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Incursiune în istoria milenară a ceramicii
 

Arheolog  Valentin ROMAN

        Ceramica, până în veacul al XX-lea, a avut, în 
principal, funcţii utilitare şi rituale. La început, meşterii nu 
cunoşteau roata olarului, dar erau foarte în
modelarea şi coacerea lutului. 

rta pictării ceramicii în alb – negru – roşu, cu modele 
de o mare frumuseţe şi originalitate, s-a răspândit pe un 
teritoriu mai întins decât România de azi şi s

perfecţionat timp de aproape 2.000 de ani. 

Ceramica nu trebuie privată de ceea ce este cu adevărat şi 
anume un produs aparent local şi „autohton”. Putem vorbi de 
caracterul „internaţionalist” al ceramicii atunci când ne gândim 
la „suratele” sale, la fel de banale şi indispensabile, materiile 
prime din care este constituită. 

Am vorbit în articolele precedente despre culturile vechi, mai 
ales din Asia, şi despre relaţia dintre om şi lut ca o „tovărăşie” 
constantă care a marcat evoluţia omenirii. 

Acum 5.000-6.000 de ani, între Carpaţi şi Nipru, timp de 
aproape un mileniu, a înflorit o remarcabilă cultură neolitică. 
Uneltele rudimentare arată că traiul acelor oameni era simplu, 
dar ceramica pictată pe care ne-au lăsat-o drept mărturie a ajuns 
la un nivel de rafinament şi originalitate rămas de neîntrecut.

Figurine antropomorfe cu rol cultic, cultura Cucuteni, România

O ştire în presa ucraineană menţiona că printre problemele 
ridicate la întâlnirea dintre preşedinţii Ucrainei şi României, pe 
lângă chestiunea Canalului Bâstroe şi cea a Insulei Şerpilor, a 
fost şi cooperarea în problema Cucuteni-Tripolie.

Olăritul este un meşteşug care presupune îndemânare şi 
cunoştinţe despre procesul tehnologic al preparării lutului, 

A
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O ştire în presa ucraineană menţiona că printre problemele 
ridicate la întâlnirea dintre preşedinţii Ucrainei şi României, pe 
lângă chestiunea Canalului Bâstroe şi cea a Insulei Şerpilor, a 

Tripolie. 

Olăritul este un meşteşug care presupune îndemânare şi 
cunoştinţe despre procesul tehnologic al preparării lutului, 

arderii şi decorării. Olarii se aşezau, de obicei, în zone apărate 
de pericolul invaziilor, în regiunile deluroase sau muntoase, 
foarte rar în zonele de câmpie. O condiţie necesară era 
proximitatea carierelor de lut şi a pădurilor, de unde olarii luau 
lemnul necesar arderii vaselor. Un ţăran nu ştie şi nu poate face 
oale când are nevoie, deoarece tehnologia făuririi obiectelor 
ceramice presupune cunoaşterea unui proces tehnologic 
etapizat. 

Circulaţia omului specializat care produce obiecte ceramice 
asigură uniformitatea formelor şi al decoraţiilor. Tot el are 
răbdarea frământării lutului, are ştiinţa de a căuta materia primă 
potrivită, ştie cum să învârtă roata, să-
să citească temperatura cuptorului, are simţul de a introduce aer 
în cuptor care să dea un colorit anume pastei coapte, folosind 
arderea reducătoare sau oxidantă. Când aveau piaţa acoperită şi 
cererea se atenua, ori apar alte motivaţii, meşterii se deplasau în 
alte regiuni geografice pentru a-şi asigura bunăstarea. Un olar 
putea subzista fără a practica agricultura şi vânătoarea.

Vas de tip ”binoclu”, perioada eneolitcă, România

Produsele lui erau accesibile şi indispensabile vieţii cotidiene, 
aşadar mereu cerute. Olarul, din acest punct de vedre, nu este 
neapărat un artist: zgârie, împunge şi de aici ies linii sau 
impresiuni de o simplitate dezarmantă. Meşterii
bresle şi, apoi, în centre de olărie, care există şi acum. Toată 
această evoluţie a facilitat şi a transmis până în 
contemporaneitate o modalitate de exprimare artistică bazată, 
pe lângă abilităţile creative, pe cea a meşteşugurilor.

Ceramica este pentru arheologi extrem de importantă, fiind 
artifactul pe baza căruia au fost definite grupele culturale 
cunoscute până în prezent precum şi ariile lor de răspândire. 
Prin intermediul fragmentelor de ceramică pot fi surprinse 
legături interculturale sau mişcări de populaţii în anumite spaţii 
geografice. Pe baza studiului ceramicii pot fi depistate centrele 
de olari ce pot da informaţii despre viaţa cotidiană a unei epoci: 
nutriţie, viaţă religioasă şi ritualuri (vasele pentru libaţii sau de 
ofrandă, vasele antropomorfe şi zoomorfe). Calitatea ceramicii 
poate constitui un element în departajarea indivizilor din punct 
de vedere al statutului social. 

Gustul artistic sau lipsa lui, atunci când este vorba de forme 
ceramice, motive sau tehnici decorative 

arheologiearheologiearheologiearheologie    
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deosebiri în ceea ce priveşte prosperitatea unei comunităţi. 
Descrierea ceramicii (ca şi tipologia ei) trebuie să fie obiectivă 
şi precisă, pentru a putea fi uşor înţeleasă. Este un deziderat 
care însă nu a fost atins datorită faptului că nu există un limbaj 
comun acceptat şi respectat. O altă serie de confuzii provine în 
urma înregistrărilor superficiale de pe săpăturile arheologice. 

De cele mai multe ori autorii rapoartelor arheologice se 
mulţumesc să facă aprecieri generale asupra caracteristicilor 
ceramicii, astfel încât nu există statistici propriu-zise care să 
poată face obiectul unei analize. O împărţire a ceramicii pe 
diverse culturi are, aşadar, un grad ridicat de subiectivitate. 
Culturile ceramice de pe teritoriul României au fost, la rândul 
lor, studiate şi catalogate. În cele care urmează voi încerca să 
prezint o parte dintre aceste culturi ceramice. 

Cultura Cucuteni 

Cucuteni este o comună din judeţul Iaşi, unde săpăturile 
arheologice efectuate între anii 1885 şi 1910 au scos la iveală 
vestigii neolitice datând din anii 4.000-3000 î.Hr. Cultura 
Cucuteni era răspândită în Moldova, nord-est-ul Munteniei, 
sud-est-ul Transilvaniei şi Basarabia caracterizându-se printr-o 
ceramică de foarte bună calitate din punct de vedere tehnic, 
bogat şi variat pictată. 

Ceramica din cultura Cucuteni este unică în Europa, găsindu-se 
unele asemănări, destul de pregnante, între aceasta şi cea 
aparţinând unei culturi neolitice din China. Cea din urmă şi-a 
făcut apariţia însă, după o distanţă de timp foarte mare, circa un 
mileniu faţă de cea aflată între Carpaţi şi Nipru. 

Una din caracteristicile predominante a ceramicii Cucuteni este 
decorul în spirală, cu numeroase variante şi combinaţii. Este, 
poate, una dintre cele mai cunoscute culturi datorită figurilor 
feminine cu torsul plat, decorate cu motive geometrice. De 
exemplu, Hora de la Frumuşica, efigia Muzeului din Piatra-
Neamţ, este una din capodoperele culturii Cucuteni. A fost 
descoperită în anul 1942 pe „Cetăţuia” din satul Bodeştii de 
Jos, judeţul Neamţ. Piesa ceramică constă într-un suport 
antropomorf compus din şase statuete feminine, văzute din 
spate, înlănţuite parcă într-o horă. 

 

Hora de la Frumușica, cultura Cucuteni, România 

Meşterul a renunţat la modelarea capului, braţelor şi 
picioarelor, folosind decupări ovale, pe două registre. 
Modelajul şoldurilor exprimă clar feminitatea personajelor 
conferind ritm ansamblului şi dând impresia de rotire. 
Invocarea soarelui şi apei, ca elemente care aduc belşugul 
grânelor, este accentuat cu ajutorul decorului dispus în elipse 
pictate cu alb, pe fond roşu. 

Alte vase rituale celebre, descoperite pe teritoriul României, 
sunt cele numite: Soborul zeiţelor – descoperit în anul 1981, în 
situl multistratificat de la Poduri-Dealul Ghindaru, judeţul 
Bacău şi Vasul cu colonete – descoperit la Izvoare, Piatra-
Neamţ. 

Dincolo de dimensiunea estetică, aceste obiecte închid în sine o 
lume de simboluri (cum ar fi cel al spiralei, reprezentativ în 
spiritualitatea comunităţilor străvechi), care se îmbină cu 
abilitaţi tehnologice ce au contribuit la denumirea pieselor ca 
fiind capodopere, devenite azi exponate de referinţă pentru 
eneoliticul european. 

Manifestările culturale de tip Starčevo-Körös-Criş sunt în 
general considerate ca făcând parte dintr-un mare complex al 
neoliticului timpuriu răspândit în Tesalia, Macedonia, Bulgaria, 
fostul teritoriu al Yugoslaviei, România şi Ungaria. Figurinele 
cu aspect geometric sunt compuse din planuri volumetrice 
simple şi geometrice. 

O dată cu Epoca Bronzului, pe continentul Europei, în mileniul 
al III-lea î.Hr, societatea se divizează în războinici şi 
meşteşugari. Datorită bogăţiei acumulate din partea unei 
categorii a societăţii, au început să fie produse bunuri de lux. 

Cultura Boian 

Este cunoscută pe teritoriul României ca aparţinând spaţiului 
geografic din Muntenia, până în Valea Jiului, în Dobrogea, sud-
vest-ul Moldovei şi sud-est-ul Transilvaniei, extinzându-se spre 
sud, până la Marea Egee. 

 

Reproduceri de vase de tip Vădastra realizate de Ionel Cococi 

În Bulgaria, cultura este cunoscută sub numele de Mariţa. Din 
punct de vedere al datării, cultura aparţine Neoliticului mijlociu 
şi parţial este contemporană cu Hamangia. 
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Cultura Cernavodă datează de la sfârşitul eneoliticului şi 
acoperă mileniul al IV-lea î.Hr, fiind situată în Dobrogea, la 
Cernavodă şi Dealul Sofia, aflat pe malul drept al Dunării. Prin 
elementele caracteristice pe care le prezintă, Cultura Cernavoda 
încheie o etapă majoră a evoluţiei culturale şi marchează 
tranziţia de la neolitic la epoca bronzului. 

Cultura Vădastra 

Se manifestă în perioada 5000-3500 î.Hr şi se află la 
interferenţa a două mari arii culturale străvechi: Boian şi Vinga. 
Originalitatea culturii Vădastra se manifestă atât în formele 
ceramice, cât şi în ornamentaţia acestora, folosind o tehnică 
mai rară: incizie-excizie. 

Obiectele sunt construite prin metoda ridicării cu mâna a unor 
fâşii de lut, lipite unele de altele cu pastă din argilă, iar 
motivele decorative predilecte sunt: spirala, meandra şi dinţii 
de lup. Piesele sunt decorate prin şănţuleţe incizate în masa 
ceramică umplute cu barbotină de caolin, folosită drept angobă. 

Cultura Monteoru 

Fenomenul Monteoru este unul dintre cele mai bine cercetate 
momente din epoca bronzului de la Nord de Dunăre, dar acest 
lucru nu a însemnat şi elucidarea tuturor necunoscutelor. O 
problemă încă nesoluţionată o constituie originea culturii. 
Cultura Monteoru se formează în Muntenia colinară de nord şi 
nord-est şi se întinde rapid în Moldova de Sud (inclusiv la est 
de Prut). Are puncte în care se dezvoltă şi în interiorul arcului 
carpatic. Materialul ceramic descoperit este reprezentat, în 
principal, prin cel de uz, caracterizat de o pastă în care s-a 
adăugat ca ingredient calcar pisat. 

Cultura Tei 

Se formează în Muntenia (mai mult în zona de câmpie), fără a 
se extinde în Bărăgan. S-au descoperit numeroase urme ale 
culturii Tei şi în Bulgaria, precum şi în zonele de sud-sud-est a 
Transilvaniei. 

Obiectele aparţinând ceramicii fine sunt decorate cu motive 
realizate în tehnica împunsăturilor succesive, cu motive liniare 
sau în formă de „S” culcat, dispuse în registre verticale sau 
orizontale, iar motive romboidale sunt tratate independent. 

 Această categorie de vase prezintă în interiorul, dar mai ales în 
exteriorul lor, suprafaţa netezită şi, mai ales, lustruită. Motivele 
ornamentale incizate prin împunsături succesive au fost 
umplute cu pastă de culoare albă. 

Cultura Wietenberg 

S-a dezvoltat în centrul Transilvaniei. La maturitate va ocupa 
culturile extra carpatice situate în sud-est-ul acesteia. Provine 
din cultura Coţofeni şi preia stilul ceramicii decorate cu 
măturica, având şi unele influenţe Schneckenberg. Culoarea 
variază între brun închis şi negru. Decorul constă în linii 

verticale, paralel incizate, benzi haşurate sau umplute cu 
cerculeţe, puncte şi triunghiuri. 

Cultura Tisa 

S-a dezvoltat în perioada eneoliticului timpuriu în bazinul 
mijlociu şi superior al Tisei, iar spre rǎsǎrit s-a extins în Vest-ul 
României (Crişana şi Banat). 

Cultura Gumelniţa 

Se formează pe fondul culturii Boian, dar are şi o componentă a 
culturii Mariţa, din Sud-Est-ul Bulgariei, a cărei ceramică 
pictată cu grafit constituie una din trăsăturile caracteristice a 
ceramicii gumelniţene. Ceramica este în special neagră şi 
uneori de culoare brun (rar roşu-cărămiziu). Ambele categorii 
sunt patinate, având forme şi decoruri variate, acestea din urmă 
incizate în relief şi barbotinate sau pictate cu grafit. 

 

Zeita de la Vidra 

Întâlnim şi o categorie mai rară, pictată tricrom, după arderea 
vasului în cuptor. Tot acum îşi fac apariţia primele vase de tip 
askos şi rhyton, ca urmare a legăturilor cu sud-ul egeo-
anatolian. Plastica mică aparţinând acestei culturi este extrem 
de bogată, variată şi are o specificitate aparte. 

Numeroase sunt vasele antropomorfe, zoomorfe sau antropo-
zoomorfe, dar şi compoziţiile care îmbină diverse elemente 
tematice, toate obiectele, împreună cu statuetele, fiind legate de 
manifestări cultice ale populaţiei. În acest sens, un exemplu 
este Zeiţa de la Vidra sau Venus de la Vidra, considerată 
capodopera culturii Gumelniţa. 

Cultura Hamangia 

Este o cultura neolitică, din mileniul al IV-lea până în cel de-al 
II-lea î.Hr, care a fost denumită astfel după vechiul sat 
Hamangia din comuna Histria, Dobrogea, astăzi satul Baia, 
judeţul Tulcea. Cultura Hamangia este pusă în legătură cu o 
populaţie venită din Anatolia. 
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Hamangia este cea mai veche cultură neolitică din Dobrogea, 
cunoscând o lungă perioadă de înflorire, care s-a prelungit până 
la naşterea variantei pontice a culturii Gumelniţa, influenţând-o 
şi pe aceasta. 

 

Gânditorul de la Hamangia şi femeia lui 

În cadrul figurinelor din ceramică avem două tipuri de idoli: 
idoli reprezentaţi în picioare şi cei în poziţie şezândă. Se 
consideră ca reprezentativă pentru această cultură statueta unui 
bărbat în poziţie şezând, denumită „Gânditorul”, descoperită la 
Cernavodă. Gânditorul de la Hamangia nu este singura statuetă 
de acest tip cunoscută, dar a ajuns să fie una dintre cele mai 
mediatizate lucrări, din perioada neolitică, descoperită pe 
teritoriul României. 

Cultura Sabatinovka-Nouă-Coslogeni 

Se manifestă din Moldova de Nord şi centrală până în 
Transilvania de Est. În a doua fază, unele din grupurile acestei 
culturi se retrag din Transilvania sub presiunea culturilor care 
produc hallstattizarea. 

Cultura Otomani 

Se formează pe fondul cultural Baden şi cel al ceramicii 
decorate cu măturica. Iniţial a ocupat spaţiul dintre Apuseni, 
Mureş şi Tisa. Ulterior s-a deplasat pe teritoriile de la Vest de 
Tisa (în Ungaria se numeşte Fuzesabony). Cultura Otomani 
aparţine epocii bronzului (secolul al XIX-lea şi al XIII-lea 
î.Hr.), fiind denumită după numele comunei Otomani, judeţul 
Bihor, unde au fost descoperite primele aşezări aparţinând 
acestei civilizaţii. 

Ceramica dacică şi din perioada ocupaţiei romane 

În Epoca Fierului pătrund pe teritoriul actual al României 
obiectele lucrate la roată, prin zona Mehedinţiului, în secolul al 
V-lea î.Hr. În cea de-a doua epocă a fierului, cuprinsă 
aproximativ între anii 400 î.Hr. şi 100 d.Hr. se dezvoltă latene-
ul dacic 
. 
Ornamentica ceramicii latene-ului dacic este destul de bogată, 
în linii mari distingându-se două stiluri: stilul reliefului (prin 
brâie alveolate dispuse vertical şi orizontal, butoni conici, 

cilindrici şi rotunzi) şi stilul inciziei (cu ajutorul liniilor drepte, 
valul, punctul sau „brăduleţul”, executate cu pieptenul – 
acestea din urmă începând cu anul 106 d.Hr, când Dacia devine 
provincie romană). 

Prima epocă a fierului, Hallstatt (1200-300 î.Hr.), a fost 
confirmată prin descoperirile efectuate pe teritoriul a 27 
localităţi aflate pe întreaga Vale a Mureşului (între Deda şi 
Luduş), în Câmpia Transilvaniei (Band, Căpuşu de Câmpie, 
Ţipelnic) şi în Podişul Transilvaniei (Bahnea, Gogan, Senereuş, 
Chendu, Sângeorgiu de Pădure, Sighişoara, Criş, Saschiz). 

Civilizaţia La Téne se manifestă în cea de a doua perioadă a 
epocii fierului, fiind denumită după localitatea cu acelaşi nume 
din Elveţia, unde au fost făcute primele descoperiri ale acestei 
culturi. Pe teritoriul României, perioadă a doua a fierului a fost 
numită La Téne dacic (300 î.Hr.-106 d.Hr), fiind bine 
reprezentată prin vestigii descoperite pe teritoriul a 28 de 
localităţi unde s-au găsit unelte, arme, vase, podoabe etc. 

 

Vas dacic pictat 

O componentă caracteristică a ceramicii lucrate cu mâna este 
apariţia, încă din perioada de început, a două forme de vase: 
ceaşca cu toartă sau aşa zisa „ceaşcă dacică” şi farfuria cu 
picior sau „fructiera” – forme ce s-au menţinut pe tot parcursul 
civilizaţiei dacice. Ceramica modelată liber este confecţionată 
dintr-o pastă plină de impurităţi, arderea fiind neuniformă, de 
unde au rezultat culori sau nuanţe diferite nu numai de la vas la 
vas, ci şi pe suprafaţa aceluiaşi vas. Predomină vasele brune, 
brun-gălbui şi brun-cărămizii. 

Ocupaţia romană atrage după sine schimbări în ceea ce priveşte 
statutul teritoriului cuprins între Valea Mureşului şi Târnave. 
Cucerirea romană înglobează formele existente, peste care 
aduce formele mediteraneene, creând o artă de tip roman 
provincial. 

În categoria ceramicii romane provinciale predomină categoria 
cenuşie-zgrunţuroasă, urmată de cea cărămizie aspră şi apoi, în 
proporţii aproape egale, cea fină de culoare roşie, uneori cu 
vopsea şi cea cenuşie. Formele cele mai frecvente sunt oalele 
cu şi fără toarte, castronelele cu buza rotunjită, vasele de 
provizii şi capacele de vase. De remarcat este prezenţa 
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ulcioarelor din pastă fină roşie, a unor amfore şi a vaselor terra 
sigillata, cu sau fără decor. Ceramica romană provine din 
ateliere specializate de olari şi nu prezintă în general 
particularităţi. 

Nepăsătoare la idei de paternitate, gata să facă referire la stiluri 
venite din trecut, ceramica artistică din prezent este pregătită să 
extragă orice semnificaţie şi sens semiotic din calitatea lutului 
şi a glazurilor. Ceramica a devenit un produs al artelor vizuale, 
încărcat pe de o parte cu particularităţile simbolice ale 
trecutului, iar pe de alta cu oportunităţi neexplorate, păşind în 
afara tradiţiei şi, în acelaşi timp, a unei estetici legate de 
obiectul utilitar. 

Urme ale civilizaţiei Hamangia descoperite 
în zona unde a fost găsit Gânditorul 

perechea sa 
 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

          Poate când nimeni nu se mai aștepta, pe Dealul Sofia 
din Cernavodă, în apropiere de locul unde în anii '60 a fost 
descoperit complexul statuar Gânditorul de la Hamangia şi 
perechea sa, arheologii au scos la lumină dovezi ale 
existenței unei aşezări preistorice străvechi, datată a fi de 
acum 6000 de ani.  

upă jumătate de secol, de când situl de pe dealul Sofia 
din Cernavodă nu a mai fost cercetat, arheologii 
constănţeni au descoperit un mormânt de înhumare, 

dar şi resturi ale unei civilizaţii care a trăit pe aceste meleaguri. 
„Mormântul datează din perioada de tranziţie de la epoca 
neolitică la cea a bronzului, care durează aproape 1.000 de 
ani, foarte puţin cercetată de istorici şi arheologi, întrucât 
avem puţine urme“, spune arheologul Constantin Băjenaru, de 
la Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța
a condus activitatea de descărcare de sarcină arheologică. Pe 
lângă scheletul foarte bine conservat, specialiştii au ridicat 
pentru restaurare un vas de ceramică întreg, depus sub bărbia 
celui decedat, ca ofrandă (posibil cu mâncare?), dar şi alte 
resturi ale acestei civilizaţii, cum ar fi fragmente de ceramică, 
dar şi o râşniţă, semn că oamenii care au locuit în zona oraşului 
Cernavodă de astăzi nu erau nomazi, ci sedentari care se 
îndeletniceau şi cu agricultura. Toate piesele descoperite sunt în 
proces de restaurare, urmând ca specialiştii să le dateze cu 
carbon 14 pentru a se stabili cât mai exact perioad
provin. Descoperirea recentă de la Cernavodă este cu atât mai 
importantă cu cât în apropiere, în anii '60, aici au fost 
descoperite de către de arheologul Dumitru Berciu celebrele 
statuete preistorice „Gânditorul de la Hamangia” şi perechea sa, 
cele două figurine de lut ars considerate capodopere ale artei 
primitive universale. Cele două artefacte au ajuns în 
patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României
București, iar la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Constanţa, 

D
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it în zona oraşului 
Cernavodă de astăzi nu erau nomazi, ci sedentari care se 
îndeletniceau şi cu agricultura. Toate piesele descoperite sunt în 
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carbon 14 pentru a se stabili cât mai exact perioada din care 

Descoperirea recentă de la Cernavodă este cu atât mai 
importantă cu cât în apropiere, în anii '60, aici au fost 
descoperite de către de arheologul Dumitru Berciu celebrele 
statuete preistorice „Gânditorul de la Hamangia” şi perechea sa, 
cele două figurine de lut ars considerate capodopere ale artei 
primitive universale. Cele două artefacte au ajuns în 

Muzeului Naţional de Istorie a României din 
ști, iar la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Constanţa, 

ca și la Muzeul „Axiopolis” din Cernavodă, se află expusecâte 
o copie a acestora. „Descoperirea noastră este importantă din 
două puncte de vedere: pe de o parte, am scos la iveală urme 
de cultură ale perioadei de tranziţie dintre neolitic şi epoca 
bronzului, mai puţin cunoscută, care ajută cercetătorii să 
traseze evoluţia comunităţilor omeneşti din acea perioadă. Pe 
de altă parte, demonstrăm că zona Dealul Sofia
Columbia era locuită în preistorie, dovadă cele două statuete 
găsite într-un cimitir al culturii Hamang
faimoasă Cernavoda la capitolul neolitic
arheologul Constantin Băjenaru. Cultura Hamangia
cultură neolitică din mileniul IV-II î.Hr., care a fost denumit
astfel după vechiul sat Hamangia din comuna
(astăzi satul Baia, jud Tulcea), unde au fost descoperite în 1953 
primele vestigii din Neolitic ale acestei cultur
s-a dezvoltat pe teritoriul de astăzi al
târzie, pe teritoriul Bulgariei (în zon
sporadic la NE de Dunăre. Cu ajutorul dată
a constatat că Cultura Hamangia s-a dezvoltat in mileniile 6 
î.Hr. (înainte de 4.700 î.Hr.). Specialiștii pun Cultura Hamangia 
în legătură cu o populație venită din
cea mai veche cultură neolitică din Dobrogea. Ea a cunoscut o 
lungă perioadă de înflorire, care s-a prelungit până la na
variantei pontice a culturii Gumelni
aceasta. Fazele timpurii ale culturii Hamangia au fost 
sincronizate de arheologi cu evoluția culturilor Criș și Boian.

Celebrele statuete ale Culturii Hamangia
Hamangia şi perechea sa de acum 6000 de ani descoperite la 

Cernavodă 

Zona cunoscută de localnici sub numele de 
Sofia, este cunoscută încă de la începutul secolului XX, când 
arheologul german Carl Schuchhardt a săpat o porţiune dintr
tel neolitic, o aşezare multistratificată, apoi a publicat prima 
dată informaţii legate de valurile din Dobrogea, cum ar fi 
Mare de Pământ sau Valul de Piatră. Munca sa de pionierat a 
fost continuată de alţi arheologi români în perioada interbelică. 
Odată cu cel de-al Doilea Război Mondial, situl a fost 
abandonat, iar în anii '50 – '60, când au avut loc primele 
săpături la Canalul Dunăre- Marea Neagră, mai mulţi arheologi 
au venit pe şantier pentru a recupera resturi ale ci
trecute. Pe lângă Dumitru Berciu, cel căruia îi datorăm salvarea 
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celor două statuete care fac parte din cultura de la Hamangia, 
aici au mai săpat vestigii arheologi precum Petre Roman şi 
Sebastian Morintz. Ulterior, construirea Portului a făcu
urme ale vechilor civilizaţii ce au locuit aici să dispară sub 
buldozere.  Apoi, pe vechile aşezări, au răsărit câteva case şi s
au amenajat câteva străzi ale orașului aflat în dezvoltare. Cum 
legislaţia nu era clară, imobilele au fost ridicate f
proprietarul să fie obligat prin autorizaţia de construire să ceară 
descărcarea de sarcină arheologică. În prezent noile investiţii 
imobiliare se fac cu respectarea legii, dealul fiind declarant sit 
arheologic din anul 1991. Specialiștii spun că în 
milenii înainte de Christos (acum 6000 de ani) zona oraşului 
Cernavodă era locuită de o populaţie din cultura Boleraz 
(Cernavodă III), care trăia pe o suprafaţă mare din Europa de 
Est de astăzi. „Cultura Cernavodă III Boleraz, a cărei 
denumire vine de un sit slovac, avea influenţe dinspre Balcani. 
Probabil acea populaţie s-a topit în masa altor populaţii care 
au venit după ea şi care au căpătat influenţe ale unei culturi 
nordice. Populaţiile preistorice preferau zonele înalte, trăind în 
aşezări fortificate“, mai spune arheologul. 

Iată o nouă descoperire care aduce cu sine noi 
întrebări, dar și clarifică anumite situații ale acestei lumi 
existente acum 6000 de ani, aici pe pământ dobrogean. 
wikipedia.org; adevarul.ro; cunoastelumea.ro; 

Mormânt de acum 6000 de ani descoperit 

(de acum 6.000 de ani) 

Vasul depus ca ofrandă funerară descoperit 

Cernavodă (de acum 6.000 de ani)
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Geţia Hiperboreană – Centrul spiritual şi 

cultural al lumii vechi

      Hiperboreea… o legendă, un ţinut fabulos, despre care 
vorbesc miturile Greciei antice.  

 civilizaţie străveche care continuă să fascineze… un 
spatiu care, ca şi Atlantida, este mutat după voie, fără 
sprijin mitologic sau istoric, în diferite locaţii, care mai 

de care mai năstrușnice. Respectivii domni ar face bine să mai 
arunce ochii peste relatările antichită
mărturii există despre această ţară. Majoritatea istoricilor 
moderni, după „cercetări laborioase”, sunt de acord că 
Hiperboreea este plasată undeva în 
oricum dincolo de paralela de 65° latitudine nordică. Numai că 
la Polul Nord NU este sol fertil şi nici NU se fac două recolte 
pe an, cum spuneau Hekateu şi Diodor din Sicilia!

Plasarea Hiperboreei în Extremul Nord nu este decât o 
interpretare forțată a mitologiei greceşti şi nu se bazează pe 
niciun fel de documente istorice! S-a încercat, de asemenea, 
„implantarea” Hiperboreei în Arhipelagul Britanic sau în 
Islanda, urmând ramura celtică a europenilor, care se presupune 
a fi descendenţi ai hiperboreenilor. Captivant, dar neconform 
cu realitatea, deoarece celţii au apărut cam târziu pe 
firmamentul istoriei pentru a-i cataloga popor neocolit 
„scoborâtor” din hiperboreeni! 

Datorită multitudinii de teorii emise de
referire la amplasamentul geografic al Hiperboreei 
hiperboreenilor, ne putem întreba, pe bună dreptate: Prin 
această strămutare a Hiperboreei, după opiniile unuia sau a 
altuia dintre cercetători, nu se încearcă de fapt a se ascunde 
regiunea geografică în care era plasat acest tărâm mitic?

Nu se încearcă manipularea prin ignorarea izvoarelor antice şi 
publicarea a cât mai multor teorii cu privire la ipotetica 
localizare geografică a Hiperboreii? Şi aceasta în pofida 
faptului că autorii antici sunt unanim
unde se afla acest ţinut! Nu cumva se mizează pe faptul că 
atunci când dă de ştiri de genul „Hiperboreea era la Polul 
Nord”, cititorul neavizat uită să-i mai consulte pe cei care au 
vorbit de ea în cunoştinţă de cauză şi citeşte ui
teorie”, unii chiar întrebându-se „cum de nu m
asta?”! Şi iată cum curiosul nostru nu mai poate găsi adevărul 
prin hăţişul de ipoteze, care mai de care mai atrăgătoare şi 
uneori chiar „probate” istoric. 

Puțină ordine prin… Hiperboreea!  

Pe lângă istoricii „profesionişti” ai Occidentului, care plasează 
Hiperboreea după bunul lor plac, mutând
Groenlanda, ba în Arhipelagul Britanic, există 
„modeşti” să spunem, dar care marcaţi de bun simţ, nu 
fabulează, ci examinează izvoarele istorice şi îşi formulează 
concluziile în conformitate cu acestea. Printre aceştia 
menţionăm o pleiadă de autori, precum Nicolae Densuşianu, 

O
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Vasile Lovinescu, Mioara Calusita Alecu şi Rene Guenon, ale 
căror opere au constituit sursă de inspiraţie în prezenta analiză. 

Nicolae Densuşianu demonstrează, cu lux de amănunte, unde 
se afla această mult discutată Hiperboreea, în lucrarea sa de 
excepţie Dacia preistorică, în care acordă un spaţiu destul de 
larg hiperboreenilor. El demonstrează cu probe în regulă, că 
Hiperboreea anticilor nu era alta decât spaţiul Carpato-
Danubian-Pontic, Geţia-România, care era centrul cultului 
apolinic, aici aflându-se insula cea sfântă a lui Apollo şi a lui 
Ahile. 

Vasile Lovinescu demonstrează, de asemenea, cu „acte în 
regulă”, că Hiperboreea era Geţia carpatică în studiul său Dacia 
Hiperboreană, încheiat în 1936 şi publicat în foileton în revista 
franceză Etudes Traditionnelles. Studiul va apărea ca volum 
abia după război, mai întâi în limba italiană, apoi în limba 
franceză şi abia apoi în limba română. Curios nu-i aşa, ce 
interes avem noi pentru istoria națională?! Să nu uităm că 
studiul lui Lovinescu va apărea în limba română abia în 1994! 

Mioara Calusita Alecu vine şi ea cu date noi şi stupefiante, dar 
fondate istoric, nu fabulând, precum occidentalii. Ea ne 
demonstrează că celebra Tula, din Hiperboreea, pământul cel 
mai nordic cunoscut de greci, nu era alta decât actuala Tulcea, 
oraș din Delta Dunării, România. 

Există totuşi şi occidentali de bun simţ. Unul dintre ei, Rene 
Guenon, în corespondenţa lui cu Vasile Lovinescu, afirmă, 
după ce studiază materialul trimis de acesta din urmă, că Geţia 
carpatină ar putea fi centrul tradiţiei hiperboreene: 
„este necesar să vă spun (lui Lovinescu – n.n) că ideea că 
Dacia a fost una din etapele centrului tradiţiei hiperboreene, 
pentru o anumită epocă, nu mi se pare deloc neverosimilă; 
dificultatea ar fi aceea de a preciza perioada la care s-ar putea 
raporta”. 
Încă o dată, în alt loc, el se pronunţă textual: „tradiţia dacică ar 
reprezenta în orice caz o continuare a tradiţiei hiperboreene 
sub o formă mult mai pură, decât cea a celţilor” (sic!). 

Mărturii istorice despre Hiperboreea  

Mărturiile anticilor ne dau de înţeles că geto-românii erau 
hiperboreeni şi locuiau în Hiperboreea. 

Astfel, Pindar, în Olimpicele sale, ne vorbeşte despre Apollo, 
care după ce a terminat de construit zidurile Troiei, s-a întors în 
patria sa natală de la Istru, la hiperboreeni (VIII, 47); ori în 
toate tradiţiile antice, Istrul desemna Dunărea, ceea ce 
demonstrează două aspecte extraordinar de importante: 
1) Apollo – Zeul luminii solare, era de obârșie getă; 
2) Fapt şi mai important – Geţii de la Dunăre au fost 
constructorii vestitei cetăţi Troia. (În acest sens pledează şi 
descoperirile arheologice care atestă că piesele ceramice 
descoperite în stratul Troia VII, sunt identice cu cultura getică 
Cucuteni, România, cu centrul de iradiere în Moldova.) 

 

Tot aici este necesar să îl menţionăm şi pe Clement din 
Alexandria care, făcând referire la marele preot get Zamolxe, 
spunea că este hiperborean (Stromata, IX.213). Concluzia care 
se impune este că şi marele Zeu Zamolxe era tot hiperborean, 
iar adoraţia de care avea parte ca Zeu naţional este o dovadă 
convingătoare că locuitorii din nordul Dunării erau 
hiperboreeni, iar ţara lor era Hiperboreea. 

Strabon confirmă localizarea geografică a hiperboreenilor şi a 
ţării lor, spunând că primii care au descris geografic părţile 
cunoscute ale lumii străvechi i-au plasat deasupra Pontului 
Euxin (Marea Neagră) şi în nordul Istrului (Dunărea) 
(Geografia XI.62) 

Alte scrieri antice ne spun că hiperboreenii sunt tot una cu 
pelasgii care locuiau în nordul Geţiei. „Hiperboreii sunt 
pelasgi, locuitori ai nordului Traciei” (Tracia este o denumire 
geografică a Geţiei) – spune Apolloniu Rhodiu. 

De la Macrobius aflăm că nu doar Dunărea era un fluviu 
hiperborean, ci şi Donul asiatic (Comentariu la Somnul lui 
Scipio, II.7). Aceasta este o mărturie în plus că habitatul 
pelasgo-get nu se reducea doar la Geţia carpato-danubiano-
pontică, ci se întindea până în Asia, unde izvoarele antice îi 
plasează pe massageţi în timpul antichităţii clasice. 

De asemenea, Pliniu cel Bătrân ne spune că poporul 
Arimphaeilor (arimi cum îi numea Nicolae Densuşianu), 
locuitor lângă Munţii Ripaei (Carpaţi), în Geţia, era de 
generaţie hiperborean (Istoria Naturală, VI.7). 

Avem mărturia lui Ovidiu, poetul roman exilat la Tomis 
(Constanţa), că este constrâns să-şi petreacă viaţa în stânga 
Pontului Euxin, sub Axis Boreus (Tristele, IV,41-42); din nou, 
în alt loc, acelaşi Ovidiu ne vorbeşte despre Cardines Mundi 
sau axul boreal din ţara Geţilor (Tristele, II,19, 40, 45). 

Martial, adresându-se soldatului Marcellinus, care pleca în 
expediţie în Geto-Dacia, îi spune: „tu mergi acum să iei pe 
umerii tăi cerul Hiperborean şi stelele Polului getic”, şi tot 
Martial numeşte triumful lui Domitian asupra geţilor 
„Hiperboreus Triumphus” (Epigrame, VIII,78). 

Vergilius scria despre Orfeu care „singuratic, cutreiera 
gheţurile hiperboreene… şi câmpiile niciodată fără zăpadă, din 
jurul munţilor Ripaei (Carpaţi)” (Georgicele, Iv,5,5 17). 

istorieistorieistorieistorie    
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Având în vedere doar aceste mărturii ale autorilor antici, vedem 
că localizarea geografică a Hiperboreei NU este la paralela de 
69° latitudine nordică, ci la cea de 45° latitudine nordică, la 
care se afla în antichitate Geţia carpatică şi la care se află 
actualmente România! 

