modele 
drept: „formă modernă de previziuni”. 

      Profesorul John Ashton a denunțat și el aceste predicții 
astrologice, precum și faptul că ele au un fel de statut religios. 
În plus, presa a descoperit că un oarecare, în această 
universitate, care a încurajat guvernele să se izoleze, nici măcar 
nu respectă ceea ce le-a recomandat. Și aici trebuie efectuată o 
anchetă în rândul anumitor oficiali ai acestei universități 
europene. 

     Profesorul Jean-François Toussaint a spus despre izolare: 
„Cu orice preț trebuie să împiedicăm orice guvern să mai ia 
vreodată o astfel de decizie. Mai ales că instrumentalizarea 
pandemiei cu izolare generalizată pentru jumătate din omenire 
va avea ca rezultat, doar consolidarea regimurilor autoritare și 
suspendarea campaniilor de prevenire împotriva bolilor cu 
mortalitate majoră. În Franța, simulările care estimează că au 
fost salvate 60.000 de vieți sunt pură fantezie”. Celebrul slogan 
internațional: „Rămâi acasă, salvează vieți” a fost pur și simplu 
o minciună. Dimpotrivă, izolarea a ucis o mulțime de oameni. 

26 – REFUZĂM obligativitatea vaccinării și REFUZĂM 
obligativitatea unui certificat de vaccinare împotriva 
coronavirusului pentru a călători, din următoarele motive: 

-Vaccinul nu este necesar deoarece 85% din formele bolii sunt 
benigne, 99% din persoanele infectate se recuperează, iar copiii 
și femeile însărcinate nu sunt expuși riscului. În plus, o mare 
parte a populației este deja protejată împotriva SARS-CoV-2 
datorită imunității încrucișate dobândite cu coronavirusurile 
sezoniere. 

     A spune că nu ești în siguranță este o MINCIUNĂ și a pune 
la îndoială durata sau a eficacitatea acestei protecții este 
manipulare pentru a proteja planul de afaceri al vaccinului. 

-Este un virus ARN, prin urmare mai predispus la mutații și 
deci vaccinul poate fi ineficient. 

-Testările cu vaccin au fost efectuate în grabă și unii solicită 
accelerarea procedurilor de testare și eliminarea testelor 
obișnuite pe animale, ceea ce este riscant. Testarea vaccinurilor 
fără a dispune de timp pentru a înțelege pe deplin riscurile 
pentru siguranță ar putea duce la efecte adverse nejustificate în 
timpul pandemiei și în viitor. 

-Testările anterioare privind vaccinul împotriva coronavirusului 
sunt îngrijorătoare: în 2004, unul dintre vaccinurile dezvoltate 
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împotriva SARS a provocat hepatită la animalele la care a fost 
testat. Un alt vaccin în faza de testare a cauzat leziuni 
pulmonare severe animalelor de laborator, făcându-le mai 
susceptibile la infecții viitoare. Vaccinurile dezvoltate 
împotriva unui alt coronavirus, virusul peritonitei infecțioase 
feline, au crescut riscul pisicilor de a dezvolta boala cauzată de 
virus. Fenomene similare au fost observate în studiile pe 
animale pentru alți viruși, inclusiv coronavirusul care cauzează 
SRAS. 

-Unele vaccinuri sunt testate de companii care nu au experiență 
în fabricarea și comercializarea vaccinurilor și care utilizează 
noi tehnologii în medicină ale căror beneficii și riscuri pentru 
sănătate sunt necunoscute. 

-Urmărirea profitului financiar al multor companii farmaceutice 
în detrimentul sănătății populațiilor (fără a generaliza, desigur, 
pe ansamblu). 

     Șeful unei companii farmaceutice le-a spus acționarilor săi 
în timpul gripei H1N1: „Acest vaccin va reprezenta o 
oportunitate semnificativă de venit. Acesta este un impuls 
frumos pentru noi, pentru vânzări și pentru fluxul de numerar. ” 

     Fostul ministru al sănătății dintr-o țară europeană a spus pe 
23 mai 2020: „Când există o epidemie precum COVID, vedem: 
mortalitatea, când suntem medici, … sau vedem: suferința. Și 
există oameni care văd: dolari … aveți laboratoare mari care 
spun că acum este momentul să câștigați miliarde „. 

     La 16 iunie 2020, profesorul Christian Perronne, specialist 
în boli infecțioase, a declarat la Sud Radio despre vaccinul 
împotriva coronavirusului: „Nu avem nevoie de el … Toate 
acestea sunt o poveste pur comercială”. 

     Site-ul web al revistei Nexus a publicat pe 7 august opinia 
doctorului Pierre Cave care spunea: „Epidemia s-a încheiat în 
Franța … ca medic, nu ezit să anticipez deciziile guvernului: nu 
trebuie doar să le refuzăm vaccinurile [împotriva COVID-19], 
ci să denunțăm și să condamnăm abordarea pur mercantilă și 
cinismul abject care a condus la producția lor”. 

– Încălcări etice scandaloase în multe studii clinice: întrucât 
țările occidentale nu permit încălcarea principiilor etice, multe 
companii farmaceutice (fără a le generaliza pe toate) își 
desfășoară studiile clinice cu medicamente și vaccinuri în țările 
în curs de dezvoltare sau sărace, unde se efectuează 
experimente pe oameni fără știrea lor și fără acordul lor. 
Raportul scris de Irene Schipper (lucrarea de informare SOMO 
privind etica în studiile clinice) a arătat încălcări etice șocante 
și foarte grave; într-un studiu clinic, de exemplu, femeile 
africane au contractat HIV și ulterior s-au îmbolnăvit de SIDA. 
Acest studiu clinic a fost finanțat de o fundație bine-cunoscută, 
precum și de un laborator, deasemeni cunoscut. În unele țări, 

aceste studii clinice scandaloase au fost efectuate cu 
complicitatea autorităților locale pe un context de conflicte de 
interese. 

-O companie farmaceutică: AstraZeneca a încheiat un acord cu 
mai multe tari, ceea ce ii permite sa obtina imunitate in fata 
legii, fata de orice plangere ulterioară. Cu alte cuvinte, statele și 
nu AstraZeneca vor despăgubi victimele, adică cu banii 
cetățenilor! 

     În acest sens, le spunem cetățenilor: Protestați masiv 
împotriva acestei înțelegeri revoltătoare, rușinoase și profund 
nedrepte până la eliminarea acesteia. Trebuie să refuzați această 
utilizare IRESPONSABILĂ a banilor dumneavoastră. Chiar și 
experții belgieni au fost „șocați” de acest acord. 

-Scandalurile vaccinurilor periculoase sau chiar mortale s-au 
dezvoltat în timpul unei epidemii și vom cita două exemple 
(desigur, nu suntem anti-vaccinuri, deoarece asta înseamnă a 
pune la îndoială descoperirile lui Edward Jenner): 

     Scandalul vaccinului H1N1: a fost testat pe un număr mic de 
oameni și, în ciuda acestui fapt, a fost comercializat ca fiind 
sigur în 2009. Dar, un an mai târziu, au fost exprimate 
îngrijorări în Finlanda și Suedia cu privire la o posibilă asociere 
între narcolepsie și vaccin. Un studiu ulterior din Finlanda a 
raportat un risc de 13 ori mai mare de narcolepsie după 
vaccinare la copii și tineri cu vârste cuprinse între 4 și 19 ani, 
dintre care majoritatea au apărut în termen de trei luni de la 
vaccinare și aproape la toți în termen de șase luni. Abia în 
2013, un studiu publicat în British Medical Journal a confirmat 
aceste rezultate și pentru Marea Britanie. În total, acest vaccin 
periculos a cauzat 1.500 de cazuri de narcolepsie numai în 
Europa, iar 80% dintre victime sunt copii. O parte din 
personalul medical vaccinat al NHS a fost, de asemenea, afectat 
de narcolepsie. 

     Narcolepsia este o boală neurologică cronică și incurabilă în 
care pacienții adorm necontrolat, suferă accese bruște de somn 
care durează câteva minute, care apar oriunde și oricând din zi 
(somnolență diurnă) și sunt de asemenea, victime ale unor 
atacuri impresionante de cataplexie (relaxare bruscă a tonusului 
muscular cauzate de o emoție puternică, cum ar fi o explozie de 
râs, furie sau surpriză. Acest lucru poate provoca slăbiciune la 
genunchi, incapacitate de articulare sau uneori chiar o cădere în 
timpul a câteva secunde). Deteriorează funcția mentală și 
memoria și poate duce la halucinații și boli mintale. 

     Peter Todd, un avocat care a reprezentat mulți dintre 
reclamanți, a declarat pentru Sunday Times: „Nu a existat 
niciodată un caz ca acesta. Victimele acestui vaccin sunt 
incurabile și pe tot parcursul vieții și vor avea nevoie de multe 
medicamente”. Printre copiii victime ai vaccinului: 
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     Josh Hadfield (opt ani), care ia medicamente 
antinarcolepsice care costă 15.000 de lire sterline pe an pentru 
a-l ajuta să stea treaz în timpul zilei la școală. „Dacă îl faci să 
râdă, el se prăbușește. Memoria lui este obosită. Nu există nici 
un remediu. El spune că își dorește să nu se fi născut. M-am 
simțit incredibil de vinovat, perioada de 7 ani până când am 
obținut câstig de cauză în justiție și în loc să îi compenseze 
compania farmaceutică daunele, au făcut-o statele, adică cu 
banii cetățenilor! 

     Scandalul mortal al vaccinului pentru febra dengue într-o 
țară asiatică, în 2018: Potrivit parchetului Persida Acosta, 500 
de copii au murit în urma acestui vaccin și câteva mii sunt 
bolnavi. 

      Unii au nevoie de operații, pentru a absorbi sângele după 
sângerări severe. Majoritatea familiilor nu își pot permite 
tratamentul. Pentru procuror, responsabilitățile sunt repartizare 
între laboratorul care a vândut „un vaccin periculos” și 
guvernul care a lansat o campanie de vaccinare „masivă și 
nediscriminatorie”, în condiții deplorabile. 

     Doctorul Erwin Erfe, care a lucrat la parchet, a efectuat 
autopsii de copii, două până la trei pe săptămână, având 
întotdeauna aceleași rezultate: „Sângerări interne, mai ales la 
nivelul creierului și plămânilor … și a organelor tumefiate”. Cu 
toate acestea, acest vaccin a fost anunțat ca un triumf planetar; 
în 2015, laboratorul a confirmat cu mare fanfară 
comercializarea unui vaccin revoluționar împotriva febrei 
dengue. A fost o premieră mondială, produsul a douăzeci de ani 
de cercetare și 1,5 miliarde de euro de investiții. Cu toate 
acestea, de la început, s-au ridicat voci în comunitatea 
științifică: 

      Doctorul Antonio Dans a încercat să alerteze asupra 
rezultatelor neconcludente ale primelor studii clinice. 

     În Statele Unite, profesorul Scott Halstead, un specialist de 
renume mondial, care a fost îngrijorat, a trimis chiar și un 
videoclip Senatului țării în cauză pentru a-l îndemna să 
suspende programul de vaccinare. Fostul ministru al Sănătății 
al țării în cauză a fost pus sub acuzare în acest scandal. 

„Lăcomia a ucis acești copii”, a declarat procurorul Persida 
Acosta. 

     Spunem: OPRIȚI toate aceste măsuri nebunești, dictatoriale 
și cu siguranță nu sanitare și din cauza cărora au loc tragedii în 
fiecare zi: o adolescentă s-a sinucis în Marea Britanie deoarece 
închiderea pentru ea a durat 300 de ani, o femeie însărcinată a 
avut de suferit în timpul nașterii sale în Franța, o adolescentă 
din Statele Unite va necesita o intervenție chirurgicală după ce 
a fost agresată de un cuplu căruia i-a cerut să poarte masca, o 
asistentă a fost agresată și în Franța și un șofer de autobuz chiar 

a murit din cauza acestor măsuri ilegale de purtare obligatorie a 
măștilor, 60.000 de pacienți cu cancer sunt expuși riscului de a 
muri în Anglia din cauza întârzierilor în diagnostic și tratament, 
potrivit profesorului Karol Sikora, 12.000 de oameni din lume 
riscă să moară în fiecare zi din cauza foametei (potrivit 
Oxfam), numărul afectiunilor de stop cardiac s-a dublat în 
unele țări, companiile intră în faliment, 305 milioane din 
locurile de muncă cu normă întreagă sunt distruse – afectând în 
special femeile și tinerii – potrivit organizației internaționale a 
muncii, un bărbat a murit din cauza purtării măștii în Statele 
Unite etc. … 

27 – Le spunem guvernelor: TOTUL trebuie să revină imediat 
la normal (inclusiv redeschiderea serviciilor spitalicești, a 
transportului aerian, economiei, școlilor și universităților) și 
această luare de ostatici la nivel mondial trebuie să se oprească 
că tu și toți cetățenii ați fost victimele celei mai mari înșelătorii 
de sănătate din secolul 21. 

     Profesorul Carl Heneghan a declarat pe 23 august că frica 
care împiedică revenirea țării la normal este nefondată, potrivit 
Express. 

     Profesorii Karina Reiss și Sucharit Bhakdi au lansat în iunie 
o carte numită „Corona: alarmă falsă?”. Primarul unui oraș din 
Europa a declarat: „Atmosfera socială difuzată pe [subiectul 
coronavirusului] este deosebit de mizerabilă și devine 
suspectă”. Doctorul Olivier Chailley a scris o carte intitulată: 
„Virusul fricii sau modul în care întreaga lume a înnebunit”. 

     Profesorul Sucharit Bhakdi (care a scris și o scrisoare către 
Angela Merkel) a spus despre măsurile luate, inclusiv cele 
referitoare la izolare: „Măsuri grotești, absurde și foarte 
periculoase … un impact oribil asupra economiei mondiale … 
autodistrugere și sinucidere colectivă…”. Trebuie deschisă o 
anchetă internațională și independentă, iar cei responsabili 
trebuie aduși în fața justiției. 

     Dr. Mike Ryan, director executiv al Programului OMS 
pentru Urgenţe Sanitare, a declarat că statistic este mai probabil 
să câştigi la loterie decât să scapi de o infecţie cu Covid-19. 

28 – Le spunem cetățenilor: pentru a vă ține în turmă, este 
posibil ca unii să încerce să ne discrediteze prin toate 
mijloacele, de exemplu acuzându-ne de conspirație sau complot 
etc. Nu-i ascultați, sunt MINCINOȘI deoarece informațiile pe 
care vi le-am dat sunt: medicale, științifice și documentate. 

29 – Spunem cetățenilor: această scrisoare nu trebuie să vă 
împingă la violență față de nimeni. Reacționați pașnic. 

     Și dacă un profesionist din domeniul sănătății care semnează 
această scrisoare va fi atacat sau defăimat sau amenințat sau 
persecutat: susțineți-l MASIV. 
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     Dragi cetățeni: Mulți oameni de știință, eminenți profesori 
din domeniul medical și profesioniști din domeniul sănăt
întreaga lume s-au pronunțat împotriva a ceea ce se întâmplă și 
este timpul să vă treziți! 

     Dacă nu spuneți nimic, vor fi impuse noi măsuri dictatoriale 
„făcute în China”. Trebuie să refuzați aceste lucruri.

Vă asigurăm că aceste măsuri nu au nicio legătură cu 
medicamentele sau igiena sau cu conservarea sănătă
este o nebunie. 

     Dr. Anders Tegnell a spus: „Lumea a înnebunit” prin 
punerea în aplicare a unor îngrădiri care „merg împotriva a 
ceea ce știm despre gestionarea pandemiilor virale”.

30 – Invităm profesioniștii din domeniul sănătății DIN 
INTREAGA LUME să fie puternici și curajoși și să
datoria de a spune adevărul, să se alăture colectivului nostru: 
United Health Professionals și să semneze această scrisoare 
prin trimiterea următoarelor 4 informații: 

 -prenume, prenume, profesie și țară 
la: join.unitedhealthprofessionals@gmail.com 

Lista semnatarilor va fi actualizată periodic. 

Albert Einstein a spus: „lumea nu va fi distrusă de cei care fac 
răul, ci de cei care îi privesc fără să facă nimic”.

Semnatari: 
Profesorul Martin Haditsh, specialist în microbiologie, boli infecțioase și medicină 
tropicală, Austria 
Ghislaine Gigot, medic generalist, Franța 
François Pesty, farmacist, Franța 
Catherine Raulin, medic generalist, Franța 
Laurent Hervieux, medic generalist, Franța 
Geneviève Magnan, asistentă medicală, Franța 
Jean-Pierre Eudier, chirurg dentar, Luxemburg 
Andrée Van Den Borre, chirurg dentar, Belgia 
Mauricio Castillo, anestezist și medic de terapie intensivă, Chile 
Marie-Claude Luley-Leroide, medic generalist, Franța 
Daniele Joulin, medic generalist, Franța 
Mohamed Zelmat, biolog clinic, Franța 
Nadine Blondel, asistentă medicală, Franța 
Hélène Banoun, biolog clinician, Franța 
Estelle Ammar, logopedă, Franța 
Caroline Durieu, medic generalist, Belgia 
Doris Stucki, psihiatru, Elveția 
Jessica Leddy, acupuncturist autorizat, Statele Unite ale Americii 
Fabien Quedeville, medic generalist, Franța 
Michel Angles, medic generalist, Franța 
Dominique Carpentier, medic generalist, Franța 
Christophe Cornil, chirurg plastic, Franța 
Pierre Brihaye, specialist în urechi, nas și gât, Belgia 
Elizabeth Luttrell, asistentă medicală certificată, Statele Unite ale Americii
Tasha Clyde, asistentă medicală, Statele Unite ale Americii 
Walter Weber, specialist în medicină internă și oncologie, Germania 
Profesorul Pierre-Francois Laterre, anestezist și medic de terapie intensivă, Belgia
Sylvie Lathoud, psiholog clinician, Franța 
Karim Boudjedir, medic hematolog, Franța 
Caroline Heisch, medic osteopat, Franța 
Eric Blin, kinetoterapeut, Franța 
Vincent Schmutz, medic chirurg dentar, Franța 
Zieciak WB, medic chirurg ORL, Africa de Sud 
Virginie Merlin, asistentă medicală, Belgia 
Gabriel Brieuc, medic anestezist, Belgia 
Marie-José Eck, medic generalist, Franța 
Patricia Grasteau, personal asistent medical, Franța 
Christine Villeneuve, psihoterapeut, Franța 
Philippe Voche, medic chirurg plastic, Franța 
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țioase și medicină 

Elizabeth Luttrell, asistentă medicală certificată, Statele Unite ale Americii 

 
și medic de terapie intensivă, Belgia 

Gérard Bossu, medic osteopat, Franța 
Elaine Walker, medic de urgență, Statele Unite ale Americii
Richard Amerling, medic nefrolog, Statele Unite ale Americii
Phil Thomas, medic generalist, Africa de Sud 
Manfred Horst, medic alergolog și imunolog, Franța 
Sybille Burtin, medic de sănătate publică, Franța 
Chantal Berge, asistentă medicală, Franța 
Denis Agret, medic de urgență și medic de sănătate publică, Franța
Mélanie Dechamps, medic de terapie intensivă, Belgia 
Prosper Aimé Seme Ntomba, medic chirurg dentar, Camerun
Sandrine Lejong, farmacistă, Belgia 
Profesor Jan Zaloudik, medic oncologie chirurgicală, Republica Cehă
Cerise Gaugain, moașă, Franța 
Delphine Balique, moașă, Franța 
Marion Campo, moașă, Franța 
Olivier Chailley, medic cardiolog, Franța 
Johan Sérot, kinetoterapeut, Franța 
Arlette Fauvelle, farmacist, Belgia 
Farooq Salman, medic specialist ORL, Irak 
Olga Goodman, medic reumatolog, Statele Unite ale Americii
Pascal Leblond, asistent medical, Franța 
Sybille Morel, asistentă medicală, Franța 
Marie-Thérèse Nizier, kinetoterapeut, Franța 
Graziella Mercy, asistentă medicală, Franța 
Pierre Maugeais, medic generalist, Franța 
Carrie Madej, medic specialist în medicină internă, Statele Unite ale Americii
Victor Gomez Saviñon, medic chirurg cardiac, Mexic 
Martin Boucher, asistent medical, Canada 
Evelyne Nicolle, farmacist, Franța 
Agnès Dupond, medic generalist, Franța 
Azad Mitha, medic generalist, Franța 
Ines Heller, kinetoterapeut, Franța 
Marie Laravine, asistentă medicală, Franța 
Khaleel Kareem, medic anestezist și medic de terapie intensivă, Ir
Tonya Davis, asistent medical asistent certificat, Statele Unite ale Americii
Mary Baty, igienist dentar, Statele Unite ale Americii 
Luis Angel Ponce Torres, medic, Peru. 
 

Șeful Autorității pentru Digitalizarea 
României, Sabin Sărma
avea identitate electronică în câ

 
  
          Cetățenii se vor putea identifica, cu un user și cu o 
parolă, într-un punct unic de contact, pentru a putea 
beneficia de orice tip de serviciu fie de stat sau privat, însă 
mai e nevoie de câțiva ani pentru 
identitate electronică, a declarat pre
pentru Digitalizarea României, Sabin Sărma
unei emisiunii la Digi24. 

otrivit sursei citate, punctul unic va prelua toate datele 
fiecărui cetățean, va cuprinde
circulă în acest moment în sistem electronic.

 
„Totul ar trebui să arate foarte friendly. Practic ne vom 
autentifica într-o platformă unică, cu user 
exista o zonă de căutare, ca în google de exemplu, care atunci
când dai căutare îți afișează o listă de posibile servicii. În 
Olanda, știu că sistemul generează serviciile în funcție de 
profilul fiecărui cetățean, practic afișează cam ce
pe fiecare. Este selectat serviciul dorit, iar problema devine 
rezolvată”, a menționat Sărmaș. 
 
Oficialul a adăugat că s-au făcut modificări majore în ultima 
perioada pentru ca autoritățile locale să
platforme și să asigure în sistem electronic serviciile solicitate 
de cetățeni, însă pentru ca tot acest sistem să func
impecabil va mai dura câțiva ani buni. 
 
„În mod cert în câțiva ani, identitatea electronică va deveni 
ceva obișnuit. Dar mai sunt etape de parcurs

P
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ță, Statele Unite ale Americii 
Richard Amerling, medic nefrolog, Statele Unite ale Americii 

ță și medic de sănătate publică, Franța 
 

Prosper Aimé Seme Ntomba, medic chirurg dentar, Camerun 

Profesor Jan Zaloudik, medic oncologie chirurgicală, Republica Cehă 

Olga Goodman, medic reumatolog, Statele Unite ale Americii 

Carrie Madej, medic specialist în medicină internă, Statele Unite ale Americii 

și medic de terapie intensivă, Irak 
Tonya Davis, asistent medical asistent certificat, Statele Unite ale Americii 

Șeful Autorității pentru Digitalizarea 
României, Sabin Sărmaș: Românii vor 

identitate electronică în câțiva ani 

țenii se vor putea identifica, cu un user și cu o 
un punct unic de contact, pentru a putea 

beneficia de orice tip de serviciu fie de stat sau privat, însă 
țiva ani pentru ca toți românii să aibă 

identitate electronică, a declarat președintele Autorității 
pentru Digitalizarea României, Sabin Sărmaș, în cadrul 

otrivit sursei citate, punctul unic va prelua toate datele 
țean, va cuprinde toate informațiile care 

circulă în acest moment în sistem electronic. 

Totul ar trebui să arate foarte friendly. Practic ne vom 
o platformă unică, cu user și parolă. Acolo va 

exista o zonă de căutare, ca în google de exemplu, care atunci 
ți afișează o listă de posibile servicii. În 

știu că sistemul generează serviciile în funcție de 
țean, practic afișează cam ce-l interesează 

pe fiecare. Este selectat serviciul dorit, iar problema devine 

au făcut modificări majore în ultima 
țile locale să-și dezvolte fiecare 

și să asigure în sistem electronic serviciile solicitate 
acest sistem să funcționeze 

 

țiva ani, identitatea electronică va deveni 
șnuit. Dar mai sunt etape de parcurs”, a spus Sărmaș. 
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Sănătatea oamenilor va fi monitorizată cu o aplicaţ
obligatorie, în China. Restricţiile vor fi impuse pe baza 
«scorului de sănătate» 

Oraşul chinez Hangzhou ar putea fi primul oraş în care o 
aplicaţie de monitorizare a sănătăţii ca metodă de contracarare 
a coronavirusului sau altor astfel de virusuri va f
mod obligatoriu şi permanent de toţi cei 10 milioane de 
rezidenţi ai săi, scrie The Guardian. 

Versiuni ale acestei aplicaţii au mai fost folosite de
Chinei continentale. Aplicaţia afişează un cod QR care conţine 
statutul „virusologic” al persoanei. Scorul pe care îl are fiecare 
persoană pe aplicaţie va fi folosit pentru a determina cât de 
mult are voie aceasta să călătorească. 

Autorităţile locale din Hangzhou au anunţat că au de gând să 
lanseze o versiune mai complexă a aplicaţiei pen
monitorizarea permanentă a sănătăţii rezidenţilor. Aplicaţia 
afişează un scor de la 0 la 100 care creşte bazat pe obiceiurile 
sănătoase ale persoanei şi scade în funcţie de cele nesănătoase. 
Activitatea fizică şi somnul corespunzător sunt recompensate 
cu astfel de puncte în timp ce fumatul sau consumul de alcool 
sunt penalizate. Scorul iniţial este generat în funcţie de istoricul 
medical al persoanei şi de afecţiunile şi bolile de care suferă.

Comisia de sănătate din Hangzhou spune că sistemul propus 
este menit să funcţioneze ca „un strat adiţional de siguranţă 
pentru sănătatea şi imunitatea cetăţenilor”. 

Deşi astfel de aplicaţii au ridicat îngrijorări cu privire la 
confidenţialitatea datelor, respectarea intimităţii şi lipsa 
transparenţei în felul în care funcţionează, cetăţenii chinezi par 
să le fi acceptat ca pe ceva necesar. 

CNN scrie că aplicaţia care va fi folosită în Hangzhou 
generează un scor personal bazat pe probleme de sănătate pre
existente, verificări recente ale stării de sănătate, obiceiuri
stil de viaţă ale persoanei – cât de mult a băut alcool, a fumat, a 
făcut sport şi a dormit în fiecare zi. „Scorul de sănătate” va fi 
înscris într-un cod QR accesibil de pe telefon şi care va fi 
scanat la intrarea în magazine sau alte spaţii publice.

Mai mult, aplicaţia poate fi folosită şi ca metodă de a 
monitoriza circulaţia persoanelor pentru a identifica ce locuri 
au vizitat şi cu cine au intrat în contact. 
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aplicaţie de monitorizare a sănătăţii ca metodă de contracarare 
a coronavirusului sau altor astfel de virusuri va fi folosită în 
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Autorităţile locale din Hangzhou au anunţat că au de gând să 
lanseze o versiune mai complexă a aplicaţiei pentru 
monitorizarea permanentă a sănătăţii rezidenţilor. Aplicaţia 
afişează un scor de la 0 la 100 care creşte bazat pe obiceiurile 
sănătoase ale persoanei şi scade în funcţie de cele nesănătoase. 
Activitatea fizică şi somnul corespunzător sunt recompensate 
cu astfel de puncte în timp ce fumatul sau consumul de alcool 
sunt penalizate. Scorul iniţial este generat în funcţie de istoricul 
medical al persoanei şi de afecţiunile şi bolile de care suferă. 

Comisia de sănătate din Hangzhou spune că sistemul propus 
un strat adiţional de siguranţă 

Deşi astfel de aplicaţii au ridicat îngrijorări cu privire la 
confidenţialitatea datelor, respectarea intimităţii şi lipsa 

re funcţionează, cetăţenii chinezi par 

CNN scrie că aplicaţia care va fi folosită în Hangzhou 
generează un scor personal bazat pe probleme de sănătate pre-
existente, verificări recente ale stării de sănătate, obiceiuri şi 

cât de mult a băut alcool, a fumat, a 
făcut sport şi a dormit în fiecare zi. „Scorul de sănătate” va fi 

un cod QR accesibil de pe telefon şi care va fi 
scanat la intrarea în magazine sau alte spaţii publice. 

ai mult, aplicaţia poate fi folosită şi ca metodă de a 
monitoriza circulaţia persoanelor pentru a identifica ce locuri 

 
 

Pandemismul, ultimul stadiu al 
globalismului

 
 

            1. Că prin efectele sale Pandemia Covid 19 conduce la 

„sfârșitul lumii” noastre deja s-a spus. Am prevăzut acest 

sfârșit cu cel puțin cinci ani în urmă, scriind și conferențiind pe 

respectiva temă. Era previzibil că în felul în care era nu se mai 

putea continua și că va interveni un 

(războiul) sau produs de natură (epidemia) 

fundamental ordinea existentă, ajunsă într

Ceea ce nu a atins consensul este previziunea referitoare la 

felul în care va arăta lumea viitoare; cea care va succeda lumii 

noastre de azi, construită de strămoșii noștri până la noi, de

lungul mai multor mii de ani. 

Pentru a intui cu o minimă precizie contururile acestui viitor 

este necesar să cercetăm premisele istorice ale pandemiei

se petrecea în lume esențial la data izbucnirii ei? Este ea o 

simplă coincidență sau este o reacție necesară a naturii la 

dezechilibrele provocate de om? 

Virusul Corona încoronează acumulări de energii nefaste emise 

de o lume ieșită din matca echilibrelor globale,

la un moment dat, în mod necesar urmau să ducă la un salt 

calitativ. Ora acestui salt a sosit. 

1.1. Nivelul de îndatorare (publică și privată) la scară globală, 

impus de întâlnirea dintre egoism și libertate, precum și de cea 

dintre lăcomie și iresponsabilitate, devenise insuportabil. 

Generațiile prezentului trăiau pe seama muncii generațiilor 

viitoare la un nivel care interzicea atât continuarea creditării cât 

și reducerea deficitelor bugetare. 

Orice încercare de introducere a austerită

bugetare se confrunta imediat cu contestarea for

ale societății și se contabiliza în pierderea de voturi. Or, în 

democrație (și nu numai) votul este esențial; iar votanții nu 
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globalismului 

Adrian SEVERIN 

efectele sale Pandemia Covid 19 conduce la 

a spus. Am prevăzut acest 

șit cu cel puțin cinci ani în urmă, scriind și conferențiind pe 

respectiva temă. Era previzibil că în felul în care era nu se mai 

va interveni un șoc – produs de om 

(războiul) sau produs de natură (epidemia) – care să schimbe 

fundamental ordinea existentă, ajunsă într-un impas absolut. 

Ceea ce nu a atins consensul este previziunea referitoare la 

; cea care va succeda lumii 

șii noștri până la noi, de-a 

Pentru a intui cu o minimă precizie contururile acestui viitor 

premisele istorice ale pandemiei. Ce 

țial la data izbucnirii ei? Este ea o 

ță sau este o reacție necesară a naturii la 

Virusul Corona încoronează acumulări de energii nefaste emise 

șită din matca echilibrelor globale, acumulări care, 

la un moment dat, în mod necesar urmau să ducă la un salt 

și privată) la scară globală, 

și libertate, precum și de cea 

și iresponsabilitate, devenise insuportabil. 

țiile prezentului trăiau pe seama muncii generațiilor 

viitoare la un nivel care interzicea atât continuarea creditării cât 

Orice încercare de introducere a austerității și disciplinei 

bugetare se confrunta imediat cu contestarea forțelor lăuntrice 

ții și se contabiliza în pierderea de voturi. Or, în 

ție (și nu numai) votul este esențial; iar votanții nu 
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acceptă austeritatea, decât atunci când teama de o alternativă 

mai gravă îi determină să o adopte ca fiind răul cel mai mic. 

1.2. Productivitatea era într-o reală prăbușire, economia 

mondială supraviețuind pe baza unor subvenții imense; cele 

mai multe mascate. Practic nimic (și în special sistemul 

circulator al economiei, format din transporturi și bănci) nu mai 

funcționa fără a se face apel la buzunarul contribuabilului, din 

ce în ce mai gol. Nicio putere – publică sau privată, statală, 

supranațională sau transnațională – nu era capabilă să oprească 

acest proces. 

1.3. Consumerismul ajunsese o pandemie socio-economică, pe 

care aproape toată lumea o recunoștea dar împotriva căreia 

nimeni nu reușea să inventeze nici vaccinuri nici terapii. Toți 

voiau să consume, dar nimeni nu mai voia să producă. Lumea 

consuma pretutindeni cu mult peste nevoile existențiale. Să ne 

gândim, de asemenea, la cantitățile uriașe de alimente care se 

aruncau zilnic în restaurante și magazinele alimentare, sau chiar 

în gospodăriile private, pe când în anumite părți ale lumii 

oamenii mureau de foame. 

Aceasta în condițiile în care sectorul serviciilor din accesoriu al 

economiei reale devenise un substitut real al industriei pe cale 

de dispariție. Paradoxal, în timp ce serviciile erau tot mai 

cerute, persoanele dispuse să lucreze în domeniul serviciilor 

erau tot mai puține, ceea ce a făcut necesară stimularea 

imigrației, cu tot cortegiul său de maladii fiziologice, 

psihologice și culturale conexe. 

 

1.4. Plezirismul sau loazirismul (loisirismul) au reprezentat 

maladii asociate consumerismului. Producția și-a pierdut orice 

legătură cu necesitatea socială. Valoarea nu mai era raportată la 

utilitatea reală a produsului. Cheltuielile voluptorii au ajuns să 

le depășească până aproape de a le înlocui cu totul pe cele 

necesare sau utile. 

Nu numai statul, ci și societatea deveniseră doar un spectacol în 

care luminile rampei lăsau în umbră, uitare și abandon 

prioritățile existențiale ale omenirii. Vedetele artistice, sportive 

sau media erau recompensate cu sume uriașe pe care omul de 

rând era gata să le suporte, în timp ce învățământul, sănătatea, 

protecția mediului se aflau pe planul întâi doar în discursurile 

electorale ale unor oameni politici tot mai submediocri. 

1.5. Contradicția dintre organizarea formal democratică a 

societății (prezentă, fie și într-o măsură redusă, sub presiunea 

culturală și politică a modelului occidental euro-atlantic, chiar 

și în statele euro-asiatice cu tradiții despotice, sau în cele ale 

emisferei sudice cu regimuri autoritare), pe de o parte, și 

incapacitatea popoarelor de a înțelege și conduce procesele tot 

mai complicate de gestiune politică a problemelor tot mai 

complexe puse de societăți tot mai pretențioase, pe de altă 

parte, a condus la compromiterea generală și ireversibilă a 

raportului de încredere dintre conduși și conducători, iar, în 

cele din urmă la nevrozarea universală a populației. 

Nemaiînțelegând actul de conducere și nemaiștiind încotro se 

îndreaptă, oamenii de rând au intrat în panică, panica s-a 

transformat în isterie iar isteria s-a transformat în ură – o ură cu 

atât mai agresivă cu cât a devenit mai irațională. 

1.6. La fel ca în secolul întâi, lumea a pierdut sensul vieții, nu 

a mai recunoscut criteriile de coeziune socială (astăzi sunt 

uitate și cele de coeziune națională) și a căzut în defetism, 

nihilism, negativism, criticism, exclusivism, ajungând să creadă 

că cu cât este mai rău, cu atât va fi mai bine. 

Această criză a moralei și democrației se vede și în resemnarea 

globală cu care popoarele au acceptat limitările cele mai 

absurde ale libertății pentru care se luptaseră în secolele 

precedente, impuse sub pretextul luptei împotriva Covid19, în 

același timp necooperând cu autoritățile în respectarea lor și 

adoptând adesea atitudini evazioniste vecine cu rezistența 

pasivă. 

1.7. La cronicizarea acestei tendințe de dezagregare socială a 

contribuit și progresul tehnologic care a introdus în viața 

oamenilor sisteme adictive de comunicare virtuală –

 internetul. Respectivele sisteme au facilitat enorm accesul la 
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informație, dar au anihilat complet avantajele acestuia, 

neputând stăvili efectele dezinformării și manipulării care au 

venit în asociere cu informația corectă. Astfel distincția dintre 

cele două a devenit imposibilă, făcând aproape inutilă, dacă nu 

chiar nocivă, informarea. 

Aceasta s-a asociat cu alte două consecințe induse de sistemul 

menționat, și anume reducerea generală a gradului de 

inteligență a populației, precum și cu izolarea persoanelor în 

capsula unui narcisism agresiv. 

i. Specialiștii susțin că lectura prin mijloace electronice 

utilizează alte zone ale creierului decât lectura tradițională, 

zone unde nu își au sediul gândirea critică și imaginația. Ceea 

ce citim pe ecranele calculatoarelor este fotografiat de 

receptorii noștri cerebrali iar nu interpretat; este acumulat dar 

nu asimilat. Nefiind specialist nu pot spune dacă este sau nu 

este așa, dar este limpede că facilitatea cu care ajung la 

informație generațiile actuale, în contrast cu eforturile depuse 

de generațiile precedente în același scop, a redus atât nivelul 

imaginației în căutarea căilor de acces la cunoaștere, cât și 

creativitatea în interpretarea informațiilor obținute, precum și în 

umplerea prin contribuție proprie a golurilor dintre ele. Un joc 

mai ușor lenevește, atrofiază și descurajează gândirea, reducând 

gustul excelenței și selecția meritelor personale prin competiția 

acestora. 

ii. Pe de altă parte, pe rețelele sociale nu se desfășoară, în 

majoritatea zdrobitoare a cazurilor, un dialog real, profund și 

sofisticat, ci are loc un proces de defulare a frustrărilor prin 

dialoguri paralele. Majoritatea celor care se exprimă nu caută 

să afle, să învețe sau să înțeleagă. Nici măcar nu caută să 

convingă ori să demonstreze ceva. Cei mai mulți vor pur și 

simplu să afirme; cu atât mai apăsat și mai radical cu cât știu 

mai puțin despre ce vorbesc. Simpla afirmație le oferă două 

sentimente pe cât de reconfortante pe atât de false: că au 

dreptate și că sunt superiori celorlalți. Orice contestare a 

afirmațiilor este tratată ca dovadă a incapacității celui care 

contestă de a se ridica la nivelul de înțelegere al celui care 

afirmă. 

Aceasta nu îi apropie pe oameni, altminteri, în mod esențial, 

fiinţe sociale, ci îi desparte definitiv, rețelele numite „sociale” 

fiind de fapt „rețele asociale” și instrumente de desocializare 

care au generat anomia societății și a statului. 

1.8. Impactul unor astfel de fenomene asupra politicii reale a 

fost acela al validării și investirii prin vot a politicienilor care 

nu intră în profunzimea problemelor autentice ale societății și 

nu comunică masei perspectiva strategică a viziunii lor, 

explicând de ce și cum doresc să atingă țintele îndepărtate care 

scapă, în mod normal, percepției alegătorului de rând. Aceștia 

sunt pseudo-lideri preocupați doar să confirme oportunist 

fezabilitatea așteptărilor imediate cele mai nerealiste ale 

populației, potrivit dorințelor acesteia. Ei nu discută cu 

cetățenii pentru a-i mobiliza în susținerea planului lor, 

oferindu-le perspectiva unei cauze mai înalte, ci pentru a afla ce 

le face plăcere acestora să audă.  

În aceste condiții apare imposibilitatea sistemică a depășirii 

dezechilibrelor sociale, economice și financiare care din 

incidente locale și ciclice au devenit sindroame globale și 

permanente. Iată de ce, în loc să se reducă, aceste dezechilibre 

au devenit tot mai mari și tot mai ireversibile. 

1.9. Egalitarismul constituie un alt derapaj masiv al societății 

pre Covid19. Într-o lume în care, inclusiv ca efect al evoluției 

științei și specializării informației, inegalitățile reale (inclusiv și 

mai ales cele obiective) sunt tot mai mari, s-a instalat o 

concepție egalitară care s-a transformat în ordine politică 

impusă de o manieră mai autoritară, mai generală și mai 

aberantă decât cea promovată de egalitarismul comunist. 

Cei care aparțin majorității și cei care sunt în minoritate, cei 

care beneficiază de toate abilitățile și cei cu dez-abilități, cei 

sănătoși și cei handicapați (inclusiv și mai ales pe plan mental), 

cei care știu și cei care nu știu, cei instruiți și cei neinstruiți, cei 

care pot și cei care nu pot, cei de sexe diferite, mama și tata, cei 

care produc și cei care nu sunt productivi, trebuie tratați și sunt 

tratați ca și când ar fi egali. „Corectitudinea politică” a 

răsturnat ierarhiile de valori, a negat realitatea ostensibilă 

și legile naturii, derutând o omenire căruia i s-au confiscat 

toate reperele și i s-a ridicat dreptul la bun simț. 

Nu este vorba aici despre egalitatea șanselor sau despre 

discriminarea pozitivă, ci despre interdicția de a lua act de 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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realitatea inegalității și despre expulzarea ei din gândire, 

inclusiv prin eliminarea ei forțată din limbaj. Mai mult, s

cerut și ștergerea diferențelor între valorile culturale, 

acreditându-se ideea că în univers nu există decât un singur 

sistem de valori. 

Egalitarismul a condus astfel nu doar la raționamente și practici 

aberante, toate împotriva naturii și deci a moralei tradiționale 

întemeiate de mii de ani pe preceptul „naturalia non sunt 

turpia” (numai „ceea ce este natural nu este imoral

dictatura minorității, evident frustrantă și alienantă pentru 

forțele principale ale progresului social care își au sediul în 

majorități, ci și la negarea meritului și a liberei concurențe a 

talentelor. Ceea ce duce simultan la conflicte sterile, nevroză 

generală și stagnare. 

Aberaţiile au ajuns atât de departe încât numai printr

cataclism se mai putea ieși din această situație. 

1.10. Pe un astfel de fond, s-a produs 

dintre creșterea longevității și scăderea demografică

Oamenii trăiesc mai mult dar se nasc mai puțin

ansamblu, gurile de hrănit se înmulțesc, simultan cu cererea 

pentru creșterea calității hranei, iar brațele de muncă și 

creierele dedicate muncii se împuținează. 

Conflictul între generații nu este soluția, dar acesta a apărut și 

se întețește pretutindeni, alimentat și de mitul tribal al 

juventinismului. Numai că nu se cere, în clar, eutanasierea 

„bătrânilor” (noțiune nici măcar definită consensual)!

Aceasta în timp ce expansiunea culturii homosexualismului 

(cea care nu este, totuși, indicat să fie combătută prin 

homofobie), pe lângă creșterea cheltuielilor familiale pentru 

îngrijirea și educarea copiilor, într-o lume care nu mai 

recompensează meritul, conduc la un planning familial contrar 

creșterii demografice. Nimic părea că nu se mai pute

acestui val. Nici măcar un război devastator. Cu excep

catastrofe naturale. 

1.11. Unor atari confuzii, indiscipline și crize morale, nu putea 

decât să le urmeze indisciplina socială și anarhia politică

Divorțate de mase, elitele politice de pretutindeni nu mai aveau 

nicio modalitate de a impune popoarelor răzvrătite vreun tip de 
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lzarea ei din gândire, 

țată din limbaj. Mai mult, s-a 

și ștergerea diferențelor între valorile culturale, 

se ideea că în univers nu există decât un singur 

ționamente și practici 

și deci a moralei tradiționale 

naturalia non sunt 

ceea ce este natural nu este imoral”), ci și la 

și alienantă pentru 

țele principale ale progresului social care își au sediul în 

ți, ci și la negarea meritului și a liberei concurențe a 

talentelor. Ceea ce duce simultan la conflicte sterile, nevroză 

au ajuns atât de departe încât numai printr-un 

a produs și ruptura 

șterea longevității și scăderea demografică. 

țini. În timp ce pe 

țesc, simultan cu cererea 

șterea calității hranei, iar brațele de muncă și 

ții nu este soluția, dar acesta a apărut și 

și de mitul tribal al 

juventinismului. Numai că nu se cere, în clar, eutanasierea 

țiune nici măcar definită consensual)! 

Aceasta în timp ce expansiunea culturii homosexualismului 

să fie combătută prin 

șterea cheltuielilor familiale pentru 

o lume care nu mai 

recompensează meritul, conduc la un planning familial contrar 

șterii demografice. Nimic părea că nu se mai putea opune 

acestui val. Nici măcar un război devastator. Cu excepția unei 

și crize morale, nu putea 

și anarhia politică. 

e pretutindeni nu mai aveau 

nicio modalitate de a impune popoarelor răzvrătite vreun tip de 

ordine. Cu cât mai falsă era în realitate libertatea democratică, 

locul ordinii liberale era cu atât mai mult umplut de dezordinea 

libertății anarhice reale. Deocamdată perlată, aceasta putea 

deveni oricând violentă și chiar sângeroasă.

Readucerea masei în ascultare cerea, deci, un 

transforma inacceptabilul în inevitabil

chiar dacă nu a fost provocată de om, oferă 

declanșării unei terapii a terorii. 

 
Masca ne dezumanizează, ne transformă 
într-o turmă de animale cu botni

 

Jérôme Blanchet

            Măsurile sanitare precum purtarea unei mă
mai sunt temporare. Chiar dacă brusc măsurile ar fi 
ridicate – scenariu foarte puțin probabil 
asupra societății nu vor dispărea peste noapte.

impotrivă, obiceiurile noastre vor rămâne marcate de 
această nouă direcție a „distanțării fizice”, o expresie 
atât de dezinhibată încât cei care o folosesc nu 

măcar dornici să ascundă inumanitatea care reiese din ea.

Societățile sunt extrem de atomizate: nu mai suntem nici măcar 
insule împrăștiate care formează arhipelagul fragil al unei 
comunități, ci bulgări de banchize pierduți într
frică. Masca ne dezumanizează. Ne face fiin
expresii sau dorințe, o turmă de animale cu botnițe. Călătorim 
ca niște fantome într-o lume decolorată. Suntem to
Nu voi practica neascultarea civilă. Sunt un bun cetă
înțeleg preocupările celor mai precauți și recunosc pericolul pe 
care virusul îl reprezintă încă pentru unii. 
scufunda în cea mai dură hibernare socială din toată 
istoria. 

D
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ordine. Cu cât mai falsă era în realitate libertatea democratică, 

locul ordinii liberale era cu atât mai mult umplut de dezordinea 

dată perlată, aceasta putea 

și chiar sângeroasă. 

Readucerea masei în ascultare cerea, deci, un șoc apt a 

transforma inacceptabilul în inevitabil. Pandemia Covid 19, 

chiar dacă nu a fost provocată de om, oferă șocul necesar 

Masca ne dezumanizează, ne transformă 
o turmă de animale cu botnițe 

 

Jérôme Blanchet-Gravel  

Măsurile sanitare precum purtarea unei măști nu 
mai sunt temporare. Chiar dacă brusc măsurile ar fi 

țin probabil – efectele lor 
ții nu vor dispărea peste noapte.  

impotrivă, obiceiurile noastre vor rămâne marcate de 
ție a „distanțării fizice”, o expresie 

atât de dezinhibată încât cei care o folosesc nu par nici 
măcar dornici să ascundă inumanitatea care reiese din ea. 

țile sunt extrem de atomizate: nu mai suntem nici măcar 
știate care formează arhipelagul fragil al unei 

ți, ci bulgări de banchize pierduți într-un ocean de 
. Masca ne dezumanizează. Ne face ființe fără emoții, 

țe, o turmă de animale cu botnițe. Călătorim 
o lume decolorată. Suntem toți și nimeni. 

Nu voi practica neascultarea civilă. Sunt un bun cetățean, 
ți și recunosc pericolul pe 

care virusul îl reprezintă încă pentru unii. Acum ne vom 
scufunda în cea mai dură hibernare socială din toată 
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De la corectitudinea politică la corectitudinea igienică

Refuzul morții, al tragicului, a ceea ce face din via
și nu o succesiune de fapte previzibile, reacția guvernelor 
occidentale, toate întruchipează o civilizație în fază terminală. 
În numele sănătății publice afișăm moartea din noi. În numele 
conservării vieții expunem rămășițele a ceea ce a fost cândva o 
civilizație de avangardă. Nici nu ne mai facem timp să ne 
despărțim de cei dispăruți pentru că am inventat ceva rușinos și 
absurd ca « înmormântările virtuale ». 

În Quebec, guvernul a împins paradoxul până la su
orelor de sport în școli pentru o perioadă, în numele sănătății 
publice. Și eu care credeam că activitatea fizică ar putea 
prelungi speranța de viață. 

În ultimele săptămâni, a apărut o atitutinde binevoitoare în 
favoarea măsurilor sanitare, pentru a ne reaminti zilnic că ele 
servesc binelui comun și nimic altceva. Din această 
perspectivă, apărătorii măștii ar fi mari umaniști iar scepticii ar 
fi egoiști și populiști. Nu este o coincidență faptul că această 
postură amintește de corectitudinea politică de astăzi 
dublura ei, cenzura. Fenomenele fac parte din aceea
de control și supraveghere. 

Triumful sensibilităților noastre 

Lumea devine un spațiu securizat în toate aspectele sale, acele 
celebre „safe spaces” promovate de extrema stâng
un curent care vrea să elimine tot ceea ce ar fi „dăunător” 
dezvoltării personale. Noua utopie este politică, psihologică 
igienistă. Acesta este triumful puritanismului 
trebuie să tinem  seama de toate preocupările, suscept
și fobiile imaginabile, de orice ar putea dăuna sănătății fizice și 
mentale. Totul a devenit „toxic”: de la atmosfera la locul de 
munca la punctele de vedere „controversate”, inclusiv 
emisiunile TV vechi care nu se mai potrivesc cu direc
actuale. Ultimele urme de sexism, rasism, hăr
Covid-19 sunt urmărite peste tot: în numele toleran
intoleranți la cea mai mică adversitate. Masca este un bastion 
între indivizi și un mediu văzut ca ostil ego-ului lor. Nu mai 
există un contact social, ci o adunare de proprietari ai 
singurătății lor. 

Adevărații „covidioți” 

O formulă atribuită lui Emmanuel Kant este aceea că măsurăm 
inteligența unui individ prin cantitatea de incertitudini la care 
este capabil să reziste. Dacă filosoful german are dreptate, 
societățile noastre nu au fost niciodată formate din oameni atât 
de proști. Nu mai acceptăm să ne confruntăm cu nici un risc sau 
cu un minim hazard. Onoarea nu mai există. 

Societățile noastre nu au fost niciodată atât de securizate și 
niciodată nu au fost alcătuite din oameni atât de speria
Paradoxul spune multe. Odată cu apariția unei lumi în care 
chiar și expresia emoțiilor pare văzută ca o amenințare la 
adresa integrității micilor noastre ființe simțitoare, devine 
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De la corectitudinea politică la corectitudinea igienică 

tragicului, a ceea ce face din viață o aventură 
și nu o succesiune de fapte previzibile, reacția guvernelor 

ție în fază terminală. 
ții publice afișăm moartea din noi. În numele 

șițele a ceea ce a fost cândva o 
ție de avangardă. Nici nu ne mai facem timp să ne 
țim de cei dispăruți pentru că am inventat ceva rușinos și 

În Quebec, guvernul a împins paradoxul până la suspendarea 
școli pentru o perioadă, în numele sănătății 

Și eu care credeam că activitatea fizică ar putea 

În ultimele săptămâni, a apărut o atitutinde binevoitoare în 
u a ne reaminti zilnic că ele 

și nimic altceva. Din această 
știi ar fi mari umaniști iar scepticii ar 

ști și populiști. Nu este o coincidență faptul că această 
ică de astăzi și de 

dublura ei, cenzura. Fenomenele fac parte din aceeași dorință 

țiu securizat în toate aspectele sale, acele 
celebre „safe spaces” promovate de extrema stângă americană, 
un curent care vrea să elimine tot ceea ce ar fi „dăunător” 
dezvoltării personale. Noua utopie este politică, psihologică și 
igienistă. Acesta este triumful puritanismului și fragilității: 

seama de toate preocupările, susceptibilitățile 
și fobiile imaginabile, de orice ar putea dăuna sănătății fizice și 
mentale. Totul a devenit „toxic”: de la atmosfera la locul de 
munca la punctele de vedere „controversate”, inclusiv 
emisiunile TV vechi care nu se mai potrivesc cu direcțiile 
ctuale. Ultimele urme de sexism, rasism, hărțuire și acum 

19 sunt urmărite peste tot: în numele toleranței devenim 
ți la cea mai mică adversitate. Masca este un bastion 

ului lor. Nu mai 
contact social, ci o adunare de proprietari ai 

O formulă atribuită lui Emmanuel Kant este aceea că măsurăm 
ța unui individ prin cantitatea de incertitudini la care 

erman are dreptate, 
țile noastre nu au fost niciodată formate din oameni atât 
ști. Nu mai acceptăm să ne confruntăm cu nici un risc sau 

țile noastre nu au fost niciodată atât de securizate și 
iciodată nu au fost alcătuite din oameni atât de speriați. 

ția unei lumi în care 
și expresia emoțiilor pare văzută ca o amenințare la 

ții micilor noastre ființe simțitoare, devine 

imperativ să apelăm la un alt ideal. O puternică filozofie a 
vitalității capabilă să rivalizeze, poate, cu acest univers 
înghețat.  

 

Manipularea maselor 
psihologică a majorității popoarelor… 

simultan 

Jean-Jacques Crèvecœur este ca formare profesională 
fizician-specialist în fizică cuantică, filozof 
autor, formator și conferențiar de reputație internațională 
din 1989.  

atorită unor experiențe personale din viața conjugală, 
care l-au marcat, ajunge să fie interesat de jocul de 
putere, atât la nivel interpersonal, cât 

În acest sens, publică o serie de cărți despre 
putere. 

 (Rezumatul interviului realizat de J. F. Denis cu Jean
Jacques Crèvecœur și traducerea ultimei părți)

A devenit cunoscut publicului larg în Quebec mai ales în 
timpul pseudo-pandemiei de gripă porcină H1N1 din 2009, prin 
intermediul mass-mediei, în momentul în ca
împotriva tentativei de vaccinare în masă a popula
denunțat atât conflictele de interese, cât și substanțele toxice 
extrem de periculoase care fuseseră introduse ca adjuvante în 
vaccin, avertizând populația în legătură cu efectel
potențiale ale acestuia. 

A avut un canal propriu pe Youtube cu 235 000 de abona
fost cenzurat, fiindu-i suprimate cca 16 video
2019-2020, în momentul în care a început să vorbească din nou 
despre manipularea mediatică și mani
său de pe Youtube a fost complet desfiin

Ca specialist în fizică cuantică teoretică, având 
epistemologia practicilor medicale (epistemologia = analiza 
critică a unui domeniu al cunoașterii), a format o echipă de
15 specialiști cu doctorate în știință: biologie celulară și 

D
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ăm la un alt ideal. O puternică filozofie a 
ții capabilă să rivalizeze, poate, cu acest univers 

Manipularea maselor și torturarea 
ții popoarelor… 
 

Jacques Crèvecœur este ca formare profesională 
specialist în fizică cuantică, filozof și pedagog. Este 

și conferențiar de reputație internațională 

țe personale din viața conjugală, 
au marcat, ajunge să fie interesat de jocul de 

putere, atât la nivel interpersonal, cât și la nivel social. 
ți despre relațiile și jocul de 

 

atul interviului realizat de J. F. Denis cu Jean-
și traducerea ultimei părți) 

A devenit cunoscut publicului larg în Quebec mai ales în 
pandemiei de gripă porcină H1N1 din 2009, prin 

mediei, în momentul în care s-a ridicat 
împotriva tentativei de vaccinare în masă a populației, când a 

țat atât conflictele de interese, cât și substanțele toxice 
extrem de periculoase care fuseseră introduse ca adjuvante în 

ția în legătură cu efectele secundare 

A avut un canal propriu pe Youtube cu 235 000 de abonați. A 
i suprimate cca 16 video-uri. Apoi, în 

2020, în momentul în care a început să vorbească din nou 
și manipularea maselor, canalul 

său de pe Youtube a fost complet desființat. 

Ca specialist în fizică cuantică teoretică, având și expertiză în 
epistemologia practicilor medicale (epistemologia = analiza 

șterii), a format o echipă de cca 
ști cu doctorate în știință: biologie celulară și 
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moleculară, virologi, doctori în neuroștiințe, etc,  pentru a lucra 
împreună cu ei la demolarea discursului (narativului) servit de 
Organizația Mondială a Sănătății, prin instanțele naționale de 
sănătate publică, etc., discurs prin care un grup mic de 
persoane, emanat inițial din OMS, iar apoi din GAVI (Global 
Alliance of Vaccines and Immunization) reușește să impună 
milioanelor de oameni directive nejustificate, incoerente și 
chiar iraționale. 

Se pune problema „cum o mână de oameni din aceste 
organisme reușește să impună guvernelor din întreaga lume 
și întregii populații o oprire totală a economiei, o închidere 
totală generală care nu s-a mai pomenit în toată istoria 
medicinii? Nici în timpul epidemiilor de pestă din Evul Mediu 
nu erau închise și carantinate persoanele sănătoase!” Jean-
Jacques  Crèvecœur consideră că subiectul trebuie abordat din 
punct de vedere al ingineriei sociale și al manipulării maselor. 
În urma observațiilor sale, ajunge la concluzii importante cu 
impact asupra teoriei comunicării, dar și în înțelegerea și 
explicarea relațiilor de putere. 

Jean-Jacques Crèvecœur consideră că manipularea maselor se 
face pe următoarele 3 nivele : 

Nivelul 1 : Ceea ce se spune 

Nivelul 2 : Ceea ce credem că s-a spus 

Nivelul 3 : Intenția inconștientă din spate. 

Manipularea maselor se face prin distorsionarea acestor 3 
nivele. Avem ceea ce se spune, ceea ce este subînțeles și, cum 
adeseori există o distorsiune între ceea ce este spus și ceea ce 
este subînțeles, acest fapt ascunde un al treilea nivel pe care 
puține teorii ale comunicării l-au identificat și explorat, și pe 
care Jean-Jacques Crèvecœur îl numește proiectele implicite 
inconștiente, așteptările implicite sau inconștiente sau intențiile 
implicite sau inconștiente și care se produc de cele mai multe 
ori fără știrea noastră. Adică, pentru a-l parafraza pe Malraux, 
”drumurile spre iad sunt pavate cu bune intenții”.  

Analizând timp de șase ani împreună cu fosta soție ce anume a 
dus la destrămarea căsniciei lor în numai trei luni, Crèvecœur a 
descoperit că ceea ce este valabil pentru relația de cuplu este 
valabil pentru relația părinte-copil, în relațiile din cadrul unei 
întreprinderi, în relația profesionist-client sau terapeut-client și 
pune totul în raport cu jocurile de putere. 

În paranteză fie spus, aici intrăm pe un teren bătătorit de 
teoriile comunicării, cele care văd în interacțiunea verbală un 
raport de forță, o luptă prin care locutorul încearcă să se 
impună cu scopul de a-l determina pe interlocutor să 
reacționeze în sensul dorit. 

Pentru actuala pseudo-pandemie Covid-19 au fost create toate 
condițiile care stau la baza tuturor jocurilor de putere. Jocul de 
putere se instalează fără știrea noastră, fără voia noastră, de 
câte ori ne simțim în nesiguranță. Frica este cea care 

pregătește terenul fenomenului de manifestare a puterii 
[discreționare]. Mi-e teamă ca nu cumva nevoile mele 
fundamentale să nu fie satisfăcute. Și dacă mi-e teamă ca nu 
cumva nevoile mele să nu fie satisfăcute, atunci îl voi manipula 
pe celălalt, în mod inconștient, involuntar, evident, ca să mă 
asigur că celălalt îmi va da ceea ce îmi trebuie pentru ca 
nevoile mele fundamentale să fie satisfăcute. Jocul de putere 
constă în a determina pe cineva să spună, să facă, să simtă așa 
cum vreau eu astfel încât nevoia mea de iubire, de siguranță, de 
recunoaștere, de aprobare să fie respectată. Acest mecanism de 
control este aplicat chiar și de bebeluși încă de la naștere. 

   Cum a reușit manipularea de către guvern ? Ce au făcut 
guvernele lumii ca să declanșeze teama în populații, cu 
complicitatea mass-mediei ? Jean-Jacques Crèvecœur 
dezvăluie câteva rețete (metode) foarte eficace folosite de 
acestea. 

            Prima rețetă : Schimbarea frecventă de discurs. Mai 
întâi s-a spus ca nu e cazul să ne neliniștim, epidemia este în 
China, n-o sa ajungă în Quebec, nici în Europa. S-a spus că nu 
este nici un pericol, dar s-au suspendat comunicațiile aeriene. 
Ce să crezi ? Mesajul transmis prin discurs sau prin  fapte ? 

La fel s-a întâmplat și cu izolarea. S-a spus mai întâi că nu va 
fi necesară. Ulterior s-a comunicat că va fi numai pentru 15 
zile, pentru ca mai apoi să se prelungească. (În România, starea 
de urgență a continuat cu starea de necesitate care se 
prelungește în fiecare lună, aceasta constând în restrângerea 
unor drepturi cetățenești – n.n.). 

Despre măști s-a spus inițial că sunt inutile, ineficiente, ba 
chiar periculoase. Acum au devenit obligatorii în spațiile 
publice închise, în spațiile deschise aglomerate iar în unele 
orașe din lume, peste tot. Aceasta în condițiile în care nu 
există nici un studiu științific valabil care să susțină necesitatea 
purtării lor, mai ales în exterior, iar acum și la copii. 

Toate aceste informații contradictorii au fost date cu bună 
știință (Nu se poate ști măsura în care informațiile 
contradictorii au fost date deliberat astfel, dar rezultatul este 
oricum instructiv. Conformitatea la reguli care sunt 
contradictorii este apreciabilă și erodează capacitatea de 
discernere a indivizilor. Masca nu e bună vs masca e 
salvatoare e un bun exemplu în acest sens. Ce arată acest 
lucru? Că populația are o toleranță din ce în ce mai mare față 
de astfel de ordine/directive, oricât de aberante, contradictorii 
și incoerente ar fi – n.n.). Dacă la început au putut fi 
considerate niște bâlbe, ulterior s-a dovedit că este o strategie 
de aplicare pas cu pas a unor măsuri de restrângere 
drastică a unor drepturi fundamentale fără ca populația să 
se revolte, sau nu semnificativ. 

Totodată, președinții și guvernele au fost convinși să accepte să 
implementeze aceste măsuri asupra propriilor popoare fie prin 
mită, fie prin promisiuni sau amenințări. Crèvecœur 
menționează cazul președintelui Bielorusiei – Lukașenko, 
căruia FMI i-a propus un credit de 940 milioane de dolari cu 
condiția să aplice aceleași masuri ca în Italia, Franța etc., ceea 
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ce arată clar că au existat presiuni din partea OMS și FMI 
asupra conducătorilor noștri pentru implementarea măsurilor 
recomandate de OMS. 

Jean-Jacques  Crèvecœur observă, de asemenea, că în 
timpul forumului economic de la Davos din octombrie 2019, 
unde a participat printre alții și Bill Gates, participanții se 
întrebau dacă sunt pregătiți pentru o pandemie al cărei 
epicentru era în China (desigur absolut întâmplător!). El 
remarcă un interes al participanților mai ales pentru efectele 
economice ale unei astfel de presupuse pandemii. „Și-au pus 
problema gestionării mai ales economice a pandemiei, a 
impactului economic al pandemiei, spune el, iar asta mi-a 
ridicat un semn de întrebare: de ce nu se îngrijorează pentru 
impactul sanitar și pentru impactul asupra mortalității unei 
epidemii? Amintesc că aici în Quebec întreprinderile mici și 
mijlocii și lucrătorii autonomi, luați împreună, reprezintă 
98% din angajatori și 85% din locurile de muncă totale ale 
provinciei. Aceeași situație și în Europa, întreprinderile mici 
și mijlocii, plus lucrătorii autonomi, asigură între 85-87% din 
locurile de muncă totale, ceea ce înseamnă că prin stingerea 
lor ne-au omorât economia, favorizând marile grupuri 
financiare și concernele multinaționale. (…) Permiteți-mi, de 
asemenea, să râd remarcând că, în timpul închiderii totale, 
(n.n. când s-a închis economia, menținând deschise doar 
activitățile esențiale, vitale) Societatea Alcoolului din Quebec 
și Societatea Quebecheză a Canabisului erau considerate 
printre activitățile esențiale!”spune el, în timp ce bisericile, în 
pofida nevoilor spirituale mai mari într-o astfel de situație de 
criză, au fost închise. 

În opinia lui Jean-Jacques Crèvecœur, în modul de a acționa, au 
fost respectate etapele unei lovituri de stat: controlul total al 
mass-mediei și anihilarea păturilor sociale care ar fi putut 
protesta, prin închiderea activităților și izolare. 

            A doua metodă de înfricoșare a populației, arată 
Jean-Jacques  Crèvecœur, a fost „terorismul intelectual al 
mass-mediei, prin informațiile contradictorii care au fost 
transmise permanent, ceea ce a făcut ca reperele oamenilor 
să fie într-o permanentă schimbare” precum și „prin 
repetarea zilnică din oră în oră a numărului de morți, de 
cazuri”. De observat că acest sentiment de frică ar fi putut fi 
creat folosind aceeași strategie, indiferent despre ce boală era 
vorba. „S-au folosit cifre care nu însemnau nimic, din 
moment ce populația nu avea nici un reper”, a arătat el, dând 
ca exemplu numărul foarte mare de decese anuale de boli 
respiratorii sau numărul de decese în urma epidemiei de gripă 
din 2017 care au fost mai mari decât cel al epidemiei de covid. 
„Neavând nici un reper, populația și-a spus că dacă se 
vorbește din oră în oră, înseamnă că e ceva grav! Au 
interpretat că suntem într-o situație gravă, pentru că altfel 
mass-media nu ar vorbi despre asta”. 

            O altă metodă de înfricoșare a fost incitarea 
populației la delațiune. Incitarea oamenilor de a-și denunța 
vecinii care nu respectă regulile, a comercianților să-și denunțe 
clienții, etc. Cum s-a întâmplat una ca asta ? „Foarte simplu. 
Din clipa în care v-am convins că sunteți în pericol de moarte 

și că orice acțiune care se abate de la recomandările de 
sănătate publică vă poate pune potențial în rândurile celor 
care vor îngroșa statisticile de morți de la TV, este foarte ușor 
să faci populația să creadă că orice persoană exterioară 
devine un potențial pericol pentru supraviețuire.” Jean-
Jacques  Crèvecœur observă că persoanele care nu au căzut în 
această capcană sunt cele care au repere interioare solide : 
credință, spiritualitate. 

În continuare, subliniază necesitatea mitingurilor, a adunărilor 
ca modalitate de încurajare reciprocă, de înlăturare a 
sentimentului de frică și solitudine. În acest timp, observă el, 
„mass-media continuă discursul fricii, toți se comportă de 
parcă lumea și-a pierdut de pe o zi pe alta sistemul imunitar”. 
Este revoltător că nici un medic oficial nu vorbește despre 
sistemul imunitar, deși sunt persoane cu ani mulți de studii de 
medicină. (Cu o excepție notabilă în spațiul francofon: 
geneticiana Alexandra Henrion-Caude, care va fi menționată 
mai târziu, ca opozantă a vaccinului anti-covid). 

În continuare, J.J. Crevecoeur vorbește despre asemănarea 
izbitoare între metodele de manipulare aplicate la scară globală 
și metodele de tortură ”soft” aplicate de CIA pentru a stoarce 
informații de la spioni, prezentate în 8 puncte în Carta coerciției 
a lui Biderman. Prezentăm, în continuare, traducerea acestei 
părți din interviu de la min. 00:49:39-01:14:16 (ne-am limitat la 
intervențiile lui Crèvecœur): 

„Biderman a lucrat pentru armata americană. Ideea era cum 
să obții informații de calitate torturând oamenii, dar nu prea 
mult, torturându-i psihic mai curând decât fizic, pentru că 
ceea ce interesează serviciile secrete, precum CIA, este să 
culeagă informații cât mai de calitate posibil (…). Miza CIA 
era ca atunci când este prins un spion, un agent dublu, un 
terorist sau presupus terorist, cum să facem să obținem un 
maximum de informații calitative de la acestă persoană, fără 
să o demolăm fizic și chiar creând un context care va face ca la 
un moment dat persoana să simtă că are încredere în noi și să 
ne dea informații care nu vor fi minciuni, ci adevărul.  

Deci la asta a lucrat Biderman. Aceată cartă este folosită ca 
instrument de măsură de către Amnesty International. De 
fapt, Amnesty International scoate un raport în fiecare an 
despre tortură în țările din lumea întreagă și face chiar un 
clasament al țărilor care folosesc tortura. Primele sunt cele 
care utilizează cel mai puțin tortura și ultimele, din vreo 160, 
țările care o utilizează cel mai mult. În plutonul din coada listei 
regăsim Coreea de Nord, China (…), iar pe primele locuri se 
situează țările scandinave, deci Europa de Nord : Finlanda, 
Suedia, Norvegia, Danemarca. E interesant de văzut că poziția 
unor țări precum Belgia, Franța, Elveția, Canada, se 
degradează de la an la an. De fapt sunt clasate din ce în ce mai 
rău. Bine, sunt încă printre primele 40 de țări din cele 160, dar 
nu mai suntem în plutonul din frunte. Cred că schimbarea a 
venit după 2001, după atentatele din 11 septembrie. Din acel 
moment, țările care erau ”apărătoarele libertății” și ”țările 
cele mai democratice” au început să aibă derive mai severe. 
Am făcut această paranteză pentru că această cartă este 
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folosită de Amnesty International pentru a evalua fiecare țară 
ca să știe care anume practică tortura psihologică.      

Carte de coerciție a lui Biderman în 8 puncte : 

1. Izolarea 

Se va izola persoana care urmează să fie interogată. Ce s-a 
întâmplat în pandemie ? Au fost izolați oameni. Or, ce anume 
dă oamenilor sentimentul de siguranță ? Faptul de a fi 
împreună, de a fi laolaltă. Faptul de a izola oamenii 
spunându-le ”stați în casă” și ”nu vă mai deplasați”, de a lăsa 
vârstnicii în cămine să moară de singurătate, a fost un mijloc 
excelent de a tortura populațiile și de a le transpune în starea 
de siderație [colectivă]. Numesc acest fapt punerea oamenilor 
în stare de siderație pentru că acesta este rezultatul acestei 
practici din carta lui Biderman. Când aplici una sau mai 
multe din aceste strategii, îi pui pe oameni în situație 
traumatică și în stare de siderație. (…) Doar izolarea în sine a 
fost o lovitură de maestru. Eu le dau premiul Nobel de 
Manipulare Mondială. Imediat, fără ezitare, fără dezbateri. 
Dar e o cruzime totodată! Este o tortură! Trebuie spuse 
lucrurile așa cum sunt. Este tortură psihologică impusă 
populației din ziua în care s-a aplicat izolarea. (Metoda a fost 
numită lockdown în spațiul anglo-saxon, confinement în spațiul 
francofon. La noi s-a numit izolare – n.n.) Filmele 
hollywoodiene au jucat un rol important în anii precedenți în 
termeni de pregătire psihologică. Pentru că atunci când vezi 
ceva prima oară, îl respingi. Pentru că este nou, îl respingi. 
Făcusem un video, cel din 3 februarie, în care arătam 
creșterea exponențială a numărului de filme care tratau 
subiectul unei pandemii mondiale în ultimii ani, înainte de 
2020. Populația a fost deci pregătită cu faptul că o pandemie 
poate afecta toată lumea și poate ucide pe toată lumea (…) 
Deci populația a fost pregătită cu o idee (…) a unei pandemii 
foarte contagioase și foarte mortale, al cărei remediu, în 
aceste filme de ficțiune, este întotdeauna vaccinul. Nu există 
alt remediu în aceste filme. Și-i vedem pe oameni cu mască, îi 
vedem pe oameni ascunși în case. Totul a fost pregătit pentru 
a crea nu o disonanță cognitivă, ci o rezonanță cognitivă. 
Deci este important să înțelegem că izolarea a fost acceptată 
ușor pentru că a fost văzută la televizor în China. Dacă nu s-ar 
fi văzut asemenea scene, cred că ar fi fost o revoluție în țări 
precum Franța, Belgia etc. E clar că nu ar fi acceptat izolarea. 
Însă pentru că a fost văzută în China și cum China a 
”stăpânit” foarte repede pandemia, și-au spus că e o rețetă 
care merge, așa că va fi aplicată aici de bunăvoie.   

2. Monopolizarea percepției 

Aceasta înseamnă că persoana are un singur interlocutor tot 
timpul. Cum persoana interogată e izolată, nu are alt orizont 
decât ea însăși, pereții celulei ei, care adesea sunt foarte 
strâmți, și pe anchetator. Asta-i tot. Nu are alternativă. Este 
ceea ce s-a întâmplat în gestionarea ”pandemiei”, am fost 
monopolizați la nivelul percepției de micul ecran, de narativ, 
tot timpul. Și pentru că am stat între patru pereți fără să ieșim, 
am avut în față mereu aceleași persoane. În Franța, la orele 20 

toată lumea trebuia să aplaude în balcon pentru a-i felicita pe 
profesioniștii sănătății.  

3. Epuizarea indusă 

Aceasta constă în a împiedica oamenii să doarmă. Când încep 
să adoarmă sunt treziți brusc, și asta face parte din tortura 
psihologică. Este aprinsă lumina, se pune muzică… Aici, 
epuizarea indusă venea din faptul că oamenii, fiind terorizați 
din oră în oră cu numărul de morți, unii au început să aibă 
insomnii, să fie epuizați nervos. (În unele locuri, se auzea 
sirena poliției, sau a salvării pe timp de noapte – n.n) Apoi, cel 
mai bun mijloc de a fi epuizat este să vrei să te miști și să fii 
împiedicat să te miști. E ca și cum ați avea un picior pe pedala 
de accelerație și unul pe pedala de frână. Este epuizant ! Vreau 
să înaintez, dar trebuie să stau pe loc. Am un magazin, dar 
nu-l pot deschide, am piciorul pe pedala de accelerație, aș 
vrea să deschid magazinul cât mai repede, dar nu pot. Și asta 
este epuizant. Nimic nu poate fi mai rău decât să fii 
împiedicat să acționezi.     

4. Amenințările 

Cred că le-am auzit foarte clar în Quebec, dar le-am auzit și-n 
alte țări, pentru că eu acopăr toate țările. Când l-am auzit pe 
dr.Arrudaspunând ”Nu mă siliți să trimit armata pe străzi !” 
”Am să vă închid din nou dacă nu purtați mască, dacă nu 
sunteți suficient de docili !” Deci este o întreagă serie de 
amenințări foarte explicite, foarte deschise. Quebecul e moț în 
frunte în sensul acesta (Nici România nu stă deloc prost cu 
cinismului acestor amenințări, de la degetul ridicat amenințător 
de președintele țării la fiecare apariție televizată, până la 
amenințările cu lumânări și sicrie proferate de medici la adresa 
celor care „nu cred” în ce le spun autoritățile și care nu s-ar 
supune regulilor – n.n.), pentru că în țările europene pe care 
le-am urmărit, amenințările sunt mai voalate, ceea ce de altfel 
nu înseamnă mai mult confort în plan psihologic. [Am observat 
că am fost infantilizați], ni s-au adresat ca și cum am fi avut 
3-4 ani. Unu, lipsiți de sistemul nostru imunitar și doi, lipsiți 
de capacitatea noastră de a hotărî ce e bun pentru sănătatea 
noastră.      

5. Indulgențele ocazionale 

Indulgențele au o rezonanță cu Biserica Catolica, cea care la 
un moment dat vindea indulgențe marilor păcătoși, spunându-
le : ”veți ajunge în rai dacă plătiți Vaticanul”. Indulgențele 
ocazionale înseamnă că din timp în timp vi se face o favoare. 
[Cum ar fi] Prestația Canadiană de Urgență (sprijin financiar 
acordat de guvernul canadian întreprinderilor și muncitorilor 
independenți ). Se spune : ”Vă izolăm, dar în mărinimia 
noastră, dăm drumul la tiparnița de bani, fără să vă spunem că 
va trebui să plătiți pe urmă cu impozitele voastre”, nu numai 
pentru ca PCU este impozabilă, pentru că ne-am fi putut 
imagina un sistem fără impozite, adică dacă este un sprijin  de 
urgență, de ce ar trebui să plătim un impozit în plus pentru 
ceva ce ni se dă deoarece am fost siliți să ne izolăm ?” Nu are 
nici o logică. Nu înțelegeam că se poate pune impozit. Dar 
ceea ce nu ni se spune este că timp de 15 ani noi, populația, 
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într-o economie adevărată, o să plătim dobânzile la 
împrumuturile care s-au făcut de la băncile private care sunt 
déjà niște multimiliardare indecente și care de fapt au pus la 
cale acest hold-up financiar. Și cine va plăti iarăși oalele 
sparte ? Noi ! Și cine va profita ? Bancherii, cei care au 
provocat acest haos financiar. Deci indulgențele ocazionale 
înseamnă că-ți dăm și ție, mărunt cetățean ascultător, un 
ajutor financiar pentru că vrem să avem grijă de tine. Și 
aceasta seamănă confuzie în oameni : ”Totuși, guvernul e de 
treabă cu mine, deci n-o să mă revolt împotriva 
guvernului !”  (Micile „indulgențe” sunt, de fapt, 
recompensele pe care autoritățile le acordă celor care 
afișează conformism și adeziune față de reguli, oricât de 
aberante; nu e vorba doar de recompense financiare – n.n.) 

6. Demonstrația de atotputernicie 

Este inversul indulgenței ocazionale. „Am putere de viață și 
de moarte asupra voastră.” În calitate de anchetator care 
torturează persoana interogată, ”am puterea să hotărăsc să te 
las să putrezești într-o închisoare din Guantánamo, sunt 
atotputernic. – Da, dar am drepturi ! – Da ? Și cum o să faci să 
ți le ceri? Eu sunt atotputernic. Eu hotărăsc dacă poți să 
telefonezi sau nu.” Și aceasta este o indulgență, nu-i așa ? Și 
aici e o adevărată demonstrație a atotputerniciei. NOI 
hotărâm ce este comerț esențial și ce este comerț neesențial. 
Mi se spunea recent că cei care vor călători și nu vor respecta 
cele 14 zile de autoizolare la întoarcere, riscă o amendă de 
până la un milion de dolari. Și aceasta este tot o manifestare a 
atotputerniciei. Oamenii aceștia se comportă ca și cum ar 
avea imunitate absolută. Ca să se asigure, parlamentarii 
francezi au votat o lege care-i imunizează în cazul în care ar 
putea fi urmăriți în justiție la sfârșitul gestionării crizei (Și 
Arafat a cerut imunitate pe timpul stării de urgență pentru 
achiziții – n.n.). Odată ce adevărul va ieși la lumina zilei, nu 
vor putea fi urmăriți în justiție decât dacă se reușește să se 
demonstreze că au fost de rea-credință.    

7. Degradarea 

Persoana va fi pusă în situația de a se degrada. În domeniul 
interogatoriilor de la CIA, de exemplu, persoana interogată 
nu avea posibilitatea să se spele cu săptămânile, uneori cu 
lunile. Acestea sunt degradări fizice. Dacă ne uităm la criza 
covid-19, e ceva ce nu s-a întâmplat încă, dar e pe cale să se 
întâmple. Adică asistăm acum la o pierdere a puterii de 
cumpărare, la o explozie a șomajului.  Trebuie să mai amintesc 
oare că aici, în Quebec, de la începutul pandemiei până acum 
ne apropiem de 20 000 de falimente ale întreprinderilor, dintre 
care multe sunt provocate de închidere, de reluarea economiei 
în condiții care sunt nerentabile pentru unele întreprinderi? 
Sunt antreprenori care au preferat să nu-și redeschidă 
restaurantele pentru că și-au spus că nu este deloc rentabil în 
condițiile care li se impun. Ni s-a făcut un cadou otrăvit când 
ne-au spus ”Deschidem”, dar în realitate deschidem punând 
o distanță de 2m între mese, etc, etc. Și acesta este doar 
începutul. O parte dintre antreprenori, dintre privați au 
supraviețuit de 6 luni încoace, de când s-a încheiat izolarea, 

din rezervele lor financiare. Cât or să mai ajungă rezervele 
acelea ?  

Când auzim autoritățile de sănătate publică spunându-ne că e 
o certitudine că vom avea un al doilea val, ceea ce e complet 
aberant în plan științific, nu poți să prevezi un al doilea val, 
decât dacă ești Doamna Soleil (vestită astroloagă și 
„clarvăzătoare” – n.n.) cu globul ei de cristal și să spui că va 
fi un al doilea val. Sau să-l provoci în mod artificial, printr-o 
umflare artificială a cifrelor. Se vor manipula iarăși 
statisticile, se va băga din nou frica în oameni și așa vom avea 
un nou val. Și aici mă tem de mișcări de protest mai violente. 
Sper să nu ajungem acolo. Ceea ce se întâmplă acum e că din 
ce în ce mai mulți oameni își pierd slujbele, nu-și vor mai găsi 
de lucru pentru că și întreprinderile se vor închide, 
întreprinderi care nu erau în pericol. Se știe că în economie 
sunt întreprinderi care mor din primii trei ani de existență și e 
normal, asta face parte din ”selecția naturală”. Dar 
întreprinderi care  merg bine de 10, 20, 30, 40 de ani și dau 
faliment, asta ridică semne de întrebare, e o situație nouă. 
Aceasta va duce la degradare. Este ceea ce Naomi Klein, 
cercetătoarea canadiancă, a numit terapia de șoc. Ea explică 
foarte bine în cartea La stratégie du choc (Doctrina șocului, 
pentru ediția romanească, Ed. Vellant, 2009) că poporul este 
adus în stare de șoc, iar degradarea în plan monetar, 
financiar, este o metodă excelentă de a aduce poporul în stare 
de șoc, adică în stare de penurie financiară. Din moment ce 
oamenii sunt în stare de șoc, îi poți face să accepte orice. Dacă 
acceptăm că va fi un al doilea val, acest scenariu riscă să se 
împlinească. Și atunci vom fi într-o asemenea mizerie, încât 
oricine va fi gata să accepte orice. Aceasta face parte din 
planul lor. Nu degeaba World Economic Forum a anunțat în 
luna iunie ceea ce ei numesc ”The Great Reset”, prevăzut 
pentru ianuarie 2021 și care ar duce potențial la dispariția 
schimburilor monetare așa cum le cunoaștem, în favoarea 
cripto-monedei, o monedă dematerializată. Aceasta va 
împiedica micul comerț, micile schimburi între 
particulari.               

8. Cereri stupide impuse prizonierilor anchetați 

Aici nu-i nevoie să vă desenez… Când le ceri oamenilor să 
poarte mască în exterior dar le spui că de îndată ce se așează 
pe o bancă să-și mănânce sandvișul, nu mai au nevoie să 
poarte masca, sau dacă fumează pot s-o dea jos. Virusul va 
avea răbdare, se va ține departe de tine, pentru că se teme de 
fumul de țigară. Deci cererile stupide impuse, precum distanța 
de 2m nu au nici un fundament. Aștept în continuare ca dr. 
Arruda, Olivier Veran în Franța, Maggie De Block în Belgia 
să-mi arate cel mai mic studiu care dovedește că măștile sunt 
utile, eficace, în cazul bolilor infecțioase. L-ați intervievat pe 
profesorul Denis Rancourt care a demonstrat în detaliu, în mod 
strălucit că nu. Aștept în continuare ca Arruda și compania să-
mi arate primul studiu care dovedește că distanța fizică previne 
transmiterea unei boli infecțioase. Aștept în continuare primul 
studiu care mi-ar demonstra că s-au salvat vieți datorită 
izolării. Îi trimit pe ascultătorii noștri la lucrările lui Gérard 
Delépine care este cancerolog și biostatistician în Franța și 
care a făcut calculul cu cifrele de la OMS, demonstrând că 
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țările care au aplicat cu cea mai mare stricte
izolare, sunt țările care au cei mai mulți morți la milionul de 
locuitori. Așa că Arruda să nu vină să-mi povestească mie că 
am salvat 60 000 de vieți în Quebec. Pe ce se bazează
altfel, el relua niște cifre date de Neil Ferguson de la Imperial 
College din Londra pentru Franța ! Franța care are 70 000 
000 locuitori, în timp ce noi, în Quebec, avem 8 000 000 de 
locuitori. Deci pe Arruda nu-l deranjează să vină cu statisticile 
care-i convin. Ce face el nu-i știință, ci politică.
manipulare și tortură psihologică. Când mă uit la Carta de 
coerciție a lui Biderman, pe care am descoperit
Amnesty International, e clar că intrăm în cele opt criterii. 
Gestionarea crizei de coronavirus se potrivește cu cele opt 
criterii ale condițiilor de aplicare a torturii psiho
întregii omeniri. Aș fi curios să aflu cât a primit fiecare 
conducător în bani, promisiuni  sau amenințări încât să fie 
atât de docil față de o minoritate minusculă de psihopați 
miliardari.”  Sursa http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/interviu
cu-jean-jacques-crevecoeur-despre-gestionarea-crizei-pandemice
psihologica-si-manipulare-a-maselor/ 

O comisie a adevărului despre lovitura 
Covid-19 

         Numeroase nereguli au ieşit la iveală în raportarea 
numărului de cazuri de Covid-19, inclusiv în SUA.

ifrele evident umflate ale deceselor de 
comparate cu cele provocate de gripa sezonieră, pentru 
a arăta gravitatea bolii. Johns Hopkins Center for 

Systems Science and Engineering precizează însă că Centrul 
american pentru controlul și prevenirea bolilor nu cunoaște 
numărul exact al deceselor cauzate de gripa sezonieră, pentru 
că aceasta nu este o boală care să oblige la raportarea fiecărui 
caz. 

Joe Biden, candidatul democrat la președinția SUA, a făcut apel 
pentru portul obligatoriu al măștilor pe întregul teritoriu al 
SUA. „Fiecare american este necesar să poarte mască când 
iese afară, cel puțin în următoarele trei luni”, a spus Biden. El 
a arătat că în acest fel ar putea fi salvate 40.000 de vie
oamenii se comportă responsabil”. „Nu este vorba despre 
drepturile voastre. Este responsabilitatea voastră ca 
americani”, a spus Biden. 

În aceeaşi zi, președintele Donald Trump a spus că portul 
măștii este „patriotic”. Însă Trump a adăugat: „
măștile sunt minunate, poate că sunt doar bune, poate că nu 
sunt atât de bune”. Iar pentru Joe Biden a avut un mesaj: „
mai fă jocuri politice cu virusul”. I-a mai spus că „
datele științifice și pune politica de stânga în fața faptelor și a 
dovezilor”. 

Virusul Sars-Cov-2 a devenit cel mai important agent electoral 
din Statele Unite şi nu numai. Nu numai Joe Biden se folose
de impactul pandemiei la nivel sanitar, psihologic 
O face și Donald Trump, o fac și guvernatorii statelor 
americane. Miliardarul George Soros a sugerat că pariază pe un 
anunț important, cu impact electoral, pe care Trump îl va face 

C
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americane. Miliardarul George Soros a sugerat că pariază pe un 
electoral, pe care Trump îl va face 

chiar înainte de alegeri – descoperirea unui vaccin. Molima a 
devenit un vehicul electoral. 

Profesorul Angelo Codevilla, de la Boston University, face un 
apel în presa americană. Codevilla, care în anii 1980 a fost 
consilier la comisia de supraveghere a serviciilor secrete din 
Senatul SUA și a făcut parte din echipa de tranziție pentru 
Departamentul de Stat și CIA, la preluarea administrației de 
către Ronald Reagan, a scris deseori pentru T
Post sau New York Times. Acum, el nu mai găse
în presa de mainstream din SUA. 

El cere ca Senatul SUA să acționeze ca o comisie a adevărului, 
ca acelea pe care Statele Unite le vor în 
trecute prin conflicte, pentru a analiza „
stat COVID”. 

Profesorul italo-american mai cere guvernatorilor să preia 
inițiativa în statele lor și să acționeze independent de „
noastră conducătoare disfuncțională
americane nu și-au închis economia, altele 
activitățile mult mai puțin decât California sau New York. Ca și 
guvernul Suediei, oficialii din aceste state 
responsabilitățile și au garantat siguranța tuturor. Publicul ar 
avea de câștigat văzându-i pe acești guvernatori cum își ap
perspectivele diferite asupra pandemiei, văzând rezultatele 
deciziilor și politicilor lor”, scrie Codevilla.

„Covid-19 a fost ocazia perfectă pentru a produce, a alimenta 
și a menține spaima cu scopul de a obține puterea. Pe scurt, 
clasa conducătoare a folosit virusul pentru a nărui via
americană. Trăim o lovitură de stat bazată pe cele mai vechi 
metode: declararea stării de urgență, suspendarea drepturilor 
și libertăților, instituirea de reguli arbitrare de comportament 
ca pretext pentru asumarea puterii absolute.

Pentru ca SUA să-și revină de pe urma pandemiei este necesar 
să se afle adevărul despre lovitura Covid. Americanii a
cu nerăbdare adevărul despre ce s-a petrecut 
petrece. Resursele pentru stabilirea adevărului sunt mult
fi suficient să avem câțiva lideri curajoși în posturi cheie.

Nimic nu împiedică Senatul să acționeze ca o comisie a 
adevărului despre lovitura Covid. Audierea exper
jurământ, în fața camerelor de luat vederi, îi poate face pe 
americani să înțeleagă singuri de ce «experții din domeniul 
medical» i-au stigmatizat pe cei care mergeau la plajă sau la 
biserică, însă nu au obiectat împotriva americanilor mult mai 
mulți care au ieșit pe străzi să protesteze.

O evaluare onestă, dacă va fi posibilă, va arăta că experien
Americii cu Covid-19 a fost doar tangen
Predominant, ea a fost o campanie politică dedicată men
controlului elitelor și care a făcut mult mai mult rău și a cauzat 
mult mai multă suferință decât virusul însu
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N.Y. Times: 90% dintre cei testa
cu COVID-19 NU sunt contagio
trebuie izolați sau monitorizați

 
Jurn.  Daniel ROXIN 

 
        ActiveNews.ro: New York Times a constatat că până la 
90% dintre persoanele care au fost testate pozitiv pentru 
COVID-19 au cantități atât de insignifiante de virus încât 
nu trebuie să fie izolate sau monitorizate.  

ajoritatea acestor persoane nu sunt susceptibile de a 
fi contagioase, iar identificarea lor poate contribui la 
blocaje care împiedică găsirea la timp a celor care 

sunt contagioși”, se arată în articolul publicat de 
În Statele Unite, au fost anunțate aproape 6,2 milioane de 
cazuri de coronavirus și 187.524 de decese. Cu toate acestea, 
săptămâna trecută, CDC (Centrul pentru Prevenirea 
Controlul Bolilor) a publicat o constatare conform c
6% din decesele atribuite COVID-19 au inclus noul 
coronavirus ca singură cauză pe certificatele de deces.
Aproximativ 94% dintre cei care au fost considera
din cauza COVID-19 au avut alte „comorbidită
site-ul CDC. 
Printre acestea s-au numărat gripa și pneumonia, insuficiența 
respiratorie, boala hipertensivă, diabetul, stopul cardiac, 
insuficiența cardiacă, insuficiența renală, cancerul, leziunile 
intenționate și neintenționate și otrăvirea.  
Nota mea: Să nu credeți cumva că prezentarea realită
către americani va schimba politica autorităților românești care 
internează „asimptomatici” cu forța (mulți dintre ei testați 
greșit pozitivi). Nu, în joc sunt bani mulți și bolnavii cu 
simptome, dar și asimptomaticii, sunt o pretext serios de 
muls  bugetul pentru sănătate. 
Vă dau o informație primită acum două zile de la un prieten (nu 
vă pot spune numele) care a avut doi membri ai familiei 
colegi internați în spital, bolnavi de Covid-19. De
zile de internare au primit mai nimic (2-3 pastile pe zi), în fi
lor erau trecute, la externare, sume cuprinse între 
de lei de persoană, pentru servicii medicale, de zici că au fost 
cazați la vreun hotel de 5 stele cu jacuzzi în apartament și masă 
cu icre negre și caviar în fiecare zi! 
 

Cifrele și scopurile reale ale pandemiei

        CDC (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor) 
a dat publicității cifrele recente ale epidemiei. 

stfel, oficialii americani afirmă că mortalitatea Covid
19 în rândul simptomaticilor este de 0,4%. Foarte mică, 
dar mai este necesar să ținem cont de faptul că 

mortalitatea se calculează la numărul de infecta
simptomatici. Astfel, adăugându-se și infectații asimptomatici, 
care conform estimărilor minime emise de CDC ar fi 36%, 
atunci mortalitatea se arată a fi în jur de 0,26%. Iar dacă luăm 
în calcul estimările specialiștilor independenți care afirmă că 
asimptomatici sunt în jur de 80%, mortalitatea Covid
sub 0,1%. 
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Asta în condițiile în care la numărul mor
băgați paușal toți morții care aveau și Sars
medii sau asimptomatice, dar care au murit din cauza unor 
afecțiuni terminale, ba chiar cazuri de accidente, sinucideri sau 
decedați trecuți la Covid-19 din mot
pecuniare. Pentru o afecțiune cu mortalitate mai mică decât 
gripa s-au dat ordine de arest la domiciliu pentru peste 3 
miliarde de oameni, s-a dispus încălcarea drepturilor 
fundamentale, s-a instalat statul polițienesc și dictaturi poli
sanitare arafatice, s-a reiterat aberația vaccinărilor obligatorii 
prin lege, s-au închis biserici, oamenii au fost trata
ciumați, Netanyahu a propus ciparea copiilor evrei până în 
toamnă, OMS-ul lui Bill și trompetele sale rafiloide au dec
cifre cercelonomice, cifre care au fost nu de 3 ori mai mari, nu 
de 10 ori, ci de 30 până la 50 de ori mai mari, previziuni care 
au fost imediat infirmate de oamenii de 
simț și mai apoi de realitatea însăși. 

OMS-ul lui Bill a emis recomandări 
indicii că în mod intenționat) au împiedicat înțelegerea 
mecanismelor bolii, au indus în eroare, au distras aten
fost denigrate tratamente eficiente 
amplificarea numărului de morți și a panicii globale.

Asistăm la o operațiune de bioterorism mondial care a dus la 
crime împotriva umanității și care, prin frica amplificată de 
mass-media și de oficialitățile din fiecare țară, încearcă o 
lovitură de stat globală pentru instaurarea une
Mondiale, care nu este altceva decât un regim global despotic 
totalitar, în care o mână de oameni centralizează întreaga putere 
politică globală sub pretexte de siguran
amenințări tot de ei create și umflate pri

Dacă pandemia de Covid-19 nu va fi suficientă pentru a reu
această răsturnare de paradigmă globală, cu siguranţă arhitec
ei au deja în buzunare și alte catastrofe, de care apoi tot ei să ne 
salveze, fie că e vorba de valul 2, Covid
mutații ce cresc gravitatea sau de alte născociri ingenioase și 
chipurile „binevoitoare”, pregătite pentru toamna aceasta sau 
pentru la anul. 

Ni se propune să trăim în lume ca într-
de teatru absurd în care suntem ținu
figuranți supuși. Asta prin legi, ordine și ordonanțe ce obligă la 
gesturi simple, simbolice, să poarte masca supunerii, simbol al 
acceptării pumnului în gură, a uniformizării, ca o recunoa
mută a condiției de perpetuu suspect epidemiologic, de ciumat 
ambulant și să practice umilința rituală a plecării frunții în fața 
unui pistol-termometru și altele și mai absurde.

Dacă ar fi fost interesați de cifrele exacte ale evoluției 
epidemiei, guvernanții ar fi făcut teste de anticorpi
eșantioane statistic relevante, dar ei s-au ocupat cu amplificarea 
panicii, numărând morții și testele pozitive precum Pristanda 
steagurile, pentru a avea cu ce să justifice fantasmagoric 
măsurile luate împotriva populației. Este necesar să fie oprită 
distopia, este necesar să fie refuzat rolul în acest teatru absurd, 
fiecare om la locul său în societate. Este necesar să facem 
fiecare exerciții de libertate amintind și altora că libertatea nu 
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țiuni terminale, ba chiar cazuri de accidente, sinucideri sau 

19 din motive birocratice sau 
țiune cu mortalitate mai mică decât 

au dat ordine de arest la domiciliu pentru peste 3 
a dispus încălcarea drepturilor 

țienesc și dictaturi politico-
ția vaccinărilor obligatorii 

au închis biserici, oamenii au fost tratați ca niște 
ți, Netanyahu a propus ciparea copiilor evrei până în 

și trompetele sale rafiloide au decretat 
cifre cercelonomice, cifre care au fost nu de 3 ori mai mari, nu 
de 10 ori, ci de 30 până la 50 de ori mai mari, previziuni care 
au fost imediat infirmate de oamenii de știință onești și de bun-

emis recomandări și protocoale care (sunt 
ționat) au împiedicat înțelegerea 

mecanismelor bolii, au indus în eroare, au distras atenția, sau au 
fost denigrate tratamente eficiente și ieftine și au dus la 

ți și a panicii globale. 

țiune de bioterorism mondial care a dus la 
ții și care, prin frica amplificată de 

și de oficialitățile din fiecare țară, încearcă o 
lovitură de stat globală pentru instaurarea unei Noi Normalități 
Mondiale, care nu este altceva decât un regim global despotic și 
totalitar, în care o mână de oameni centralizează întreaga putere 
politică globală sub pretexte de siguranță sanitară în fața unei 

țări tot de ei create și umflate prin propagandă. 

19 nu va fi suficientă pentru a reuși 
această răsturnare de paradigmă globală, cu siguranţă arhitecții 

și alte catastrofe, de care apoi tot ei să ne 
, fie că e vorba de valul 2, Covid-20, Sars-Cov-3 cu 

ții ce cresc gravitatea sau de alte născociri ingenioase și 
chipurile „binevoitoare”, pregătite pentru toamna aceasta sau 

-o distopie, ca într-o piesă 
inuți ostatici, cu rol de 

ți supuși. Asta prin legi, ordine și ordonanțe ce obligă la 
gesturi simple, simbolice, să poarte masca supunerii, simbol al 
acceptării pumnului în gură, a uniformizării, ca o recunoaștere 

t epidemiologic, de ciumat 
și să practice umilința rituală a plecării frunții în fața 

și altele și mai absurde. 

ți de cifrele exacte ale evoluției 
ții ar fi făcut teste de anticorpi pe 

au ocupat cu amplificarea 
ții și testele pozitive precum Pristanda 

steagurile, pentru a avea cu ce să justifice fantasmagoric 
Este necesar să fie oprită 

distopia, este necesar să fie refuzat rolul în acest teatru absurd, 
fiecare om la locul său în societate. Este necesar să facem 

ții de libertate amintind și altora că libertatea nu 
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este în mâna acestor autorități demente și o primim cu țârâit
dacă suntem cuminți. Libertatea este demnitate dată de 
Dumnezeu fiecărui om.  Dacă din frică o dai statului, renun
această demnitate cu care Dumnezeu, tratându-te cu nelimitată 
încredere, te-a cinstit. 

Guvernanții nu au rolul de a te feri de boli, anulându
și libertăți ca unui copil nătâng. Guvernanții au rolul de a îți 
apăra și asigura respectarea tuturor drepturilor și libertăților 
tale. Nu există „dreptul la sănătate”, din simplul motiv că 
oamenii toți se îmbolnăvesc și mor. Când moartea e o 
certitudine, sănătatea nu poate fi un drept. Există dreptul la 
îngrijiri medicale, la ocrotirea sănătății. Sănătatea nu este în 
visteria guvernului și el în mărinimia sa ne dăruiește sănătatea 
în fiole și pastile, sănătatea este o stare de echilibru complex a 
întregii ființe umane, viața și moartea sunt în mâna lui 
Dumnezeu, fără de a Cărui știre nu se mișcă nicio celulă din 
om. De aceea cezarii obraznici de azi este necesar să iasă din 
cele ce nu sunt ale lor. Lumea este necesar să se
tragă linia. Este nevoie să fie anchetați, numiți, judecați și 
condamnați vinovații acestei lovituri de stat globale, vinovați 
de terorism și crime împotriva umanității. De la arhitecții 
principali din OMS, Bill+Tedros & co, din partidul co
chinez, din establishmenul sanitar american, Fauci & friends, 
până la executanții naționali, docili și la fel de vinovați, precum 
Rafila, Cercel, Iohannis, Arafat, Vela, Tătaru și toată tagma de 
trepăduși de la centru și din teritoriu, până la acei 
au respectat protocoale ucigașe, au lăsat oameni să moară sau 
au făcut falsuri cu bună știință și milițienii harnici care au 
amendat sau încătușat semeni ascultând cu zel de legi idioate.

La Nurenberg nu a fost acceptată scuza acuzațiilor că a
doar ce li s-a ordonat, deoarece conștiința este o permanență 
umană, fiind atât un privilegiu înnăscut, pe cât este o datorie de 
onoare. Adevărul și bunătatea vor birui totuşi. 

 

Pandemia fictivă 

 

Dr. Wolfgang Wodarg

 
       S-au separat două lumi. De o parte avem mediul 
observabil în care trăim. În cercurile de cuno
mai mulți oameni nu există, probabil, niciun caz de 
îmbolnăvire sau deces.  

e cealaltă parte avem realitatea augmentată de media. 
Acolo pândesc la tot pasul pericole de moarte, 
petrecăreți nesocotiți pun în primejdie viața tuturor, 

omenirea tremură de frică în așteptarea celui de-

Dacă suntem atenți, observăm că numărul deceselor din 
Germania își face cu greu loc chiar și în media „mainstream”. 
Motivul? N-ar mai fi deloc înspăimântătoare. În schimb, 

D
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ți demente și o primim cu țârâita 
. Libertatea este demnitate dată de 
Dacă din frică o dai statului, renunți la 

te cu nelimitată 

feri de boli, anulându-ți drepturi 
și libertăți ca unui copil nătâng. Guvernanții au rolul de a îți 

și asigura respectarea tuturor drepturilor și libertăților 
”, din simplul motiv că 

mor. Când moartea e o 
certitudine, sănătatea nu poate fi un drept. Există dreptul la 

ții. Sănătatea nu este în 
și el în mărinimia sa ne dăruiește sănătatea 

re de echilibru complex a 
țe umane, viața și moartea sunt în mâna lui 

știre nu se mișcă nicio celulă din 
om. De aceea cezarii obraznici de azi este necesar să iasă din 

Lumea este necesar să se oprească și să 
ți, numiți, judecați și 

ți vinovații acestei lovituri de stat globale, vinovați 
și crime împotriva umanității. De la arhitecții 

principali din OMS, Bill+Tedros & co, din partidul comunist 
chinez, din establishmenul sanitar american, Fauci & friends, 

ții naționali, docili și la fel de vinovați, precum 
și toată tagma de 

și de la centru și din teritoriu, până la acei doctori care 
șe, au lăsat oameni să moară sau 

știință și milițienii harnici care au 
șat semeni ascultând cu zel de legi idioate. 

țiilor că au făcut 
știința este o permanență 

umană, fiind atât un privilegiu înnăscut, pe cât este o datorie de 

r. Wolfgang Wodarg 

au separat două lumi. De o parte avem mediul 
observabil în care trăim. În cercurile de cunoștințe ale celor 

ți oameni nu există, probabil, niciun caz de 

e cealaltă parte avem realitatea augmentată de media. 
ândesc la tot pasul pericole de moarte, 
ți nesocotiți pun în primejdie viața tuturor, 

-al doilea val.  

ți, observăm că numărul deceselor din 
media „mainstream”. 

ar mai fi deloc înspăimântătoare. În schimb, 

accentul se pune pe creșterea numărului de infectați 
nu foarte importantă – cauzată de testările excesive. Nimeni nu 
întreabă dacă scandalurile de presă ca cel de la Tönni
comportamentul demonstranților „inconștienți” din 1 august 
2020 au provocat probleme de sănătate serioase. În spatele 
acestei isterii se ascund interese pe care e
descoperim. 
Ați fost la piscină sau la plajă în ultimele luni? Ați 
mulțimile care stau la soare sau în apă? Niciunul dintre cei care 
intră în apă nu poartă mască... Unde sunt infecta
demonstrațiile Black Lives Matter, unde nu s
Sau cei de la marea demonstrație pașnică de la Berlin din 1 
august 2020? 

Când a fost oprită manipularea gunoiului? Doar oamenii care se 
ocupă de asta sunt expuși la „nori de viruși” degajați de 
batistele de hârtie și măștile folosite.
Și unde sunt morții de la Tönnies? Unde sunt infarctele din 
Heinsberg? [N. tr.: firma Tönnies și orașul Heinsberg sunt două 
dintre „focarele” care au iscat multe discu
Unde sunt bolile de rinichi și afecțiunile neurologice din Ischgl, 
unde 85% din populație nici nu a remarcat că au avut COVID
19? [Ischgl este o stațiune de schi austriacă pe care presa a 
prezentat-o drept unul dintre primele mari „incubatoare” ale 
virusului.] 
 
Pur și simplu nu există o pandemie care să crească numărul 
bolnavilor din acest an. Cei care vorbesc despre paradoxul 
prevenției în acest caz folosesc greșit termenul și nu au habar 
de epidemiologia bolilor infecțioase.  

Ce există cu adevărat? Orgii ale testării care creează o dinamică 
falsă. Dată fiind frecvența scăzută a infecțiilor cu SARS
2, un test pozitiv nu înseamnă nimic. Numărul „cazur
descoperite acum corespunde numărului de persoane sănătoase 
de la care s-ar putea aștepta un rezultat fals
testează mai mult, cu atât sunt găsiți mai mulți oameni sănătoși 
„pozitivi”. Asta nu are nicio legătură cu boala, ci doar cu
abuzul de teste exagerat de scumpe, cu scopul de a 
înspăimânta. 

Povestea panicii pandemice cu virusul mortal din Wuhan a fost 
depășită de mult de realitate. Secvențele virusului pe care le 
descoperă testele PCR se găseau deja în toată lumea cu mult 
înainte de episodul Wuhan. Peste 80% din popula
către un studiu german care arată că 81% din popula
imunitate la SARS-CoV-2 datorită altor viru
deja imunitate la coronaviruși, pentru că diferite variante ale 
acestora revin în fiecare an. Prin urmare, o vaccinare în masă 
împotriva virușilor de tip corona nu este necesară. Pe deasupra, 
tehnologiile care se testează acum presupun riscuri mari. De 
asemenea, perioadele de observare a efectelor sunt mult prea 
scurte. Dată fiind situația, orice medic care administrează un 
astfel de vaccin dă dovadă de un comp
vorba de cunoștințe certificate științific de multă vreme.
Mai mult, în raportări nu există nicio men
faptul că media vârstei celor care au murit în Germania cu un 
test SARS-CoV-2 pozitiv este 82 de ani. 85% dintre deceda
aveau peste 70 de ani. Aceeași structură a vârstei decedaților 
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șterea numărului de infectați – oricum 
cauzată de testările excesive. Nimeni nu 

întreabă dacă scandalurile de presă ca cel de la Tönnies sau 
ților „inconștienți” din 1 august 

2020 au provocat probleme de sănătate serioase. În spatele 
acestei isterii se ascund interese pe care este important să le 

ți fost la piscină sau la plajă în ultimele luni? Ați văzut 
țimile care stau la soare sau în apă? Niciunul dintre cei care 

intră în apă nu poartă mască... Unde sunt infectații de la 
țiile Black Lives Matter, unde nu s-a purtat mască? 

ție pașnică de la Berlin din 1 

Când a fost oprită manipularea gunoiului? Doar oamenii care se 
și la „nori de viruși” degajați de 

și măștile folosite. 
Și unde sunt morții de la Tönnies? Unde sunt infarctele din 

și orașul Heinsberg sunt două 
lte discuții în presa germană.] 