Hiperboreea lui Apollo era… Geţia carpatică  

După legendele antice, Hiperboreea era localizată dincolo de 
punctul de unde sufla vântul de nord, Boreas. Să analizăm un 
pic această afirmaţie mitică. Zeii grecilor nu trăiau prea departe 
de ţara acestora... Ei sălăşluiau în Geţia carpatică, ţara din care 
plecaseră, de fapt, aheii spre Elada (actuala Grecie). Acolo, la 
nord de Istru, trăiseră titanii şi tot acolo, vestitele amazoane 
aveau o ţară în care conduceau numai femeile. Tot de peste 
Istru sufla şi vântul de nord Boreas, care trecea peste Marea 
Neagră, străbătea strâmtorile Bosfor şi Dardanele, ajungând în 
Grecia! 

„La nord de Tracia” (Grecii aveau năravul să denumească totul 
după bunul lor plac și necesități, astfel că i-au denumit pe toți 
cei care trăiau la nord de ei, „traci”), scrie Herodot, „ce fel de 
oameni locuiesc, nimeni nu poate să ştie; atât, dar se pare că 
dincolo de Istru, există pământ nelocuit şi infinit”. 

Toate acestea ne arată că limita orizontului geografic al grecilor 
antici se întindea doar până la Dunăre (Istru). De altfel şi 
respectabilul istoric Arthur Weigall este de aceeași opinie când, 
referindu-se la expediţia lui Alexandru Macedon la Dunăre, 
spune: „Era aventura îndrăzneață, care ar fi putut prea bine 
pune capăt carierei sale (a lui Alexandru Macedon – n.n.) încă 
de la început… (expediţia – n.n.) fusese întreprinsă, în mare 
parte, pentru a putea afirma că el traversase marele fluviu care 
fusese ca o barieră pentru aventurile septentrionale ale lui 
Filip şi formase linia admisă între lumea cunoscută a grecilor 
şi nordul neştiut. Alexandru însuşi considera acest fapt ca fiind 
de mare importanţă, căci pe ţărmul marelui fluviu (Istru / 
Danubius / Dunarea – n.n.) el celebra un impresionant serviciu 
religios, oferind sacrificii lui Zeus, Herakles şi divinităţii 
Dunării.” 

Legendele cele sacre ale antichității clasice plasau patria lui 
Apollo în Hiperboreea (Aristotel chiar numindu-l Apollo-
hiperboreu). Tot în Hiperboreea se născuse şi mama sa, Latona 
/ Leto / Letea, pe o insulă vestită în toată antichitatea pentru 
cultul ei închinat lui Apollo. Această insulă se numea Leuke 
(Alba), actuala Insulă a Şerpilor din dreptul vărsării Dunării în 
Marea Neagră. Pe această insulă se afla cel mai mare şi mai 
vestit templu al lui Apollo din toată antichitatea, despre care 
vorbește Hecateu Abderita. 

Tot de hiperboreeni se leagă şi istoria înființării templului 
apolinic de la Delos, precum şi a celui din Delphi. Că centrul 
cultului apolinic se afla în Hiperboreea Geto-Carpatică, ne-o 
dovedeşte şi faptul că cei mai cunoscuţi profeţi apolinici, Olen 
si Abaris, erau hiperboreeni. Olen a fost conducătorul 
hiperboreenilor, care au fondat templul lui Apollo din Delphi, 
precum şi primul poet hieratic al Greciei, unde l-a dus 
apostolatul său pentru credința apolinică. El a compus mai 

multe imnuri sacre în onoarea lui Apollo, în care amintea şi 
despre hiperboreenii care mergeau în pelerinaj la Delos, 
însoțind femeile pioase care erau închinate templului de acolo. 
Tot lui i se atribuie şi înființarea hexametrului (ritm de vers). 

Abaris, alt profet apolinic din părţile Hiperboreei, a stârnit o 
adevărată senzație în rândurile grecilor prin viaţa frugală şi prin 
dreptatea-i caracteristică. Numai că, aceste două caracteristici 
sunt aplicabile şi anahoreţilor geților carpatini, acelor ktistai şi 
capnobatai, despre care vorbeşte Strabon şi care duceau o viaţă 
de meditaţie și apropiere de Zeu. În ceea ce privește dreptatea, 
aceasta este trăsătura de bază prin care Herodot îi desparte pe 
geții carpatini „daci” de ceilalţi „traci” (dacii și tracii sunt geţi). 
El spune: „dacii sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. 
Acest Abaris, călătorind prin ţinuturile Greciei în timpul 
apostolatului său pentru întărirea credinței apolinice introdusă 
de Olen, arăta tuturor o săgeată de aur, despre care zicea că este 
simbolul lui Apollo. Este foarte captivant de ştiut că geţii 
vedeau săgeata ca pe un simbol zamolxian, prin urmare Apollo 
şi Zamolxe par a fi unul şi acelaşi Zeu. În sprijinul acestei 
ipoteze, pledează şi epitetul de „hiperborean” atribuit atât lui 
Zamolxe – după cum aflăm din scrierile lui Clement din 
Alexandria, cât şi lui Apollo – după cum aflăm din scrierile lui 
Aristotel. 

Hiperboreea – Polul spiritual al lumii  

Polul getic este o denumire asociată cu Hiperboreea în toate 
textele antice care se referă la acest subiect. El defineşte de fapt 
ideea de centru al lumii, ca pol spiritual, asemănător Insulei 
Fericiţilor din mitologia greacă, adică locul unde pământul este 
în capabil să comunice cu cerul, de fapt un spaţiu mitico 
geografic, cosmic şi teluric în acelaşi timp. 

Sub acest aspect era percepută Hiperboreea de către grecii din 
epoca antichității clasice. De fapt, mărturia lui Pindar ne 
lămurește în acest sens: „nimeni, nici pe pământ, nici pe mare, 
nu putea descoperi calea minunată care duce spre ţinuturile 
hiperboreenilor” (Piticele, X.29). Această afirmaţie ne spune şi 
altceva, dar ea mărturisește despre orizontul limitat al 
cunoștințelor geografice elene; ceea ce se afla în nodul Dunării 
era pentru ei, încă la începutul perioadei clasice, un mister şi 
ţinea de geografia mitică, nu de geografia reală. 

Conform aceluiași Pindar, hiperboreenii erau o seminție sfântă, 
scutită de maladii şi bătrâneţe, care nu cunoşteau războiul (dar 
îl vor învăţa mai târziu, devenind unii dintre cei mai aprigi 
luptători ai antichității). Prin urmare, Pindar şi nu numai el, ne 
descoperă o Geţie carpatică/Hiperboreea, mistică, în care 
oamenii duceau un trai paradiziac de început de timp, de Epoca 
de Aur a omenirii. 

„Pe-un picior de plai 

Pe-o gură de rai…” 

Miorița noastră nu ne induce în greşeală! Această baladă a 
geniului popular, fie ea antică, fie medievală, valorifică o 
tradiţie foarte veche, conform căreia Geţia carpatică / 

istorieistorieistorieistorie    
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Hiperboreea era un ţinut paradiziac, plaiul teluric devenind în 
ordinea sacră, gură de paradis. 

Mai este important de menționat că Medicii lui Zamolxe erau 
renumiți în toată lumea antică şi mai pricepuţi decât grecii în 
tratarea diferitelor afecţiuni, cum ne spune Platon:
„Văzând că Harmide este de aceeaşi opinie cu mine, prinsei 
inima, îmi regăsii încrederea în mine, puţin câte puţin, mă 
înflăcărai şi îi zisei: tot aşa şi cu descântecul cesta, Harmide: 
l-am învăţat în oaste de la un doctor thrac, unul din ucenicii lui 
Zamolxe, despre care se spune că au puterea să te facă 
nemuritor. Acest trac spunea că doctorii greci au mare 
dreptate să facă observaţia de care pomenii. Dar, adăuga el, 
Zamolxe, regele nostru, care este Zeu, spune că precum 
cade să încercăm a vindeca ochii fără să ne ocupam de cap, ori 
capul fără trup, tot astfel nu se cade a încerca să vindecăm 
trupul fără să vedem de suflet, şi că tocmai din pricina asta 
sunt multe maladii la care nu se pricep doctorii greci, fiindcă 
nu cunosc întregul de care ar fi necesar să se îngrijească. Căci 
dacă cesta ar merge rău, este peste putinţă ca partea să 
meargă bine” (Charmides). 

La aceasta adaugăm şi faptul că aproape toţi marii învăţaţi ai 
Greciei antice au fost iniţiaţi în Geţia, cei mai cunoscuţi fiind 
Aristotel si Pitagora! 

Aşa cum reiese din aceste izvoade, Geţia a fost într
pierdută pentru noi în negurile istoriei, centrul spiritual şi 
cultural (civilizator) al lumii vechi. Dacă am privi cu luare 
aminte trecutul, şi astfel să învăţăm din el, am putea redeveni 
ceea ce am fost cândva. Numai că aceasta se poate doar prin 
revenirea la valorile fundamentale ale neamului nostru, nu prin 
adoptarea docilă a „normelor” europene sau americane, care ne 
fură ochii în fiecare zi! 

Carpii – neamul dacic care a băgat spaima 
în romani 

          “Triburile carpilor au fost atestate documentar şi 
arheologic pe teritoriul de astăzi al Moldovei, la est de 
Carpaţi, în special în secolele II şi III d Hr.  

ai precis Ptolemeu, în Geographia, îi atestă în jurul 
anul 140 pe carpi în teritoriul dintre Siret şi Prut, cu 
toate că descoperirile arheologice au extins teritoriul 

ocupat de carpi până la Nistru. 

Tot geograful Ptolemeu arată că triburile carpilor se învecinau 
la sud cu zona de astăzi a Munteniei, ocupată temporar de 
sarmaţii roxolanii, în timp ce la nord se învecinau cu un alt trib 
dacic al costobocilor ce locuiau în zona Bucovinei de Nord de 
astăzi dar şi a unor părţi din Ucraina. La vest carpii stăpâneau 
până la arcul carpatic. 

Triburile carpilor au fost deosebit de războinice. Carpii au 
invadat şi jefuit cu numeroase ocazii Imperiul Roman. Fie 
singuri, fie alături de goţii care, începând cu secolul al I
au început să se aşeze printre ei. Războinicii carpi au supus sau 

M
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Hiperboreea era un ţinut paradiziac, plaiul teluric devenind în 

ționat că Medicii lui Zamolxe erau 
ți în toată lumea antică şi mai pricepuţi decât grecii în 

r afecţiuni, cum ne spune Platon: 
Văzând că Harmide este de aceeaşi opinie cu mine, prinsei 
inima, îmi regăsii încrederea în mine, puţin câte puţin, mă 
înflăcărai şi îi zisei: tot aşa şi cu descântecul cesta, Harmide: 

thrac, unul din ucenicii lui 
Zamolxe, despre care se spune că au puterea să te facă 
nemuritor. Acest trac spunea că doctorii greci au mare 
dreptate să facă observaţia de care pomenii. Dar, adăuga el, 
Zamolxe, regele nostru, care este Zeu, spune că precum nu se 
cade să încercăm a vindeca ochii fără să ne ocupam de cap, ori 
capul fără trup, tot astfel nu se cade a încerca să vindecăm 
trupul fără să vedem de suflet, şi că tocmai din pricina asta 
sunt multe maladii la care nu se pricep doctorii greci, fiindcă 
nu cunosc întregul de care ar fi necesar să se îngrijească. Căci 
dacă cesta ar merge rău, este peste putinţă ca partea să 

La aceasta adaugăm şi faptul că aproape toţi marii învăţaţi ai 
mai cunoscuţi fiind 

Aşa cum reiese din aceste izvoade, Geţia a fost într-o vreme, 
pierdută pentru noi în negurile istoriei, centrul spiritual şi 
cultural (civilizator) al lumii vechi. Dacă am privi cu luare 

el să învăţăm din el, am putea redeveni 
ceea ce am fost cândva. Numai că aceasta se poate doar prin 
revenirea la valorile fundamentale ale neamului nostru, nu prin 
adoptarea docilă a „normelor” europene sau americane, care ne 

neamul dacic care a băgat spaima 

“Triburile carpilor au fost atestate documentar şi 
arheologic pe teritoriul de astăzi al Moldovei, la est de 

ai precis Ptolemeu, în Geographia, îi atestă în jurul 
anul 140 pe carpi în teritoriul dintre Siret şi Prut, cu 
toate că descoperirile arheologice au extins teritoriul 

graful Ptolemeu arată că triburile carpilor se învecinau 
la sud cu zona de astăzi a Munteniei, ocupată temporar de 
sarmaţii roxolanii, în timp ce la nord se învecinau cu un alt trib 
dacic al costobocilor ce locuiau în zona Bucovinei de Nord de 

i a unor părţi din Ucraina. La vest carpii stăpâneau 

Triburile carpilor au fost deosebit de războinice. Carpii au 
invadat şi jefuit cu numeroase ocazii Imperiul Roman. Fie 
singuri, fie alături de goţii care, începând cu secolul al III- lea, 
au început să se aşeze printre ei. Războinicii carpi au supus sau 

au luat sub stăpânirea lor toate triburile dacice din est, formând 
o formidabilă confederaţie în colaborare cu goţii şi sarmaţii. 
”Informaţiile oferite de izvoarele scrise lasă să s
că, in prima jumătate a secolului III, carpii ocupau un loc de 
frunte între celelalte populaţii dacice libere din regiunile est
carpatice. Autoritatea lor este recunoscută, iar atacurile 
organizate impotriva Imperiului roman, la care îşi asocia
uneori pe sarmaţi şi pe goţi, sunt de o forţă rar întîlnită, mai 
ales până în vremea lui Filip Arabul (244
Ioniţă în lucrarea sa ”Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi”

După cum preciza şi Mircea Eliade în 
Ghenghis Han”, la daci existau confrerii războinice, prin care 
tinerii erau iniţiaţi şi ajungeau să se indentifice, mai ales în 
timpul luptei, cu un prădător totemic. În cazul dacilor fiind 
vorba de lup. Astfel, conform părerii marelui istoric al 
religiilor, ar fi existat şi războinici lup, tineri iniţiaţi care î
însuşeau furia şi sălbăticia, în luptă, a carnasierului luat ca 
animal totemic. 

Descoperirile arheologice au arătat că romanii i
carpi. Împăraţii romani, pentru a evita atacurile devas
carpilor, le-au oferit sume importante de bani, sub forma unor 
stipendii. Arheologii au descoperit numeroase tezaure carpice, 
cu monede romane, fie din jaf, dar mai ales plătit de romani 
drept ”taxă de protecţie” (după cum o confirmă 
istorice – n.n.).” http://adevarul.ro/locale/botosani/cine
daci-bagat-spaima-romani-stapaneau-teritoriu-urias
sume-enorme-sa-i-stie-linistiti-1_56bb5cb45ab6550cb8a7ce70/index.html

Surprize istorice: Istoricul bizantin Laonic 
Chalcocondil (sec XV) ne vorbe

DACII… din vremea lui

Jurn. Daniel ROXIN 

        Iată ce scria despre daci, acum 550 de ani, Laonic 
Chalcocondil, un istoric bizantin contemporan cu Vlad 
Țepeș și Ștefan cel Mare: 

ste acest neam, dacii, viteaz în ale războiului 
organizație cu legi nu prea bune; locuiește prin sate și e 
aplecat spre o viață mai mult păstorească.

Țara lor începând din Ardeal, Dacia peonilor, se întinde până 
la Marea Neagră. Întinzându-se spre mare, are de
fluviul Istru, iar la stânga țara așa
Peonodacia îi desparte un munte ce se întinde mult, numit al 
Brașovului. (…) 

Dacii însă au un grai asemănător cu al italienilor, dar stricat 
întru atâta și deosebit, încât italienii greu înțeleg ceva, când 
vorbele nu sunt exprimate deslușit, încât să prindă înțelesul, ce 
ar putea să spună. (…) 

E

istorieistorieistorieistorie    

Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020 

au luat sub stăpânirea lor toate triburile dacice din est, formând 
o formidabilă confederaţie în colaborare cu goţii şi sarmaţii. 
”Informaţiile oferite de izvoarele scrise lasă să se inţeleagă 
că, in prima jumătate a secolului III, carpii ocupau un loc de 
frunte între celelalte populaţii dacice libere din regiunile est-
carpatice. Autoritatea lor este recunoscută, iar atacurile 
organizate impotriva Imperiului roman, la care îşi asociază 
uneori pe sarmaţi şi pe goţi, sunt de o forţă rar întîlnită, mai 
ales până în vremea lui Filip Arabul (244-249).”, scria Ion 

”Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi”. 

După cum preciza şi Mircea Eliade în ”De la Zalmoxe la 
, la daci existau confrerii războinice, prin care 

tinerii erau iniţiaţi şi ajungeau să se indentifice, mai ales în 
timpul luptei, cu un prădător totemic. În cazul dacilor fiind 
vorba de lup. Astfel, conform părerii marelui istoric al 

fi existat şi războinici lup, tineri iniţiaţi care își 
însuşeau furia şi sălbăticia, în luptă, a carnasierului luat ca 

Descoperirile arheologice au arătat că romanii i-au îmbogăţit pe 
carpi. Împăraţii romani, pentru a evita atacurile devastatoare ale 

au oferit sume importante de bani, sub forma unor 
stipendii. Arheologii au descoperit numeroase tezaure carpice, 
cu monede romane, fie din jaf, dar mai ales plătit de romani 

(după cum o confirmă și sursele 
/locale/botosani/cine-fost-carpii-temutii-

urias-imparatii-romei-plateau-
1_56bb5cb45ab6550cb8a7ce70/index.html 

Surprize istorice: Istoricul bizantin Laonic 
Chalcocondil (sec XV) ne vorbește despre 

DACII… din vremea lui 

Jurn. Daniel ROXIN - Bucureşti 

Iată ce scria despre daci, acum 550 de ani, Laonic 
Chalcocondil, un istoric bizantin contemporan cu Vlad 

ste acest neam, dacii, viteaz în ale războiului și are o 
ție cu legi nu prea bune; locuiește prin sate și e 

ță mai mult păstorească. 

Țara lor începând din Ardeal, Dacia peonilor, se întinde până 
se spre mare, are de-a dreapta 
țara așa-numită Bogdania. De 

Peonodacia îi desparte un munte ce se întinde mult, numit al 

Dacii însă au un grai asemănător cu al italienilor, dar stricat 
și deosebit, încât italienii greu înțeleg ceva, când 

șit, încât să prindă înțelesul, ce 
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Mai pe urmă totuși (Baiazid) trimițând armate în Peonia 
(Ungaria) și Peonodacia (Transilvania), a jefuit țări
ce însă a mai trecut un timp, a pornit cu război asupra dacilor 
și a lui Mircea (cel Bătrân n.m.), domnul dacilor, învingându
că a fost pricina războiului și că a mers cu peonii la luptă în 
contra lui.” (Expuneri istorice / Laonic Chalcocondil)
citate: Tiparituriromanesti.wordpres.com 

În concluzie, citatele de mai sus pun în eviden
continuitatea geto-dacică pe aceste meleaguri… 
reprezintă doar o mică parte dintre probele acestei continuită

Epicur, un filozof cu mult înaintea epocii 
sale, a fost ţinta unei campanii de 
dezinformare în secolul III î. H.

         În secolul III î. H., filozoful grec Epicur a întemeiat o 
şcoală filozofică a cărei doctrină enunţa, printre altele, 
faptul că una dintre cheile fundamentale ale atingerii 
desăvârşirii (care era văzută ca un fel de „linişte” supremă) 
este „plăcerea” – pe care el o înţelegea în sensul plăc
rafinate, sufleteşti şi (în special) intelectuale şi o asocia cu 
ascetismul.  

e altfel, una dintre componentele învăţăturii sale era 
etica şi, în măsura în care îi putem reconstitui corect 
ideile din fragmentele textelor sale care s

până în prezent, această etică era foarte riguroasă. Când s
mutat la Atena, Epicur a cumpărat o grădină pentru a se întâlni 
cu discipolii săi şi astfel şcoala sa filozofică a ajuns să fie 
numită „şcoala din Grădină”.  

 

Epicur era de provenienţă modestă, era exilat şi era sărac, ori 
faptul că a avut îndrăzneala de a crea o şcoală filozofică în 
Atena – filosofia fiind considerată un prerogativ al „elitelor” 
i-a atras ura şi dispreţul acestora. În plus, Epicur era destul de 
critic şi, se pare, se exprima ironic, în modul în care se referea 
la diferiţi filosofi contemporani cu el, dar aceasta nu poate 
justifica faptul că secole la rând, atât el cât şi şcoala sa au fost 
invariabil defăimaţi, de parcă toţi ceilalţi filosofi ar fi avut o 
imensă aversiune faţă de el. Contemporanii săi îl calomniau şi 
îl insultau fără încetare, numindu-l cu fel şi fel de cuvinte 
peiorative, dintre care cel mai şocant este acela de porc. 

D
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și (Baiazid) trimițând armate în Peonia 
și Peonodacia (Transilvania), a jefuit țările. După 

ce însă a mai trecut un timp, a pornit cu război asupra dacilor 
și a lui Mircea (cel Bătrân n.m.), domnul dacilor, învingându-l, 

și că a mers cu peonii la luptă în 
contra lui.” (Expuneri istorice / Laonic Chalcocondil) Sursa 

În concluzie, citatele de mai sus pun în evidență cu claritate 
dacică pe aceste meleaguri… Și ele 

reprezintă doar o mică parte dintre probele acestei continuități! 

Epicur, un filozof cu mult înaintea epocii 
sale, a fost ţinta unei campanii de 
dezinformare în secolul III î. H. 

rec Epicur a întemeiat o 
şcoală filozofică a cărei doctrină enunţa, printre altele, 
faptul că una dintre cheile fundamentale ale atingerii 
desăvârşirii (care era văzută ca un fel de „linişte” supremă) 

pe care el o înţelegea în sensul plăcerii 
rafinate, sufleteşti şi (în special) intelectuale şi o asocia cu 

e altfel, una dintre componentele învăţăturii sale era 
etica şi, în măsura în care îi putem reconstitui corect 
ideile din fragmentele textelor sale care s-au păstrat 

în prezent, această etică era foarte riguroasă. Când s-a 
mutat la Atena, Epicur a cumpărat o grădină pentru a se întâlni 
cu discipolii săi şi astfel şcoala sa filozofică a ajuns să fie 

 

exilat şi era sărac, ori 
faptul că a avut îndrăzneala de a crea o şcoală filozofică în 

filosofia fiind considerată un prerogativ al „elitelor” – 
a atras ura şi dispreţul acestora. În plus, Epicur era destul de 

c, în modul în care se referea 
la diferiţi filosofi contemporani cu el, dar aceasta nu poate 
justifica faptul că secole la rând, atât el cât şi şcoala sa au fost 
invariabil defăimaţi, de parcă toţi ceilalţi filosofi ar fi avut o 

. Contemporanii săi îl calomniau şi 
l cu fel şi fel de cuvinte 

peiorative, dintre care cel mai şocant este acela de porc.  

„Şcoala din Grădină” a devenit, curând după întemeierea sa, 
ţinta a numeroase zvonuri defăimătoare
care s-ar fi petrecut, chipurile, acolo, iar principala ţintă a 
calomniilor era chiar Epicur. Se vorbea despre cele mai 
desfrânate orgii sexuale, că se împreunau trupeşte fără încetare, 
că beau şi mâncau ca porcii etc.  

Aparent paradoxal, în ciuda faptului că era atât de ponegrită şi 
că Epicur însuşi era atât de dispreţuit şi calomniat, „şcoala din 
Grădină” avea un foarte mare succes şi nu înceta să câştige 
adepţi. Proasta reputaţie a lui Epicur îl asocia cu promovarea 
unui cult cvasi-orgiastic al excesului şi cu anumite practici 
sectare. De exemplu, stoicii (principala şcoală rivală) l
stigmatizat, fără însă să investigheze faptele reale. Ba mai mult, 
au „creat” ei înşişi dovezi false care să demonstreze, chipurile, 
faptele pentru care îl acuzau. A rămas notorie în istorie „opera” 
lui Diotimos, un stoic care a compus el însuşi 50 de scrisori cu 
caracter obscen, pe care le-a făcut publice atribuindu
Epicur, pentru a-l discredita.  

Iată doar câteva dintre calomniile la adresa
cu femeile de la şcoala sa, îşi prostituează fratele, vomită din 
cauza exceselor, îi plac obscenităţile, se dedă practicilor 
sectare, preia filosofia altora, nu e cetăţean atenian... Adevărul 
istoric era însă altul. La şcoala lui Epic
aceasta nu se făcea în scopul „desfătărilor orgiastice”, ci pentru 
a le da o şansă la învăţătura filosofică. Şcoala asigura 
cheltuielile pentru mâncare şi, cu toate că istoric sunt pomenite 
şi banchete rafinate, totuşi Epicur a ră
„dieta” compusă din apă şi pâine. Se ştie că opera sa a fost 
vastă, dar prea puţin s-a păstrat din aceasta pentru a ne 
pronunţa asupra măsurii în care el s-a inspirat din lucrările lui 
Democrit.  

Competiţia dintre diferitele şcoli filozof
curentă la vremea respectivă, de ce a luat oare o amploare atât 
de mare şi o direcţie atât de stranie în cazul lui Epicur? Ce 
făcea el de fapt şi ce vină avea? Epicur trăia şi „predica” un 
hedonism ascetic similar ordinelor călugăreşti. 
şi simplu, cu mult înaintea epocii sale, căci altfel nu ne putem 
explica înverşunarea cu care a fost atacat. Criticile şi blamările 
care îl vizau nu exprimau decât conflictele interioare şi 
refulările celor care le emiteau, căci nu aveau,
corespondenţă reală.  

Odată cu trecerea timpului, Epicur a fost „reabilitat” prin 
studierea atentă atât a textelor istorice, cât şi a fragmentelor din 
lucrările sale care s-au păstrat. Din aceste studii relativ recente 
reiese că Epicur nu se face vinovat de niciuna dintre acuzele 
care i-au fost aduse şi că atât el, cât şi cei care l
fost adepţi ai unei etici exigente, care punea la loc de frunte 
raţiunea, voinţa, cultura, discernământul. În timp ce în 
percepţia publică a vremii „Grădina” era asociată cu 
desfrânarea sexuală şi cu perversiunile, în realitate aceasta 
oferea un cadru liniştit, echilibrat şi rafinat pentru aprofundarea 
filozofiei, iar relaţiile dintre cei care o frecventau erau 
armonioase şi prieteneşti, lipsite de ten
atribuia. (Mai mult, se pare că unii contemporani îi ironizau pe 
epicurieni pentru că erau „eunuci”.) 
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„Şcoala din Grădină” a devenit, curând după întemeierea sa, 
ţinta a numeroase zvonuri defăimătoare privitoare la faptele 

ar fi petrecut, chipurile, acolo, iar principala ţintă a 
calomniilor era chiar Epicur. Se vorbea despre cele mai 
desfrânate orgii sexuale, că se împreunau trupeşte fără încetare, 

oxal, în ciuda faptului că era atât de ponegrită şi 
că Epicur însuşi era atât de dispreţuit şi calomniat, „şcoala din 
Grădină” avea un foarte mare succes şi nu înceta să câştige 
adepţi. Proasta reputaţie a lui Epicur îl asocia cu promovarea 

orgiastic al excesului şi cu anumite practici 
sectare. De exemplu, stoicii (principala şcoală rivală) l-au 
stigmatizat, fără însă să investigheze faptele reale. Ba mai mult, 
au „creat” ei înşişi dovezi false care să demonstreze, chipurile, 

care îl acuzau. A rămas notorie în istorie „opera” 
lui Diotimos, un stoic care a compus el însuşi 50 de scrisori cu 

a făcut publice atribuindu-i-le lui 

Iată doar câteva dintre calomniile la adresa lui Epicur: se culcă 
cu femeile de la şcoala sa, îşi prostituează fratele, vomită din 
cauza exceselor, îi plac obscenităţile, se dedă practicilor 
sectare, preia filosofia altora, nu e cetăţean atenian... Adevărul 
istoric era însă altul. La şcoala lui Epicur erau admise femei, iar 
aceasta nu se făcea în scopul „desfătărilor orgiastice”, ci pentru 
a le da o şansă la învăţătura filosofică. Şcoala asigura 
cheltuielile pentru mâncare şi, cu toate că istoric sunt pomenite 
şi banchete rafinate, totuşi Epicur a rămas faimos pentru 
„dieta” compusă din apă şi pâine. Se ştie că opera sa a fost 

a păstrat din aceasta pentru a ne 
a inspirat din lucrările lui 

Competiţia dintre diferitele şcoli filozofice era o practică 
curentă la vremea respectivă, de ce a luat oare o amploare atât 
de mare şi o direcţie atât de stranie în cazul lui Epicur? Ce 
făcea el de fapt şi ce vină avea? Epicur trăia şi „predica” un 
hedonism ascetic similar ordinelor călugăreşti. Probabil era, pur 
şi simplu, cu mult înaintea epocii sale, căci altfel nu ne putem 
explica înverşunarea cu care a fost atacat. Criticile şi blamările 
care îl vizau nu exprimau decât conflictele interioare şi 
refulările celor care le emiteau, căci nu aveau, faptic, nicio 

Odată cu trecerea timpului, Epicur a fost „reabilitat” prin 
studierea atentă atât a textelor istorice, cât şi a fragmentelor din 

au păstrat. Din aceste studii relativ recente 
face vinovat de niciuna dintre acuzele 

au fost aduse şi că atât el, cât şi cei care l-au urmat, au 
fost adepţi ai unei etici exigente, care punea la loc de frunte 
raţiunea, voinţa, cultura, discernământul. În timp ce în 

Grădina” era asociată cu 
desfrânarea sexuală şi cu perversiunile, în realitate aceasta 
oferea un cadru liniştit, echilibrat şi rafinat pentru aprofundarea 
filozofiei, iar relaţiile dintre cei care o frecventau erau 
armonioase şi prieteneşti, lipsite de tenta sexuală care li se 
atribuia. (Mai mult, se pare că unii contemporani îi ironizau pe 
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În felul său, trecerea timpului a făcut în acest caz dreptate. 
Calomniatorii lui Epicur au căzut în uitare, iar unii dintre ei 
sunt cunoscuţi doar prin faptul că l-au calomniat. În schimb, 
Epicur este considerat acum unul dintre cei mai de seamă 
filosofi ai antichităţii. El a rămas, după trecerea a mai mult de 
două milenii, celebru; în prezent, Epicur este chiar foarte mult 
apreciat. Despre Diotimos, însă, nimeni nu-şi mai aminteşte. Se 
pare că singurul aspect reţinut de istorie despre el este faptul că 
este autorul acelei abominabile falsificări a scrisorilor atribuite 
lui Epicur. Faptul este cu atât mai ruşinos şi mai demn de 
dispreţ cu cât Diotimos era stoic, iar stoicii predicau virtutea şi, 
chipurile, îi atribuiau o importanţă crucială.  

Ceea ce s-a petrecut cu Epicur – indiferent cum au numit 
aceasta contemporanii săi – este dezinformare. De altfel, acesta 
este primul caz (din punct de vedere istoric) riguros documentat 
pe care l-am regăsit asupra folosirii dezinformării pentru a 
distruge un grup de factură spirituală. Acestea se petreceau în 
secolul III î. Hr. Cât de puţin s-au transformat oamenii de 
atunci şi până acum? Regăsim în povestea lui Epicur şi în 
campania de dezinformare a cărei ţintă a fost „şcoala din 
Grădină” foarte multe elemente care sunt dureros de familiare. 
Ele se folosesc şi în prezent, în campaniile de dezinformare 
îndreptate împotriva unor şcoli spirituale.  

Sfinții Brâncoveni 

           Plenipotențiarul venețian la Țarigrad, Andreea 
Memno, a fost de față în ziua de 15 august 1714, de 
Adormirea Maicii Domnului, la scena execu
Constantin Brâncoveanu Vodă și a membrilor familiei sale, 
uciși din porunca sultanului Ahmet.  

n scrisoarea sa către dogele Veneției el raportează astfel: 
«Duminică 15 august 1714 s-a tăiat capul bătrânului 
principe al Valahiei, tuturor fiilor lui și unui boier care îi 

era vistiernic pe nume Văcărescu».” 

 În dimineața zilei de 15 august 1714, sultanul Ahmet se puse 
într-un caic împărătesc și veni la seraiul zis foișorul Ialikiacs, 
pe canalul Mării Negre, în fața căruia era o mică piață, unde au 
adus pe Brâncoveanul Voievod și pe cei patru băieți: 
Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ienache Văcărescu, 
i-au pus în genunchi unul lângă altul, la oarecare depărtare, un 

Î
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15 august 1714, sultanul Ahmet se puse 
și veni la seraiul zis foișorul Ialikiacs, 

ța căruia era o mică piață, unde au 
și pe cei patru băieți: 

și sfetnicul Ienache Văcărescu, 
au pus în genunchi unul lângă altul, la oarecare depărtare, un 

gâde le-a scos căciulile din cap și sultanul i
haini. Apoi le deteră voie a face o scurtă rugăciune. Înainte de a 
se ridica securea asupra lor, fură întreba
turci și atunci vor fi iertați. Glasul cel înăbușit de credință al 
bătrânului Brâncoveanu răsună și zise, înspăimântat de această 
insultă: «Fiii mei! Iată, toate avuțiile și tot ce am avut, am 
pierdut. Să nu ne pierdem însă sufletele! Sta
bărbătește, dragii mei, și nu băgați de seamă la moarte: Priviți 
la Hristos, Mântuitorul nostru, care a răbdat pentru noi 
ce moarte de ocară a murit; credeți tare întru aceasta și nu vă 
mișcați, nici vă clătiți din credința cea pravoslavnică pentru 
viața și lumea aceasta.»”  

 „Sultanul Ahmet, la auzul acestor cuvinte se făcu ca un leu 
turbat și porunci să li se taie capetele. Gâdele înfiorător ridică 
securea și capul marelui vistiernic Văcărescu se rostogoli pe 
pământ. Când gâdele ridică securea la capul feciorului celui 
mai tânăr, Beizadea Mateiaș, numai de 16 ani, acesta se îngrozi 
de spaimă. Sărmanul copilaș, văzând atâta sânge de la frații lui 
și de la Văcărescu, se rugă de sultan să
va face turc. Însă părintele său înfruntă pe fiul său 
«Mai bine mori în legea creștinească decât să te faci păgân, 
lepădându-te de Iisus Hristos, pentru a trăi câ
pe pământ». Copilașul a ascultat și, ridicând capul, cu glas 
îngeresc zise gâdelui: «VREAU SĂ MOR CRE
LOVEȘTE!» În urmă ucise și pe Brâncoveanu. Gâdele stropit 
de sângele creștinesc, face un salut sultanului și se retrage. 
Sultanul, însoțit de plenipotențiarii Germaniei, Rusiei, Angliei, 
se ridică să plece. Văzându-i cu ochii în lacrimi, spuse sultanul 
că regretă acum ceea ce a săvârșit.” 

 

Palatul Administrativ din Timişoara
 
 

      Prof. Matei DRAGOŞ 

 Bănăţean din Timişoara

       Mica Vienă”, “inima Banatului”, “ora
“orașul florilor” - sunt doar câteva din numele cu care 
locuitorii și turiștii deopotrivă obișnuiesc să alinte 
Timișoara.  

i pe bună dreptate! Departe de a fi ora
construcții fără identitate, Timișoara se încăpățânează să le 
ofere tuturor celor care îi străbat străzile propriul lor col

de rai fie că asta înseamnă piațete cu un aer boem, clădiri și 
palate înrădăcinate în istorie, poduri care alunecă romantic 
peste apusuri, parcuri peste care domnesc mii de soiuri de flori 
și de copaci sau cluburi în care muzica nu are somn. În anul 
1716, după victoria asupra turcilor de la Petrovaradin (astăzi 
Novi-Sad), prinţul Eugeniu de Savoya (1663
străluciţii comandanţi militari ai Casei de Habsburg, a decis 
cucerirea cetăţii Timişoara şi a regiunii învecinate acesteia care 
timp de 164 de ani a fost parte a Imperiului Otoman. Decizia 

Ș
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fusese motivată de poziţia  strategică a cetăţii, probată în cursul 
conflictelor militare din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. În 
anul 1718, prin tratatul de pace de la Passarowitz (astăzi, 
localitate în Serbia) cetatea Timişoara şi cea mai parte a 
Banatului au intrat sub stăpînirea Casei de Habsburg. Împăratul 
Carol al VI-lea a semnat decretul de înfiinţare a Administraţiei 
Banatului, Timişoara devenind capitala uneia dintre noile 
provincii imperiale. Până în anul 1751 structurile 
administrative au fost militare, iar guvernatorii au avut o dublă 
funcţie: una militară şi una civilă. Primul general comandant şi 
guvernator al Administraţiei Banatului a fost Claudius 
Florimond conte Mercy d’Argenteau, cunoscut şi sub numele 
de contele Mercy (1716-1734). În perioada cuprinsă între anii 
1751-1778, oraşul a avut o administraţie civilă. Cel dintîi 
preşedinte civil al Administraţiei Banatului a fost Don 
Francesco de Paula Ramon, conte Vilana Perlas, marchiz de 
Perlas, cunoscut sub numele de contele de Vilana Perlas (1753-
1768). 

 

Comparativ cu perioada în care oraşul s-a aflat sub stăpînire 
otomană (1552-1716), Casa de Habsburg a impus o concepţie 
urbanistică mai riguros planificată, avînd o reţea stradală 
rectangulară în care au fost construite pieţele reprezentative ale 
oraşului. Pe tot parcursul secolului al XVIII-lea, în perimetrul 
acestora s-au proiectat şi s-au construit imobile. A fost timpul 
în care Timişoara şi-a definit personalitatea printr-o arhitectură 
în stilul barocului Europei Centrale. Între caracteristicile 
imobilelor oraşului baroc se numără şi ierarhizarea spaţială a 
clădirilor: parterul ocupat de spaţii administrative sau 
comerciale; zona de locuit orientată spre stradă; culoare boltite 
pentru accesul spre anexele din curţile interioare. Imobilele au 
parter sau parter cu etaj, o siluetă echilibrată, compusă din 
faţade simetrice, structurate vertical şi orizontal de pilaştri, 
rezalite sau cornişe. 

Acestor rigori arhitecturale li se supune şi Palatul Vechii 
Prefecturi din Timişoara, cunoscut mai tîrziu sub denumirea de 
Palatul Baroc. Aidoma celorlalte construcţii de secol al XVIII-
lea, el face parte din programul de modernizare edilitară 
dezvoltat în regiunile nou încorporate de Casa de Habsburg. El 
simboliza puterea imperială. De-a lungul vremii, pînă după al 
doilea război mondial, Palatul Baroc a găzduit la parter sediul 
administrativ, iar la etajele I şi II, locuinţele funcţionarilor 
administraţiei. În cei aproape 300 de ani de existenţă, Palatul 
Baroc şi-a schimbat de mai multe ori denumirea în funcţie de 
politicile dominante şi de reorganizarea administrativă a 
oraşului. Construcţia s-a realizat în etape, o dată cu Piaţa 
Principală, Piaţa Dom-ului, astăzi, Piaţa Unirii. Aceasta a dat 
configuraţia oraşului în secolul al XVIII-lea. Cu toate că abia în 

anul 1751 a avut loc separarea administraţiei camerale de cea 
militară şi instituirea funcţiei de preşedinte civil al Banatului, 
deja  în anii 1730-1740 inginerii militari austrieci au propus 
construirea unei reşedinţe care să aparţină guvernatorului civil, 
reşedinţă ce trebuia gîndită în relaţie cu Piaţa. În aceeaşi 
perioadă au fost stabilite amplasamentele Domului Romano-
Catolic (construit în anii 1736-1772), a Bisericii Episcopale 
Ortodoxe (construită în anii 1744-1748), precum şi al 
monumentului Sfintei Treimi (realizat în anul 1740). 

 

 Palatul administrativ în 1920 

Pentru Palatul Preşedintelui s-a ales latura sudică a Pieţei, teren 
pe care în anii 1733-1735 existau clădirea Oficiului Minier şi, 
învecinată acesteia, Casieria Militară. Din cele două imobile, 
unite prin supraetajare, s-a pornit construcţia Palatului Baroc. 
La început, încăperile dinspre Piaţa Dom-ului erau de mai mică 
importanţă şi aceasta pentru că terenul pe care a fost construită 
Piaţa a fost unul mlăştinos, purtînd urmele ramificaţiilor 
canalului Bega. Accesul principal se făcea prin portalul cu 
mascarón, situat pe latura vestică a clădirii şi care astăzi se 
păstrează sub formă de fereastră. 

În anul 1752, Casa Camerală Veche, denumită astfel după 
funcţia pe care a avut-o în timpul administraţiei mixte 
germano-sîrbeşti a oraşului, era o clădire cu  parter şi două 
etaje. În spate, spre curte, avea ca anexe cîteva grajduri şi 
depozite. Parterul fusese al Administraţiei Cancelariei 
Banatului şi al Serviciului Casieriei Militare. 

În anul 1754, Casa Camerală Veche a fost amenajată ca 
reşedinţă a celui dintîi preşedinte al administraţiei civile, 
contele de Vilana Perlas, cunoscută pentru un timp sub numele 
de Casa/Palatul Preşedintelui. Acestuia i s-a aranjat locuinţa în 
încăperile de la etaje, parterul revenind serviciilor de cancelarie 
şi de expediţie. Latura clădirii situată înspre Piaţă a fost extinsă, 
construindu-se portalul ce se păstrează pînă astăzi. În 
compoziţia lui intră arcul în formă de mîner de coş, evidenţiat 
de un coronament cu profil simplu şi de o ghirlandă clasică 
inpirată de barocul imperial. Faţada Palatului are o somptuoasă 
decoraţie barocă, în care alternează două tipuri de împletituri 
desfăşurate la nivelul pilaştrilor, al parapetelor şi al 
coronamentelor ferestrelor. 

În anul 1774, Casa Preşedintelui s-a extins cu reluarea ,,în 
oglindă” a corpului existent, dobîndnd astfel o a doua curte 
interioară, la care accesul se făcea printr-un culoar boltit. La 
nivelul faţadei, fastuoasa decoraţie provenind din faza iniţială a 
construcţiei este simplificată prin folosirea unui singur motiv 
vegetal, aplicat însă la nivelul pilaştrilor. 

istorieistorieistorieistorie    
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În contextul în care Viena a decis în 1778 reorgan
regiunii, punînd-o sub coordonarea Consiliului administrativ al 
Ungariei, vechile districte devenind comitate,Palatul Baroc 
avea să continue să-şi joace rolul sub denumirea de Casa 
Comitatului. Aici va fi sediul subprefectului, al funcţionarilor 
comitatului şi arestul pentru delictele civile, iar în aripa veche, 
la parter, Contabilitatea Camerală. 

Între anii 1849-1861 în nou înfiinţata regiune autonomă 
Voivodina Sârbească şi  Banatul Timişan, Palatul Baroc a 
devenit sediul administraţiei care în acel deceniu a fost direct 
subordonată Vienei. Cu excepţia unor lucrări de reparaţii şi 
zugrăvire în culoarea gri, lucrări executate în anul 1858, nu s
intervenit în chip major asupra clădirii. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea,Palatul Baroc a suferit o 
transformare, ajungînd la forma de astăzi. Modificarea ei a fost 
realizată în acord cu gustul epocii, unul tributar timpului, ceea 
ce vrea să spună că orice intervenţie asupra unei clădiri trebuia 
făcută prin înnoire şi prin găsirea unui stil reprezentativ pen
arhitectura contemporană. De unde şi ignorarea moştenirilor 
baroc. Stilul secolului al XVIII-lea, denumit ,,banalul stil 
Zopf”, fusese considerat desuet. Prin urmare, s
restaurare prin aşa-numita ,,purificare stilistică”. Ea a fost 
executată în anii 1885-1886 de către Jakob
(1855-1928), arhitect şi constructor originar din Cernăuţi.

În urma intervenţiilor, a fost demolat corpul care separa cele 
două curţi interioare. Acoperişul dinspre Piaţă a fost mansardat, 
iar încăperile au fost recompartimentate. Decoraţia barocă a 
fost eliminată de pe faţadă. Decorul în relief de tencuială a 
dispărut, ferestrele primind ancadramente rectangulare cu 
coronamente identice. Prin tratarea faţadei s-a încercat, fără să 
fie finalizată, o decoraţie sgraffitoce urma să îmbrace panourile 
aticului şi parapetele ferestrelor. 

Având intenţia de a apropia imagineaPalatului Baroc de 
specificul neorenaşterii franceze, în spiritul căreia arhitectul 
Jakob Klein a conceput amintita intervenţie, proiectul a inclu
bogată decoraţie de feronerie concretizată prin cele două 
portdrapele din exterior. Ele au fost realizate sub formă de 
grifoni şi flanchează colţurile dinspre Piaţă ale clădirii.

După cel de-al doilea război mondial, în Palatul Baroc a 
funcţionat Facultatea de Agronomie din cadrul Politehnicii din 
Timişoara, devenită ulterior Universitatea de Agronomie şi 
Medicină Veterinară <Banatul>. 

Începute în anul 1983, cele mai recente lucrări de restaurare ale 
Palatului Barocau avut ca rezultat o parţială dare în
anul 2006, urmând ca acestea să fie continuate de echipele de 
proiectanţi şi de constructori ale căror intervenţii sînt 
coordonate de Ministerul Culturii. Situat în centrul istoric al 
oraşului, într-o Piaţă a cărei arhitectură este la rîndul 
de stilul baroc, Palatul Baroc adăposteşte astăzi Muzeul de Artă 
Timişoara, o instituţie de referinţă a vieţii culturale 
contemporane adăpostind valori artistice locale, naţionale şi 
universale şi atrăgînd numeroşi vizitatori. 
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În contextul în care Viena a decis în 1778 reorganizarea 
o sub coordonarea Consiliului administrativ al 

Ungariei, vechile districte devenind comitate,Palatul Baroc 
şi joace rolul sub denumirea de Casa 

Comitatului. Aici va fi sediul subprefectului, al funcţionarilor 
itatului şi arestul pentru delictele civile, iar în aripa veche, 

1861 în nou înfiinţata regiune autonomă 
Banatul Timişan, Palatul Baroc a 

deceniu a fost direct 
subordonată Vienei. Cu excepţia unor lucrări de reparaţii şi 
zugrăvire în culoarea gri, lucrări executate în anul 1858, nu s-a 

lea,Palatul Baroc a suferit o 
sformare, ajungînd la forma de astăzi. Modificarea ei a fost 

realizată în acord cu gustul epocii, unul tributar timpului, ceea 
ce vrea să spună că orice intervenţie asupra unei clădiri trebuia 
făcută prin înnoire şi prin găsirea unui stil reprezentativ pentru 
arhitectura contemporană. De unde şi ignorarea moştenirilor 

lea, denumit ,,banalul stil 
Zopf”, fusese considerat desuet. Prin urmare, s-a propus o 

numita ,,purificare stilistică”. Ea a fost 
1886 de către Jakob-Jacques Klein 

1928), arhitect şi constructor originar din Cernăuţi. 

În urma intervenţiilor, a fost demolat corpul care separa cele 
două curţi interioare. Acoperişul dinspre Piaţă a fost mansardat, 

ost recompartimentate. Decoraţia barocă a 
fost eliminată de pe faţadă. Decorul în relief de tencuială a 
dispărut, ferestrele primind ancadramente rectangulare cu 

a încercat, fără să 
sgraffitoce urma să îmbrace panourile 

Având intenţia de a apropia imagineaPalatului Baroc de 
specificul neorenaşterii franceze, în spiritul căreia arhitectul 
Jakob Klein a conceput amintita intervenţie, proiectul a inclus o 
bogată decoraţie de feronerie concretizată prin cele două 
portdrapele din exterior. Ele au fost realizate sub formă de 
grifoni şi flanchează colţurile dinspre Piaţă ale clădirii. 

al doilea război mondial, în Palatul Baroc a 
tatea de Agronomie din cadrul Politehnicii din 

Timişoara, devenită ulterior Universitatea de Agronomie şi 

Începute în anul 1983, cele mai recente lucrări de restaurare ale 
Palatului Barocau avut ca rezultat o parţială dare în folosinţă în 
anul 2006, urmând ca acestea să fie continuate de echipele de 
proiectanţi şi de constructori ale căror intervenţii sînt 
coordonate de Ministerul Culturii. Situat în centrul istoric al 

o Piaţă a cărei arhitectură este la rîndul ei marcată 
de stilul baroc, Palatul Baroc adăposteşte astăzi Muzeul de Artă 
Timişoara, o instituţie de referinţă a vieţii culturale 
contemporane adăpostind valori artistice locale, naţionale şi 

și naturală a Banatului 

șoara, 1943. 

Munteanu, Ioan, Munteanu, Rodica, Timișoara. Monografie
Timișoara, 2002. 
Opriș, Mircea, Timișoara. Mică monografie urbanistică
București, 1987. 
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Rezumat: Născut la 25 martie 1736, decedat la 7 
ianuarie 1807, Alexandru Ioan Ypsilanti, a urmat studii 
strălucite la Constantinopole şi Padova apoi  a urmat un 
traseu diplomatic interesant, fiind un pasionat de istorie, 
fizică, medicină şi geografie, Ajungând domn al Moldovei şi 
Munteniei a introdus reforme în toate domeniil
învăţământ. 
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letters. 

Abstract: Born on March 25, 1736, passed away on 
January 7, 1807, Alexandru Ioan Ypsilanti, he followed 
brilliant studies in Constantinople and Padua, then followed an 
interesting diplomatic route, being a passionate of history, 
physics, medicine and geography, becoming ruler of Moldova 
and Muntenia, introduced reforms in all areas including 
education. 

n vara anului 1903, împăratul austro
plantat în faţa Școlii  Surorilor „Notre Dame”, 3 puieţi de 
plantani, în cinstea celor 3 întemeietori ai acestei unităţi 

şcolare : 

1. Maria Theresia Walburga Amalia Christina (1717

2. Joseph Benedikt August Johannes Anton Michael Adam 
(1741-1790). 

3. Alexandros Ioannis Ipsilantos (1736

Dacă primii doi sunt foarte bine cunoscuţi, m
gândit să mă opresc la al III-lea ctitor al Colegiului Naţional 
Bănăţean: Alexandru Ioan Ypsilanti. 

Alexandru Ioan Ypsilanti,  născut la 25 martie 1736, 
ȋn localitatea Contantinopole , fiind copilul lui Ioan Ypsilanti 
din Trapezunt şi Smaranda Mamona din Peloponez. 

Î
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strălucite la Constantinopole şi Padova apoi  a urmat un 
traseu diplomatic interesant, fiind un pasionat de istorie, 
fizică, medicină şi geografie, Ajungând domn al Moldovei şi 
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Keywords: Constantinople, studies, public functions, 

Abstract: Born on March 25, 1736, passed away on 
January 7, 1807, Alexandru Ioan Ypsilanti, he followed 
brilliant studies in Constantinople and Padua, then followed an 
interesting diplomatic route, being a passionate of history, 
physics, medicine and geography, becoming ruler of Moldova 
and Muntenia, introduced reforms in all areas including 

n vara anului 1903, împăratul austro-ungar, Franz Iosif a 
colii  Surorilor „Notre Dame”, 3 puieţi de 

plantani, în cinstea celor 3 întemeietori ai acestei unităţi 

Maria Theresia Walburga Amalia Christina (1717-1780). 

Joseph Benedikt August Johannes Anton Michael Adam 

ros Ioannis Ipsilantos (1736-1807). 

Dacă primii doi sunt foarte bine cunoscuţi, m-am 
lea ctitor al Colegiului Naţional 

Alexandru Ioan Ypsilanti,  născut la 25 martie 1736, 
tantinopole , fiind copilul lui Ioan Ypsilanti 

din Trapezunt şi Smaranda Mamona din Peloponez.  
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Tânărul Alexandru a  primit o educaţie aleasă din 
parte părinţilor, deoarece a studiat la ȋnalte şcoli publice din 
Imperiul Otoman şi Italia: 

• Şcoala Neamului din Constantinopole (1743-1755). 

• Universitatea din Padova (1755-1759), unde a fost 
licentiat, în istorie-geografie şi a luat doctoratul în ştiinţe. 

 După terminarea studiile, Alexandru Ioan Ypsilanti a 
intrat ȋn  politică, unde deţinut funcţii publice: 

 • Postelnic ȋn Moldova ( 29 august 1758- 31 august 
1761). 

• Capuchehaie la Constantinopole pentru Valahia (1 
septembrie 1761- 9 noiembrie 1769). 

• Locţiitor de Dragoman ( 10 noiembrie 1769- 2 
martie 1774). 

• Dragoman (2 martie- 1 iulie 1774)/ 

• Mare Dragoman (2 iulie – 14 septembrie 1774). 

 •Domn al Munteniei (1 septembrie 1774- 7 ianuarie 
1782, 30 august 1796- 11  noiembrie 1797) domn al Moldovei ( 
30 decembrie 1786- 12 aprilie 1788) şi administrator al 
Coroanei otomane (1 ianuarie 1797- 20 decembrie 1806). 
Datorita intrigilor din Fanar, Alexandru Ypsilanti a fost 
decapitat in 7 ianuarie 1807, fiind ingropat crestineşte, în 
interiorul Bisericii  din Nicomedia. 

În cele două state româneşti, Alexandru Ypsilanti a 
luat o serie de de măsuri, care a modernizat din temelii 
societatea românească, având  puternice influenţe în 
Transilvania şi Bucovina 

In domeniul educaţional, Alexandru Ioan Ypsilanti a 
luat numeroase măsuri de reorganizare a ȋnvăţământului 
românesc ȋn limba română. Subscriu,  ȋn limba română,deoarce  
ȋn secolul al XVIII-lea, elevii ȋnvăţau şi citeau ȋn limbile latină, 
greacă şi chilirică! Alexandru Ioan Ypsilanti, sub influenţa 
iluminismului european-deşi era grec de origine- a impus ȋn 
ȋnvăţământul românesc, folosirea limbii române!!!! Voi reda 
mai jos, o mică succesiune  a primei legi a educaţiei, din spatiu 
românesc, care a fost ca un model pentru ,,Reforma şcolilor,, a 
ȋmparatului austriac Iosf II ȋn Transilvania. 

Desigur şi situaţia internaţională, favoriza iniţierea de 
reforme, ȋn şcolile din spaţiul românesc! 

Primind domnia Munteniei, după ȋncheierea păcii din 
1774, Alexandru Ioan Ypsilanti va satisface nevoile culturale 
ale societăţii româneşti, prin reformele sale privind 

ȋnvăţământul românesc din Țara Românească, Moldova, cu 
influenţe asupra celorlalte provincii româneşti. 

Condiţiile istorice, dezvoltarea economică si nevoia de a 
avea oameni pregătiţi în administraţia statului, au permis lui 
Alexandru Ypsilanti, să reorganizeze învăţământul românesc 
din Muntenia. Numai că reorganizarea învăţământului 
românesc din Muntenia a întâmpinat greutăţi, din toate punctele 
de vedere : 

• nu erau spaţii pentru şcoli. 
• nu exista mobilier şcolar. 
• lipsa personal didactic calificat. 
• personal didactic necalificat, format din preoţi şi călugări. 
• nu exista un buget pentru învăţământ. 
• indiferenţa autorităţilor locale. 

Totuşi , Alexandru Ypsilanti, nu a cedat, în faţa acestor 
greutăţi, militând încâ de la venirea pe tron, pentru un 
învăţământ de calitate, în Muntenia, interesându-se de situaţia 
ei. 

Primind domnia Munteniei, după incheierea pacii de la 
Kuciuc-Kainargi  (10/21 iulie 1774), noul domn, a dorit ca 
prima măsură sa fie reorganizarea învăţământului românesc. În 
acest sens, la intrarea în Bucureşti, noul domnitor a trimis o 
adresă catre Grigore al II-lea , Mitropolitul Ungro-Vlahiei, 
solicitând informaţii despre învăţământul românesc din 
Muntenia.  

În acest sens , am descoperit un inedit document , despre 
cererile domnitorului, privind situaţia învăţământului 
românesc.Potrivit documentului, datat pe 1 februarie 1775, 
descoperit la Arhivele Statului din Bucureşti, noul domnitor , 
Alexandru Ypsilanti, cerea 

 ,,...... Asemenea ş pentru şscoala slovenească, ce 
învăţătură le da, şi leafa dascălilor de unde şi câte câ li să 
dă...... După aceea să faci presfinţia ta cercetare dă starea dă 
acum la ce rânduială să află, atâ elinească cât şi slovenească, 
câţi dascali sănt şi dă sănt buni invăţaţi şi dă să silesc spre 
procopseala ucenicilor, căţi ucenici au ce învăţături le 
paradesesc anume, cum am zis mai sus, căte căta leafă să dă 
dascalilor, de unde anume, şi de au şcoale la ce locuri anume. 

De toate cercetănd preasfiinţia ta, cu anafora sa înştiintezi 
domnii mele. 

Tolico pisah gospodstvo-mi, 1775,  februarie 1, Biv vtori 
logofăt,,1 

Răspunsul mitropolitului se ştie doar din informaţii 
indirecte, posibil pe 11 februarie 1775, dar nu am găsit concret 
acel document.  

                                                             

1 . Arhivele Statului Centr. Mitropolia TR, manuscris , 141, f.121; Arhivele 
St.Bucuresti, Diplomatice, Nr 51. 
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Primind răspunsul, domnitorul a iniţiat prima lege de 
organizare. Prin Hrisovul domnesc din 17 martie 1775, 
domnitorul reorganiza , din temelii, învăţământul românesc din 
Muntenia. 

Hrisovul domnesc din 17 martie 1775, autoriza înfiinţarea 
de şcoli elementare în limbile slavonă şi româna, numai în 
capitalele de judeţ.  

Redau mai jos hrisovul de înfiinţare a şcolilor publice 
elementare : 

,,  Io Alexandru Ioan Ipsilant voevod cu mila lui Dumnezeu 
domn şi oblădoitor a toată Ungrovlahiia. 

Nici un lucru nu iaste care să pricinuiască podoaba cea de 
apururea la politiile cele mai deosebite decât învăţătura şi 
aflarea ştiinţelor, de vreme ce aceasta iaste podoaba cea 
adevărată a sufletului, aceasta luminează  mintea cu cunoştinţa 
şi privirea fiinţelor , aceasta îndreptează ethile şi bine 
orănduieşte faptele şi nu sistima politicească i împodobeşte şi o 
înfrumuseţează , ci mai vărtos cea bisericească şi în scurt timp 
toate printr-însa să orănduiesc şi să ţin . 

Pentru aceia şi toate cetăţile cele bine prăvăluite făcănd 
providenţă de acest bine de obşte folositoriu sistescu şi 
întemeiază cu totul cuvinciiosul mijloc luminate academii de 
ştiinţ .Văzut lucru este cum că, şi fapta milostenii cei de la 
obşte la locuri scăpătate şi vrednice de a să ajutori iaste 
dinceale trebuincioase a să lucra pururea ca un plăcut lui 
Dumnezeu şi pricinuitoriu de multe bune răsplătiri. 

Pentru aceea pe lăngă toate celelalte ce să urmate la 
folosul de obşce ce să află supt stăpănirea noastră a cărora şi 
a grijii este de trebuinţă şi ostennelile noastre sănt neîncetate , 
luând grijă mare şi pentru întărirea şbuna stare acestor doao 
de obşte folositoare şi plăcute lui Dumnezeu, fapte şi 
aducăndu-ne aminte de măhnire de stricăciune ce pricinuieşte 
acum lipsirea şcoalelor şi cum că mulţi neînvăţaţi ş lipsiţi de 
cunoştinţa sfintelor scripturi să înalţă la vrednicia sfinţenii şi a 
preoţii care în loc de folos pricinuiesc stricăciune la norodul 
cel bine credincios, căzănd din neştinţă în lucruri care nu să 
cuvine nici a le zice. 

Am socotit din ceale trebuincioase să sistisim şi întărim 
întăi şi mai desăvărşit şcoală în Bucureşi , la scaunul stăpănirii 
noastre , şi să o arătăm în căt va fi putinţă ca o academie 
pentru ca să să înveţe într-însa neîncetat şi cu toată silinţa atăt 
mathimile cele încercuite ale gramaticii , loghicicii , retoricii 
căt şi ale filosofiei , mathematicii şi dialectnile grecească, 
latinească, franţozească,  slovenească ş rumănească. 

Să orănduim plata din destul la doi dascăli ce-i vom alege, 
încă şi ceale trebuincioase spre hrana vieţii ucenicilor celor 

scăpătaţi ce vor fi afară din blagorodnicii tineri şi a celor ce 
vor avea dragoste a învăţa şi a procopsi , atăt pămănteni căt şi 
streini, pentru ca să nu-şi piarză scoposul şi pricina lipsii celor 
trebuincioase şi fiind măntuiţi de trebuinţa hranii vieţii lor , sa 
fie stătători şi silitori pănă îşi vor trece toate mathimile. 

Către acestea să mai sistisim şi alte doao şcoale de 
mathimi greceşti şi rumăneşti , una la Craiova în episcopia 
Rămnecului şi alta în episcopia Buzăului , la Buzău , la carele 
pedepsindu-să ucenicii şi făcădu-să din dătul la alte gramaticii 
să sămute de acolo la şcolile de aici din Bucureşti la 
învătăturile ştiinţei , adică a celor epistimoniceşti şi alte 
dialecte. 

Deci ată la mai sus zisele doao episcopii căt şi la poliţile 
judeţelor să întemeiem şcoale deosebite de limba slovonească 
şi rumănescă . Carele toate pentru ca să-şi aibă sistasia şi 
dăstularea dupe mai sus zisul mijloc , urmează a săcere spre 
curgere de apururea ca la 30 de pungi de bani pe fieştecare an 
, afară insă de banii cei pentru mila de obşte , carele este să să 
facă pururea la scăpătare obraze şi persoane ce au trebuinţă 
prin mijlocul epitropilor ce săvor orăndui. 

Deci de vreme ce aceste douăde obşte folositoare lucruri, 
atăt ceşti pentru şcosle căt şi pentru milostenie făr de nici un 
fel de îndoială sănt nu numia dăruite lui Dumnezeu,  ci şi 
dumnezeieşte, am găsit cu cale ca să orănduim cele ce sunt 
trebuincioase pentru sistima şi aşezămăntul lor. 

Iarăşi din cele ce săt afierosite lui Dumnezeu , adică din 
veniturile sfintelor mănăstiri celo ce să află în toată stăpănirea 
domnii mele atăt celor din Bucureşi , căt şi celor de afară , atăt 
celo mari că şi celor mici , atăt celor de ţară căt şi celor ce 
sănt metoasă, cu scopos  catot intr-aceiaşi vreme să să sistescă 
intru fericire ctitorilor acestor sfinte mănăiri , care ceale mai 
multe din veniturile lor le-au rănduit să să dea spre faceri de 
bine. 

Cu acest scopos am hotărăt ca să facem toate aceste sfinte 
mănăstiri cu totul nedajnice şi făr de cerere ce orice dare spre 
partea domneş noastre visterii ş slobode de orice slujbă 
domnească.Socotind această dare ce da , la visteria domnii 
mele ca un lucru netrebnic şi necuvincios şi ca un lucru ce 
cănd urma să tăia toate cele orănduite a să dea spre faceri de 
bine. 

Deci asidosiia mănăstirilor şi afierosirea lor la şcoală , 
vrănd a le sistisi ca să să păzească deapururea cu mijloc întări 
şi nestrămutat , iată orănduim pe preasfinţa sa al nostru întru 
Hristor , părinte mitropolit , împreună cu iubitorii de 
Dumnezeu, părinţii episcopi ş pe dumneavostră cinstiţi 
blagorodnicilor credincioşi veliţilor boeri ai domniei mele , de 
la dumnealui vel ban păn la dumnealui cel vistier, care 
adunăndu-vă dimpreună cu răvnă  calduroasă pentru binele de 
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obşte al patrii şi cercetănd cu amănuntul starea fieştecăruia 
mănăstiri , şi căt  da mai înainte la domneasca noastrăvisterie 
pe an, să orănduiţi , după analoghie, suma ce trebuie să dea 
fieştecăuia, făcănd deosebire în cea a mănăstirilor celor ce 
sunt închinate , mănăsturi, cu singatavasis, dintre mănăstirile 
de ţară , ca unule ce acestea sănt datoare a da ajutorul pe 
fieşicare an, la mănăstirile unde sunt închinate, de vreme ce 
sunt supuse în grele datorii şi trebuinţă de ajutoriul lor. 

Într-a acestaşi chip să orănduiţi suma ce au să dea pe 
fieşcare an, să să facă orănduială pe căt trebuie, să să urmeze 
pururea. Iar estimp fiindcă unele mănăstiri , atăt din cele 
închinate căt şi cele de ţară , să află stricate,  şi în multă 
pagubă de nevoile răzmeriţii ce au fost şi le trebuies cheltuială 
a să drege şi a săpune la stare sfintele lor biserici, pentru 
aceasta să să facă cu oareşicare scăzămănt. Să căutaţi să 
vedeţi ş hrisovul cel pentru milostenie al domnii sale fratelui 
Ştefan voievod Racoviţăcu datul. Şi alegănd şi dintr-ănsul cele 
ce sănt şi cu putinţă a să aduna, după ce să vor deosebi 
cheltuielile şcoalelor carii să  să adune ca la 30 de pungi, ce va 
prisosi din datul mănăstirilor să să  orînduiască la ale 
miloestenii, de vreme ce acelea care săvor aduna din mai sus 
zisul hrisov socotim că nu sănt din destul la facerile de bine 
cele de obşte. 

Urmănd dar, după cum poruncim şi răduim printr-această 
carte, să ne faceţ anafora în scris de orănduiala ce veţi face , 
ca să o vedem şi aşăjderea să întărim cu mijloacele cele 
trbuincioase spre întemeierea atăt pentru ale şcoalelor căt şi a 
milostenii asupra cărora vom orăndui efori şi înpreună 
epitropi pe preasfinţiia ta ş prea sfinţii episcopi , iar epitropi 
pe împreună epitropi pe dumneavoastră boerii domnii mele 
spre chiverniseala şi păzirea cea de apururea a amăndurora 
acestor deobşte folositoare bunătăţii ale patrii. 

Socotim a fi de trebuinţă de a să orăndui şi unul sau doi 
dintre cei de cinste neguţători pentru cătarea grija în toată 
vremea a aceştii trebi. Ci să faceţi alegere pe care veţ socoti şi 
iarăşi să mi-i înştinţaţi. 

Iar pentru săvărşirea aceştii trebi, acum să orănduiţi 
purtătorii de grijă de la divanul domnii mele treti logofăt , i 
vătaf za copii de divan. 

Ci doar fără  de zăbavă să avem domniia mea prin 
anafora arăare pre larg de toate. 

S-au dat la valeatul 1775 martie 17 , în anul dintăi al 
domnii noastre, în Bucureşti. 

Pană Filipescu vel logofăt procihot,, 1  

                                                             

1 Dragos Matei, Documente inedite despre spaţiul românesc, manuscris, 2018, 
Piatra Neamţ. 

După această cerere a domnitorului Alexandru Ypsilanti, a 
venit şi răspunsul Sfatului Domnesc , privind reorganizarea 
învăţământului românesc, pe temelii moderne, aşa cum se poate 
citi Anafora boierească de mai jos. 

,, Preînălţate doamne. 

Luminată porunca mări tale unde bine vesteşte scoposul 
mării tale pentru sfintele mănăstiri şi să arată aşăzămăntul 
pentru forma Academiei şi a altor şoli , cu multă bucurie 
citind-o am văzut doă materii dintru care fieştecare auzindu-le 
, să îndatorează a-şi deschide gura sa spre lauda megalopshii 
şi filnathropii tale. 

Megalopsihiia să arată unde măria ta nicicum n ai suferit 
a face vreo – i părtăşie din prososul mănăstirilor , ci tot ai 
binevoit ca să să căştigă  prin învăţătură. 

Iar filanthropia străluceşte unde înălţimea ta ne 
porunceşte să ne îngrijim a căuta un hrisov am mării sale 
Ştefan voevod Racoviţă pentru rănduiala cutii de milostenie ca 
să să aşeze cel mai cu cale tropos de unde să să străngă 
trebuinciosul ajutor pentru obrazele cele scăpătate. 

Noi îmbrăţişănd această treabă cu prothimie şi căutănd 
unde ne porunceşti măriia ta să luăm perilipsis din darea ce da 
mănăstirile la domnesca visterie şi să cumpăim cele închinate 
mănăstirii să poată să dea ajutorul lor , şi cele dărăpănate să 
să prefacă. 

Deci întăi căutănd datul mănăstirilor ce-l da , care pănă 
la Ştefan voevod Racoviţă l-am văzut la patru ciferturi şi o 
îndoială. Iar atunci cu toată iuţimea vremii văzăndu-mă 
mănăstirilor cu din greutatea dărilor , că şi-au pierdut 
rănduiala chinoviilor, au căzut la grelele datorii încăt şi-au 
pus vasele lor pe la datornici; şi a unora mănăstiri dup peste 
Olt moşiile să stăpănea de turci, pentru datorii, neavănd 
ipostasica da pentru datorii, s-au aşezat toate mănăstirilor să 
dea pe an o îndoială cu nume de poclon steagului, i al 
mucarelului, a cărui sumă să rădică pănă la taleri 9000 taleri, 
care acesta într-un an odată dăndu-să aşa s-au păzit pănă 
acum la rămiriţă. 

În  care acestă dovadă vedem mai curat din socotelile 
mănăstirilor ce-şi da, unde arată numai atătea plătea pe an. 

Al doilea cumpănind c-acele inchinate să poată scaunele 
patrierşăti şi mănăstirilor unde este legat ajutor prisosului lor. 
Iar al treilea puind ochii noştrii la jalnicele dărăpănări ată a 
celor inchinate căt şi a celor neînchinate ştiind  şi că unele  au 
trebuinţă acum de izvoană a plămădi începere de ipostatica, 
care acestea este trebuinţă a începe din anul acesta a să drege 
şi a să preînnoi. 
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Pentru aceste pricini am cisluit pe toate mănăstirile din 
toată ţara, atăt închinate căt şi neîchinate, taleri 9575 care la 
această sumă ce am pus-o pentru ajutorul şcoalelor trece peste 
suma ce da mai înainte de vremea răzmiriţii. 

Şi neputănd mai mult apăsa şi a cere ajutor de la 
mănăstiri , am socotit acum în anul acesta să să ia această 
sumă şi fiindcă într-acest an vor isprăvi şi socotelile 
mănăstirilor să va vedea unde puindu-să şi darea aceasta ce 
vor să facă mănăstirilor la şcoale, să va arăta căt le rămăne 
prososul care acela tot iarăşi să va adăogi la această faptă 
bună pentru shoale. 

Însă numai prisosul mănăstirilor de la ţară să aibă a să 
adăuga la ajutorul shoalelor, iar prisosul ce va mai eşi de la 
mănăstirilor cele închinate să rămăie igumenii datori a-l 
trimite la locurile acelea unde fieştecarele este legat. 

Şi pentru ca să poată mănăstirile să dea ajutorul acesta la 
shoale şi să-şi poate drege dărăpănărilor , aducem aminte 
mării tale cu rugăminte ca să li să înnoiască mănăstirilor 
hrisoavelor de mili, avănd trebuinţă fieştecarele mai vărtos de 
oameni a să ajuta la trebile mănăstireşti. 

Deci ca să să străngă această sumă dupe la mănăstiri , ca 
să plătească dascalilor dupe cum se vor tocmi ca să 
chivernisească ucenicii dupe cum să va socoti , ca să să dreagă 
şi oareşicare chilii pentru ucenicii pe căt să va putea, am 
orănduit purtătorii de grijă şi grămatici shoalelor de aici din 
Bucureşti pe carii anume îi vom arăta mării tale. Carii să aibă 
a-şi da socoteală la anul de tot luatul si datul.Şi pentru 
osteneală lor, din venitul casii shoalelor şi cutii , să aibă a lua 
căte taleri 30 taleri, fieştecarele pe lună , afară din 
proveghiurile ce le vei face măriia ta. Să mai răndui purtător 
de grijă şi grămaticu shoalelor Craiovii i cutii de acolo , 
iarăşii pe cel î vom arăta mării tale, carele la fieştecarele an să 
fie dator a veni să-şi dea socoteala la cei de aici purtători de 
grijă şi grămătici, de luat i de dat. Şi pentru osteneala lui să 
aibă a lua pe lună căte taleri 25 , afară din priveleghiurile cu 
carele îl vei milui măiia sa. 

Şi după ce va săvărşi forma Academiei găsindu-se toţi 
dascălii intru ştiinţele şi limbile ce pohteşte cel cu învăţătură 
împodobit sufletul mării tale şi după ce să vor aşeza pe la 
locurile cele trebuincioase ce purttori de grijă , cu anafora vom 
înştiinţa prea înălţimea ta. 

Am cercetat şi orănduielile hrisovului mării sale Ştefan 
Vodă pentru cutia milostenii şi căte mijloace am găsit cu cale 
de la care să dea milostenie pentru cutie, le arătăm cu foaie 
deosebită la măriia  ta, care şi aceşti bani a să strănge şi a să 
da pe unde va fi porunca, am orănduit iarăşi pe acei purtători 
de grijă , ca să poarte grija să străngă de la toate acele obraze 

şi de la toate acele întămplări dupe cum aratăîn foaie milostiia 
ce orănduiată. 

Deci atăt, atăta pentru începerea întăririi shoalelor căt şi 
pentru încrediţarea şi îndemănarea fieştecăruia pentru cutia 
milostenii, ne rugăm ca să să dea luminat hrisov al mării tale, 
pentru care să şi rămănem pururea îndatoraţi s ne ruga 
fierbinte pentru prea îndălungirea anilor mării tale. 

1775 aprilie 2. Bucureşti. 

Ai mării tale fierbinţii rugătorii către Dumnzeu, Grigore al 
Ungrovlahiei 

Chezarie , Episcop Rămnic, Şi plecate slugi. Nicolae, Pană 
Filipescu, Iancu Văcărescu vel vistier,, 

Primind Rezoluţia  marelui Sfat Domnesc, domnitorul 
a dat un nou document , privind reorganizarea şcoalelor, aşa 
cum era speficat hrisovului domnesc din 28 aprilie 1775: 

,, Io Alexandru Ioan Ipsilante voevod bojitu milosteniu 
gospodar zemli Vlahiscoi. 

De vreme ce din mănăstiri unele au trebuinţă de a să 
drege şi a să îndrepta atăt iele căt şi moşii lor, pentru ca să 
aibă mijloc de îndreptare să să adune de la toate acestea într-
încest an după anafora , sumă de 9575 care s-au orănduit dupe 
analoghia şi puterea a mănăstirilor de ţară, iar la cele 
închinate cu scăderea ce să cuvine. 