și afecțiunile neurologice din Ischgl, 
ție nici nu a remarcat că au avut COVID-

ne de schi austriacă pe care presa a 
o drept unul dintre primele mari „incubatoare” ale 

și simplu nu există o pandemie care să crească numărul 
bolnavilor din acest an. Cei care vorbesc despre paradoxul 

șit termenul și nu au habar 

Ce există cu adevărat? Orgii ale testării care creează o dinamică 
ța scăzută a infecțiilor cu SARS-CoV-

2, un test pozitiv nu înseamnă nimic. Numărul „cazurilor” 
descoperite acum corespunde numărului de persoane sănătoase 

ștepta un rezultat fals-pozitiv. Cu cât se 
ți mai mulți oameni sănătoși 

„pozitivi”. Asta nu are nicio legătură cu boala, ci doar cu 
abuzul de teste exagerat de scumpe, cu scopul de a 

Povestea panicii pandemice cu virusul mortal din Wuhan a fost 
șită de mult de realitate. Secvențele virusului pe care le 

descoperă testele PCR se găseau deja în toată lumea cu mult 
Peste 80% din populație [trimitere 

an care arată că 81% din populație are 
2 datorită altor viruși corona] avea 

și, pentru că diferite variante ale 
acestora revin în fiecare an. Prin urmare, o vaccinare în masă 

na nu este necesară. Pe deasupra, 
tehnologiile care se testează acum presupun riscuri mari. De 
asemenea, perioadele de observare a efectelor sunt mult prea 

ția, orice medic care administrează un 
astfel de vaccin dă dovadă de un comportament iresponsabil. E 

științific de multă vreme. 
Mai mult, în raportări nu există nicio mențiune referitoare la 
faptul că media vârstei celor care au murit în Germania cu un 

2 pozitiv este 82 de ani. 85% dintre decedați 
și structură a vârstei decedaților 
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este similară și în Suedia, ba chiar media de vârstă de acolo 
tinde să fie mai ridicată. 

Condițiile sanitare catastrofale din cartierele sărace din Statele 
Unite, Brazilia, Peru sau India sunt folosite pentru tactici de 
înspăimântare și calcule politice. 

Și din nordul Italiei, de la Madrid sau din Belgia avem deja de 
mult suficiente informații la prima mână [trimitere către a opta 
ședință a Comisiei Extraparlamentare pentru anchetare
pandemiei]. Acestea arată că nu a fost vorba de un virus nou, ci 
de modul în care s-a gestionat panica, urmările fiind rupturile 
de stocuri de materiale medicale, tratamentele incorecte 
decesele corespunzătoare în rândul celor slăbi
îngrijiți. În special în sistemele medicale tulburi sau corupte s
abuzat de nepotrivitele teste PCR în diferite moduri. Testele 
profitabile au fost folosite pentru a destabiliza, pentru a trimite 
oamenii în brațele profitorilor de pe urma fricii și pentru a le
vinde vaccinuri riscante.  

Puțini observă că cei care vânează „petrolul viitorului”, datele 
noastre genetice, au și ei de profitat. Mostrele prelevate din gât 
pot fi secvențiate genetic, oferind informații prețioase 
laboratoarelor care le prelucrează. Cine ne protejează de abuz? 
Guvernul federal, care chiar înaintea crizei s
programul 1+ Million Genomes pus la cale de industrie 
UE? Deja tot mai mulți cetățeni știu aceste aspecte. Când o să 
le ia în seamă și presa și guvernul? 

*** 

Wolfgang Wodarg (născut în 1947) este medic internist cu specializări în boli 
de plămâni, igienă și medicina mediului, sănătate publică și medicină socială. 
În 2009 a format o comisie pentru anchetarea rolului OMS în „pandemia gripei 
porcine”. În 2020 s-a numărat printre primele voci care au semnalat 
neconcordanțele și contradicțiile din informațiile larg răspândite despre 
pandemie. 

Colonelul Kvachkov: „Coronavirusul este 
o operațiune teroristă pentru a prelua 

controlul asupra umanită

         Colonelul Vladimir Vasilievici Kvachkov, membru al 
Direcției pentru Informații, Serviciul Secret al Armatei 
Ruse și Spetsnaz, Forțele Speciale Ruse, a lăsat un interviu 
canalului Studiya Rubezh care a făcut să sară de pe scaun 
jumătate din lume și care a generat controverse din partea 
multor guverne. 

n interviu în care colonelul analizează fiecare aspect 
fundamental al fenomenului coronavirusului 
dezvăluie adevăratele obiective perturbatoare ale 

pandemiei, conform tezei sale. Mai jos este un extras din 
interviul său: 

„Fenomenul coronavirus nu este pandemic. Este o opera
strategică globală. Există o comandă și muncă a puterilor care 
operează din culisele lumii pentru a prelua controlul umanită
Aici este ținta coronavirusului. Avem atât de pu

U
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și în Suedia, ba chiar media de vârstă de acolo 

țiile sanitare catastrofale din cartierele sărace din Statele 
Unite, Brazilia, Peru sau India sunt folosite pentru tactici de 

Și din nordul Italiei, de la Madrid sau din Belgia avem deja de 
[trimitere către a opta 

ședință a Comisiei Extraparlamentare pentru anchetarea 
pandemiei]. Acestea arată că nu a fost vorba de un virus nou, ci 

a gestionat panica, urmările fiind rupturile 
de stocuri de materiale medicale, tratamentele incorecte și 
decesele corespunzătoare în rândul celor slăbiți sau prost 

ți. În special în sistemele medicale tulburi sau corupte s-a 
abuzat de nepotrivitele teste PCR în diferite moduri. Testele 
profitabile au fost folosite pentru a destabiliza, pentru a trimite 

țele profitorilor de pe urma fricii și pentru a le 

țini observă că cei care vânează „petrolul viitorului”, datele 
și ei de profitat. Mostrele prelevate din gât 

țiate genetic, oferind informații prețioase 
e ne protejează de abuz? 

Guvernul federal, care chiar înaintea crizei s-a înscris în 
la cale de industrie și de 

ți cetățeni știu aceste aspecte. Când o să 

(născut în 1947) este medic internist cu specializări în boli 
și medicina mediului, sănătate publică și medicină socială. 

În 2009 a format o comisie pentru anchetarea rolului OMS în „pandemia gripei 
t printre primele voci care au semnalat 

țele și contradicțiile din informațiile larg răspândite despre 

Colonelul Kvachkov: „Coronavirusul este 
țiune teroristă pentru a prelua 

controlul asupra umanității” 

Colonelul Vladimir Vasilievici Kvachkov, membru al 
ției pentru Informații, Serviciul Secret al Armatei 
și Spetsnaz, Forțele Speciale Ruse, a lăsat un interviu 

canalului Studiya Rubezh care a făcut să sară de pe scaun 
care a generat controverse din partea 

n interviu în care colonelul analizează fiecare aspect 
fundamental al fenomenului coronavirusului și în care 
dezvăluie adevăratele obiective perturbatoare ale 

ste un extras din 

„Fenomenul coronavirus nu este pandemic. Este o operațiune 
și muncă a puterilor care 

operează din culisele lumii pentru a prelua controlul umanității! 
em atât de puțină credință în 

Dumnezeu și cu atât mai puțin în existența Satanei care este 
dușmanul neamului uman. Deci, obiectivul puterii financiare și 
sioniste din culise este reducerea popula
lor fixă. Ei cred că sunt prea mulți oameni pe lume. Ar trebui să 
existe o sută de milioane de oameni ca ei 
miliard pe pământ pentru a-i servi. Abia atunci vor putea trăi 
din belșug pe pământ. Pentru că noi oamenii din lume suntem 
prea mulți pentru aceste puteri din culise. A
pentru care coronavirusul și criza financiară care a apărut 
aproape imediat, sunt indisolubile legate între ele.

Există diferențe în constituții, aplicate sau nu, acesta este un 
lucru diferit. Cu toate acestea, există unele drepturi p
care oamenii sunt obișnuiți și cred că vor fi pentru totdeauna. 
Prima încercare de a scoate aceste drepturi de la oameni a avut 
loc pe 11 septembrie 2001. Nu mulți oameni își amintesc acest 
lucru, că după așa-numitul atac asupra turnurilor WTC, 
Pentagonul din SUA, a fost declarat războiul global împotriva 
terorii … Acum au avut nevoie o altă scuză mai mare de 
preluare a controlului împotriva umanită
coronavirusul”. Sursa: https://m.ziuanews.ro

Fox News TV SUA dezvăluie cum vor 
OMS, Bill Gates și Democrații americani 

să controleze masele,
sub pretextul Covid

 
Jurn. Daniel ROXIN 

Realizatorul canalului Fox News, Tucker Carlson:

      Conform OMS, chiar dacă vom avea un vaccin, nu va 
însemna sfârșitul greutăților. Nu se va încheia niciodată. Te 
vor obliga să te vaccinezi, dar vei fi tot în arest.
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și cu atât mai puțin în existența Satanei care este 
șmanul neamului uman. Deci, obiectivul puterii financiare și 

sioniste din culise este reducerea populației lumii. Este ideea 
ameni pe lume. Ar trebui să 

existe o sută de milioane de oameni ca ei și un maxim de un 
i servi. Abia atunci vor putea trăi 

șug pe pământ. Pentru că noi oamenii din lume suntem 
ți pentru aceste puteri din culise. Acesta este motivul 

și criza financiară care a apărut 
aproape imediat, sunt indisolubile legate între ele. 

 

țe în constituții, aplicate sau nu, acesta este un 
lucru diferit. Cu toate acestea, există unele drepturi politice cu 

șnuiți și cred că vor fi pentru totdeauna. 
Prima încercare de a scoate aceste drepturi de la oameni a avut 

ți oameni își amintesc acest 
numitul atac asupra turnurilor WTC, la 

Pentagonul din SUA, a fost declarat războiul global împotriva 
terorii … Acum au avut nevoie o altă scuză mai mare de 
preluare a controlului împotriva umanității. Așa că au inventat 

https://m.ziuanews.ro 

Fox News TV SUA dezvăluie cum vor 
și Democrații americani 

să controleze masele, 
pretextul Covid-19 

Jurn. Daniel ROXIN - Bucureşti 

 

Realizatorul canalului Fox News, Tucker Carlson: 

Conform OMS, chiar dacă vom avea un vaccin, nu va 
șitul greutăților. Nu se va încheia niciodată. Te 

fi tot în arest.  
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MS spune că obiectivul nu este vaccinul, ci 
reorganizarea societății.  

„Nu putem și nu ne vom întoarce la cum erau lucrurile înainte.” 
Este un citat din directorul OMS, dr Tedros, care nici nu e 
doctor. Conform lui Tedros, Covid19 nu este o criză de 
sănătate publică și nici măcar nu e un virus.  

S-ar putea să vă surprindă, dar după el, Covid19 are de
cu încălzirea globală. Din perspectiva lor, pandemia 
schimbările climatice au în comun cu totul altceva. Ambele 
sunt pretexte suficient de bune pentru controlul social al 
maselor”. 

Donald Trump a fost externat. „Nu vă 
temeți de Covid. Nu-l lăsați să vă conducă 

viața!”, a declarat el 

Jurn. Daniel ROXIN 

          Evz.ro: După ce a fost infectat cu coronavirus, 
Donald Trump a fost pus pe picioare și a plecat acasă, luni.
Președintele Statelor Unite ale Americii a fost internat la 
spitalul militar Walter Reed din Washington.

upă câteva zile în care a avut probleme destul de 
însemnate, s-a revigorat și a început să transmită 
mesaje optimiste pe rețelele de socializare:

„Nu vă temeți de Covid. Nu-l lăsați să vă conducă viața. Sub 
administrația mea, am dezvoltat o serie de medicamente foarte 
bune. Mă simt mai bine decât acum 20 de ani! ”, a scris Trump 
pe Twitter. 

Libertatea.ro: Donald Trump a fost externat după doar trei zile 
de spitalizare, iar la sosirea de la Casa Albă, liderul american 
și-a scos masca de protecție pentru a fi pozat de jurnaliști. După 
acest moment, Trump a intrat în clădire tot fără mască.
încercare remarcabilă de a-și transforma boala încă în 
desfășurare într-o demonstrație de forță, în ciud
200.000 de morți de Covid-19, scrie CNN. 

Nota mea: Dacă mulți dintre adversarii săi se frecau pe mâni, 
bucuroși  că Donald Trump s-a infectat cu Covid

O

D

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

MS spune că obiectivul nu este vaccinul, ci 

și nu ne vom întoarce la cum erau lucrurile înainte.” 
Este un citat din directorul OMS, dr Tedros, care nici nu e 
doctor. Conform lui Tedros, Covid19 nu este o criză de 

ar după el, Covid19 are de-a face 
cu încălzirea globală. Din perspectiva lor, pandemia și 
schimbările climatice au în comun cu totul altceva. Ambele 
sunt pretexte suficient de bune pentru controlul social al 

Donald Trump a fost externat. „Nu vă 
ți să vă conducă 

 

Jurn. Daniel ROXIN – Bucureşti 

 

După ce a fost infectat cu coronavirus, 
și a plecat acasă, luni. 

ședintele Statelor Unite ale Americii a fost internat la 
spitalul militar Walter Reed din Washington.  

upă câteva zile în care a avut probleme destul de 
și a început să transmită 

țelele de socializare: 

ți să vă conducă viața. Sub 
ția mea, am dezvoltat o serie de medicamente foarte 

bune. Mă simt mai bine decât acum 20 de ani! ”, a scris Trump 

Donald Trump a fost externat după doar trei zile 
ă, liderul american 

ție pentru a fi pozat de jurnaliști. După 
acest moment, Trump a intrat în clădire tot fără mască. A fost o 

și transforma boala încă în 
ție de forță, în ciuda celor peste 

ți dintre adversarii săi se frecau pe mâni, 
a infectat cu Covid-19, unii 

visând chiar să ajungă la terapie intensivă sau chiar să moară 
(în perspectiva alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie), 
această experiență îl face pe Trump, în realitate, să câștige 
câteva procente bune în lupta cu Biden.

Vindecarea rapidă de Coronavirus vine să întărească 
perspectiva sa asupra unei Americi care nu mai trebuie închisă
economic în vreme de Pandemie și să confirme faptul că 
virusul nu este atât de periculos precum îl prezintă agen
dictaturii medicale din toată lumea. 

Va fi interesant să aflăm ce vor spune sondajele electorale care 
se vor face zilele următoare… 

Fost director al Spitalului Militar: „Dacă 
un test Covid din 6 e pozitiv, toate 6 sunt 

declarate pozitive”

          Medicul Ioan Sârbu, fost director al Spitalului 
Militar, susține că rezultatele testelor pentru coronavirus 
pot fi manipulate. El a declarat că într
sunt introduse șase probe, iar dacă una dintre ele este 
pozitivă și aparatul semnalizează acest lucru, toate cele 
probe sunt declarate pozitive, ce informează ActiveNews.ro.

Ioan Sârbu în emisiunea lui Victor Ciutacu, la RTV:

„Mai e o mare problemă, a aparatelor 
face aceste teste. Suntem în situația în care aparatele nu sunt 
omologate. Structura responsabilă, RENAR, a refuzat să le 
omologheze, pentru că dădeau plus
guvernul și-a luat responsabilitatea și a dat
ului, care nu este abilitat. 

Sunt și probleme de recoltare și transport, pentru că personalul 
nu este antrenat. Se transportă teste cu curierat, cu firme 
private. Ajungem la procesare și într
mi-au spus colegii mei implicați, eroarea este de 30

Se introduc șase eprubete. Atunci când 
pozitivă, aparatul semnalizează sonic că una din probe e 
pozitivă. Dacă ai ghinionul să fie proba ta în acel aparat, sunt 
declarate toate șase pozitive.  

Apoi cetățeanul, sănătos fiind, este dus într
comunitate infectată, unde aproape sigur se contaminează. De 
aici tragedia prin care trece poporul român. Trauma psihică o 
vom deconta peste câteva luni” 
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visând chiar să ajungă la terapie intensivă sau chiar să moară 
țiale din 3 noiembrie), 

ță îl face pe Trump, în realitate, să câștige 
câteva procente bune în lupta cu Biden. 

Vindecarea rapidă de Coronavirus vine să întărească 
perspectiva sa asupra unei Americi care nu mai trebuie închisă 

și să confirme faptul că 
virusul nu este atât de periculos precum îl prezintă agenții 

Va fi interesant să aflăm ce vor spune sondajele electorale care 

Fost director al Spitalului Militar: „Dacă 
un test Covid din 6 e pozitiv, toate 6 sunt 

zitive” 

Medicul Ioan Sârbu, fost director al Spitalului 
ține că rezultatele testelor pentru coronavirus 

pot fi manipulate. El a declarat că într-un aparat de testare 
șase probe, iar dacă una dintre ele este 

aparatul semnalizează acest lucru, toate cele șase 
, ce informează ActiveNews.ro. 

Ioan Sârbu în emisiunea lui Victor Ciutacu, la RTV: 

„Mai e o mare problemă, a aparatelor și personalului care 
ia în care aparatele nu sunt 

omologate. Structura responsabilă, RENAR, a refuzat să le 
omologheze, pentru că dădeau plus-minus 40%. Atunci 

și a dat-o în seama DSP-

și transport, pentru că personalul 
nu este antrenat. Se transportă teste cu curierat, cu firme 

și într-un aparat neomologat, 
ți, eroarea este de 30-40%.  

șase eprubete. Atunci când una din probe e 
pozitivă, aparatul semnalizează sonic că una din probe e 
pozitivă. Dacă ai ghinionul să fie proba ta în acel aparat, sunt 

țeanul, sănătos fiind, este dus într-un spital, într-o 
unde aproape sigur se contaminează. De 

aici tragedia prin care trece poporul român. Trauma psihică o 



 

        219219219219                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

 

Un român, fost expert OMS, acuză! 
Pandemia cu Coronavirus din perspectiva 

Prof. dr. Acad. Traian Ionescu, 
epidemiolog…  

 
          Într-un interviu acordat avocatei Diana Iovanovici 
Șoșoacă, reputatul Traian Ionescu, profesor doctor, 
academician și epidemiolog, fost expert al Organizației 
Mondiale a Sănătății, ne oferă o altă perspectivă asupra 
coordonării crizei Coronavirusului. 

Modul în care guvernul a gestionat Pandemia cu Coronavirus a 
avut ca și consecințe crearea unui milion de șomeri, aducerea în 
faliment a sute de mii de societăți comerciale și încălcarea 
gravă a drepturilor omului. 

Peste toate, un număr uriaș de români nu au mai avut acces la 
tratament medical pentru diverse alte boli cronice, consecin
acestui mod de a gestiona lucrurile ducând la moartea gratuită a 
unora dintre aceștia și la agravarea bolii majorității lor.

Nu în ultimul rând, trebuie să subliniem lipsa de credibilitate a 
raportărilor făcute de autoritățile medicale cu privire la 
infecțiile cu Covid și morțile declarate din cauza noului 
Coronavirus. 

În acest context, apare următoarea întrebare: Putea fi gestionată 
altfel criza Coronavirusului? Și dacă da, cum? 

Diana Iovanovici Șoșoacă, autoarea interviului:
urmăriți interviul luat de mine reputatului prof. Dr. Acad. 
Epidemiolog Traian Ionescu, dintr-o perspectivă 
medicală, cu întrebări adresate de medici si avocati. Un 
interviu care desființează măsurile luate de actuala guvernare! 
În același timp vă invit să descoperiți soluțiile oferite de 
academicianul Traian Ionescu.” 

Dictatura COVID și Poligonul de 
încercare România 

 

Adrian PĂTRUŞCĂ

         Cuvintele au fost rostite. Ceea ce multă lume gândea, 
dar se temea să recunoscă, ascunzându-se su
fricii, a fost pronunțat oficial chiar de Putere.  

ICTATURĂ. Nici mai mult, nici mai pu

„E vremea dictaturii medicale!” a tunat 
Imbri, managerul Institutului Victor Babe

Deși a fost îndeajuns vehiculat, reiau citatul 
complet, pentru a ști despre ce vorbim:
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Un român, fost expert OMS, acuză! 
Pandemia cu Coronavirus din perspectiva 

Prof. dr. Acad. Traian Ionescu, 

un interviu acordat avocatei Diana Iovanovici 
reputatul Traian Ionescu, profesor doctor, 
și epidemiolog, fost expert al Organizației 

ții, ne oferă o altă perspectivă asupra 

Modul în care guvernul a gestionat Pandemia cu Coronavirus a 
și consecințe crearea unui milion de șomeri, aducerea în 

ți comerciale și încălcarea 

ș de români nu au mai avut acces la 
li cronice, consecința 

acestui mod de a gestiona lucrurile ducând la moartea gratuită a 
știa și la agravarea bolii majorității lor. 

Nu în ultimul rând, trebuie să subliniem lipsa de credibilitate a 
le cu privire la 

țiile cu Covid și morțile declarate din cauza noului 

În acest context, apare următoarea întrebare: Putea fi gestionată 

Șoșoacă, autoarea interviului: „Vă rog să 
ți interviul luat de mine reputatului prof. Dr. Acad. 

o perspectivă științifică, 
medicală, cu întrebări adresate de medici si avocati. Un 

țează măsurile luate de actuala guvernare! 
ți soluțiile oferite de 

și Poligonul de 

Adrian PĂTRUŞCĂ 

Cuvintele au fost rostite. Ceea ce multă lume gândea, 
se sub plapuma 

țat oficial chiar de Putere.   

ICTATURĂ. Nici mai mult, nici mai puțin. 

„E vremea dictaturii medicale!” a tunat Emilian 
Institutului Victor Babeș. 

și a fost îndeajuns vehiculat, reiau citatul 
ști despre ce vorbim: 

„A cam trecut vremea poveștilor spuse la ceas de seară de 
persoane care își spală adidașii! E vremea dictaturii medicale, 
adică doctorii să fie înțeleși și crezuți. 
înseamnă că cineva îți fură viața, drepturile și te obligă să te 
speli pe mâini. 

„S-a creat impresia că doctorii au vreun interes. Nu, doctor
au interes decât să vadă omul ieșit din spital. Ieșit și externat, 
nu ieșit oricum din spital. 

„Să dispară comentariile că de ce nu putem bea pe terase până 
dimineața, că să ne strângem în brațe și să tragem o horă.

„Nu e suficient ce se întâmplă în jur? E suficient, fiecare 
trebuie să aleagă și asta înseamnă responsabilitate personală.”

Prima concluzie a rândurilor de mai sus este că termenul 
„Dictatură” nu a fost folosit greșit, nu este rezultatul unui 
derapaj de limbaj. Doctorul Imbri cere supunere
de rând („care își spală adidașii”) în fața verdictului medicilor 
și – mai mult – interzicerea oricăror opinii diferite („să dispară 
comentariile”). Pumnul în gură. 

A doua concluzie este că supunerea totală a cetă
doar necesară, ci obligatorie, în numele binelui acestora: 
„Doctorii nu au interes decât să vadă omul ie
orice dictatură care se respectă, și Dictatura 
omului. Chiar cu prețul vieții lui. 

A treia concluzie este că, în ochii managerului de la Babe
într-o situație de criză ca aceasta de acum, cuvintele și 
principiile își pierd înțelesul originar. Suferă o mutație logică. 
Se pervertesc. 

„Fiecare trebuie să aleagă și asta înseamnă responsabilitate 
personală.” 

În context, „alegerea” este obligatorie, la fel ca în timpul 
comunismului, când exista un singur candidat, cel al PCR. 
Atunci, însă, aveai libertatea de a NU merge la vot (deci, de a 
NU te supune), deși aparatul de propagandă anun
la urne de 99,99%. Ți se tolera tacit mica disidență.

Acum „fiecare TREBUIE să aleagă”. Ce i se spune, nu ce crede 
el de cuviință. Și nu se poate deroba de la „alegere”.

Astfel, și „responsabilitatea personală”, liberul arbitru, s
aneantizate de imperativele superioare ale momentului pe care 
îl trăim. 

Doctorul Imbri nu este un fitecine. El este un oficios al Puterii, 
și Puterea îl recunoaște ca atare. El apare aproape zilnic la 
televizor și exprimă puncte de vedere ale Aparatulu
pentru combaterea epidemiei. Mai mult, nici un reprezentant al 
Puterii nu a ieșit public să îl pună la punct pe Imbri (așa cum a 
făcut-o cu colegul acestuia de la „Matei Bal
când a fost nevoie de un țap ispășitor). 
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știlor spuse la ceas de seară de 
și spală adidașii! E vremea dictaturii medicale, 

țeleși și crezuți. Dictatura medicală nu 
ți fură viața, drepturile și te obligă să te 

a creat impresia că doctorii au vreun interes. Nu, doctorii nu 
șit din spital. Ieșit și externat, 

„Să dispară comentariile că de ce nu putem bea pe terase până 
ța, că să ne strângem în brațe și să tragem o horă. 

jur? E suficient, fiecare 
și asta înseamnă responsabilitate personală.” 

Prima concluzie a rândurilor de mai sus este că termenul 
șit, nu este rezultatul unui 

derapaj de limbaj. Doctorul Imbri cere supunerea totală omului 
și spală adidașii”) în fața verdictului medicilor 
interzicerea oricăror opinii diferite („să dispară 

A doua concluzie este că supunerea totală a cetățenilor este nu 
ră, ci obligatorie, în numele binelui acestora: 

„Doctorii nu au interes decât să vadă omul ieșit din spital”. Ca 
și Dictatura COVID vrea binele 

A treia concluzie este că, în ochii managerului de la Babeș, 
ție de criză ca aceasta de acum, cuvintele și 
și pierd înțelesul originar. Suferă o mutație logică. 

înseamnă responsabilitate 

În context, „alegerea” este obligatorie, la fel ca în timpul 
comunismului, când exista un singur candidat, cel al PCR. 
Atunci, însă, aveai libertatea de a NU merge la vot (deci, de a 

pagandă anunța o prezență 
Ți se tolera tacit mica disidență. 

Acum „fiecare TREBUIE să aleagă”. Ce i se spune, nu ce crede 
ță. Și nu se poate deroba de la „alegere”. 

și „responsabilitatea personală”, liberul arbitru, sunt 
aneantizate de imperativele superioare ale momentului pe care 

Doctorul Imbri nu este un fitecine. El este un oficios al Puterii, 
și Puterea îl recunoaște ca atare. El apare aproape zilnic la 

și exprimă puncte de vedere ale Aparatului creat 
pentru combaterea epidemiei. Mai mult, nici un reprezentant al 

șit public să îl pună la punct pe Imbri (așa cum a 
o cu colegul acestuia de la „Matei Balș”, Streinu-Cercel, 
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Așadar, Emilian Imbri a exprimat crezul Puterii politice: „E 
vremea dictaturii”. 

Expresia „dictatură medicală” este, în acest context, deopotrivă 
un nonsens și un tertip ieftin. Indiferent de forma ei – 
„militară”, „a proletariatului”, „carlistă”, „legionară” sau, fie, 
„medicală” – dictatura este în realitate de un singur fel: politică. 

Or, deși ne aflăm în stare de alertă, cele trei puteri 
fundamentale ale statului – legislativă, executivă și 
judecătorească – nu au fost suspendate. Ele continuă să își 
exercite funcțiile. Să ia decizii. 

Actele normative sunt semnate în continuare de politicieni. 

Termenul „dictatură medicală” este un tertip politic, prin care 
Puterea se ascunde în spatele corpului medical, limitând astfel 
o asumare periculos de mare a responsabilității. 

Am arătat că epidemia de COVID-19 este, dincolo de aspectul 
său medical, una ideologică. O „epidemie de stânga”. 

Dar, prin aceasta, ea este și o „epidemie politică”. Un virus de 
partid și de stat. 

Cel mai recent exemplu de instrumentalizare politică a 
epidemiei este anunțul privind începerea anului școlar. 

Președintele Klaus Iohannis a anunțat cu masca pe față și cu 
seninătate în voce că: 

„Majoritatea localităților din România intră pe scenariul verde 
– foarte puține sau zero cazuri (…) Bucureștiul se încadrează în 
scenariul verde. Dacă este un număr relativ mai mare de cazuri, 
la o populație foarte mare a Bucureștiului, după acest criteriu 
acceptat de OMS, de Ministerul Sănătății, Bucureștiul intră în 
categoria verde (…) Sunt numai 50 de localități care astăzi s-ar 
încadra în scenariul roșu.” 

Cum așa? Nu mai suntem „Ciumații Europei”? Adică ministrul 
Sănătății, când confirma validitatea acestei nemuritoare 
expresii, știa că, în realitate, Bucureștiul și țara, în cvasi-
totalitatea ei, „intră în categoria verde”? 

Da, Nelu Tătaru știa. Și Ludovic Orban. Și tot guvernul. Și 
președintele Iohannis. Dar toți aveau interes atunci să treacă 
legile carantinei, și, prin urmare să îngrozească și să isterizeze 
populația. 

Între timp, însă, Puterea a descoperit că are și interesul să 
înceapă școala. Nu de dragul copiilor, profesorilor sau 
educației, ci pentru că un început de an școlar într-o atmosferă 
de oarecare normalitate servește ca alibi pentru ca alegerile să 
aibă loc anul acesta. 

Dacă pentru copii nu există nici un risc să se închesuie câte 30 
în clase, nici pentru părinți nu va fi vreun risc să meargă să 
voteze. 

Pentru Putere, este crucial ca alegerile să aibă loc în 2020, când 
încă mai poate întinde deficitul ca pe gumilastic, cu voie de la 
UE. Din 2021, revenim la procustianul deficit de 3%. Adio, 
creșteri de pensii, alocații, salarii! Bun revenit, austeritate! 
Wilkommen! 

Medicii au fost atrași într-o cursă. Cu bune intenții, din vanitate 
profesională, ori din alte motive obscure, mulți au ales să își 
depășească statutul, rolul și jurământul – care înseamnă în 
primul rând a trata oamenii. Cu știință și smerenie. 

Indiferent cât de bune sunt intențiile medicilor, indiferent cât de 
mare este știința lor, oamenii nu pot fi tratați cu forța. Nu pot fi 
vindecați împotriva voinței lor. Nici Dumnezeu nu face bine cu 
forța. 

De aceea, medicii care încalcă acest principiu aspiră la un rol 
supradivin. Un rol luciferic. 

Ei sunt folosiți ca acoperire – nu doar în România, ci peste tot 
în lume – la impunerea agendei unei Revoluții Culturale 
globale. În mod viclean, puterea politică alimentează acest 
mesianism al corpului medical cu toate motoarele mașinăriei de 
propagandă. Îi încurajează sentimentul de infailibilitate 
sacrosanctă, creând un adevărat Star System în lumina 
reflectoarelor pentru a putea manevra nestingherită din umbră. 

Nicăieri, însă, în lume, cu excepția României, nici medicii, nici 
puterea politică din spatele lor, nu au mers atât de departe încât 
să afirme deschis necesitatea unei „Dictaturi medicale”. 

Am scris cu altă ocazie că țării noastre pare să i se fi rezervat în 
peisajul mondial rolul unui poligon de încercare. Un fel de 
Penitenciar Pitești național pentru studierea efectelor reeducării 
prin COVID. 

Declarația de bun simț a lui Cristi Puiu a stârnit jihadul. A 
dezlănțuit tunetele și fulgerele zeilor în alb din Olimpul sanitar, 
abil asmuțite de Agitprop. 

Declarația halucinantă a lui Emilian Imbri a stârnit doar o 
liniște asurzitoare. 

Piteștiul funcționează. 
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Internarea obligatorie și carantina, 
spulberate de instanță. Primele decizii 

judecătorești după noua lege a 
carantinării, la Galați și Târgu Mureș, dau 

câștig de cauză contestatarilor
 

 Ştefania

   

          După cum era de așteptat, legea carantinări
fie contestată de românii care nu acceptă internarea for
decisă de Direcțiile de Sănătate Publică.  

ai multe persoane au contestat în instan
de internare forțată, folosindu-se de prevederile noii 
legi a carantinei, adoptată săptămâna trecută.

lege considerată neconstituțional și care, așa cum cer mai multe 
voci din spațiul public, ar trebui contestată de Avocatul 
Poporului la CCR. 

 Un caz notabil este cel al unei minore din Gala
performanță, care a contestat decizia DSP de a fi internată, iar 
judecătorii au scos fata din spital și au plasat-
domiciliu, transmite Mediafax. 

Ea a fost testată pozitiv pentru COVID
asimptomatică, DSP a vrut să o interneze în spital. Mama sa a 
semnat deja o declarație prin care a spus că o va izola acasă 
vreme de 14 zile. 

Judecătorii spun că DSP Galați nu a demonstrat în niciun fel că 
a luat în considerare situația minorei și a mamei sale, în sensul 
că ele se pot izola eficient la domiciliu. De altfel, mama fetei 
nu a fost deloc consultată, decizia ca minora să fie internată în 
spital fiind luată de DPS încă de la început. 

„Instanța apreciază că un astfel de comportament din partea 
autorităților cu putere de decizie în astfel de cazuri creează un 
dezechilibru între nevoia de protejare a sănătă
imperativul respectării libertății persoanei, în detrimentul 

M 
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și carantina, 
ță. Primele decizii 

ști după noua lege a 
ți și Târgu Mureș, dau 

știg de cauză contestatarilor 

Ştefania BRÂNDUŞĂ   

legea carantinării începe să 
internarea forțată 

ai multe persoane au contestat în instanță decziile 
se de prevederile noii 

adoptată săptămâna trecută.  O 
țional și care, așa cum cer mai multe 

contestată de Avocatul 

az notabil este cel al unei minore din Galați, sportivă de 
ță, care a contestat decizia DSP de a fi internată, iar 

-o în izolare la 

ID-19 și, fiind 
asimptomatică, DSP a vrut să o interneze în spital. Mama sa a 

ție prin care a spus că o va izola acasă 

ți nu a demonstrat în niciun fel că 
și a mamei sale, în sensul 

că ele se pot izola eficient la domiciliu. De altfel, mama fetei 
nu a fost deloc consultată, decizia ca minora să fie internată în 

ța apreciază că un astfel de comportament din partea 
ților cu putere de decizie în astfel de cazuri creează un 

dezechilibru între nevoia de protejare a sănătății publice și 
ții persoanei, în detrimentul 

respectării dreptului fundamental la libertate a persoanei”, se 
arată în motivarea deciziei dată de Judecătoria Gala

Judecătorii admit că internarea sau carantina sunt măsuri pentru 
a proteja interesul public însă prin măsura izolării la domiciliu 
se poate îndeplini „dezideratul primordial al protejării 
interesului general, cu respectarea libertă

Un alt caz este al unor persoane din Târgu Mure
DSP în judecată. Ulterior, instanța a anulat carantina.

Un alt caz, încă nesoluționat de instanță, este cel al autorităților 
din comuna Gornet care au atacat în instan
Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) de plasare a 
satului cu același nume în carantină și cer despăgubiri de 
500.000 de euro. 

Întregul demers a fost instrumentat de un avocat, Dumitru 
Bogdan, care locuiește în Gornet Cuib, o localitate din județul 
Prahova - focar de coronavirus, care a anun
presa locală că va ataca în instanță ordinul de carantinare pe 
motiv că nu se poate izola o întreagă o 
cazuri”, în ciuda faptului că legea adoptată cu o largă majoritate 
parlamentară îl contrazice. 

DSU spune însă că, de fapt, ordinul privind carantina permite 
intrările sau ieșirile persoanelor pentru diverse activități, 
inclusiv pentru a merge la serviciu. 

 

Universitatea Oxford sus
„statisticile legate de Covid sunt false”!

 

        Oameni de știință cu renume de la Universitatea 
Oxford susțin că statisticile cu privire la numărul de 
îmbolnăviri Covid-19 să nu fie reale.

sta pentru că „principalul test utilizat pentru 
diagnosticarea coronavirusului este atât de sensibil 
încât ar putea detecta chiar 

moarte aparţinând unor vechi infec
Messagero.  

„Statisile legate de Covid sunt false. Acest lucru se datorează 
faptului că principalul test utilizat pentru diagnosticarea 
coronavirusului este atât de sensibil încât ar putea detecta chiar 
și fragmente de virus „moarte” aparţinând unor vechi infecții, 
susţin oameni de știință britanici, autorii unui studiu realizat 
„ad hoc”.  

A
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ării dreptului fundamental la libertate a persoanei”, se 
arată în motivarea deciziei dată de Judecătoria Galați 

Judecătorii admit că internarea sau carantina sunt măsuri pentru 
a proteja interesul public însă prin măsura izolării la domiciliu 

plini „dezideratul primordial al protejării 
interesului general, cu respectarea libertății persoanei”. 

Un alt caz este al unor persoane din Târgu Mureș, care au dat 
ța a anulat carantina. 

ță, este cel al autorităților 
din comuna Gornet care au atacat în instanță decizia 

ții de Urgență (DSU) de plasare a 
și nume în carantină și cer despăgubiri de 

ntat de un avocat, Dumitru 
ște în Gornet Cuib, o localitate din județul 

focar de coronavirus, care a anunțat încă de joi în 
ță ordinul de carantinare pe 

motiv că nu se poate izola o întreagă o localitate „pentru câteva 
cazuri”, în ciuda faptului că legea adoptată cu o largă majoritate 

DSU spune însă că, de fapt, ordinul privind carantina permite 
șirile persoanelor pentru diverse activități, 

Universitatea Oxford susține că 
„statisticile legate de Covid sunt false”! 

Stere GACI 

știință cu renume de la Universitatea 
țin că statisticile cu privire la numărul de 

ie reale.  

sta pentru că „principalul test utilizat pentru 
diagnosticarea coronavirusului este atât de sensibil 
încât ar putea detecta chiar și fragmente de virus 

moarte aparţinând unor vechi infecții". Iat[ ce scrie Il 

ovid sunt false. Acest lucru se datorează 
faptului că principalul test utilizat pentru diagnosticarea 
coronavirusului este atât de sensibil încât ar putea detecta chiar 
și fragmente de virus „moarte” aparţinând unor vechi infecții, 

britanici, autorii unui studiu realizat 
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Majoritatea persoanelor sunt contagioase doar aproximativ o 
săptămână, însă pot rezulta pozitive şi în următoarele 
săptămâni. Iar cercetătorii susţin că această „hiper
a testelor ar putea duce la o supraestimare a dimensiunii actuale 
a pandemiei.  

Carl Heneghan, de la Universitatea din Oxford, unul dintre 
autorii studiului propune ca, în locul unui  rezultat de „da / nu” 
bazat pe detectarea unui virus, testele ar trebui să
limită, astfel încât cantitățile foarte mici de viruși să nu se 
traducă în pozitivitate, relatează BBC online. 

De altfel chiar detectarea urmelor de viruși vechi ar putea 
explica parțial de ce în Marea Britanie (și nu numai) numărul 
cazurilor de pozitivitate crește, în timp ce cel al spitalizărilor 
rămâne stabil. Center for Evidence-Based Medicine de la 
Universitatea din Oxford a analizat datele provenite din 25 de 
studii în care probe de virus pozitive au fost introduse într
vas Petri pentru a vedea dacă se dezvoltă. Această metodă de 
„cultură virală” poate indica dacă testul pozitiv a detectat într
adevăr viruși activi care se pot reproduce și răspândi, sau doar 
fragmente de virus moarte, care nu se dezvoltă în laborator, sau 
într-o persoană. 

Potrivit lui Heneghan, datele sugerează că rata de infectare cu 
coronavirus „pare să scadă după aproximativ o săptămână”. 
Mai mult, deși nu este posibilă verificarea fiecărui test pentru a 
controla dacă virusul prezent este unul activ, în cazul în care 
oamenii de știință ar putea detecta o discriminare, 
probabilitatea falşilor pozitivi ar putea fi redusă. Şi s
desigur, și carantinele inutile”, scrie Il Messagero.
Rador 

Manipularea mondială cu coronavirusul 
pregătește «Marea Resetare» globalistă

 Ianuarie 2021, prima confruntare cu „Marea Resetare”

„Marea Resetare este recunoaşterea binevenită a faptului că 
această tragedie umană poate reprezenta o chemare la 
trezire.” – Antonio Guterres, Secretar General al ONU

Nu este pentru prima dată în istorie când se sugerează 
necesitatea unui nou început, inclusiv nevoia reorganiz
totalitatea sa a lumii în care trăim. În numele acestei idei s
declanşat războaie devastatoare, au fost aruncate la gunoi 
ideologii benefice omenirii, au fost dărâmate guverne, 
destrămate state, sacrificate milioane de vieţi şi schimbate din 
temelii destinele a miliarde de oameni. 

Să ne pregătim pentru o nouă Mare Schimbare?

Elveţia, Geneva, 3 iunie 2020. Într-o conferinţă on
dedicată organizării viitorului Forum Economic Mondial 
(FEM) din ianuarie 2021, aflaţi sub presiunea existenţei 
pandemiei COVID-19, participanţii au convenit ca tema 
centrală care va marca cel de al 51-lea meeting al FEM de la 
Davos să fie „Marea Resetare” („The Great Reset”). Organizată 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

Majoritatea persoanelor sunt contagioase doar aproximativ o 
săptămână, însă pot rezulta pozitive şi în următoarele 
săptămâni. Iar cercetătorii susţin că această „hiper-sensibilitate” 
testelor ar putea duce la o supraestimare a dimensiunii actuale 

Carl Heneghan, de la Universitatea din Oxford, unul dintre 
rezultat de „da / nu” 

bazat pe detectarea unui virus, testele ar trebui să aibă un punct 
țile foarte mici de viruși să nu se 

și vechi ar putea 
țial de ce în Marea Britanie (și nu numai) numărul 

ște, în timp ce cel al spitalizărilor 
Based Medicine de la 

Universitatea din Oxford a analizat datele provenite din 25 de 
studii în care probe de virus pozitive au fost introduse într-un 

tru a vedea dacă se dezvoltă. Această metodă de 
„cultură virală” poate indica dacă testul pozitiv a detectat într-

și activi care se pot reproduce și răspândi, sau doar 
fragmente de virus moarte, care nu se dezvoltă în laborator, sau 

Potrivit lui Heneghan, datele sugerează că rata de infectare cu 
coronavirus „pare să scadă după aproximativ o săptămână”. 

și nu este posibilă verificarea fiecărui test pentru a 
controla dacă virusul prezent este unul activ, în cazul în care 

știință ar putea detecta o discriminare, 
probabilitatea falşilor pozitivi ar putea fi redusă. Şi s-ar evita, 

Il Messagero. Traducerea: 

Manipularea mondială cu coronavirusul 
ște «Marea Resetare» globalistă 

Ianuarie 2021, prima confruntare cu „Marea Resetare”  

recunoaşterea binevenită a faptului că 
această tragedie umană poate reprezenta o chemare la 

Antonio Guterres, Secretar General al ONU 

Nu este pentru prima dată în istorie când se sugerează 
necesitatea unui nou început, inclusiv nevoia reorganizării în 
totalitatea sa a lumii în care trăim. În numele acestei idei s-au 
declanşat războaie devastatoare, au fost aruncate la gunoi 
ideologii benefice omenirii, au fost dărâmate guverne, 
destrămate state, sacrificate milioane de vieţi şi schimbate din 

Să ne pregătim pentru o nouă Mare Schimbare?  

o conferinţă on-line 
dedicată organizării viitorului Forum Economic Mondial 
(FEM) din ianuarie 2021, aflaţi sub presiunea existenţei 

19, participanţii au convenit ca tema 
lea meeting al FEM de la 

Davos să fie „Marea Resetare” („The Great Reset”). Organizată 

într-o configuraţie unică, cu participare fizică dar şi on
reuniunea din frumosul oraş alpin elveţian urmează să participe 
lideri ai guvernelor, reprezentanţi de vârf ai lumii afacerilor, ai 
societăţii civile, ai unor alte organizaţii interesate de evoluţia 
economiei mondiale, de pe întregul glob şi nu numai.

În anul 2021, pentru prima dată în istoria sa, la lucrările FEM 
de la Davos vor avea acces mii de tineri din aproape 400 mari 
oraşe ale lumii. Prin intermediul internetului, ei vor fi 
interconectaţi cu liderii prezenţi la lucrări. Se urmăreşte astfel 
ca la dialogul din sală să aibă acces, în direct, reprezentanţii 
masei largi a cetăţenilor, în principal a tinerilor. Se mai 
intenţionează ca, prin mobilizarea exemplară a mass
milioane de oameni să fie informaţi asupra problemelor puse în 
discuţie şi, eventual, să-şi poată exprima punctele de vedere în 
dialog direct cu participanţii la reuniune.

Începutul de an 2021, asupra căruia din punct de vedere 
epidemiologic persistă încă incertitudinea, ne va arăta în ce 
măsură au putut fi traduse în practică generoasele intenţii al
organizatorilor. 

Asupra problemei Marii Resetări, tema unică a viitorului 
summit de la Davos, s-au pronunţat deja personalităţi de primă 
mărime ale timpului nostru. Cuvintele lor par a încerca să ne 
convingă că Marea Resetare este absolut necesară, chiar
benefică pentru viitorul fiecăruia dintre noi.

Economistul Muhammad Yunus, posesor al Premiului Nobel 
pentru Pace, Bangladesh: „Pandemia coronavirus a dat lumii 
şansa să reflecteze şi să ia decizii de o îndrăzneală 
scandaloasă pentru a crea o nouă ordine 
încălzire globală, concentrare a bogăţiei şi şomaj (…) După 
cum am spus, există şansa, corona ne
reflectăm… În condiţii normale nu am fi acordat atenţie tuturor 
acestor aspecte. Suntem prea ocupaţi să facem bani

Prinţul de Wales: „Pentru a ne asigura viitorul şi pentru a 
prospera, noi este necesar să evoluăm în privinţa modelului 
nostru economic şi, în centrul realizării unor valori globale, să 
punem popoarele şi planeta. Dacă ar fi să învăţăm o lecţie 
critică de la această criză, aceasta este că e necesar să aşezăm 
natura în centrul preocupărilor noastre. Pur şi simplu să nu 
mai irosim timp.” 

Profesorul Klaus Schwab, Preşedinte Executiv şi fondator al 
FEM: „O Mare Resetare este necesară pentru a construi un 
nou contract social menit să onoreze demnitatea fiecărei fiinţe 
umane. Criza globală de sănătate a arătat în toată goliciunea 
sa cât de nesustenabil este bătrânul nostru sistem în ceea ce 
priveşte coeziunea socială, lipsa oportunităţilor şi incluziunii 
egale. Nu putem întoarce spatele relelor rasismului şi 
discriminării. Este necesar să construim în acest nou contract 
social responsabilitatea noastră integraţionalistă, să ne 
asigurăm că trăim mai presus de aşteptările tinerilor (…) 
COVID-19 a accelerat trecerea noastră
revoluţii industriale. Este necesar să ne asigurăm că noile 
tehnologii din lumea digitală, biologică şi psihică păstrează 
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o configuraţie unică, cu participare fizică dar şi on-line, la 
rumosul oraş alpin elveţian urmează să participe 

lideri ai guvernelor, reprezentanţi de vârf ai lumii afacerilor, ai 
societăţii civile, ai unor alte organizaţii interesate de evoluţia 
economiei mondiale, de pe întregul glob şi nu numai. 

u prima dată în istoria sa, la lucrările FEM 
de la Davos vor avea acces mii de tineri din aproape 400 mari 
oraşe ale lumii. Prin intermediul internetului, ei vor fi 
interconectaţi cu liderii prezenţi la lucrări. Se urmăreşte astfel 

să aibă acces, în direct, reprezentanţii 
masei largi a cetăţenilor, în principal a tinerilor. Se mai 
intenţionează ca, prin mobilizarea exemplară a mass-media, 
milioane de oameni să fie informaţi asupra problemelor puse în 

ă exprima punctele de vedere în 
dialog direct cu participanţii la reuniune. 

Începutul de an 2021, asupra căruia din punct de vedere 
epidemiologic persistă încă incertitudinea, ne va arăta în ce 
măsură au putut fi traduse în practică generoasele intenţii ale 

Asupra problemei Marii Resetări, tema unică a viitorului 
au pronunţat deja personalităţi de primă 

mărime ale timpului nostru. Cuvintele lor par a încerca să ne 
convingă că Marea Resetare este absolut necesară, chiar 
benefică pentru viitorul fiecăruia dintre noi. 

Economistul Muhammad Yunus, posesor al Premiului Nobel 
Pandemia coronavirus a dat lumii 

şansa să reflecteze şi să ia decizii de o îndrăzneală 
scandaloasă pentru a crea o nouă ordine unde să nu este 
încălzire globală, concentrare a bogăţiei şi şomaj (…) După 
cum am spus, există şansa, corona ne-a oferit o şansă să 
reflectăm… În condiţii normale nu am fi acordat atenţie tuturor 
acestor aspecte. Suntem prea ocupaţi să facem bani.” 

Pentru a ne asigura viitorul şi pentru a 
prospera, noi este necesar să evoluăm în privinţa modelului 
nostru economic şi, în centrul realizării unor valori globale, să 
punem popoarele şi planeta. Dacă ar fi să învăţăm o lecţie 

astă criză, aceasta este că e necesar să aşezăm 
natura în centrul preocupărilor noastre. Pur şi simplu să nu 

Profesorul Klaus Schwab, Preşedinte Executiv şi fondator al 
O Mare Resetare este necesară pentru a construi un 

social menit să onoreze demnitatea fiecărei fiinţe 
umane. Criza globală de sănătate a arătat în toată goliciunea 
sa cât de nesustenabil este bătrânul nostru sistem în ceea ce 
priveşte coeziunea socială, lipsa oportunităţilor şi incluziunii 

întoarce spatele relelor rasismului şi 
discriminării. Este necesar să construim în acest nou contract 
social responsabilitatea noastră integraţionalistă, să ne 
asigurăm că trăim mai presus de aşteptările tinerilor (…) 

19 a accelerat trecerea noastră în era celei de a patra 
revoluţii industriale. Este necesar să ne asigurăm că noile 
tehnologii din lumea digitală, biologică şi psihică păstrează 
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omul în centru şi servesc societăţii în întregul său, asigurând 
tuturor un acces corect.” 

Antonio Guterres, Secretarul General al ONU: „
Resetare este recunoaşterea binevenită a faptului că această 
tragedie umană poate reprezenta o chemare la trezire

Care este esenţa Marii Resetări?  

Pe site-ul oficial al FEM sunt enumerate câteva dintre ideil
bază ale „Resetării” precum şi liniile directoare care vor marca 
trecerea economiei mondiale prin ceea ce, cu o oarecare 
emfază, s-ar numi Marea Resetare: 

• „Marea Resetare” reprezintă obligaţia de a construi, împreună 
şi urgent, fundaţia sistemului nostru economic şi social pentru 
un viitor mult mai echitabil, durabil şi optimist.
• „Marea Resetare” impune un nou contract social centrat pe 
demnitatea umană, pe justiţie socială şi în care progresul 
societăţii să nu se afle în urma dezvoltării economice
• Criza de sănătate globală a marcat o ruptură de lungă durată 
în economiile şi societăţile noastre, şi a creat o criză socială 
care necesită în mod urgent locuri de muncă decente.

Substanţa Marii Resetări a fost surprinsă sintetic şi în declaraţia 
Directorului Executiv al FEM, Klaus Schwab: „
planetă şi cunoaştem că schimbarea climei poate conduce la 
următorul dezastru global însoţit de consecinţe mult mai 
dramatice pentru omenire. În intervalul scurt care ne mai 
rămâne este necesar să decarbonizăm economia şi să aducem 
felul în care gândim şi comportamentul nostru încă o dată în 
armonie cu natura.” 

Ar fi o greşeală de neiertat să considerăm că ideea Marii 
Resetări aparţine exclusiv FEM, o organizaţie non
elveţiană. O naivitate la fel de mare ar fi să credem că 
Resetarea se va rezuma la aducerea economiei mondiale 
(ajunsă deja în stadiul de factor principal al distrugerii mediului 
natural) în armonie cu natura. 

Privind înspre înaltele personalităţile politice care s
pronunţat în favoarea Marii Resetări, pare că „Resetarea” se 
vrea a fi ceva mai mult decât o simplă restructurare economică 
dictată de o situaţie de moment. Descoperim printre cei 1430 de 
înscrişi la cuvânt nu numai economişti, dar şi formatori de 
opinie ori lideri ai unor organizaţii în mai mică legătură cu 
economia concretă. Prin urmare nu ne este dificil să înţelegem 
că miza Marii Resetări depăşeşte cu mult ceea ce ni se arată 
acum. Poate că adevărata intenţie a lansării acestei mari 
provocări este rezumată într-o singură propoziţie. Este 
propoziţia rostită tot de prof. Klaus Schwab: „In short, we need 
a ‘Great Reset’ of capitalism” („Pe scurt, noi avem nevoie de o 
«Mare Resetare» a capitalismului”). 

Ce se află dincolo de „The Great Reset”?  

Având în minte declaraţia de mai sus, brusc, ni se ridică ceaţa 
de pe ochi şi zărim în toată grozăvia sa adevărata, uriaşa, 
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omul în centru şi servesc societăţii în întregul său, asigurând 

o Guterres, Secretarul General al ONU: „Marea 
Resetare este recunoaşterea binevenită a faptului că această 
tragedie umană poate reprezenta o chemare la trezire.” 

ul oficial al FEM sunt enumerate câteva dintre ideile de 
bază ale „Resetării” precum şi liniile directoare care vor marca 
trecerea economiei mondiale prin ceea ce, cu o oarecare 

• „Marea Resetare” reprezintă obligaţia de a construi, împreună 
ostru economic şi social pentru 

un viitor mult mai echitabil, durabil şi optimist. 
• „Marea Resetare” impune un nou contract social centrat pe 
demnitatea umană, pe justiţie socială şi în care progresul 
societăţii să nu se afle în urma dezvoltării economice. 
• Criza de sănătate globală a marcat o ruptură de lungă durată 
în economiile şi societăţile noastre, şi a creat o criză socială 
care necesită în mod urgent locuri de muncă decente. 