Şi făcăndu-se catastih să să arate la domniia mea spre 
a să întăr. Banii să să adune la Mitropolie şi făcăndu-se de 
către noi orănduială pentru dregerea shoalelor şi plata 
dascalilor, iar luatul şi datul să să lucreze prin mănă 
orănduiţilor purtătorilor de grijă, după alegerea preasfinţii 
sale părintelui mitropolitul, a iubitorilor de Dumnezeu episcopi 
şi crendicionşilor boerii domnii mele epitropilor. Care 
purtători de grijă în totu anul să dea socoteală curată la mia 
sus epitropi şi să să arate la noi catastih lămurit. 

Înplinindu-se anul dintăi întru care vor lua săvărşt şi 
socotelile întrăilor ş cheltuielilor mănăstirilor , care din 
porunca domnii mele să caute şi catagrafia moşiile şi averile la 
cele închinate să se orănduiască o parte pentru cheltuielile 
shoalelor , ce sănt să să facă pe an. Iar de la celelalte după ce 
să va vedea venitul pe fieşcare an , să să împlinească celelalte 
cheltuieli al schoalelor. 

Cătră acestea orănduim să să facă începere zidirii şi 
dregere celor trebuincioase sălăşuiri ale shoalelor , cu mijloc 
după cum să va putea da această dată. Iar pentru plata  cea pe 
an a fieştecăruia dascăl şi pentru învăţătura a fieştecăruia chip 
de mathime şi pentru hrana ucenicilor celor scăpătaţi vom 
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orăndui anume în cinstitul domnescul hrosov ce să va da 
pentru acesta.   

Aprilie 28 1775,, 

Hrisovul domnesc din 10 decembrie 1775, reorganiza 
învaţământul românesc din Muntenia. Potrivit mărturiilor lui 

Fotino Dionisio1 , în lucrarea,, Istoria Daciei ,, acesta evidenţia 
dorinţa lui Alexandru Ypsilanti de a lumina pe locuitorii din 
Muntenia, precizând mirarea  acestui domn luminat, deoarece  
,,...văzând ţara aceasta creştinească , lipsită de învăţătură , de 
ştiinţe, şi de arte, care luminează şi folosesc pe popor , ......am 
înfiinţat şcoli cu profesori cunoscători de mai multe limbi, 

rânduindu-le lege şi dând ajutor şi îndestulare şcolilor...,,2 

De fapt hrisovul domnesc din 10 decembrie 1775, 
contura proiectul de reorganizare a învăţământului românesc 
din Țara Românescă, în toate categoriile. 

În data de 30 ianuarie 1776, domnitorul Alexandru 

Ypsilanti emitea hrisovul 3 de reorganizare a învăţământului 
românesc. 

Prin aceasta reformă şcolară, învăţamântul românesc 
din Țara Românescă a  cunoscut un nou drum. 

,,Reforma din 1776- spunea Nicolae Iorga- este un act 
de cea mai mare importanţă, care face un sistem de învăţământ 

modern şi eficient la acea dată’’.4 

Alexandru Ypsilanti avea un motto interesant ,, 
deschizând o şcoală, închid o temniţă,, arată clar ideea de 
educaţie permanentă a omului pentru cultivare şi credinţă în 
cultul muncii!!! 

În preambulul hrisovului domnesc, se face apologia 
învăţământului românesc din Țara Românescă, explicand 

locuitorilor Munteniei  că învăţătura este ,,adevarata fericire’’5 
care ,,mângaie şi locuieşte în fragedele suflete ....Căci toate 
celelalte ce se admiră la oameni, nu numai că au fost fără 
frumuseţe...Ci creşterea....învaţă a trăi după raţiune şi a lucra 

raţionabil.. să cunoască adevărul şi bine prin legi exacte’’6. 

Acest lucru explică faptul că domnitorul Alexandru 
Ypsilanti, dorea un învăţământ de calitate, dar care avea 
dezavantajul ca era împărţit pe clase sociale, considerând că fii 

                                                             

1Dionisie Fotino (numele la naștere Dionysios Foteinos Moraitis[) 
(n. 1777, Patras, Peloponez, Grecia - d. 10 octombrie 1821)  istoric grec. 
2 Fotino George, Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Țării Româneşti, 
şi a Moldovei , traducere de George Sion, tomul II, 1859, Bucuresti, p.115-119. 
3Hurmuzaki, Documente, , vol. XIV/2, p. 1270-1278. 
4Nicolae, Iorga, Istoria invatamantului, Bucuresti, 1906, p. 109-110. 
5Hurmuzaki, p. 1270. 
6Idem, p.1270-1271. 

de agricultori să rămână la plug, fii de negustorii să se ocupe cu 
negustoria iar  fii de boieri să ocupe funcţii publice, nu înainte 
să urmeze studii în ţară şi  la univeristăţile din Apusul Europei, 
recomandând Padova, Paris, Oxfors, Liege şi Madrid 

Ținând cont de acest lucru , Alexandru Ypsialnti a 
explicat că ,,mi-am dat osteneala-spune hrisovul domnesc din 9 
februarie 1776-a ne ingriji de ...şcoli şi a împărtăşi în ele, 
izvoarele creşterii, aşa încât tinerii aici născuţi.. să aibă 
bunurile creşteri...,având fire bună, şi cei ce vor veni de 
pretutindeni, mânaţi de dragostea aducaţiei, să aibă a lua în 

belşug bunurile creşterii’’7.  

Pentru o mai bună organizare şi desfasurare a 
cursurilor şcolare, a apărut  Epitropia Obştescă. 

Prin această reformă a şcolilor, potrivit hrisovului 
domnesc din 10 martie 1776, învăţământul din Tara Romanesca 
era organizat în patru cicluri educaţionale numite trepte: 

1.Ciclul începator, era pentru şcolile din zona rurală, 

în care ucenicii8 se deprindeau timp de 4 ani cu scrisul, cititul 
in limba română, cântări bisericeşti în limba română/greacă la 
care se adăuga  noţiuni elementare de socotit. Aceste cursuri 
durau 4  ani şi erau parcuse de fii de boieri, negustori, 
meştesugari şi tărani fruntaşi, considerat azi ciclul primar. 

            2.Ciclul celor înaintaţi sau azi gimnaziu , erau doar în 
reşedinţele de judeţ. Ucenicii studiau limba română, geografia/ 
istoria Valahiei, limba greacă, limba latină.Ucenicii studiau ca 
obiecte pricipale greaca şi latina. Studiau la aceste şcoli doar fii 
de boieri şi negustori, uneori  fii de aromâni  din Imperiu 
Otoman şi români din Ardeal. 

           3.Ciclul de trei ani sau învătământul de nivel mediu, azi 
liceu, care era existent numai în patru şcoli din Țara 
Românescă: 

•Şcoala Obedeanu din Craiova. 

•Şcoala Domnească din Buzau. 

•Şcoala Domnaescă  Sf. Gheorghe –Vechi din Bucureşti. 

•Şcoala Domnească Sf .Sava din Bucureşti. 

                 4.Ciclul superior, specific azi studiilor superioare, 
unde era la  Academia Sf. Sava din Bucureşti. 

Pentru reorganizarea Academiei Domneşti, domnitorul 
Alexandru Ypsilanti a emis numai puţin de şase hrisoave 

                                                             

7Idem, p. 1271. 
8Idem, p. 1272. 
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domneşi1. Originalele acestor hrisoave se gasesc la Arhivele 
Statului Bucuresti, şi care, prin amabilitatea domnişoarei 
doctorand Irina Ispirescu, le-am putut citi. S-au publicat de 

altfel şi de către V.A Urechia2şi în colecţia Hurmuzaki3. 

Prin hrisovul din 1 februarie 1775, Alexandru 
Ypsilanti cerea mitropolitului Ungro-Vlahiei ,Grigore II, să 
inspecteze Academia Domnească  să-i prezinte un raport a 
situaţiei sale. 

Văzând că situaţia este gravă, domnitorul a emis 
hrisovul din 17 martie 1775, prin care Şcoala Sf. Sava, devenea 
o şcoală superioară, care semăna cu o Academie, având o  o 
educaţie cu principii iluministe europene. 

În acest sens, se înfiinţa o Epitropie, formata din 
mitropolit, episcopi şi boieri de la vel ban la vel vestiar, pentru 
refacerea acestei şcoli, stabilindu-se cheltuielile şi banii de 
unde vin aceştia.  

Potrivit hrisovului domnesc din 2 aprilie 1775 
domnitorul emitea o Anaforă, prin care stabilea veniturile şcolii  
şi cheltuielile aferente; potrivit hrisovului domenesc din 
ianuarie 1776, se angajau ,, dascali în număr de nouă, cu ştiinţă 
la fiecare fel de învăţatură, doi de gramatică, doi de matematici, 

adeca-spune hrisovul domnesc 4 -de artimetica, geometrie şi 
astronomie ,,şi pe lângă acestea şi  unul de istorie, unul de 
fizica, unul de teologie şi trei de limbile latina, franceză, şi 
italiana’’. 

Dascalul de fizica şi matematica, preda în limba 
greacă, restul  dascălilor  preda în limbile latina , italiana şi 
franceză. 

Potrivit hrisovului domnesc din 30 ianuarie 1776, la 
Academia Domnească, veneau copii de la vârsta de şapte ani şi 
urmau cursurile timp de 12 ani. 75 de elevi  erau bursieri, fiind  
împărţiţi în 5 clase cu câte 15 elevi . 

Ucenicii/elevi bursierii care veneau la Academia 
Domnească, erau selectaţi deoarece trebuia sa fie puteau ,, fie 
nobili, adeca fii ai boierilor, ce se afla în lipsă, ori ai urmaşilor 
de boieri ce se zic mazili, ori şi străini săraci, şi nu ţărani, 
carora li s-a dat lucrul pământului şi păstoria şi li se cuvine 
grija de lucrul pământului şi creşterea vitelor. Iar copii 
negustorilor şi meştesugarilor,( ...) fiind instruiţi numai la 

                                                             

1Aceste hrisoave au emise in datele de 1 II 1775, 17 III 1775, 28 IV 
1775, si ianuarie 1776.Arhivele Statului Bucuresti: diplomele 51, 52, suluri 36, 
42; manuscrisul 3, filele 302-306, diploma 61 

2V.A. Urechia, Istoriaromanilor, Bucuresti, 1891, vol. I, p. 82-83;Idem, 
1901, vol. IV, p. 53-60 , 66-71. 

3 Hurmuzaki, Documente, XIV/2, p. 1270-1278. 
4 Idem, p. 1272-1273. 

gramatică, să se scoată apoi din şcoală şi să meargă fiecare la 

meşteşuguri..’’5. 

Iniţial sa format clasa I cu 75 de bursieri, în anul 
şcolar 1775/1776, clasele I/II in 1776/1777, clasele I/III în 
1777/1778, clasele I/IV în 1778/1779, clasele I/V în 1779/1780, 
clasele I/VI îi 1780/1781 şi clasele I/VII intre 1781/1782. Deci 
abia  în anul  demisiei  lui Alexandru Ypsilanti, erau complete 
clasele de la aceastăacademie !!! 

Elevii bursieri primeau, pentru rezultate deosebite, 
suma de 10 taleri/lunar iar aceşti bani proveneau, din danii 
oferite , de către Alexandru Ypsialnti  din moşiile domniei. 

Era stabilit două tipuri de cursuri, unul pentru bursieri, 
altul pentru ucenicii externi. 

Ucenicii bursieri frecventau cursurile după un anumit 
program : 

Clasa începatorilor, asemenea azi ciclului primar, studiau 3 
ani numai gramatica şi sport; 

Clasa a II-a, asemeni azi gimnaziului, ucenicii învăţau, timp 
de  3 ani limba greaca şi latina; 

Clasa a III-a sau liceu de azi, era de 3 ani, ucenicii se ocupau 
cu studiul limbii elene, latine, italiane, franceze, gramatica, 
poetica, retorica; 

Clasa a IV-a sau superioară I, ucenicii învăţau aritmetica, 
geometria, istoria şi geografia Valahiei; 

Clasa a V-a, azi un fel de master, unde uceniicii studiau fizica 
şi astronomia. 

Din păcate ,hrisovul domnesc nu preciza numarul anilor la 
ultimele clase. 

Programul ucenicilor externi era diferit: 

Primul ciclu, de 3 ani, ucenicii studiau gramatica şi limba 
latină; 

Ciclul al II-lea, de 3 ani, studiau limba greaca si latină; 

Ciclul al III-lea, de 3 ani, studiau dimineaţa poetica, retorica, 
limba greaca, limba latina, etica lui Aristotel; după- amiază 
studiau limbile franceza şi italiana; 

Ciclul al IV-lea, de 3 ani, ucenicii studiau , dimineaţa filozofia, 
aritmetica şi geometria; după-amiază studiau istoria, geografia 
şi astronomia. 

                                                             

5 Ibidem, p. 1273-1274. 
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Despre ultimele două clase, hrisovul domnesc, nu specifica 
numărul anilor de studii! 

La terminarea studiilor, fiecare absolvent putea să îşi 
aleagă felul de activitate, fie intra în administraţie, fie ajungea 
preot. Cei care se faceau preoţi, mergeu la Mitropolie, unde 
erau pregătiţi de dascălii  de teologie şi muzică. 

Potrivit hrisovului domnesc din 1776, s-a stabilit şi 

orarul elevilor.1Cursurile ţinute de către dascali, între 8/12 şi 
15/18, alternau cu studiul individual. Ora urs era de 45 de 
minute şi pauza de 15 minute. Existau chiar ore pentru 
convorbiri dialectice, supravegheate şi îndrumate de un dascăl 
sau pedagog. Elevii interni , duminica şi in zilele de sarbatoare, 
mergeau la biserică, la slujba religioasă, iar în orele libere 
făceau exercitii fizice şi excursii tematice. Ucenicilor bursieri li 
se asigura locuinţă, masă, îmbrăcăminte şi 4 taleri/ lunar pentru 
cheltuieli personale.Tot hrisovul domnesc, preciza atributiile 
pedagogului şi sanctiunile primite de ucenicii nediciplinaţi. 

Salariile cadrelelor didactice erau virate la începutul 
anului, pentru cele 12 luni de activitate didactică şi concediu de 
odihnă. Mai exact 50 de taleri lunar, adică 600 de taleri , anual, 
reprezentând salariul lunar de 19.350 de lei actual, net nu brut! 

Cursurile  în anul şcolar erau cuprinse între 1 
septembrie  până pe 1 iunie anul următor, cu vacanţe 

•iarna , de la 10 decembrie , până pe 10 februarie. 

• Paştele ( 2 săptămâni) 

  • vara, de la 2 iunie la 31 august, 

Academia Domneasca Sf. Sava, era supreavegheată de 
o Epitropie, care ţinea evidenţa activităţilor şcolare, veniturile 
şi cheltuielile.Veniturile Academiei Domneşti de la Sf. Sava 
reveneau de la mănăstirii, preoţi, domnie,ajungându-se la suma 
de 15.250 de taleri. 

În fruntea Epitropiei de la Academia Domnească, era 
mitropolitul, ajutat de  Episcopul de Buzău, boierii Dumitrache 

Ghica, Radu Văcărescu, Pană Filipescu şi Ianache Văcărescu.2 

Academia Sf Sava a fost mutată în 1779 într-un local 
nou.Tot acum, pentru gestionarea notării ritmice, s-a introdus 
catalogul , condica şcoli de serviciu.Totodată în fiecare judeţ 
era un Vel-Epitrop azi Innspector General, care coordona 
activitatea didactică a dascalilor şi raporta personal 
domnitorului, activităţile şcolare.  

                                                             

1 . Ibidem, p. 175. 
2 . Arh. Stat. Bucuresti, ms 3, f. 302-306; Diplomatice 61. 

După reorganizarea Academiei Sf. Sava din Bucureşti, 
profesori renumiţi au predat la aceasta instituţie. Mentionez 
doar câţiva, cum ar fi Manase Eliade, Neofit Cafsocalivitis, 

Teodor din Drista, Pantazi Turnavitu, Atanasiu Latinul.3 

Pătruns de idei pedagogice europene, planul 
domnitorului Alexandru Ypsilanti prevedea în hrisovul 
domnesc din 1776, alte măsuri moderne: 

•abolirea pedepselor corporale. 

•înfiinţarea de  biblioteci scolare. 

•obligativitatea  ucenicilor de a purta  uniforma 
şcolară.  

Reorganizarea învăţământului a dus la apariţia de noi 
şcoli în limba română şi refacerea celor existente, în acea 
perioadă, în Țara Românească. 

Datorita acestei reforme şcolare se introduc discipline 
laice în planul de învăţământ, se încadrau medici şcolarii,apar   

şcoli  de muzica  ,4hotarnici şi  spiţeri. 

La sfârşitul anului 1780, existau în Țara Româneasca 
24  de şcoli în limba română, deşi în  data de 1 septembrie 1775 
erau doar 2! 

Au fost fondate şcoli noi la Craiova, Buzău, Râmnicul 
Vâlcea, Ploieşti, Târgovişte, Slatina, Piteşti, Curtea de Argeş, 
Roşiori de Vede, Găieşti, Ghergheniţa, Caracal, Cerneţi, Tg Jiu, 
Râmnicul Sărat,Văleni de Munte. 

Domnia lui Alexandru Ypsilanti a fost una 
memorabilă pentru învăământul românesc, influenţând 
legislaţia educaţionalădin Austria, Rusia şi Turcia!!! 

După mazilirea lui Alexandru Ypsialnti,  în 1782, 
învăţământul românesc a decăzut iar şcolile au fost desfiinţate, 
refacute între 1796-1797 ( în a doua domnie)., dar fără succes!! 

Învăţământul românesc a intrat Într-un con de umbră , 
revenind abia în timpul lui Alexandru Ioan Cuza!!! 

Bibliografie selectivă: 
Arhivele Statului Bucuresti: diplomele 51, 52, suluri 36, 42; manuscrisul 3, 
filele 302-306, diploma 61 
Arhivele Statului Centr. Mitropolia TR, manuscris , 141, f.121; Arhivele 
St.Bucuresti, Diplomatice, Nr 51. 
Cortense Nico, La Valachia durante il principato din Alessandro Ipsialnti , in ,, 
L' Europa Orientale,,, 2-3, P.169-179. 
Dragoş Matei , Lucrarea de gradul I, 2010, Iasi. 

                                                             

3 . Aceastia primeau bani in funcite de performatele lor, aceste salarii 
variind intre 30-50 de taleri. Biblioteca din Turnu Severin, Manuscris nr. 
23.389, f. 4. 
4 La 15 august 1780 mitroplitul Grigore II cere domnitorului sa aprope 
infiintarea unei scoli de muzica langa biserica Serban-Voda din 
Bucuresti.Domnitorul aproba aceasta cerere.Arh. Ist. Centr. Mitroplia Tarii 
Romanesti, 169/15. 
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Dragoş Matei, Pe urmele lui Alexandru Ypsilanti, 2015, 2016, 2018, 2019, 
manuscris 2020, Timişoara, Editura Sf. Nicolae din Braila. 
 Hurmuzaki, Documente, XIV/2, p. 1270-1278. 
Nicolae, Iorga, Istoria invatamantului, Bucuresti, 1906 
Stamatiades Epaminonda, Biografiile marilor dragomani greci din Imperiul 
Otoman, Bucureşti , 1897. 
 
 

Un erou în penumbra uitării

Comandor av. Mihai BATOG – BUJENIŢĂ
 
       Între anii 1995-1997 am avut misiunea de a comanda 
Flotila 80 Aviaţie Traian Burduloiu 
comandamentul în oraşul Craiova.  

umele generalului Burduloiu, personalitate marcantă a 
aviaţiei române, luptător în cel de al II
Mondial, comandant de Corp Aerian şi decorat cu 

Ordinul „23 August” fusese desigur o alegere onorantă pentru 
Flotilă, însă după un timp, 
cunoscând mai bine 
istoria oraşului şi a 
oamenilor săi, l-am 
întrebat pe cel care 
propusese acest nume de 
ce nu l-a adus în discuţie 
totuşi pe cel al 
caporalului Ioan N. 
Romanescu, unul mult 
mai reprezentativ pentru 
istoria acestui oraş, dar şi 
a aviaţiei. Destul de jenat, 
ofiţerul mi-a răspuns că 
atunci când se discutase problema personalităţii reprezentative 
nimeni, dar absolut nimeni, nu se gândise la acest personaj 
deoarece nu ştiau mai nimic despre el. Ciudat! 
 Ceva mai târziu am prezentat personalului flotilei o 
mică istorie a acestui adevărat geniu, un erou care mu
pământ străin pentru idealurile de libertate atât de iubite în 
familia sa, dar şi de ţara care-l adoptase: Franţa. Peste decenii, 
am avut şansa de a descoperi şi un excelent studiu pe acest 
subiect, al istoricului, dr. Luchian Deaconu, acela public
anul 2007 la Liege, în Belgia. Recunosc, domnia sa, prin 
această scriere, m-a determinat să-mi adun informaţiile, să le 
completez, inclusiv cu extrase din studiul său intitulat: 
caporal aviator IOAN N. ROMANESCU(1895 
dăruită libertăţii, unităţii şi prosperităţii Europei
la rândul meu să readuc în memoria contemporanilor una din 
figurile legendare ale aviaţiei. 
 Numai că, despre Ioan N. Romanescu nu se poate 
scrie simplu, fără a-l încadra vremurilor sale, dar şi mediul
familial. Ar fi o eroare, ba mai mult chiar o nedreptate!
 Aşadar, la 14 aprilie 1895 se năștea, în Belgia, Ionel 
N. Romanescu. Bunicul său fusese șeful de stat major al oștirii 
române, pe vremea Războiului de Independență, iar tatăl său, 

N
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BUJENIŢĂ - Iaşi 

1997 am avut misiunea de a comanda 
 care avea 

umele generalului Burduloiu, personalitate marcantă a 
aviaţiei române, luptător în cel de al II-lea Război 
Mondial, comandant de Corp Aerian şi decorat cu 

Ordinul „23 August” fusese desigur o alegere onorantă pentru 

e problema personalităţii reprezentative 
nimeni, dar absolut nimeni, nu se gândise la acest personaj 

Ceva mai târziu am prezentat personalului flotilei o 
mică istorie a acestui adevărat geniu, un erou care murise pe 
pământ străin pentru idealurile de libertate atât de iubite în 

l adoptase: Franţa. Peste decenii, 
am avut şansa de a descoperi şi un excelent studiu pe acest 

, acela publicat în 
anul 2007 la Liege, în Belgia. Recunosc, domnia sa, prin 

mi adun informaţiile, să le 
completez, inclusiv cu extrase din studiul său intitulat: Eroul 
caporal aviator IOAN N. ROMANESCU(1895 – 1918)O viaţă 

rtăţii, unităţii şi prosperităţii Europei şi să încerc 
la rândul meu să readuc în memoria contemporanilor una din 

Numai că, despre Ioan N. Romanescu nu se poate 
l încadra vremurilor sale, dar şi mediului 

familial. Ar fi o eroare, ba mai mult chiar o nedreptate! 
ștea, în Belgia, Ionel 

șeful de stat major al oștirii 
ță, iar tatăl său, 

legendarul primar al Craiovei, cel care a înfrumuseţat şi 
modernizat oraşul. Aparţinea unei familii de boieri craioveni cu 
rădăcini adânci în istoria neamului întrucât prima atestare 
documentară a Romaneştilor datează din anul 1486 când 
domnul de atunci al Valahiei, Vlad Călugărul, îi recunoaşte lui 
jupân Roman proprietăţile sale, iar fiul acestuia, postelnicul 
Dan din Romaneştii de Jos au pe la 1514 moşiile Balomireşti, 
Crasna şi Romaneşti de pe lângă actualul Târgu Jiu. În 1821 
găsim pe un Ioniţă Romanescu, pandur în o
Vladimirescu, ucis de turci la Drăgăşani. Văduva acestuia, 
Maria Romanescu, se mută la Craiova împreună cu cei doi 
copii, Catinca şi Petrache şi tot în acel an se naşte al treilea 
copil Costache. Într-un document din 1833 aflăm că familia 
trăia modest într-o casă cu trei camere lângă mânăstirea 
Mântuleasa. 
 

 Cei doi fii mai mari ai Mariei Romanescu beneficiază 

de burse de la Căimăcămia Craiovei ceea ce le

meargă la şcoală, să intre în anturajul unor scriitori precum 

Iancu Văcărescu, Cezar Bolliacsau Ion Heliade Rădulescu, 

alături de care participă la evenimentele din anul 1848 

împreună cu Nicolae Bălcescu, C.A. Rosetti şi Gheorghe 

Magheru. Se află deci în prima linie în lupta pentru idealurile 

revoluţiei.Petrache a participat la r

revoluționare și a organizat la 18 iulie 1848 festivitatea de 

primire a Gen. Gh. Magheru, venit la Craiova pentru a organiza 

baza armată a revoluției în Oltenia. Ambii frați au fost membri 

de vază ai Clubului revoluționar până la int

otomane în București (13 septembrie 1848) și Craiova (30 

noiembrie 1848), când au fost aresta

evadat 

perioadă la Rusciuc. În 1851, 

când s

revenit la Craiova, ocupându

și locul d

a fost arestat, deportat 

purtat prin lagăre ca de

politic. A murit la Zizin, lângă 

Brașov, la 22 iunie 1856, la 

vârsta de 39 de ani.

 Cel de-al şaselea copil al său şi al soţiei, tot Maria pe 

numele ei, se naşte la 18.02.1854 sau poate 1853, la moşia 

mamei sale, Cloşani jud. Mehedinţi şi va deveni ceea ce 

contemporaneitatea numeşte: primarul de legendă al Craiovei. 
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mar al Craiovei, cel care a înfrumuseţat şi 
modernizat oraşul. Aparţinea unei familii de boieri craioveni cu 
rădăcini adânci în istoria neamului întrucât prima atestare 
documentară a Romaneştilor datează din anul 1486 când 

d Călugărul, îi recunoaşte lui 
jupân Roman proprietăţile sale, iar fiul acestuia, postelnicul 
Dan din Romaneştii de Jos au pe la 1514 moşiile Balomireşti, 
Crasna şi Romaneşti de pe lângă actualul Târgu Jiu. În 1821 
găsim pe un Ioniţă Romanescu, pandur în oastea lui Tudor 
Vladimirescu, ucis de turci la Drăgăşani. Văduva acestuia, 
Maria Romanescu, se mută la Craiova împreună cu cei doi 
copii, Catinca şi Petrache şi tot în acel an se naşte al treilea 

un document din 1833 aflăm că familia 
o casă cu trei camere lângă mânăstirea 

Cei doi fii mai mari ai Mariei Romanescu beneficiază 

Craiovei ceea ce le-a permis să 

meargă la şcoală, să intre în anturajul unor scriitori precum 

cu, Cezar Bolliacsau Ion Heliade Rădulescu, 

alături de care participă la evenimentele din anul 1848 

împreună cu Nicolae Bălcescu, C.A. Rosetti şi Gheorghe 

Magheru. Se află deci în prima linie în lupta pentru idealurile 

revoluţiei.Petrache a participat la redactarea Proclamației 

ționare și a organizat la 18 iulie 1848 festivitatea de 

primire a Gen. Gh. Magheru, venit la Craiova pentru a organiza 

ției în Oltenia. Ambii frați au fost membri 

ționar până la intrarea trupelor 

ști (13 septembrie 1848) și Craiova (30 

noiembrie 1848), când au fost arestați și exilați. Costache a 

evadat și s-a ascuns o 

perioadă la Rusciuc. În 1851, 

când s-a reîntors din exil, a 

revenit la Craiova, ocupându-

și locul de magistrat. Petrache 

a fost arestat, deportat și 

purtat prin lagăre ca deținut 

politic. A murit la Zizin, lângă 

șov, la 22 iunie 1856, la 

vârsta de 39 de ani. 

al şaselea copil al său şi al soţiei, tot Maria pe 

sau poate 1853, la moşia 

mamei sale, Cloşani jud. Mehedinţi şi va deveni ceea ce 

contemporaneitatea numeşte: primarul de legendă al Craiovei. 
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Pe bună dreptate fiindcă acest om, Nicolae Romanescu,a fost 

ales primar în patru mandate, timp în care a realizat  mai multe 

lucrări edilitar gospodărești importante care au schimbat fața 

Craiovei, punândoraşul pe harta lumii occidentale prin 

serviciile de igienă publică, salubritate, canalizare, aducerea 

apei potabile, iluminat public,  ecologizarea mediului,  pavarea, 

alinierea și modernizarea străzilor,amenajarea parcurilor de pe 

lângă școli și biserici, amenajarea pieței centrale, extinderea 

abatorului, dezvoltarea comerțului și a industriei, susținerea 

culturii și  a învățământului. În 1885 a înființat la Craiova o 

şcoală de menaj, iar în anul 1901, primul atelier-şcoală din ţară. 

De asemenea, a  contribuit la adoptarea unui nou tarif vamal şi 

la reorganizarea şcolilor primare. Tot el este şi cel care a avut 

iniţiativa înfiinţării unui parc (construit între 1901 şi 1903) cel 

care avea să devină cel mai mare parc natural din estul Europei 

şi care de-a lungul timpului va purta mai multe nume: Bibescu, 

după numele grădinii anterioare, Independenţei, după un 

monument astăzi dispărut, Poporului, după moda comunistă şi, 

în sfârşit, după 1989, în deplin consens istoric, parcul 

Romanescu. 

 Decedat la 27 august 1931, Nicolae Romanescu a fost 

îngropat iniţial pe aleea principală a cimitirului din 

Ungureni. A fost dus pe ultimul drum într-un car cu boi plin de 

covoare tradiţionale olteneşti şi acoperit cu mii de flori de 

culoare violet, culoarea sa preferată. Ultima sa dorinţă, aceea 

de a fi îngropat in picioare pentru a putea vedea oraşul mereu, 

nu i-a fost îndeplinită.În 1976 autorităţile locale decid în 

privinţa reînhumării osemintelor lui Nicolae Romanescu la 

domul Belvedere de la intrarea în Parcul Romanescu, alături de 

tatăl său şi de unul din fiii săi, lonel. Astfel că de aproape 45 de 

ani domul Belvedere a devenit locul de veşnică odihnă al 

celebrului primar.Ca un omagiu, ani buni, panta de la 

Belvedere a fost plantată cu flori de culoare mov, culoarea 

preferată a acestui om destinat eternităţii prin faptele sale. 

 Ei bine, Nicolae Romanescu,acest adevărat om al 

iluminismului care a caracterizat secolul al XIX-lea, pe data de 

21 mai 1894, la biserica Domnița Bălașa din București, se 

căsătorea cu Lucia Șt. Fălcoianu (fiica generalului Ștefan 

Fălcoianu, politician român, membru al Academiei Române și 

aghiotant al Regelui Carol). Cei doi au avut 6 copii: o fiică, 

Măriuța, și 5 fii – Ionel (aviator, mort în timpul Primului 

Război Mondial), Marcel (scriitor, diplomat), Alexandru-

Mircea (diplomat), Radu-Carol (doctor în științe economice), 

Nicolae (medic). 
 La 14 aprilie 1895 se năștea, în Belgia, Ionel N. 
Romanescu. Şi dacă bunicul său fusese șeful de stat major al 
oștirii române pe vremea Războiului de Independență, el însuși 
avea să fie un militar excepțional! Încă de copil, era preocupat 
de studiul științific și de noile tehnologii. Tânărul Romanescu 
devora informațiile legate de motoare, avioane, automobile. A 
trăit vremurile de început ale aviației și a participat la 
dezvoltarea ei. E aproape de prisos să mai adăugăm că își 

dorea, cu 
ardoare, să 
zboare însă 
dorea să fie mai 
mult decât un 
pilot. Voia să 
piloteze un 
aparat de zbor 
conceput și 
construit de el 
însuși. Iar 
dorința avea să i 

se 
îndeplinească! 

A iubit cu patimă devoratoare ştiinţa, îndeosebi mecanica. L-au 
pasionat maşinile, motocicleta, avionul. Sosit în Capitală, în 
1914, devenise spaima gardiştilor cutreierând străzile cu o 
viteză uimitoare pentru acele vremuri într-un sasiu de 15 kg, 
făcut din stinghii şi sârmă, la care montase un motor foarte 
zgomotos. 
 Adolescenţa se suprapune cu anii despre care site-
ul„Histoire de l’aviation”, evocând numele celor dintâi 
constructori de aparate de zbor cu motor adaugă: „aceasta nu 
trebuie să ne facă să uităm numele celor care au făcut mari 
progrese în aviatie cu ajutorul planorului: în primul rând 
germanul Lilienthal, apoi scoţianul Pilcher, americanii 
Montgomery şi Maloney, francezii Ferber, Charles şi Gabriel 
Voisin. Dispunem de dovezile necesare pentru a completa 
această listă onorantă a precursorilor aviatiei cu încă un 
nume românesc, cu cel al elevului Ioan N Romanescu”. 
 Ionel Romanescu a fost atras, firesc având în vedere 
calităţile motoarele de la acea vreme, mai ales de planor, dar 
mai apoi şi de aeroplan, invenţie care se  născuse şi crescuse 
odată cu adolescentul inventator, cel ce-şi procurase o mulţime 
de cărti şi reviste despre primii inventatori şi piloţi. 
 Şi-a dedicat, total si neconditionat, timpul pentru 
documentarea, proiectarea şi construcţia de planoare, dar şi 
învăţării şi desăvârsirii tehnicilor de pilotaj. Fratele său, 
Marcel, îşi aminteşte:„Din Paris îi sosiseră primele tratate de 
aviatie. Studiase cercetările lui Marey care-i întăriseră 
convingerea că va putea să zboare”.Fraţii şi colegii de la 
Institutul Javait, de la Şcoala de băieţi nr. 3 Ion Heliade 
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Rădulescu şi de la Liceul  Carol I, unde a studiat, îsi aminteau 
că filele caietelor lui erau pline de păsări fantastice. 
 În vreme ce familia privea cu rezervă şi cu teamă 
experienţele de zbor ale fiului, pe care colegii îl numeau deja 
„şoferul aerului”, spiritul iscoditor şi dorinţa neastâmpărată a 
copilului a devenit voinţă şi proiect. Dorea să proiecteze şi să 
construiască, dar şi să zboare cu aparate realizate cu propriile 
sale mâini. 
 „Era în elatîta dragoste de mai bine, îşi aminteşte 
Marcel, încît si-ar fi dat toate puterile, tot sufletul, ca să 
dăruiască ceva nou ştiintei”. Aprecierea fratelui mai mic nu 
este doar o afirmaţie fără acoperire, ea reflacta un adevăr care a 
fost consacrat de munca, dăruirea, dragostea, pasiunea, talentul 
şi încrederea adolescentului pe care doar sfârşitul prematur şi 
eroic l-a împiedecat săîm-plinească destinul omului de stiinţă şi 
al inventatorului care se anunţa, alăturându-se lui Aurel Vlaicu, 
Traian Vuia sau Henri Coandă. Realizările sale au demonstrat 
din plin calităţile, talentul înnăscut şi voinţa de neoprit care l-ar 
fi putut aduce în galeria selectă a aşilor aviaţiei. 
 Îşi amenajase în podul casei un mic atelier în care, din 
stinghii date la rindea, din câteva mosoare de sârmă şi bucăţi de 
tablă tăiate şi găurite cu unelte primitive, a alcătuit coada şi 
aripile unui biplan. Abandonează primul proiect şi începe să 
construiască un monoplan botezat nr. 2. In cele din urmă, după 
multă trudă şi transformări succesive, în 1910, la vârsta de 15 
ani, realizează planorul nr. 3, un biplan pe patine cu care, tras 
cu o funie de doi colegi de şcoală, s-a ridicat la înălţimea de 70 
cm pe hipodromul din Parcul Bibescu (actual Romanescu). 
 In vacanţă, în prezenţa mamei, a fraţilor şi a 
prietenilor, la statiunea Movilă, devenită ulterior Carmen Sylva 
şi apoi Eforie Sud, îşi dă drumul de pe malul stâncos pe plajă 
cu un planor nou,„un monoplan mic, de o simplitate rară, pe 
care îl demonta în 15 minute şi-l ducea în spinare”. 

 Suntem în 1911, anul în care s-a realizat primul zbor 
cu planorul pe ţărmul românesc al Mării Negre.Toate aceste 
realizàri au fost rodul creaţiei şi muncii unui adolescent 
înzestrat cu un talent tehnic nativ şi cu o voinţă  pe care n-au 
putut s-o oprească nici părintii, nici dascălii şi nici teama de 
primejdiile care-l pândeau. Respingând obiecţiile şi sfaturile 

familiei, suporta cu stoicism măsurile punitive luate de părinţi 
şi îşi continua vocaţia de constructor. Abia mai târziu, avea să 
conştientizeze pericolele la care s-a expus:„Am făcut multe 
greşeli şi mari prostii. M-am schimbat mult. Iţi promit că voi 
ieşi din război cuminte şi bine pregătit pentru viaţă”. 
 Pentru a-i struni firea independentă şi cu speranţa că-l 
vor  abate de la pasiunea primejdioasà a zborului cu planorul, 
părinţii 
l-au trimis la Liceul internat Costache Negruzzi din Iaşi, însă, 
după câteva luni de la sosirea la noua şcoală, în aprilie 1912, îşi  
lua zborul cu un nou biplan pe care l-a construit aici. 
 Implinise 17 ani când primul planor, acela realizat la 
Iasi, însă şi zborul efectuat au fost recunoscute oficial de 
publicaţia La Revue Aérienne. La 12 octombrie 1912, redactia 
revistei pariziene a confirmat primirea documentatiei trimisă de 
elevul Ioan Ro-manescu din clasa a II-a de la Liceul internat 
din Iasi-România: 
„Am primit scrisoarea dumneavoastră ca şi interesantele 
fotografii care o însoţesc. Sunteţi, fără îndoială, cel mai tânăr 

constructor de planoare. Ne face plăcere să publicăm, în unul 
din numerele noastre viitoare, documentele pe care aţi 
binevoit să ni le trimiteţi. Primiti, domnule, asigurarea 
sentimentelor noastre de deplin devotament.  
Pentru director, M. Noyer.” 
 