Substanţa Marii Resetări a fost surprinsă sintetic şi în declaraţia 
torului Executiv al FEM, Klaus Schwab: „Avem numai o 

planetă şi cunoaştem că schimbarea climei poate conduce la 
următorul dezastru global însoţit de consecinţe mult mai 
dramatice pentru omenire. În intervalul scurt care ne mai 

onizăm economia şi să aducem 
felul în care gândim şi comportamentul nostru încă o dată în 

Ar fi o greşeală de neiertat să considerăm că ideea Marii 
Resetări aparţine exclusiv FEM, o organizaţie non-profit 

de mare ar fi să credem că 
Resetarea se va rezuma la aducerea economiei mondiale 
(ajunsă deja în stadiul de factor principal al distrugerii mediului 

Privind înspre înaltele personalităţile politice care s-au 
area Marii Resetări, pare că „Resetarea” se 

vrea a fi ceva mai mult decât o simplă restructurare economică 
dictată de o situaţie de moment. Descoperim printre cei 1430 de 
înscrişi la cuvânt nu numai economişti, dar şi formatori de 

organizaţii în mai mică legătură cu 
economia concretă. Prin urmare nu ne este dificil să înţelegem 
că miza Marii Resetări depăşeşte cu mult ceea ce ni se arată 
acum. Poate că adevărata intenţie a lansării acestei mari 

ă propoziţie. Este 
In short, we need 

Pe scurt, noi avem nevoie de o 

ai sus, brusc, ni se ridică ceaţa 
de pe ochi şi zărim în toată grozăvia sa adevărata, uriaşa, 

dimensiune a conceptului „The Great Reset”! Ştergerea şi 
rescrierea unui sistem atât de amplu cum este capitalismul ne 
aruncă în cu totul altă dimensiune a ambiţi
se intenţiona remodelarea întregului sistem economic bazat pe 
proprietatea privată şi pe piaţa liberă. Economia de piaţă fiind 
aceea care dictează unde să investeşti, ce să produci, care să fie 
preţurile practicate în schimburile de b
ultimă instanţă, ceea ce se vrea schimbat este Capitalismul, 
motorul vehiculului care azi poartă omenirea spre viitor! Este el 
depăşit? A sosit timpul să-l aruncăm la gunoi? Cu ce îl vom 
înlocui? 

Fără a ne aventura pe terenul atât de 
nu putem trece cu vederea gigantica dimensiune a ceea ce s
numit deja Marea Resetare şi, de asemenea, nu putem ocoli 
gândul că „The Great Reset” reprezintă numai o parte a unui 
program mai larg. A unui plan care are în vedere r
bazelor, a structurii întregii societă
cunoaştem noi azi. 

Există o mulţime de semne care ne conduc spre această 
concluzie. Iar timpul până la care ne vom confrunta cu efectele 
funcţionării mecanismului în care Marea Resetare r
doar o minusculă rotiţă se scurtează cu fiecare zi care trece.

 

Verdict crimă
 

     „Sunt studii care arată că dacă masca de protec
utilizată de 90% dintre persoane, circula
câteva săptămâni se oprește. Dacă 80% respectă sau
utilizează corect masca, situaţia staționează și dacă mai puțin 
de 80% o utilizează corect, numărul de cazuri cre

sta a spus Alexandru Rafila la oficina de propagandă 
Digi 24, după două luni de zile de arest la domiciliu, în 
care nici musca n-a scăpat neamendată. A

90% poartă mască, trebușoara se rezolvă în câteva săptămâni. 
Păi dacă nu s-a oprit în timp ce lumea a fost închisă în case, 
cum o vei opri, bre, inteligentule, cu o amărâtă de mască pe 
gură? Chiar atât de prost crezi că este ac
înghită aceste baliverne?  

Domnul Rafila este reprezentantul OMS în România. OMS este 
organismul care a statuat că orice om care moare trebuie trecut 
în hârțoage ca decedat de coronavirus chiar dacă e doar suspect 
și nu i s-a făcut niciun test. De-aceea lista cu mor
coronavirus s-a îngroșat într-un asemenea hal. Au ajuns chiar 
să revizuiască decesele din lunile anterioare pentru că e nevoie 
„să dăm țării cât mai mult cărbune”.  

Din spatele acestei organizații dubioase se fac ce
oculte. De-aceea și SUA și-a sistat plata contribu
însă, agenții acestei organizații au ajuns să facă legea.

A
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dimensiune a conceptului „The Great Reset”! Ştergerea şi 
rescrierea unui sistem atât de amplu cum este capitalismul ne 
aruncă în cu totul altă dimensiune a ambiţiilor. Practic, pare a 
se intenţiona remodelarea întregului sistem economic bazat pe 
proprietatea privată şi pe piaţa liberă. Economia de piaţă fiind 
aceea care dictează unde să investeşti, ce să produci, care să fie 
preţurile practicate în schimburile de bunuri şi servicii. În 
ultimă instanţă, ceea ce se vrea schimbat este Capitalismul, 
motorul vehiculului care azi poartă omenirea spre viitor! Este el 

l aruncăm la gunoi? Cu ce îl vom 

Fără a ne aventura pe terenul atât de alunecos al speculaţiilor, 
nu putem trece cu vederea gigantica dimensiune a ceea ce s-a 
numit deja Marea Resetare şi, de asemenea, nu putem ocoli 
gândul că „The Great Reset” reprezintă numai o parte a unui 
program mai larg. A unui plan care are în vedere resetarea 

ți omeneşti aşa cum o 

Există o mulţime de semne care ne conduc spre această 
concluzie. Iar timpul până la care ne vom confrunta cu efectele 
funcţionării mecanismului în care Marea Resetare reprezintă 
doar o minusculă rotiţă se scurtează cu fiecare zi care trece. 

Verdict crimă 

Sunt studii care arată că dacă masca de protecție e 
utilizată de 90% dintre persoane, circulația virusului în 

ște. Dacă 80% respectă sau 
ționează și dacă mai puțin 

de 80% o utilizează corect, numărul de cazuri crește.” 

sta a spus Alexandru Rafila la oficina de propagandă 
Digi 24, după două luni de zile de arest la domiciliu, în 

pat neamendată. Așadar, dacă 
șoara se rezolvă în câteva săptămâni. 

a oprit în timp ce lumea a fost închisă în case, 
cum o vei opri, bre, inteligentule, cu o amărâtă de mască pe 
gură? Chiar atât de prost crezi că este acest popor, încât să 

Domnul Rafila este reprezentantul OMS în România. OMS este 
organismul care a statuat că orice om care moare trebuie trecut 

țoage ca decedat de coronavirus chiar dacă e doar suspect 
aceea lista cu morții de 

un asemenea hal. Au ajuns chiar 
să revizuiască decesele din lunile anterioare pentru că e nevoie 

 

ții dubioase se fac ceva jocuri 
a sistat plata contribuției. La noi 

ții acestei organizații au ajuns să facă legea. 
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Unde-a fost domnul Rafila atunci când în 
ghiotura oameni infectați de Covid-19 și nimeni nu 
carantina? Unde-au fost toți oficialii atunci când vectorii 
infectați au fost lăsați liberi prin țară? Așteptau oare ca oamenii 
să se infecteze pentru a implementa programul de dărâmare a 
țării? 

Alexandru Rafila 

În ciuda percepției generale, în aceste luni s-a murit de cancer, 
de infarct, de diabet, de AVC ș.a.m.d., în condițiile în care 
spitalele au fost blocate pentru pacienții Covid. Cine răspunde 
pentru aceste situații? 

Știți câți oameni mor lunar în România? În jur de 21.000. Asta 
a fost media anului trecut. Știți câți au murit de coronavirus în 
două luni? 950, conform statisticilor lor măsluite. 

Așadar, în România, în cele două luni de carantină, peste 
42.000 de muribunzi n-au avut parte de asisten
decât dacă s-au numărat printre „norocoșii” care
Covid-19. Nu vi se pare ciudat? Dar dacă peste ceva vreme 
vom constata că numărul morților în aceste luni este cu mult 
mai mare decât cel pe care-l știam și nu Covid
atunci cine va răspunde? Ar fi vorba de un genocid în toată 
regula, făcut cu bună știință. Dacă se va petrece așa, oare va fi 
tras cineva la răspundere? 

 
Control total: Nici nu bănuim că suntem 

urmăriți 
 
Andrei Rusnac,Vadim Melnic

        Utilizatorii de computere personale în care, în opinia 
lor, sunt instalate programe antivirus fiabile ar putea nici 
să nu bănuiască faptul că, prin găurile din programul 
sistemului de operare PC, le poate fi urmărită aproape 
fiecare acțiune. 

stăzi teama de a fi urmărit este una dintre cele mai 
răspândite fobii. Nici românii nu au scăpat de această 
pacoste: în discuțiile cu oamenii deseori îi poți auzi 

vorbind de un ecou straniu ce răsună în timpul convorbirilor 
telefonice sau poți observa cum camerele web de pe laptopuri 
sunt lipite cu hârtie sau cu scotch. 

Cetățenii noștri vigilenți dau vina pentru toate aceste măsuri de 
precauție pe „interceptarea convorbirilor telefonice

A
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a fost domnul Rafila atunci când în țară intrau cu 
și nimeni nu instituia 

ți oficialii atunci când vectorii 
ți au fost lăsați liberi prin țară? Așteptau oare ca oamenii 

programul de dărâmare a 

 

a murit de cancer, 
ș.a.m.d., în condițiile în care 

ții Covid. Cine răspunde 

Știți câți oameni mor lunar în România? În jur de 21.000. Asta 
Știți câți au murit de coronavirus în 

două luni? 950, conform statisticilor lor măsluite.  

șadar, în România, în cele două luni de carantină, peste 
au avut parte de asistență medicală 

șii” care-au contactat 
19. Nu vi se pare ciudat? Dar dacă peste ceva vreme 

ților în aceste luni este cu mult 
Covid-19 este cauza, 

genocid în toată 
știință. Dacă se va petrece așa, oare va fi 

Control total: Nici nu bănuim că suntem 

Andrei Rusnac,Vadim Melnic 

Utilizatorii de computere personale în care, în opinia 
lor, sunt instalate programe antivirus fiabile ar putea nici 
să nu bănuiască faptul că, prin găurile din programul 
sistemului de operare PC, le poate fi urmărită aproape 

i teama de a fi urmărit este una dintre cele mai 
răspândite fobii. Nici românii nu au scăpat de această 

țiile cu oamenii deseori îi poți auzi 
vorbind de un ecou straniu ce răsună în timpul convorbirilor 

rele web de pe laptopuri 

țenii noștri vigilenți dau vina pentru toate aceste măsuri de 
interceptarea convorbirilor telefonice” și pe 

urmărire, demonstrându-și unul altuia că anume în acest mod 
sunt urmăriți de serviciile interesate. 

Există totuși un sâmbure de adevăr în suspiciunea 
concetățenilor noștri. Doar că deseori el este ascuns acolo unde 
lor nici nu le trece prin cap, și anume în sistemul de operare al 
computerului, prin ale cărui „găuri” se poa
făcut utilizatorul aşezat în fața monitorului: ce acțiuni a 
efectuat, dacă a avut o corespondență de afaceri sau s
cu jocuri fruit cocktail. 

Găurile fatale în program  

Expertul în domeniul securității informatice Andrei Rusnac a 
discutat cu reporterul Sputnik Moldova
colecta date despre utilizator prin unul dintre cele mai 
răspândite sisteme de operare.  

„La majoritatea utilizatorilor este insta
de operare Windows. La acest sistem sunt conecta
oameni, iar fiecare dintre ei răspunde pentru modulul său. 
Persoane de la Microsoft, care au testat sistemul de operare, 
au constatat că există niște găuri prin care poate f
informația necesară despre utilizator”, a men

Potrivit acestuia, alți experți, din afară, care au analizat 
securitatea acestui sistem de operare, au descoperit astfel de 
găuri și le vând pe fiecare în parte la un preț care ajung
un milion de dolari. Rusnac susține că întotdeauna se găsesc 
doritori de a procura o asemenea „marfă dubioasă

„Acesta este un întreg sector al afacerilor tenebroase. Astfel de 
găuri sunt vândute clienților necinstiți de mai multe ori. 
Hackerii se ocupă de comercializarea găurilor descoperite în 
sistemul de operare în cadrul forumurilor închise. Principiul 
pătrunderii în sistemul de operare PC al unui utilizator concret 
constă în faptul că, prin intermediul instalării unei aplica
oarecare, printr-un link pe care a apăsat userul, în sistem 
începe urmărirea asupra acțiunilor acestuia, asupra activității 
lui la computer”, a specificat Rusnac. 

Ochiul atotvăzător  

„Astăzi, nici chiar pentru serviciile din România nu este prea 
complicat să obțină o informație de pe camera web a unui 
computer staționar sau de pe laptop. Principalul pentru ei este 
să vrea, iar restul este o chestiune de tehnică. S
să nu bănuiți că în momentul în care sunteţi la computer, 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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și unul altuia că anume în acest mod 

și un sâmbure de adevăr în suspiciunea 
țenilor noștri. Doar că deseori el este ascuns acolo unde 

și anume în sistemul de operare al 
computerului, prin ale cărui „găuri” se poate urmări clar ce a 

ța monitorului: ce acțiuni a 
ță de afaceri sau s-a distrat 

ții informatice Andrei Rusnac a 
Sputnik Moldova despre modalitatea de a 

colecta date despre utilizator prin unul dintre cele mai 

 

La majoritatea utilizatorilor este instalat în computer sistemul 
de operare Windows. La acest sistem sunt conectați mii de 
oameni, iar fiecare dintre ei răspunde pentru modulul său. 
Persoane de la Microsoft, care au testat sistemul de operare, 

ște găuri prin care poate fi colectată 
”, a menționat expertul. 

ți experți, din afară, care au analizat 
securitatea acestui sistem de operare, au descoperit astfel de 

și le vând pe fiecare în parte la un preț care ajunge până la 
ține că întotdeauna se găsesc 
marfă dubioasă”. 

Acesta este un întreg sector al afacerilor tenebroase. Astfel de 
ților necinstiți de mai multe ori. 

se ocupă de comercializarea găurilor descoperite în 
sistemul de operare în cadrul forumurilor închise. Principiul 
pătrunderii în sistemul de operare PC al unui utilizator concret 
constă în faptul că, prin intermediul instalării unei aplicații 

un link pe care a apăsat userul, în sistem 
țiunilor acestuia, asupra activității 

 

Astăzi, nici chiar pentru serviciile din România nu este prea 
țină o informație de pe camera web a unui 

ționar sau de pe laptop. Principalul pentru ei este 
să vrea, iar restul este o chestiune de tehnică. S-ar putea nici 

ți că în momentul în care sunteţi la computer, 
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ochiul atotvăzător al serviciilor speciale vă urmăre
neîncetat”, a menționat în discuția cu reporterul 
Moldova specialistul în domeniul IT Vadim Melnic.

Cât despre fobia, devenită deja tradițională în rândurile 
cetățenilor țării, că discuțiile telefonice sunt interceptate de 
serviciile secrete, în acest caz suspiciunile pot fi întemeiate, 
susține expertul. 

„Astăzi nu este greu să interceptezi convorbirea unui cetă
la telefonul mobil, fără a mai vorbi de aparatele sta
Acestea erau «ascultate» cu succes încă prin anii ’50
secolului trecut, înregistrând convorbirile pe benzi magnetice. 
Convorbirile la telefonul mobil sunt și ele înregistrate cu 
succes. În orice caz, eu sunt la curent că serviciile speciale de 
stat dispun demult de această aparatură”, a declarat Melnic.

Potrivit specialistului, populația nu are motive de panică și 
complexe, deoarece serviciile speciale i-
întotdeauna pe cei care prezintă pentru ele un interes deosebit. 
Expertul constată că, de regulă, printre persoanele „ascultate” 
se numără politicienii, persoanele care au rela
conducătorii întreprinderilor mari de stat sau private, ai 
corporațiilor, precum și jurnaliștii care propagă informa
alternative, diferite de politica promovată de autorită

Profeția supravegherii totale de acum 
șapte decenii: 71 de ani de la publicarea 
primei ediții a romanului «1984» al lui 

Orwell 

            La 8 iunie 1949 apărea 1984, romanul 
Orwell     care descria o societate supravegheată totalitar.

incolo de supravegherea omniprezentă, controlul 
conştiinţelor se efectua prin controlarea 
infrastructurii cognitive de bază pentru orice societate: 

limbajul și istoria.  

Limbajul este structura conceptuală care permite semnificarea 
și numirea, așadar crearea unei ordini recognoscibile, 
reproductibile, care face posibilă existența umană. Modificarea 
limbajului în celebra „newspeak” sau „nouvorbă
posibilitățile gândirii umane sunt manipulate și limitate prin 
manipularea structurii conceptuale a limbajului. La un mod 
grosier, așa cum se petrecea în societatea din 

D
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ochiul atotvăzător al serviciilor speciale vă urmărește 
ționat în discuția cu reporterul Sputnik 

specialistul în domeniul IT Vadim Melnic. 

țională în rândurile 
țenilor țării, că discuțiile telefonice sunt interceptate de 

serviciile secrete, în acest caz suspiciunile pot fi întemeiate, 

Astăzi nu este greu să interceptezi convorbirea unui cetățean 
il, fără a mai vorbi de aparatele staționare. 

Acestea erau «ascultate» cu succes încă prin anii ’50-’60 ai 
secolului trecut, înregistrând convorbirile pe benzi magnetice. 

și ele înregistrate cu 
sunt la curent că serviciile speciale de 

”, a declarat Melnic. 

ția nu are motive de panică și 
-au „ascultat” 

tru ele un interes deosebit. 
Expertul constată că, de regulă, printre persoanele „ascultate” 
se numără politicienii, persoanele care au relații cu aceștia, 
conducătorii întreprinderilor mari de stat sau private, ai 

propagă informații 
alternative, diferite de politica promovată de autorități. 

ția supravegherii totale de acum 
șapte decenii: 71 de ani de la publicarea 

ții a romanului «1984» al lui 

, romanul distopic al lui 
Orwell     care descria o societate supravegheată totalitar.  

incolo de supravegherea omniprezentă, controlul 
conştiinţelor se efectua prin controlarea și manipularea 
infrastructurii cognitive de bază pentru orice societate: 

 

Limbajul este structura conceptuală care permite semnificarea 
șadar crearea unei ordini recognoscibile, 

ța umană. Modificarea 
nouvorbă” înseamnă că 

țile gândirii umane sunt manipulate și limitate prin 
i conceptuale a limbajului. La un mod 

șa cum se petrecea în societatea din 1984, această 

manipulare poate inversa sensul cuvintelor 
resemnificat în pace, dragostea în ură etc.

Rescrierea istoriei – vechi sau recente 
orice criteriu cât de cât de obiectiv, de a distruge posibilitatea 
unui adevăr și al unei deveniri obiective, care nu ține de 
controlul politic totalitar. Dacă istoria devine într
încât poate căpăta formele dictate de partid, chi
asta înseamnă contrazicerea flagrantă a propriei istorii 
anterioare, asta înseamnă că se distruge însă
memorii sociale cât de cât autonome, dar 
există o istorie, un trecut, care nu pot fi modificate 
plac, că există ceva acolo care depășește voința oricui, oricât de 
puternic ar fi pe pământ. 

Într-o astfel de societate, sunt inventate noi crime: 
„crimăgândit”, „crimăvorbit” și chiar și „
„crimăfacială” – atunci când gânde
nonverbal aspecte interzise de ordinea de partid 
Celebru este și minutul de ură, acea incitare
colective direcționată către disidenții sistemului transformați în 
dușmani ai poporului. Care nici nu era necesar s
rolul dușmanului poporului este unul esențial pentru 
funcționarea societății totalitare. 

Romanul lui Orwell a intrat deja în limbajul comun. 
este o denumire de care a auzit toată lumea. În ciuda acestui 
aspect și a banalizării sale, distopia lui Orwell pare, cum zice o 
memă, mai degrabă un program de implementat decât o 
ficțiune inspirată. Nu am devenit mai conștienți sau mai 
prezenți, ci mai blazați și mai hipnotizați de acest program „
the making”.  

Posibilitățile de supraveghere ubicuă au explodat în societatea 
digitală, fără a fi nevoie de teroarea din 
ea de bunăvoie, ca în teoriile francezilor postmoderni. 
Crimăgânditul, crimăvorbitul și fa
realități într-o lume a corectitudinii politice 
emoționale. Cât privește minutul de ură, acesta este distribuit 
cu atenție către indezirabilii lumii celei noi care stă să se nască 
din coșmarurile noastre. 

Patru prevestiri ale lui Orwell din «1984» care se adeveresc 
astăzi 
 
Dacă am spune că lumea s-a preschimbat în statul totalitarist 
descris de George Orwell în romanul său de căpătâi, 
însemna să exagerăm. Planeta nu a involuat î
continuă între super-state, iar societatea americană este departe 
de a fi un stat monopolizat de un singur partid comunist, în care 
drepturile personale sunt ignorate zilnic.

Totuși, ar fi de folos să aruncăm o privire la câteva paralele 
interesante și să ne întrebăm dacă nu cumva am putea să ne 
trezim într-o lume orwelliană, dar urmând un alt fir al ac
Nu cumva în mod voluntar, încetul cu încetul, adoptăm câteva 
dintre acele aspecte pe care cartea le descrie ca fiind for
asupra unei lumi care încă se zguduia în urma războiului 
atomic? 
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manipulare poate inversa sensul cuvintelor – războiul este 
resemnificat în pace, dragostea în ură etc. 

vechi sau recente – are rolul de a distruge 
orice criteriu cât de cât de obiectiv, de a distruge posibilitatea 

și al unei deveniri obiective, care nu ține de 
controlul politic totalitar. Dacă istoria devine într-atât de fluidă 
încât poate căpăta formele dictate de partid, chiar și atunci când 
asta înseamnă contrazicerea flagrantă a propriei istorii 
anterioare, asta înseamnă că se distruge însăși posibilitatea unei 
memorii sociale cât de cât autonome, dar și sentimentul că 
există o istorie, un trecut, care nu pot fi modificate după bunul 

șește voința oricui, oricât de 

o astfel de societate, sunt inventate noi crime: 
și chiar și „facecrime” sau 

atunci când gândești, vorbești și exprimi 
nonverbal aspecte interzise de ordinea de partid și de stat. 

și minutul de ură, acea incitare-defulare a urii 
ționată către disidenții sistemului transformați în 

șmani ai poporului. Care nici nu era necesar să fie reali – 
șmanului poporului este unul esențial pentru 

Romanul lui Orwell a intrat deja în limbajul comun. BigBrother 
este o denumire de care a auzit toată lumea. În ciuda acestui 

și a banalizării sale, distopia lui Orwell pare, cum zice o 
memă, mai degrabă un program de implementat decât o 

țiune inspirată. Nu am devenit mai conștienți sau mai 
ți și mai hipnotizați de acest program „in 

țile de supraveghere ubicuă au explodat în societatea 
digitală, fără a fi nevoie de teroarea din 1984, căci participăm la 
ea de bunăvoie, ca în teoriile francezilor postmoderni. 

fața-criminală sunt deja 
o lume a corectitudinii politice și a corectitudinii 

ționale. Cât privește minutul de ură, acesta este distribuit 
ție către indezirabilii lumii celei noi care stă să se nască 

Patru prevestiri ale lui Orwell din «1984» care se adeveresc 

a preschimbat în statul totalitarist 
descris de George Orwell în romanul său de căpătâi, 1984, ar 
însemna să exagerăm. Planeta nu a involuat într-o confruntare 

state, iar societatea americană este departe 
de a fi un stat monopolizat de un singur partid comunist, în care 
drepturile personale sunt ignorate zilnic. 

și, ar fi de folos să aruncăm o privire la câteva paralele 
și să ne întrebăm dacă nu cumva am putea să ne 
o lume orwelliană, dar urmând un alt fir al acțiunii. 

Nu cumva în mod voluntar, încetul cu încetul, adoptăm câteva 
dintre acele aspecte pe care cartea le descrie ca fiind forțate 

unei lumi care încă se zguduia în urma războiului 
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1. Fratele cel Mare, Big Brother, te supraveghează!
 
Bineînțeles, aceasta este paralela cea mai evidentă. În cartea lui 
Orwell, Fratele cel Mare – pretinsul lider al Partidului care 
conduce Oceania – îi ține pe oameni sub o urmărire constantă 
prin intermediul tele-ecranelor (practic, televizoare duble). 
Având în vedere că Agenția Națională de Securitate (NSA) este 
implicată în interceptarea convorbirilor telefonice fără mandat, 
menține o bază de date a convorbirilor (MARINA) 
implicată în procese de data mining [*] (PRISM), este firesc ne 
întrebăm dacă nu cumva Fratele cel Mare a devenit mai mult 
decât un personaj de ficțiune. Diferența, totuși, constă în faptul 
că tele-ecranele nu erau deținute de majoritatea oamenilor din 
cartea lui Orwell, pentru că erau mult prea scumpe. În lumea 
reală, în orice caz, fiecare dintre noi deține un tele
mână”, pe care îl purtăm cu noi peste tot unde mergem, pentru 
care am plătit de bunăvoie noi înșine și pe care aproape 
niciodată nu îl oprim. Pentru a fi corecți, e necesar să 
specificăm faptul că în filmul Cavalerul Negru
noastre „smart” au fost folosite pentru a-l învinge pe Joker, însă 
Agenția Națională de Securitate (NSA) este Batman, sau mai 
degrabă Fratele cel Mare? 

2. Război continuu 

În cartea lui Orwell, Partidul adoptă o politică de război 
perpetuu, tocmai pentru a consuma orice surplus economic 
pentru a-i ține pe oamenii săraci sub control. Guvernul 
american nu reușește ceva de genul acesta, dar se pare că ne
creat un obicei de a trece dintr-un conflict militar în altul.
 
În ciuda faptului că SUA s-a retras din Irak de-abia în urmă cu 
un an, în ciuda faptului că se planifică în curând retragerea 
din Afganistan, se amestecă și mai mult în locuri ca Libia și 
Siria. Ceea ce se petrece acum în Siria – și se extinde în Liban, 
Turcia și de asemenea în Irak – se pare că se schimbă în ceea ce 
pare a fi episodul separării dintre sunniți și șiiți, o ruptură care 
durează de peste o mie de ani. Nu suntem siguri că se va 
rezolva ceva foarte curând. Între timp, Iranul și Coreea de Nord 
ar putea avea arme atomice. 

3. Pâine și circ 

În cartea lui Orwell, marea majoritate a popula
(adică proletariatul) – nici măcar nu erau demni de a fi 
supravegheați. Atâta vreme cât Partidul le oferea în mod 
regulat mâncare, alcool, loterie și pornografie, prolii erau 
considerați a fi ținuți sub control. E posibil ca Orwell să se fi 
inspirat dintr-un alt mare scriitor satiric, Juvenal, care critica 
„pâinea și circul” pe care Roma imperială le folosea pentru a 
controla plebea și pentru a-i lipsi de drepturile 
responsabilitățile lor ca cetățeni romani (Juvenal ne
ajutor și fraza „Însă cine îi va păzi pe paznici?
terenul pentru romanul lui Alan Moore, Paznicii
de asemenea, anii 1980 într-un mod distopic). Pe Google, în 
mod curent, sunt oferite subiecte ca Miss America, victoria 
Italiei asupra Mexicului în FIFA, Kim Kardashian etc. Nu 
doriți și puțină pâine alături? 
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1. Fratele cel Mare, Big Brother, te supraveghează!  

țeles, aceasta este paralela cea mai evidentă. În cartea lui 
pretinsul lider al Partidului care 

ține pe oameni sub o urmărire constantă 
ecranelor (practic, televizoare duble). 
ția Națională de Securitate (NSA) este 

implicată în interceptarea convorbirilor telefonice fără mandat, 
o bază de date a convorbirilor (MARINA) și este 

[*] (PRISM), este firesc ne 
întrebăm dacă nu cumva Fratele cel Mare a devenit mai mult 

ța, totuși, constă în faptul 
ținute de majoritatea oamenilor din 

cartea lui Orwell, pentru că erau mult prea scumpe. În lumea 
ține un tele-ecran „de 

mână”, pe care îl purtăm cu noi peste tot unde mergem, pentru 
șine și pe care aproape 

ți, e necesar să 
Cavalerul Negru, telefoanele 

l învinge pe Joker, însă 
este Batman, sau mai 

În cartea lui Orwell, Partidul adoptă o politică de război 
perpetuu, tocmai pentru a consuma orice surplus economic și 

ține pe oamenii săraci sub control. Guvernul 
șește ceva de genul acesta, dar se pare că ne-am 

un conflict militar în altul. 

abia în urmă cu 
un an, în ciuda faptului că se planifică în curând retragerea și 

și mai mult în locuri ca Libia și 
și se extinde în Liban, 

se pare că se schimbă în ceea ce 
ți și șiiți, o ruptură care 

de peste o mie de ani. Nu suntem siguri că se va 
și Coreea de Nord 

În cartea lui Orwell, marea majoritate a populației – „prolii” 
măcar nu erau demni de a fi 

ți. Atâta vreme cât Partidul le oferea în mod 
și pornografie, prolii erau 

ți a fi ținuți sub control. E posibil ca Orwell să se fi 
Juvenal, care critica 

” pe care Roma imperială le folosea pentru a 
i lipsi de drepturile și 

țile lor ca cetățeni romani (Juvenal ne-a oferit în 
Însă cine îi va păzi pe paznici?”, pregătind 

Paznicii, care descria, 
un mod distopic). Pe Google, în 

mod curent, sunt oferite subiecte ca Miss America, victoria 
Italiei asupra Mexicului în FIFA, Kim Kardashian etc. Nu 

4. Nouvorba  

Fiecare societate adoptă eufemisme și evoluția lingvistică, dar 
oare acestea sunt folosite în scopuri bune sau rele? Confucius a 
legat folosirea greșită a vocabularului de existența războaielor 
și a decadenței sociale din zilele sale și a cerut o „
numelor”. În cartea sa, Orwell descrie în detaliu modul în care 
limbajul poate fi folosit pentru a în
 
În lumea reală de astăzi, George Carlin a reu
prin intermediul comediei, făcând haz de subterfugiile noastre 
lingvistice. Indiferent cât sunt de amuzante, ele nu sunt 
ficțiune: oamenii bogați se numesc „job
guvernele iau mai puțini bani de la oameni se cheamă 
„reducerea impozitelor” (dacă nu îi obl
presteze muncă în folosul comunității, atunci putem să spunem 
că se cheamă „concediu”?), un masacru în timp ce strigi „
e mare” se poate numi „violență la locul de muncă
nouvorba ficțională din cartea lui Orwell ne face să ne 
oare cum ar fi normal să ne simțim când auzim vocabularul real 
din politică? 

Notă: 
[*] Data mining este un proces de analiză a unor cantită
extragere a informațiilor relevante din acestea folosind metode matematice și 
statistice. Termenul este utilizat de obicei de către organiza
prelucrarea informațiilor despre companii și de către analiștii financiari, dar 
este folosit din ce în ce mai mult și în domeniul științific pentru extragerea 
informațiilor din volumuri mari de date, generate de exemplu de experimente 
moderne. Data mining a fost descrisă ca „extragerea netrivială a informa
implicite, anterior necunoscute și potențial utile din date
extragerii informațiilor utile din volume de date mari sau din baze de date

«America în plină transă malefică» 
șocantă descriere din interior a proiectului 

guvernamental secret MK
 

           Lucrarea America în plină transă malefică

recent la editura Shambala, ridică un 

cumplite, care definesc societatea noastră într

acut decât marea majoritate a oamenilor î

Autoarea, Cathy O'Brien, a fost supusă timp de 20 de ani unor 

severe programe de control al conştiinţei, dar c

fost agent al Departamentului Apărării SUA, Mark Phillips 

(coautor al cărții), și-a recăpătat pe deplin integritatea psiho

mentală. 
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și evoluția lingvistică, dar 
oare acestea sunt folosite în scopuri bune sau rele? Confucius a 

șită a vocabularului de existența războaielor 
și a cerut o „rectificare a 

”. În cartea sa, Orwell descrie în detaliu modul în care 
limbajul poate fi folosit pentru a înșela și controla masele. 

În lumea reală de astăzi, George Carlin a reușit să facă minuni 
ediei, făcând haz de subterfugiile noastre 

lingvistice. Indiferent cât sunt de amuzante, ele nu sunt 
job-creators”, atunci când 

țini bani de la oameni se cheamă 
” (dacă nu îi obligăm pe oameni să 

ții, atunci putem să spunem 
”?), un masacru în timp ce strigi „Allah 

ță la locul de muncă”. Dacă 
țională din cartea lui Orwell ne face să ne crispăm, 

țim când auzim vocabularul real 

este un proces de analiză a unor cantități mari de date și de 
țiilor relevante din acestea folosind metode matematice și 

ice. Termenul este utilizat de obicei de către organizațiile ce se ocupă cu 
țiilor despre companii și de către analiștii financiari, dar 

și în domeniul științific pentru extragerea 
umuri mari de date, generate de exemplu de experimente 

extragerea netrivială a informațiilor 
și potențial utile din date”, precum și ca „știința 

ume de date mari sau din baze de date”. 

«America în plină transă malefică» – o 
șocantă descriere din interior a proiectului 

guvernamental secret MK-Ultra 

America în plină transă malefică, apărută 

recent la editura Shambala, ridică un voal ce ascunde realități 

cumplite, care definesc societatea noastră într-un mod mult mai 

acut decât marea majoritate a oamenilor își imaginează. 

Autoarea, Cathy O'Brien, a fost supusă timp de 20 de ani unor 

severe programe de control al conştiinţei, dar cu ajutorul unui 

fost agent al Departamentului Apărării SUA, Mark Phillips 

a recăpătat pe deplin integritatea psiho-
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Programarea la care a fost supusă a fost aceea de sclavă sexuală 

a „elitelor” din lumea politică americană (în special de la Casa 

Albă), dar și aceea de mesager al unor informații foarte secrete. 

Datorită unei forme de receptivitate mentală ce i-a fost cultivată 

încă din copilărie, Cathy era capabilă de o uimitoare memorie 

fotografică, ce îi permitea să înregistreze și apoi să reproducă 

mesaje verbale, texte, documente, coduri de cifre sau chiar cărți 

întregi, fără niciun fel de eroare. După recăpătarea coerenței 

sale psihice, Cathy O'Brien a realizat importanța mesajelor pe 

care încă și le amintea. În plus, ea memorase perfect dialoguri 

între personaje din „înalta societate” americană, își amintea ce 

a văzut în numeroase baze militare subterane, avea informații 

despre așa-numitele „proiecte negre” sau despre planurile 

„elitelor” de instaurare a așa-numitei „Noi Ordini Mondiale”... 

Toate acestea au făcut-o pe autoare să înțeleagă că împotriva 

umanității se desfășoară un extrem de periculos asalt de care 

populația nu este conștientă. Tocmai de aceea Cathy O'Brien a 

considerat că este de datoria ei să lanseze un puternic semnal de 

alarmă care să mobilizeze cât mai mulți oameni să descopere 

adevărul unor strategii teribile, aflate în plină desfășurare. 

Chiar dacă prima ediție a cărții (Trance-formation of America) 

a apărut în anul 1995, mesajul său continuă să fie de o 

stringentă actualitate. Acest mesaj ar putea fi sintetizat astfel: 

Guvernul din Umbră utilizează pe scară largă tehnici avansate 

de control al conştiinţei pentru a obține mase de sclavi total 

obedienți. Populația este manipulată prin educație, instituții ale 

„autorităților” și mai ales prin mass-media. Însă „Elita” are 

nevoie de un cerc de sclavi mai sus-puși în ierarhia socială, 

care să îndeplinească fără crâcnire roluri de politicieni, lideri 

religioși, „experți” în toate domeniile importante, formatori de 

opinie, staruri de divertisment, spioni, teroriști la comandă etc. 

Metodologia prin care astfel de personaje-cheie sunt formate 

este extrem de precis elaborată. Ea se bazează pe cercetări în 

domeniul psihologiei care datează încă de pe vremea naziștilor. 

Este, de altfel, un fapt recunoscut că numeroși oameni de ştiinţă 

germani au fost aduși în America după al Doilea Război 

Mondial, iar experiența lor a avut o contribuție marcantă în 

structurarea CIA sau NASA. Principiul esențial al tehnicilor de 

control malefic al conştiinţei este strâns legat de un anumit 

mecanism disociativ pe care conștiința umană îl manifestă 

atunci când este supusă la experiențe teribil de traumatizante. 

Atunci când se confruntă cu o intensă și prelungită suferință, 

conștiința caută să izoleze acea stare, să o înconjoare cu un fel 

de zid de uitare-refulare pentru a opri în felul acesta chinul sau 

chiar amintirea dureroasă. Se produce astfel o separare-

disociere a conștiinței, iar procesul se poate repeta în diferite 

forme pentru a produce mai multe compartimentări care nu au 

legătură una cu cealaltă. În acest mod, în subiectul respectiv 

ajung să coexiste mai multe personalități. Suferința extremă 

poate fi cauzată prin privare de somn, apă, hrană, prin tortură, 

abuzuri sexuale, electroșocuri, ritualuri satanice etc. 

Un aspect esențial este că atunci când are loc mecanismul 

disociativ, conștiința devine foarte sugestibilă și poate fi cu 

ușurință programată. Partea mai stranie este că folosind 

anumite simboluri sau cuvinte-cod, respectivele personalități 

specifice pot fi declanșate la comanda programatorului, fiind 

practic imposibil ca voința fragmentată a subiectului să se poată 

opune. Prin această formă de control al conştiinţei pot fi 

comandate orice tip de comportamente: inhibarea sau 

potențarea unor facultăți mentale, nuanțe sexuale, acte 

criminale executate la ordin etc. Cel mai ușor pot fi programați 

copiii, mai ales când sunt preluați de la naștere și sunt formați 

până la vârsta de șase ani. Bineînțeles, motivul este acela că la 

astfel de vârste fragede copiii nu au dezvoltate niciun fel de 

mecanisme de apărare psihică și nu opun niciun fel de 

rezistență. 

Acest gen de experimente (și de utilizare a unor astfel de 

sclavi) a făcut parte din ceea ce guvernul SUA a recunoscut 

oficial în anii ’70 că s-a numit „proiectul MK-Ultra”, continuat 

apoi ca „proiectul Monarch”. Existența experimentelor a fost 

dovedită de mii de documente care au fost descoperite oarecum 

accidental. Poziția oficială a autorităților americane este că 

MK-Ultra s-a derulat doar în perioada 1953-1973, după care 

totul ar fi fost oprit. Însă experiența relatată de Cathy O'Brien 

arată că nu a fost deloc așa, ci dimpotrivă, programarea 

sclavilor de toate tipurile a continuat și după anii ’70, chiar în 

forme mult mai avansate și diversificate. De exemplu, autoarea 

relatează cu amănunte concludente că în scopul de a fi 

programată a fost dusă, inclusiv în anii ’80, în facilități secrete 

ale NASA sau ale unor baze militare. Printre acestea a 
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menționat bazele NASA de la Goddard Space Flight Center 

(aproape de Washington DC), Kennedy Space Center (din 

Titusville), bazele strict sectere Marshall Space Flight Center 

(din Huntsville-Alabama), Offit Air Force (din Nebraska), 

Swiss Villa Amphitheatre (din Lampe-Missouri) sau baza 

Presidio (din Monterey-California). Echipamentele de 

programare a conştiinţei din aceste baze includeau tancuri 

(bazine) de deprivare senzorială, dispozitive de creare a unei 

realități virtuale, simulatoare de zbor, programe complexe de 

hipnoză sau sunete armonice special concepute pentru a reseta 

conținutul conştiinţei. 

În calitatea sa de „sclavă de lux” (așa-numitul „model 

prezidențial”), Cathy O'Brien a fost programată să satisfacă 

cerințele sexuale ale unor personaje precum foștii președinți 

Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush senior, Bill Clinton. 

Pe lângă aceștia a mai fost oferită lui Dick Cheney (ministru al 

Apărării), fostei secretare de stat Hillary Clinton și câtorva 

senatori. Dincolo de umilințele și torturile la care a fost supusă, 

în aceste medii Cathy O'Brien a aflat numeroase informații 

despre planurile elaborate de „Elitele” din Umbră pentru a 

instaura Noua Ordine Mondială. Aceste planuri vizează printre 

altele crearea unei Poliții Mondiale, care să utilizeze forțe 

speciale de soldați-roboți, patrule de elicoptere negre sau arme 

electromagnetice de control al maselor. O'Brien a auzit și 

referiri uimitoare la proiecte negre (finanțate din bugete 

secrete) care vizează călătoriile în timp, salturi inter-

dimensionale, contacte cu ființe extraterestre. 

În cadrul unor discuții ce au avut loc la Bohemian Grove, cu 

ocazia unor ritualuri satanice care implicau și sacrificii umane, 

O'Brien i-a auzit pe unii dintre cei mai proeminenți guvernanți 

americani afirmând că pentru a soluționa problema supra-

populării nu ar fi suficientă metoda controlului maselor prin 

propagandă, ci ar fi nevoie de un uriaș genocid pentru a fi 

eliminați cei „indezirabili”. În multiple ocazii, O'Brien a aflat 

că globalizarea și acordurile internaționale (gen NAFTA) nu 

sunt decât forme abile de atragere și manipulare a națiunilor în 

curse care să lipsească statele de suveranitate, de fonduri 

monetare și de resurse naturale pentru ca în final guvernanții 

din toate țările să accepte subordonarea față de „Noua Ordine 

Mondială”. În același scop „Elitele” desfășoară tot felul de 

strategii militare, finanțează facțiuni rebele și urmăresc apoi să 

intervină prin puterea SUA, pentru a extinde dominația 

Guvernului Mondial. O'Brien descrie în tot acest tablou și 

implicarea strânsă a lojilor masonice și a iezuiților, precum și 

ritualurile satanice la care „înalta societate” ia parte, ocazii cu 

care participanții intră în legătură cu demoni și spirite infernale. 

Autoarea aduce de asemenea multe detalii despre faptul că 

guvernul american obținea cu acoperirea serviciilor secrete 

uriașe sume de bani din comerțul cu droguri, din pornografie și 

pedofilie. 

Stăpânii lui Cathy O'Brien nu își făceau probleme că ea ar fi 

putut dezvălui informațiile ultra-secrete cu care a intrat în 

contact. Oricum fusese stabilit să fie ucisă la vârsta de 30 de 

ani, când majoritatea sclavelor sexuale erau considerate 

„expirate”. Programatorii erau convinși că în urma 

traumatismelor la care a fost supusă a devenit un instrument 

complet docil, lipsit de voință proprie. Însăși autoarea 

recunoaște că prin acele tehnologii a fost literalmente scoasă 

din sfera de conştiinţă obişnuită și trăia doar prin programele 

subconștiente induse. Își pierduse liberul arbitru, capacitatea de 

a gândi și nu mai era capabilă să își pună întrebări cu privire la 

ceea ce i se petrecea. „Puteam să fac doar ceea mi se spunea”, 

mărturisește O'Brien în carte. Și nu ar fi fost niciodată în stare 

să înțeleagă ceea ce i se petrecea dacă nu ar fi fost ajutată de 

Mark Phillips, un specialist în cercetările privind controlul 

conştiinţei. 

Întâlnirea cu Mark a avut loc printr-un concurs de împrejurări 

marcate de extraordinare sincronicități. Aflată deja în fața 

iminenței morții sale, Cathy a avut un vag instinct de 

conservare și i-a destăinuit lui Mark că se află într-un mare 

pericol. I-a spus că cineva încearcă să o omoare, dar nu putea 

să explice cine și de ce. Mark a început să înțeleagă despre ce 

era vorba, dar și să realizeze că dacă dorea să o ajute, el însuși 

se afla în pericol. A vândut tot ce avea și împreună cu Cathy și 

fiica ei atunci în vârstă de opt ani (care fusese inclusă încă de la 

naștere în aceleași programe de control al conştiinţei) au căutat 

un refugiu în zonele pustii din Alaska. Mark a ajutat-o pe Cathy 

să își refacă psihicul grav afectat și a utilizat în acest sens 

terapii specializate cum ar fi obținerea unei stări de martor, 

rememorarea detașată a experiențelor trecutului sau auto-
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inducerea unor stări de transă. I-a oferit hrană sănătoasă, 

vitamine, protecție, liniște și multă afecțiune. Cathy a început 

să se refacă destul de rapid, în schimb Kelly (fiica ei) a fost 

luată în custodia poliției statului Tennessee și ținută în 

închisoare fără a fi oferit niciun motiv. Orice demersuri 

întreprinse pentru a clarifica situația ei au fost întâmpinate de 

cripticul șablon că în cazul ei ar fi o situație legată de 

„Siguranța Națională”! Abia după ce a împlinit 18 ani, Kelly, 

aflată încă într-o puternică stare traumatică, a fost dată în grija 

mamei sale. Este edificator să menționăm că în cadrul 

programelor de control al conştiinţei Kelly a fost martoră la 

ritualuri satanice, sacrificii umane și scene de canibalism. În 

ziua când Cathy a revăzut-o pentru prima dată pe fiica sa după 

ieșirea acesteia din închisoare, Kelly tocmai fuse

alte traume în camera de spital, unde pe pereți erau scrise cu 

sânge mesaje sataniste. 

Deși extrem de șocante, relatările oferite în carte de Cathy 

O'Brien și Mark Phillips sunt departe de a fi rodul unor 

imaginații bolnave. Lucrarea este însoțită de zeci de documente 

și fotografii. După editarea acestei cărți, Cathy și Mark, care 

între timp s-au căsătorit, au susținut mai multe conferințe 

publice și au cooptat numeroase personalități marcante 

(terapeuți, generali sau personal din toate ramurile armatei, 

membri ai serviciilor secrete) care au depus la rândul lor 

mărturie că programul MK-Ultra este un demers extrem de dur, 

coordonat global, și în care sunt implicați mii de subiecți din 

zeci de state. Cu toate acestea, în maniera cu care suntem 

obișnuiți, autoritățile din lumea întreagă cataloghează astfel de 

relatări ca fiind simple „teorii ale conspirației”. 

Adevărul despre chemtrails: Motoare 
turboventilator cu diferență ridicată de 
presiune, geoinginerie și minciuna despre 

dârele de condensare 
 

       Minciuna oficială cum că “ar fi doar dâre de 
condensare” este ușor de combătut dacă sunt ințelese și 
ținute minte anumite aspecte fundamentale. Articolul
mai jos oferă informații esențiale pentru a demonta 
povestea falsă despre “dârele de condensare”.

oate ”sursele oficiale” ne spun că dârele de
împrăștiate, ce blochează soarele și perturbă vremea, pe 
care le vedem pe cerul nostru sunt doar ”dîre de T
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și au cooptat numeroase personalități marcante 

din toate ramurile armatei, 

membri ai serviciilor secrete) care au depus la rândul lor 
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Adevărul despre chemtrails: Motoare 
ță ridicată de 

și minciuna despre 
 

Minciuna oficială cum că “ar fi doar dâre de 
șor de combătut dacă sunt ințelese și 

te fundamentale. Articolul de 
ții esențiale pentru a demonta 

povestea falsă despre “dârele de condensare”. 

oate ”sursele oficiale” ne spun că dârele de avion 
și perturbă vremea, pe 

care le vedem pe cerul nostru sunt doar ”dîre de 

condensare”. Povestea oficială despre ”dârele de condensare” 
este probabil cea mai mare minciună pe care puterile au 
perpetuat-o pentru a potoli masele ca să ignore pericolul imens 
creat de operațiunile de inginerie climatica deasupra capetelor 
noastre zi de zi. 

Chiar fără a cunoaște date științifice despre acestă 
problemă orice persoană dotată cu pu
poate înțelege că cerurile noastre sunt pulverizate
sunt pornite și întrerupte, încrengături de
văzute o zi iar a doua zi deloc (deși de multe ori sunt aceleași 
condiții atmosferice). Uneori poate fi observat
lasă o dâră de la un capăt la celalat al orizontului adiacent 
unui alt avion la o altitudine aproximativ egală ca
în urma lui practic nimic. 

Dârele pot avea compoziții și culori complet diferite.
unor avioane (de obicei aviocisterne militare care zboară la 
altitudini joase) pot fi văzuți nori nealiniați cu 
motoarele. Acest lucru face ca o parte d
pulverizate să iasă ușor către o parte a avionului (neparalel din 
cauza duzelor nealiniate). 

Bineînțeles, de asemeanea este și faptul că toate grupările
cercetări climatice și guvernele din lume așteaptă cu nerăbdare 
ca programul de inginerie climatică să fie implementat (de
nici una din aceste societăți nu va adminte adevărul, 
că geoingineria este folosită deja de acum câteva decenii

Societatea noastră a fost dresată bine să accepte versiunile 
oficiale pentru nenumărate probleme
aflați la putere își ascund crimele
explicațiile oficiale pentru ceea ce vedem pe cerurile
sunt contrare deducției logice și legilor fizicii nu pare să fi 
preocupat până acum majoritatea popula

Iarăși sursele oficiale, organismele și oficialii aleși ne spun că 
tot ceea ce vedem pe cerurile noastre sunt ”dâre de 
condensare”. Ei spun că este perfect normal ca această 
”condensare” să rămană pe cer ore sau chiar zile, lărgindu
împrăștiindu-se până când orizonturi întregi sunt complet 
acoperite. Ceea ce vedem este exact ceea ce ei spun că vor să 
facă cu managementul radiațiilor sol
asigură că geoingineria încă nu este pusă în practică. Cei 
care aleg să creadă aceste minciuni sfruntate pur 
nu vor încă să se trezească.   

Aici este problema, toate avioanele comerciale 
aviocisternele militare sunt echipate
prin însuși construcția lui nu poate produce nici un tip de dâră 
de condensare decât doar în circumstan
anume turboventilatorul cu diferență ridicată de presiune

Lupta pentru a demasca și a opri geoingineria este o provocare 
care trebuie câștigată sau nimic altceva nu va mai avea sens. 
Dacă ne continuăm viețile fără a face 
prioritate, eșuăm în responsabilitatea noastră față de copii 
noștrii și față de binele suprem.   
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condensare”. Povestea oficială despre ”dârele de condensare” 
este probabil cea mai mare minciună pe care puterile au 

i masele ca să ignore pericolul imens 
țiunile de inginerie climatica deasupra capetelor 
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lasă o dâră de la un capăt la celalat al orizontului adiacent 
unui alt avion la o altitudine aproximativ egală care nu lasă 

ții și culori complet diferite. În spatele 
unor avioane (de obicei aviocisterne militare care zboară la 

ți nori nealiniați cu 
Acest lucru face ca o parte din dârele de dispersie 

șor către o parte a avionului (neparalel din 

țeles, de asemeanea este și faptul că toate grupările de 
și guvernele din lume așteaptă cu nerăbdare 

de inginerie climatică să fie implementat (deși 
ți nu va adminte adevărul, 
a de acum câteva decenii). 

Societatea noastră a fost dresată bine să accepte versiunile 
oficiale pentru nenumărate probleme; în felul acesta cei 

ți la putere își ascund crimele la vedere. Faptul că 
țiile oficiale pentru ceea ce vedem pe cerurile noastre 

ției logice și legilor fizicii nu pare să fi 
preocupat până acum majoritatea populației. 

și sursele oficiale, organismele și oficialii aleși ne spun că 
tot ceea ce vedem pe cerurile noastre sunt ”dâre de 

că este perfect normal ca această 
”condensare” să rămană pe cer ore sau chiar zile, lărgindu-se și 

se până când orizonturi întregi sunt complet 
Ceea ce vedem este exact ceea ce ei spun că vor să 

țiilor solare (SRM) dar ne 
asigură că geoingineria încă nu este pusă în practică. Cei 
care aleg să creadă aceste minciuni sfruntate pur și simplu 

toate avioanele comerciale și toate 
aviocisternele militare sunt echipate cu un tip de motor care 

și construcția lui nu poate produce nici un tip de dâră 
oar în circumstanțele extreme, și 

ță ridicată de presiune. 

și a opri geoingineria este o provocare 
știgată sau nimic altceva nu va mai avea sens. 

țile fără a face din acestă bătălie o 
șuăm în responsabilitatea noastră față de copii 
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https://ortodoxinfo.ro/2017/10/02/adevarul-despre-chemtrails
turboventilator-cu-presiune-inalta-geoinginerie-si-minciuna-
condensare 

 

Ditamai  ipocrizia! 

 

        Bisericile sunt forţate să rămână închise, în timp ce 
Elita Satanică din industria muzicală are permisiunea să se 
adune pentru premiile (((MTV))) VMA ca să îl celebreze pe 
Satana.  

ele două cântăreţe Lady Adrenochrome Gaga şi Ariana 
Grande, poartă botniţa ritualică cu multă mândrie în 
timpul show-ului. La un moment dat, Gaga cântă la un 

pian care arată ca un creier uman (un mod de a ridiculiza omul 
şi de a arăta cum se joacă aceşti Satanişti cu creier
coboară pe scenă şi transmite mesaje precum ''fiţi buni'', 
''purtaţi mască'', ''fiţi curajoşi.'' Bineînţeles că faceţi asta, nu? 
Sunteţi curajoşi dacă purtaţi mască şi vă supuneţi organizaţiei 
lui Gill Bates, World Hell Organization aka Satan
Adrenochrome Gaga ştie ce vorbeşte. Adrenochrome Gaga şi 
Gill Bates sunt experţii! Ei sunt experţii pe care trebuie să îi 
ascultaţi cu sfinţenie! Nu întâmplător au milioane şi milioane şi 
milioane de fani în toată lumea. Purtaţi botniţa de sclav! Arătaţi
că vă supuneţi idolilor voştri! Aceleaşi mesaje vă vor transmite 
şi când vaccinul toxic va fi disponibil.  