 Aşadar, această prestigioasă revistă de aeronautică i-a 
atribuit în 1912 lui Ioan N. Romanescu calficativul de“cel mai 
tânăr constructor de planoare”.Recunoaşterea de către Revista 
Aeriană a fost, pentru tânărul inventator, un imbold şi o 
încurajare, a reprezentat recunoaşterea interna-ţională a 
realizărilor sale. Destinul său de constructor de planoare şi de 
pilot fusese clar definit, în termeni de specialitate, într-o revistă 
de talie mondială. 
 Construcţia celui de al patrulea planor, un biplan cu 
cârmă şi comenzi în faţă, tip Canard, a început în toamna anului 
1912 şi era aproape terminată în 1913, când a fost abandonată. 
 A urmat aparatul nr. 5, tot biplan, care a fost construit 
în cazarma Regimentului de Roşiori. De data aceasta cu 
profundorul şi direcţia în spate, sistem devenit ulterior clasic, 
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prevăzut cu volan pentru pilotare, cu fuselaj închis şi cu o 
formă aerodinamică, planorul a fost botezatH. Rollet 5şi  
Nicolae Romanescu şi fiul său Ioan N. Romanescu 
Aprox.1910 
 
încercat în zbor pe dealul Copoului. CuH. Rollet 5se încheie 
„exilul Moldav” al studiilor liceale.   
 
Dar etapa ieşeană a coincis cu o nouă premieră naţională: 
constituirea Asociaţiei Infra-roşilor, prima Şcoală de 
constructori de planoare din România, din rândurile căreia au 
ieşit aviatori precum Puiu Teodorescu, fratele scriitorilor 
Păstorel şi Ionel Teodoreanu, August Vasilescu, sau viitorul 
academician Horia Hulubei. 
In 1914, Ionel Romanescu revine la Liceul  Carol I  din 
Craiova, iar de la întâi octombrie s-a în-scris la Facultatea de 
ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, secţia Matematică. Sosit în 
capitală, cercetează cu atenţie construcţia aeroplanelor franceze 
din dotarea armatei române. Înarmat cu noile cunoştinţe, pune 
în lucru şi, în 1915, în sala de gimnastică a Scolii Militare din 
Craiova, apare un biplan mare, de tipul CanardVoisin, care prin 
 Ioan N. Romanescu, probabil în anul 
1915nenumăratele modificări aduse de el, prin concentrarea 
tuturor cârmelor într-un singur volan, prin greutatea relativ 
mică şi prin simplificarea şi îngrijirea modelului, urma să 
devină o noutate pe tărâmul aviaţiei. Construcţia aeroplanului a 
continuat şi în 1916. Plănuia să-l ducă la Bucuresti pentru a fi 
încercat şi brevetat. 
 In arhiva familiei s-a păstrat răspunsul primit de la 
subdirectorul superior al Şcolii de Aviaţie a Artileriei de pe 
lângă Ministerul de Război, din 12 august 1915.  
 „La suplica Dv., am onoarea a vă face cunoscut că 
pentru a se putea aviza asupra cererii ce faceţi, este nevoie ca 
aparatul în cestiune să fie adus la Bucuresti (Centrul de 
Aviaţie Cotroceni) spre a fi supus unor prealabile cercetări”. 
 Această adresă are o valoare documentară 
extraordinară. Ea confirmă o realizare tehnică de exceptie, 
construirea primului avion la Craiova de către studentul Ioan 
Romanescu, în vârstă de 20 de ani, înscriind astfel numele 
inventatorului şi constructorului în galeria pionierilor aviaţiei 
româ-nesti. 
 Din păcate pentru tânărul inventator, nebunia 
nimicitoare al războiului va cuprinde şi ţara noastră, abătând 
drumul vieţii sale spre noile priorităţi ale omenirii. Urmările 
deciziei din 1916 a României de a intra în război au fost, pentru 
zeci de mii de studenti români, definite de fratele eroului prin 
sintagma de un dureros realism:„Ostaşul ucise pe omul de 
ştiinţă”.  
 Războiul nu i-a mai lăsat soldatului timp pentru 
realizarea proiectelor aviatice.  
 „In timpul liber dintre misiunile de patrulare,scrie în 
articolul “Caporalul aviator Ion Romanescu”, publicat în 
“Neamul Românesc” din 16 martie 1936,urmăreşte 

perfecţionarea invenţiilor sale, căutând să pună la punct un 
avion rapid, pentru timpurile de dupà război, botezat „La 
mouche”, mult apreciat de inginerul inventator Béchereau şi 
inginerul Déscamps”. 
 Incepând din 15 august 1916, viata lui Ioan N 
Romanescu s-a confundat cu Ţara, cu nevoile şi durerile 
Neamului. Format şi educat în sentimentul datoriei faţă 
de neam şi ţară, Ioan N Romanescu se înrolează voluntar în 
armată chiar după izbucnirea războiului, în 1914.  
 Din declaraţia pe care a dat-o tatăl său, la 14 
septembrie 1914, aflăm: „Subsemnatul, tatăl tânărului Ioan 
N. Romanescu, voluntar înBatalionul de Specialităţi, Secţia 
Aviaţiei, declar că consimt a contracta acest angajament în 
armată în condiţiunile pervăzute de legea de recrutare.” 
 Aşadar, când nu împlinise încă vârsta pentru fi chemat 
sub arme şi când Ţara se declarase neutră, Ioan N. Romanescu 
s-a înrolat voluntar în aviatie. Cum se explică şi cum motivează 
tânărul această hotărâre? Ce l-a împins în calea primejdiei, a 
pericolului şi a morţii? 
 „Era un student la Universitàtii noastre,scria Nicolae 
Iorga,şi războiul l-a chemat la sine prin puterea ineluctabilei 
datorii…E la dânsul, ca şi în tinerii popoarelor în plină 
expansiune, o nesfârşită dorinţă de fapte şi o nesfîrsită 
bucurie de viaţă.”Chemarea datoriei a fost exprimată şi de 
tânărul ostaş, în scrisorile trimise de pe front: 
 „Nu mai pomeni chestiunea rezervelor de energie 
pentru după război.(Îi scria mamei sale la 28 aprilie 1918).Nu 
e numai Franta sau Anglia care sunt în primejdie şi care 
trebuiesc apărate, libertatea generală este amenintată acum 
mai mult ca oricînd… Am împlinit, ieri, 23 de ani şi încep să 
profit de lectiile de datorie pe care voi mi le-aţi dat, datorii 
către societate, chiar dacă aceste datorii stânjenesc interesele 
noastre particulare sau dacă îndeplinirea lor ne face să 
suferim în afecţiunile noastre…Cît de mult aş vrea să fiu cu 
voi, împreună, în familie, pentru a nu vă mai părăsi. Dar, 
până atunci, datoria. Dacă voi avea nenorocul să cad în 
luptă, voi nu veţi avea de ce să roşiţi mai tîrziucînd vă vor 
întreba, care vă sunt drepturile la libertate. Veniţi în Franţa 
pentru a vedea datoria împlinindu-se simplu, fără fraze şi 
fără tânguială”. 
 In acelaşi timp, înrolarea în specialiatea aviaţie i-a 
adus tânărului voluntar satisfacţia împlinirii visului vieţii sale, 
pilotajul, zborul spre înălţimile cerului. 
 „Care din zburătorii din timpul războiului – scria 
unul din colegi – nu-şi aminteşte azi de un tânăr înalt, cu 
trăsături fine şi cu o căutătură visătoare, în care însă pîlpâia 
flacăra unei voinţe de neînfricat ? Pasionat al acestei 
năzuinţe ce a ridicat pe om la înăltimea zeilor antici, încadrat 
cu calităti de tehnician, născocise el însuşi – păşind pe urmele 
lui Vlaicu – o maşină de zburat, pe care nu a avut nici timpul, 
nici norocul să o realizeze. Din cauza lipsei de avioane pe 
frontul nostru, neputînd lua parte ca zburător la luptele 
glorioase de la Mărăşti şi Mărăseşti, şi fiind trimis la Şcoala 
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de pilotaj de la Odesa, primeşte, în sfârsit, botezul 
văzduhului”. 
 „Azi am avut fericirea să-mi văd visul îndeplinit, îi 
scria din Odesa, la 20 decembrie 1917, tatălui său. Am zburat 
pentru prima dată pe Nieuport. Aparat foarte mic, extrem de 
rapid, extrem de maniabil şi imposibil de rupt în aer. Eram 
încă la Botoşani cînd s-a făcut selecţia în seria mea şi am fost 
toţi trecuţi pe Maurice Forman deoarece, afară de mine, toţi 
erau slabi şi nu puteau să mă reţie, singur, pe Nieuport. 
Deoarece eram caporal, ar fi ţipat locotenenţii, 
sublocotenenţii, plutonierii şi sergenţii, „cum trece un caporal 
şi pe ei nu. Asta mi-a răspuns profesorul, lt. Savu… Din mai 
pînă acum, în decembrie, am fost trambalat de cinci ori de pe 
Maurice Forman pe Nieuport şi invers. Hotărârea de azi mă 
consacră definitiv şi fără apel, pilot de vânătoare”. 
 Visul din copilărie şi adolescenţă i se împlinise însă, 
aşa cum reiese din scrisorile sale, ar fi putut să facă dovada 
calităţilor de pilot în bătăliile de la Mărăşti şi Mărăsesti, 
dacătoate criteriile de apreciere a valorilor ar fi fost respectate. 
 S-a scris adesea despre faptele de arme ale tânărului 
aviator. Bombardier la Turtucaia, cu şcoala la Bîrlad şi la 
Botoşani, unde iese precum pasărea Phoenix dintr-un aparat 
făcut ţăndări. 
              Revoluţia bolşevică din octombrie 1917 şi tratativele 
Rusiei cu Germania au adus România într-o situaţie disperată. 
Fiind la Odesa, cu unitatea din care făcea parte, este arestat de 
bolşevici, împreună 
cu alţi 37 ofiţeri şi 
piloţi români, la 29 
ianuarie 1918. Sunt 
încarceraţi pe vasul 
Prinţesa Ecaterina 
Oldenburg, de unde 
este eliberat la 15 
februarie. A făcut 
demersuri pentru a-i 
salva pe colegii de 
armă şi a îndeplinit serviciul de translator în tratativele dintre 
bolşevici şi reprezentanţii misiunii militare franceze. 
Întâmplările din zilele de prizonierat au fost consemnate pe 
mici bucăţi de hârtie care au fost ascunse în bocanci pentru a nu 
fi descoperite de patrulele bolşevice. 
 „Datorită lui, scrie locotenentul Paul Schneider, mai 
mulţi camarazi de-ai săi au fost salvaţi de a fi închişi pe vasele 
bolşevice şi poate mai rău. In perioada aceea, mi-a vorbit 
despre marea sa dorinţă de a pleca în Franţa şi de a lupta 
pentru cauza noastră comună. Am vorbit despre el cu 
comandantul, directorul Aeronauticii franceze în Rusia de sud, 
care a acceptat să-l primească”. 
               La plecare, Misiunea franceză a acceptat să-i ia pe 
Radu Beller, Alexandru Danielescu şi Ioan Romanescu, trei 
aviatori români care s-au înrolat în Legiunea străină. 

 „La Murmansk,spune Ioan Romanescu, am semnat un 
angajament în  Legiunea străină pentru toată durata 
războiului. Dacă ne-ar fi lăsat la Murmansk, am fi fost prinşi 
de bolşevici”. 
 Au debarcat la Le Havre, după două zile de călătorie 
cu trenul, au ajuns la Bordeaux şi, de aici, la Paris, de unde le-a 
scris părintilor:„Sper ca în câteva zile să-mi rezolv toate 
problemele. După aceea voi pleca la câmpul de instrucţie X 
pentru a susţine probele în vederea obţinerii brevetului francez 
de aviator, la şcoala de tir din Z şi, apoi, în vâltoarea focului, 
cum se spune în aviaţie. Nu cred că voi putea ajunge pe câmpul 
de luptă în mai puţin de o lună, poate mai mult. Această 
întârziere mă mâhneşte destul”. 
 Era nerăbdător să intre în vâltoarea luptei, să-şi facă 
datoria de ostaş al Legiunii Străine. La 13 aprilie 1918 îi 
împărtăşeşte mamei sale această dorinţă, dar abia după două 
luni, la 6 iunie, a părăsit, în sfârşit, Parisul: … „după ce am 
semnat actul de angajare şi m-am îndreptat spre 
comandamentul din Avord, la Centrul de Aviaţie unde s-au 
format toţi aşii războiului şi unde, înnumai optsprezece zile, am 
obţinut brevetul de pilot aviator de vânătoare. De atunci n-am 
avutnici-o zi de odihnă sau de învoire. In trei luni am tre-cut 
prin toate şcolile prin care trebuie să treacă piloţii de 
vânătoare înainte de a pleca pe front. Este un drum care se 
parcurge, de obicei, în cinci, şase sau şapte luni. Insufleţirea 
cu care m-am pregătit la instrucţie mi-a adus gradul de 
caporal. Vă promit că voi merita, în curând, şi galoanele de 
sergent. La 25 septembrie intru în escadrilă”. 
 Mai târziu decât sperase, visul de a ajunge pe front i s-
a împlinit abia la 1 octombrie 1918 când îi scria, entuziasmat, 
prietenului său, Radu Beller:„Frăţioare, de ieri, de la orele 16, 
mă aflu în Escadrila de luptàSpad 12 grupa de luptă II, grupă 
independentă, care este totdeauna în linia avansată a frontului, 
acolo unde luptele sunt cele mai aprige”.  
 Începea ultima lună din viaţa eroului, răstimpul care 
coincide cu cele mai aprige, mai înverşunate şi mai sângeroase 
lupte de pe frontul de vest. 
 “Am ajuns în acest loc încîntător în urmă cu 10 zile. 
Două zile n-am zburat, neavând avion. A treia zi am primit un 
avion mic, nou-nouţ, dotat cu două mitraliere. Trei zile am 
participat la lupte simulate cu căpitanul şi camarazii şi, în 
sfârşit, în a şasea zi, am plecat în patrulare deasupra liniei 
frontului. Eram nebun de fericire. Fac parte dintr-un grup de 
escadrile de intervenţie care se deplasează în acele sectoare 
ale frontului unde luptele sunt cele mai intense. E un grup de 
vânătoare de elită. Nu pot să-ţi scriu exact unde suntem, dar 
survolăm adesea S(edanul). Orele de patrulare se schimbă de 
la o zi la alta. Câteodată suntem în zbor de la orele şase 
dimineaţa. În unele zile facem patru patrule, de cîte două ore, 
la 5 şi 6000 metri înăltime. Abia asteptăm să ajungem la Rin, 
pentru a face de strajă. Avem o dorinţă grozavă să-i doborâm 
pe nemţi. Prima dată când am trecut linia frontului am cântat o 
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Marseillaise răsunătoare şi am plâns de bucurie în cabina 
avionului”. 
 Aterizase în mijlocul celei mai mari bătălii din istoria 
Marelui Război, veritabilul apogeu al luptelor de pe frontul de 
vest. Se înfruntau, în Ofensiva din Argonne, dintre 17 
octombrie – 4 noiembrie 1918, 4.002.104 de combatanţi ai 
Antantei cu 3.576.000 de militari germani, 21.843 contra 
18.100 tancuri, 5.646 contra 4.000 avioane, 1572 care de luptă 
faţă de nici unul al Centralilor.  
 „Deşi sleiţi de puteri şi decimaţi – aprecia Lloyd 
George, primul ministru al guvernului Marii Britanii, în 
Souvenirs de la Guerre– La Victoire, soldaţii germani luptau 
cu înverşunare făcându-ne să plătim scump orice înaintare. În 
timpul războiului, nemţii luptaseră cu înverşunare, dar 
niciodată ca acum, în ceasul înfrîngerii lor. Desisimeţau că 
sunt învinşi, totuşi, în cursul lunii Octombrie, cea din urmă 
luptă din război, armata britanică a pierdut peste 120.000 
oameni, morţi şi răniţi, probă a unei rezistenţe îndârjite pe 
care am întâmpinat-o”. 
 Dramatismul şi încrâncenarea bătăliei se regăsesc şi în 
scrisorile eroului român. 
 „Dragă domnule Casanova, începe scrisoarea sigilată 
depusă, la 10 octombrie, la comandamentul unităţii. În acest 
moment veghez trupul unui camarad care a fost ucis ieri seară. 
Tot ieri, un alt camarad s-a prăbuşit cu un avion în flăcări. Şi 
eu am avut avionul grav lovit de un snop de gloanţe, azi după-
amiază, în timpul luptei la care am participat. Toate acestea 
mă determină să mă gândesc că aş putea fi ucis, într-o zi sau 
alta. Tatăl meu ar primi o lovitură mortală dacă ar afla despre 
sfârşitul meu. Iată de ce consider că trebuie să iau măsuri 
pentru ca el să afle cât mai târziu posibil această 
veste…Pentru aceasta, n-am dat la escadrilă nici o adresă 
pentru eventualitatea că voi cădea în luptă, astfel încât părinţii 
să afle despre dispariţia mea după îndelungi cercetări”. 
 Războiul zdrobea mii de vieţi, iar victoria cerea noi şi 
noi jertfe. Deşi presimte primejdia, Romanescu este gata să-si 
dea viaţa pentru libertate. O dovedeşte în lupte şi o afirmă atât 
de simplu, de sincer, de natural şi de inocent în scrisori. Îi scrie 
tatălui său, la 21 iulie 1918: 
 „În depărtare, de o parte se văd Pirineii, cu un pic de 
zăpadă, şi, dincolo de ei, Spania; de cealaltă parte, câmpie cât 
vezi cu ochii. Este atât de frumos încât nu-ţi vine să aterizezi. 
Când vezi asemenea frumuseţe de cîmpie strălucind în lumină 
şi de efort uman, jertfirea vieţii pentru a o apăra devine, pentru 
un soldat, un lucru atât de simplu, de obişnuit, ca un mic salut 
de recunoştinţă”. 
 Încă din prima luptă se confirmă pe deplin calităţile 
sale de pilot:„Am un renume bun, pe care l-am câştigat din 
prima luptă. Eram doi, la 4000 de metri înălţime, împotriva a 
opt nemţi foarte agresivi. Lupta a durat 15 minute şi am reuşit 
să-i punem pe fugă pe nemţi. Aş fi putut să dobor unul, dacă nu 
mi s-ar fi blocat mitraliera după 12 lovituri. La întoarcere am 
constatat că avionul meu, avariat grav în trei locuri, nu mai 

putea fi folosit. Frumos rezultat, pentru prima luptă. Înainte de 
aceasta eram considerat boboc şi n-avea nimeni încredere în 
mine. Acum toţi mă caută să mă ia în formaţie cu ei”. 
 Impresionante sunt şi aprecierile comandanţilor sau 
ale colegilor:„suflet ales, de o rară sensibilitate, temperament 
arzător, zburător dotat cu calităţi excepţionale, îndrăzneţ, 
ostaş temerar, o voinţă de neoprit, o fire entuziastă, veşnic în 
mişcare”. 
             Numai că, la 1 noiembrie 1918, în timpul marii bătălii 
din Ardeni, pe timpul celei de-a şasea misiuni din acea zi, 
avionul caporalului Ioan Romanescu, aflat în patrulă la 2000 m 
înăltime pentru a proteja avioanele de recunoaştere care 
mitraliau infanteria inamică susţinând înaintarea tancurilor 
proprii, a fost lovit în plin de un obuz. Reconstituind acest 
moment al bătăliei, comandantul Escadrilei Spad XII, căpitanul 
Armand de Turenne, le scria părinţilor: …”caporalul 
Romanescu se afla în patrulare aeriană, în regiunea Sissonne-
Réthel, împreună cu noi când, deodată, aparatul său a dispărut 
din vederea noastră. Iată ce s-a întîmplat: Era în momentul 
unui atac; tirul artileriei terestre era foarte dens. Romanescu s-
a aflat pe traiectoria unui obuz care a explodat la contactul cu 
aparatul său, avionul fiind prefăcut în ţăndări. Moartea a fost 
atât de fulgerătoare încât n-a avut nici măcar răgazul s-o vadă 
sosind. Ne-a părut atât de rău de pierderea acestui tânăr, care 
era un excelent pilot, curajos în faţa pericolului şi, mai ales, un 
desăvârşit camarad”. 
 ”A căzut pentru tara sa, pe care o iubea natural, şi 
pentru Franţa, pe care voi l-aţi învăţat să o iubească, scrie 
Ernest Pinard în mesajul de condoleanţe trimis părinţilor. Sper 
ca durerea voastră să fie alinată de gândul că idealul pentru 
care a luptat se va împlini şi, din atâtea sacrificii şi durere, se 
va naşte o Românie mare şi puternică.” 
 “Sfârşitul lui eroic, va preciza ministrul francez Albert 
Thomas, în decembrie 1924, a lăsat amintirea cea mai nobilă 
şi mai vie de energie şi devotament pentru Franţa şi pentru 
umanitate”. 
 
 „Destinul a voit ca numele sublimului vostru copil, 
adaugă locotenentul André Faure în scrisoarea trimisă  familiei 
la 28 aprilie 1919, să fie scris cu litere de foc în cartea de aur a 
eroilor războiului. A căzut pe câmpul de onoare. A dispărut în 
urmărirea vrăjmaşului, pe cerul incendiat, sfâşiat de obuze şi 
destrămat de gloanţe, asemeni sufletelor lui Guynemeer şi 
Garros, eroii nemuritori ai aviaţiei franceze care au chemat la 
ei sufletul lui îndrăzneţ, îndrăgostit de strălucirea înălţimilor. 
Războiul a făcut din fostul meu elev, devenit un prieten 
încîntător, un camarad în aceeasi armată, înrolat, ca şi mine, 
voluntar, cruciat al aceleiaşi cauze şi soldat al aceluiaşi ideal! 
Caporalul-aviator Ionel Romanescu a ştiut să servească Franta 
cu aceeaşi inimă cu care servise România, ţara sa atât de mult 
iubită”.  
 Eroul român a căzut în sectorul de luptă al 
Regimentului de infanterie nr. 124, în timpul asaltului pentru 
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eliberarea localităţilor Voncq, Semuy, Le Chesne din zilele 30 
octombrie - 4 noiembrie 1918, iar Marele Război, în urma 
căruia avea să se înalțe, cu ajutorul Franței, o Românie Mare, s
a încheiat după doar zece zile de la sfârșitul tragic, dar eroic al 
lui Ionel Romanescu.  
 Avem însă datoria ca, atunci cînd vizităm E
nu uităm a poposi măcar pentru o clipă şi să omagiem memoria 
caporalului aviator Ioan N. Romanescu, dar şi a căpitanului de 
cavalerie Paul Moruzzi, căzut în luptele din Ardeni, să punem 
flori la mormintele miilor de ofiterişi soldaţi români 
înmormântaţi la Dieuze, Soultzmatt, Hagenau, Strasbourg
Cronenbourg, Effry, Assevent, Saint-Quentin, Hirson şi în alte 
localităţi din Aisne, Huat-Rhin, Nord oriLozelle. Vom întâlni, 
pretutindeni, numeroase mărturii ale voinţei, ale luptei şi jertfei 
românilor pentru libertatea, unitatea, pacea si prosperitatea 
Europei. 
 Şi nu trebuie să uităm vreodată că: 
atunci când sunt uitaţi, iar moartea lor metaforică este parte 
din moartea tragică a fiinţei noastre istorice. 

 
Bibliografie:  
1. Wikipedia; 
2. Eroul caporal aviator IOAN N. ROMANESCU (1895 
dăruită libertăţii, unităţii şi prosperităţii Europei. Dr. în istorie Luchian 
Deaconu. 

 

Şcoala şi viaţa  spirituală  din  oraşul  
Vaslui în secolul al XIX-lea

 
  Prof. dr. Nicolae IONESCU – Liceul Teoretic ”M. 

Kogălniceanu”

                
       Şcoala în Evul Mediu a avut un rol deosebit în 

cultivarea spiritului naţional şi în  dezvoltarea 

modernismului  românesc.  

a sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul 

secolului  XIX, învăţământul în Principatele Române, 

în Epoca Luminilor, cunoaşte două importante etape: 

în prima, Academiile domneşti de limbă greacă prin reformele 

lui Grigore al III-lea Ghica şi Al. Ipsilanti, timp de mai multe 

decenii, continuau să aibă un rol preponderent

culturală; în a doua etapă, pe fondul refluxului învăţământului 

în limbă greacă, odată cu întemeierea Şcolilor de la Iaşi şi 

Bucureşti, sub conducerea lui Gh. Asachi şi Gh. Lazăr, 

învăţământul în limba naţională îşi capătă rolul firesc, câştig

L
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eliberarea localităţilor Voncq, Semuy, Le Chesne din zilele 30 
Marele Război, în urma 

țe, cu ajutorul Franței, o Românie Mare, s-
șitul tragic, dar eroic al 

Avem însă datoria ca, atunci cînd vizităm Europa, să 
nu uităm a poposi măcar pentru o clipă şi să omagiem memoria 
caporalului aviator Ioan N. Romanescu, dar şi a căpitanului de 
cavalerie Paul Moruzzi, căzut în luptele din Ardeni, să punem 
flori la mormintele miilor de ofiterişi soldaţi români 

mântaţi la Dieuze, Soultzmatt, Hagenau, Strasbourg-
Quentin, Hirson şi în alte 

Rhin, Nord oriLozelle. Vom întâlni, 
pretutindeni, numeroase mărturii ale voinţei, ale luptei şi jertfei 

entru libertatea, unitatea, pacea si prosperitatea 

Şi nu trebuie să uităm vreodată că: Eroii mordoar 
atunci când sunt uitaţi, iar moartea lor metaforică este parte 

roul caporal aviator IOAN N. ROMANESCU (1895 – 1918). O viaţă 
dăruită libertăţii, unităţii şi prosperităţii Europei. Dr. în istorie Luchian 

Şcoala şi viaţa  spirituală  din  oraşul  
lea 

eul Teoretic ”M. 
Kogălniceanu”- Vaslui 

Şcoala în Evul Mediu a avut un rol deosebit în 

cultivarea spiritului naţional şi în  dezvoltarea 

lea şi începutul 

ământul în Principatele Române, 

în Epoca Luminilor, cunoaşte două importante etape: 

în prima, Academiile domneşti de limbă greacă prin reformele 

lea Ghica şi Al. Ipsilanti, timp de mai multe 

decenii, continuau să aibă un rol preponderent în mişcarea 

culturală; în a doua etapă, pe fondul refluxului învăţământului 

în limbă greacă, odată cu întemeierea Şcolilor de la Iaşi şi 

Bucureşti, sub conducerea lui Gh. Asachi şi Gh. Lazăr, 

învăţământul în limba naţională îşi capătă rolul firesc, câştigând 

o poziţie preponderentă în viaţa culturală, îndeosebi după 1821, 

când Academiile greceşti îşi încetează existenţa

 Dezvoltarea învăţământului premodern românesc 

începe practic la 1741, când domnul Constantin Mavrocordat  

da ordin să se înfiinţeze  şcoli pe lângă episcopii şi marile 

oraşe. Existenţa acestora (poate şi la Vaslui) este atestată de 

hrisovul domnesc din octombrie 1766 emis de  Domnul 

Moldovei, Grigore al III-lea Ghica. Documentul viza  

organizarea Academiei domneşti de la Iaşi şi amintea  

“ţinuturile cu douăzeci şi trei de dascăli moldoveneşti, ce s

rânduit pe la ţinuturi”. Aceste şcoli pentru populaţie sunt 

atestate la: Tecuci, Covurlui, Putna, Vaslui, Fălciu şi Huşi

Aceasta este  prima formă de învăţământ premodern cunoscută 

la Vaslui. Sistemul şcolar din Moldova la începutul secolului al 

XIX-lea  era într-un intens proces de prefacere influenţat de  

marile personalităţi ale culturii şi şcolii din această parte a 

spaţiului românesc în frunte cu Mitropolitul Moldovei, 

Veniamin Costachi şi  marele învăţat  Gheorghe Asachi. Ei s

ocupat de dezvoltarea învăţământului din Moldova  în limba 

naţională. 

        Datorită  războaielor dintre Imperiul Rus şi Imperiul 

Otoman din anii 1806-1812 şi 1828-1829, cât şi  revoluţiei de 

la 1821, planurile de refacere a sistemului de învăţământ în 

Moldova, nu vor putea fi duse la bun sfârşit

       Pentru localitatea Vaslui începea o nouă etapă în domeniul 

învăţământului odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului 

Organic la 1/13 ianuarie 1832. Acesta prevedea înfiinţarea de 

şcoli începătoare, în anumite oraşe “şcoli naţionale”, iar în 

unele sate “şcoli de ocoale”. Regulamentul Organic, prevedea 

ca fiecare şcoală începătoare din ţinut să aibă un comitet de 

inspecţie format din ispravnicul ţinutului 

recrutat dintre persoanele înalte ale locului.

  La Vaslui, proprietarul vetrei şi al moşiei târgului, 

Elena Şubin, începe demersurile pentru deschiderea şcolii încă 

                                                             

1 Nicolae Isar - Principatele Române în Epoca Luminilor (1770
critic, geneza  ideii naţionale,  Editura Universităţii din Bucureşti, 1999, p. 13.

2 Stan N. Cucu , C. Oprescu   - Bîrladul odinioară şi astăzi
120. 

3 Nicolae Isar - op. cit., pag. 13-33. 
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o poziţie preponderentă în viaţa culturală, îndeosebi după 1821, 

când Academiile greceşti îşi încetează existenţa1. 

Dezvoltarea învăţământului premodern românesc 

începe practic la 1741, când domnul Constantin Mavrocordat  

oli pe lângă episcopii şi marile 

oraşe. Existenţa acestora (poate şi la Vaslui) este atestată de 

hrisovul domnesc din octombrie 1766 emis de  Domnul 

lea Ghica. Documentul viza  

organizarea Academiei domneşti de la Iaşi şi amintea  de 

“ţinuturile cu douăzeci şi trei de dascăli moldoveneşti, ce s-au 

rânduit pe la ţinuturi”. Aceste şcoli pentru populaţie sunt 

atestate la: Tecuci, Covurlui, Putna, Vaslui, Fălciu şi Huşi2. 

Aceasta este  prima formă de învăţământ premodern cunoscută 

slui. Sistemul şcolar din Moldova la începutul secolului al 

un intens proces de prefacere influenţat de  

marile personalităţi ale culturii şi şcolii din această parte a 

spaţiului românesc în frunte cu Mitropolitul Moldovei, 

chi şi  marele învăţat  Gheorghe Asachi. Ei s-au 

ocupat de dezvoltarea învăţământului din Moldova  în limba 

Datorită  războaielor dintre Imperiul Rus şi Imperiul 

1829, cât şi  revoluţiei de 

urile de refacere a sistemului de învăţământ în 

Moldova, nu vor putea fi duse la bun sfârşit3. 

Pentru localitatea Vaslui începea o nouă etapă în domeniul 

învăţământului odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului 

sta prevedea înfiinţarea de 

şcoli începătoare, în anumite oraşe “şcoli naţionale”, iar în 

unele sate “şcoli de ocoale”. Regulamentul Organic, prevedea 

ca fiecare şcoală începătoare din ţinut să aibă un comitet de 

inspecţie format din ispravnicul ţinutului şi un inspector 

recrutat dintre persoanele înalte ale locului. 

La Vaslui, proprietarul vetrei şi al moşiei târgului, 

Elena Şubin, începe demersurile pentru deschiderea şcolii încă 

oca Luminilor (1770-1830). Cultura, spiritul   
,  Editura Universităţii din Bucureşti, 1999, p. 13. 

Bîrladul odinioară şi astăzi, Bucureşti, 1984, pag. 
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din anul 1840. Cursurile se deschid în “Şcoala începătoare din 

Vaslui”1, devenită peste puţin timp Şcoala primară urbană nr. 1 

de băieţi2, la 1 decembrie 18413. La început neavând local, 

Şcoala va funcţiona în tinda unei biserici şi apoi în curtea 

gospodăriei Căminarului Nicolae Hagi Chiriac. În 1843 se ia 

iniţiativa construirii unui local propriu de Elena Şubin şi 

căminarul Neculai Hagi Chiriac. Elena Şubin dona  terenul 

pentru construcţia şcolii pe propria cheltuială. Noul local se  

deschidea în 1846 şi inscripţia din piatră a acestei şcoli se află 

la Liceul Mihail Kogălniceanu din Vaslui, unde sunt înscrise 

următoarele:“Casă zidită în târgul Vaslui, ca şcoală publică, o 

parte cu ajutorul unor boieri şi neguţători, iar două părţi din 

cheltuială de căminarul Nicolae Chiriac Hagiu, anul 1846, luna 

iunie 30”4.  

        Şcoala cuprindea  două clădiri: una pentru învăţământ, alta 

era locuinţa învăţătorului Iordache Galerie5. 

 Se pare că activitatea la Şcoală era una pozitivă,  

apreciată în 1844 de  Comisia de inspecţie din care făcea parte 

şi polcovnicul rus, Alexei Şubin, soţul proprietăresei vetrei 

târgului Vaslui, Elena Şubin. La acea vreme numărul elevilor 

care urmau cursurile acestei şcoli erau de 54 de elevi. Ei susţin 

examenul de absolvire unde participă şi colonelul Alexei Şubin. 

“Pentru bunele rezultate obţinute se împărţeau premii 

“hărăzite” elevilor sârguincioşi de unele persoane înstărite cum 

erau: căminarul Neculai Chiriac, serdarii Dimitrie Duca, Toma 

Buzdugan, Iordachi Teliman, stolnicul Mihailovici, dregătorul 

ţinutului Dimitrie Sturdza, comisul George Ciurea şi alţii”6. 

Activitatea  şcolii este remarcată de autorităţile vremii. La 6 

iunie1847, ispravnicul ținutului Vaslui, Aga Grigorie 

Krupenski adresează un discurs de felicitare profesorilor şcolii, 

iar la 23 iulie 1851, Epitropia Învăţăturilor Publice din Vaslui 

trimite Inspectoratului Şcolii Publice din oraş, serdarului 

                                                             

1  Aurel Zugravu s.a. - File de monografie. Judeţul Vaslui, Intreprinderea 
Poligrafică Iaşi,  1972  pag. 244. 

2 Mihai Ciobanu,  (coord.)  - Cronica Vasluiului, Edit. Publirom, Bucureşti, 1999, 
pag. 176. 

3  Constantin Şerban - Modernizarea Oraşului Vaslui în timpul domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza,  în “A.M.M.,Vaslui”, vol. VII-VIII, 1985-1986, Galaţi, pag. 243. 

4 Aurel Zugravu  ş.a. - op. cit. pag. 243. 
5 Constantin Şerban - op. cit., pag. 243. 
6 Ionel Honzoc - Aspecte privind dezvoltarea Vasluiului în secolul al XIX-lea, în 

“A.M.M.,Vaslui, vol. VII-VIII, Intreprinderea Poligrafică Galaţi, 1985-1986, pag. 470. 

Dimitrie Duca, o adresă de mulţumire pentru sprijinul acordat  

şcolii7. 

  Între timp, învăţământul din Vaslui progresează. Anul 

1858 marchează prin raportul Comitetului de inspecţie al şcolii 

publice din localitate o nouă etapă, ca urmare ”a întemeierii 

şcolii publice de fete, ce s-a deschis la 3 noiembrie, în prezenţa 

membrilor comitetului, a corpului profesoral, a unui numeros 

public şi a notabilităţilor oraşului”8. Această şcoală  primeşte o 

donaţie de 30 de galbeni şi 5 stânjeni de lemne din partea lui 

Dimitrie Castroian, nepotul căminarului Neculai Hagi Chiriac9. 

Existenţa Şcolii nr. 1 de băieţi la Vaslui este amintită şi de 

vizita efectuată de domnul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica 

în august 1851,  care  vizitează obiectivele publice ale oraşului, 

printre care şi Şcoala publică. În 1860 la Vaslui funcţiona un 

pension francez condus de profesorul Alexandr Leblanch. 

Elevii acestui pension erau obligaţi acum să susţină examen în 

faţa comisiei şcolare centrale10. 

            Sistemul de învăţământ era încurajat  prin  reformele 

înfăptuite de  Domnitorul Unirii, Alexandru Ioan I. Cuza. 

“Astfel că printr-un decret, era promulgată la 25 noiembrie / 7 

decembrie 1864, importanta lege a instrucţiunii publice”. Legea 

avea 262 de articole ce se referau la organizarea sistemului de 

învăţământ modern în România. Principala prevedere a noii 

legi  era stipulată în articolul 6 din  Dispoziţiunile generale ale 

legii, care afirma că “instrucţiunea primară elementară este 

obligatorie şi gratuită, după cum se legiuiesc la Partea I, Cap. 

II, Secţiunea I, din prezenta lege”11. 

  La Vaslui, în timpul lui Alexandru Ioan I. Cuza, se 

înmulţesc semnele modernizării sistemului de învăţământ. La 

1860, Şcoala publică de băieţi nr. 1 avea 4 clase aflate într-o 

casă a statului. Acum este menţionat la Vaslui, merituosul 

învăţător  G. Chrisoscoleu (sau Hrisoscoleu). Acesta întocmeşte 

un memoriu prin care cerea procurarea de mobilier pentru 

                                                             

7 Ibidem, pag. 470. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 

10 Aurel Zugravu ş.a. - op. cit, pag. 244. 

11 Nicolae Isar - Istoria modernă a românilor. Edificarea Statului Naţional (1848-
1866), Editura Universităţii Bucureşti, 2002, pag. 348-360. 
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şcoală (bănci, mese, scaune), construirea unei bucătării şi 

cumpărarea unui clopoţel pentru sunarea elevilor1.  

În acest timp se pare că şcoala  funcţiona cu trei clase. 

Astfel că la clasa I preda supleantul, în clasa a II-a preda 

adjunctul, în casa a II-a şi a IV-a directorul. 

 În 1863 Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice  

aloca suma de 300 de galbeni pentru cele două şcoli din Vaslui 

(şcoala de băieţi şi şcoala de fete). După 1859 se  înfiinţa şi o 

grădiniţă publică2.  

          Între 1861-1876 director al Şcolii de băieţi nr. 1 era  

Grigore Hrisoscoleu (menţionat şi mai sus). Acesta era apreciat  

de  Mihai Eminescu (revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi 

Vaslui) care afirma că: “Metoda de predare a Domnului 

Hrisoscoleu e demnă de toată lauda”3. Datorită meritelor sale, 

Hrisoscoleu devine Secretarul Comitetului Şcolar ce verifica şi 

examina condiţiile în care îşi desfăşurau activitatea învăţătorii 

din comunele judeţului4. 

  În anii 1850-1864 numărul absolvenţilor de la Şcoala 

de băieţi nr. 1 din Vaslui era de 1485 de elevi, la o medie 

anuală de 92 de elevi pe an. Între 1864-1934 Şcoala a avut un 

număr de 14.464 de absolvenţi. Dintre aceştia jumătate urmau 

şi cursurile secundare. 

 Amintim pe unii absolvenţi marcanţi ai Şcolii publice 

nr. 1 de băieţi Vaslui, cum ar fi: Gl. N. Batîr (promoţia 1877), 

Gl. Petala (promoţia 1877), General Ion Răşcanu (promoţia 

1882), L. Chihodariu (Secretar de stat – promoţia 1877), 

George G. Mironescu (Preşedinte al Consiliului de Miniştri, 

promoţia 1883 cu nota 10) etc.5. 

Un moment  important în evoluţia învăţământului 

vasluian îl constituie inspecţia realizată în 1876 de  revizorul 

şcolar, Mihai Eminescu, în oraşul şi judeţul Vaslui.   La 1 

iulie 1875, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Titu 

                                                             

1 Constantin Şerban - op. cit., pag. 243. 
2 Lahovary Gheorghe şi colaboratorii - Marele dicţionar geografic al României, 

Bucureşti, 1902, pag. 723-724. 
3 Mihai Eminescu - Scrieri pedagogice, Edit. “Junimea”, Iaşi, 1977, pag. 81. 
4 Mihai Ciobanu  (coord.)   - op. cit., pag. 180. 
5 Ibidem, pag. 183. 

Maiorescu îl numeşte pe Mihai Eminescu în funcţia de revizor 

şcolar pentru  judeţele Iaşi şi Vaslui6 . “Încă din august el 

merge  pe drumurile de ţară, în trăsură sau căruţă, cum i-a fost 

la îndemână, să viziteze şcolile din judeţul Vaslui, în vederea 

reorganizării învăţământului primar. Impresia generală pe care 

i-o făcură aceste şcoli fu rea. Frecvenţa redusă a elevilor, 

abuzurile primarilor, sărăcia şi mortalitatea ţăranului, silit să 

presteze munci în natură spre a acoperi vechile datorii, toate 

acestea îl făcură să creadă că şcoala devenise un lucru de 

prisos”7. 

          Eminescu  rămâne în această funcţie o perioadă  scurtă,  

până la 4 iulie 1876. El iniţiază unele acţiuni pentru bunul mers 

al şcolii  vasluiene şi  inspectează următoarele şcoli din judeţ: 

Şcoala primară nr. 1 de băieţi din Vaslui, Şcoala primară de 

fete din Vaslui, Şcoala din Şurăneşti, Ţibăneşti, Butucărie, 

Laza, Hârşova, Poieneşti-Floreşti, Rediu, Brodoc, Puşcaşi, 

Bălteni, Mărăşeni, Rafaila, Deleşti, Băleşti, Bârzeşti, Codăeşti, 

Gârceni, Lipovăţ8. 

           Interesantă este părerea lui Eminescu despre cele văzute, 

pe care  o redăm în continuare: “impresia generală pe care mi-

au făcut-o şcolile rurale din acest judeţ a fost rea. Pretutindeni 

frecvenţa mică şi incuria administrativă mare, pretutindeni 

sărăcia muncitorului agricol, mortalitatea adesea 

înspăimântătoare, greutăţile publice şi angajamentele de 

muncă născute din aceste greutăţi aproape insurmontabile”. În 

final,  prezentăm cele înscrise de poet în raportul 220 din 

activitatea sa de inspector la Vaslui: “La inspecţia făcută la 26 

aprilie 1876 şcoalelor urbane din Vaslui am constatat la şcoala 

de băieţi un mers regulat de dezvoltare. Metoda de predare a 

D-lui Hrisoscoleu (clasa a patra) e demnă de toată lauda. 

Celelalte clase nu poate fi atât de metodic, dar cu destulă 

aptitudine şi sârguinţă promit rezultate satisfăcătoare..9”  

             Mihai Eminescu face şi alte aprecieri interesante despre 

şcolile din judeţ.“În împrejurările (acestea) şcolile din judeţul 

Vaslui sunt cele mai bune posibile, precum lumea lui Leibniz 

                                                             
6 George Călinescu - Viaţa lui Mihai Eminescu, Edit. Pentru Literatură, Bucureşti, 

1964, pag. 206. 
7 Ibidem, pag. 208-209. 
8 Mihai Ciobanu (coord.) - op. cit., pag. 510 .    
9 Mihai Eminescu - op. cit., pag. 17. 
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cu toată miseria şi nimicnicia ei vădită, este cea mai bună lume 

posibilă, căci posibilitatea şi existenţa sunt identice şi ceea ce 

este posibil există. Precum soarele stă locului de milioane de 

ani, oricare ar fi fost părerile omeneşti, fie geocentriste, fie 

heliocentriste, tot astfel părerile oamenilor nu schimbă nimic 

din mersul firesc, material al lucrului. Părinţi miseri şi viţioşi, 

copii goi şi bolnavi, învăţători ignoranţi şi rău plătiţi, 

administratori superficiali, toate acestea îngreuiate de creşterea 

impozitelor, menite a hrăni această stare de lucruri, nu sunt 

condiţiunile normale pentru şcoli bune, precum lemn de brad 

putregaiu, gelău de porumb şi meştere prost nu-mi dă o masă 

bună. Şcoala va fi bună, când popa va fi bun, darea mică, 

subprefecţii oameni să ştie administraţie, finanţe şi economie 

politică, învăţătorii pedagogi, pe când  va fi  şi şcoala- şcoală, 

statul- stat şi omul- om, precum e în toată lumea, iar nu ca la 

noi adică la nimeni”1. 

 In anii 1879-1880 în Vaslui  apare prima clasă de 

gimnaziu, fapt care va încuraja oraşul în iniţiativa sa de a avea 

un Gimnaziu sau Liceu cu un  curs inferior în oraş. Acest lucru 

se va realiza peste câţiva ani. Dar până atunci  creşte numărul 

instituţiilor şcolare primare în oraş, întrucât în februarie 1887 

se înfiinţează Şcoala primară nr. 2 de băieţi, iar în 1889 Şcoala 

primară nr. 2 de fete2. 

  La 1 septembrie 1890 are loc un nou eveniment foarte 

important pentru procesul de învăţământ din Vaslui prin 

înfiinţarea Gimnaziului real Mihai Kogălniceanu cu patru clase 

de studiu. Aici avem  profesori şi directori remarcabili precum: 

Constantin Calmuschi (profesor şi director), Alexandru Nicolau 

(1893), Grigore Mălinescu (1895), N. Gădei (1897), Ion 

Cheţanu (1900), Spiridon Popescu (va publica la Viaţa 

Românească) etc.3. 

 În 1898, Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice 

condus de  Spiru Haret emite  o serie de legi importante pentru 

învăţământul românesc cum au fost cele din 1898 – “Legea 

învăţământului public” şi 1899 – “Legea învăţământului 

                                                             

1 Ibidem, pag. 81. 
2 Mihai Ciobanu  (coord.) - op. cit., pag. 203-204. 
3 Cornelia Alexandru  s.a. - Liceul “Mihail Kogălniceanu”, Vaslui. Centenar, 

Vaslui, 1990, pag. 13. 

profesional”. O consecinţă a acestor legi a fost apariţia în 1898 

la Vaslui a Şcolii profesionale de fete, iar la 1904 se înfiinţează  

“Şcoala inferioară de meserii Vaslui”4. 

 După prezentarea instituţiilor de învăţământ, credem  

că ar fi interesant de amintit localurile în care aceste instituţii 

de învăţământ îşi  desfăşurau activitatea. Astfel, în  ce priveşte 

gimnaziul menţionăm că “la 1 septembrie 1890 s-au deschis 

cursurile şcolii “Mihai Kogălniceanu” într-o prăvălie din strada 

Ştefan cel Mare, până la Sfântul Dumitru, când gimnaziul avea 

să se mute într-un loc mai acceptabil”5. La 15 martie 1891 

începe construcţia   noului local  pentru Gimnaziu şi la 1 

septembrie 1893 se inaugurează   noua clădire chiar în prezenţa 

regelui Carol I. Atât clădirea Liceului Mihail Kogălniceanu 

(vechi) cât şi fosta Şcoală Normală de Băieţi, ambele construite 

în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea vor fi “construcţii 

funcţionale cu arhitectură de tip neoclasic şi eclectic6. 

       În acelaşi timp se dezvoltă şi învăţământul populaţiei 

evreieşti din Vaslui. În 1896 se  înfiinţează Şcoala “Asei -

Tow”, apoi “Şcoala israelită de fete – Cultura – din Vaslui”. 

Prima avea 4 profesori şi 160 de elevi. În fruntea sa erau  

personalităţi de marcă a intelectualităţii evreieşti, precum : 

Albert Spaier şi M. Braunstein-Mebasan, Lucreţia Constant.  

Primii doi erau personalităţi ale învăţământului israelit din 

epocă, cu doctorate la Berlin şi Sorbona. 

 Şcoala israelito-română “Asei-Tow” se  afirmă şi  la 

începutul secolului XX,. La 1907 ia fiinţă o clasă gimnazială cu 

predare  în limba română  şi în limba ebraică7. Concomitent la 

Vaslui erau 3 azile confesionale (cu 3 profesori) şi o “grădină 

cu copii” cu 33 de copii8.  

 În ce priveşte celelalte instituţii culturale includem 

unele aspecte cum ar fi: micile biblioteci, personalităţile 

                                                             

4 Miahi  Ciobanu,  s.a. - op. cit., pag. 207. 
5 Gheorghe Stănescu - Anuarul comemorativ al Liceului – Mihail Kogălniceanu – 

din Vaslui pe  anii şcolari 1890-1935, Tipografia, librăria şi legătoria Al. Ocneanu, Vaslui, 
1935, pag. 9 . 

6 Maria Popa - Expoziţia “Monumente istorice din Judeţul Vaslui, în “A.M.M., 
Vaslui”, vol. XV-XX, partea a II-a, 1993-1998, Vaslui, pag. 383. 

7 Liviu Rotman - Şcoala israelito-română (1851-1914), Edit. Hasefer, Bucureşti, 
1999, pag. 284. 

8 Mihai Ciobanu (coord.) - op. cit., pag. 205. 
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culturale născute pe  aceste meleaguri, prezentarea lucrărilor 

acestora şi a publicaţiilor vasluiene din secolul al XIX-lea. 

 Astfel că “primele biblioteci se găsesc în vechile case 

boiereşti, existente în târgul Vaslui, ale unor ilustre familii care 

au condus destinele Moldovei”. Se pare că locuinţa  familiei 

Ghica-Şubin din apropierea bisericii vechi a oraşului avea o 

încăpere destinată bibliotecii cu operele clasicilor literaturii 

franceze, germane şi ruse. Din ea făceau parte şi dicţionarele 

enciclopedice apărute la începutul secolului al XIX-lea1. 

 O astfel de bibliotecă era în frumosul edificiu ridicat 

de familia Mavrocordat la 1892, cunoscut sub numele de 

Palatul Mavrocordat. Aici găsim volume din literatura română 

şi universală  la modă în secolul al XIX-lea2. 

           În secolul al XIX-lea la Vaslui nu erau însă  mari 

biblioteci publice.  Primele astfel de instituţii  apar mai întâi pe 

lângă instituţiile de învăţământ din oraş. Astfel că Şcoala 

primară nr. 1 avea un fond de carte provenit din donaţia 

boierilor luminaţi şi a dascălilor devotaţi şcolii. Învăţătorul 

Grigore Hrisoscoleu, directorul Şcolii  primare nr. 1 de băieţi 

din Vaslui (1861-1876), prin achiziţiile de cărţi şi publicaţii, 

pune bazele primei biblioteci  pe lângă şcoala unde funcţiona. 

Astfel că 308 volume se adăugau conform actului din 22 

noiembrie 1861 “bibliotecii şcolare publice din Vaslui”3. 

 A doua bibliotecă şcolară publică este cea a  

Liceului“Mihail Kogălniceanu”  din Vaslui. Primii directori, 

Ştefan Severin şi Constantin Calmuschi  ai Gimnaziului,  

înfiinţează biblioteca şcolii  la 8 noiembrie 1892. În acelaşi an 

se achiziţionează pentru bibliotecă, 4 dicţionare “francezo-

române” cu suma de 8 lei. La începutul activităţii Gimnaziului, 

conducerea şi autorităţile locale pun problema strângerii de 

fonduri pentru procurarea materialului didactic. Astfel că în 

decembrie 1891, autorităţile în frunte cu primarul oraşului, C. 

State şi Prefectul Judeţului, Panaite Donici, organizează un bal. 

Banii strânşi cu acest prilej  au fost cedaţi bibliotecii 

Gimnaziului. Cu suma de 1200 de lei s-au procurat cărţi şi hărţi 

                                                             
1 Ibidem, pag. 345. 
2 Maria Popa - op. cit., pag. 383. 
3 Mihai Ciobanu (coord.) - op. cit., pag. 246 . 

pentru bibliotecă 4 . Astăzi biblioteca Liceului „Mihail 

Kogălniceanu” are peste 28.000 de volume.  

 La finalul acestui demers vom prezenta succint 

personalităţile culturale pe care Vasluiul le-a dat ţării în secolul 

al XIX-lea: Constantin Calmuschi (profesor de istorie şi 

scriitor; a fost cadru didactic la Vaslui, Ploieşti, Alexandria, 

Focşani, Galaţi şi Bîrlad; publică manuale, monografii 

folclorice “În Munţii Neamţului”, poeme “Din vremea Unirii”-

1909, “Geografia României şi a ţărilor vecine locuite de 

români”- 1897, “Gh. Asachi. Viaţa şi activitatea lui”-1887, 

“Principalele dări ale Moldovei şi ale Ţării Româneşti în 

secolul al XVIII-lea” -1891 etc.) 5 , Ioan Adam (scriitor 

sămănătorist născut la 26 noiembrie 1875 la Vaslui, decedat la 

18 mai 1911 la Iaşi). El a realizat următoarele lucrări literare: 

“Pe lângă vatră” -1900,, “Flori de câmp” -1900, “Leagănul 

viselor” -1902, poem, “Sybaris” -1902, roman, “Năzuinţi” -

1908, povestiri, “Constanţa pitorească” -1908, “Voia mării”-

1909, “Aripi tăiate” -1910, nuvele, “Din viaţă” -1910, “Vorbe 

de clacă” -1910, “Hatmanul Hotnog” -1912, “Mărire şi cădere” 

-1924, “Sub arşiţă” - 1925)6 

Aglae Pruteanu (actriţă dramatică născută la 1866 în Vaslui,  

joacă la teatrul maior  “Gh. Pastia” din Focşani şi  la  Teatrul 

Naţional “Vasile Alecsandri” din Iaşi) sau Constantin Tănase -

mare actor de comedie, născut la 5 iulie 1880 la Vaslui. 

Copilăreşte pe strada Huşului şi absolvă în 1905 Conservatorul 

din Bucureşti.  Devine începând cu 23 mai 1919, director la 

Teatrul Cărăbuş, unde  susţine o serie de cuplete celebre, cum 

ar fi: “Până când?”, “Este? Este?”, “Ai, n-ai dai”, “Cu ce?”, 

“Nu mai pot”, ori renumitul cuplet după 23 august 1944 

îndreptat împotriva trupelor sovietice de ocupaţie în  care 

afirma următoarele: “ De la Nistru pân la Don/ Davai ceas, 

davai palton./ De la Nistru pân la Tisa/ Davai ceas, davai 

valiza./ Davai ceas, davai soţie/ Haraşo tovărăşie/”. Se pare că 

de la această « răceală » venită de la Moscova şi nu de la 

răceala  de la berea din Cişmigiu, Tănase va deceda pe 29 

                                                             

4 Ibidem, pag. 246-247. 
5 Mihai Ciobanu , Petru Necula  - Dicţionarul personalităţilor vasluiene, Edit. 

“Cutia  Pandorei”, Vaslui  2001, pag. 31. 
6 Ibidem, pag. 7-10. 
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august 1945,  ultimele sale  cuvinte au fost :“Doctore, să ştii că 

asta-i ultima noapte a lui Mihai Viteazul”)1. 

 După prezentarea acestor aspecte privind şcoala şi 

viaţa culturală la Vaslui, vom  analiza  succint  şi viaţa 

confesională a oraşului. 

 În secolul  al XIX-lea populaţia localităţii Vaslui  

aparţinea în mare parte  celor două confesiuni religioase 

importante din oraş:  Biserica Ortodoxă Română şi  Cultul 

Mozaic. 

       Prezentăm  câteva date despre cultul mozaic la Vaslui. 

Trebuie amintim  din start faptul că adepţii acestui cult erau 

evreii care  ajung în ultimele decenii să reprezinte până la 40% 

din populaţia oraşului. Niciodată numărul lor, însă, nu va trece 

de 50% din populaţia urbei. 

 În  ce priveşte edificiile religioase ale cultului mozaic, 

menţionăm că după unele mărturii, ele ajung la  patru pentru 

oraşul Vaslui, în timp ce la sfârşitul secolului al XIX-lea 

numărul bisericilor ortodoxe era doar  trei. 

 Prima sinagogă evreiască apare în Vaslui la 1870. 

Caracterul specific al populaţiei evreieşti în cadrul societăţii 

româneşti  este dat şi de apariţia la nivelul  ţării a cimitirelor 

evreieşti. La Vaslui cimitirul evreilor este menţionat  în anul 

18902. 

        După aceste informaţii succinte  privind activitatea  

comunităţii ebraice, prezentăm şi  viaţa spirituală a populaţiei 

româneşti ortodoxe. În Vaslui existau două biserici ortodoxe, 

cea de-a treia apărând abia la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

  Luându-le în ordine cronologică, primul lăcaş de cult 

ortodox a fost construit  în prima jumătate a secolului al XV-

lea. Pe locul actualei biserici Sf. Ioan Botezătorul, a existat o 

altă biserică mai veche, unde probabil, au fost înmormântaţi 

boierii moldoveni: vornicul Isaiia, paharnicul Negrilă şi 

stolnicul Alexa, pedepsiţi de neînduplecatul voievod în 1471. 

Astfel mormântul dezvelit în cursul lucrărilor de restaurare din 

1923, aparţinea unuia dintre aceşti mari boieri moldoveni, care 

                                                             
1 Ibidem, pag. 150-153.  
2 Mihai Ciobanu (coord.)  - op. cit.,  pag. 240. 

au făcut parte din divanul ţării, vornicul Isaiia fiind chiar şi 

rudă domnească, ceea ce îndreptăţeşte şi înhumarea în haine 

bogate, conform rangului3. 

 Pe vechiul lăcaş a fost construită o nouă biserică de  

Ştefan cel Mare în aprilie 1490 şi terminată în septembrie 

acelaşi an. De acum se păstrează pisania cu inscripţia: “Io 

Ştefan Voievod cu mila lui Dumnezeu,Domn al Ţării Moldovei, 

fiul lui Bogdan Voievod zidit-am acest hram în numele Tăierii 

cinstitului cap al Sfântului şi slăvitului prooroc şi înainte şi 

botezător Ioan. Începutu-s-a în anul 6998 (1490) luna aprilie 

27 şi săvârşitu-s-a în acelaş an septembrie 20” 4 . Practic 

construirea bisericii din piatră şi cărămidă în cadrul Curţilor 

domneşti de la Vaslui din vremea lui Ştefan cel Mare trebuie 

pusă în legătură cu începutul efectiv de înălţare a numeroase 

biserici în Moldova, în cadrul oraşelor medievale, deoarece 

biserica Sf. Ioan din Vaslui, a inaugurat în anul 1490 seria 

acelor biserici de curte domnească  numite de specialişti – 

biserici de oraş -5. 

 Biserica din vremea domniei lui Ştefan cel Mare 

cuprindea următoarele elemente arhitecturale: pronaos 

supralărgit, împingerea spre exterior a pereţilor laterali, 

îndepărtarea celor două contraforturi care încadrau spre apus 

absidele laterale, decoraţiunea exterioară prin folosirea 

cărămizilor şi a discurilor ornamentale smălţuite cu motive 

geometrice şi figurative în relief, amplificarea planului etc.. 

Biserica din Vaslui avea  un plan triconc care cuprindea: 

pronaosul (tinda), naosul (nava centrală) şi altarul. În timpul lui 

Ştefan cel Mare se pare că biserica avea şi o turlă6. 

 În secolul al XIX-lea, asupra  bisericii  se fac  mai 

multe reparaţii, înregistrate în special după unele cutremure 

mari de pământ. În anul 1802 are loc un puternic cutremur de 

pământ. Lăcaşul de cult se va crăpa de sus până jos, iar  bolta 

bisericii domneşti  va intra într-un stadiu de dărăpănare. În anul 

1818, turla bisericii se  dărâmă complet. În anul 1820 are loc 

                                                             
3 Alexandru Andronic - Oraşul Vaslui în vremea lui Ştefan cel Mare, în “A.M.M. 

Vaslui”, vol. XII-XIV, 1990-1992, Galaţi, pag. 110. 
4 George Balş - Bisericile lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1926, pag. 59. 

5 Grigore Ionescu - Istoria arhitecturii în România, vol. I, Bucureşti, 1963, pag. 234. 

6 Mihai Ciobanu (coord.)  - op. cit., pag. 103.  
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prima refacere a bisericii din acest secol. Acum se construieşte 

lângă peretele de apus - turnul de clopotniţă. Această refacere 

este susţinută  financiar de soţi logofătului, Costachi Ghica, 

Maria Cantacuzino, după cum reiese din  textul inscripţiei de la 

1820 cu următoarele informaţii: “Acest sfânt lăcaş  zidit de 

răposatu întru fericire domn Ştefan Voievod bătrânu cu fiul său 

Bogdan, iar după un timp  risipindu-se, s-a zidit din nou de 

dumneaei cucoana Maria Cantacuzino logofeteasa, soţia 

răposatului marelui logofăt Costachi Ghica, cu toată cheltuiala 

dumisale spre vecinica lor pomenire la anii de la Hristos – 

1820”1.                                                                            

        Maria Cantacuzino urmărea  prin această investiţie să-şi 

asigure proprietatea deplină asupra edificiului eclesiastic, 

înlăturând dreptul orăşenilor vasluieni de a se considera stăpâni 

răzeşi ai ctitoriei ştefaniene. 

           La 10 februarie 1886 are loc un nou cutremur de pământ 

care va duce la crăparea turnului refăcut la 1820. În anul 1889 

încep lucrările de reparaţie a bisericii de  Primărie. 

Constructorul a fost Giovani Costaldo. Primăria  cere  şi un 

ajutor bănesc pentru reparaţii de la Ministerul Cultelor şi 

Instrucţiunii.  Lucrările se încheie în 1890, iar la 14 octombrie 

1890 are loc resfinţirea ctitoriei ştefaniene.  Acum se  reface 

pictura în interior şi  se realizează un cafas din fier. Pictura 

aparţine lui G. Ioanid,  un discipol al lui Gheorghe Tătărăscu. 

Pictura se realizează  într-un stil renascentist, în tehnica 

uleiului, pe  suport de gled, preparat  special. În interior, în 

pronaos, sunt lucrate în imitaţie de mozaic, portretele lui 

Bogdan al III-lea cel Chior şi Ştefan cel Mare. 

 În 1894 pe cheltuiala Episcopului Huşilor, P.S. 

Silvestru Bălănescu are loc poleirea catapetesmei formată din 

40 de icoane pictate în ulei. În interiorul bisericii se află, 

probabil, tot din această perioadă, o icoană din secolul al XIX-

lea de  Nicolae Grigorescu care înfăţişează pe Iisus Hristos pe 

drumul Golgotei. Tot la 1894, acelaşi Episcop va polei şi 

arginta acum iconostasul Maicii Domnului2. 

                                                             

1 Ioan Olaru s.a. - Biserica Domnească Sf. Ioan Botezătorul din Vaslui Înălţată de 
Ştefan cel Mare în anul 1490 – Important Monument de artă medievală românească, în 
“A.M.M. Vaslui”, vol.   XII-XIV, S.C. Porto-Franco S.A.”, Galaţi, 1990-1992, pag. 324. 

2 Mihai Ciobanu (coord.)  - op. cit., pag. 105-128.   

Biserica Sf. Ioan  rămâne până în zilele noastre drept 

una din cele mai interesante şi respectate clădiri ale oraşului 

Vaslui. Aici în al doilea război mondial a fost adăpostită statuia 

lui Ştefan cel Mare şi Sfânt de la Chişinău – simbol al 

românismului din Basarabia, pentru a nu fi distrusă de armata 

sovietică.  

 Cea de-a doua biserică din  Vaslui datează din 30 iulie 

1628. Ea are hramul  Sfântului Gheorghe şi era  închinată  

atunci Mănăstirii Zografu de la Muntele Athos. Mai târziu, 

mănăstirea  primeşte numele de Adormirea Maicii Domnului – 

Uspenia. Mănăstirea este menţionată  în mai multe hrisoave 

domneşti emise de  diverşi Domni ai Moldovei ca: Miron 

Barnowski Movilă (30 iulie 1628), Moisă Movilă la 5 august 

1631 şi de Alexandru Coconul la 2 aprilie 1630. Mănăstirea  

devine apoi “mitoc” al Mănăstirii Dobrovăţ, care la 9 august 

1796  face schimb cu noul proprietar al Vasluiului, hatmanul 

Costachi Ghica, el  stăpânind mănăstirea  şi  moşia acesteia3. În 

anul 1859 mica bisericuţă din lemn este mistuită de focul ce  

distruge acum  o mare  parte din oraş. 

 În acelaşi an, marele boier filantrop vasluian, 

căminarul Neculai Hagi Chiriac după ce construise o clopotniţă 

la 1831,  începe ridicarea unui nou lăcaş de cult din piatră, în 

mijlocul oraşului, această biserică devenind astfel Catedrala 

oraşului. Căminarul nu va mai ajunge să vadă terminată 

lucrarea, deoarece moare la 1859, lucrarea fiind  finalizată un 

an mai târziu de  nepotul său Dimitrie Castroian, însă tot cu 

banii proveniţi din averea căminarului. 

 În anul 1866 Biserica Adormirii Maicii Domnului – 

Uspenia este reparată de  Preotul Constantin Maria împreună cu 

presvitera Elena, cu Ion Bălaşa şi cu Dumitru Aftimoaie din 

Vaslui, reparaţia rezistând practic timp de 50 de ani până după 

primul război mondial4. O parte din pictura actuală s-a făcut  

cu sprijinul financiar al marelui actor Constantin Tănase. 

 Cea de a treia biserică se construieşte în anul 1889. 

Era de fapt o biserică paraclis a Cimitirului Eternitatea din 

Vaslui, construită de  noul proprietar al moşiei târgului Vaslui, 

                                                             
3 Gheorghe Ghibănescu - Vasluiul, studiu şi documente, Iaşi, “Institutul de Arte 

Grafice – Viaţa Românească –“, 1926, pag. 184-185. 
4 Ibidem, pag. 205. 
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Vera Mavrocordat. Aceasta poartă hramul 

Biserica se construieşte în mijlocul noului cimitir, înfiinţat la 

jumătatea secolului al XIX-lea.  Se  aduc aici  pietrele funerare 

din secolele XVII-XIX care se observă până 

construieşte şi o troiţă  în Cimitirul Eternitatea din Vaslui. În 

acest cimitir se găsesc  cavourile marilor familii boiereşti 

vasluiene: Temistocle, Bastaki, Vonograski, Mironescu, 

Răşcanu, dr. Scarlat1. 

 În 1925 din ordinul autorităţilor e

vechiul cimitir din jurul bisericii Sf. Ioan, rămânând doar 

cavourile din secolul al XIX-lea, cunoscute sub numele de 

rezervaţia Ghica-Şubin . Aici se află, mormintele proprietarilor 

moşiei târgului Vaslui  ale colonelului Alexei Şubin deced

1854 şi al Elenei Ghica2. 

             In  ce priveşte populaţia catolică, menţionăm că în Evul 

Mediu, oraşul avea o puternică comunitate catolică, 

reprezentată chiar de o astfel de biserică după cum  afirmă la 7 

noiembrie 1646, Marco Bandinos. Biserica se va distruge, însă 

comunitatea va rămâne la Vaslui până în zilele noastre. Acest 

fapt este atestat de existenţa  mai multor documente. Astfel, la 

1842 avem o hartă a comunităţilor catolice din Moldova 

realizată de  inginerul Josef Anton Bayardi. Ace

“Carta speciale del Principate di Moldawia per la Missione 

Catolica; delineata e ridotto secondo le observationi state fatte 

da me, ingegnere geografo J.A. Bojordi: 1842”. În acest 

document Vasluiul este trecut sub numele de Waslui ca având o

anumită comunitate catolică3. 

           În concluzie, după prezentarea succintă a vieţii şcolare, 

culturale şi religioase,  afirmăm că  în veacul al XIX

oraşul Vaslui cunoaşte un proces  lent de modernizare. Într

adevăr, credem că atât societatea românească, în general, dar 

mai ales oraşul Vaslui, în secolul al XIX-lea cunoaşte semne 

vizibile ale modernizării sale, dar considerăm că era un oraş 

care se afla încă departe de termenul de modern. La fel ca  

societatea românească, Vasluiul nu va reuşi în

XIX-lea să parcurgă în mod integral prima revoluţie industrială. 

                                                             
1 Ibidem, pag. 210. 
2 Ibidem, pag. 130. 
3 Ibidem. 
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Vera Mavrocordat. Aceasta poartă hramul Sfânta Treime. 

Biserica se construieşte în mijlocul noului cimitir, înfiinţat la 

lea.  Se  aduc aici  pietrele funerare 

XIX care se observă până azi. Acum se  

construieşte şi o troiţă  în Cimitirul Eternitatea din Vaslui. În 

acest cimitir se găsesc  cavourile marilor familii boiereşti 

vasluiene: Temistocle, Bastaki, Vonograski, Mironescu, 

În 1925 din ordinul autorităţilor este dezafectat 

vechiul cimitir din jurul bisericii Sf. Ioan, rămânând doar 

lea, cunoscute sub numele de 

Şubin . Aici se află, mormintele proprietarilor 

moşiei târgului Vaslui  ale colonelului Alexei Şubin decedat la 

In  ce priveşte populaţia catolică, menţionăm că în Evul 

Mediu, oraşul avea o puternică comunitate catolică, 

reprezentată chiar de o astfel de biserică după cum  afirmă la 7 

rica se va distruge, însă 

comunitatea va rămâne la Vaslui până în zilele noastre. Acest 

fapt este atestat de existenţa  mai multor documente. Astfel, la 

1842 avem o hartă a comunităţilor catolice din Moldova 

realizată de  inginerul Josef Anton Bayardi. Aceasta se numea 

“Carta speciale del Principate di Moldawia per la Missione 

Catolica; delineata e ridotto secondo le observationi state fatte 

da me, ingegnere geografo J.A. Bojordi: 1842”. În acest 

document Vasluiul este trecut sub numele de Waslui ca având o 

, după prezentarea succintă a vieţii şcolare, 

culturale şi religioase,  afirmăm că  în veacul al XIX-lea,  

oraşul Vaslui cunoaşte un proces  lent de modernizare. Într-

omânească, în general, dar 

lea cunoaşte semne 

vizibile ale modernizării sale, dar considerăm că era un oraş 

care se afla încă departe de termenul de modern. La fel ca  

societatea românească, Vasluiul nu va reuşi în  secolului al 

lea să parcurgă în mod integral prima revoluţie industrială. 

Desigur, la Vaslui avem acum elite care putem spune că fac 

parte dintr-o lume modernă, dar cunoaştem şi o pătură agrară 

extrem de săracă şi de înapoiată, care practic la 1907 v

localitatea, exact ca în epoca medievală. Avem manufacturi, 

dar avem şi proprietari ai vetrei târgului, avem practic o 

combinaţie între arhaic şi modern, între Orient şi Occident, de 

fapt avem ceea ce întâlnim la nivelul întregii Românii, o lume 

în schimbare, într-o schimbare rapidă la nivelul elitelor, dar 

într-o schimbare lentă la nivelul populaţiei, care nu va reuşi să 

se adapteze la noile realităţi moderne. În cadrul acestor 

schimbări învăţământul şi viaţa spirituală ocupă un loc aparte, 

cu şcoli de referinţă ca Gimanaziul M. Kogălniceanu

remarcabile cum era Biserica Sf. Ioan

Mare. Acesta este Vasluiul la nivelul secolului XIX, o mare sau 

mai degrabă mică Românie, un oraş în care noul se întâlneşte 

cu vechiul, un oraş în care modernismul   pătrunde  lent, treptat.

 

Organizaţia legionară F.D.C. din Vaslui în 
anii postbelici

Studiu de caz Iulian Constantin
                                                         

                                                     Prof.
– Liceul Teoretic ”M. Kogălniceanu”

         În perioada anilor 1945-1948, când a început procesul 
de comunizare a ţării, în cadrul liceului 
Kogălniceanu din Vaslui  s-a dezvoltat o 
mişcare legionară, de rezistenţă naţională
caracteristică mai tuturor liceelor  din ţară. Se înfiinţa 
astfel  organizaţia legionară, Frăţia de Cruce ( F.D.C

a început această organizaţie  a fost condusă de elevul 
Bogos Constantin, iar Iulian Co
Acesta din urmă a făcut parte dintr

Liceul Mihail Kogălniceanu –Vaslui şi a salvat,  multe cărţi 
interzise de noile autorităţi, de  la ardere prin ascunderea lor 
sub haină, luând atitudine  faţă de epurarea  
şcolară  a unor scriitori şi a operelor acestora, cum ar fi: Blaga, 

Rebreanu, parţial Eminescu etc.4 . De la aceste acţiuni va avea 

                                                             

4 CNSAS Fond C. Iulian p.49. A se vedea şi  noile puncte de vedere despre 
caracterul naţional, anticomunist, ortodox al Mişcării legionare în recentele 
lucrări, Zigu Ornea, Anii treizeci- Extrema dreaptă românească
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti,1996, Th. Codreanu, 
la faţă,Editura Princeps,Iaşi, 2008, Valeriu Anani
Iasi, 2008 etc...Noile cercetări permit reevaluarea mişcării legionare. Ea  se 
ridica împotriva comunismului, cultiva principiile moralei creştine, iar în  
ideologia legionară nu erau numai răzbunarea şi crima cum s
care s-au făcut sunt în nume personal, fiind condamnate de mişcare, ca, de 
exemplu, asasinarea lui N. Iorga  înfăptuită şi cu ajutorul serviciilor secrete  

L
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Desigur, la Vaslui avem acum elite care putem spune că fac 

o lume modernă, dar cunoaştem şi o pătură agrară 

extrem de săracă şi de înapoiată, care practic la 1907 va devasta 

localitatea, exact ca în epoca medievală. Avem manufacturi, 

dar avem şi proprietari ai vetrei târgului, avem practic o 

combinaţie între arhaic şi modern, între Orient şi Occident, de 

fapt avem ceea ce întâlnim la nivelul întregii Românii, o lume 

o schimbare rapidă la nivelul elitelor, dar 

o schimbare lentă la nivelul populaţiei, care nu va reuşi să 

se adapteze la noile realităţi moderne. În cadrul acestor 

schimbări învăţământul şi viaţa spirituală ocupă un loc aparte, 

M. Kogălniceanu  şi biserici 

Biserica Sf. Ioan, ctitorită de Ştefan cel 

Mare. Acesta este Vasluiul la nivelul secolului XIX, o mare sau 

mai degrabă mică Românie, un oraş în care noul se întâlneşte 

ul, un oraş în care modernismul   pătrunde  lent, treptat. 