Fiţi buni, fiţi curajoşi, vaccinaţi-vă! Injectaţi-vă că aşa vă spun 
idolii voştri pe care îi veneraţi de mulţi ani. Ei sunt experţii! Nu 

C
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Bisericile sunt forţate să rămână închise, în timp ce 
Elita Satanică din industria muzicală are permisiunea să se 
adune pentru premiile (((MTV))) VMA ca să îl celebreze pe 

Lady Adrenochrome Gaga şi Ariana 
Grande, poartă botniţa ritualică cu multă mândrie în 

ului. La un moment dat, Gaga cântă la un 
pian care arată ca un creier uman (un mod de a ridiculiza omul 
şi de a arăta cum se joacă aceşti Satanişti cu creierul tău), apoi 
coboară pe scenă şi transmite mesaje precum ''fiţi buni'', 
''purtaţi mască'', ''fiţi curajoşi.'' Bineînţeles că faceţi asta, nu? 
Sunteţi curajoşi dacă purtaţi mască şi vă supuneţi organizaţiei 
lui Gill Bates, World Hell Organization aka Satan. 
Adrenochrome Gaga ştie ce vorbeşte. Adrenochrome Gaga şi 
Gill Bates sunt experţii! Ei sunt experţii pe care trebuie să îi 
ascultaţi cu sfinţenie! Nu întâmplător au milioane şi milioane şi 
milioane de fani în toată lumea. Purtaţi botniţa de sclav! Arătaţi 
că vă supuneţi idolilor voştri! Aceleaşi mesaje vă vor transmite 

 

 

vă că aşa vă spun 
idolii voştri pe care îi veneraţi de mulţi ani. Ei sunt experţii! Nu 

ştiu ce-i cu voi oameni buni... ascultaţi ce vă spun idolii voştri 
şi guvernul! Nu fiţi proşti! Fiţi curajoşi! Supuneţi
botniţa! Vaccinaţi-vă! Salvaţi vieţi! 

Asta e noul normal, sunt mesajele pe care marionetele 
Illuminati vi le transmit. Dacă aţi văz
oameni purtând botniţa de sclav, de acum înainte veţi vedea şi 
mai mulţi oameni purtând botniţa de sclav, deoarece oamenii 
ascultă de aceste celebrităţi.  

Asta e o operaţiune psihologică de a spăla creierele oamenilor 
şi de a-i programa prin entertainment, prin filme, prin muzică, 
prin ştiri. Ei fac asta de zeci de ani.  

Entertainment-ul a fost creat pentru a distrage atenţia oamenilor 
de la ce se întâmplă cu adevărat în lumea asta.

Lumea asta a fost construită pe minciuni. Aproape tot es
minciună.  

Nici nu aveţi idee ce se petrece în lumea asta, deoarece sunteţi 
prea ocupaţi cu serviciul, cu distracţiile şi alte prostii. Lumea 
asta e mult mult mai macabră decât vă imaginaţi. 

Pentru prima dată în istorie, oamenii vor trăi pe pielea lo
am avertizat în ultimii ani.  

https://www.youtube.com/watch?v=5D4vjndnB0w

De ce tot mai mulți se tatuează? 
doresc păpuşarii să ne obi
tatuajele electronice de identificare? 

mai ce? 

     „Pentru morţi să nu vă faceţi tăieturi pe trupurile voastre, 
nici semne cu împunsături să nu faceţi pe voi. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru.” – Levitic

Vedeta-jucărie a aşa-zişilor „iluminaţi”, Justin Bieber, oferă 
model tinerilor

acă trupul este templul sufletului, atunci tatuajele sunt 
graffiti-uri. Ce face ca atâţia oameni să se dezică de ei 
înşişi, modificându-şi aspectul fizic prin tatuaje? David D
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i cu voi oameni buni... ascultaţi ce vă spun idolii voştri 
şi guvernul! Nu fiţi proşti! Fiţi curajoşi! Supuneţi-vă! Purtaţi 

sunt mesajele pe care marionetele 
Illuminati vi le transmit. Dacă aţi văzut până acum mulţi 
oameni purtând botniţa de sclav, de acum înainte veţi vedea şi 
mai mulţi oameni purtând botniţa de sclav, deoarece oamenii 

Asta e o operaţiune psihologică de a spăla creierele oamenilor 
prin entertainment, prin filme, prin muzică, 

ul a fost creat pentru a distrage atenţia oamenilor 
de la ce se întâmplă cu adevărat în lumea asta. 

Lumea asta a fost construită pe minciuni. Aproape tot este o 

Nici nu aveţi idee ce se petrece în lumea asta, deoarece sunteţi 
prea ocupaţi cu serviciul, cu distracţiile şi alte prostii. Lumea 
asta e mult mult mai macabră decât vă imaginaţi.  

Pentru prima dată în istorie, oamenii vor trăi pe pielea lor tot ce 

https://www.youtube.com/watch?v=5D4vjndnB0w 

ți se tatuează? Cu ce 
doresc păpuşarii să ne obișnuiască? Cu 
tatuajele electronice de identificare? Și cu 

 

Pentru morţi să nu vă faceţi tăieturi pe trupurile voastre, 
nici semne cu împunsături să nu faceţi pe voi. Eu sunt 

Levitic 19:28 

 
zişilor „iluminaţi”, Justin Bieber, oferă 

model tinerilor 

acă trupul este templul sufletului, atunci tatuajele sunt 
uri. Ce face ca atâţia oameni să se dezică de ei 

şi aspectul fizic prin tatuaje? David 
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Richards urmăreşte acest fenomen şi îl consideră ca fiind o 
posibilă agendă a grupării satanice a aşa-zişilor „iluminaţi”. 
Iată cum vede el această situaţie: 

„Întorcându-mă în Anglia după 2 ani şi jumătate petrecuţi în 
afară, am observat că mult mai mulţi oameni sunt tatuaţi. Cu o 
decadă în urmă, erau 300 de firme de tatuare în Marea Britanie, 
acum sunt mai mult de 1500. Cea mai bună estimare spune că 
20% dintre britanici sunt tatuaţi. Imaginea este aceeaşi cu cea 
de peste Atlantic; 14% dintre americani au un tatuaj, 36% 
dintre toţi tinerii între 18-25 de ani şi 40% dintre cei între 26-40 
de ani. 

În mod clar, gruparea ocultă a aşa-zişilor «iluminaţi» 
promovează tatuajele. Aproape fiecare star este acoperit cu ele. 
Un exemplu concludent este cântăreţul Justin Bieber, care are 
aproape o duzină de tatuaje, în ciuda vârstei lui tinere. Pe braţul 
stâng are imaginea unei fiare. 

Care este scopul acestei campanii? La un anumit nivel, este 
parte a agendei de corupere şi degradare. 

În cultura vestică, în mod tradiţional, se tatuează neadaptaţii 
social: criminalii, marinarii şi motocicliştii. Faptul că această 
activitate deviantă a devenit un curent general nu este ceva 
lipsit de semnificaţie, şi totuşi se fac puţine referiri la aceasta.  

Illuminati folosesc tatuarea ca metodă de branding. Acest 
aspect se vede şi din modul în care se tatuează actorii din 
industria sexuală. Multe femei din filmele porno au tatuaje cu 
simboluri Illuminati şi chiar cu diferite simboluri satanice. 

Oricum, cred că principalul scop al acestui curent este să 
pregătească oamenii pentru implantările cu RFID-uri şi cipuri 
pe creier. Pentru ca să ne desensibilizeze asupra aspectului de a 
fi brand-uiţi, ne încurajează să ne brand-uim singuri. Din acest 
motiv ei promovează tatuările. 

Actorii importanţi din mişcarea transumanistă vorbesc despre 
nevoia de a desensibiliza publicul vis-a-vis de implanturi. Dr. 
Keith Bolton, şeful de tehnologie al Applied Digital Systems – 
lider în industria sa – a afirmat la o întâlnire în anul 2000: 
«Înainte poate a fost rezistenţă, însă acum nu mai este. 
Oamenii se obişnuiesc cu implanturile. Un nou secol, un nou 
trend. Vom fi un hibrid între inteligenţa electronică şi propriul 
nostru suflet.» 

Campania de desensibilizare are multe faţete, inclusiv 
prezentarea de personaje cu implanturi pe creier în show-uri 
TV, ca, de exemplu, în cazul colectivităţii Borg din filmul Star 
Trek, ai cărei membri sunt echipaţi cu implanturi pe creier care-
i conectează la o conştiinţă comună, sau împingerea oamenilor 
de la spate pentru a-şi microcipa animalele de casă. 

 În mod uluitor, guvernul britanic a anunţat că toţi proprietarii 
care nu-şi cipuiesc animalele de companie vor fi amendaţi cu 
500 de lire (cca. 750 dolari). Cred că tatuajele sunt promovate 

deoarece, ca şi în cazul unui implant RFID, implică un proces 
de inserare sub piele. 

 

Acum câţiva ani, Universitatea din Illinois a anunţat că a creat 
un tatuaj electronic cu tehnologie RFID. Ţinând cont de cât de 
cool sunt considerate tatuajele în ziua de astăzi, cât de mulţi 
tineri se vor gândi de două ori înainte de a-şi face un astfel de 
tatuj electronic? 

De ce se tatuează oamenii?  

În ciuda faptului că deseori arată superficial şi stupid, tatuajele 
au o însemnătate pentru purtătorii lor şi sunt create aşa încât să 
comunice ceva.  

Societatea Regală a Psihiatrilor a listat un număr de şapte 
motive principale pentru care oamenii se tatuează: 
- asocierea cu imaturitatea sexuală, probleme de rebeliune şi 
identitate şi nevoia de a-şi afirma independenţa; 
- la femei, pentru a-şi întări imaginea feminităţii şi pentru a-şi 
întări capacitatea de rezistenţă în faţa mediului social ostil; 
- să arate duritate; 
- pentru a fi în pas cu moda; 
- apartenenţa la grup; 
- motive religioase; 
- exoschelet de apărare. 

Am văzut exemple de acest fel. Recent, unchiul meu şi-a făcut 
un tatuaj imens pe braţul drept reprezentând un om care face 
alpinism. Unchiul meu lucrează pentru o mare corporaţie, dar 
pasiunea lui sunt căţărările. În mod clar, a simţit nevoia să-şi 
evidenţieze şi să le demonstreze celorlalţi unicitatea sa: 
cerneala de pe braţul lui îi dă o senzaţie de evadare din lumea 
de business de zi cu zi şi de exprimare a adevăratului lui sine. 

Mulţi tineri caută să arate duri, făcându-şi tatuaje pseudo-
eroice, reprezentând capete de mort, oase, animale puternice şi 
sloganuri ca «Moarte înaintea dezonoarei». Să fie aceasta o 
reacţie la feminism? 

Văd chiar mai multe fete cu tatuaje; probabil că gândesc că le 
face mai sexy. Fetele care au probleme cu aspectul trupului lor 
este mai probabil să se tatueze decât celelalte. Într-un studiu 
realizat pe adolescente, care a analizat şi absenteismul şi 
chiulul în şcoli, s-a arătat că există o corelare între modificările 
aduse trupului şi percepţii nefaste legate de trup şi o stimă de 
sine scăzută. 
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Culturile indigene din Papua Noua Guinee până în India au 
făcut uz de tatuaje în scopuri religioase. Într-adevăr,
Freud s-a referit la spiritualitatea pielii, numind
scris mistic». Un exemplu pe care l-am remarcat este tatuajul 
sugar skull, un simbol folosit, la originea sa, cu ocazia zilei 
morţii din Mexic. Simbolul arată un craniu decorat cu fl
semnificând depăşirea fricii de moarte şi celebrarea vieţii.

Societatea Regală a Psihiatrilor a descoperit, de asemenea, că 
«extinderea tatuajelor este mai mare printre oamenii cu 
probleme de natură psihică şi a celor care intră în contact cu 
servicii medicale de sănătate mentală». Tatuajele pot fi pe val 
pentru că societatea se dezintegrează iar oamenii devin tot mai 
nervoşi şi mai instabili psihic. 

Concluzie  

Tatuarea este ceva stupid. Este promovată ca fiind, chipurile, o 
modalitate de a te exprima pe tine însuţi şi de experimentare a 
modei, însă există multe alte moduri armonioase de a face 
aceasta, fără a te maltrata pe tine însuţi. Gradul ridicat de regret 
care urmează în multe cazuri tatuării este arătat de faptul că 
ştergerea tatuajului este acum o afacere de amploare chiar mai 
mare decât tatuarea însăşi. Pentru cei care aleg să păstreze 
tatuajele, pielea lor îşi pierde elasticitatea şi se cutează odată cu 
trecerea timpului, făcând tatuajul să arate ca o mare 
mâzgăleală. 

Faptul că popularitatea tatuării a ajuns atât de mare, arată cât de 
mulţi oameni dansează orbiţi pe ritmul cântat de gruparea aşa
zişilor «iluminaţi». Acest aspect nu prevesteşte ceva bun acum, 
când omenirea se află pe pragul de a intra în era transumanistă 
– ne putem aştepta la promovarea unor modificări fizice al 
căror efect va fi ireversibil.” 

Ce s-ar fi întâmplat dacă plasticul nu ar fi 
fost creat niciodată? 

 

Jurn. Daniel ROXIN

       Plasticul este o invenție revoluționară, cu multiple 
utilități în mai toate domeniile vieții. În același timp, din 
cauza iresponsabilității oamenilor, a devenit principalul 
factor de poluare a solului și a apelor.  

stăzi, din cauza acestui tip de poluare, via
de suferit. 

Dar, cât de mult plastic a fost produs până acum? Conform 
statisticilor, în ultimii 70 de ani s-au creat 6,3 miliarde de tone 
de plastic. 

9% din acesta a fost reciclat, iar alte 12 procente au fost 
incinerate. Rezultă că planeta mai are pe suprafa
miliarde de tone de deșeuri de plastic, ceea ce înseamnă 10 la 
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Societatea Regală a Psihiatrilor a descoperit, de asemenea, că 
extinderea tatuajelor este mai mare printre oamenii cu 
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ție revoluționară, cu multiple 
ți în mai toate domeniile vieții. În același timp, din 

ții oamenilor, a devenit principalul 

stăzi, din cauza acestui tip de poluare, viața tuturor are 

Dar, cât de mult plastic a fost produs până acum? Conform 
au creat 6,3 miliarde de tone 

lte 12 procente au fost 
incinerate. Rezultă că planeta mai are pe suprafața sa încă 4,9 

șeuri de plastic, ceea ce înseamnă 10 la 

sută din totalul deșeurilor pe care le producem (în cazul 
oceanelor reprezintă 90% din totalul de

Pentru a înțelege mai bine cu cât de mult plastic este poluată 
planeta în acest moment, imaginați-
strânge pe tot într-un singur loc, acest munte de plastic ar fi mai 
mare decât Muntele Everest!!! 

Marea problemă a unor produse din 
descompun total și intră în circuitul natural abia după 700
1.000 de ani! Desigur, dacă lumea ar fi responsabilă, 
plasticul la reclicat, în loc să îl arunce prin păduri sau în râuri, 
nu ne-am confrunta cu problemele grav
ani. 

Dincolo de toate acestea, apare următoarea întrebare: Ce s
întâmplat, totuși, dacă plasticul nu ar fi fost creat niciodată? 
Cum ar fi fost viața noastră fără inventarea lui?

Căutând răspunsuri la aceste întrebări, descoperi
noastră a devenit dependentă de produsele din plastic. Până 
pliculețele de ceai conțin un strat subțire de plastic pentru a le 
face rezistente termic… 

Dar marele impact al plasticului în dezvoltarea tehnologică are 
legătură cu electricitatea și cu electronica. Fără plastic, este 
greu să ne imaginăm circuite electrice performante 
dezvoltarea televiziunii, a calculatoarelor 
mobile, dar și multe alte reușite remarcabile din medicină sau 
alte domenii vitale. 

Practic, fără plastic, dezvoltarea tehnologică ar fi cu zeci de ani 
în urmă… 

În concluzie, plasticul nu poate fi scos din circuitul economic. 
Poate fi înlocuit pe ici, pe colo, dar salvarea planetei depinde de 
legile care se vor da pentru protejarea ei 
oamenilor pentru a înțelege că avem, cu toții, o 
responsabilitate! 

 

Clonele și Inteligența Artificială (AI)
 

 
        ADN-ul rasei umane a fost manipulat cu mii de ani în 
urmă și împărțit în două spirale, în scopul de a modifica 
genetic întreaga noastră specie.  

lonele sunt o creație genetică care rulează pe un 
program de „AI” (Inteligență Artificială).

Din cauza faptului că au fost create prin procede de manipulare 
genetică, clonele vor dezvolta afec
probleme grave de sănătate, în urma cărora vor deceda în cele 
din urmă. Descendenții pe care îi vor avea vor dezvolta și ei 
aceste probleme, chiar mai rapid, limitând reproducerea lor la 

C
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șeurilor pe care le producem (în cazul 
oceanelor reprezintă 90% din totalul deșeurilor). 

țelege mai bine cu cât de mult plastic este poluată 
-vă că, dacă l-am putea 

un singur loc, acest munte de plastic ar fi mai 

Marea problemă a unor produse din plastic este aceea că se 
și intră în circuitul natural abia după 700-

1.000 de ani! Desigur, dacă lumea ar fi responsabilă, și ar duce 
plasticul la reclicat, în loc să îl arunce prin păduri sau în râuri, 

am confrunta cu problemele grave de mediu din acești 

Dincolo de toate acestea, apare următoarea întrebare: Ce s-ar fi 
și, dacă plasticul nu ar fi fost creat niciodată? 

ța noastră fără inventarea lui? 

Căutând răspunsuri la aceste întrebări, descoperim că viața 
noastră a devenit dependentă de produsele din plastic. Până și 

țele de ceai conțin un strat subțire de plastic pentru a le 

Dar marele impact al plasticului în dezvoltarea tehnologică are 
și cu electronica. Fără plastic, este 

greu să ne imaginăm circuite electrice performante și sigure, 
dezvoltarea televiziunii, a calculatoarelor și a telefoanelor 

și multe alte reușite remarcabile din medicină sau 

ără plastic, dezvoltarea tehnologică ar fi cu zeci de ani 

În concluzie, plasticul nu poate fi scos din circuitul economic. 
Poate fi înlocuit pe ici, pe colo, dar salvarea planetei depinde de 
legile care se vor da pentru protejarea ei și de educarea 

țelege că avem, cu toții, o 

și Inteligența Artificială (AI) 

ul rasei umane a fost manipulat cu mii de ani în 
și împărțit în două spirale, în scopul de a modifica 

ție genetică care rulează pe un 
ță Artificială). 

Din cauza faptului că au fost create prin procede de manipulare 
genetică, clonele vor dezvolta afecțiuni neurologice și 

urma cărora vor deceda în cele 
ții pe care îi vor avea vor dezvolta și ei 

aceste probleme, chiar mai rapid, limitând reproducerea lor la 
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un număr mic de generații, ceea ce va duce la sfârșitul acestor 
specii. Aceasta este ceea ce se petrece cu fiinţele extraterestre 
denumite Micii Cenușii. 

 

În cadrul unor experimente genetice avansate, supervizate de 
guvernul din umbră al Cabalei satanice, experimente care se 
desfăşoară în laboratoarele subterane din DUMBS (baze 
subterane de adâncime), sunt realizate proceduri de clonare 
extrem de avansată a rasei umane, de cel puțin 100 de ani. 
Acest program sinistru operează modificări genetice asupra 
ființei umane, astfel încât aceasta să funcţioneze pe o frecvență 
complet artificială, bazată exclusiv pe Inteligența Artificială. 
Cabala satanică produce clone ale oamenilor de diferite 
categorii, politicieni și celebrități, militari etc., oricine poate fi 
util în îndeplinirea planului pe care ei îl urmăresc. 

Clonele sunt controlate de o Inteligență Artificială Centrală 
(gen stup), proces care funcționează pe baza unui transmițător 
ce totodată primește informații printr-un cip conectat la creierul 
clonelor. Această Inteligență Artificială Centrală controlează 
clonele la fel ca în ceea ce este denumit „Hive Mind” (o 
conștiință unitară care controlează comportamentul entităților 
aparținând unui anumit grup). 

Clonele au implantate amintiri și reacții emoționale provenind 
de la persoana care este clonată. Aceasta este studiată în 
prealabil, apoi profilul ei psiho-mental este descărcat într-un 
super computer avansat, de unde este implantat în clonă ca 
program (vezi cazurile lui Hillary Clinton, Obama etc.).  

Aceste clone funcționează printr-un semnal AI. Când 
programul intern din clone nu oferă, să spunem, răspunsul 
corect sau reacția dorită, acesta poate fi accesat prin acel 
semnal de la un computer central AI. Cu toate că aceste clone 
pot asimila cunoştinţe noi în timpul experiențelor pe care le 
trăiesc, acestea sunt foarte limitate.  

Semnalul care controlează aceste clone este transmis prin 
intermediul rețelei de telefonie mobilă și a altor transmițători de 
înaltă frecvență care sunt amplasați în puncte cheie din întreaga 
lume. Semnalul este emis și controlat de un super-computer 
numit „Red Queen” („Regina Roșie”), care se află sub 
aeroportul din Denver/SUA, unde există o enormă bază 
subterană a Cabalei satanice. Există și alte noduri 
independente, așa cum sunt ele numite, în întreaga lume, dar 
aceste noduri subordonate sunt întotdeauna coordonate de 
„Regina Roșie” sau „Centrală”.  

Această Inteligență Artificială a „Reginei Roșii” funcționează 
independent, luând propriile decizii și acționând fără niciun fel 
de control din partea unei ființe umane. Această „Regină 
Roșie” are sub controlul său nu numai clonele, ci și roboți 
războinici de tehnologie extrem de înaltă, fabricați în cea mai 
mare parte de DARPA (The Defense Advanced Research 
Projects Agency), precum și avioane fără pilot (drone) care sunt 
puternic înarmate. „Red Queen” poate prelua controlul asupra 
oricărui vehicul computerizat modern, militar sau civil, cum ar 
fi o mașină, un avion, o navă sau un submarin.  

Aceste clone sunt fabricate pentru a fi exact la fel ca originalul 
și pot fi modificate în funcție de nevoile creatorilor lor. Ele nu 
sunt perfecte, ci dimpotrivă, sunt afectate de numeroase 
probleme. Este posibil să fie creată şi o „fiinţă” complet 
artificială, care nu copiază niciun om real, iar aceasta se face pe 
baza specificaţiilor producătorului, în funcție de scopul și 
sarcinile pe care le va îndeplini.  

Clonele copiază oameni de nivel înalt, lideri ai marilor 
companii, celebrități, politicieni. Unele dintre aceste clone sunt 
folosite pentru a face crime, pentru a participa la misiuni de 
sinucidere și lovituri de stat politice. 

Când una dintre aceste clone ajunge să fie hărțuită și să suporte 
mânia îndreptăţită a populației, de obicei originalul a avut deja 
posibilitatea de a fugi (vă sună familiar?). Operațiunile de tip 
steag-fals, atacurile asupra școlilor, mall-urilor și locurilor 
publice sunt scenarii în care sunt folosite clone. V-ați pus 
vreodată întrebarea de ce în aceste cazuri de cele mai multe ori 
subiectul se sinucide sau este împușcat de poliție?  

Clonele copiilor și bebelușilor sunt, de asemenea, create pe 
scară largă, pentru a fi folosite în ritualurile satanice ale elitei 
întunecate din castelele aristocrației europene și nu numai, 
ritualuri ce sunt închinate zeilor lor Archoni. 

Celebritățile (atât bărbații, cât și femeile) sunt de asemenea 
clonate și apoi aceste clone sunt vândute Elitei satanice ca 
sclavi și sclave sexuale. Preţul acestor clone variază foarte 
mult, în funcție de perfecțiunea lor. Mulți dintre copiii clonaţi 
sunt creați și vânduți ca jucării sexuale elitei Cabalei. Cele mai 
multe dintre aceste clone copiază oameni reali și păstrează o 
parte din personalitatea lor, dar ele au implementat și un 
program suplimentar pentru a le face mai docile, mulțumite de 
ele însele.  

Aceste clone au tendința de a avea probleme neurologice 
grave... este cazul lui Hillary Clinton? Cu cât perioada de 
gestație este mai lungă, adică durata de timp alocată formării 
lor, cu atât este mai mare stabilitatea totală a clonelor, ceea ce 
duce la creșterea prețului lor. 

Cele mai ieftine vor funcționa bine doar câteva săptămâni. 
Aceste clone ieftine sunt cele utilizate în misiunile de 
sinucidere și sunt adesea de unică folosință, pentru o singură 
utilizare, având o durată de viață foarte scurtă. Clonele cele mai 
scumpe sunt cele la care durata de formare este între 3-5 luni.  
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Preţurile clonelor create pentru sclavie sexuală variază între 
20.000 și 50.000 de dolari, prețul crescând în funcție de 
specificații. Cele mai scumpe dintre ele depășesc jumătate de 
milion de dolari. Toate sunt disponibile numai pentru Elită, 
restul oamenilor rămânând complet ignoranţi în această 
problemă. Există la nivel general informații despre clonarea 
animalelor, dar este ţinut secret cât de avansat este în realitate 
acest proces de clonare. Se fac şi clone ale unor oameni reali în 
scopul transplanturilor de organe.  

Dacă o persoană copiată nu se supune dorințelor Cabalei și se 
revoltă împotriva acesteia, ei îi vor folosi clona, pe care o vor 
tortura, creând în felul acesta o situaţie de tortură de la distanţă, 
pe care persoana copiată o va percepe, suferind foarte mult. 
Crearea clonelor în societatea actuală s-a extins foarte mult 
crește progresiv, atingând niveluri de invazie. Aceste clone fac 
parte din ceea ce ei numesc „oameni ireali” ai Matricei. Aceste 
clone se strecoară treptat în întreaga societate umană, la cele 
mai înalte niveluri, încetul cu încetul, ca o invazie tăcută. 

Aceasta este partea înfricoșătoare pentru o persoană ce
trăiește viața de zi cu zi. Astăzi, orice persoană poate fi răpită 
de Cabală, printr-o răpire tradițională sau prin intermediul unei 
nave militare de înaltă tehnologie din serviciul Cabalei. Aceasta 
se numește de obicei o răpire de tip MILAB (de la 
abduction = răpire efectuată de militari, care creează iluzia că a 
fost făcută de ființele extraterestre). Dacă persoana răpită 
prezintă interes pentru ei și este foarte influentă pentru mase, ea 
va fi clonată și eventual înlocuită cu clona lor. În multe cazuri, 
numai cei apropiați de persoana clonată vor realiza că acesteia i 
s-a petrecut ceva ciudat.  

Deci, o mare parte din societate este ignorantă cu privire la 
nivelul actual de clonare al rasei umane. Această creare 
artificială de fiinţe umane infiltrează toate nivelurile societă
în întreaga lume. Invazia Inteligenței Artificiale are ca scop 
asimilarea planetară totală, urmărindu-se programarea fiinţelor 
umane astfel încât acestea să devină mici roboți obedienți, fără 
conștiință, care pot fi complet controlați.  

Această invazie a AI nu este de origine terestră, operează 
independent și nu are nevoie de vreun 
programator; ea a obținut deja independența și capacitatea de a 
fi conștientă de sine, dar nu are empatie și este interesată doar 
de puterea absolută și de a controla totul.  

Am auzit cu toții despre implementarea cipurilor în ființele 
umane. Ni se spune că ne vor face viaţa mai u
încearcă să ne fie vândute ca ceva care ne va spori gradul de 
confort, dar ceea ce puțini oameni știu este că scopul real al 
implementării acestor cipuri este de a ne controla con
comportamentul. Acest cip poate manipula emo
comportamentul prin intermediul unui semnal primit pe o 
frecvență celulară, care afectează creierul. Acest semnal sau 
frecvență poate produce, de asemenea, o descărcare de 
substanțe psihotrope sau de nano-boți în fluxul
făcându-ne să respectăm acest controler extern (gândurile 
noastre de fapt nu vor mai fi ale noastre). Pe lângă manipularea 
comportamentului unei anumite persoane, acest semnal poate 
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eţurile clonelor create pentru sclavie sexuală variază între 
și 50.000 de dolari, prețul crescând în funcție de 
ții. Cele mai scumpe dintre ele depășesc jumătate de 

milion de dolari. Toate sunt disponibile numai pentru Elită, 
or rămânând complet ignoranţi în această 

ții despre clonarea 
animalelor, dar este ţinut secret cât de avansat este în realitate 
acest proces de clonare. Se fac şi clone ale unor oameni reali în 

țelor Cabalei și se 
revoltă împotriva acesteia, ei îi vor folosi clona, pe care o vor 
tortura, creând în felul acesta o situaţie de tortură de la distanţă, 

rind foarte mult. 
a extins foarte mult și 

ște progresiv, atingând niveluri de invazie. Aceste clone fac 
parte din ceea ce ei numesc „oameni ireali” ai Matricei. Aceste 

tate umană, la cele 
mai înalte niveluri, încetul cu încetul, ca o invazie tăcută.  

șătoare pentru o persoană ce-şi 
ște viața de zi cu zi. Astăzi, orice persoană poate fi răpită 

n intermediul unei 
nave militare de înaltă tehnologie din serviciul Cabalei. Aceasta 

(de la millitary + 
= răpire efectuată de militari, care creează iluzia că a 

că persoana răpită 
și este foarte influentă pentru mase, ea 

și eventual înlocuită cu clona lor. În multe cazuri, 
ți de persoana clonată vor realiza că acesteia i 

are parte din societate este ignorantă cu privire la 
nivelul actual de clonare al rasei umane. Această creare 
artificială de fiinţe umane infiltrează toate nivelurile societății 

ței Artificiale are ca scop 
se programarea fiinţelor 

ți obedienți, fără 

Această invazie a AI nu este de origine terestră, operează 
și nu are nevoie de vreun operator sau 

ținut deja independența și capacitatea de a 
știentă de sine, dar nu are empatie și este interesată doar 

ții despre implementarea cipurilor în ființele 
Ni se spune că ne vor face viaţa mai ușoară și se 

încearcă să ne fie vândute ca ceva care ne va spori gradul de 
țini oameni știu este că scopul real al 

implementării acestor cipuri este de a ne controla conștiința și 
Acest cip poate manipula emoțiile și 

comportamentul prin intermediul unui semnal primit pe o 
ță celulară, care afectează creierul. Acest semnal sau 
ță poate produce, de asemenea, o descărcare de 

ți în fluxul sanguin, 
ne să respectăm acest controler extern (gândurile 

noastre de fapt nu vor mai fi ale noastre). Pe lângă manipularea 
comportamentului unei anumite persoane, acest semnal poate 

genera o frecvență ce provocă o boală, cum ar fi cancerul, sau 
chiar direct moartea. Implantarea cipurilor este necesar să fie 
refuzată cu orice preț!  

Telefoanele inteligente moderne sunt, de asemenea, utilizate în 
scopul manipulării comportamentului popula
de frecvențe specifice care se potrivesc c
celor aflați pe raza frecvenței emise. Aceasta produce 
modificări ale comportamentului, ale stărilor de spirit 
probleme neurologice, cum ar fi epilepsia 
Este foarte bine să fie ținute departe de trup cât se poa
mult!  

Frecvențe specifice au fost alese astfel încât să afecteze 
cortexul cerebral. Această tehnologie este deja utilizată pe scară 
largă în transmisiile de la turnurile GWEN (
Emergency Network) și este utilizată, de asemenea, pe câmpul 
de luptă. Utilizarea armelor energetice poate altera 
comportamentul inamicului. Ele provoacă sentimente de 
teroare și implantează idei care vor fi percepute ca personale. 
De asemenea, generează îndoieli – aceste arme au fost testate în 
războiul din Irak, din această cauză mul
dezertat în masă, fără a opune nicio rezisten

Elitele satanice doresc să ne altereze şi să ne subjuge con
prin intermediul frecvențelor perturbatoare, astfel încât să 
păstrăm o vibrație joasă, nefastă. Este de aceea important să ne 
menţinem permanent conştiinţa trează şi să urmărim să avem o 
atitudine şi o gândire benefice. 

Dovedit în instanţă: cel mai utilizat erbicid 
în România e cancerigen!

       Monsanto, Bayer şi Syngenta, liderii mondiali de pe 
piaţa pesticidelor, primesc lovitură după lovitură.

ele mai utilizate erbicide produse de aceşti giganţi sunt 
puse pe “lista neagră” pentru că seamănă moartea nu 
numai în buruieni şi insecte, ci 

După ce, în luna mai, Comisia Europeană (CE) a interzis 
utilizarea a trei pesticide considerate vinovate de moartea 
albinelor, acum, în premieră mondială, un tribunal obligă 
corporaţia Monsanto să plătească despăgubiri uriaşe unui 
bărbat care s-a îmbolnăvit de cancer după ce a utilizat ani de 
zile un pesticid produs de companie. Monsanto va plăti 289 
milioane de dolari lui Dewayne Johnson, un fost grădinar de 46 
de ani, bolnav de cancer în stadiu terminal, care a dovedit în 
instanţă că pesticidul pe care l-a folosit ani la rând, Roundup 
(celebrul glifosat, cel mai utilizat erbicid din lume), i
provocat boala. Avocaţii acestuia au obţinut o victorie uriaşă la 
tribunal după ce au demonstrat că firma producătoare nu a 
avertizat cu privire la pericolele la care se expun cei care 
utilizează Roundup timp îndelungat, notează cotidianul britanic 
The Guardian.  Instanța a mai constatat că Monsanto „a 
acţionat cu răutate sau opresiune” în acest caz.
Avocaţii lui Johnson au susţinut pe parcursul unui 
durat o lună, în San Francisco, că Monsanto a “luptat cu ştiinţa” 

C
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ță ce provocă o boală, cum ar fi cancerul, sau 
hiar direct moartea. Implantarea cipurilor este necesar să fie 

Telefoanele inteligente moderne sunt, de asemenea, utilizate în 
scopul manipulării comportamentului populației, prin emiterea 

țe specifice care se potrivesc cu undele creierului 
ți pe raza frecvenței emise. Aceasta produce 

modificări ale comportamentului, ale stărilor de spirit și 
probleme neurologice, cum ar fi epilepsia și crizele convulsive. 

ținute departe de trup cât se poate de 

țe specifice au fost alese astfel încât să afecteze 
cortexul cerebral. Această tehnologie este deja utilizată pe scară 
largă în transmisiile de la turnurile GWEN (Ground Wave 

și este utilizată, de asemenea, pe câmpul 
de luptă. Utilizarea armelor energetice poate altera 
comportamentul inamicului. Ele provoacă sentimente de 

și implantează idei care vor fi percepute ca personale. 
aceste arme au fost testate în 

in această cauză mulți militari irakieni au 
dezertat în masă, fără a opune nicio rezistență. 

Elitele satanice doresc să ne altereze şi să ne subjuge conștiința 
țelor perturbatoare, astfel încât să 

Este de aceea important să ne 
menţinem permanent conştiinţa trează şi să urmărim să avem o 

Dovedit în instanţă: cel mai utilizat erbicid 
în România e cancerigen! 

Monsanto, Bayer şi Syngenta, liderii mondiali de pe 
piaţa pesticidelor, primesc lovitură după lovitură.  

ele mai utilizate erbicide produse de aceşti giganţi sunt 
puse pe “lista neagră” pentru că seamănă moartea nu 

 şi în oameni.  

După ce, în luna mai, Comisia Europeană (CE) a interzis 
utilizarea a trei pesticide considerate vinovate de moartea 
albinelor, acum, în premieră mondială, un tribunal obligă 
corporaţia Monsanto să plătească despăgubiri uriaşe unui 

a îmbolnăvit de cancer după ce a utilizat ani de 
zile un pesticid produs de companie. Monsanto va plăti 289 
milioane de dolari lui Dewayne Johnson, un fost grădinar de 46 
de ani, bolnav de cancer în stadiu terminal, care a dovedit în 

a folosit ani la rând, Roundup 
(celebrul glifosat, cel mai utilizat erbicid din lume), i-a 
provocat boala. Avocaţii acestuia au obţinut o victorie uriaşă la 
tribunal după ce au demonstrat că firma producătoare nu a 

ericolele la care se expun cei care 
utilizează Roundup timp îndelungat, notează cotidianul britanic 

ța a mai constatat că Monsanto „a 
acţionat cu răutate sau opresiune” în acest caz.  
Avocaţii lui Johnson au susţinut pe parcursul unui proces care a 
durat o lună, în San Francisco, că Monsanto a “luptat cu ştiinţa” 
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ani de zile ignorând avertismentele cercetătorilor care au vorbit 
despre posibilele riscuri ale acestui erbicid asupra sănătăţii. 

Dewayne Johnson a fost prima persoană care a dat compania 
agrochimică în judecată, acuzând-o că substanţa chimică 
vândută sub marca Roundup cauzează cancer. Instanţa a stabilit 
că Monsanto este responsabilă de “neglijenţă“ pentru că a ştiut 
sau ar fi trebuit să ştie că produsul era periculos, dar nu a 
avertizat consumatorii.  

    Fostul grădinar pulveriza ore întregi glifosat pe lângă 
şcoală 

  

Dewayne Johnson şi-a început activitatea de grădinar la 
districtul școlar din Benicia, o suburbie la nord de San 
Francisco. în 2012. În această calitate, a fost obligat să utilizeze 
permanent erbicide pentru combaterea buruienilor, uneori 
pulverizând glifosat chiar şi ore întregi pe zi. El a susţinut că 
expunerea la aceste chimicale i-a cauzat limfom non-Hodgkin, 
un cancer de sânge care i-a produs dureri mari şi leziuni ale 
pielii pe tot corpul: „Am suferit multă durere. De fapt, boala ia 
totul din tine... Şi nu mă simt mai bine”. 

Johnson a mai spus că Monsanto nu ar fi trebuit să-l lase să 
folosească erbicidul lângă elevi: „N-aş fi stropit substanţa asta 
pe terenurile de lângă şcoală sau pe lângă oameni dacă aş fi 
ştiut că le-ar face rău “. 

Potrivit medicilor, Johnson ar mai avea doar câteva luni de 
trăit. Soţia lui a declarat că şi-a luat două slujbe, uneori lucrând 
14 ore pe zi pentru a putea plăti facturile medicale ale soţului 
său. Despăgubirile decise de instanţă vor acoperi cheltuielile 
medicale din trecut şi din viitor, precum şi daunele punitive. 

Un alt studiu cu privire la legătura dintre cancer şi erbicidul 
Roundup este programat să înceapă în toamnă în St. Louis, 
Missouri. Potrivit avocaţilor lui Johnson, Monsanto se 
confruntă cu peste 4.000 de cazuri similare în SUA.  

Glifosatul, indicat de OMS drept agent cancerigen din 
2015  

 „În cele din urmă, am demonstrat juriului secretul, respectiv 
faptul că documentele interne ale Monsanto dovedesc că firma 
ştia de decenii că Roundup ar putea provoca cancer“, a declarat 
Brent Wisner, avocatul lui Johnson. El a adăugat că a notificat 
Monsanto cu privire la faptul că “anii de înşelăciune” în ceea ce 
priveşte Roundup s-au terminat, iar compania va trebui să pună 
siguranţa consumatorilor înaintea profiturilor. 

La rândul său, Dewayne Johnson a spus că verdictul juriului 
este mult mai important decât procesul său. El speră că acest 
caz va influenţa alte mii de procese împotriva Monsanto, aflate 
pe rol, şi că problema va fi adusă în atenţia întregii naţiuni.  

Monsanto respinge acuzaţiile 

După acest verdict extraordinar, Monsanto a anunţat că 
intenţionează să facă apel. În timpul procesului, Monsanto a 
prezentat studii pentru a demonstra că utilizarea Roundup este 
sigură şi că nu poate fi legată de cancer. Erbicidul este 
înregistrat în 130 de ţări (inclusiv România) şi aprobat pentru 
utilizare la mai mult de 100 de culturi. Însă, în 2015, Agenţia 
pentru Cercetarea Cancerului (IARC) din cadrul Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii a clasificat glifosatul ca fiind „probabil 
cancerigen pentru oameni“, declanşând astfel un val de 
schimbări juridice şi provocări legislative.   

După proces, Scott Partridge, vicepreşedinte al Monsanto, a 
respins orice legătură între glifosat şi cancer, insistând că 
„verdictul nu schimbă cele peste patru decenii de utilizare în 
condiţii de siguranţă a acestui produs, precum şi ştiinţa din 
spatele acestuia“. 

Partridge a afirmat că Agenţia pentru Cercetarea Cancerului 
(IARC), ale cărei probe au fost “cheia” care a convins juriul 
asupra legăturii dintre glifosat şi cancer, este o organizaţie 
dovedită drept coruptă. El a mai spus că IARC “nu face teste 
sau analize, nu deţine laboratoare, ci pur şi simplu dă un 
aviz“.      

România, printre ţările pro-glifosat 

Glifosatul, indiferent de denumirea comercială sub care este 
vândut de producători, este cel mai utilizat erbicid şi în 
România. Substanţa ucide fulgerător buruienile acolo unde este 
aplicată, asigurând recolte bogate şi profitabile. Fermierii 
români au făcut nenumărate demersuri la Bruxelles pentru a 
putea utiliza în continuare glifosat (după ce UE a pus problema 
interzicerii acestuia), motivând că nu există înlocuitor. La 
finele anului trecut, CE a aprobat utilizarea glifosatului pentru 
încă cinci ani. România a votat pentru prelungirea autorizaţiei 
de utilizare a glifosatului alături de alte 17 state comunitare. 

Bayer, somată să renunţe la recurs 

În paralel, creşte presiunea şi asupra giganţilor Bayer şi 
Syngenta. O petiţie care cere companiei Bayer să retragă 
recursul împotriva unei decizii de top a CE cu privire la 
interzicerea neonicotinoidelor a strâns mai mult de 150.000 de 
semnături în doar două zile. Petiţia a fost lansată de 
SumOfUs,  o organizaţie globală de avocatură şi o comunitate 
online care monitorizează marile corporaţii.  La 17 mai, 
Tribunalul UE a decis să menţină interdicţia de utilizare a trei 
insecticide considerate responsabile de moartea în masă a 
albinelor şi a altor polenizatori, respectiv clothianidin, 
thiamethoxam şi imidacloprid. La 27 iulie, Bayer a declarat că 
va face recurs la hotărârea instanţei.   
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Elveția a amânat implementarea 

tehnologiei 5G 

      O fi neinformată populația uneia dintre cele mai 
dezvoltate țări ale Europei? 

mplementarea tehnologiei 5G la nivel global a stârnit multe 
controverse. Pe de o parte, susținătorii ei ne asigură că 
internetul va merge mult mai rapid și că nu există pericole 

pentru sănătate. Pe de altă parte, opozanții susțin că este ultima 
etapă în controlul global al populației, că această tehnologie va 
permite supravegherea noastră la un nivel fără precedent 
ne va afecta sănătatea. 

Dincolo de aceste controverse, două aspecte sunt foarte clare: 
1. Nu există teste serioase care să ne confirme că tehnologia 
este sigură pentru sănătatea populației și 2. Banii și interesele 
din spatele tehnologiei 5G pot duce la anumite abuzuri. În cazul 
României, de exemplu, se vorbește despre o simplificare 
extremă a obținerii acordului din partea asocia
proprietari, pentru instalarea antenelor 5G pe blocuri!

În aceste condiții, faptul că o țară ca Elveția a amânat 
implementarea tehnologiei 5G la nivel național, deși iniţial era 
programat să fie a doua țară, după Coreea de 
tehnologia 5G urma să fie activată total, ar fi necesar să ne 
pună pe gânduri. 

Conform rfi.ro, „În aprilie 2019, primele antene au fost deja 
instalate în Elveția iar operatorii promiteau că până la finele 
lui decembrie 2019, 90% din teritoriu va dispune de 5G.

Însă, locuitorii din Geneva susţin că resimt deja primele efecte 
ale tehnologiei iar mişcarea de contestare a luat astfel naştere. 
În plus, Bertrand Buchs, medic şi deputat al Partidului 
Democrat Creştin se declară mirat de «viteza supers
alocare a frecvenţelor fără să fie stabilite riscurile sanitare, de 
mediu şi de securitate ale noii tehnologii».  

În consecință, la un an după ce au fost acordate primele licenţe 
de exploatare, implementarea 5G se află în acest moment în 
faţa unui blocaj politic, a unor moratorii prin care se doreşte 
oprirea instalării noilor antene dar şi a unei puternice 
mobilizări cetăţeneşti. Astfel că autorităţile au decis să amâne 

I
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ția a amânat implementarea 

ția uneia dintre cele mai 

 

mplementarea tehnologiei 5G la nivel global a stârnit multe 
ținătorii ei ne asigură că 

și că nu există pericole 
țin că este ultima 

ției, că această tehnologie va 
permite supravegherea noastră la un nivel fără precedent și că 

Dincolo de aceste controverse, două aspecte sunt foarte clare: 
serioase care să ne confirme că tehnologia 

ției și 2. Banii și interesele 
din spatele tehnologiei 5G pot duce la anumite abuzuri. În cazul 

ște despre o simplificare 
ului din partea asociațiilor de 

proprietari, pentru instalarea antenelor 5G pe blocuri! 

ții, faptul că o țară ca Elveția a amânat 
țional, deși iniţial era 

țară, după Coreea de Sud, în care 
tehnologia 5G urma să fie activată total, ar fi necesar să ne 

În aprilie 2019, primele antene au fost deja 
ția iar operatorii promiteau că până la finele 

va dispune de 5G. 

Însă, locuitorii din Geneva susţin că resimt deja primele efecte 
ale tehnologiei iar mişcarea de contestare a luat astfel naştere. 
În plus, Bertrand Buchs, medic şi deputat al Partidului 
Democrat Creştin se declară mirat de «viteza supersonică de 
alocare a frecvenţelor fără să fie stabilite riscurile sanitare, de 

ță, la un an după ce au fost acordate primele licenţe 
de exploatare, implementarea 5G se află în acest moment în 

blocaj politic, a unor moratorii prin care se doreşte 
oprirea instalării noilor antene dar şi a unei puternice 
mobilizări cetăţeneşti. Astfel că autorităţile au decis să amâne 

instalarea tehnologiei pentru a putea măsura efectele reale ale 
5G.” 

Așadar, dacă Elveția a dat un pas înapoi, noi de ce ne aruncăm 
cu capul înainte? Până la urmă, ce este mai important: sănătatea 
și libertatea noastră sau o viteză mai mare la transferul de date?

5G şi vacile  

Dacă planul inițial ca Elveția să aibă rețeaua națională 
funcțională în decembrie 2019 nu a mers, asaltul tehnologiei nu 
s-a oprit aici. Surpriza a venit de la Huawei, care 
ce numește revoluția 5G în micuța localitate Taenikon, din 
nordul Elveției, mai precis… la vacile din zonă.

Tehnologia 5G a fost implementată la o fermă, vacilor fiindu
atârnate la gât diverse dispozitive fabricate de chinezi. După 
cum susțin reprezentanții fermei elvețiene, aceste dispozitive 
sunt un fel de brățări Fitbit, dar create special pentru animale. Îi 
ajută pe fermieri să aibă control total asupra a ceea ce se 
petrece cu animalele, care sunt monitorizate permanent. 
Fermierii știu când acestea au nevoie de hrană sau când au 
probleme de sănătate. 

Dacă vă vine în minte o paralală… nu este întâmplător!

Mafia tehnocrată a Romei, HAARP 
Acceleratorul de Particule CERN

        Vă întrebați poate care este legătura între Mafia 
tehnocrată a Romei și tehnologia HAARP, cu instalația 
aferentă din Alaska (care este cea mai mare 
pe planetă) și Acceleratorul de Particule de la grani
dintre Franța și Elveția – CERN. Ve
și este una foarte importantă.  

om începe prin a vorbi despre originile 
unei familii care face parte din descenden
Nobilimii Negre, deținând titluri nobiliare 

Roma, alte zone ale Italiei și Ungaria, Casa de Odescalchi.

Sunt duci de Syrmia în Ungaria și dețin și un castel în Croația. 
Au avut proprietăți în Como, Italia, de
elvețiene și au înființat, de asemenea, 
Genova. Familia Odescalchi a avut legături cu biserica romano
catolică. Benedetto Odescalchi devenind Papa Inocen
lea, ceea ce a propulsat Familia Odescalchi din rândul 
bancherilor în societatea nobiliară. Al
familiei au devenit episcopi catolici. Papa Inocen
eliberat prizonierii evrei din Veneția și apoi a interzis băncilor 
evreiești să facă împrumuturi, situație de care banca genoveză a 
familiei sale a profitat din plin. Familiile Odescalchi
Giustiniani, Savoy și Pallavicini au un număr mare de acțiuni în 
banca genoveză Carige, înființată încă din 1483, unde dețin 
aproximativ 26 de miliarde în active.  

V
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instalarea tehnologiei pentru a putea măsura efectele reale ale 

ția a dat un pas înapoi, noi de ce ne aruncăm 
cu capul înainte? Până la urmă, ce este mai important: sănătatea 
și libertatea noastră sau o viteză mai mare la transferul de date? 

țial ca Elveția să aibă rețeaua națională 5G 
țională în decembrie 2019 nu a mers, asaltul tehnologiei nu 

a oprit aici. Surpriza a venit de la Huawei, care și-a dus ceea 
ște revoluția 5G în micuța localitate Taenikon, din 

ției, mai precis… la vacile din zonă. 

fost implementată la o fermă, vacilor fiindu-le 
atârnate la gât diverse dispozitive fabricate de chinezi. După 

țin reprezentanții fermei elvețiene, aceste dispozitive 
țări Fitbit, dar create special pentru animale. Îi 

mieri să aibă control total asupra a ceea ce se 
petrece cu animalele, care sunt monitorizate permanent. 

știu când acestea au nevoie de hrană sau când au 

Dacă vă vine în minte o paralală… nu este întâmplător! 

ă a Romei, HAARP și 
Acceleratorul de Particule CERN 

ți poate care este legătura între Mafia 
și tehnologia HAARP, cu instalația 

aferentă din Alaska (care este cea mai mare și puternică de 
Particule de la granița 

CERN. Veți constata că ea există 

om începe prin a vorbi despre originile și dezvoltarea 
unei familii care face parte din descendența de top a 

titluri nobiliare și palate în 
și Ungaria, Casa de Odescalchi. 

și dețin și un castel în Croația. 
ți în Como, Italia, de-a lungul frontierei 

țiene și au înființat, de asemenea, o bancă puternică în 
Genova. Familia Odescalchi a avut legături cu biserica romano-
catolică. Benedetto Odescalchi devenind Papa Inocențiu al XI-
lea, ceea ce a propulsat Familia Odescalchi din rândul 
bancherilor în societatea nobiliară. Alți câțiva membrii ai 
familiei au devenit episcopi catolici. Papa Inocențiu al XI-lea a 

ția și apoi a interzis băncilor 
ști să facă împrumuturi, situație de care banca genoveză a 

familiei sale a profitat din plin. Familiile Odescalchi, 
și Pallavicini au un număr mare de acțiuni în 

țată încă din 1483, unde dețin 
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Papa Inocențiu al XI-lea și banca familiei sale au fost suspectați 
de finanțarea lui William de Orange, care l-a detronat pe regele 
James al II-lea, ultimul rege catolic al Angliei, Scoției și 
Irlandei, preluând apoi puterea. Henry Sydney, primul conte de 
Romney, a fost cel care a scris și a negociat termenii cu 
William de Orange.  

Dominația olandeză asupra Angliei a avut loc sub domnia 
Papei Inocențiu al XI-lea. Casa protestantă olandeză de 
Orange-Nassau este în prezent înrudită prin căsătorie cu familia 
nord-italiană de Bourbon-Parma și are legături strânse cu Roma 
și cu Ordinul Militar Suveran de Malta.  

Familia Odescalchi a făcut parte din federații iezuite italiene și 
s-a opus iezuiților spanioli.  

Carlo Odescalchi, Arhiepiscop de Ferrara, cardinal al Bisericii 
Catolice, vicar al diocezei Romei, Mare Prior al Ordinului 
Militar Suveran al Maltei a fost fiul familiilor princiare și de 
bancheri de Odescalchi și Giustiniani. El a fost și judecător al 
Rotei Romane și apoi a devenit membru al Societății lui Iisus 
(Ordinul Iezuițior).  

Familia Princiară de Olanda slujește familiei Odescalchi prin 
Erik Prince. Acesta are origini olandeze. Este fondatorul 
companiei Blackwater (armată privată de mercenari folosită în 
operațiuni gen steag-fals și pentru Operațiunile Cabalei din 
toată lumea). În prezent conduce Frontier Services Group, care 
are operațiuni în Africa și Asia. În secret Erik Price este 
Cavaler al Sfântului Ordin Militar Constantinian al Sfântului 
Gheorghe, condus de Casa de Bourbon Parma, principi italieni 
și prin alianță membrii ai case regale Olandeze.  

Casa de Odescalchi a colaborat de-a lungul secolelor și 
colaborează încă cu familiile bancare Giustiniani și Pallavicini. 

Familia Pallavicini este o familie de bancheri din Genova, care 
au fuzionat cu o ramură a familiei din nobilimea papală 
Rospigliosi. Alte ramuri ale familiei au în subordine clanuri ale 
mafiei sârbești. 

Americanul Daniel Odescalchi este președinte al Strategic 
Advantage International, firmă de consultanță politică care a 
lucrat pentru politicienii maghiari.  

În prezent Familia Odescalchi deține controlul asupra mafiei 
sârbe și are în subordine ramuri ale mafiei slovace, cum este 
cea a familiei criminală Cernakovci, precum și Parteneriatul 
(mafiot) Detroit. 

Familia Odescalchi face pare din nobilimea nord-italiană. 
Familia folosește adesea numele Erba-Odescalchi ca urmare a 
fuziunii cu familia Erba, familia nobiliară din orașul 
Cernobbio, Italia.  Se poate presupune că CERN a fost numit 
inteligent după acest oraș, Cernobbio, aflat la granița Italiei cu 
Elveția.  

 
Cernobbio 

Casa Odessalchi din Roma supraveghează dezvoltarea și 
utilizarea tehnologiilor avansate și a armelor în societate. 
Prințul Carlo Odescalchi, actualul cap al familiei Odescalchi, 
una dintre cele mai înalte autorități din Roma, conducător al 
Cultului lui Saturn, are autoritatea asupra programului CERN 
din Geneva Elveția, care controlează de asemenea diverse 
acceleratoare de particule din întreaga lume, iar bancherii 
elvețieni finanțează uraniul și plutoniul care îl alimentează.  
  
Acceleratoarele de particule sunt un tip de instrumente nucleare 
care sporesc gravitația, care este un fel de presiune magnetică 
exercitată în atmosfera inferioară. Atunci când funcționează 
acceleratoarele de particule, aerul se simte mai dens și creează 
mai multă tensiune asupra trupului.  