Organizaţia legionară F.D.C. din Vaslui în 
anii postbelici 

Studiu de caz Iulian Constantin 

Prof. dr. Nicolae IONESCU 
Liceul Teoretic ”M. Kogălniceanu”- Vaslui 

1948, când a început procesul 
de comunizare a ţării, în cadrul liceului Mihail 

a dezvoltat o semnificativă 
naţională, anticomunistă, 

caracteristică mai tuturor liceelor  din ţară. Se înfiinţa 
Frăţia de Cruce ( F.D.C- 46 ).  

a început această organizaţie  a fost condusă de elevul 
Bogos Constantin, iar Iulian Constantin era bibliotecar. 
Acesta din urmă a făcut parte dintr-un cerc literar de la 

Vaslui şi a salvat,  multe cărţi 
interzise de noile autorităţi, de  la ardere prin ascunderea lor 
sub haină, luând atitudine  faţă de epurarea  din programa 
şcolară  a unor scriitori şi a operelor acestora, cum ar fi: Blaga, 

. De la aceste acţiuni va avea 

p.49. A se vedea şi  noile puncte de vedere despre 
l, anticomunist, ortodox al Mişcării legionare în recentele 

Extrema dreaptă românească,Editura 
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti,1996, Th. Codreanu, A doua schimbare 

Editura Princeps,Iaşi, 2008, Valeriu Anania, Memorii,Editura Polirom, 
Iasi, 2008 etc...Noile cercetări permit reevaluarea mişcării legionare. Ea  se 
ridica împotriva comunismului, cultiva principiile moralei creştine, iar în  
ideologia legionară nu erau numai răzbunarea şi crima cum s-a tot spus; crimele 

au făcut sunt în nume personal, fiind condamnate de mişcare, ca, de 
exemplu, asasinarea lui N. Iorga  înfăptuită şi cu ajutorul serviciilor secrete  
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de pătimit şi va fi urmărit împreună cu alţi colegi de securitatea 
comunistă. Bogos Constantin pleacă la Iaşi şi conducerea 
grupului din Vaslui este preluată de Iulian Constantin. Ca şef al 
F.D.C întăreşte activitatea organizaţiei şi cooptează noi 
elemente, trecându-le iniţial prin „ mănunchiul de prieteni”, 
ocupându-se personal de educaţia religioasă a lor. Grupul 
F.D.C-46 avea strânse legături cu mişcarea  de la nivel naţional 
şi cu F.D.C Iaşi, condus de Florian Dumitrescu şi Comşa 

Eronim.1  În timpul cât a condus „mişcarea”, în primii ani 
postbelici, înfiinţase ziarul „Răcnetul Vasluiului”care, apărea 
clandestin, destinat, îndeosebi, legionarilor. În ziua de 25 
martie  1947 de „Bunavestire”, Iulian Constantin, împreună cu 
Tărnăuceanu Mircea au organizat un parastas legionar, cu 
sprijinul preotului Rotaru Ion, pentru pomenirea morţilor 
Mişcării (Codreanu, Moţa, Marin etc.). Grupul legionar din 
Vaslui, a botezat copilul FDC-istului, Olaru Aurel, căruia i-au 

pus numele Corneliu 2  şi frecventează lăcaşurile ortodoxe, 

interesându-se de îngrijirea mormintelor legionare3. 

           În vara anului 1948,  când au început arestările 
legionarilor, şeful grupului, Iulian C. a ţinut o şedinţă în casa  
lui Potoceanu Dumitru la care au participat Gruia Ioan  şi Petcu 
Ioan. În această şedinţă s-a stabilit ca Iulian C. să dispară din 
oraş, iar Potoceanu Dumitru, Petcu Ioan  şi Gruia Ioan să facă 
de planton  în grădina publică (Copou) a  Vasluiului, în 
anumite zile din săptămână, ca  prin ei, Iulian să poată ţine 
legătura cu oraşul, spre a se interesa despre arestările 
legionarilor. Această  acţiune nu a mai fost pusă în practică, 
datorită faptului că Iulian C. a fost arestat a doua zi, dispărând 
astfel, din oraş. În dosarul de urmărire al Securităţii se 
propunea şi arestarea prof. Potoceanu D. deoarece era 

considerat  a fi şeful restrâns al grupului .4  

                                                                                                            

sovietice de echipa  lui Traian Boieriu. De remarcat este că Mişcarea Legionară  
era o organizaţie paramilitară cu o disciplină de fier, caracterizată prin cinste, 
onoare şi demnitate. Ea nu a fost fascistă, nazistă sau  total antisemită cum s-a 
considerat mult timp, dovadă fiind discuţiile lui Corneliu Zelea Codreanu cu 
rabinul Safran sau aprecierile lui N. Steinhardt din închisoare, despre legionari. 
În Mişcarea Legionară nu era salutul nazist, ci cel roman: Ave Caesar! Această 
mişcare era o stare de spirit care condamna politicianismul partidelor şi 
condamna comunismul, înscriindu-se pe linia marilor acţiuni naţionale ale lui 
Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, ale celor care au făurit unitatea şi 
independenţa naţională, afirma recent la cunoscuta emisiune a TVR-1, 
Profesioniştii  din 28 nov. 2008, realizată de Eugenia Vodă, cu Constantin 
Iulian, vârful de lance al mişcării  legionare din Vaslui, azi remarcabil om de 
ştiinţă în domeniul hidrotehnicii. 

1 CNSAS, Fond C. Iulian,f.14. Despre mişcarea legionară ca stare de 
spirit vezi şi lucrarea C.Z. Codreanu, Pentru legionari, vol.I, ed. a-VII-a, 
Editura „Omul Nou”, Bucureşti,1990; Sorin Lavric, C. Noica şi mişcarea 
legionară, Bucuresti, 2008.  

2 Ibidem, dos.2/f.1. Corneliu Zelea Codreanu a fost simbolul 
legionarilor, apreciat  de regele Carol al II-lea pentru „admirabilul său spirit 
organizatoric”şi i-a cerut acestuia şefia  Gărzii de Fier, dar  Căpitanul  l-a 
refuzat,( I.Scurtu, Asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu în” Magazin 
istoric”, ianuarie, 2009, p.47). 

3 Ibidem, f. 3. 
4  Ibidem, f.11. Prof.D. Potoceanu de la Liceul Teoretic  M. 

Kogălniceanu  Vaslui s-a născut la 30 ianuarie 1929, fiind fiul lui  Nicolae şi 
Aurica, de origine socială „mic-burgheză”. În 1951 era student la Facultatea  de 
medicină şi fizică din Iaşi.  A fost  luat în pregătire FDC-istă de Iulian C., însă, 
nu s-a putut stabili din anchetă dacă a fost sau nu încadrat în acest grup legionar 

           În 1948, sunt arestaţi şi ceilalţi membri ai grupului 
vasluian, printre care amintim: Târnoveanu Mircea, Dărăscu 
Petru, Coatu Dinu, Rotaru Petru, Lapteş Mihai, Alexa Cezar, 

Olaru Aurel ş.a. 5  Pentru  activitatea desfăşurată, Iulian 
Constantin este condamnat de Tribunalul  Miltar Iaşi  la 7 ani 
închisoare, 2.000 de lei amendă, 3 ani interdicţie corecţională, 
pedeapsă pe care o execută până în anul 1955.  

            Grupul  care s-a opus „reeducării „ la închisoarea  
Suceava a fost condus de avocatul  N. Pâslaru, comandant 
legionar-şeful Regionalei Moldova şi Bucovina de Sud. A fost  
izolat împreună cu alţi tineri şi supuşi unui sever  regim de 
detenţie. Printre  cei izolaţi  s-au aflat : preotul Dumitru Mitoiu 
( împreună cu cantorul Verigheanu), cpt. N. Magirescu, 
medicul Dumitru Moisiu, studentul Dan Dumitrescu, Emil 
Constantinescu, C-tin  Străchinaru, Eugen Berza, la care se 
adaugă, tinerii FDC-işti din Grupul Vaslui ( Iulian C., Olaru 
Aurel, Dănilă C., Târnoveanu Mircea, Sumanaru Dumitru, 

Lapteş Mihai, Dimitriu I., Gruia I. ş.a..)6Trebuie precizat că 
avocatul Nicolae Pâslaru din cauza regimului sever de detenţie 
ce i s-a aplicat,  a decedat  în închisoarea de la Aiud, în anul 
1961. În lagărul de la Peninsula –Valea Neagră  a fost  
organizată  de  cei care s-au opus reeducării  o acţiune  de 
recuperare  a celor căzuţi în „demascările” de la Piteşti  şi 
Gherla. În centrul  acestei acţiuni  de recuperare  s-a aflat 
profesorul Grigore Zamfiroiu. La  acţiune au participat V. 
Toma, preotul. Adrian Făgeţeanu, preotul Ion Florea, Roman 
Braga, Petre Gâdea, Dănilă Roman, Gh. Stănescu şi C. Iulian. 
Pentru ridicarea  moralului din acest lagăr  a fost editată 
clandestin, revista „Hrisov de Buna Vestire”. Tot atunci a 
apărut  şi „Imnul Peninsularilor „  Se-ntorc din hăul 
închisorii..”) compus de preotul Ion Florea, pe versurile 
profesorului Grigore Zamfiroiu. În contracararea acţiunilor de 
reeducare  un rol important l-au  avut poeziile lui Radu Gyr, 
Aron Cotruş (” M-am născut să dărui”) şi  a altor poeţi, 
transmise din om în om. Prin urmare, Constantin Iulian, 
considera că procesul de „reeducare „ şi „ demascare” a eşuat 

în universul concentraţionar românesc .7  

        În timpul detenţiei era caracterizat ca unul dintre 
„elementele cele mai fanatice”, menţinându-se pe poziţia sa 
legionară, ca urmare a legăturilor pe care le are în închisoare cu 
unii conducători ai mişcării, cum au fost Petraşcu  Nicolae şi 
Horia Cosmovici. El caută să  menţină pe aceeaşi conduită şi 
gruparea  FDC Vaslui, luând parte la o  serie de acţiuni   în 
închisoarea Suceava, fapt ce a dus la izolarea sa. 

                                                                                                            

(f.10). 
5 Ibidem. 
6 Declaraţia lui Iulian Constantin de la CNSAS,  Dos.I./ 155531,vol. I 

p. 59. Acest fapt a fost reconfirmat recent şi la excelenta  emisiune  a TVR-1, 
amintită mai sus, realizată de Eugenia Vodă. 

7 Ibidem, p. 60. 
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       În penitenciarul Piteşti a continuat reorganizarea mişcării 
legionare şi s-a opus procesului de reeducare din anii 1953-
1954, militând împotriva „ codaşilor şi trădătorilor”. Iniţiază 
acţiuni  prin care se răsturnau declaraţiile suplimentare date la 
Piteşti, fiind convins de „victoria legiunii”.  Constantin  Iulian 
era un legionar cu influenţă în rândul celorlalţi membri ai 
mişcării, fiind în detenţie în închisorile Suceava, Piteşti, Canal 

Peninsula –Valea Neagră, Jilava, Gherla etc.1. 

       După eliberarea sa din penitenciar, în iulie 1955,  se 
stabileşte la  Vaslui, fiind supravegheat informativ de către 
agentul „ Creangă”. Din notele de urmărire ale Securităţii 
rezultă că are la început o poziţie de om rezervat, liniştit şi 
paşnic. Ulterior, supravegherea informativă stabileşte interesul  
lui Iulian C-tin  de a lua legătura  cu majoritatea elementelor 
din fostul grup F.D.C-Vaslui. Reia legăturile cu Târnoveanu 
Mircea, Dărăscu Petru, Lapteş Mihai, Alexa Cezar, Olaru 
Aurel. Are o atitudine rezervată faţă de Juverdeanu Ovidiu, 
Botez Octavian, Bogos Constantin, Gruia Ion, Melinte Corneliu 
etc. În special, pe Bogos C-tin şi  Juverdeanu  Ovidiu îi 
consideră ca fiind elemente care au „ lovit în organizaţia 

legionară”2.  

        Constantin Iulian arăta  că în timpul detenţiei, linia 
legionară nu a fost respectată, că s-au făcut foarte multe greşeli 
datorită unor „agenţi provocatori”-infiltraţi în mişcare pentru a 
o compromite. Subliniază, la întâlnirea cu vechii camarazi, 
necesitatea menţinerii spiritului legionar în rândurile 
elementelor F.D.C. El acorda o atenţie deosebită 
conspirativităţii şi prudenţei în conduită, fapte reieşite din 
rapoartele de urmărire ale Securităţii. Participă cu discreţie la 
nunta prietenului său, Rotaru Petru,  în octombrie 1955, deşi 
acţiunile sale erau supravegheate. Adoptă în activitatea sa 
principiul legăturii „de la om la om”, discutând separat cu 
fiecare element din anturajul său, în funcţie de încrederea pe 

care o avea în acesta3.  

        Fiind un  „element fanatic şi mistic”, după aprecierile 
securităţii, Iulian Constantin  frecventa cu regularitate biserica. 
După slujbe pleca împreună cu alţi colegi la Mausoleul Eroilor 
de la cimitirul Eternitatea din Vaslui unde amintea de 
mormintele legionare, despre care  afirma că în prezent acestea  
nu se mai cunosc, în comparaţie cu cele sovietice, „dar în viitor  
vom face şi noi ceva pentru ai noştri, nu aşa cum au făcut ruşii 
distrugând mormintele lui Moţa, Marin şi Codreanu”. Tot cu 
această ocazie, Iulian Constantin a spus că acea cruce era 
ridicată de legionari în faţa fostei Şcoli Normale din oraş ( 
ulterior, şcoala a devenit Spitalul TBC din localitate -n.n), pe 

                                                             

1  Ibidem, Dacă  acceptai „reeducarea”, însemna să-ţi torni colegii de 
celulă. Au fost şi „oameni slabi „care nu au rezistat fenomenului de reeducare 
desfăşurat îndeosebi la închisoarea Piteşti. 

2 Ibidem, f. 17. 
3 Ibidem, f. 19. 

locul unde  au fost împuşcaţi o serie de legionari, în  septembrie 
1939, ca urmare a asasinării primului ministru, Armand 
Călinescu. Într-adevăr, cunoscutul om politic a fost omorât de 
legionari datorită executării Căpitanului Mişcării, 
C..Z.Codreanu, din ordinul regelui deoarece  a refuzat ca 
această organizaţie să fie condusă de Carol al II-lea. Au fost 
împuşcaţi 33 de legionari în Vaslui, iar elevii de la liceul 
Mihail Kogălniceanu au fost aduşi să vadă abominabila faptă. 
În amintirea acestui masacru a fost construită în 1940 o cruce 

care se mai afla şi  în 1955. 4         

         Legătura lui Iulian Constantin cu grupul FCD-46 
reîncepea, în anul 1955, aşa cum ne relevă rapoartele 
Securităţii. După eliberare, acţiunea sa viza trei categorii de 
deţinuţi: o primă categorie era cu cei care au fost arestaţi şi au 
rămas pe o poziţie legionară; o a doua  era  a celor  care au 
trădat mişcarea datorită acţiunii de reeducare de la Piteşti sau 
au fost informatori în penitenciare şi ultima categorie era aceea 
care a făcut parte din  acest grup după 23 august 1944, dar nu 
au fost arestaţi. Întreaga sa atenţie se îndrepta, desigur, spre 
prima categorie. Se lua legătura cu ei în diferite locaţii: 

biserică, casă sau cimitir5. De asemenea, Constantin  Iulian în 
discuţiile cu tinerii pe care îi medita la matematică pentru 
admiterea la facultate, combătea materialismul şi ateismul 
comunist, ponegrind guvernul, partidul  şi asculta posturi de 
radio occidentale, se arăta în dosarul său de urmărire.  A 
organizat în 1956 excursii legionare la Iaşi şi în munţi. 
Foloseşte literatura  legionară ca : „Îndemn la simplitate”de 
Ernest Bernea. Trebuie subliniat că  şi membrii  familiei sale au 
fost arestaţi, între timp, printre ei, fiind fratele său,Traian, 
condamnat de trei ori şi unchiul său, inginer, Ion Iulian, 

considerat  pe nedrept, criminal de război.6 

         Fostul procuror Zilberman din Vaslui, apoi  director al 
Şcolii de Cooperaţie  din localitate a ordonat ca lui Iulian Ion să 
i se pună lanţuri la picioare şi să fie dus prin oraş, întrucât el se 
ridicase împotriva „jidanilor”, deoarece „aceştia au căutat să 
profite,întrucât erau sprijiniţi de sovietici” se arăta în notele 
Securităţii. În aceleaşi surse, se sublinia faptul că Iulian 
Constantin  întreţinea legături cu foştii colegi FDC-işti din ţară 

şi străinătate, în special cu cei din Bucureşti.7 . 

       Trebuie menţionat faptul că Iulian Constantin  avea „un 
cult deosebit pentru puterile occidentale”,  căutând să arate cu 
orice prilej  superioritatea acestora, faţă de U.R.S.S., fapt 

                                                             

4 Ibidem. De asemenea, în fiecare reşedinţă de   judeţ au  fost executaţi 
câte trei legionari. 

5 Ibidem, f. 14. 
6 Ibidem, f. 18. 
7  Ibidem, f. 24. Este şi o notă despre Zamfiroiu Grigore –„legionar 

fanatic”, licenţiat în filozofie şi teologie care a lucrat în 1938 într-o tabără 
legionară cu Horia Sima . El a făcut parte dintr-un grup de 50 de legionari care 
în 1938 au vrut să-şi facă harachiri pentru obţinerea graţierii de la Carol al II-
lea a  lui Codreanu. Se pronunţa  pentru înlăturarea divergenţelor dintre 
grupările legionare şi realizarea unităţii lor. 
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subliniat în notele informative El desconsidera presa noastră, 
nesocotind ştirile privind situaţia politică din ţară, în care se 
arăta superioritatea orânduirii socialiste şi se orienta după 
informaţiile radiofonice din Vest. „Toate evenimentele interne 
şi externe care aveau loc erau interpretate duşmănos”, fapte 

evidenţiate  în raportul de urmărire al inculpatului1. 

        Vorbind despre organizaţia legionară, Iulian Constantin  o 
considera o creaţie dumnezeiască  caracterizată prin valori 
morale deosebite: cinste, onoare şi demnitate, iar  mulţi s-au 
străduit să nu mai existe legiunea, dar ea, totuşi, trăieşte. Relata 
că Horia Sima  după „actul de trădare „ de la 23 august 1944 a 
propus lui Hitler „înarmarea legionarilor împotriva 

comunismului „ 2 . Căutând să atenueze crimele  şi jafurile 
legionarilor în timpul rebeliunii, arăta că nu  toţi în cămăşi 
verzi erau legionari, ci unii sub această mască se ocupau de  
furturi. Acesta organiza în 1955, anumite excursii asemănătoare  
marşurilor legionare şi agentul „Creangă” informa că 
inculpatul Iulian poseda o serie de cărţi interzise ca :” 

Huliganii”, „ Îndemn spre simplitate”, „ Camarazii”. 3  De 
asemenea, pentru a-şi câştiga existenţa, dădea meditaţii la 
matematică, având înclinaţii deosebite la această disciplină. Era 
urmărit permanent de Securitate şi acuzat că educă tinerii în 
spirit legionar.      

         Odată cu începerea anului universitar 1956-1957, Iulian 
Constantin vine la Bucureşti, se înscrie şi urmează ca bursier 
cursurile anului I de la Institutul de Construcţii, absolvind cu 
calificativul „F.Bine”. Este urmărit şi în Capitală de agentul 
„I.Silvan”, deoarece continuă activitatea legionară, prin diferite 
acţiuni sau  citirea de cărţi interzise. Este din nou arestat în 

1958”4.În anul doi de facultate, în 1958,  este condamnat la 25 
de ani muncă silnică şi 10 ani degradare civică pentru „crimă 
de uneltire contra ordinii sociale”de Tribunalul Militar 
Bucureşti. Se dispunea, totodată, confiscarea totală a averii 
condamnatului şi îl obliga la plata a 1000 de lei cheltuieli de 
judecată, împreună cu un grup de 14 intelectuali acuzaţi de 

legături legionare5 

         Este eliberat la 1 august 1964 de la Aiud prin decretul 411 
de graţiere generală ca „needucat”,  menţinându-şi trează 
conştiinţa şi credinţa creştină. În penitenciar în toată perioada 

                                                             

1  Ibidem, f.20. A se vedea şi Experienţe carcerale în România 
comunistă, vol.I ,coordonator,  Cosmin Budancă, prefaţă  Lucia Hossu Longin, 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Editura Polirom,, Iaşi,2007. 

2 Vezi, Carlos Caballero, Jurado, Richard Landwehr, Armata naţională 
a guvernului de la Viena, Editura Vicovia, Bacău, 2008. 

3 C.N.S.A.S, Fondul  C. Iulian, f..23. 
4 Ibidem, f.45. Securitatea urmărea proiectata întâlnire după 10 ani a 

promoţiei 1948 cu foştii profesori  de matematică şi istorie de la Lic. 
„M.Kogălniceanu”- Vaslui, Emanoil  Gaiu şi Octav Mărculescu . 

5   CNSAS, fond C.Iulian,vol.III,f.184.-185. Securitatea l-a denumit 
„obiectivul Ilie”. Printre condamnaţi  se numără prietenii acestuia: Udroiu 
Constantin, Zamfiroiu, Grigore şi Rodica,  Zamfiroiu Mărgărit, Atanasiu  
Constantin (Puiu), monahul Sofian Boghiu - 16 ani detenţie etc. 

detenţiei s-a menţinut pe aceeaşi poziţie legionară şi a refuzat 

să participe la „munca cultural-educativă”6. 

          Iulian Constantin a absolvit Facultatea de Hidrotehnică în 
1970, ca şef de promoţie, specialitatea amenajări portuare şi 
construcţii hidrotehnice, fiind repartizat în Bucureşti. A lucrat 
mult timp la Institutul de Studii şi Proiectări Hidrotehnice 
(ISPH). S-a căsătorit în 1973 şi soţia sa, Iulian Daniela, a lucrat 
ca statistician la Centrala Bumbacului. După absolvirea 
Institutului de  Construcţii este urmărit permanent de 
Securitate. Aceasta încearcă să subtilizeze cheile soţiei  pentru  
a face dubluri  şi a intra în imobil unde să instaleze mijloace 
speciale. Se  avea în vedere chiar posibilitatea de a intra în 
posesia cheilor de la apartament prin luarea de la fiica  sa–
Iulian Roxana-elevă la Liceul Dimitrie Cantemir  din 

Capitală.7   În 1982 când  i-a murit mama, s-a deplasat de mai 
multe ori la Vaslui, fiind urmărit de sursele „Rotaru” şi 
„Iancu”. 

         Înainte de 1989 a fost autorul a şase brevete de invenţii şi 
laureat al Premiului Academiei Române de două ori, prima 
dată, fiind în 1983.  A avut două condamnări politice în timpul 
regimului comunist. Prima, a suferit-o înainte de majorat, aşa 
cum s-a văzut mai sus.  Activitatea sa, după 1948,a fost 

urmărită permanent de Securitate.8  . 

          Când i s-a acordat Premiul Academiei R.S.R pentru 
contribuţia  sa la proiectarea Canalului Dunăre - Marea Neagră 
a făcut chiar o glumă, arătând  cu ironie că a fost premiat mai 
întâi ca rob, unde şi-a petrecut câţiva ani de detenţie, apoi, ca 
proiectant. Din discuţiile avute cu el a rezultat că se consideră 

victimă a unei  erori judiciare9. Chiar din timpul  facultăţii, 
prof. univ.dr.  Radu Prişcu- rectorul Institutului de Construcţii, 
i-a propus să devină asistent la catedra de Construcţii 
Hidrotehnice cu condiţia să-şi facă „reabilitarea”. Acesta  a 
răspuns  curajos că el nu are ce reabilita , ci justiţia trebuie să se 

„reabiliteze faţă de el.” 10  A refuzat ca în emisiunile de la 
Radio- despre noile surse de energie, să introducă în 
intervenţiile sale, extrase din cuvântările lui Nicolae Ceauşescu, 
considerând că cel care acceptă un astfel de „compromis” este 

o „lichea”.11 A murit în 2013. 

                                                             

6 Ibidem, f. 27. Iulian C. arăta că „cel ce îşi pierde credinţa , nu ştie ce 
pierde”În închisorile comuniste i-a cunoscut pe părintele Anania , fostul 
Mitropolit al  Ardealului- Î.P.S.Bartolomeu şi pe filosoful Petre Ţuţea.. La 
eliberare aproape că îşi uitase numele de botez, din Constantin a zis-Alexandru 
. 

7 Ibidem, f. 39-40. 
8 Ibidem, f. 49. 
9 Ibidem, f..50. De menţionat este faptul că detenţia  la Canal  era foarte 

dură  datorită muncii grele, fiind considerat în anii 50  « mormântul burgheziei 
româneşti ». Cei ce lucrau la Canal erau consideraţi „bandiţi” şi  salutul 
frecvent era „ moarte lor”. 

10 Ibidem, 
11 Ibidem,f.51. 
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        Iulian Constantin  a  participat  la funeraliile prof. Radu 
Prişcu, fost rector la Institutul de Construcţii  
mănăstirea Caşin. Cu acest prilej, el a afirmat că în trecut 
prof.dr. Radu Prişcu a dus o politică de „extremă dreaptă”, ca şi 
predecesorul său –Dorin Pavel, „părintele hidrotehnicii 
româneşti”din anii 1940-1950.. Ei au făcut o politică legionară, 
dar au fost „iertaţi” de noul regim datorită valorii lor 

profesionale ieşite din comun1. 

        În dosarele sale de urmărire,  se află şi o declaraţie  despre 
cei peste 13 ani   de închisoare,  în legătură cu reeducările di
închisorile comuniste considerate de C. Iulian ca 
dezonorante. Sunt nocive , întrucât erau conduse de Securitate 
care încerca să-i folosească pe „reeducaţi” pentru a obţine 
informaţii prin orice mijloace,  ca apoi să-i lichideze spre a 
şterge urmele acţiunii lor şi dezonorantă fiindcă un om ajuns în 
poziţia de informator în închisoare, tot restul vieţii sale, numai 
putea fi considerat- om de onoare. 

        În concluzie şi azi, unii nu au abandonat idealurile 
tinereţii şi, din păcate, chiar în anii  după 1989 se consideră, pe 
nedrept, că mişcarea legionară este un pericol public
aprecierile asupra ei trebuie nuanţate, deoarece tineretul 
legionar a avut  idealul rezistenţei împotriva comunismului, 
după cum cei dinainte au avut de luptat pentru realizarea 
idealului independenţei şi  desăvârşirii unităţii naţionale, spre 
deosebire de tinerii de azi, care trăiesc o criză de ideal

       Desigur, unele din investigaţiile realizate asupra acelor ani, 
trebuie adâncite şi nuanţate prin cercetări ulterioare menite să 
releve situaţia dramatică prin care trecea ţara, deoarece 
consecinţele războiului  şi ale instaurării comunismului s
resimţit mai puternic în această zonă, iar oraşul Vaslui, inclusiv 
Moldova, au reprezentat în acei ani întruchiparea 
înăbuşite” şi a experimentelor comuniste  cu tot cortegiul  de 
suferinţe ce se desfăşurau în România şi în lume

Bibliografie selectivă 

1. Codreanu - Corneliu Zelea - Pentru Legionari, Capitolul "Programul 
nostru", p. 231, ediţia primă 1936.  

2. Codreanu, Theodor - A doua schimbare la faţă,Editura Princeps,Iaşi, 
2008, p.135. 

3. Constantiniu, Florin - O istorie sinceră a poporului român
Editura Univers Enciclopedic, p. 341.  

4. Djuvara, Neagu - O scurtă istorie a românilor povestită c
Bucureşti, Editura Humanitas 2005 p. 214. 

5. Milcoveanu, Şerban - Partidul Comunist şi Mişcarea Legionară în 
epoca fierbinte (iulie1945-iulie1948), Bucureşti, Editura 
Învierea,1996.  
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1  Ibidem, f. 52. Iulian C. este autorul a numeroase studii privind 
valorificarea potenţialului litoralului românesc şi al  unor lucrări  la 
hidrocentrala Sadu V, doctor, în hidrotehnică după 1989, întrucât dosarul său 
era spre « păstrare socialistă » din cauza trecutului  său politic.
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Contribuții la cunoașterea Fișei pe
a unui ofițer de rezervă: învățătorul Aurel 

I. Fodor, sublocotenent în Armata 
Română decorat în Campaniile militare 

din Răsărit și Apus (1941
 

Prof. Daniela CURELEA, 

prof. dr. Drago

          Învățătorul sibian Aurel I Fodor

conformitate cu documentul 2

Capacitate pentru Învățător, studiile 

învățători, care a fost organizată în orașul Gherla din 

județul Cluj.  

n temeiul documentuluisus menționat, Aurel I Fodor, a fost 

clasificat în ierarhia absolvenților respectivei școli normale 

în sesiunea anului 1939, pe locul al 42

națională a fost înscris în conformitate cu fișa matricolă și cu 

documentele Ministerului de resort, în pozi

generală de absolvire a școlii de către Aurel I. Fodor a fost 

7,33.  

Documentul specificat certifica pentru absolven

normale faptul că ei se bucură de toate drepturile legale în 

vigoare în acel moment și care decurgeau în mod legal și moral 

din parcurgerea, formarea și absolvirea Școlii Normale pentru 

Învățători  din Gherla, în cazul absolventului Aurel I. Fodor, 

dar și a multor altora asemenea lui. Pentru el și alții asemenea 

lui aurmat ca în perioada cea mai scurtă să primească reparti

                                                             
2 ServiciulArhivelorNaționaleale Statului (SANIC), Fond
Capacitate pentruÎnvățător, EmitentMinisterulEducațieiNaționale, din 28 decembrie 1939; 
nr. Diplomeiîncauză era: 8
VeziînacestsensșiînArhivaAsociațieiNaționaleCultulEroilor Regina Maria, 
FilialaJudețeană Sibiu, dosarnenumerotat, darintitulatla 
Sibiu.Documente, Brevete, Decorații, nepaginat, f. e., doc. citat.

Î
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ții la cunoașterea Fișei personale 
țer de rezervă: învățătorul Aurel 

I. Fodor, sublocotenent în Armata 
Română decorat în Campaniile militare 

și Apus (1941-1945) 

Prof. Daniela CURELEA,  

Dragoș CURELEA - Sibiu 

țătorul sibian Aurel I Fodor, a absolvit în 

intitulat Diplomă de 

, studiile Școlii Normale de 

țători, care a fost organizată în orașul Gherla din 

ționat, Aurel I Fodor, a fost 

ților respectivei școli normale 

în sesiunea anului 1939, pe locul al 42-lea, iar în ierarhia 

țională a fost înscris în conformitate cu fișa matricolă și cu 

documentele Ministerului de resort, în poziția 215. Media 

școlii de către Aurel I. Fodor a fost 

ocumentul specificat certifica pentru absolvenții școlilor 

normale faptul că ei se bucură de toate drepturile legale în 

și care decurgeau în mod legal și moral 

și absolvirea Școlii Normale pentru 

țători  din Gherla, în cazul absolventului Aurel I. Fodor, 

și a multor altora asemenea lui. Pentru el și alții asemenea 

lui aurmat ca în perioada cea mai scurtă să primească repartiție 

ționaleale Statului (SANIC), FondÎnvățământ, Diplomă de 
țieiNaționale, din 28 decembrie 1939; 

nr. Diplomeiîncauză era: 8-1939. 
șiînArhivaAsociațieiNaționaleCultulEroilor Regina Maria, 

țeană Sibiu, dosarnenumerotat, darintitulatla AlbumulRegimentul 90 Infanterie 
, nepaginat, f. e., doc. citat. 
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pe postul de învățător într-o Școală primară comunală, dar nu 

înainte de a-și satisface stagiul de pregătire militară, în termen 

redus, urmând ca la finalul perioadei respective să dobândească 

gradul de sublocotenent în rezervă în arma infanterie al 

Armatei Române.  

 Însă lucrurile nu au fost chiar așa de simple pentru 

generația lui Aurel I Fodor, deoarece în scurt timp au venit: 

concentrările, mobilizarea, iar din vara anului 1940, România a 

fost obligată prin Al Doilea Dictat/Partaj de la Viena să cedeze 

Ungariei partea de Nord-vest a Transilvaniei, evident cu orașele 

Gherla și Cluj în zona pe care România era determinată să le 

părăsească1.În perspectivă situația României nu se întrevedea a 

fi una bună, ci mai degrabă, a fost determinată de evoluția 

situației internaționale de o apropiere treptată de Germania, 

deloc dorită de factorii politici români democratici, dar impusă 

de contextul zonal și evident de teama autorităților române de o 

eventuală expansiune militară necontrolată a Armatei Roșii în 

teritoriul românesc2. 

Revenind la situația școlară a absoventului Aurel I 

Fodor, a cărui sumară fișă urmărim să o reconstituim și să o 

prezentăm publicului cititor al rândurilor acestea, menționăm 

următoarele: Diploma de Capacitate pentru Învățător, are 

înscris pe fața sa date semnificative privind sesiunea în care 

Aurel I Fodor a absolvit Școala3 (Sesiunea 1939), ziua emiteii 

documentului (28 decembrie 1939), numărul diplomei (8-

1939), semnătura Directorului învățământului Primar și normal 

primar, dar și a elevului absolvent Fodor I. Aurel, așa cu reiese 

din studierea documentului sus menționat.  

Din parcurgerea documentului citat, aflăm informații 

sintetice despre data nașterii elevului absolvent (30 noiembrie 

1918), locul și județul nașterii sale (comuna Sâncraiul de 

Mureș, județul Mureș), numele părinților săi (Fodor Ioan), 

cetățenia (română), naționalitatea și religia sa (română și 

                                                             

1 ConstantinCorneanu, Sub povaramarilordecizii. 
RomâniașiGeopoliticaMarilorPuteri (1941-1945), Târgoviște, EdituraCetatea de Scaun, 
2013, p. 120-124. 

2 Constantin C. Giurescu,  
3 Sesiunea din lunaiunie 1939, care a fostorganizatășidesfășuratăînCentrul de 

Examinare Cluj. Petabela de capacitateAurel I Fodor a fostînscris la poziția 215, și a 
absolvitînurmasusțineriiexamenelorscriseșiorale la 41-lea. 

ortodoxă) 4 . De asemenea, afăm că examinarea finală a 

generației sale a avut loc în iunie 1939 în Centrul de Examinare 

Cluj, în temeiul cărei evaluări finale de stat a primit Diploma 

de Capacitate pentru Învățători. (Vezi Anexa mr. 1).  

Documentul anterior menționat are trecut pe verso 

Notele de promoțiune în cele 8 clase ale Școlii normale precum 

și pe cele obținute de Fodor I. Aurel în Examenul de capacitate 

pentru învățători din sesiunea anului 1939, respectiv 

calificările pentru îndeletnicirile practice și artistice exprimate 

în baza mediilor obținute ca urmare a notărilor elevului în 

ultimii 4 ani de studiu și pe care le redăm în tabelele de mai jos, 

după cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Instituția 
de învățământ 

Anul 
școlar 

Media 
de 
studii 

Purtarea 
 

Clasificat/ 
promovat 

1 Școala 
Normală de 
Învățători din 
Târgul Mureș 

1931-
1932 

7,34 10.00 Clasificat/ 
promovat 

2 Școala 
Normală de 
Învățători din 
Târgul Mureș 

1932-
1933 

Bine Foarte 
bună 

Promovat 

4 Școala 
Normală de 
Învățători din 
Târgul Mureș 

1933-
1934 

- Foarte 
bună 

Promovat 

4 Școala 
Normală de 
Învățători din 
Târgul Mureș 

1934-
1935 

7,12 10.00 Promovat 

5 Școala 
Normală de 
Învățători din 
Târgul Mureș 

1935-
1936 

7,46 10 Promovat 

6 Școala 
Normală de 
Învățători din 
Târgul Mureș 

1936-
1937 

7,21 10.00 Promovat 

7 Școala 
Normală de 
Învățători din 
Târgul Mureș 

1937-
1938 

6.93 7,33 Promovat 

8 Școala 
Normală Unită 
de Învățători 
din  

Gherla5 

1938-
1939 

7,90 8.00 Clasificat 
pe Locul 
al XX-lea 

Tabel nr. 1.  

Notele de promovare și purtarea în cel 8 clase ale Școlii 

Normale 

                                                             

4 SANIC, Fond Învățământ, Diplomă de Capacitate pentruÎnvățător, 
EmitentMinisterulEducațieiNaționale, din 28 decembrie 1939; nr. Diplomeiîncauză era: 8-
1939, față. 

5 Ibidem, supra, f-v.Documentulpoartăpe verso, casemne distinctive și de 
recunoștere: a. ȘtampilaȘcoliiNormaleRomâne Unite din Gheralași b. 
semnăturadirectoruluiacesteia. (indescifrabilă).  
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Nr. crt Disciplina de examen Nota 

1 Limba română 8.00 (opt) 

2 Științele pedagogice 7,00 (șapte) 

3 Media la probele scrise 7,50 (șapte 50) 

Tabel nr. 2.  

Notele și media la Probele scrise 

Nr. crt Disciplina de examen Nota 

1 Limba română 9,00 (nouă) 

2 Dicipline pedagogice 8,00 (opt) 

3 Istoria 7,00 (șapte) 

4 Geografia României 7,00 (șapte) 
5 Limba franceză 8,00 (opt) 
6 Dreptul 7,00 (șapte) 
7 Științele naturale 7,00 (șapte) 
8 Științe fizico-chimice 7,00 (șapte) 
9 Matematică 8,00 (opt) 
10 Cooperație 7,00 (șapte) 
11 Media la examenul oral 7,50 (șapte 50) 

12 Practica pedagogică 7,00 (șapte) 

13 Media generală 7,33 (șapte 33) 

Tabel nr. 3.  