CERN afectează gravitația, care are de asemenea un efect 
asupra percepției timpului, cunoscut sub numele de „dilatarea 
gravitațională a timpului”. În mod specific, un ceas dintr-un 
câmp gravitațional puternic va funcționa lent în comparație cu 
un ceas dintr-un câmp gravitațional mai puțin puternic. Aceasta 
înseamnă că dacă ai un ceas aproape de suprafața pământului, 
va fi mai lent în comparație cu unul plasat în vârful unui munte.  

Împreună cu HAARP, acceleratoarele de particule pot 
direcționa aceste emisii magnetice în zonele vizate. Cu ajutorul 
HAARP și cu alte instrumente similare controlate prin USAF 
(United States Air Force) de Cabală, ele pot ioniza părți ale 
atmosferei. Când magnetismul este eliberat de un accelerator de 
particule, ele pot ioniza căi de deplasare în jurul acestei 
presiuni magnetice prin intermediu unui vector.  

Când acționează acceleratoarele de particule, oamenii din zonă 
se simt letargici și mai stresaţi.  

Unii investigatori au arătat că în cazul acceleratorului de 
particule de la CERN nu este vorba doar de cercetări științifice 
obişnuite, așa cum ne manipulează mass-media. Se pare că prin 
intermediul lui, Cabala urmărește să deschidă portaluri spațio-
temporale care să permită accesarea altor tărâmuri paralele. 

Între numele Familiei Odescalchi și CERN se pot face, de 
asemenea, unele asocieri surprinzătoare. Cuvântul „gravitație” 
derivă din cuvântul latin gravis, ceea ce înseamnă greutate. 
„Scalchi” din Ode-scalchi se poate referi la cântare care 
măsoară greutatea. „Odă” se referă la poezii, iar în vechime 
adesea oda era acompaniată de harpă. Ei folosesc, de asemenea, 
HAARP pentru manipularea conştiinţei maselor. Antenele 
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HAARP ionizează atmosfera și, de asemenea, emit unde radio 
folosite pentru hărțuire electromagnetică. Palatul din Viena al 
Familiei Pallavicini are şi o statuie care ține o harpă. Prințul 
Moroello Della Vittoria Pallavicini și prințul Carlo Odescalchi 
pot fi văzuți împreună. Sunt ca nişte „vrăjitori ai timpului” care 
folosesc acceleratoarele de particule şi instalaţiile HAARP 
pentru a oprima societatea, astfel încât să poată controla 
prezentul și apoi să dicteze viitorul.  

Familia Odescalchi are legături şi cu actorul 
Tom Cruise, care s-a căsătorit la Castello Orsini
care a servit ca un Cavaler de Malta. El este o autoritate de vârf 
în Scientologie, ce este implicată în utilizarea vrăjitoriei 
electronice asupra societății prin intermediul software
hacking pentru creier, precum GENESIS și NEURON, care 
funcționează prin cele mai moderne dispozitive electronice și 
dispozitive inteligente. 

Membrii actuali ai acestei familii sunt prințul Carlo Odescalchi, 
prințesa Lucia Odescalchi, prințesa Sophia Odescalchi, prințesa 
Maria Pace Odescalchi, prințul Baldassare Odescalchi, prințul 
Michele Odescalchi, prințesa Vittoria Odescalchi și prințul 
Edmond Odescalchi.  

Lucia și Carlo Odescalchi 

Printul Carlo Odescalchi este un tiran extrem de 
psihotic și mincinos, care trăiește într-o lume fantastică în care 
se crede asemenea lui Dumnezeu și pune la cale tot felul de 
înscenări complet neverosimile, în încercarea de a
comportamentul abuziv față de oamenii care se opun tir
sale. Prințul Carlo este, de asemenea, un pedofil violator de 
bebeluși.  

Lucia Odescalchi deține o companie de bijuterii recunoscută 
atât în ţară cât și pe plan internaţional. Lucia Odescalchi 
exercită o mare influenţă în SUA, inclusiv la Hollywood, 
autoritatea Odescalchis asupra Bisericii Scientologice 
influența asupra DARPA și Universităţii Stanford. 

Prințul Edmond Odescalchi a supravegheat în mod ascuns și a 
comandat utilizarea acceleratoarelor de particule în SUA.
https://www.linkedin.com/in/edmond-odescalchi

Odescalchi supraveghează Rota Romană, care este un tribunal 
papal al judecătorilor care consideră că reprezintă autoritatea 
morală asupra societății.  
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Odescalchi supraveghează Rota Romană, care este un tribunal 
papal al judecătorilor care consideră că reprezintă autoritatea 

Studiul atent al trecutului şi al activităţii membrilor acestei 
familii arată modul în care Nobilimea Neagră, care încă mai 
conduce (sperăm că nu pentru mult timp de
planeta, influențează sănătatea și psihicul oamenilor pentru a
atinge odioasele scopuri.  

 

10 schimbări cu impact tehnologic global 
în contextul “noii normalită

 

          Criza prin care trece întreaga societate a subliniat 
importanța de a avea tehnologii de infrastructură rezistente 
și scalabile la nivel global, pentru a asigura continuitatea 
afacerii, productivitatea și un mediu de lucru foarte sigur.

iecare sector din economie a fost afectat diferit, iar 
înțelegerea acestei noi normalități și a impactului pe care 
îl are asupra companiilor este esen

perioadă. 

Dar cum s-au schimbat comportamentele noastre de consum 
de utilizare a tehnologiei, ce noi experien
clienți, angajați sau consumatori, ce standarde vor apărea și 
care vor fi noile priorități ale companiilor a
de investiții sau alocare de resurse? La toate aceste întrebări au 
încercat să vină cu răspunsuri specialiști IT care au participat la 
evenimentul tradițional CiscoLive!, eveniment organizat în 
mediul virtual pentru prima dată, cu peste p
oameni. 

 Vor fi create experiențe noi 

1. Online-ul devine esențial 

Companiile care vor să rămână competitive vor trebui să 
dezvolte servicii online și să-și îmbunătățească sistemele de 
logistică și livrare. Cele cu strategii online sofisticate
noi modalități de a îmbunătăți experiența clienților. Retailerul 
Tesco, de exemplu, a înregistrat o cre
vânzărilor online într-un interval de câteva săptămâni.

2. Interfețe și interacțiuni contactless 

În ultimii zece ani, interfețele cu ecran tactil au devenit ceva 
normal. Datorită contextului actual, vom face mai rapid 
tranziția către interfețe vocale și sisteme machine vision sau 
plăți contactless. Aceste tehnologii vor ajuta atât la limitarea 
contactului fizic între oameni, cât și cu suprafe

3. Serviciile de asistență de la distanță vor crește 
vertiginos 

F
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10 schimbări cu impact tehnologic global 
în contextul “noii normalități” 

Alex RĂDESCU 
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Asistența medicală de la distanță, telemedicina și consultațiile 
virtuale vor revoluționa sistemul medical. Unii furnizori de 
servicii de telemedicină au raportat deja o creștere de 50% a 
programărilor video. 

Aceste tendințe, însă, vor fi vizibile în multe aspecte ale vieții 
noastre. Pentru call centere, de exemplu, tranziția de la lucrul 
preponderent la birou la lucrul de la distanță a dus la rezultate 
surprinzătoare, în unele cazuri. Un director din sectorul bancar 
a declarat că banca la care lucrează a înregistrat o creștere de 
40% a productivității echipelor care asigurau de la distanță 
serviciile de asistență pentru clienți, menționând că revenirea 
angajaților la sediul fizic al call center-ului ar putea să nu mai 
reprezinte o opțiune. 

 La ce standarde noi să ne așteptăm? 

4. Modelul forței de muncă distribuite 

În prezent, companiile lucrează la planurile de revenire a 
angajaților la birou, într-un mediu sigur, sănătos și productiv. 
Ce schimbări au fost luate în calcul? Coridoare mai largi, cu 
trafic unic, o filtrare mai bună a aerului, sisteme de comandă 
fără atingere pentru lifturi și materiale antimicrobiene în cazul 
construcțiilor noi. În cazul celor care rămân să lucreze de acasă, 
mai multe sesiuni de videoconferință îi vor conecta cu restul 
colegilor. 

5. Cum să înveți de la distanță 

În întreaga lume, școlile au fost închise și peste 1,2 miliarde de 
copii au fost nevoiți să-și continue orele de la școală acasă. 
Sistemul educațional s-a schimbat dramatic. Cercetările din 
domeniu sugerează că învățarea online ajută la îmbunățirea 
procesului de memorare a informațiilor, într-un timp mai scurt, 
ceea ce înseamnă că schimbările aduse de această pandemie ar 
putea fi menținute. 

În ceea ce privește companiile, este esențial ca acestea să fie 
ajutate să-și regândească modul de lucru, inclusiv cum să-și 
mențină angajații informați, cum să respecte reglementările 
stabilite de autorități și cum să asigure sănătatea fizică și 
psihică a angajaților. 

6. A sosit ziua evenimentelor digitale 

Într-un viitor nu foarte îndepărtat, companiile vor migra de la 
evenimente fizice la evenimente virtuale. Cisco Live, un 
eveniment la care au participat virtual peste 124.000 de oameni, 
este un astfel de exemplu. Pe termen lung, estimăm o creștere 
accentuată a evenimentelor hibride, în care unele componente 
se desfășoară în spații fizice, iar altele sunt livrate digital. 

Noi priorități 

 7. Experimentele devin alegeri strategice 

Din cauza pandemiei, companiile au implementat rapid măsuri 
temporare, fără a avea o imagine completă a situației. Acum, 
însă, aceste măsuri sunt reevaluate. 

Companiile vor trebui să dezvolte strategii pentru această nouă 
normalitate, în centrul căreia va sta crearea de modele de 
business mai solide și mai agile. 

8. Infrastructura digitală trebuie consolidată 

Volumele de trafic în rețea la care se presupunea că vom ajunge 
peste doi ani au fost atinse aproape peste noapte. Noțiunea de 
„ore de vârf” a devenit acum un standard pentru aproape 
întreaga zi. Furnizorii de servicii și companiile de tehnologie au 
acționat  rapid pentru a asigura capacități suplimentare, astfel 
încât rețelele să funcționeze fără întreruperi. 

În viitor, nevoia de conectivitate va crește, la fel și dependența 
companiilor de soluții cloud și Software as a Service (SaaS). În 
timp, Inteligența artificială (AI) va ajuta la automatizarea 
operațiunilor complexe din rețea, sporind eficiența și permițând 
arhitecturi de rețea mai agile. 

9. Securitatea cibernetică este în prim plan 

Deși pandemia nu a dus la o creștere semnificativă a 
criminalității informatice, cercetătorii Cisco Talos au observat 
că virusul COVID-19 este folosit ca temă în atacurile 
cibernetice – făcându-le să pară mai credibile. 

Organizațiile trebuie să fie și mai vigilente, o infrastructură de 
rețea strâns integrată cu securitatea fiind esențială. 

10. Dependență mai mare de date, automatizare și 
roboți 

Roboții nu sunt afectați de virușii umani. Indiferent dacă sunt 
utilizați pentru a livra produse alimentare, în asistența medicală 
sau în fabrici, companiile realizează acum rolul important al 
roboților atât în această perioadă, cât mai ales într-o lume post-
COVID-19. 

Lecțiile învățate din această experiență ne vor oferi o 
perspectivă asupra modului în care răspundem la viitoarele 
pandemii, prin intermediul Internet of Things (IoT) și big data. 
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Pușcăria medicală 
 

 Dan DIACONU

         Toată tagma mass-media a urlat pe aceea
care au demonstrat în Piață sunt negaționiști.

ste cea mai simplă rețetă de aruncat cu mizerii în niște 
oameni onești. Mizerie care apoi este preluată de 
nulitățile guvernamentale și împachetată în cretinisme 

care, în final, ajung la „rădăcina răului”: rușii.  

Îmi povestea cineva destul de apropiat de zona acoperită, cum 
s-a desfășurat ultima șmecherie de influențare a populației. Se 
știa că termoscanarea este, în sine, o măsură umilitoare care
aducea pe om la cheremul unui paznic cu două clase. Se 
temeau că din toată chestia asta va ieși scandal. Ș
reușit s-o impună? Au început cu dezinformarea cum că unii au 
zis că termoscannerul citește gândurile, că prăjește creierul, că 
bagă microchip în cap ş.a.m.d. În realitate, toată chestiunea pe 
care-ați văzut-o dezvoltată hazliu pe rețelele de s
media a fost una răspândită inițial de băieții veseli. Nimeni n
spus chestia asta. Abia ulterior au apărut unii – cine 
chiar de-ai lor – care-au dezvoltat subiectul dându
conspirativă. Ideea este că, aruncând în derizoriu subiectul, au 
obținut consimțământul maselor care, desigur – 
nu apărea penibilă – nu-i mai asculta pe cei care vorbeau despre 
situația umilitoare în care te pun autoritățile. 

Să revenim acum la situația protestelor. Lucovid a urlat c
aceia care neagă virusul au manifestat în pia
negaționiștii urlă, ci oamenii care mai au cap pe umeri și văd ce 
prostii faceți, cum încercați, cu ticăloșie, să transformați 
România într-o colonie penitenciară. Eu, ca persoană, este 
necesar să fiu autonom. Statul nu e stăpânul meu. Mai mult, nu 
eu am nevoie de stat, ci statul de mine. Fără mine 
mine, statul nu ar exista. Faptul că vii tu și
numele unei pandemii te faci stăpânul meu, este de neacceptat. 
La fel cum de neacceptat este impunerea schemei de tratament 
pe care mi-o aplici. Odată intrat în spital, doctorul nu e stăpânul 
meu, ci partenerul meu. Obligația lui e să-mi spună ce căi de 
tratament sunt, iar eu să-mi aleg. Asta dacă nu-i încredin

E
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media a urlat pe aceeași voce că cei 
ță sunt negaționiști.  

țetă de aruncat cu mizerii în niște 
ști. Mizerie care apoi este preluată de 

țile guvernamentale și împachetată în cretinisme 

 

e zona acoperită, cum 
șurat ultima șmecherie de influențare a populației. Se 

știa că termoscanarea este, în sine, o măsură umilitoare care-l 
aducea pe om la cheremul unui paznic cu două clase. Se 

și scandal. Știți cum au 
o impună? Au început cu dezinformarea cum că unii au 

ște gândurile, că prăjește creierul, că 
bagă microchip în cap ş.a.m.d. În realitate, toată chestiunea pe 

țelele de socializare și-n 
țial de băieții veseli. Nimeni n-a 

cine știe?, poate 
au dezvoltat subiectul dându-i o aură 

zoriu subiectul, au 
 din dorința de a 

i mai asculta pe cei care vorbeau despre 

ția protestelor. Lucovid a urlat cum că 
aceia care neagă virusul au manifestat în piață. Nu, nu 

ționiștii urlă, ci oamenii care mai au cap pe umeri și văd ce 
ți, cum încercați, cu ticăloșie, să transformați 

o colonie penitenciară. Eu, ca persoană, este 
să fiu autonom. Statul nu e stăpânul meu. Mai mult, nu 

eu am nevoie de stat, ci statul de mine. Fără mine și ceilalți ca 
și-mi spui că în 

numele unei pandemii te faci stăpânul meu, este de neacceptat. 
de neacceptat este impunerea schemei de tratament 
o aplici. Odată intrat în spital, doctorul nu e stăpânul 

mi spună ce căi de 
i încredințez lui 

în totalitate stabilirea tratamentului după cum consideră că e 
mai bine. 

Niciodată până acum – cu excepția comuniștilor care internau 
dizidenții la diribau – nu s-a pus problema internării cu for
Am luat o boală contagioasă? Asta e. Dacă vreau să mă 
internez, bine, dacă nu vreau, lasă-mă să mă izolez unde vreau. 
Înțeleg că pot fi un focar, că pot afecta viața celorlalți, dar dacă 
a dat beleaua peste mine, în continuare am dreptul la propria 
viață. Despre asta este vorba! 

Când mă îmbolnăvesc, boala e tot a mea. Sun
și eu sunt cel care este necesar să ia decizia cum o tratez sau 
dacă o tratez. Poate consider că nu e necesar tratamentul, poate 
că vreau să mă tratez cu levănțică sau cu pipi de broască 
râioasă. E fix treaba mea, nu a ta. 

De aceea, limitarea atât de brutală a libertă
aberantă pur și simplu nu este acceptabilă. Există o limită până 
la care puteți merge, prostovanilor! Nu este posibil să încălcaţi 
drepturile omului în numele unei boli existente sau nu. La câtă 
propagandă ați făcut cu virusul ăsta, mă aștept ca la tura 
următoare să vă apucați de propagandă fără să aveți un agent 
patogen. Doar pentru a vă crea setup-
jaf. Iar în cazul ăsta, să mă trezesc arestat doar pentru că 
simptomele „bolii” sunt respiratul cu o anumită frecven

Nu în ultimul rând aș vrea să mă adresez lui Raed Arafat. După 
cum bine știi, o groază de oameni ți
când era să fii dat jos întrucât anumite interese o cereau. 
care e problema ta, Raed? Este una dintre legile lui Murphy, 
cunoscută ca „Principiul lui Peter” și care spune că „
ierarhie, un salariat are tendința de a urca până la nivelul său 
maxim de incompetență”. Știu exact ce ți se petrece, Raed. Te
ai trezit cap în conspirația COVID-ului. Cuno
permit să evaluezi situația, să înțelegi nuanțele și, ca atare, iei 
de bune toate cele care ți se servesc. De asemenea, cauți să dai 
tot ce e mai bun din tine, dar iese prost. A
fiecare dată. Când mergi în beznă fără repere, traseul pe care
descrii seamănă ca două picături de apă cu cel al unui be
Exact asta ai făcut tu în toată această pandemie. 
limitat la a trage aer în piept. Ai sărit, precum croitora
războiu’, te-ai luptat precum Don Quijote cu morile de vânt. N
ai făcut nimic. Privind din exterior e de râs. Din interior, nu 
doar că te-ai compromis, dar ai reușit să
țineau partea împotriva ta. Iar asta, dragul meu, va fi sfârșitul 
tău. Și nu doar al tău, din păcate, ci și al sistemului pe care l
pus la punct și care, fără doar și poate, e foarte bun.

Privind retrospectiv, putem vedea dimensiunea bătăii de joc la 
care-am fost supuși. S-a impus stare de urgen
Idioții au scos tancurile-n stradă și pe militari din cazarmă 
pentru a se lupta cu COVID-ul. Au blocat economia, au 
îngropat-o pentru un pericol ipotetic. Lua
terminale din anii trecuți și, dacă veți studia cauzele, veți 
constata că o mare parte dintre cei care au decedat a
victime răcelilor banale, gripei sau altor probleme minore. Ceea 
ce-i minor pentru omul sănătos, este fatal pentru cel bolnav 
grav. Se știe de când lumea. Ce ar fi nevoie să facem în cazul 
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ate stabilirea tratamentului după cum consideră că e 
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a pus problema internării cu forța. 

Am luat o boală contagioasă? Asta e. Dacă vreau să mă 
mă să mă izolez unde vreau. 

țeleg că pot fi un focar, că pot afecta viața celorlalți, dar dacă 
a dat beleaua peste mine, în continuare am dreptul la propria 

Când mă îmbolnăvesc, boala e tot a mea. Sunt o persoană liberă 
și eu sunt cel care este necesar să ia decizia cum o tratez sau 
dacă o tratez. Poate consider că nu e necesar tratamentul, poate 

țică sau cu pipi de broască 

itarea atât de brutală a libertăților printr-o lege 
și simplu nu este acceptabilă. Există o limită până 

ți merge, prostovanilor! Nu este posibil să încălcaţi 
drepturile omului în numele unei boli existente sau nu. La câtă 

ți făcut cu virusul ăsta, mă aștept ca la tura 
ți de propagandă fără să aveți un agent 

-ul pentru a mai trage un 
jaf. Iar în cazul ăsta, să mă trezesc arestat doar pentru că 

t respiratul cu o anumită frecvență. 

ș vrea să mă adresez lui Raed Arafat. După 
știi, o groază de oameni ți-au luat apărarea atunci 

când era să fii dat jos întrucât anumite interese o cereau. Știi 
una dintre legile lui Murphy, 

și care spune că „În orice 
ța de a urca până la nivelul său 

Știu exact ce ți se petrece, Raed. Te-
ului. Cunoștințele tale nu-ți 

ția, să înțelegi nuanțele și, ca atare, iei 
ți se servesc. De asemenea, cauți să dai 

tot ce e mai bun din tine, dar iese prost. Așa se petrece de 
ă fără repere, traseul pe care-l 

descrii seamănă ca două picături de apă cu cel al unui bețiv. 
Exact asta ai făcut tu în toată această pandemie. Și nu te-ai 
limitat la a trage aer în piept. Ai sărit, precum croitorașul la 

Quijote cu morile de vânt. N-
ai făcut nimic. Privind din exterior e de râs. Din interior, nu 

șit să-i întorci pe cei care-ți 
țineau partea împotriva ta. Iar asta, dragul meu, va fi sfârșitul 

și al sistemului pe care l-ai 
și care, fără doar și poate, e foarte bun. 

Privind retrospectiv, putem vedea dimensiunea bătăii de joc la 
a impus stare de urgență fix de pomană. 

și pe militari din cazarmă 
ul. Au blocat economia, au 

o pentru un pericol ipotetic. Luați morții de boli 
ți și, dacă veți studia cauzele, veți 

constata că o mare parte dintre cei care au decedat au căzut 
victime răcelilor banale, gripei sau altor probleme minore. Ceea 

i minor pentru omul sănătos, este fatal pentru cel bolnav 
știe de când lumea. Ce ar fi nevoie să facem în cazul 
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ăsta? Să declarăm epidemie de guturai, să scoatem laringita
afara legii, să-i băgăm la puşcărie pe cei care fac sinuzită?

Faptul că în toată lumea politicienii idioți au închis țările și 
economia nu e un argument care să rămână în picioare. S
văzut limpede la noi ce s-a petrecut: am rămas în case
luni, pentru ca ulterior, numărul de îmbolnăviri să crească. De 
ce? Pentru că așa e natural. La fel se petrece și la italieni, 
spanioli, francezi sau nemți, doar că acolo se pune batista pe 
țambal. N-ai cum să te lupți cu așa ceva! Dacă te
capul, ți-ai fi izolat populația atunci când ți se întorceau votanții 
în țară, Plăvane! Atunci ar fi fost necesar să fie instituită 
carantina pentru cei care veneau din afară. Dar n
rațiuni electorale. Au preferat să închidă țara, să distru
economia, pentru ca acum să se uite la noi ca pro
decreteze că e nevoie de mai multă puşcărie! 

Sunteți niște nulități inconștiente, niște idioți cățărați pe 
scaunele pe care stați, incapabili să înțelegeți lumea în care 
trăiți. Prostia vi se citește în ochi, ticăloșia la fel. Vă salvează 
însă un singur element, anume proștii care se uită în gura 
voastră. Ei sunt mulți, iar ceilalți sunt puțini. Dovadă că în 
Piață abia au ieșit o mână de oameni. Dar nici asta nu este ceva 
bun pentru voi. Să vă feriți când v-or înconjura pro
vă imposibilul. Să vă feriți de momentul în care proștii vă vor 
judeca. Abia atunci veți obține ceea ce meritați! 

 

Minciuna covid demascată din interior 
cenzura platformei YouTube

 

          Într-un interviu de excepţie acordat lui Pompiliu 
Diplan, medicul Răzvan Constantinescu de la spitalul Sf. 
Spiridon din Iași a vorbit, din interior, despre mascarada 
din jurul covid, despre care spune că nu are nicio legătură 
cu medicina.  

n analiza devastatoare pe care o face, el a dezvăluit şi faptul 
că în acest context medicilor li s-a impus să facă fals în acte 
publice încă din ziua de 3 martie 2020. 

Acest interviu a fost postat iniţial pe YouTube, la adresa 
https://www.youtube.com/watch?v=CxtJRRLK-
sQ&feature=emb_logo, dar a fost eliminat rapid de 
binecunoscuta cenzură a acestei platforme. Redăm mai jos 

Î
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ți au închis țările și 
economia nu e un argument care să rămână în picioare. S-a 

a petrecut: am rămas în case două 
luni, pentru ca ulterior, numărul de îmbolnăviri să crească. De 

șa e natural. La fel se petrece și la italieni, 
ți, doar că acolo se pune batista pe 
ți cu așa ceva! Dacă te-ar fi dus 

ția atunci când ți se întorceau votanții 
țară, Plăvane! Atunci ar fi fost necesar să fie instituită 

carantina pentru cei care veneau din afară. Dar n-au făcut-o, din 
țiuni electorale. Au preferat să închidă țara, să distrugă 

economia, pentru ca acum să se uite la noi ca proștii și să 

ți niște nulități inconștiente, niște idioți cățărați pe 
ți, incapabili să înțelegeți lumea în care 
ște în ochi, ticăloșia la fel. Vă salvează 

știi care se uită în gura 
ți, iar ceilalți sunt puțini. Dovadă că în 

ță abia au ieșit o mână de oameni. Dar nici asta nu este ceva 
or înconjura proștii cerându-

ți de momentul în care proștii vă vor 
 

Minciuna covid demascată din interior și 
cenzura platformei YouTube 

de excepţie acordat lui Pompiliu 
Diplan, medicul Răzvan Constantinescu de la spitalul Sf. 

și a vorbit, din interior, despre mascarada 
din jurul covid, despre care spune că nu are nicio legătură 

o face, el a dezvăluit şi faptul 
a impus să facă fals în acte 

 

Acest interviu a fost postat iniţial pe YouTube, la adresa 
-

, dar a fost eliminat rapid de 
binecunoscuta cenzură a acestei platforme. Redăm mai jos 

mesajul pe care Marius Mioc, cel care a postat videoclipul pe 
canalul său de YouTube, l-a primit vizavi de această ac
eliminare: 
 
„YouTube nu îngăduie conținut care în mod explicit contestă 
eficacitatea îndrumărilor de distanțare socială și autoizolare 
ale Organizației Mondiale a Sănătă
sanitare locale care ar putea face oamenii să ac
împotriva acestor îndrumări.” 

În acest context, Marius Mioc a explicat, pentru cei interesa
pașii pe care i-a urmat pentru a-și publica totuși știrile:
 
„Când au apărut probleme cu ștergerea unor filmări ale mele 
de pe youtube, m-am înregistrat pe platforma vimeo, ca s
folosesc ca o rezervă pentru filmările care nu pot apărea pe 
youtube. Dar după ce am pus filmări pe subiectul coronavirus 
acolo, întregul meu cont de pe vimeo cu toate filmările pe care 
le pusesem acolo a fost șters. Ca urmare, am hotărât să
găsesc o altă platformă video pe care să încarc filmări, la 
adăpost de cenzură. Mi-am deschis a
platforma bitchute, unde să încarc film
youtube, fiindcă youtube nu mai pare un loc sigur unde 
filmările să fie disponibile publicului.”

 
Pământul interior: La 660 de kilometri în 
interiorul pământului, oamenii de 

au descoperit munți și câmpii
 

Geofizicienii Jessica Irving, Wenbo Wu, Sidao Ni
 

       De la vârste fragede suntem învă
Pământul este împărțit în trei straturi: cortexul, mantaua și 
nucleul, acesta din urmă fiind la rândul lui împăr
nucleu intern și unul extern.  

oate aceste informații au fost contrazise însă de o 
schemă de bază, destul de precisă, în care se eviden
și alte straturi mai subtile pe care oamenii de știință 

încep acum să le identifice în interiorul planetei.

Un strat necunoscut anterior  

O echipă de geologi a detectat un strat necunoscut anterior în 
mijlocul mantalei Pământului, ale cărui caracteristici sunt 
precum cele de la suprafața planetei. 

Geofizicienii Jessica Irving și Wenbo Wu de la Universitatea 
Princeton, în colaborare cu Sidao Ni, de la Institutul
Geodezie și Geofizică din China, au publicat un studiu în 
Journal of Science, în care este descris modul în care 
cercetătorii au folosit datele culese în urma valurilor seismice 
ale ultimului cutremur din Bolivia și au localizat, la o adâncime 
de 660 de kilometri, o nouă regiune în interiorul Pământului. 
Această descoperire i-a lăsat fără cuvinte. Regiunea descoperită 

T
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prezintă un lanț muntos și câmpii, foarte asemănătoare cu cele 
de la suprafața planetei. 

Această descoperire le-a stârnit curiozitatea 
privească și mai adânc în interiorul planetei. Însă, pentru a 
putea privi mai adânc, cercetătorii au fost nevoi
înregistrări cu cele mai puternice valuri seismice care au existat 
pe planeta noastră, valuri generate de cutremurele mari.
 
„Vrei un cutremur mare, la adâncime, care să facă să tremure 
întreaga planetă”, și-a spus retoric Jessica Irving.

Pentru acest studiu particular, datele cheie au fost colectate în 
urma valurilor seismice ale unui cutremur cu magnitud
8,2 pe scara Richter, al doilea cel mai puternic cutremur 
înregistrat vreodată, care a zguduit Bolivia în anul 1994.
 
„Cutremurele mari nu se produc foarte des”, a spus Irving. 
„Avem noroc acum că sunt atât de multe seismometre, în 
comparație cu 20 de ani în urmă. Seismologia a evoluat 
în prezent un domeniu mult diferit. Tehnologia, instrumentele 
de precizie și resursele de calcul sunt mult mai precise, însă 
toate aceste date nu înseamnă nimic dacă nu 
folosești.” 
 
Acesta este și motivul pentru care oamenii de știință au folosit 
reţeaua de supercomputere Tiger de la Princeton University, 
pentru a simula comportamentul complex al undelor seismice 
în adâncul Pământului.  

Tehnologia aplicată pentru această analiză depinde aproape î
totalitate de două proprietăţi ale undelor: capacitatea de a se 
„îndoi” și aceea de a „ricoşa”. Comportamentul lor este similar 
cu acela al undelor de lumină, care pot ricoşa (se reflectă) dintr
o oglindă sau se pot îndoi (se refractă) atunci când trec p
prismă. Undele seismice călătoresc direct prin roci omogene, 
dar sunt reflectate sau refractate atunci când găsesc limite sau 
rugozități. 
 
„Știm că aproape toate obiectele au rugozităţi pe suprafață și, 
prin urmare, împrăștie lumina”, a spus Wu, autorul principal al 
studiului, prin care și-a completat studiile în știință și în prezent 
este cercetător postdoctoral la Institutul de Tehnologie din 
California. 
 
„De aceea putem vedea aceste obiecte. Valurile seismice 
reflectate poartă informații despre duritatea suprafe
acest studiu, am investigat valurile seismice reflectate care 
călătoresc în interiorul Pământului pentru a examina 
rugozitatea graniței situată la 660 kilometri în interiorul 
Pământului.” 

La 660 km sub picioarele noastre sunt zone a
porțiuni netede  

După cum explică oamenii de știință, ei au fost uluiți de 
rugozitatea acestei granițe, ea fiind mai neregulată decât stratul 
pe care trăim de la suprafața planetei. „Cu alte cuvinte, există o 
topografie mult mai pronunţată decât întâlnim la Mun
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Vrei un cutremur mare, la adâncime, care să facă să tremure 
a spus retoric Jessica Irving. 

Pentru acest studiu particular, datele cheie au fost colectate în 
urma valurilor seismice ale unui cutremur cu magnitudinea de 
8,2 pe scara Richter, al doilea cel mai puternic cutremur 
înregistrat vreodată, care a zguduit Bolivia în anul 1994. 

”, a spus Irving. 
Avem noroc acum că sunt atât de multe seismometre, în 

de ani în urmă. Seismologia a evoluat și este 
în prezent un domeniu mult diferit. Tehnologia, instrumentele 

și resursele de calcul sunt mult mai precise, însă 
toate aceste date nu înseamnă nimic dacă nu știi cum să le 

și motivul pentru care oamenii de știință au folosit 
reţeaua de supercomputere Tiger de la Princeton University, 
pentru a simula comportamentul complex al undelor seismice 

Tehnologia aplicată pentru această analiză depinde aproape în 
totalitate de două proprietăţi ale undelor: capacitatea de a se 

și aceea de a „ricoşa”. Comportamentul lor este similar 
cu acela al undelor de lumină, care pot ricoşa (se reflectă) dintr-
o oglindă sau se pot îndoi (se refractă) atunci când trec printr-o 
prismă. Undele seismice călătoresc direct prin roci omogene, 
dar sunt reflectate sau refractate atunci când găsesc limite sau 

Știm că aproape toate obiectele au rugozităţi pe suprafață și, 
torul principal al 

știință și în prezent 
este cercetător postdoctoral la Institutul de Tehnologie din 

De aceea putem vedea aceste obiecte. Valurile seismice 
uritatea suprafeței. În 

acest studiu, am investigat valurile seismice reflectate care 
călătoresc în interiorul Pământului pentru a examina 

ței situată la 660 kilometri în interiorul 

La 660 km sub picioarele noastre sunt zone aspre și 

știință, ei au fost uluiți de 
țe, ea fiind mai neregulată decât stratul 

Cu alte cuvinte, există o 
tâlnim la Munții 

Stâncoși sau Apalaşi, la limita de 660 km, însă modelul statistic 
al acestor date nu oferă prea multe informa
permite determinări precise ale înăl
explicat Wu. 

Oamenii de știință sunt de părere că ex
acești munți subterani să fie mai mari decât orice alt munte 
cunoscut de la suprafața planetei. Totodată, neregularităţile 
acestei granițe nu sunt distribuite uniform, fiind similar cu ceea 
ce întâlnim la suprafața scoarței, unde 
netede și munți masivi. Limita situată la 660 km sub picioarele 
noastre prezintă la rândul ei zone aspre 
 
Noul studiu descrie, fără îndoială, una dintre cele mai 
senzaționale descoperiri în domeniul geofizicii făcută 
picioarele noastre”. 

 
Un astrofizician oprit în direct de BBC, 
după ce ‘a sugerat’ că pământenii au 
primit un mesaj radio de la o ‘civiliza

extraterestră avansată’
 
      Într-un interviu acordat BBC
Elizabeth Pearson, aceasta a fost brusc întreruptă de 
moderator după ce a susținut teoria că semnalele radio, 
preluate de dincolo de Calea Lactee, ar putea să apar
unei civilizații extraterestre avansate.

eși pentru mulți această informa
„teorie”, ea nu poate fi exclusă.

Astrofizicianul Elisabeth Pearson (stânga), moderatoarea BBC Joanna 
Gosling (dreapta)

Iată ce a afirmat astrofizicianul Elisabeth Pearson în direct pe 
postul BBC: „Există mai multe teorii, 
frecvențe radio pe care noi le interceptăm, în special aceasta 
care se repetă, poate fi un reper a ceva ce produce multă 
energie, precum găurile negre care se combină sau stele de 
neutroni, care sunt un fel de «scenă» sub aceste găuri n
Dacă le urmărim în continuare, vom putea fi în măsură să 
stabilim dacă este sau nu aşa ceva. 

O altă teorie, puțin mai diferită și destul de greu acceptată de 
sceptici este că aceste semnale apar
extraterestre avansate. În acest caz despre care vorbim acum, 

D

dezbateridezbateridezbateridezbateri    

Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020 

și sau Apalaşi, la limita de 660 km, însă modelul statistic 
al acestor date nu oferă prea multe informații care ar putea 
permite determinări precise ale înălțimii acestor munți”, a 

știință sunt de părere că există șanse ca unii dintre 
ști munți subterani să fie mai mari decât orice alt munte 

ța planetei. Totodată, neregularităţile 
țe nu sunt distribuite uniform, fiind similar cu ceea 

ța scoarței, unde avem zone oceanice 
și munți masivi. Limita situată la 660 km sub picioarele 

noastre prezintă la rândul ei zone aspre și porțiuni netede. 

Noul studiu descrie, fără îndoială, una dintre cele mai 
ționale descoperiri în domeniul geofizicii făcută „sub 

Un astrofizician oprit în direct de BBC, 
după ce ‘a sugerat’ că pământenii au 
primit un mesaj radio de la o ‘civilizație 

extraterestră avansată’ 

BBC de astrofizicianul 
Elizabeth Pearson, aceasta a fost brusc întreruptă de 

ținut teoria că semnalele radio, 
preluate de dincolo de Calea Lactee, ar putea să aparțină 

ții extraterestre avansate.  
informație poate părea doar o 

„teorie”, ea nu poate fi exclusă. 

 
Astrofizicianul Elisabeth Pearson (stânga), moderatoarea BBC Joanna 

Gosling (dreapta) 

Iată ce a afirmat astrofizicianul Elisabeth Pearson în direct pe 
Există mai multe teorii, una ar fi că aceste 

țe radio pe care noi le interceptăm, în special aceasta 
care se repetă, poate fi un reper a ceva ce produce multă 
energie, precum găurile negre care se combină sau stele de 
neutroni, care sunt un fel de «scenă» sub aceste găuri negre. 
Dacă le urmărim în continuare, vom putea fi în măsură să 

țin mai diferită și destul de greu acceptată de 
sceptici este că aceste semnale aparțin unei civilizații 

z despre care vorbim acum, 



 

        243243243243                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

credem că este vorba de această teorie… semnale venite de la 
o civilizație extraterestră.” 

Moderatoarea Joanna Gosling a intuit unde ducea discu
intervenit spunând:
„Ei bine, evident s-a mai spulberat o teorie. Acum 
spune tuturor de această informație. Cu siguranță, această 
informație a atras atenția tuturor. Acesta este titlul zilei. 
Mulțumesc!” 

Elisabeth Pearson a mai apucat să spună, înainte de a
microfonul doar „Da, este…” 

Joanna Gosling a spus zâmbind, vădit încurcată de situa
am pierdut legătura… Dar oricum este bine. Și asta poate fi o 
dovadă că extratereștrii există. Vom vedea!” 

FRB-ul… este extraterestru!  

De asemenea și profesorul Avid Loeb de la Centrul 
Smithsonian pentru Astrofizică din Harvard, SUA a sus
teoria că aceste semnale radio primite din spa
putea fi o dovadă a tehnologiei extraterestre avansate.

În anul 2017, Loeb a scris într-un e-mail către revista 
că frecvențele și intensitatea undelor radio sunt foarte rapide, 
semn că extratereștrii folosesc fascicule laser extrem de 
puternice pentru a putea propulsa navele în călătoriile lor 
stelare.  

Loeb apără ideea astfel: „Știința nu este o problemă de 
credință, ci o disciplină bazată pe dovezi. A lua o decizie 
înainte de timp, probabil ne va limita la a studia toate 
posibilitățile. Înainte de a lansa idei, ar fi necesar să analizăm 
atent datele”. 

Aceasta s-a schimbat când astronomii au dezvăluit că au 
interceptat o frecvență radio FRB 180916, ce provine dintr
galaxie spirală de dimensiuni medii, ce trimite mesaje într
mod regulat, previzibil ca intensitate și pauze, în cicluri 
repetate la interval de 16 zile. 

„În prezent nu avem o clasificare clară care să indice natura 
FRB-urilor. Așa că ar fi necesar să luăm în considerare toate 
posibilitățile, inclusiv una de origine artificială.”

Mesajele radio repetate de la FRB 180916 nu sunt obi
însă acestea sunt genul de semnale pe care le-ați aștepta de la o 
civilizație care le trimite cu ajutorul unei nave cu o putere de 
propulsie capabilă să călătorească prin galaxii. 

FRB-urile au fost descoperite într-un mod accidental, în anul 
2007, prin colectarea datelor astronomiei radio. Descoperirea a 
fost făcută de o echipă de astronomi condusă de Canada, ie
la „vânătoare” de FRB-uri. Ea a ajuns în atenția opiniei publice 
prin publicarea în revista Nature. În 2019, timp de trei 
săptămâni echipa a găsit 13 semnale folosind un telescop raid 
cu tehnologia (CHIME). 
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credem că este vorba de această teorie… semnale venite de la 

Moderatoarea Joanna Gosling a intuit unde ducea discuția și a 
intervenit spunând: 

e. Acum știți și puteți 
ție. Cu siguranță, această 

ție a atras atenția tuturor. Acesta este titlul zilei. 

Elisabeth Pearson a mai apucat să spună, înainte de a-i fi tăiat 

Gosling a spus zâmbind, vădit încurcată de situație: „O, 
Și asta poate fi o 

și profesorul Avid Loeb de la Centrul 
pentru Astrofizică din Harvard, SUA a susținut 

teoria că aceste semnale radio primite din spațiul cosmic ar 
putea fi o dovadă a tehnologiei extraterestre avansate. 

mail către revista Futurism 
tea undelor radio sunt foarte rapide, 

ștrii folosesc fascicule laser extrem de 
puternice pentru a putea propulsa navele în călătoriile lor 

Știința nu este o problemă de 
e dovezi. A lua o decizie 

înainte de timp, probabil ne va limita la a studia toate 
țile. Înainte de a lansa idei, ar fi necesar să analizăm 

a schimbat când astronomii au dezvăluit că au 
80916, ce provine dintr-o 

galaxie spirală de dimensiuni medii, ce trimite mesaje într-un 
și pauze, în cicluri 

În prezent nu avem o clasificare clară care să indice natura 
șa că ar fi necesar să luăm în considerare toate 

.” 

Mesajele radio repetate de la FRB 180916 nu sunt obișnuite, 
ți aștepta de la o 

e cu ajutorul unei nave cu o putere de 

un mod accidental, în anul 
2007, prin colectarea datelor astronomiei radio. Descoperirea a 

să de Canada, ieșită 
ția opiniei publice 

. În 2019, timp de trei 
săptămâni echipa a găsit 13 semnale folosind un telescop raid 

Astrofizicianul CHIME, dr. Ingrid Stairs, de la Universitatea 
British Columbia din Canada, a declarat într
că: „Până de curând, aveam doar un astfel de semnal cunoscut 
care se repetă, FRB 180917… acum avem mai multe. Am 
plecat de la faptul că dacă există un astfel
sugerează că ar putea exista mai multe. 
și mai multe surse disponibile pentru studiu, în final s
să înțelegem acest puzzle cosmic… de unde vin aceste FRB
uri? Cine le transmite și cui îi sunt adresate

 
Foamea de timp, boala omului modern

 
  
„Pierdut ieri, undeva între răsăritul 
ore de aur, fiecare cu câte 60 de minute de diamant. Nu se 
oferă nicio recompensă, pentru că au dispărut pentru 
totdeauna.” – Horace Mann 

acă ai întreba un cunoscut cum îi mai merge, cât de 
mari ar fi șansele să ţi se răspundă că este ocupat, 
epuizat sau stresat? Pentru omul modern, deficitul de 

timp pare a fi călcâiul lui Ahile, stânjenindu
se bucura tihnit de avantajele pe care i le
speranţei de viaţă, dezvoltarea tehnologiei 
alegeri pe care i-o prilejuiește bunăstarea materială.
 
Nu avem decât 4.000 de săptămâni de cheltuit în viaţă 
unii se vor bucura chiar de mai multe, nu există
vom avea la dispoziţie nici măcar pe acestea. Scriitorul 
Sittser a urmărit să calculeze orele pe care le petrece o persoană 
executând sarcini de rutină, de care nu se poate dispensa. 
Potrivit calculelor sale, o persoană de 80 de ani t
aproximativ 29.200 de zile sau 700.800 de ore. Din acest calup, 
cheltuie 2.000 de ore spălându-se pe dinţi (câte 4 minute pe zi), 
204.400 de ore dormind (câte 7 ore pe noapte), 43.800 de ore la 
masă (câte 90 de minute pe zi), 58.400 de ore cu trebu
casnice (în cazul fericit în care nu le alocă mai mult de două ore 
pe zi). 
 
Nu știm dacă în generaţiile anterioare oamenii ţineau asemenea 
socoteli pe răbojul lor, dar ni se pare, din vria sarcinilor vieţii 
moderne, că trăiau într-o tihnă demult apusă
să domesticească timpul, în ciuda condiţiilor de viaţă mai 
dificile și a unui confort cu mult mai subţire.
 
La începutul anilor 2000, a apărut pentru prima oară în 
literatura știinţifică termenul „foamete de timp
desemna sentimentul copleșitor, aproape universal, de a avea 
prea multe de făcut într-un timp insuficient.
 
Deficitul de timp într-o perioadă în care tehnologia ne 
eliberează de o serie de sarcini (sau măcar le facilitează) 
reprezintă un paradox pe seama căruia a curs
dar și o problemă la care cercetătorii au urmărit să contureze 
soluţii. 
 
Programul de lucru redus, timpul liber de negăsit
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Ingrid Stairs, de la Universitatea 
British Columbia din Canada, a declarat într-un interviu recent 

Până de curând, aveam doar un astfel de semnal cunoscut 
care se repetă, FRB 180917… acum avem mai multe. Am 
plecat de la faptul că dacă există un astfel de semnal, acesta 
sugerează că ar putea exista mai multe. Și cu mai multe repere 
și mai multe surse disponibile pentru studiu, în final s-ar putea 

țelegem acest puzzle cosmic… de unde vin aceste FRB-
și cui îi sunt adresate.”  

Foamea de timp, boala omului modern 

Pierdut ieri, undeva între răsăritul și apusul soarelui, două 
ore de aur, fiecare cu câte 60 de minute de diamant. Nu se 
oferă nicio recompensă, pentru că au dispărut pentru 

întreba un cunoscut cum îi mai merge, cât de 
șansele să ţi se răspundă că este ocupat, 

epuizat sau stresat? Pentru omul modern, deficitul de 
timp pare a fi călcâiul lui Ahile, stânjenindu-l în dorinţa sa de a 

re i le-au adus creșterea 
speranţei de viaţă, dezvoltarea tehnologiei și gama variată de 

ște bunăstarea materială. 

Nu avem decât 4.000 de săptămâni de cheltuit în viaţă și, deși 
unii se vor bucura chiar de mai multe, nu există garanţii că le 

pe acestea. Scriitorul Jerry 
Sittser a urmărit să calculeze orele pe care le petrece o persoană 
executând sarcini de rutină, de care nu se poate dispensa. 
Potrivit calculelor sale, o persoană de 80 de ani trăiește 
aproximativ 29.200 de zile sau 700.800 de ore. Din acest calup, 

se pe dinţi (câte 4 minute pe zi), 
204.400 de ore dormind (câte 7 ore pe noapte), 43.800 de ore la 
masă (câte 90 de minute pe zi), 58.400 de ore cu treburile 
casnice (în cazul fericit în care nu le alocă mai mult de două ore 

știm dacă în generaţiile anterioare oamenii ţineau asemenea 
socoteli pe răbojul lor, dar ni se pare, din vria sarcinilor vieţii 

o tihnă demult apusă, după ce reușiseră 
să domesticească timpul, în ciuda condiţiilor de viaţă mai 

și a unui confort cu mult mai subţire. 

La începutul anilor 2000, a apărut pentru prima oară în 
foamete de timp”, pentru a 

șitor, aproape universal, de a avea 
un timp insuficient. 

o perioadă în care tehnologia ne 
eliberează de o serie de sarcini (sau măcar le facilitează) 
reprezintă un paradox pe seama căruia a curs multă cerneală, 

și o problemă la care cercetătorii au urmărit să contureze 

Programul de lucru redus, timpul liber de negăsit  
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Economistul britanic John Maynard Keynes prezicea în 1930 
că săptămâna de lucru se va reduce la numai 15 ore pe 
săptămână peste un secol, iar Richard Nixon, (pe atunci) 
vicepreședinte al SUA, vorbea două decenii mai târziu despre 
posibilitatea ca americanii să se pensioneze la 38 de ani în jurul 
anului 1990. 
 
Aceste estimări entuziaste nu s-au dovedit a fi și realiste, deși 
porneau de la o evidenţă, aceea a reducerii constante a timpului 
de lucru, tendinţă ce se presupunea că va continua. Într-adevăr, 
la începutul secolului XX, programul de 8 ore lucrătoare a 
început să fie aplicat pretutindeni în lume, marcând încheierea 
unui ritm de lucru epuizant, de 10-12 ore sau chiar de 18 ore pe 
zi, 6 zile pe săptămână. Totuși, de atunci programul de muncă 
nu a continuat să scadă, ba chiar s-a extins, iar timpul liber s-a 
tot rarefiat, dovadă că mai e nevoie de timp pentru ca deviza 
britanicului Robert Owen (care desfășura în 1817 o campanie 
susţinută pentru o zi de lucru de 8 ore pentru toţi muncitorii), 
„opt ore de muncă, opt ore de recreere, opt ore de odihnă” să 
poată fi și aplicată. 
 
O anchetă din anul 2015 a Pew Center Research a indicat că 
60% dintre părinţii americani care lucrau se simţeau stresaţi de 
lipsa de timp. Aproximativ 85% dintre părinţi doreau să obţină 
mai mult timp pentru copiii lor, arată un studiu din 2007, iar 
numărul americanilor care preferau două săptămâni de 
concediu era dublu, conform unei investigaţii din 2004, faţă de 
cel al americanilor care ar fi ales două săptămâni de lucru 
plătite suplimentar. 
 
Frustrarea cu privire la deficitul de timp este totuși pe jumătate 
întemeiată, explică un articol din The Economist, care arată că 
locuitorii ţărilor dezvoltate au mai mult timp liber decât 
generaţiile anterioare. După anul 1965, când sociologii au 
început să efectueze primele anchete pe această temă, timpul 
liber se extinsese considerabil faţă de ultimele 4 decenii: 
bărbaţii prestau mai puţine ore de lucru plătit (în medie, un 
minus de 12 ore pe săptămână), iar timpul petrecut de femei în 
muncă plătită se diminuase de asemenea, la fel ca și timpul 
investit în muncă neplătită, datorită apariţiei facilităţilor 
moderne – mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe, 
cuptoare cu microunde etc. 
 
Totuși, nu toţi angajaţii au mai mult timp liber, ba chiar în 
ultimii 30 de ani orarul de lucru al lucrătorilor profesioniști a 
crescut, depășindu-l pe cel al muncitorilor cu un nivel scăzut de 
educaţie. 
 
Câștigul financiar și nivelul de educaţie, predictori buni ai 
penuriei de timp liber  
 
Un sondaj realizat de Harvard Business School pe 1.000 de 
profesioniști (care lucrau în domenii precum cel bancar, 
contabilitate, consultanţă, avocatură) a constatat că 94% dintre 
ei lucrau cel puţin 50 de ore pe săptămână, în timp ce jumătate 
aveau o săptămână de lucru mai mare de 65 de ore. Mai mult, 
aceste cifre nici măcar nu includeau cele 20-25 de ore petrecute 
cu verificarea telefonului și, potrivit propriilor lor declaraţii, 
profesioniștii răspundeau în termen de o oră la un mesaj primit 
de la colegi sau clienţi. 

 
E adevărat că există un plus de timp liber, dar acest câștig a fost 
resimţit mai degrabă între anii 1960 și 1980, arată The 
Economist. După acest interval, timpul liber a devenit mai 
degrabă apanajul persoanelor cu un grad mai redus de educaţie. 
Astfel, în America, bărbaţii care nu și-au finalizat studiile 
liceale au câștigat 8 ore libere pe săptămână între 1985 și 2005, 
dar, în același interval, cei care deţineau o diplomă de colegiu 
au lucrat cu 6 ore pe săptămână mai mult decât o făceau 
înainte. Aceeași tendinţă a fost înregistrată și în rândul femeilor 
– cele cu un grad mai ridicat de educaţie aveau mai puţin timp 
liber decât în 1965 și cu aproape 11 ore mai puţin timp liber pe 
săptămână decât femeile care nu absolviseră liceul. 
 
Acest decalaj nu reflectă doar schimbările structurale de pe 
piaţa muncii (o scădere constantă a oportunităţilor de muncă 
pentru persoanele fără studii superioare), ci și o raportare 
diferită la muncă sau la familie – lucrătorii cu un nivel mai 
scăzut de instruire nu petrec mult timp căutând slujba potrivită 
sau pentru a obţine calificări noi și lucrează la distanţe mai mici 
faţă de casă, comparativ cu șomerii cu un nivel mai înalt de 
educaţie. 
 
Munca se suprapune vieţii, modificându-i relieful în întregime, 
pentru cei care lucrează foarte mult (adesea, cu un câștig pe 
măsură). Nu e atât de rău cum pare, susţine jurnalistul 
economic Ryan Avent, explicând că viaţa profesională a 
devenit tot mai agreabilă pe măsură de tehnologia a eliminat 
sarcinile plictisitoare și le-a oferit specialiștilor posibilitatea de 
a coopera și de a se dedica mai mult activităţilor creatoare. 
 
Deși se plâng de lipsa timpului, lucrătorii plasaţi în partea 
superioară a scalei de salarizare nu și-ar dori în niciun caz să 
încetinească ritmul de lucru, susţine Avent. Ne-am putea 
imagina că un profesionist de sex masculin care lucrează peste 
50 de ore pe săptămână ar putea alege să lucreze doar 35, 
oferindu-i și soţiei oportunitatea de a lucra același număr de ore 
și obţinând la final un venit ridicat, dar și mai mult timp liber. 
În realitate, ambii soţi tind să adopte programe de lucru de 60 
de ore, folosind banii pentru a plăti persoane care să aibă grijă 
de casă și de copii. 
 
Identificarea cu profesia, conștientizarea concurenţei care 
există pentru locurile de muncă bine plătite și stilul de viaţă mai 
costisitor (incluzând educaţia privată a copiilor) formează un 
pachet complet la care e foarte dificil să renunţi, scrie Avent, 
chiar dacă sunt evidente dezavantajele lui, mai ales cele 
relaţionale. Dar a abandona banda de alegare ar însemna să 
adopţi o altă viziune asupra vieţii, specifică persoanelor „cu 
altă traiectorie salarială” și să alegi un stil de viaţă diferit, în 
care totul, de la locaţie la identitate, se modifică, iar acestei 
modificări este greu să-i supravieţuiești, susţine jurnalistul.  
 
De altfel, cercetătorii au descoperit că lipsa cronică a timpului 
liber are și o importantă componentă de percepţie, care nici 
măcar nu este imputabilă doar celor bine situaţi financiar. Ne 
menţinem în permanenţă ocupaţi și din pricină că statutul de 
om ocupat e supralicitat în societatea noastră sau pentru că ne-
am impus anumite standarde energofage și cronofage totodată, 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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dar și pentru că am descoperit (sau am reușit să ne convingem 
pe noi înșine) că timpul are fâșâit inconfundabil de bancnote.
 
Timpul înseamnă bani?  
 
Deși ne plângem că timpul aleargă prea repede (și viaţa noastră 
odată cu el), realitatea este că ne este dificil să alegem timpul 
liber în detrimentul câștigului financiar. 
 
Ashley Whillans, profesor la Universitatea Harvard, arată că 
prosperitatea este una dintre explicaţiile deficitului cronic de 
timp. Pe măsură ce veniturile au crescut peste tot în lume, s
accentuat și senzaţia că timpul nu ne mai ajunge.
 
„În ţări precum Germania sau Statele Unite, persoanele cu 
venituri mai mari au mai multe șanse să fie de acord cu 
afirmaţii precum «Nu sunt suficiente minute într
Whillans. 
 
Deși pare straniu ca prosperitatea să ne subţieze timpul liber, 
acest aspect are o logică – orice resursă valoroasă pare 
rară decât este, iar odată ce timpul e cuantificat financiar, 
oamenii sunt preocupaţi de folosirea lui într-un mod cât mai 
profitabil. Această mentalitate creează stresul contabilizării 
fiecărui moment, notează Harry Triandis, psiholog social la 
Universitatea din Illinois. 
 
Relaţia dintre timp, bani și anxietate a căpătat o tușă mai groasă 
după cel de-al Doilea Război Mondial, sublinia economistul 
Gary Becker, consemnând în 1965 că timpul este folosit cu mai 
multă atenţie decât cu un secol în urmă. Becker a constatat că 
un salariu mai mare determina oamenii să fie dispu
mai mult timp, într-un final creșterea valorii timpului de muncă 
amplificând preţul bugetului total de timp. 
 
Cercetătorii Daniel Hamermesh și Junmin Lee au constatat că 
persoanele cu câștiguri salariale mari sunt cele care se plâng cel 
mai mult de lipsa timpului. Hamermesh vorbe
îngustarea timpului în lumea modernă, subliniind că în timp ce 
speranţa de viaţă în două ţări bogate – SUA și Marea Britanie 
a crescut cu 15% în ultimele 6 decenii, venitul pe cap de 
locuitor s-a triplat, generând un volum mare de venituri de 
cheltuit (dar și de alegeri consumatoare de timp) într
cu mult mai restrânsă de timp. 
Poate n-avem de ce să fim uimiţi, privind din acest unghi, de 
faptul că răbdarea nu mai este de mult punctul nostru forte: un 
studiu Google a constatat că 53% dintre navigatorii online 
părăsesc o pagină web care nu se încarcă în decurs de 3 
secunde. 
De fapt, o secundă poate fi deja considerată o risipă prea mare 
de timp – numărul magic al unui avantaj competitiv pe web 
este 250 de milisecunde, spune Harry Shum, un specialist de la 
Miscrosoft. Utilizatorii tind să viziteze un site web mai rar dacă 
acesta este mai lent cu 250 de milisecunde faţă de un site 
concurent. 
 
Se pare că solicitarea „Așteaptă numai o secundă!
deja agasantă într-o lume în care evenimentele, oricât de repede 
s-ar derula, ne dau impresia tracasantă de încetineală.
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o lume în care evenimentele, oricât de repede 

ar derula, ne dau impresia tracasantă de încetineală. 

Și dacă orele și secundele libere se tot deșiră, motivul este 
necesar să fie căutat și într-un model cultural care ne
alegerile și atitudinile noastre, făcându
agenda mereu plină și o viaţă dictată de cronometru este 
dovada că reușim să fructificăm cum se cuvine timpul.
 
 
 

Un Atribut Dumnezeiesc este o energie 
subtilă sublimă, dumnezeiască, ce prezintă 
o anumită frecvență de vibraţie, care nu se 

modifică niciodată

Prof. George BIANU 

         Cuvântul atribut provine din limba latină, de la 
termenul atributum, care a derivat din verbul latin 
atribuere, care în limba română se poate traduce prin a 
atribui.  

tributul este o caracteristică sau o însuşire distinctivă a 
ceva anume, fie a unei fiinţe umane, fie a unui obiect, 
fie a lui Dumnezeu. Atributele pot fi considerate ca 

fiind esențiale, dacă ele desemnează una sau mai multe însuşiri 
fără de care fenomenul, ființa (şi aici este inclusă şi Ființa 
infinită și misterioasă a lui Dumnezeu Tatăl) sau obiectul 
respectiv nu poate exista şi nici nu poate fi gândit.

Spre exemplu, rațiunea şi inteligenţa sunt considerat
atribute esențiale pentru om, în timp ce culoarea pielii este şi 
rămâne pentru fiecare fiinţă umană un atribut neesen

În utilizarea scolastică, termenul atribut desemnează aproape în 
exclusivitate Atributele Dumnezeieşti, ce sunt enigmatice şi 
nesfârşite, cum ar fi: Iubirea, Bunătatea, Omnipoten
Dreptatea, Compasiunea, Infinitatea. 

Prin urmare – dacă fiecare dintre noi credem într
şi profund că există anumite Atribute Dumnezeieşti şi dacă 
chiar intuim că, aşa cum au considerat mulţi filozofi, aceste 
Atribute Dumnezeieşti există cu adevărat în veşnicie şi sunt 
fără niciun fel de îndoială ceva anume 
care vi-l revelăm tuturor cu această ocazie este că, în realitate, 
fiecare Atribut Dumnezeiesc este şi rămâne în veşnicie o 
energie subtilă sublimă, ce prezintă o anumită frecven
vibraţie, care nu se modifică niciodată.

Dat fiind faptul că noi, oamenii, aşa cum ştim cu toţii, am fost 
creaţi de Dumnezeu după chipul şi asemănar
totodată cu putinţă ca noi, oamenii, să cunoaştem şi să sim
într-un mod direct, inefabil, intuitiv fiecare Atribut 
Dumnezeiesc ce ne este accesibil – atunci când sunt create în 
universul nostru lăuntric condiţiile adecvate, ce fac cu
să declanşăm un proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă 
sublimă specifică a acelui Atribut Dumnezeiesc.

A
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Un Atribut Dumnezeiesc este o energie 
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modifică niciodată 

Prof. George BIANU - Bucureşti 

Cuvântul atribut provine din limba latină, de la 
, care a derivat din verbul latin 
limba română se poate traduce prin a 

tributul este o caracteristică sau o însuşire distinctivă a 
ceva anume, fie a unei fiinţe umane, fie a unui obiect, 
fie a lui Dumnezeu. Atributele pot fi considerate ca 

una sau mai multe însuşiri 
ța (şi aici este inclusă şi Ființa 

și misterioasă a lui Dumnezeu Tatăl) sau obiectul 
respectiv nu poate exista şi nici nu poate fi gândit. 

țiunea şi inteligenţa sunt considerate a fi nişte 
țiale pentru om, în timp ce culoarea pielii este şi 

rămâne pentru fiecare fiinţă umană un atribut neesențial. 

În utilizarea scolastică, termenul atribut desemnează aproape în 
Dumnezeieşti, ce sunt enigmatice şi 

nesfârşite, cum ar fi: Iubirea, Bunătatea, Omnipotența, 

dacă fiecare dintre noi credem într-un mod total 
şi profund că există anumite Atribute Dumnezeieşti şi dacă 

intuim că, aşa cum au considerat mulţi filozofi, aceste 
Atribute Dumnezeieşti există cu adevărat în veşnicie şi sunt 
fără niciun fel de îndoială ceva anume – aspectul esenţial pe 

l revelăm tuturor cu această ocazie este că, în realitate, 
tribut Dumnezeiesc este şi rămâne în veşnicie o 

energie subtilă sublimă, ce prezintă o anumită frecvență de 
vibraţie, care nu se modifică niciodată. 

Dat fiind faptul că noi, oamenii, aşa cum ştim cu toţii, am fost 
creaţi de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa, aceasta face 
totodată cu putinţă ca noi, oamenii, să cunoaştem şi să simțim 

un mod direct, inefabil, intuitiv fiecare Atribut 
atunci când sunt create în 

universul nostru lăuntric condiţiile adecvate, ce fac cu putinţă 
ță ocultă cu energia subtilă 

sublimă specifică a acelui Atribut Dumnezeiesc. 



 

        246246246246                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

În felul acesta, aşa cum acordăm un aparat de radio pe 
lungimea exactă de undă a unui anumit post de radio şi apoi îl 
captăm (atâta timp cât acest acord se menține în condiții 
optime, aşa cum este necesar), tot astfel, analogic vorbind, 
devine cu putinţă să receptăm (să captăm) în universul nostru 
lăuntric energia subtilă sublimă specifică a unui anumit Atribut 
Dumnezeiesc – şi astfel devine totodată cu putin
cunoaştem şi să trăim plenar realitatea enigmatică a unui 
anumit Atribut Dumnezeiesc, la care avem acces, atâta timp cât 
procesul de rezonanță ocultă se menţine, pentru o anumită 
perioadă de timp, în condiții excelente, optime. 

Energia subtilă sublimă specifică a unui anumit Atribut 
Dumnezeiesc este şi rămâne în veşnicie nesfârşită. Prin urmare, 
atunci când în universul nostru lăuntric declanşăm un proces de 
rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a nu contează cărui 
Atribut Dumnezeiesc şi receptăm în universul nostru lăuntric, 
pentru nu contează ce perioadă de timp, energia subtilă sublimă 
specifică a acelui Atribut Dumnezeiesc, putem fi absolut siguri 
că acea energie subtilă sublimă specifică acelui Atribut 
Dumnezeiesc (pe care o receptăm atunci în valuri în universul 
nostru lăuntric) este şi rămâne întotdeauna nesfârşită.

Condiţia esențială pentru a recepta în universul nostru lăuntric 
această energie subtilă sublimă specifică a unui Atribut 
Dumnezeiesc (cum ar fi, spre exemplu, Iubirea), este să intrăm 
şi apoi să ne menţinem fără încetare în rezonan
energia subtilă sublimă şi nesfârşită a acelui Atribut 
Dumnezeiesc. Ceea ce ne opreşte să intrăm sau să ne menţinem 
la nesfârşit într-un astfel de proces de rezonan
energia nesfârşită a unui Atribut Dumnezeiesc suntem doar noi 
înşine. 

Prin urmare, noi înşine suntem aceia care ne oprim, sau, în 
anumite situaţii, nu avem acces niciodată la un astfel de proces 
de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă specifică a unui 
Atribut Dumnezeiesc, deoarece nu creăm niciodată în universul 
nostru lăuntric condițiile optime, adecvate, pentru a apărea şi 
pentru a se menține un astfel de proces de rezonanță ocultă cu 
energia subtilă sublimă specifică și nesfârşită a unui Atribut 
Dumnezeiesc. Luaţi aminte că această revelație, care poate să 
pară pentru unii dintre voi banală, este şi rămâne totodată un 
mare secret. 

Totodată, atunci când reuşim să cunoaştem într
şi inefabil, prin intermediul unui proces de rezonan
energia subtilă sublimă specifică a unui anumit Atribut 
Dumnezeiesc, în felul acesta reuşim să-L descoperim şi să
simţim într-un mod intim pe Dumnezeu Tatăl în fiinţa noastră.

La modul tradițional vorbind, atributul desemnează o 
proprietate distinctă a ceva anume. Filozoful René Decartes a 
stabilit că atributul este strâns legat de ceea ce el numeşte 
„substanță”. El a afirmat că noi, oamenii, nu putem să 
cunoaştem în mod direct o substanţă creată, dar totuşi devine cu 
putinţă să avem o idee clară şi distinctă despre atributul ei 
principal sau, cu alte cuvinte, despre o anumită proprietate a ei, 
care îi este în mod necesar asociată şi fără de care ea nu poate 
să subziste. Acest atribut constituie prin urmare natura însăşi a 
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un mod intim pe Dumnezeu Tatăl în fiinţa noastră. 

țional vorbind, atributul desemnează o 
roprietate distinctă a ceva anume. Filozoful René Decartes a 

stabilit că atributul este strâns legat de ceea ce el numeşte 
”. El a afirmat că noi, oamenii, nu putem să 

cunoaştem în mod direct o substanţă creată, dar totuşi devine cu 
em o idee clară şi distinctă despre atributul ei 

principal sau, cu alte cuvinte, despre o anumită proprietate a ei, 
care îi este în mod necesar asociată şi fără de care ea nu poate 
să subziste. Acest atribut constituie prin urmare natura însăşi a 

acelei substanţe şi ne permite să o cunoaştem cu o certitudine 
apodictică, pentru că o exprimă fără rezerve.

Spre exemplu, Decartes prezintă Gândirea ca fiind un atribut al 
enigmaticei Substanțe Supreme. Fara îndoială, nu se poate 
spune că Gândirea ar fi principalul atribut al lui Dumnezeu. 
Filozoful Spinoza a stabilit că esen
Dumnezeu constă într-un număr aproape nesfârşit de Atribute 
Dumnezeieşti, dintre care, cel mai adesea, noi, oamenii, nu 
cunoaştem decât Gândirea şi Întinderea Cea Fără de Ma
care, clipă de clipă, fiecare dintre noi existăm. Iată ce afirmă 
filozoful Spinoza: „Înţeleg prin Dumnezeu o Fiinţă enigmatică 
şi în mod absolut infinită sau, altfel spus, o Substan
enigmatică, ce este constituită dintr-o multitudine de Atribut
Dumnezeieşti, care, fiecare dintre ele, reprezintă ceva ce 
exprimă o esență eternă şi infinită.” Într
operei sale, filozoful Spinoza afirmă: „
Dumnezeieşti enigmatice nu au nimic în comun, dar ele sunt 
expresia uneia şi aceleiaşi substanţe. Fie că noi concepem 
natura prin intermediul atributului Întinderii Celei Fără de 
Margini, fie că o concepem prin intermediul atributului 
Gândirii sau prin intermediul oricărui Alt Atribut 
Dumnezeiesc, noi descoperim o singură şi ace
o singură şi aceeaşi legătură tainică a cauzelor ori, altfel spus, 
descoperim prezenţa şi manifestarea aceloraşi aspecte, ce 
cooperează în deplină armonie unele cu altele

În cadrul filozofiei lui Aristotel, atributul
un aspect ce derivă din esența unei ființe, dar nu coincide cu ea. 
În metafizică, atributul este proprietatea esen
substanţe. Iată ce afirmă filozoful Spinoza despre atribut: 
„Înţeleg prin atribut ceea ce cunoaşterea intuitivă percepe 
referitor la o substanţă ca fiind constituantul esen
unica substanță etern existentă este cea dumnezeiască, ce are o 
multitudine de atribute. Dintre toate acestea însă, numai 
Gândirea şi Întinderea Cea Fără de Margini pot fi cunoscute 
de către toți oamenii.” 

La modul general vorbind, atributele sunt caracteristicile 
esențiale ale substanţei. Aşa cum am arătat mai sus, în 
scolastică, termenul atribut indică însuşirile lui Dumnezeu, cum 
ar fi spre exemplu: Iubirea, Bunătatea, 
Înțelepciunea, Compasiunea, Grația, Infinitatea etc. etc.

„Investiţia spirituală în copii este 
esenţială. Dacă părinţii trăiesc o viaţă 

binecuvântată, în poruncile lui Dumnezeu, 
El va face ca familia să fie un mare dar”

Părintele  IGNATIE

       Părintele  Ignatie - Episcop al Hu
relaţiile dintre părinţi şi copii, inspirate din modul în care 
părinţii Sfântului Ioan s-au raportat la acesta. Potrivit 
Preasfinţiei Sale, familia creştină se caracterize
aducerea aminte de Dumnezeu, prin respectarea legămintelor 
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bstanţe şi ne permite să o cunoaştem cu o certitudine 
apodictică, pentru că o exprimă fără rezerve. 

Spre exemplu, Decartes prezintă Gândirea ca fiind un atribut al 
țe Supreme. Fara îndoială, nu se poate 

l atribut al lui Dumnezeu. 
Filozoful Spinoza a stabilit că esența enigmatică a lui 

un număr aproape nesfârşit de Atribute 
Dumnezeieşti, dintre care, cel mai adesea, noi, oamenii, nu 
cunoaştem decât Gândirea şi Întinderea Cea Fără de Margini, în 
care, clipă de clipă, fiecare dintre noi existăm. Iată ce afirmă 

Înţeleg prin Dumnezeu o Fiinţă enigmatică 
şi în mod absolut infinită sau, altfel spus, o Substanță 

o multitudine de Atribute 
Dumnezeieşti, care, fiecare dintre ele, reprezintă ceva ce 

.” Într-un alt loc, în cadrul 
operei sale, filozoful Spinoza afirmă: „Aceste Atribute 
Dumnezeieşti enigmatice nu au nimic în comun, dar ele sunt 

şi aceleiaşi substanţe. Fie că noi concepem 
natura prin intermediul atributului Întinderii Celei Fără de 
Margini, fie că o concepem prin intermediul atributului 
Gândirii sau prin intermediul oricărui Alt Atribut 
Dumnezeiesc, noi descoperim o singură şi aceeaşi ordine, sau 
o singură şi aceeaşi legătură tainică a cauzelor ori, altfel spus, 
descoperim prezenţa şi manifestarea aceloraşi aspecte, ce 
cooperează în deplină armonie unele cu altele.” 

atributul este un caracter sau 
ța unei ființe, dar nu coincide cu ea. 

În metafizică, atributul este proprietatea esențială a unei 
substanţe. Iată ce afirmă filozoful Spinoza despre atribut: 
Înţeleg prin atribut ceea ce cunoaşterea intuitivă percepe 

r la o substanţă ca fiind constituantul esenței sale, dar 
ță etern existentă este cea dumnezeiască, ce are o 

multitudine de atribute. Dintre toate acestea însă, numai 
Gândirea şi Întinderea Cea Fără de Margini pot fi cunoscute 

La modul general vorbind, atributele sunt caracteristicile 
țiale ale substanţei. Aşa cum am arătat mai sus, în 

scolastică, termenul atribut indică însuşirile lui Dumnezeu, cum 
ar fi spre exemplu: Iubirea, Bunătatea, Omnisciența, 
țelepciunea, Compasiunea, Grația, Infinitatea etc. etc. 

„Investiţia spirituală în copii este 
esenţială. Dacă părinţii trăiesc o viaţă 

binecuvântată, în poruncile lui Dumnezeu, 
El va face ca familia să fie un mare dar” 

Părintele  IGNATIE - Episcop al Hușilor 

Episcop al Hușilor a vorbit despre 
relaţiile dintre părinţi şi copii, inspirate din modul în care 

au raportat la acesta. Potrivit 
Preasfinţiei Sale, familia creştină se caracterizează prin 
aducerea aminte de Dumnezeu, prin respectarea legămintelor 
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asumate la Botez şi prin strădania de a păstra harul Domnului 
în interiorul ei. 

„Memoria liturgică a zilei de astăzi ne pune spre aducere 
aminte un eveniment care este legat în mod direct de istoria 
mântuirii neamului omenesc. 

Este un eveniment din viaţa Sfântului Ioan Botezătorul, cel 
care a fost chemat să le spună oamenilor Cine este Mesia, Cine 
este Hristos şi pentru ce a venit în această lume.  

Sărbătorim naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din doi părinţi 
sfinţi, Zaharia şi Elisabeta, care trăiau în frică de Dumnezeu, 
împlinind, cu foarte multă responsabilitate, poruncile Lui, 
trăind o viaţă curată şi respectând rânduielile specifice religiei 
mozaice.  

Venirea unui copil în lume este o mare bucurie. 

De acest lucru sunt încredinţaţi toţi cei care au primit de la 
Dumnezeu cel mai minunat dar – copiii.  

Bucuria venirii unui copil în lume este una incomparabilă, nu 
poate fi cuantificată şi nici nu se mai întâlneşte pe parcursul 
vieţii. Este o bucurie unică.  

Toţi părinţii îi cer lui Dumnezeu şi îşi doresc ca acei copii să 
fie o bucurie, pe tot parcursul vieţii lor. 

Pericopa evanghelică ne spune că atunci când îngerul i-a vestit 
preotului Zaharia că soţia lui va aduce pe lume un copil, 
acesta va fi «spre bucurie şi veselie, iar de naşterea lui mulţi se 
vor bucura». Este cea mai minunată veste, cel mai minunat 
cuvânt pe care Dumnezeu îl poate încredinţa unor părinţi.  

Din nefericire, cei ce sunt părinţi nu pot spune, cu tărie 
lăuntrică, că biografia unui copil este întotdeauna, pentru ei, 
numai bucurie. Apar şi situaţii neplăcute, care nu pot fi 
controlate de părinţi. Vai de inima unei mame care îşi vede 
copilul rătăcit. 

Sunt mulţi părinţi care trăiesc drama unor copii neascultători. 
Au fost învăţaţi să fie credincioşi, li s-a aşezat în adâncul 
sufletului sămânţa legăturii cu Dumnezeu, dar pe parcursul 
vieţii, această sămânţă nu a mai dat rod. A fost înăbuşită din 
cauza negrijei, a faptului că acel tânăr se aruncă în vâltoarea 
grijilor acestei vieţi, care nu-i mai dau posibilitatea de a-şi 
găsi sensul”. 

«Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul 
Dumnezeul lor. Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea lui 
Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei 
neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să gătească 
Domnului un popor pregătit». (Luca 1, 16-17) 

„Sărbătoarea naşterii Sfântului Ioan este un moment de 
reflecţie pentru toţi părinţii cărora Dumnezeu le-a dăruit copii.  

Părinţii să aibă grijă ca, prin educaţia pe care le-o oferă, prin 
credinţa pe care le-o aşează în inimă şi le-o cultivă, prin grija 
de a le vorbi despre Hristos şi valorile Evangheliei, copiii să 
devină o mare bucurie şi binecuvântare. 

În cuvântul îngerului ni se spune că Sfântul Ioan Botezătorul 
va fi cel care îi va întoarce pe israeliţi la Dumnezeul Cel 
adevărat. Aceasta a şi făcut, botezând în Iordan cu botezul 
pocăinţei, vorbindu-le contemporanilor săi şi cerându-le să 
renunţe, în mod radical, la viaţa de păcat. 

Sfântul Ioan Botezătorul avea «duhul şi puterea lui Ilie». Aşa 
cum Ilie L-a văzut pe Dumnezeu, pe muntele Horeb, în adierea 
lină de vânt, şi Ioan Botezătorul L-a văzut trupeşte pe Fiul lui 
Dumnezeu. 

Unde este duh, este şi putere. De aceea se spune despre Sfântul 
Ioan că avea «duhul şi puterea lui Ilie». Aşa cum Prorocul Ilie 
a fost un ascet, un mare postitor şi rugător, tot aşa, Sfântul 
Ioan Botezătorul, încă din fragedă pruncie, a plecat în pustie, 
hrănindu-se doar cu cele ale pământului şi îmbrăcându-se 
foarte aspru.  

Trăind departe de rumoarea lumii, se pregătea ca, în linişte, să 
poată asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu 
S-a întrupat – Iisus Hristos. El este Cuvântul pe care Sfântul 
Ioan era chemat să Îl asculte şi să vorbească despre El. 

Nu poţi să vorbeşti despre cineva dacă nu stai, în tihnă, în 
prezenţa lui şi nu eşti atent la ceea ce îţi oferă duhul lui, viaţa 
lui. Nu poţi să prinzi din cele ale celui de lângă tine, dacă nu 
eşti un om ascultător.  

Sfântul Ioan Botezătorul a dat cea mai frumoasă mărturie 
despre Hristos. Era ca un sfeşnic chemat să mărturisească 
despre lumină.  

El a spus că nu este vrednic nici măcar să Îi dezlege cureaua 
încălţămintei lui Hristos. În vechime, sclavii erau cei care 
dezlegau cureaua încălţămintei stăpânului. Sfântul Ioan, cu 
smerenie, spune că nu este vrednic să fie nici măcar sluga lui 
Hristos”. 

Părintele Episcop Ignatie a explicat cuvintele îngerului Gavriil, 
care i-a vestit preotului Zaharia faptul că una din calităţile lui 
Ioan Botezătorul va fi aceea de a întoarce inimile părinţilor spre 
copii: 

„Sfântul Ioan Botezătorul a fost chemat să întoarcă inimile 
părinţilor către copii. Noi suntem obişnuiţi viceversa. Suntem 
obişnuiţi să întoarcem inimile copiilor către părinţi, căci, pe 
parcursul traiectului lor biografic, copiii se mai rătăcesc, nu îşi 
ascultă părinţii sau îi reneagă.   

De ce ni se spune că Sfântul Ioan a primit drept mandat de la 
Dumnezeu să întoarcă inimile părinţilor spre copii?  

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    
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Atitudinea părinţilor faţă de copii este absolut esenţială
Părinţii trebuie să aibă grijă permanent, toată viaţa, să 
investească spiritual, nu numai material, în copiii lor. 
esenţială educaţia, investiţia spirituală oferită. 

Acestea se vor întoarce, când copilul ajunge adult, ca o 
binecuvântare şi ca o formă de recunoştinţă spre părinţi.

Cea mai grea cruce a părinţilor, dar şi cea mai mare artă, este 
să stea, cu copilul răzvrătit şi nerăbdător, în tihnă, şi să îi 
explice ceea ce ar trebui el să priceapă. 

Sărbătoarea de astăzi ne invită să reflectăm asupra 
responsabilităţii părinţilor faţă de copiii lor.  

De ce se spune că Sfântul Ioan Botezătorul era o bucurie 
pentru părinţi? Pentru că ei trăiau curat, împlinind poruncile 
lui Dumnezeu. 

Dacă în viaţa părinţilor este debandadă şi dezastru moral, 
este foarte greu să aştepţi ca un copil să aibă un traiect 
biografic binecuvântat. 

Sunt şi excepţii! Dumnezeu lucrează atât de minunat, încât, 
dacă părinţii sunt iresponsabili, scoate în calea vieţii acel
copil pe altcineva, care suplineşte iresponsabilitatea acelora.

Dacă am pune un accent mai mare pe lucrarea inimii copiilor 
noştri, am avea copii care, în vâltoarea vieţii -
pot pierde la un moment dat credinţa – se vor întoarce spre 
cele cuminţi şi binecuvântate”. 

Ierarhul Huşilor a vorbit despre momentul în care îngerul 
Gavriil transmite vestea naşterii pruncului Ioan, eveniment 
petrecut într-un moment unic al vieţii preotului Zaharia, semn 
al purtării de grijă a lui Dumnezeu: 

„Preotul Zaharia şi soţia sa, Elisabeta, proveneau din familii 
preoţeşti.  

În cadrul poporului evreu erau foarte mulţi preoţi, peste 
optsprezece mii. Ei erau împărţiţi în douăzeci şi patru de cete. 
Preotul Zaharia făcea parte din ceata a opta, din cele douăzeci 
şi patru.  

Le venea rândul să jertfească tămâie, în Templu, o singură
dată în viaţă. Era un privilegiu imens.  

Momentul în care, prin tragere la sorţi, erau rânduiţi să intre 
în încăperea numită Sfânta, era un apogeu al slujirii lor 
preoţeşti în faţa lui Dumnezeu. Aici erau, de o parte şi de alta, 
altarul punerii pâinilor – cele care erau aduse jertfă lui 
Dumnezeu, şi altarul pe care erau cărbuni aprinşi, unde se 
punea tămâia. 

Poporul rămânea afară, văzând fumul de tămâie ca semn că 
Dumnezeu primeşte rugăciunile lor. 
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Atitudinea părinţilor faţă de copii este absolut esenţială. 
Părinţii trebuie să aibă grijă permanent, toată viaţa, să 
investească spiritual, nu numai material, în copiii lor. Este 
esenţială educaţia, investiţia spirituală oferită.  

ntoarce, când copilul ajunge adult, ca o 
binecuvântare şi ca o formă de recunoştinţă spre părinţi. 

Cea mai grea cruce a părinţilor, dar şi cea mai mare artă, este 
să stea, cu copilul răzvrătit şi nerăbdător, în tihnă, şi să îi 

Sărbătoarea de astăzi ne invită să reflectăm asupra 

De ce se spune că Sfântul Ioan Botezătorul era o bucurie 
pentru părinţi? Pentru că ei trăiau curat, împlinind poruncile 

viaţa părinţilor este debandadă şi dezastru moral, 
este foarte greu să aştepţi ca un copil să aibă un traiect 

Sunt şi excepţii! Dumnezeu lucrează atât de minunat, încât, 
dacă părinţii sunt iresponsabili, scoate în calea vieţii acelui 
copil pe altcineva, care suplineşte iresponsabilitatea acelora. 

Dacă am pune un accent mai mare pe lucrarea inimii copiilor 
- chiar dacă îşi 

se vor întoarce spre 

Ierarhul Huşilor a vorbit despre momentul în care îngerul 
Gavriil transmite vestea naşterii pruncului Ioan, eveniment 

un moment unic al vieţii preotului Zaharia, semn 

aharia şi soţia sa, Elisabeta, proveneau din familii 

În cadrul poporului evreu erau foarte mulţi preoţi, peste 
optsprezece mii. Ei erau împărţiţi în douăzeci şi patru de cete. 
Preotul Zaharia făcea parte din ceata a opta, din cele douăzeci 

Le venea rândul să jertfească tămâie, în Templu, o singură 

Momentul în care, prin tragere la sorţi, erau rânduiţi să intre 
în încăperea numită Sfânta, era un apogeu al slujirii lor 

Aici erau, de o parte şi de alta, 
cele care erau aduse jertfă lui 

Dumnezeu, şi altarul pe care erau cărbuni aprinşi, unde se 

Poporul rămânea afară, văzând fumul de tămâie ca semn că 

Preotul Zaharia primeşte vestea minunată a venirii pruncul
Ioan, într-un moment privilegiat, unic, din viaţa lui. 

Aşa este şi venirea oricărui copil în viaţa unei familii. Este un 
moment de apogeu, de binecuvântare. Vestea venirii unui 
copil este ca o tămâie care se urcă spre cer.

Dacă am gândi că venirea unui copil în familie, este un 
moment privilegiat, de apogeu al vieţii părinţilor, atunci poate 
ne-am da seama de responsabilitatea la care suntem chemaţi 
de Dumnezeu. 

Părinţii ar trebui să fie cei care, în întreaga viaţă, să ducă 
lupta de a-şi întoarce inimile spre copiii lor. Inima unui copil 
va veni de la sine spre părinţii săi”.  

Părintele Episcop Ignatie a evidenţiat semnificaţiile numelor 
avute de Sfântul Ioan Botezătorul şi de părinţii acestuia:

„Dacă părinţii trăiesc o viaţă binecuvântată, în poruncile 
Dumnezeu, El va face ca familia să fie un mare dar.

Toate persoanele din acest eveniment al naşterii Sfântului Ioan 
au câte un nume care înseamnă ceva. Evreii, şi chiar străbunii 
noştri, dădeau nume cu semnificaţii. Numele Zaharia înseamnă 
«Dumnezeu şi-a adus aminte». Numele Elisabeta înseamnă 
«Dumnezeu a făcut un legământ». Numele Ioan înseamnă 
«Dumnezeu a făcut milă».  

Aşa ar trebui să fie în fiecare familie: să ne aducem aminte de 
Dumnezeu, să ţinem la legămintele pe care le
Sfântului Botez – de a renunţa la cel rău şi de a ne uni cu 
Hristos -  şi să căutăm, pe cât ne stă în putinţă, să primim 
harul lui Dumnezeu în viaţa noastră”. 

 
Însuşeşte-ţi gândirea şi duhul Sfinţilor 

prin citirea scrierilor lor

         „Spune-mi cu cine te întovărăşeşti, ca să
eşti.” Cunoaşteţi cu siguranţă această zicală înţeleaptă din 
bătrâni.  

el mai facil înţeles este acela care se referă la prietenii 
cu care ne petrecem timpul. Dar putem spune că şi 
cărţile pe care le citim sunt tovarăşii noştri. Ideile, 

sentimentele şi toate ecourile care se trezesc în noi atunci când 
citim o carte constituie o experienţă complexă pe care autorul 
ei ne-o transmite şi care ne poate influenţa într
foarte profund conştiinţa. Într-un anume fel intrăm astfel în 
lumea lui. 

Atunci când studiem texte sacre, cărţi scrise de mari înţelepţi 
sau diferite lucrări pe teme de spiritualitate, receptând în noi 
mesajul lor, pătrundem în lumea înţelepţilor. 

C
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Preotul Zaharia primeşte vestea minunată a venirii pruncului 
un moment privilegiat, unic, din viaţa lui.  

Aşa este şi venirea oricărui copil în viaţa unei familii. Este un 
moment de apogeu, de binecuvântare. Vestea venirii unui 
copil este ca o tămâie care se urcă spre cer. 

copil în familie, este un 
moment privilegiat, de apogeu al vieţii părinţilor, atunci poate 

am da seama de responsabilitatea la care suntem chemaţi 

Părinţii ar trebui să fie cei care, în întreaga viaţă, să ducă 
e spre copiii lor. Inima unui copil 

Părintele Episcop Ignatie a evidenţiat semnificaţiile numelor 
avute de Sfântul Ioan Botezătorul şi de părinţii acestuia: 

„Dacă părinţii trăiesc o viaţă binecuvântată, în poruncile lui 
Dumnezeu, El va face ca familia să fie un mare dar. 

Toate persoanele din acest eveniment al naşterii Sfântului Ioan 
au câte un nume care înseamnă ceva. Evreii, şi chiar străbunii 
noştri, dădeau nume cu semnificaţii. Numele Zaharia înseamnă 

a adus aminte». Numele Elisabeta înseamnă 
«Dumnezeu a făcut un legământ». Numele Ioan înseamnă 

Aşa ar trebui să fie în fiecare familie: să ne aducem aminte de 
Dumnezeu, să ţinem la legămintele pe care le-am luat în Taina 

de a renunţa la cel rău şi de a ne uni cu 
şi să căutăm, pe cât ne stă în putinţă, să primim 

 

ţi gândirea şi duhul Sfinţilor 
prin citirea scrierilor lor 

mi cu cine te întovărăşeşti, ca să-ţi spun cine 
.” Cunoaşteţi cu siguranţă această zicală înţeleaptă din 

el mai facil înţeles este acela care se referă la prietenii 
cu care ne petrecem timpul. Dar putem spune că şi 

citim sunt tovarăşii noştri. Ideile, 
sentimentele şi toate ecourile care se trezesc în noi atunci când 
citim o carte constituie o experienţă complexă pe care autorul 

o transmite şi care ne poate influenţa într-un mod chiar 
un anume fel intrăm astfel în 

Atunci când studiem texte sacre, cărţi scrise de mari înţelepţi 
sau diferite lucrări pe teme de spiritualitate, receptând în noi 
mesajul lor, pătrundem în lumea înţelepţilor.  
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Tradiţia creştină la rândul ei acordă o importanţă deosebită 
citirii Evangheliei şi a scrierilor sfinţilor, a căror experienţă 
spirituală oferă importante repere pe calea către Dumnezeu. 
Despre aceste aspecte vorbeşte sfântul Ignatie Briancianinov în 
lucrarea „Despre citirea Evangheliei, a Sfinților Părinți și 
despre păzirea de cărțile care cuprind învățături mincinoase
din care redăm în continuare un fragment: 

„Tovărăşiile şi societatea au o mare înrâurire asupra omului. 
Tovărăşia şi apropierea unui învăţat aduce multă ştiinţă, a unui 
poet multe gânduri şi simţiri înalte, a unui călător multe 
cunoştinţe despre ţările străine, despre obiceiurile şi datinile 
altor popoare. Este limpede: tovărăşia şi apropierea sfinţilor 
aduc sfinţenie. «Cu cel cuvios, cuvios vei fi, şi cu bărbatul 
nevinovat, nevinovat vei fi, şi cu cel ales, ales vei fi

Fă cunoştinţă cu sfinţii încă de pe acum, din vremea vieţii 
pământeşti. Vrei ca în cer să te numeri în obştea lor, vrei să fii 
părtaş al fericirii lor? Fă-te părtaş al lor încă de pe acum. Când 
vei ieşi din casa trupului, te vor primi la ei ca pe un cunoscut, 
ca pe un prieten (Lc. XVI, 9). Nu este prietenie mai apropiată, 
nu este legătură mai strânsă decât legătura unirii în cuget, a 
unirii în simţiri, a unirii în ţeluri (I Cor. I, 10).  

Însuşeşte-ţi gândirea şi duhul Sfinţilor prin citirea scrierilor lor. 
Sfinţii au atins ţelul: mântuirea. Şi tu vei atinge acest ţel prin 
mersul firesc evolutiv. Fiind într-un cuget şi într
Sfinţii, te vei mântui. Cerul i-a primit pe Sfinţi în fericita sa 
Împărăţie. Prin acest fapt, el a dat mărturie că gândurile, 
simţirile şi faptele lor îi sunt plăcute. Sfinţii şi
gândurile, inima şi lucrarea în scrierile lor. Asta înseamnă că 
aceste scrieri sunt o călăuză nerătăcită către cer, mărturisită de 
cerul însuşi.  

Scrierile Sfinţilor sunt alcătuite sub insuflarea sau înrâurirea 
Sfântului Duh. Minunată este conglăsuirea lor, minunată este 
ungerea lor de sus! Cel care se călăuzeşte după ele are drept 
călăuză, fără îndoială, Duhul Sfânt. Toate apele pământului se 
revarsă în ocean şi poate că oceanul este izvorul tuturor apelor 
pământului. Toate scrierile Sfinţilor se reunesc în 
toate amintesc de ea, ca să ne înveţe a împlini întocmai 
poruncile Domnului nostru Iisus Hristos; izvorul şi sfârşitul lor, 
al tuturor, e Sfânta Evanghelie. Sfinţii ne învaţă cum să ne 
apropiem de Evanghelie, cum s-o citim, cum să o înţelegem aşa 
cum este necesar, ce ajută şi ce împiedică înţelegerea ei şi, ca 
atare, la început, citeşte mai mult scrierile Sfinţilor; iar după ce 
acestea te vor învăţa cum să citeşti Evanghelia
precădere Evanghelia. […] 

Din citirea cărţilor Sfinţilor deprindem adevărata înţelegere a 
Scripturii, credinţa dreaptă, vieţuirea după îndreptarul 
poruncilor evanghelice, adânca cinstire pe care se cuvine să o 
avem faţă de ele: într-un cuvânt, mântuirea şi desăvârşirea 
creştină. După ce povăţuitorii duhovniceşti s
citirea scrierilor Sfinţilor a devenit călăuza de căpetenie pentru 
cei ce doresc să se mântuiască şi chiar să atingă desăvârşirea 
creştină.  
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Tradiţia creştină la rândul ei acordă o importanţă deosebită 
şi a scrierilor sfinţilor, a căror experienţă 

spirituală oferă importante repere pe calea către Dumnezeu. 
Despre aceste aspecte vorbeşte sfântul Ignatie Briancianinov în 

ților Părinți și 
țile care cuprind învățături mincinoase”, 

„Tovărăşiile şi societatea au o mare înrâurire asupra omului. 
ţat aduce multă ştiinţă, a unui 

poet multe gânduri şi simţiri înalte, a unui călător multe 
cunoştinţe despre ţările străine, despre obiceiurile şi datinile 
altor popoare. Este limpede: tovărăşia şi apropierea sfinţilor 

s vei fi, şi cu bărbatul 
nevinovat, nevinovat vei fi, şi cu cel ales, ales vei fi.»  

Fă cunoştinţă cu sfinţii încă de pe acum, din vremea vieţii 
pământeşti. Vrei ca în cer să te numeri în obştea lor, vrei să fii 

încă de pe acum. Când 
vei ieşi din casa trupului, te vor primi la ei ca pe un cunoscut, 
ca pe un prieten (Lc. XVI, 9). Nu este prietenie mai apropiată, 
nu este legătură mai strânsă decât legătura unirii în cuget, a 

ţi gândirea şi duhul Sfinţilor prin citirea scrierilor lor. 
Sfinţii au atins ţelul: mântuirea. Şi tu vei atinge acest ţel prin 

un cuget şi într-un suflet cu 
t pe Sfinţi în fericita sa 

Împărăţie. Prin acest fapt, el a dat mărturie că gândurile, 
simţirile şi faptele lor îi sunt plăcute. Sfinţii şi-au zugrăvit 
gândurile, inima şi lucrarea în scrierile lor. Asta înseamnă că 

către cer, mărturisită de 

Scrierile Sfinţilor sunt alcătuite sub insuflarea sau înrâurirea 
Sfântului Duh. Minunată este conglăsuirea lor, minunată este 
ungerea lor de sus! Cel care se călăuzeşte după ele are drept 

hul Sfânt. Toate apele pământului se 
revarsă în ocean şi poate că oceanul este izvorul tuturor apelor 
pământului. Toate scrierile Sfinţilor se reunesc în Evanghelie, 
toate amintesc de ea, ca să ne înveţe a împlini întocmai 

ristos; izvorul şi sfârşitul lor, 
. Sfinţii ne învaţă cum să ne 
o citim, cum să o înţelegem aşa 

cum este necesar, ce ajută şi ce împiedică înţelegerea ei şi, ca 
t scrierile Sfinţilor; iar după ce 

Evanghelia, citeşte cu 

Din citirea cărţilor Sfinţilor deprindem adevărata înţelegere a 
Scripturii, credinţa dreaptă, vieţuirea după îndreptarul 

nghelice, adânca cinstire pe care se cuvine să o 
un cuvânt, mântuirea şi desăvârşirea 

creştină. După ce povăţuitorii duhovniceşti s-au împuţinat, 
citirea scrierilor Sfinţilor a devenit călăuza de căpetenie pentru 

mântuiască şi chiar să atingă desăvârşirea 

Cărţile Sfinţilor, aşa cum spune unul dintre ei, sunt asemenea 
unei oglinzi: privind în ele cu luare aminte şi ades, sufletul 
poate să-şi vadă toate neajunsurile. Iarăşi: aceste cărţi sunt 
asemenea unui loc plin de leacuri; în el, sufletul poate să afle 
doctoria mântuitoare pentru fiecare dintre bolile sale. Grăit
Sfântul Epifanie al Ciprului: «Şi singură vederea cărţilor 
creştineşti mai pregetători spre păcat ne face pe noi şi către 
dreptate ne îndeamnă să ne ridicăm».”

Profeția Părintelui Elpidios Vagianakis 
despre ultimele trei împără

Părintele Elpidios Vagianakis  

         Vă fac atenți despre planurile rele ale lui Satan care, 
prin intermediul pentarhiei controlate de el, va aduce 
întunericul și va face ravagii în omenire până la sosirea 
satanicului fals Mesia. 

er tuturor să practice rugăciunea intensă a 
soluție sigură dovedită din cer pentru a slăbi sau chiar 
anula multe posibilități și efecte ale acţiunilor celor ce 

execută deciziile lui Lucifer, care inten
lumea. 

Întreaga omenire, înainte de a veni timpul pentru a vedea 
„urâciunea pustiirii”, va trece prin trei faze ale ultimelor trei 
mari împărății. Vor fi scurte, dar unice prin puterea de 
distrugere și punerea în aplicare. 

Aceste trei regate vor fi: Împărăția Ursului (Rusia), Împărăția 
Dragonului (China), Împărăția Șarpel
Mesia). 

Împărăția Ursului  

Va fi condusă de Rusia și va urma unor state puternice, cu o 
mare reuşită în economie și în armată; va încerca să modifice 
frontierele la nivel mondial, prin războaie sau fuziuni 
diplomatice.  

Conflictele provocate și programate de marile puteri, prin 
manevre diplomatice abile ale Uniunii Europene 
Americii, vor împinge unele state să se ciocnească între ele 
pentru motive dubioase, ceea ce va avea rezultate dezastruoase. 
Astfel va fi favorizată apariția pe scena mondială a Împără
Ursului (Rusia).

C

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    
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Rusia va vedea aceste prostii ale șefilor de state, ce au fost 
convinși de cei care se presupunea că le sunt aliați, dar care 
erau vicleni, și le va utiliza pentru propriile sale proiecte.Va 
urma distrugerea totală a națiunilor din jur. Unele state vor 
dispărea de pe hartă.  

Statele de la Nord să nu se culce pe o ureche datorită 
prosperităţii economice aparente de care dispun și a relațiilor ce 
presupun neutralitate în războiul deja proiectat. Prostia liderilor 
țărilor va fi cauza distrugerii lor. Un dezastru surprinzător de o 
mare magnitudine va crea teroare și temeri la nivel mondial şi 
va apare în etapa următoare. 

Membrii ai Nordului, Finlanda, Norvegia, Suedia, ați lăsat 
inima voastră să-L părăsească pe adevăratul Dumnezeu, pe 
care-L cinstiți numai cu buzele și ați rămas neîntăriți 
duhovnicește. Lăsați îmbrățișarea părintească și dragostea lui 
Dumnezeu să vă apere de satana care vă urăște şi vrea să vă 
rănească. Dacă vă veţi întoarceți înapoi la inima binevoitoare a 
lui Dumnezeu, cu compasiune şi adevărată pocăință, nu veți 
mai avea de ce să vă temeți. Dacă ați neglijat și ați luat în 
derâdere chemarea Sa dumnezeiască și vreți să vă expuneți la 
vicleniile lui satana, atunci în curând veți vedea ce alegere 
proastă ați făcut și cât veți fi de umiliți. 

Împărăția Ursului este gata de a vă zdrobi. Pe unii dintre voi, 
iremediabil. Ucraina, nu vezi cum mulțimea sfinților tăi dau 
mărturia sfântă, plâng și se roagă pentru tine? Pui la îndoială 
credința adevărată, lăsând un profan ipocrit din dinastia francă 
să te divizeze? Credința pravoslavnică, viața sfântă a 
mucenicilor și cuvioșilor au binecuvântat pământul tău, iar 
acum a ajuns peste tine un inamic real al fiecărei ființe umane, 
care vrea să te rănească fatal. Dacă i-ai putea vedea pe sfinții tăi 
cum cerșesc mila lui Dumnezeu (pentru tine), ai îngenunchia cu 
ei și te-ai ruga cu pocăință și umilință pentru mântuirea ta. (Mă 
opresc să mă gândesc cât de mulți vor fi cei care vor primi 
acest mesaj și cât vor creşte rugăciunile, pentru a împiedica răul 
cel mai mare.) 

O altă veste proastă este că va fi un act de distrugere și într-un 
alt stat din apropiere de Rusia, din cauza egoismului și 
aroganței liderilor. Georgia este un stat cu probleme. Este ca un 
șoarece care vrea să se lupte cu ursul. Gândiți-vă în adevăr și 
înțelepciune. Nu poți plânge pentru un stat care își crează 
singur probleme. Cei care doresc să se opună Ursului și cauzei 
sale, va fi vai de ei. Vai de cei care îndrăznesc să-i spună ceva, 
căci atunci își vor pierde existența. Acesta este un alt stat care 
va dispărea de pe hartă. 

Puterea Ursului va creşte atât de mult, încât frica și teroarea vor 
crește în întreaga lume. Și Persia (Iran) va suferi după ce mai 
întâi Turcia se va dezmembra într-un mod unic și jalnic. 

Împărăția Dragonului  

Regele diavol va fi liderul acestui regat din China. Aliat 
credincios în principiu cu Rusia, va exploata relația cu ea și va 
câștiga prea mult în aceste etape, astfel că se va ridica la nivel 
de mare putere în viitor. China va profita de rănile incurabile 

ale Japoniei pentru a stabili pas cu pas, militar, viitoarea 
dominație în întreaga regiune. Nu va ezita să-și trădeze 
prietenia cu Rusia și să contribuie la spirala ascendentă și 
distructivă. Până atunci, însă, își va ascunde pe furiș orice 
intenție și va exploata inteligent îmbrățișarea amicală cu Rusia. 

China acum se răspândeşte aproape peste tot în lume. A început 
cu economia, ca un prim pas, inundă lumea cu bunuri, în scopul 
de a ajunge în domeniul militar la acelaşi nivel cu Ursul. 
Atunci când aceasta se va fi realizat, nu va dura mult timp să-şi 
manifeste și propriile ambiții expansioniste. În lume va domina 
frica absolută și neliniștea. 

Într-o lume divizată și distrusă va impune cu fierbințeală 
convingeri ateiste de oțel, care cer ascultare absolută și punere 
în aplicare. Respirația fierbinte a Dragonului Roșu se va simți 
atât în Europa, cât și în America. Acestea vor suferi foarte 
mult. Ca urmare, China va trece și ea la cuceriri cu metodologia 
comunistă teribilă și-i va face pe oameni să geamă și să sufere. 

Creștinii vor suporta cele mai grele persecuții de la dragonul 
cel rău; această împărăție aș putea să o descriu într-un cuvânt 
ca fiind un coșmar. Vai de acei oameni a căror viață nu este 
închinată inimii dumnezeieşti a dulcelui nostru Domn Iisus 
Hristos.  

Oamenii se vor comporta la fel ca roboții, fiind obligaţi să 
respecte dictate și mandate de stat, și nu vor avea mai multe 
drepturi decât animalele de companie. Viața și moartea nu vor 
avea nicio valoare pentru om. Aceasta va fi ideologia satanică a 
acestui regat. 

Aceste două împărății (a Ursului și a Dragonului) vor fi 
aproape simultane, dar vor provoca răsturnări majore la nivel 
mondial. Vor fi înfierate de faptul că vor reacționa nuclear. 
Pacea va dispare, ciuma și foametea vor aduce mari nenorociri 
la nivel mondial. 

Împărăția Șarpelui  

Ultimul regat din istoria omenirii ne va face cunoscută 
„urâciunea pustiirii”. Satana, cu aceeași otravă a iluziei se va 
folosi de om, frumoasa creație a lui Dumnezeu, pentru a-i 
distruge pe liderii națiunilor pe care i-a ridicat la putere, după 
care întreaga omenire o va supune sub fiul întunericului, sub 
antihrist.  

Domnia acestui șarpe va fi unică în istoria vieții umane. Toate 
regatele din lume până în prezent ar fi dorit să supună 
pământul, partea materială a omului. Regatul Șarpelui, însă, va 
ataca și va dori să supună și sufletul, și trupul omului. Și 
materie, și spirit. 

De aceea, metodele folosite în acest scop vor fi unice în felul 
lor, recurgând la puterea cea mai avansată a tehnologiei și 
nanotehnologiei. Liderul antihrist va avea puterea și autoritatea 
de a controla fizic și psihic orice om. Îi va convinge pe toți 
oamenii, cei care au supravieţuit experiențelor de război şi de 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    



 

        251251251251                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

coșmar din toate statele lumii și au trăit teribil agonia 
supraviețuirii din cauza lipsei de hrană și de apă, că el este doar 
un prinț al păcii, „adevăratul Mesia”, şi îi va obliga să
de bunăvoie ca unic rege mondial. 

Aceasta se va petrece atunci când îi va pune pe to
cipul cu numerele de cod. Cu acest cip ultra-nanotehnologic va 
putea vedea și controla aproape în întregime omenirea. Pentru 
al treilea și ultimul lider al împărățiilor s-a proorocit că va fi fiu 
al întunericului. 

Totul în jurul nostru este pregătit și proorociile încep să se 
împlinească. Omenirii, epuizată după ciumă, foamete 
îi va fi aproape imposibil de a rezista. Scoaterea adevărului din 
Evanghelie (schimbarea textului biblic original) va duce la 
măsuri rapide pentru a-l îmbrățișa pe acest lider și pentru a 
grăbi Judecata de Apoi. Noul guvern global va deveni mai 
puternic și mai evident imprimat în conștiința întregii omeniri.

Chiar si războaiele împotriva lui vor fi folosite în mod 
fraudulos și viclean. Întunericul care înconjoară lumina 
conștiinței nu-i lasă pe oameni să vadă cu ușurință ceea ce se 
apropie, iar sufletul uman este iremediabil rănit. Chiar oamenii 
care se presupune că reprezintă un sprijin duhovnicesc vorbesc 
numai liniștitor (despre aceste evenimente), ne
adevărații Părinți duhovnicești (proorociile și preîntâmpinările 
Sfinților Părinți și ale altor mari Părinți ai Bisericii), care au rol 
de a deştepta conştiinţele. 

Perioada actuală este una dintre cele mai dramatice ale 
umanității. Apariţia fiului întunericului, a antihristului, este 
iminentă. Marionetele de teren la nivel mondial, cât 
națiunilor lucrează neîncetat pentru venirea antihristului. Prin 
tot felul de strategii, prin mass-media, se lucrează la pregătirea 
şi la inducerea în conștiinţa oamenilor, la nivel global, a ideii 
necesității venirii antihristului (ca antihristul să fie acceptat de 
toți). 

Chiar și războaiele împotriva regatelor vor fi utilizate pentru 
dominația globală. Singura modalitate a creștinilor de a
și armele noastre sunt Tainele Bisericii noastre. Taina 
Spovedaniei este scutul nostru. Rugăciunea inimii, cu încredere 
deplină în Dumnezeu – puterea noastră. Euharistia 
(Împărtășania) – antidotul final al intervențiilor psihosomatice 
rele. Să crească puterea comunităţii noastre de rugăciune. 
Haideți să o transformăm într-o comunitate globală de 
rugăciune. Să facem baze duhovnicești puternice cu rugăciunile 
noastre, care vor îngrozi și descuraja lucrările întunericului. 
Rugăciunile copiilor credincioși ai lui Dumnezeu pot fi un 
factor de atenuare sau de eliminare a consecin
evenimentelor militare care au loc la nivel global. 
inimile noastre se pot baza cu încredere deplină în Dumnezeu 
(ca pruncii în brațele Tatălui nostru Ceresc).
compasiunea adevăratului Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos, 
este atât de mare și fără de sfârșit, că nu este cazul să ne temem 
că nu o vom primi.  

Noi credem în Jertfa Sa și harul Duhului Sfânt care ne 
înconjoară cu lumină strălucitoare, și care va alunga întunericul 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020Lohanul nr.  52,  octombrie,  2020

și au trăit teribil agonia 
țuirii din cauza lipsei de hrană și de apă, că el este doar 

ț al păcii, „adevăratul Mesia”, şi îi va obliga să-l accepte 

d îi va pune pe toți să accepte 
nanotehnologic va 

și controla aproape în întregime omenirea. Pentru 
a proorocit că va fi fiu 

și proorociile încep să se 
împlinească. Omenirii, epuizată după ciumă, foamete și război, 
îi va fi aproape imposibil de a rezista. Scoaterea adevărului din 

(schimbarea textului biblic original) va duce la 
țișa pe acest lider și pentru a 

grăbi Judecata de Apoi. Noul guvern global va deveni mai 
și mai evident imprimat în conștiința întregii omeniri. 

Chiar si războaiele împotriva lui vor fi folosite în mod 
icul care înconjoară lumina 

șurință ceea ce se 
apropie, iar sufletul uman este iremediabil rănit. Chiar oamenii 
care se presupune că reprezintă un sprijin duhovnicesc vorbesc 

mente), neținând cont de 
ții Părinți duhovnicești (proorociile și preîntâmpinările 

ților Părinți și ale altor mari Părinți ai Bisericii), care au rol 

Perioada actuală este una dintre cele mai dramatice ale 
Apariţia fiului întunericului, a antihristului, este 

iminentă. Marionetele de teren la nivel mondial, cât și liderii 
țiunilor lucrează neîncetat pentru venirea antihristului. Prin 

media, se lucrează la pregătirea 
știinţa oamenilor, la nivel global, a ideii 

ții venirii antihristului (ca antihristul să fie acceptat de 

și războaiele împotriva regatelor vor fi utilizate pentru 
ția globală. Singura modalitate a creștinilor de a rezista 

și armele noastre sunt Tainele Bisericii noastre. Taina 
Spovedaniei este scutul nostru. Rugăciunea inimii, cu încredere 

puterea noastră. Euharistia 
țiilor psihosomatice 

ască puterea comunităţii noastre de rugăciune. 
o comunitate globală de 
ști puternice cu rugăciunile 

și descuraja lucrările întunericului. 
și ai lui Dumnezeu pot fi un 

factor de atenuare sau de eliminare a consecințelor 
evenimentelor militare care au loc la nivel global.  Sufletele și 
inimile noastre se pot baza cu încredere deplină în Dumnezeu 

țele Tatălui nostru Ceresc). Dragostea și 
compasiunea adevăratului Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos, 

și fără de sfârșit, că nu este cazul să ne temem 

și harul Duhului Sfânt care ne 
care va alunga întunericul 

din sufletul nostru, ne va îmbrăca cu putere de via
cei care, în înșelăciunea spirituală ce va domina lumea, mai 
mult și mai mult vor crede în dulcele nostru Iisus Hristos și vor 
mărturisi că El este într-adevăr, „Calea, Adevărul 

Teama că nu vor avea pace și vor suferi de foame îi va domina 
pe oameni. Dar mai presus de toate, niciunul dintre noi nu este 
bine să uităm că din această viață trecătoare ne vom duce la 
casa noastră reală – în cer, pentru că exist
făcută de Dumnezeu pentru noi. 

Și acum, prieteni și frați, să ne unim cu încredere absolută în 
Dumnezeu și Împăratul nostru, pentru lucrarea sfântă a 
rugăciunii, ca să slăbim lucrarea satanei. Dumnezeu îi ascultă 
întotdeauna pe copiii Săi care fac voia Lui, pentru binele lor. 
Amin. 

Porfirie Kavsokalivitul, un sfânt făcător 
de minuni

          A venit pe lume în anul 1906, pe 7 februarie. Satul său 
se află pe insula Evvia, care e despăr
printr-un istm îngust.  

thena nu e nici ea departe. Familia Cuviosului Porfirie 
a fost una săracă. Atât de săracă, încât tatăl, un bărbat 
evlavios, care îl cunoscuse ca dascăl al bisericii pe 

Sfântul Nectarie, a fost silit să plece peste mări 
lucreze la săparea Canalului Panama, pentru a le pune celor 
patru copii ai săi o pâine pe masă. Și tot nu a fost de ajuns. La 
numai șapte ani, Porfirie muncea și el într
Halkidiki. Doi ani mai târziu, a plecat la Pireu, să lucreze în 
băcănia unei rude.  

În anii aceia i-a căzut în mână o broșură dată de niște călugări 
Viața Sfântului Ioan Colibașul. Când a terminat de citit, 
buchisind la ea cu greu, pentru că era doar în clasa întâi, a 
simțit că este necesar să meargă și el pe acest drum. Se va face 
pustnic! Nu știa cum arată unul, nu văzuse în via
sihastru, dar inima, care niciodată nu te minte, îi spunea că 
altceva nu vrea să fie. Va fi un pustnic adâncit în rugăciune în 
mijlocul codrilor, la fel ca Sfântul Ioan Coliba
 
Într-o zi, a auzit doi moșnegi vorbind despre Muntele Athos. Îi 
servise la băcănie cu o gustare și cu puțin vin, iar acum îi 
asculta înmărmurit. Nu a mai avut stare. Voia neîntârziat să 
plece și el la Athos. Nu știa cum, nu avea nici cu ce. Se va face 
monah, acolo, în singurătatea Muntelui Sfânt.

„Ce ai, copile? Ai slăbit și ești mereu dus pe gânduri!
patronul băcăniei, văzându-l cum se stinge pe picioare. „
mea e bolnavă”, a mințit Porfirie. „Atunci ia de aici bani 
mergi la ea!”  

A zbughit-o direct la vapor, dar la mijlocul drumului, picioarele 
i s-au înmuiat. Cum să-și lase mama singură și fără ajutor? S
întors. Întâmplarea s-a repetat încă o dată. Abia a treia oară a 

A

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    
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din sufletul nostru, ne va îmbrăca cu putere de viață. Ferice de 
șelăciunea spirituală ce va domina lumea, mai 

și mai mult vor crede în dulcele nostru Iisus Hristos și vor 
lea, Adevărul și Viața”. 

și vor suferi de foame îi va domina 
pe oameni. Dar mai presus de toate, niciunul dintre noi nu este 

ță trecătoare ne vom duce la 
în cer, pentru că există Împărăția Cerească, 

Și acum, prieteni și frați, să ne unim cu încredere absolută în 
și Împăratul nostru, pentru lucrarea sfântă a 

rugăciunii, ca să slăbim lucrarea satanei. Dumnezeu îi ascultă 
i Săi care fac voia Lui, pentru binele lor. 

Porfirie Kavsokalivitul, un sfânt făcător 
de minuni 

A venit pe lume în anul 1906, pe 7 februarie. Satul său 
se află pe insula Evvia, care e despărțită de continent doar 

thena nu e nici ea departe. Familia Cuviosului Porfirie 
a fost una săracă. Atât de săracă, încât tatăl, un bărbat 
evlavios, care îl cunoscuse ca dascăl al bisericii pe 

Sfântul Nectarie, a fost silit să plece peste mări și țări, să 
lui Panama, pentru a le pune celor 

Și tot nu a fost de ajuns. La 
șapte ani, Porfirie muncea și el într-un magazin din 

Halkidiki. Doi ani mai târziu, a plecat la Pireu, să lucreze în 

șură dată de niște călugări – 
. Când a terminat de citit, 

buchisind la ea cu greu, pentru că era doar în clasa întâi, a 
țit că este necesar să meargă și el pe acest drum. Se va face 

cum arată unul, nu văzuse în viața lui vreun 
sihastru, dar inima, care niciodată nu te minte, îi spunea că 
altceva nu vrea să fie. Va fi un pustnic adâncit în rugăciune în 
mijlocul codrilor, la fel ca Sfântul Ioan Colibașul.  

gi vorbind despre Muntele Athos. Îi 
și cu puțin vin, iar acum îi 

asculta înmărmurit. Nu a mai avut stare. Voia neîntârziat să 
și el la Athos. Nu știa cum, nu avea nici cu ce. Se va face 

ntelui Sfânt. 

și ești mereu dus pe gânduri!”, i-a spus 
l cum se stinge pe picioare. „Mama 

Atunci ia de aici bani și 

mijlocul drumului, picioarele 
și lase mama singură și fără ajutor? S-a 

a repetat încă o dată. Abia a treia oară a 
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izbutit să se desprindă de casă. Avea doisprezece ani și o inimă 
însetată de Dumnezeu. 

Primii sfinți 

„Unde mergi, copile?”. „La Athos.” Bătrânul avea o barbă 
lungă și albă. Era slab și subțire ca un fus. În rasa-i largă și 
ponosită plutea, parcă neatingând pământul. Când a pășit pe 
vapor împreună cu alți călugări, băiatul a simțit că e înconjurat 
de îngeri. „Tu nu știi că în Sfântul Munte copiii nu au voie să 
intre?” De unde să știe? Pentru el, Athosul era un vis povestit 
de doi bătrâni, în ușa unei băcănii din port. Visul lui sfânt, care 
acum se destrăma ca ceața risipită de vântul dimineții. „Nu te 
teme”, i-a spus bătrânul. „Vom spune o mică minciună și 
Dumnezeu are să ne-o ierte. Vei spune tuturor că ești nepotul 
meu orfan și așa te vor lăsa să mergi cu mine la chilie.” Și așa 
a și fost. Sfântul Porfirie și-a început nevoința monahală la 
numai doisprezece ani, într-o chilie pustnicească din 
Kavsokalivia. A fost ucenic la doi bătrâni sfinți, frați de 
călugărie, Ioanichie și Pantelimon. „Îi iubeam cu adevărat”, 
avea să le spună mai târziu sfântul ucenicilor. „Și pentru că îi 
iubeam, le eram dăruit întru totul. Cunoșteam înainte de a-mi 
spune ce voiau de la mine. Sufletul meu zbura de bucurie pe 
lângă ei.” Căsuța lor, aninată de o pantă a muntelui care se 
prăvălea pieziș în mare, era înconjurată doar de frumusețea 
sălbatică a Athosului. Nimeni și nimic nu le tulbura liniștea. 
Trăiau în post aspru și rugăciune neîncetată, exact așa cum 
visase Porfirie de când citise viața Sfântului Ioan Colibașul.  
 
Încet, a învățat să citească bine slovele. Conştiinţa lui, luminată 
de har și însetată de cunoaștere, i s-a deschis nemărginit. Era în 
stare, după ce asculta o slujbă, să repete troparele cântate pe 
dinafară. După ce a citit câțiva ani la rând Psaltirea, a învățat-o 
și pe ea pe de rost. Au urmat apoi evangheliile. Una după alta s-
au adăpostit în conştiinţa lui tânără. Râvna asta fierbinte după 
Dumnezeu, rară până și la marii cuvioși, l-a sfințit. De mic. 
 
Răpirea dumnezeiască  

Luna strălucea încă peste mare, învăluind muntele în lumină. 
Nu se crăpase de ziuă când Porfirie a ajuns la biserica mare a 
schitului. Părinții lui duhovnicești plecaseră să slujească la un 
hram, lăsându-l singur. A intrat în pridvorul lăcașului sfânt și s-
a ghemuit pe o băncuță așteptând, în liniștea aceea limpede, 
începutul Sfintei Liturghii. Atunci l-a zărit pe părintele Dima, 
un călugăr rus bătrân, fost general al armatei țarului, trecut bine 
de nouăzeci de ani, care se nevoia în adâncul sălbăticiei. 
Sihastrul a intrat în curte, a privit repede în jur și, sigur că nu îl 
vede nimeni, a început să facă metanii, murmurând abia auzit: 
„Sfiataia Bogorodițe, spasi nas!” („Preasfântă Născătoare de 
Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!”). Apoi a amuțit cu mâinile 
desfăcute, pentru a cuprinde în inimă cerul. Porfirie nu mai 
putea desluși decât un murmur slab.  

Dăruirea bătrânului l-a mișcat până la lacrimi. Dar nu era un 
plâns obișnuit. Erau lacrimile iubirii de Dumnezeu, care-i 
curgeau nestăvilite. Porfirie a rămas în starea aceasta toată 
liturghia, iar la sfârșitul ei, s-a împărtășit. Atunci s-a petrecut 
un fapt minunat. O bucurie fără margini l-a cuprins dintr-odată. 

A ieșit din biserică repede și a alergat către chilie. Pe drum, a 
strigat din toate puterile: „Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!”. 

 „În mijlocul bucuriei pe care deja o trăiam, m-a cuprins o altă 
bucurie. Cum s-o numesc? O bucurie fără-de-măsură! O stare 
de răpire dumnezeiască! Aici, în locul în care se află inima, 
simțeam că ceva era gata să explodeze.” 

 Și-a întins mâinile spre cer și a simțit că împietrește, așa, cu 
brațele desfăcute în chipul crucii, ca bătrânul Dima. Nu mai era 
pe pământ. Trupul i-a înlemnit și a rămas așa mult timp. Când 
și-a revenit, a alergat până la paraclisul chiliei și a început să 
spună, lin, rugăciunea inimii: „Doamne, Iisuse, miluiește-mă!”. 
A petrecut așa întreaga zi, mistuit de o bucurie fără margini.  
 
Când umbrele serii au început să învăluie muntele, ochii 
lăuntrici i s-au deschis. Athosul s-a făcut transparent ca sticla 
și, prin măruntaiele sale, a văzut cum bătrânii săi călugări 
porniseră spre casă. Nu împlinise încă optsprezece ani și era 
înaintevăzător cu duhul, o harismă la care sfinții ajung, de 
obicei, la capătul unei vieți de asceză.  

Duhul Sfânt l-a transformat pe Porfirie cu totul. Simțea nevoia 
să se înstrăineze în singurătate. Să își ia o trăistuță, să urce 
neștiute poteci spre vârful Athosului și să petreacă acolo, cu 
desăvârșire singur, adâncit doar în dragostea pentru Hristos. 
Dar tocmai dragostea aceasta îl voia în alt loc. Inițierea sa în 
tainele vieții duhovnicești, de fapt, se terminase. De altfel, s-a 
îmbolnăvit grav de plămâni. Ca să se întremeze, avea nevoie de 
lapte, de ouă, de carne, care nu se găseau în Sfântul Munte, așa 
că părinții săi duhovnicești l-au trimis înapoi, acasă, la părinții 
săi trupești. A plecat plângând în hohote, ca și cum ar fi fost 
alungat din rai. A venit în satul natal și apoi s-a închinoviat în 
Mânăstirea Sfântul Haralambie, aflată la patru ceasuri distanță 
de mers pe jos de casa părinților săi. În doi ani a fost hirotonit 
preot și apoi duhovnic. Iar lumea a simțit sfințenia sa și l-a luat 
cu asalt. 

Duhovnic, la 21 de ani 

 
În tinerețe 

Așteptau să-i primească ceasuri în șir. Rândul începea cuminte, 
în curtea mânăstirii Haralambie, apoi urca pieptiș un rând de 
trepte, ca să sfârșească în chilia părintelui Porfirie. Oamenii 

spirituspirituspirituspiritualitatealitatealitatealitate    
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veneau din toate satele apropiate și așteptau noapte și zi doar 
pentru a primi un sfat, ori o binecuvântare, de la monahul de 
doar douăzeci și unu de ani, cu suflet mare și trup sfrijit, slăbit 
de pe urma postului, metaniilor și bolii. Nu dormea aproape 
deloc. Spovedea încontinuu, uneori și patruzeci și opt de ore. 
Câteodată venea câte un frate și îi aducea o cană de lapte. Atât. 
Nu putea să se culce, câtă vreme credincioșii așteptau afară. 
Așteptau pe orice vreme, fie ploaie, fie arșiță.  

Arareori ușa lui rămânea închisă, așa cum s-a petrecut pe o zi 
de ger aspru. Un grup de femei au cârtit – cum de le lasă 
cuviosul să aștepte atât? Ce face înăuntru? Și, mai ales, el nu 
vede că au degerat? Supărate, au plecat boscorodind. Un alt 
grup de credincioși a răbdat și, după două ceasuri, ușa chiliei s-
a deschis. Părintele și-a cerut iertare, spunându-le că, deși 
fusese cu trupul în chilie, cu duhul era plecat. Un ucenic 
apropiat se opera de cancer chiar atunci. „M-a strigat în 
rugăciune și a fost nevoie să merg la el degrabă. Mai ales că 
doctorii nu au văzut în sala de operație că are două tumori, nu 
una. Le-am arătat-o și pe cea de a doua, așa că au scos-o, iar 
acum ucenicul este bine.” Faptele de acest fel se petreceau atât 
de des, încât ucenicii se obișnuiseră cu ele.  

Tot acolo, la Mânăstirea Sfântul Haralambie din Evvia, 
părintele a făcut și primele vindecări miraculoase. „Părințele, 
copilașul meu e bolnav! Ajutați-mă!” Femeia venise la el cu 
toată nădejdea. Se răspândise în toată insula vestea că la 
mânăstire e un călugăr sfânt, făcător de minuni. „Ce are 
băiețelul?” „I-a pierit glasul.” „Să facem o sfeștanie acasă.” 
Nu a fost nevoie decât de o strachină cu apă, de un ștergar curat 
și de rugăciunea sfântului. La sfârșitul slujbei de sfințire a 
casei, părintele a luat crucea și busuiocul înmuiat în agheasmă 
și a atins cu ele creștetul copilului. „Mulțumesc, părinte!”, a 
rostit băiatul. Vorbea din nou, și totul se petrecuse atât de 
simplu. Cu timpul, astfel de minuni s-au înmulțit.  

Cincisprezece ani a petrecut în Mânăstirea Sfântul Haralambie, 
spovedindu-i și tămăduindu-i pe bolnavii insulei. Cincisprezece 
ani în care, în inima iubitoare a părintelui Porfirie a încolțit un 
gând – ce-ar fi dacă, în loc să rămână în mânăstire, ar petrece 
într-un spital, printre bolnavi, tămăduindu-i? Visa la un 
sanatoriu de tuberculoși sau chiar să plece definitiv pentru a se 
închide într-o leprozerie. „Îmi doream să vorbesc cu leproșii, 
să îi slujesc, să am grijă de ei, să îi ajut pe cei cu infirmități 
grave.”  
 
A început să întrebe în dreapta și în stânga dacă nu știe nimeni 
de un spital care să aibă nevoie de un preot. Și s-a petrecut ca 
Amilkas Alivizatos, marele profesor de teologie de la Athena, 
să aibă un frate, medic strălucit, care să conducă o clinică 
privată, în care se afla și o biserică, închinată Sfântului 
Gherasim. S-au întâlnit, profesorul a fost încântat de părinte, și 
iată-l preot la Athena, în cea mai aglomerată zonă a orașului, 
chiar în Piața Omonia. Își găsise bolnavii după care suspina. 
 
Rugăciunea care mistuie cancerul 

Femeia ajunsese piele și os. De când cancerul începuse să îi 
roadă trupul, umblase în lung și lat, încercase orice, cu 

disperarea bolnavei incurabile, care se agață de un fir de pai, de 
o fărâmă de nădejde. Fusese în multe clinici și spitale, mersese 
chiar la Londra, dar doctorii nu aveau leac pentru boala ei. 
Dădeau resemnați din umeri. Rudele au dus-o atunci la clinica 
unde slujea și părintele Porfirie. Nu mai aveau nicio nădejde. 
Era ultimul popas înaintea marii treceri. Viața i se scurgea încet 
din trup. Ajunsese să nu mai poată să se dea jos din pat.  
 
Într-o dimineață, un călugăr bătrân a intrat în salonul ei. Avea 
părul și barba atât de albe, încât răspândeau lumină. Era tot 
numai zâmbet, bucurie și nădejde. Femeia nu era ea prea 
credincioasă, dar ceva din făptura părintelui a impresionat-o. El 
i-a spus să nu se mai întristeze. Să înceapă să se roage și totul 
va fi bine. „Cum vă cheamă, părinte?” „Porfirie.” După ce 
bătrânul a plecat, bolnava a început să se roage. La început 
timid, ca orice începător, apoi cu o credință din ce în ce mai 
tare. A simțit o ușurare. A doua zi, părintele a venit din nou. I-a 
spus să se roage neîncetat și să aibă nădejde. „Boala ți se va 
întinde și la oase, dar nu te întrista. Roagă-te doar, că te vei 
face, în cele din urmă, bine.” Apoi, cu un surâs, a plecat. Îi 
dăduse o veste proastă, dar ceva din făptura lui îi inspira 
credință. Multă credință. „Am simțit că părintele avea în el o 
putere pe care mi-o transmitea și mie”, avea să spună mai 
târziu bolnava. În zilele următoare, medicii i-au confirmat 
prorocia bătrânului – cancerul făcuse metastaze și la oase. Dar, 
paradoxal, în adâncul inimii, ea se simțea din ce în ce mai bine. 
Zilele de chin se sfârșiseră. Avea încredere în Hristos și în 
părintele Porfirie. Surâdea când medicii îi spuneau că nu mai 
are nicio șansă. Pentru ei, era o nebună. Încet, a simțit că boala 
îi slăbește. Se întărea pe zi ce trece, până când, într-o 
dimineață, a coborât singură din pat. Minunea se înfăptuia sub 
observația atentă a întregii policlinici. Doctorii au înconjurat-o, 
i-au scanat trupul cu aparate. Tumorile care metastazaseră se 
retrăgeau acum miraculos, fără absolut nicio explicație. A venit 
și ziua externării. „Să vii la mine la mânăstire, la Kallisia!”, i-a 
spus părintele Porfirie când a plecat din clinică.  

Femeia a mers. Călugărul obișnuia să se retragă uneori într-o 
chilie pentru a se odihni de tumultul Athenei. I-a spus să 
meargă în grădină, să îi culeagă două căpșuni. A fugit fericită, i 
le-a întins, părintele a binecuvântat una, apoi i-a dat-o înapoi. 
Când a mușcat din ea, a strigat „Doamne!”, de s-a auzit în toată 
mânăstirea. „Am simțit o asemenea dulceață răspândindu-mi-se 
în trup, o asemenea fericire de nedescris, cum nu mai simțisem 
niciodată până atunci. Era vindecarea finală a cancerului meu. 
De atunci, nu am mai avut nicio problemă. Părintele Porfirie 
mi-a spus că acesta este semnul iubirii lui Hristos, ca să nu-i 
uit binefacerea și să-L iubesc.” 

Învelit în lumină 

Treizeci și trei de ani, atât a slujit Porfirie bolnavilor din clinica 
aflată în Piața Omonia. Spre sfârșit, după ce trecuse de 
șaptezeci de ani, a simțit că este necesar să se retragă, așa că a 
început construirea unei mânăstiri la Milesi. A pus temeliile, 
trudind el însuși la niște războaie de țesut la care lucra noaptea, 
ca să strângă bani pentru teren. Și făcea asta fiind măcinat de 
boli. El, care tămăduia cancere, nici nu voia să audă să îl roage 
pe Hristos să îi ia durerile trupului. Socotea că sunt spre 
smerire. Și, într-adevăr, pe cât de mult îi slăbea trupul, pe atât îi 
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sporea puterea duhului. Sufletul său era așa de puternic, încât 
ieșea din matca trupului, strălucind pentru cine avea ochi să 
vadă.  
 
Din anii aceia din urmă ne-a rămas o mărturie a unui credincios 
fiu duhovnicesc, Konstantinos Yannitsiotis. S-a 
noapte, când ucenicul a intrat la părintele în chilie. „
nu-l mai văzusem așa. O lumină stranie îl înconjura de 
pretutindeni, mai cu seamă deasupra capului. Chilia era slab 
luminată, numai părintele era scăldat în lumină. Vedeam 
pentru prima dată în viața mea așa ceva – o lumină, a
spune imaterială, căci nu semăna cu nicio lumină naturală sau 
artificială și nu se supunea legilor umbrei. Lumina aceea nu
scălda pe părintele din exterior, ci se revărsa din interiorul lui 
spre exterior.” 

Sfârșitul 

A știut dinainte când va trece la Domnul și a vrut să se întoarcă, 
pentru ultima dată, în Athos. În anul 1991, i
ucenici, a lăsat mânăstirea în bună rânduială, apoi a plecat în 
Sfântul Munte, la Kavsokalivia, unde fusese făcut monah în 
adolescență. Era aproape orb, cu totul neputincios la trup, dar 
plin de dragoste dumnezeiască. Și-a dat duhul pe 2 decembrie 
1991, când este și pomenit. „Între noi nu e nicio distan
spus înainte de a muri lui Gheorghios Kroustalakis, ucenic al 
său, profesor la Universitatea din Athena. „Când voi pleca din 
această viață, va fi mai bine, fiindcă voi fi mereu alături de voi, 
când mă veți chema”. Cuvintele acestea se împlinesc acum prin 
mulțimea de minuni pe care Sfântul Porfirie le revarsă în 
biserică. 

110 ani de la nașterea Părintelui Arsenie 
Boca. "A fost un sfânt!" - spovedania unui 
securist pe patul de moarte. Peste 15.000 
de credincioși au cerut în scris Patriarhiei 

canonizarea Sfântului Ardealului
 

Foto colorizată de Florin Roștariu

         Părintele Arsenie Boca, ieromonah, teolog 
ortodox român, născut la 29 septembrie 1910 la Va
Sus, județul Hunedoara, a fost stareț la Mănăstirea 
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șa de puternic, încât 
șea din matca trupului, strălucind pentru cine avea ochi să 

a rămas o mărturie a unui credincios 
a petrecut într-o 

noapte, când ucenicul a intrat la părintele în chilie. „Niciodată 
șa. O lumină stranie îl înconjura de 

pretutindeni, mai cu seamă deasupra capului. Chilia era slab 
luminată, numai părintele era scăldat în lumină. Vedeam 

o lumină, aș putea 
spune imaterială, căci nu semăna cu nicio lumină naturală sau 

și nu se supunea legilor umbrei. Lumina aceea nu-l 
scălda pe părintele din exterior, ci se revărsa din interiorul lui 

știut dinainte când va trece la Domnul și a vrut să se întoarcă, 
pentru ultima dată, în Athos. În anul 1991, i-a pregătit pe 
ucenici, a lăsat mânăstirea în bună rânduială, apoi a plecat în 

livia, unde fusese făcut monah în 
ță. Era aproape orb, cu totul neputincios la trup, dar 

a dat duhul pe 2 decembrie 
Între noi nu e nicio distanță!”, i-a 

rghios Kroustalakis, ucenic al 
Când voi pleca din 
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ștariu 

, ieromonah, teolog și pictor 
ortodox român, născut la 29 septembrie 1910 la Vața de 

țul Hunedoara, a fost stareț la Mănăstirea 

Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus 
Prislop.  

atorită personalității sale și darului de văzător cu duhul, 
mii de credincioși veneau să
acest motiv, a fost hărțuit de Securitatea bol

fost unul dintre martirii comunismului, fiind închis la 
Securitatea din Brașov, dus la Canal, închis la Jilava, București, 
Timișoara și la Oradea. După 1959, i s
preoțească până la moarte, care a survenit
1989. La mormântul său de la Mănăstirea Prislop din 
Hațegului se perindă, zilnic, sute de pelerini, iar la sărbătorile 
aniversare vin zeci de mii de credincio
atestă prin mărturiile lor minunile săvâr
Arsenie Boca. O Comisie specială a Patriarhiei trebuie să pună 
din nou în discuție pe masa Sfântului Sinod canonizarea mult
pătimitorului pentru Hristos. 

"Pentru că evlavia populară vorbe
Patriarhiei Române, Sfântului Sinod a
Române, să înceapă demersurile fire
Sfântului Ardealului", se arată și într
semnată până acum de peste 15.400 de credincio

O mărturie inedită a Părintelui Ioan Covercă, ob
fost ofițer de Securitate și făcută publică sâmbăta aceasta la 
Simpozionul dedicat Părintelui Arsenie Boca, la împlinirea a 
110 ani de la nașterea pământească, la Sâmbăta de Sus, atestă 
din nou că ceea ce scria Securitatea în Dosarul Părintelui era de 
multe ori o mare minciună, la fel ca și 
Humanitas sub pretenția de biografie
Niculescu Bran și contestată de nepoata Părintelui Arsenie 
Boca, Zoe Maria Daian -, în care Bran folose
materialele securiștilor din Dosarele de la CNSAS pentru a 
ponegri Biserica Ortodoxă și slujitorii ei.

Mărturisirea securistului 

Sâmbătă, 25 septembrie, la Academia Mănăstirii Brâncoveanu 
de la Sâmbăta de Sus a avut loc, în organizarea Funda
Creștine Părintele Arsenie Boca, un simpozion dedicat 
împlinirii a 110 ani de la nașterea Sfântului Ardealului, 
Părintele Arsenie Boca. Au adus mărturii despre sfin
marelui duhovnic Părintele Ioan Covercă, coleg al Părintelui 
Arsenie la Atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor din 
București, Părintele Matei Bilauca, starețul Mănăstirii Șinca 
Nouă, și Bogdan Juncu. 

După ce PS Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei 
Sibiului, a binecuvântat manifestarea, pre
Părintele Arsenie Boca, Cristian Filip, a adus un omagiu 
prietenilor și mentorilor fundației mutați la Domnul, scriitorul 
Dan Lucinescu și dr. Iosif Niculescu, fo
anticomuniști. De asemenea, Filip și-a exprimat speran
parastasul organizat în memoria Părintelui Arsenie Boca să 
fie ultimul dinaintea canonizării părintelui de statură 
filocalică, în jurul căruia s-a creat "Mi
un curent de revigorare religioasă "pe cele mai autentice baze 
cu mijloacele celei mai curate duhovnicii, ale învă

D
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Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și, apoi, la Mănăstirea 

ții sale și darului de văzător cu duhul, 
și veneau să-l asculte. Însă, tot din 

de Securitatea bolșevică. A 
fost unul dintre martirii comunismului, fiind închis la 

șov, dus la Canal, închis la Jilava, București, 
șoara și la Oradea. După 1959, i s-a interzis activitatea 
țească până la moarte, care a survenit la 28 noiembrie 

1989. La mormântul său de la Mănăstirea Prislop din Țara 
țegului se perindă, zilnic, sute de pelerini, iar la sărbătorile 

aniversare vin zeci de mii de credincioși din întreaga țară, care 
atestă prin mărturiile lor minunile săvârșite de Părintele 
Arsenie Boca. O Comisie specială a Patriarhiei trebuie să pună 

ție pe masa Sfântului Sinod canonizarea mult-

"Pentru că evlavia populară vorbește de la sine, cerem 
Patriarhiei Române, Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, să înceapă demersurile firești pentru canonizarea 

și într-o Petiție Online 
semnată până acum de peste 15.400 de credincioși. 

O mărturie inedită a Părintelui Ioan Covercă, obținută de la un 
țer de Securitate și făcută publică sâmbăta aceasta la 

Simpozionul dedicat Părintelui Arsenie Boca, la împlinirea a 
șterea pământească, la Sâmbăta de Sus, atestă 

u că ceea ce scria Securitatea în Dosarul Părintelui era de 
și maculatura publicată de 

ția de biografie - semnată de Tatiana 
contestată de nepoata Părintelui Arsenie 

, în care Bran folosește extrase din 
știlor din Dosarele de la CNSAS pentru a 

și slujitorii ei. 

Sâmbătă, 25 septembrie, la Academia Mănăstirii Brâncoveanu 
de la Sâmbăta de Sus a avut loc, în organizarea Fundației 

știne Părintele Arsenie Boca, un simpozion dedicat 
șterea Sfântului Ardealului, 

adus mărturii despre sfințenia 
marelui duhovnic Părintele Ioan Covercă, coleg al Părintelui 
Arsenie la Atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor din 

ști, Părintele Matei Bilauca, starețul Mănăstirii Șinca 

șanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei 
Sibiului, a binecuvântat manifestarea, președintele Fundației 
Părintele Arsenie Boca, Cristian Filip, a adus un omagiu 

și mentorilor fundației mutați la Domnul, scriitorul 
Niculescu, foști deținuți politic 

a exprimat speranța ca 
parastasul organizat în memoria Părintelui Arsenie Boca să 
fie ultimul dinaintea canonizării părintelui de statură 

a creat "Mișcarea de la Sâmbăta”, 
un curent de revigorare religioasă "pe cele mai autentice baze și 
cu mijloacele celei mai curate duhovnicii, ale învățăturii 
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stăruitoare și ale dragostei de suflete” (Părintele Dumitru 
Stăniloae). 

Părintele Ioan Covercă a adus o mărturie inedită obținută de la 
un fost ofițer de Securitate, supraveghetor al Părintelui Arsenie 
Boca: "Un fost maior de Securitate mi-a mărturisit, după 
spovedanie: Eu l-am urmărit toată viața pe Părintele Arsenie 
Boca. Trebuia să dau raport săptămânal despre Părinte, dar n-
aveam ce să spun rău despre dânsul. Trebuia să inventez, să 
exagerez, ca să nu-mi pierd pâinea. Omul acesta a fost un sfânt, 
a strigat în lacrimi maiorul. L-am întrebat dacă îi pare rău 
pentru ce a făcut și dacă ar mai face vreodată așa ceva. Mi-a 
răspuns că se căiește și că n-ar mai face o astfel de faptă, chiar 
dacă ar fi să rămână muritor de foame. I-am dat 
binecuvântarea, l-am împărtășit și după două ore a murit. Îl 
spovedeam de ani de zile, la șase săptămâni, și nu putea muri”. 

Dosarul de la CNSAS confirmă spovedania maiorului 

Într-adevăr, studiind Dosarul Părintelui de la CNSAS aflăm că 
în ultima perioadă a vieții, respectiv începând din 1984 și până 
în 1989 Sfântul Ardealului s-a aflat sub urmărirea unui maior 
de Securitate, Constantin Cocârlea, de la Securitatea Sinaia. 
Este, de altfel, chiar cel semnează și ultima notă din Dosar, 
datată 29 septembrie 1989, în care  maiorul de Securitate 
Constantin Cocârlea propunea scoaterea de sub supraveghere 
informativă a părintelui.  

„Din măsurile întreprinse rezultă că nu desfășoară activitate 
dușmănoasă împotriva orânduirii noastre socialiste și nu 
întreține relații cu elemente urmărite. În prezent este grav 
bolnav, imobilizat la pat și nu mai prezintă interes pentru 
securitatea statului", scria maiorul.  

 Cererea a fost aprobata la 7 octombrie 1989 iar la 28 
noiembrie 1989, parintele Arsenie Boca a plecat la Domnul.  

Cercetătorul Florin Duțu a avut amabilitatea să ne ofere un 
scurt curriculum vitae al Sfântului Ardealului, preluat din 
cartea sa, "Viața Părintelui Arsenie Boca de la Prislop: 1910 - 
1989", editura Floare Albă de Colț, 2015: 

"Vrăjmașul urlă la mormântul Părintelui” 

„Oamenii îți iartă orice, dar nu și să le-o iei cu un pas 
înainte” - Părintele Arsenie BOCA, în: "Sfinte aduceri-
aminte, P.S. Daniil STOENESCU, „Arhanghelul” de la 
Prislop și alte scrieri...", p. 261 

„Socotim că frumusețea artei scrise și pictate de Părintele 
Arsenie Boca este de toată vrednicia... Rolul mare pe care l-a 
avut Părintele Arsenie Boca, ca trimis al lui Dumnezeu, este 
tocmai această mare lucrare de o deosebită adâncime 
duhovnicească pe care el a lăsat-o, iar noi, ca urmași ai lui, 
trebuie să ne hrănim dintr-însa și să ne ostenim cu toată râvna 
să o ducem mai departe ca binecuvântare pentru nepoții și 
strănepoții noștri. Aceasta a fost și este misiunea Părintelui 
Arsenie Boca, și el nu e mic înaintea lui Dumnezeu... 

Vrăjmașul urlă la mormântul Părintelui.”  - Părintele 
Arhimandrit Justin PÂRVU 

Nume: BOCA 
Prenume: ZIAN-VĂLEAN (nume de monah: ARSENIE) 
Rang monahal: PROTOSINGHEL  
Data nașterii: 29 sept. 1910; botezul ortodox: 16 oct. 1910 
Locul nașterii: Satul Vața de Sus, com. Vața de Jos, Hunedoara 
Familia - Părinții (căsătorie mixtă): 
Tatăl: Iosif-Petru (greco-catolic, 24 feb. 1881, orașul Brad - †19 iun. 1926; †45 
de ani), pantofar. 
Mama: Creștina (ortodoxă, 30 oct. 1892 - †6 dec. 1951; născută Popa în satul 
Vața de Sus, Hunedoara; †59 de ani în satul Hălmagiu, raion Gurahonț, regiune 
Arad), casnică (două clase primare). 
Cununiei părinților: 7 nov. 1909, Vața de Jos (data divorțului: 22 mart. 1922) 
Frați: Viorela-Minca (22 mart. - 6 apr. 1913) 
Bunicii materni: POPA Gligor și Mariș Pascuța 
Bunicii paterni: BOCA Petru și Teodora 
STUDII: 
1922-1929 - Liceul Național Ortodox „Avram Iancu” din Brad 
1929-1933 - Academia Teologică din Sibiu; teza de licență: „Încercări asupra 
vieții duhovnicești” 
1933-1938 - Academia de Arte Frumoase din București. Specializarea: „Artă 
decorativă”, clasa maestrului Costin Petrescu. Absolvent diplomat, calificativ: 
„Foarte bine” 
1934-1935  
Premiul „Profesor Atanasiu” (1934-1935, cursul de Perspectivă, prof. Horia 
Teodoru) 
1934-1938  
Cursul de mistică al teologului, animatorului cultural și scriitorului creștin-
ortodox militant Nichifor Crainic de la Facultatea de Teologie din București 
12 martie - 8 iunie 1939 
Călătoria la Muntele Athos, să învețe toată rânduiala duhovnicească precum și 
meșteșugul artei bizantine; găzduit la chilia cu hramul „Sf. Ipatie” la M-rea 
Vatopedu 
Toamna anului 1939 
Stagiu la Chișinău pentru deprinderea meșteșugului poleirii cu aur a icoanelor 
(cicanca) 
c.12 ianuarie – c.12 iunie 1955 
Practică pe șantierul Catedralei din Galați pentru obținerea autorizației de a 
picta biserici, eliberată de Comisia de Pictură a Patriarhiei Române 
ACTIVITĂȚI: 
1939–1948 – M-rea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus, Țara Făgărașului, jud. 
Brașov (stareț) 
25 nov. 1948 – 14 mai 1959 - Mrea Prislop, Țara Hațegului, jud. Hunedoara 
(duhovnic; 12 aprilie 1950 – transformarea Prislopului în mănăstire de maici; 
de la 1 octombrie 1951 până la 14 mai 1959 stareța mănăstirii a fost maica 
Zamfira - Julieta CONSTANTINESCU tunsă în monahism la 6 august 1950) 
7 aug. 1959 – 13 feb. 1961 - Pictor secund la Biserica „Sf. Elefterie” din 
București, alături de Vasile Rudeanu, tot ucenic al maestrului Costin Petrescu.  
9 iul.-sept. 1961 – pictor la Biserica „Sf. Parascheva” din satul Bogata Olteană 
(com. Hoghiz, Brașov): fresca din absida altarului - Maica Domnului și doi 
îngeri sub bolta unui cer plin de stele (acoperită în anul 1978 când s-a realizat 
alt program iconografic de către pictorul Constantin Ioanid), precum și peretele 
cerdacului (scena Judecății de Apoi) în dolomită, o tehnică nepotrivită propusă 
de pictorul Ștefan Constantinescu (pictura s-a deteriorat din cauza rețetei 
greșite a acestuia) 
1 ian. 1961 - 1 iun. 1967 - „Pictor șablonist” și „muncitor specialist pictor” la 
Atelierele Patriarhiei Române de la Schitul Maicilor, București.  
1967–1983 - Pictor la Biserica „Sfântul Nicolae” din satul Drăgănescu, jud. 
Giurgiu 
TREPTE ÎN MONAHISM: 
Arhimandrit (1955, propus) 
Protosinghel (17 iul. 1949, M. Prislop, Episcopul Andrei Magieru: „Te-am 
ridicat la rangul de protosinghel”) 
Ieromonah (10 apr. 1942, Sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii”, M. Brâncoveanu 
Sâmbăta de Sus) 
Ierodiacon (3 mai 1940, Sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii”, M. Brâncoveanu 
Sâmbăta de Sus, primește numele de monah Arsenie) 
Diacon (11 sept. 1936, Catedrala din Sibiu) 
ARESTĂRI: 
Prima arestare: 19 ian. 1951 - 17 mart. 1952 
Ocnele Mari și Canalul Dunăre-Marea Neagră.  
A doua arestare: 20 sept. 1955-8 apr. 1956 
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Penitenciarele Timișoara, Jilava, Oradea.  
OPERA SCRISĂ (publicată postum): 
Cărarea Împărăției 
„Cuvinte vii” (predici) 
Manuscrise inedite ale Părintelui Arsenie Boca 
OPERA ARTISTICĂ: 
„Părintele și-a depășit maestrul [pe Costin Petrescu]”. (pictorul 
Ion Grigorescu, în: Revista Lumea credinței, decembrie 2014, p. 59)
Scena intrării Domnitorului Mihai Viteazul în Alba-Iulia, Ateneul Român 
(c.1937), București (sub coord. maestrului Costin Petrescu) 
Biserica „Sf. Dumitru” din Bixadul Oltului, jud. Covasna, practică (1938) cu 
maestrul Costin Petrescu 
Biserica „Sf. Elefterie”, București, (fresca de pe bolta altarului „Maica 
Domnului cu Pruncul în zeghe”, „Jertfa lui Avraam” etc.) alături de artistul 
Vasile Rudeanu 
Biserica „Sf. Parascheva” din Bogata Olteană (com. Hoghiz, Bra
din absida altarului (1961) - Maica Domnului și doi îngeri sub bolta unui cer 
plin de stele - (acoperită 1978) și peretele cerdacului (scena Judecății de Apoi; 
inexistentă azi) 
Biserica „Sf. Nicolae” din satul Drăgănescu, jud. Giurgiu, pictată integral
Epitaful „Adormirea Maicii Domnului” de la M-rea Brâncoveanu Sâmbăta de 
Sus. 
 
 

Sfinţii Arhangeli Gavriil şi Mihail pictaţi 
de Părintele Arsenie Boca la Biseric

Drăgănescu 
 
 
           În cadrul unei predici despre rugăciune, la un moment 
dat [Părintele Arsenie Boca] a zis: “Cine ştie rugăciunea 
Sfântului Arhanghel Mihail să o spună, că e foarte folositoare”. 
Şi s-a uitat fix la o femeie. Erau multe mame, dar privirea îi era 
aţintită asupra uneia dintre ele: “Tu! Să te rogi cum te
rugat la Sfântul Arhanghel!”. Toată lumea s-a mirat cum de ştia 
Părintele de rugăciunea ei. La sfârşitul slujbei, femeile care 
erau cu ea i-au zis: “Ce rugăciune ştii, lele Ano? Că Părintele 
tot la dumneata s-a uitat”. 

 
Atunci ea le-a spus următoarea rugăciune: 
“Doamne, Dumnezeule, mare Împărat şi fără de început, 
trimite, Doamne, pe Mihail Arhanghelul Tău în ajutorul meu, 
ca să mă apere de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi.
O, Mihaile, mare Arhanghele, întâi stătător şi voievod al 
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[pe Costin Petrescu]”. (pictorul și restauratorul 
ței, decembrie 2014, p. 59) 

Iulia, Ateneul Român 
 

ica „Sf. Dumitru” din Bixadul Oltului, jud. Covasna, practică (1938) cu 

ști, (fresca de pe bolta altarului „Maica 
Domnului cu Pruncul în zeghe”, „Jertfa lui Avraam” etc.) alături de artistul 

Biserica „Sf. Parascheva” din Bogata Olteană (com. Hoghiz, Brașov), fresca 
și doi îngeri sub bolta unui cer 

și peretele cerdacului (scena Judecății de Apoi; 

Biserica „Sf. Nicolae” din satul Drăgănescu, jud. Giurgiu, pictată integral 
rea Brâncoveanu Sâmbăta de 

Sfinţii Arhangeli Gavriil şi Mihail pictaţi 
de Părintele Arsenie Boca la Biserica 

n cadrul unei predici despre rugăciune, la un moment 
dat [Părintele Arsenie Boca] a zis: “Cine ştie rugăciunea 
Sfântului Arhanghel Mihail să o spună, că e foarte folositoare”. 

a uitat fix la o femeie. Erau multe mame, dar privirea îi era 
ţintită asupra uneia dintre ele: “Tu! Să te rogi cum te-ai mai 

a mirat cum de ştia 
Părintele de rugăciunea ei. La sfârşitul slujbei, femeile care 

au zis: “Ce rugăciune ştii, lele Ano? Că Părintele 

 

“Doamne, Dumnezeule, mare Împărat şi fără de început, 
trimite, Doamne, pe Mihail Arhanghelul Tău în ajutorul meu, 
ca să mă apere de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi. 

hanghele, întâi stătător şi voievod al 

puterilor cereşti, fii mie ajutor în toate: în boale, în strâmbătăţi, 
în mâhnire, în pustiu, pe cale, pe apă, în călătorie, căsătorie, 
serviciu, şcoală, şi mă izbăveşte de toată înşelăciunea cea 
diavolească. Iar când mă vei auzi pe mine, robul tău, rugându
mă ţie şi chemând numele tău, grăbeşte spre ajutorul meu şi 
auzi rugăciunea mea. Aşa, mare Arhanghele, biruieşte pe toţi 
care se împotrivesc mie, mă apăra şi mă acoperă de cel viclean 
cu puterea cinstitei Cruci şi cu solirile marilor Arhangheli: 
Gavriil, Rafail, Uriil, Varahiil, Salatiil şi Egudiil şi ale puterilor 
cereşti, totdeauna, acum şi pururi şi în veci. Amin”.
 

 
Cum să cunosc dacă Dumnezeu mă iubeşte 

sau nu? 
 

Cuviosul Siluan Athonitul

           Socotesc că este necesar să mâncăm atât încât, după 
ce am mâncat, să mai vrem să ne rugăm; încât duhul să fie 
întotdeauna aprins şi să năzuiască nesăturat spre 
Dumnezeu ziua şi noaptea.  

ste necesar apoi să trăim simplu ca pruncii; atunci harul 
lui Dumnezeu va fi totdeauna în suflet: pentru iubirea 
lui, Domnul i-l dă fără a-i cere nimic în schimb şi, cu 

acest har, sufletul trăieşte ca şi cum ar fi în altă lume, iar 
iubirea lui Dumnezeu îl atrage atât încât nu mai vrea să se uite 
la această lume, deşi o iubeşte.  

E
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puterilor cereşti, fii mie ajutor în toate: în boale, în strâmbătăţi, 
în mâhnire, în pustiu, pe cale, pe apă, în călătorie, căsătorie, 
serviciu, şcoală, şi mă izbăveşte de toată înşelăciunea cea 

mă vei auzi pe mine, robul tău, rugându-
mă ţie şi chemând numele tău, grăbeşte spre ajutorul meu şi 

Aşa, mare Arhanghele, biruieşte pe toţi 
care se împotrivesc mie, mă apăra şi mă acoperă de cel viclean 

solirile marilor Arhangheli: 
Gavriil, Rafail, Uriil, Varahiil, Salatiil şi Egudiil şi ale puterilor 
cereşti, totdeauna, acum şi pururi şi în veci. Amin”. 

 

Cum să cunosc dacă Dumnezeu mă iubeşte 
 

Cuviosul Siluan Athonitul 

este necesar să mâncăm atât încât, după 
ce am mâncat, să mai vrem să ne rugăm; încât duhul să fie 
întotdeauna aprins şi să năzuiască nesăturat spre 

ste necesar apoi să trăim simplu ca pruncii; atunci harul 
totdeauna în suflet: pentru iubirea 

i cere nimic în schimb şi, cu 
acest har, sufletul trăieşte ca şi cum ar fi în altă lume, iar 
iubirea lui Dumnezeu îl atrage atât încât nu mai vrea să se uite 
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Cum să cunosc dacă Domnul mă iubeşte sau nu?

Iată câteva semne. Dacă te lupţi cu tărie cu păcatul, Domnul te 
iubeşte. Dacă iubeşti pe vrăjmaşi, eşti şi mai mult iubit de 
Dumnezeu. Iar dacă-ţi pui sufletul pentru oameni, eşti mult 
iubit Domnului, Care şi-a pus El însuşi sufletul pentru noi.

Odinioară nu ştiam ce înseamnă să ai sufletul bolnav, dar acum 
văd aceasta limpede şi în mine, şi în alţii. Când sufletul se 
smereşte şi se predă voii lui Dumnezeu, atunci el se face iarăşi 
sănătos şi este într-o mare odihnă în Dumnezeu, şi din pricina 
acestei bucurii se roagă ca toţi să cunoască pe Domnul prin 
Duhul Sfânt Care dă mărturie limpede sufletului de mântuirea 
lui. 

„Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este 
cel ce înţelege sau cel ce-L caută pe Dumnezeu” [Ps 13, 2].

Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii și iadul smereniei
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Cum să cunosc dacă Domnul mă iubeşte sau nu? 

Iată câteva semne. Dacă te lupţi cu tărie cu păcatul, Domnul te 
iubeşte. Dacă iubeşti pe vrăjmaşi, eşti şi mai mult iubit de 

ţi pui sufletul pentru oameni, eşti mult 
pus El însuşi sufletul pentru noi. 

Odinioară nu ştiam ce înseamnă să ai sufletul bolnav, dar acum 
văd aceasta limpede şi în mine, şi în alţii. Când sufletul se 
smereşte şi se predă voii lui Dumnezeu, atunci el se face iarăşi 

hnă în Dumnezeu, şi din pricina 
acestei bucurii se roagă ca toţi să cunoască pe Domnul prin 

de sufletului de mântuirea 

 

Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este 
” [Ps 13, 2]. 

și iadul smereniei 

 

Racla Sfintei Cuvioase Parascheva a 
rămas în Catedrală, iar jandarmii păzesc 

intrările Mitropoliei din Iaşi
 

 
       Preotul Constantin Sturzu: „Pelerinilor li s
mai vină la Iaşi anul acesta, prin
discriminatorie”  

reotul Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al 
Catedralei Mitropolitane din Iaşi, a menţionat ca astăzi, 8 
octombrie 2020, de la ora 06.00 ar fi trebuit să fie scoasă 

racla cu sfintele moaşte ale Cuvioasei. Acesta susţine că printr
o decizie nedreaptă şi discriminatorie, pelerinilor nu li s
permis să vină în municipiul Iaşi. În consecinţă, baldachinul ce 
se împodobea cu flori în fiecare an, a rămas gol. Fiind mai 
mulţi jandarmi ce au înconjurat Mitropolia Bucovinei şi 
Moldovei, decât pelerini, Sfântă a rămas în biserică.

„Printr-o decizie nedreaptă și discriminatorie, pelerinilor li s
interzis să mai vină la Iași anul acesta. Astăzi, începând cu ora 
06.00, ar fi trebuit să fie scoasă racla cu sfintele moa
Sfintei Cuvioase Parascheva și așezată pe baldachinul ce se 
împodobea cu flori în fiecare an. Nemaifiind pelerini 
dimineață au fost doar câțiva închinăt
Catedrală. Imaginile sunt mai mult decât edificatoare”, a 
declarat preotul Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al 
Catedralei Mitropolitane din Iaşi. 

Intrările spre Mitropolie sunt păzite de jandarmi. Sunt lăsaţi să 
intre doar cei care au domiciliul în municipiul Iaşi. O parte din 
oamenii care mai ajung din alte localităţi, din judeţ, sunt 
nemulţumiţi că nu sunt lăsaţi să intre la moaşte. La racla Sfintei 
în aceste momente sunt în jur de 30 de persoane.

Un tânăr din localitatea ieșeană Tomești își arată nemulțumirea 
vis a vis de decizia luată de forțele de ordine, aceea că 
persoanele care nu sunt din municipiul Ia
închide la racla Sfintei Cuvioase Paracheva din Ia

P
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Racla Sfintei Cuvioase Parascheva a 
rămas în Catedrală, iar jandarmii păzesc 

intrările Mitropoliei din Iaşi 

Elena Nicoleta BUJOR  

Constantin Sturzu: „Pelerinilor li s-a interzis să 
mai vină la Iaşi anul acesta, printr-o decizie 

reotul Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al 
Catedralei Mitropolitane din Iaşi, a menţionat ca astăzi, 8 

.00 ar fi trebuit să fie scoasă 
racla cu sfintele moaşte ale Cuvioasei. Acesta susţine că printr-
o decizie nedreaptă şi discriminatorie, pelerinilor nu li s-a 
permis să vină în municipiul Iaşi. În consecinţă, baldachinul ce 

an, a rămas gol. Fiind mai 
mulţi jandarmi ce au înconjurat Mitropolia Bucovinei şi 
Moldovei, decât pelerini, Sfântă a rămas în biserică. 

 

și discriminatorie, pelerinilor li s-a 
ul acesta. Astăzi, începând cu ora 

06.00, ar fi trebuit să fie scoasă racla cu sfintele moaște ale 
și așezată pe baldachinul ce se 

împodobea cu flori în fiecare an. Nemaifiind pelerini – de 
ță au fost doar câțiva închinători -, racla a rămas în 

Catedrală. Imaginile sunt mai mult decât edificatoare”, a 
declarat preotul Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al 

Intrările spre Mitropolie sunt păzite de jandarmi. Sunt lăsaţi să 
i care au domiciliul în municipiul Iaşi. O parte din 

oamenii care mai ajung din alte localităţi, din judeţ, sunt 
nemulţumiţi că nu sunt lăsaţi să intre la moaşte. La racla Sfintei 
în aceste momente sunt în jur de 30 de persoane. 

șeană Tomești își arată nemulțumirea 
țele de ordine, aceea că 

persoanele care nu sunt din municipiul Iași, nu pot intra să se 
închide la racla Sfintei Cuvioase Paracheva din Iași. 
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NUMĂR ÎN CARE SE DEMASCĂ MINCIUNA – COVID-19

ARGENTUM+ 77 argint coloidal ionic 
77ppm 480ml 
ARGENTUM+®  -  soluţie de argint 
coloidal. 
Argentum+® 77 acţionează în mod sporit 

asupra glandei 
pineale. Sporeşte 
secreţia de 
melatonină, 

regenerarea celulară 
prin producerea 

propriilor celule stem, accelerează procesele 
de cicatrizare, stopează apariţia 

simptomelor răcelilor, este un puternic 
antioxidant, antiinflamator, antiviral, 

antifungic şi bacterostatic. 
Este supranumit cel de al doilea sistem 
imunitar al organismului. 
Agnes Itara SRL; Tel. 0742132394 
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