Notele și media la Probele orale. Media generală a 

examenului 

 

Nr. 
crt 

Disciplina de examen Media ultimilor  
4 ani de studiu 

1 Lucrul manual 7,12 (șapte 12) 
2 Practica agricolă 8,12 (opt 12) 
3 Muzica 7,86 (șapte 86) 
4 Desenul 8,44 (opt 44) 
5 4  

îndeletniciri practice și 
artistice 

7,88 

Tabel nr. 4. Media la îndeletniciri practice și artistice pe 
ultimii 4 ani de studiu 

 

 

Diploma de Capacitate pentru Învățător, Absolvent, Aurei 

I. Fodor, 1939 (față) 

Pentru tânărul Aurel I. Fodor a urmat satisfacerea 

stagiului militar, mobilizarea și participarea în teatrele de 

operațiuni militare în care a fost implicată armata română în 

cadrul Campaniei din Răsărit. În temeiul unui alt document 

denumit Brevet de docrare aflăm și că sublocotenentul de 

rezervă Aurel I. Fodor din Regimentul 90 Infanterie Sibiu, a 

fost rănit grav de un proiectil de brand inamic în momentul în 

care își conducea subunitatea în luptele din zona Cotului 

Donului1.  

Reținem că a fost decorat prin Înalt Decret Regal nr. 

2467, Brevetul având nr. 237 și fiindu-i acordat ofițerului 

român sus menționat pentru merite deosebite în zonă de 

conflict armat în 4 august 1945, semnat de regele Mihai I al 

României și contrasemnat de un general de corp de armată 

Constantin Vasiliu Rășcanu care era la acea dată ministrul de 

război al țării noastre. Care a fost soarta viitoare a tânărului 

sublocotenet Aurel I. Fodor, 

vom prezenta pe larg într-un studiu al nostru care este în 

pregătire. 
                                                             

1ArhivaAsociațieiNaționaleCultulEroilor ,,Regina Maria”, FilialaJudețeană Sibiu, 
Brevet pentru decorarea Sublocotenentului Aurel I. Fodor cu Ordinul militar ,,Mihai 
Viteazul”, Clasa a III-a cu spade, Înalt Decret Regal, nr.  2467/1945, Brevet nr. 237, 
semnat de Mihai I, Rege și contrasemnat de Misitrul de război de la acea dată, generalul 
Constantin Vasiliu Rășcanu. Dat în București în 4 august 1945. 
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Ordinul militar Mihai Viteazul, clasa a III-a cu spade

 

 
Larry L. Watts – Evaluări gre
guvernului SUA privitoare la România

 Prof. univ. dr. Corvin LUPU

          Istoricul american Larry L. Watts, fost consilier 
american al comisiei pentru reformarea serviciilor secrete 
din România, este autorul unor lucrări monumentale 
despre România contemporană și recentă.  

enționez lucrările Ferește-mă doamne de prieteni… 
Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România
Editura RAO, București, 2011, Cei dintâi vor fi cei 

din urmă. România şi sfârşitul Războiului Rece
București, 2013, Aliați incompatibili, Editura RAO, Bucure
2014, sau Oaia albă în turma neagră. Lupta pe frontul intern: 
politica de securitate a României în perioada Războiului rece
Editura RAO, București, 2018. Larry L. Watts a făcut studii și 
în România, pentru a învăța mai bine realitățile țării și 
mentalitățile de la noi. A fost ocrotit de instituțiile de forță ale 
statului, fiind în legătura viitorului general, director al SIE 
consilier prezidențial Ioan Talpeș. S-a căsătorit cu o româncă 
din Bistrița. În preajma loviturii de stat din decembrie 1989 a 
revenit în România și a rămas până în anul 2009, când s
pensionat. Din 1992-2009 a fost consilier/consultant pentru 
reformarea serviciilor secrete și pentru pregătirea armatei 
române pentru aderarea la NATO. 

M
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a cu spade 

eșite ale 
guvernului SUA privitoare la România 

Prof. univ. dr. Corvin LUPU  

Istoricul american Larry L. Watts, fost consilier 
american al comisiei pentru reformarea serviciilor secrete 
din România, este autorul unor lucrări monumentale 

 

mă doamne de prieteni… 
Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România, 

Cei dintâi vor fi cei 
din urmă. România şi sfârşitul Războiului Rece, Editura RAO, 

, Editura RAO, București, 
Oaia albă în turma neagră. Lupta pe frontul intern: 

politica de securitate a României în perioada Războiului rece, 
ști, 2018. Larry L. Watts a făcut studii și 

ța mai bine realitățile țării și 
țile de la noi. A fost ocrotit de instituțiile de forță ale 

statului, fiind în legătura viitorului general, director al SIE și 
a căsătorit cu o româncă 

ța. În preajma loviturii de stat din decembrie 1989 a 
și a rămas până în anul 2009, când s-a 
2009 a fost consilier/consultant pentru 

și pentru pregătirea armatei 

În cărțile sale a folosit o gamă foarte largă de documente din 
arhivele americane, germane, române, ale Organiza
Tratatului de la Varșovia etc. S-a dovedit un cunoscător 
profund și fin al adâncurilor istoriei și politicii estului Europei, 
în general, și al României în special. Abordarea sa este una 
strict științifică, fără politizare, fără atașamente sau 
resentimente față de unul sau altul dintre regimurile politice ale 
Războiului rece. Obiectivitatea sa este una remarcabilă, având 
în vedere că el a fost totuși un om al serviciilor secrete ale 
SUA, care au fost angajate în lupta de pe frontul invizibil, unde 
nu există, de regulă, obiectivitate/impar
istoricului, prietenie, recunoștință și milă.

Printre numeroase subiecte foarte importante pe care le
clarificat, în cartea Cei dintâi vor fi cei din urmă, în chiar 
primul capitol, intitulat „Perceperea gre
L. Watts a abordat problema modului în care a fost receptată 
politica României și personalitatea preș
Ceaușescu la nivelul Casei Albe. Istoricul pornește de la faptul 
că unii analiști oficiali americani au insistat asupra faptului că 
România lui Ceaușescu nu ar fi fost de fapt „copilul rebel” al 
Blocului Sovietic, ci un „cal troian” secre
să mimeze independența pentru a crea falsa imagine de 
democrație în interiorul sistemului socialist de stat. În același 
timp, susținuseră acei analiști americani care contestau 
realitatea independenței României, comportamentul 
Bucureștiului era parte a unui complot sofisticat împotriva 
intereselor SUA și ale Occidentului. România ar fi urmărit să 
obțină o încredere nemeritată din partea SUA și a Occidentului, 
pe de o parte, și o înșelare a poporului român, care agrea 
independența și relația cât mai strânsă cu Occidentul.

Aceiași analiști americani care influențau decidenții politici de 
la Casa Albă, susțineau în mod fals că România și Ceaușescu ar 
fi fost responsabili de crearea inten
internaționale de pe urma cărora să tragă foloase 
conspirat împotriva SUA cu „state-paria”, ca Libia 
Nord. De asemenea, România era învinuită că dezvolta 
programe nucleare și bacteriologice. Este cunoscut faptul că 
aceste programe erau dezvoltate prioritar de maril
Lumii, în frunte cu SUA și URSS/Rusia.

Mai mult decât atâta, după cum arată Larry L. Watts, ace
„analiști” au afirmat că guvernul României ar fi dezvoltat un 
program de „genocid cultural” împotriva minorită
naționale, ceea ce a fost o adevărată blasfemie, după părerea 
mea. Discuția este foarte importantă şi este de regulă 
manipulată de acaparatorii României de astăzi 
slujbași și ocolită de istorici, datorită riscurilor la care s
supune și a poliției politice represive foarte subtilă care se 
practică împotriva celor care susțin românismul. 

Larry L. Watts a arătat ferm că multe din aceste analize 
rapoarte erau false, iar ele au influențat decizii și politica SUA 
față de România. Este de la sine înțeles că dacă rapo
analizele despre România erau false, atunci întreaga politică a 
SUA față de România era una greșită. 
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țile sale a folosit o gamă foarte largă de documente din 
arhivele americane, germane, române, ale Organizației 

a dovedit un cunoscător 
și fin al adâncurilor istoriei și politicii estului Europei, 

și al României în special. Abordarea sa este una 
științifică, fără politizare, fără atașamente sau 

ță de unul sau altul dintre regimurile politice ale 
Războiului rece. Obiectivitatea sa este una remarcabilă, având 

și un om al serviciilor secrete ale 
SUA, care au fost angajate în lupta de pe frontul invizibil, unde 
nu există, de regulă, obiectivitate/imparțialitatea necesară 

ștință și milă. 

te importante pe care le-a 
clarificat, în cartea Cei dintâi vor fi cei din urmă, în chiar 

Perceperea greșită a României”, Larry 
L. Watts a abordat problema modului în care a fost receptată 

și personalitatea președintelui Nicolae 
șescu la nivelul Casei Albe. Istoricul pornește de la faptul 

ști oficiali americani au insistat asupra faptului că 
șescu nu ar fi fost de fapt „copilul rebel” al 

Blocului Sovietic, ci un „cal troian” secret al Moscovei, menit 
ța pentru a crea falsa imagine de 

ție în interiorul sistemului socialist de stat. În același 
ținuseră acei analiști americani care contestau 

ței României, comportamentul 
iului era parte a unui complot sofisticat împotriva 

și ale Occidentului. România ar fi urmărit să 
țină o încredere nemeritată din partea SUA și a Occidentului, 

și o înșelare a poporului român, care agrea 
ția cât mai strânsă cu Occidentul. 

și analiști americani care influențau decidenții politici de 
țineau în mod fals că România și Ceaușescu ar 

fi fost responsabili de crearea intenționată de tensiuni 
ă tragă foloase și că ar fi 

paria”, ca Libia și Coreea de 
Nord. De asemenea, România era învinuită că dezvolta 

și bacteriologice. Este cunoscut faptul că 
aceste programe erau dezvoltate prioritar de marile puteri ale 

și URSS/Rusia. 

Mai mult decât atâta, după cum arată Larry L. Watts, acești 
ști” au afirmat că guvernul României ar fi dezvoltat un 

program de „genocid cultural” împotriva minorităților 
adevărată blasfemie, după părerea 

ția este foarte importantă şi este de regulă 
manipulată de acaparatorii României de astăzi și de supușii lor 

și și ocolită de istorici, datorită riscurilor la care s-ar 
ve foarte subtilă care se 

țin românismul.  

Larry L. Watts a arătat ferm că multe din aceste analize și 
țat decizii și politica SUA 

ță de România. Este de la sine înțeles că dacă raportările și 
analizele despre România erau false, atunci întreaga politică a 

 



 

        45454545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020 
       

 

La fel, modul în care era privită România în SUA și în 
Occident, era unul care cuprindea imagini false. Noi 
considerăm, fără să fi avut acces la sursele la care a avut acces 
Larry L. Watts, că aceste analize au fost intenționat falsificate. 
Nu putem să acceptăm că structuri de informare și de analiză 
atât de puternice, ca cele ale statului american, cu mijloacele 
lor copleșitoare de informare, pot să producă analize atât de 
greșite ca cele semnalate de valorosul analist și istoric 
american. 

Din alt punct de vedere, contribuțiile lui Larry L. Watts la 
umplerea unor goluri ale istoriografiei românești contemporane 
și recente sunt de o valoare inestimabilă. România i-a oferit lui 
Larry L. Watts ani frumoși în tinerețea sa, petrecuți la Iași, 
Cluj, Bistrița, București, ca și în alte locuri din România, i-a 
oferit o soție și mamă a fiicei sale, iar el a întors României 
contribuții istoriografice de cel mai înalt nivel științific. 

În istoria recentă cel mai mult deranjează adevărul. Minciuna 
nu deranjează și nici erorile. Acestea stârnesc aprecieri 
nefavorabile și poate, zâmbete. Adevărul care supără stârnește 
ură și reacții adverse de multiple feluri. 

Colonelul de contrainformații militare Valentin Raiha, autorul 
cărții În decembrie 1989 KGB a aruncat în aer România cu 
complicitatea unui grup de militari, Editura Ziua Omega Press, 
București, 1995, în care a vorbit despre unii dintre trădătorii 
României din decembrie 1989, a fost nevoit să fugă din țară și 
s-a ascuns în Spania, având informații certe că este în pericol 
de moarte. 

Am dat un singur exemplu, mai mult sau mai puțin la 
întâmplare. Eu însumi, în anul 2005, am fost acționat în justiție 
și mi s-au făcut două plângeri penale (ulterior conexate) de 
către Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA și de către 
Federația Comunităților Evreiești din România, nemulțumite 
de concluziile științifice la care am ajuns eu într-un studiu de 
specialitate. 

Și adevărurile pe care le scrie Larry L. Watts supără tare. El 
este un istoric care, pe lângă multe altele, a dovedit cu multă 
claritate, în cartea Ferește-mă doamne de prieteni... Războiul 
clandestin al Blocului Sovietic cu România”, Editura RAO, 
București, 2011, că mai mulți șefi din Securitatea României își 
trădau țara în favoarea unor servicii secrete străine, cu 
deosebire în favoarea celor sovietice. Și de această dată, 
fundamentaliștii din aripa trădătoare a fostei Securități au sărit 
ca arși, dorind să-l combată. 

Mi-aduc aminte că în cadrul unei sesiuni dedicată unor 
momente din istoria Securității care a avut loc la Cluj, cu câțiva 
ani în urmă, într-o sală plină, când l-am citat pe Larry L. Watts 
în cuvântarea mea, colonelul Filip Teodorescu, fost spion în 
străinătate (între care nouă ani în Turcia), fost director adjunct 
al Direcției a III-a a DSS, fost președinte executiv al 
A.C.M.R.R.-SRI, actual președinte de onoare al A.C.M.R.R.-
SRI, a pus la îndoială afirmațiile istoricului american și l-a 
trecut în derizoriu, fără niciun fel de argumente științifice sau 

de altă natură, arătând că istoricul american a venit în România 
cu misiuni informative. 

„N-a venit să doarmă”, spunea Filip Teodorescu, de parcă 
cercetările sale științifice de istorie pot fi puse la îndoială 
pentru faptul că istoricul este/a fost și lucrător și înalt decident 
în cadrul serviciilor de informații, fiind fost consultant/consilier 
pentru reformarea serviciilor secrete și ale armatei României.  

De asemenea, îmi aduc aminte de contestarea lui Larry L. 
Watts de către agentul diversionist Marius Mioc din Timișoara, 
un inginer deghizat în istoric, care intră cu bocancii în 
clarificarea evenimentelor din decembrie 1989, negând cu 
multă determinare realități dovedite de sute, chiar de mii de 
probe științifice, cum ar fi implicarea directă și decisivă a 
serviciilor secrete sovietice și a altor state în realizarea revoltei 
populare și a loviturii de stat din România. 

Contestarea a făcut-o pe site-ul său și pe site-ul Contributors, 
sub titlul „Răstălmăcirile lui Larry Watts și răstălmăcirile 
altora despre Larry Watts”, articol în care falsul istoric neagă 
implicarea agenților sovietici în România, în decembrie 1989. 

O chestiune pe care o ridică Larry L. Watts a fost și aceea a 
pregătirii la Moscova a schimbărilor de orientare politică, 
„Noua gândire”, cum erau ele numite, concepute de către 
președintele KGB, Iuri Andropov, viitor secretar general al 
P.C. al URSS, care au fost concepute și demarate înainte de 
urcarea la conducere a discipolului său, Mihail Sergheevici 
Gorbaciov. 

Iuri Andropov vedea apropierea de Occident și liberalizarea 
controlată ca pe o linie politică de laborator, impusă de sus în 
jos, în nici un caz din sens invers. El nu era un democrat. În 
1956, pe când era ambasador la Budapesta, și-a dovedit 
cruzimea în reprimarea revoluției din Ungaria, De aceea, în 
perioada 1982-1984, cât timp a condus URSS, în paralel cu 
promovarea în interiorul Partidului Comunist al URSS a „Noii 
gândiri”, Iuri Andropov a exercitat un control mai puternic 
asupra membrilor Pactului de la Varșovia, impunând și 
represalii împotriva disidenței din țările socialiste.  

De altfel și în România, principalul grup opoziționist ascuns, 
compus din activiști de partid, militari și securiști, grupul 
condus de Vasile Patilineț, a început să se manifeste și să facă 
proiecte concrete de acțiune pentru înlăturarea lui Ceaușescu 
după moartea lui Iuri Andropov. 

Larry L. Watts îi numește pe acești opoziționiști din România 
ca fiind disidenți. Eu nu îi numesc disidenți, pentru că s-a 
dovedit că ei erau susținuți de Securitate, în paralel cu 
supravegherea lor, pentru a fi folosiți în lupta Securității 
împotriva lui Nicolae Ceaușescu, luptă pe care Larry L. Watts a 
explicat-o magistral în cartea Ferește-mă doamne de prieteni... 
Războiul clandestin al Blocului Sovietic împotriva României. 
Deci, erau agenți, nu disidenți! 

Larry L. Watts susține că analiștii de la Washington au omis în 
analiză un fapt istoric foarte important, anume calitatea 
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României de inamic al URSS încă dinaintea celui de al Doilea 
Război Mondial. Marx și Engels definiseră poporul român ca 
fiind „contrarevoluționar prin însăși natura sa”, el fiind 
necesar să fie eradicat, în viziunea fondatorilor ideologiei 
comunismului internațional, pentru binele revoluției mondiale. 
Ca urmare, poporul român a fost desemnat dușman de clasă al 
comunismului internațional. 

Acesta a fost motivul pentru care, după cinci ani de la crearea 
Internaționalei a III-a Comunistă, în 1924, ea i-a exclus pe 
etnicii români din conducerea Partidului Comunist din 
România. A fost o situație unică. Și în alte țări partidele 
comuniste aveau la vârf minoritari, în majoritate evrei, dar erau 
admiși în conducere și majoritari etnici. În România, nu au mai 
fost admiși etnici români în conducerea PCR, decât după 1945, 
când Stalin a spus că în România, la vârful conducerii 
partidului și a guvernului e necesar să fie câte un etnic român, 
iar imediat în spatele lor, să fie minoritari. 

Mai mult decât atât, privitor la guvernul României, Stalin a 
indicat și faptul ca prim-ministrul să fie liderul unui partid 
țărănesc, întrucât poporul român este un popor de țărani. De 
aceea, regele Mihai, împreună cu liderul comunist Lucrețiu 
Pătrășcanu, l-au susțin și i-au oferit conducerea guvernului lui 
Iuliu Maniu, care a refuzat. Așa s-a ajuns la propunerea lui 
Petru Groza, președintele Frontului Plugarilor, singurul partid 
țărănesc în afara celui condus de Maniu. 

Larry L. Watts consideră că acest factor al adversității istorice 
româno-sovietice, care a fost trecut cu vederea de analiștii 
americani, a fost foarte important. Istoricul american consideră 
că datorită acestei adversități a românilor față de URSS, Stalin 
a cerut și a obținut drepturi și privilegii speciale asupra 
României, care i-au fost conferite de legislația internațională pe 
întregul parcurs al Războiului Rece, obținând inclusiv dreptul 
URSS de a interveni în problemele interne ale României, drept 
care a fost încorporat în Carta ONU! Acele drepturi fuseseră 
stabilite în cadrul Conferinței de la Potsdam, conferință care a 
decis și existența a două Germanii. 

Larry L. Watts arată că acesta este motivul pentru care 
conducerea de la București a luptat „cu toată forța” împotriva 
Acordurilor de la Potsdam. În cadrul acestor eforturi de 
împotrivire față de Acordurile de la Potsdam, România și 
Ceaușescu au militat și pentru reunificarea Germaniei, reușită 
care ar fi reprezentat o infirmare a respectivelor acorduri. 

Iată deci aspecte deosebit de importante, de profunde, ale 
sensurilor politicii României, ascunse opiniei publice. Desigur, 
analiștii americani ar fi fost necesar, spune Larry L. Watts, să ia 
în calcul toate aceste detalii de fond. În acest caz, ei ar fi ajuns 
la timp la concluzia că politica României era una sinceră, că ea 
nu era „un cal troian” al Moscovei, iar Ceaușescu nu era un 
pion al internaționalismului proletar. 

România avea motive temeinice să combată linia Moscovei și 
să-și afirme independența. În acest caz, SUA ar fi intuit 
necesitatea de a ajuta mai mult România și, afirm eu, nu ar fi 
mai avut interesul să ia parte la agresiunea internațională 

împotriva României din decembrie 1989, care au transformat-o 
într-o colonie.  

Aceasta cu atât mai mult cu cât economia SUA este puțin 
reprezentată în România, de care nu profită în prea mare 
măsură. Cea mai mare societate americană din România de 
astăzi este Uzina Ford de la Craiova, cu 6.000 de muncitori. 

Dar marele jaf al României de astăzi îl fac băncile europene, 
societățile europene de asigurări și marile multinaționale 
europene, care jefuiesc resursele naturale ale țării și nu-și achită 
obligațiile legale fiscale, astfel că sute de miliarde de euro iau 
calea Europei Occidentale, iar guvernele românești sunt veșnic 
sărace pentru că nu sunt lăsate de stăpânii lor de la Bruxelles și 
Berlin să fiscalizeze marile multinaționale și băncile europene, 
care sunt principalii infractori economici ai României. 

În paralel, serviciile secrete, principalele deținătoare de putere 
reală în România, sunt sucursale ale serviciilor marilor puteri 
occidentale, ale căror interese le slujesc, de cele mai multe ori 
în dauna României profunde. Nu întâmplător, în iunie 2018, 
aflat la București, fostul consilier al președintelui Donald 
Trump, Stephen Bannon, a afirmat într-un interviu acordat 
ziarului Adevărul, care a fost șters de pe internet, că serviciile 
secrete din România sunt controlate de George Soros, inamicul 
public nr. 1 din SUA. 

De altfel, în perioada ceaușistă la care se referă Larry L. Watts 
predilect, dezvoltarea economică multilaterală, forțată, era 
subsumată aceluiași scop de independență națională. Ceaușescu 
dorea independența energetică față de URSS și dorea să 
producă în România toate produsele de care avea societatea 
nevoie, de la ace cu gămălie, la mașini de toate felurile, 
medicamente, avioane, armament complex etc., etc. 

El a reușit în mare parte, dar agentura sovietică din Partidul 
Comunist, din Securitate și din Armată l-a subminat continuu, a 
indus criza alimentară, energetică și de bunuri de larg consum, 
iar în final, în decembrie 1989, s-a raliat cu arme și bagaje, la 
atacul întreprins de serviciile secrete străine împotriva 
României. 

Trădătorii ajunși la putere, în 22 decembrie 1989 au readus 
pentru moment România în sfera de interese și de control a 
URSS, iar după prăbușirea acesteia au predat-o euro-
atlantiştilor globaliști care au transformat-o în colonia de astăzi, 
de la periferia UE. 

Astăzi, recitind istoria regimului socialist de stat, inclusiv 
lucrările lui Larry L. Watts, într-un moment când criza de 
sănătate zdruncină omenirea și când România nu poate 
cumpăra nici măcar la suprapreț produsele medicale necesare 
spitalelor, pentru a evita un dezastru, atunci când statele 
europene cer ajutor de la Bruxelles, iar UE nu li-l acordă, când 
marile state europene nu împrumută nimic nimănui, se 
dovedește că doctrina economică a României ceaușiste, care 
propunea ca țara să-și producă ea însăși toate alimentele, 
medicamentele și aparatura medicală de care are nevoie, a fost 
una sănătoasă. 
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După trei decenii post-comuniste „glorioase”, în care s-a 
aruncat cu mult noroi peste tot ce a fost național românesc, 
presa ne informează că 80% din consumul alimentar al 
României provine din import. 

Referindu-se la erorile de percepție ale analiștilor guvernului 
SUA față de România Populară și Socialistă, Larry L. Watts 
arată că o cauză a situației o reprezintă și un raport din 1947 al 
CIA în care se scria că România era „cel mai puțin capabil” 
dintre supușii URSS să facă probleme Moscovei. 
 
Șeful filialei CIA pentru România era o celebritate a 
serviciului, Frank Wisner, ulterior coordonator al unor spații 
europene mai întinse, iar în ultima parte a carierei a fost șeful 
operațiilor în CIA. El se bucura de o mare credibilitate în 
rândul contemporanilor și a urmașilor. 
 

 
Frank Wisner 

 
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a acționat în estul 
Europei și în Orientul Apropiat. El este cel care a recuperat din 
România, după lovitura de stat de la 23 august 1944, piloții 
americani și britanici care s-au parașutat după ce avioanele lor 
au fost lovite de antiaeriană și aviația română și germană. 
Printre ei, Frank Wisner a strecurat și a recuperat o serie de 
spioni germani care au acționat pe teritoriul României și care 
au trecut de partea inamicului american, de frica de a fi 
capturați de Armata Roșie. 
 
În primul deceniu după război, Frank Wisner a infiltrat zona 
sovietică de influență cu agenți ai CIA. A început cu 600, ca 
apoi să ajungă la 3.000 de spioni plasați în câmpul tactic. În 
1956 a acționat pentru catalizarea revoluției din Ungaria. 
 
A înființat și un post de radio clandestin prin care a transmis 
știri false, cea mai importantă dintre ele fiind cea potrivit căreia 
o armată a SUA ar fi fost pregătită să intre în Ungaria să ajute 
poporul maghiar să se elibereze de sub dominația sovietică, 
știre rostogolită mult și care i-a încurajat pe unguri să lupte și 
să moară degeaba. Or, sferele de influență erau „bătute în cuie” 
și nu se putea pune o asemenea problemă. 
 
În 1958, Frank Wisner a condus o operațiune de anvergură 
pentru a provoca o revoltă populară de mare amploare în 
Indonezia, în spatele căreia urmarea să se dea o lovitură de stat 
pentru răsturnarea regimului pro-comunist al președintelui 
Sukarno. Cu armament al CIA au fost înarmați 40.000 de 
indonezieni. Operațiunea s-a soldat cu un eșec. Președintele 
Sukarno nu a fost trădat de serviciile sale de securitate și 
revolta a fost stinsă. 
 

Vicepreședintele SUA, Richard Nixon, a insistat pentru 
destituirea lui Frank Wisner și pentru destituirea întregii sale 
rețele din Asia, care își avea sediul la Saigon (Vietnam). Frank 
Wisner nu a putut suporta umilința lui și a camarazilor săi și s-a 
sinucis. 
 
Ulterior, CIA nu l-a iertat pe Richard Nixon pentru distrugerea 
profesională și umană a lui Wisner și prin Operațiunea 
„Watergate”, a făcut ca Richard Nixon să fie primul președinte 
al SUA destituit din funcție.  
 
Ca urmare a credibilității lui Frank Wisner, raportul despre 
România la care m-am referit a statuat cu putere de axiomă că 
România este un supus orb al Moscovei și necesita să fie tratată 
ca atare. Dar Frank Wisner nu a fost singurul oficial al SUA 
care a raportat că România nu duce o politică de independență, 
ci că ar fi un supus orb al Moscovei. 
 
În toamna anului 1953, Gheorghe Gheorghiu-Dej a transmis 
guvernului SUA o ofertă de colaborare, atunci în calitate de 
prim-ministru. Cu un an în urmă, Gheorghe Gheorghiu-Dej 
răsturnase de la putere gruparea iudeo-cominternistă condusă 
de Ana Pauker (Hanna Rabinsohn), Teohari Georgescu (Baruh 
Tescovici) și Vasile Luca (Laszlo Luka). În martie 1953 murise 
Stalin, ulterior fiind asasinat și șeful NKVD, Lavrenti Beria, 
sperietoarea tuturor supușilor Moscovei. Guvernul SUA nu a 
răspuns ofertei românești! 

 

La 1 decembrie 1955, cu ocazia unei recepții oferite de 
Ambasada Iugoslaviei la București, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care devenise de curând, din nou, prim-secretar al C.C. al PMR, 
l-a abordat pe trimisul SUA la București, Robert H. Thayer și i-
a declarat că este necesar ca între România și SUA să se 
stabilească relații de cooperare culturală și economică și să se 
elimine măsurile represive luate reciproc de cele două state. 
 
Convorbirea a durat două ore, timp în care ambasadorul URSS 
la București, Alexei Epișev, a urmărit în mod repetat să 
întrerupă discuția liderului român cu reprezentantul SUA la 
București, dar a fost ignorat de români. Ulterior, Alexei Epișev, 
general GRU, avea să devină șeful Direcției Politice a Armatei 
Roșii. 
 
Robert H. Thayer a raportat la Washington că lui i se pare 
neserioasă această abordare a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și a 
propus guvernului SUA să nu facă pași în direcția propusă de 
liderul României. 
 
În raport, Thayer a menționat că, în noiembrie 1955, 
Gheorghiu-Dej i-a transmis pentru guvernul SUA aceeași 
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ofertă, de data aceea în prezența fostului prim-ministru Petru 
Groza și a ministrului de Externe, Grigore Preoteasa. Iată unele 
dintre cauzele cele mai importante ale imposibilității României 
de a se apropia de SUA. 
 
Desigur, în condițiile specifice ale Războiului rece, atitudinea 
mai mult decât rezervată a SUA în momentul în care România, 
asumându-și nemulțumirea URSS față de demersul său, a 
determinat pe liderii români să aprecieze că SUA doreşte să 
continue politica de confruntare, de parașutare de agenți în 
sprijinul rezistenței antistatale din munții României, de 
denigrare la posturile de radio a politicii economico-sociale a 
guvernului de la București etc. 
 
În același timp, atitudinea guvernului SUA „a dat apă la moară” 
adversarilor din România ai Occidentului, respectiv 
cominterniștilor care propuneau relații exclusiv cu URSS și 
statele din zona de influență a acesteia și condamnau atitudinile 
de independență națională. 
 
Este evident că această poziție a SUA, de respingere a stabilirii 
unor relații normale cu România a influențat și continuarea 
propagandei anti-americane din România și a restricțiilor de 
multiple feluri aplicate de statul român oricărui tip de relații ale 
cetățenilor României cu parteneri din SUA. Pe linie 
instituțională, au mai existat însă relații. 
 
Larry L. Watts este foarte explicit în analizele sale. Adevărurile 
pe care le spune, le spune în rândurile cărților sale, nu printre 
rânduri. El nu sugerează, el afirmă, bazat pe o documentație 
foarte largă. 
 
În 15 mai 1955, URSS a semnat, în Palatul Belvedere din 
Viena, alături de celelalte puteri învingătoare în al Doilea 
Război Mondial, „Tratatul de reînființare a unei Austrii 
independente și democratice”, în baza căruia Kremlinul și-a 
retras armata de ocupație care staționa în apropierea Vienei. În 
schimb, Austria s-a angajat să rămână un stat neutru și să nu 
adere la NATO, fapt pe care l-a respectat cu sfințenie, până 
astăzi. 

 

Acest fapt a încurajat gruparea național-românească din 
Partidul Muncitoresc Român, în frunte cu Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, să înceapă, la începutul lunii august 1955, 
demersuri pentru ca URSS să-și retragă armata de ocupație și 
din România.  
 
Conducerea URSS a fost foarte nemulțumită de demersul 
românilor și a înghețat relațiile cu România, pentru trei luni de 
zile. Agenţii americani au raportat la CIA și la Departamentul 

de Stat al SUA aceste evenimente, dar guvernul de la Casa 
Albă le-a ignorat și, în mod cu totul eronat, le-a apreciat ca 
fiind o stratagemă propagandistică a Kremlinului, „lipsită de 
importanță”, cum menționează Larry L. Watts. 
 
Au urmat alte gesturi de politică independentă ale puterii de la 
București. În septembrie 1956, PMR și-a oferit serviciile să 
medieze între SUA și China problema obligațiilor financiare 
ale SUA față de China, restante din timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. 
 
În octombrie 1956, România, împreună cu Iugoslavia, de care 
începea să se apropie din nou, după ruptura totală din vremea 
lui Stalin, au inițiat un demers prin care doreau să impună în 
rândul tuturor țărilor socialiste principiul neintervenției în 
treburile interne ale statelor. 
 
În 31 octombrie 1956, guvernul României a început să-și 
intensifice demersurile pentru retragerea Armatei Roșii din 
România. Istorici români valoroși au publicat documente 
privitoare la aceste acțiuni concrete de independență națională 
ale conducerii României, total necunoscute opiniei publice din 
România acelor timpuri, care era intoxicată doar cu lozinci 
privitoare la durabilitatea prieteniei româno-sovietice etc. 
 
Larry L. Watts vine și ne arată cum erau privite la Washington 
aceste evenimente. Serviciile secrete americane au perceput 
total eronat aceste politici românești. Le-au perceput, spune 
Larry L. Watts, „exact invers” (!) și face precizările necesare. 
 
După reprimarea violentă a revoluției din Ungaria de către 
URSS, serviciile secrete americane au raportat decidenților 
politici că după acea reprimare nicio țară socialistă nu se va mai 
manifesta independent. A fost o nouă eroare. România și-a 
intensificat politica de independență. 
 
În 1957, a fost destituită încă o grupare iudeo-cominternistă, 
compusă din minoritari etnici pro-sovietici, din conducerea 
superioară a PMR, respectiv cea condusă de Iosif Chișinevschi 
(Ioșka Roitman) și Miron Constantinescu (Mehr Kohn).  
 
Pe lângă retragerea Armatei Roșii din România, național-
socialiștii de la București au cerut și retragerea consilierilor 
sovietici, numeroși, din multe instituții ale României. În anul 
1957, în ciuda opoziției personale a conducătorului sovietic 
Nikita Sergheevici Hrușciov, Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
desființat cotele obligatorii pe produse impuse țăranilor români, 
în vremea lui Stalin. 
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În 1958, Armata Roșie s-a retras din România. Ulterior au 
trebuit să plece și consilierii sovietici. La plecarea acestora cu 
trenul, din Gara de Nord, Gheorghiu-Dej mima că ar fi necăjit 
că îi pleacă prietenii. Un general sovietic, care a sesizat 
falsitatea lui Dej, deprinsă în cei doisprezece ani de temniță, 
care conferă o viclenie specială, necesară supraviețuirii, i-a 
spus: „Nu vă bucurați că plecăm, tovarășe Dej, că am lăsat în 
România atâtea cozi de topor, încât nu avem destule topoare 
pentru ele!” 
 
Generalul nu mințea și această realitate s-a văzut în decembrie 
1989, când România a fost atacată de serviciile secrete 
sovietice, în cooperare cu cele ale altor state din Est și din Vest. 
 
Larry L. Watts face o precizare importantă. Având acces 
neîngrădit la documente și informații americane privitoare la 
România, el concluzionează că, pe lângă niște „prejudecăți 
cognitive”, create de rapoarte anterioare, începând de după al 
Doilea Război Mondial, decidenții de la Casa Albă au fost 
dezinformați intenționat. 
 
Afirmația lui Larry L. Watts este corectă și după părerea mea. 
Serviciile secrete americane erau foarte competente și nu ar fi 
fost capabile de asemenea erori, dacă nu ar fi avut un interes de 
a-i dezinforma pe decidenții de la Casa Albă. 
 
Cititorii se vor întreba: ce interes să fi avut CIA să-i 
dezinformeze pe liderii americani și prin aceasta să încalce 
consemnul? De asemenea, în aceste situații, unii se întreabă 
dacă nu cumva este o manie românească a persecuției, care să 
genereze asemenea afirmații. 
 
Larry L. Watts nu este român și nu suferă de scenarită. 
Cercetarea istorică a identificat faptul că, după al Doilea 
Război Mondial, serviciile secrete americane au fost cele care 
au creat intenționat o lume bipolară, bazată pe confruntarea 
ideologică între capitalism și socialismul de stat și pe rivalitatea 
dintre SUA și URSS, în special în cursa înarmărilor și a 
cuceririi spațiului cosmic, cele care conferă puterea reală. 
 
Întreaga politică a celor două supraputeri s-a bazat pe 
argumentul pericolului pe care îl reprezintă celălalt. În numele 
pericolului reprezentat de adversar s-a demarat cursa 
înarmărilor și a cuceriri spațiului cosmic, care a îmbogățit 
companiile producătoare de armament și de echipamente 
spațiale. 
 
În numele acestui pericol, serviciile secrete din ambele sfere de 
influență au instituit un control tot mai accentuat asupra 
popoarelor și au putut exercita poliția politică represivă 
împotriva adversarilor regimurilor politice sau a unor presupuși 
adversari. Poliție politică au făcut amândouă supraputerile, unii 
mai bădăran, alții mai „cu perdea”, dar tot poliție politică 
represivă. Întreaga lume a fost construită pe bipolaritate și 
adversitate. Așa s-a derulat Războiul Rece. 
 
Destinderea nu slujea lumii bazată pe adversitate. Serviciile 
secrete americane au fost principalele adversare ale destinderii. 
Dar și serviciile sovietice descurajau destinderea. Ambele 

servicii își trăgeau seva și-și construiau propria importanță în 
societate pe gestionarea adversității cu cealaltă putere. 
 
Acesta este un motiv suficient pentru a explica de ce a 
dezinformat CIA guvernul SUA privitor la realitatea politicii 
românești de independență, la dorința sinceră a României de a 
se desprinde de Moscova, fără să se rupă complet de ea și de a 
se apropia și de SUA și de Occident, în general. 
 
Nu numai serviciile secrete americane dezinformau și acționau 
pe cont propriu, în afara directivelor legale ale decidenților 
politici. În România s-a petrecut la fel. În 1964, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a proclamat încheierea luptei de clasă și 
împăcarea regimului din acel timp cu întregul popor român. 
România a fost singura țară din sfera sovietică de influență care 
a încheiat procesul luptei de clasă, care era considerat un 
principiu fundamental al ideologiei comuniste.  

 

În primăvara anului 1964, la Penitenciarul Jilava, deținuții au 
fost scoși din celule și adunați la un loc pentru a audia 
cuvântarea unui foarte înalt demnitar al Partidului Comunist. 
Memorialistul care ne-a relatat acest eveniment este un fost 
deținut politic. El nu cunoștea numele celui care le-a vorbit. 
Înaltul demnitar de partid a spus deținuților că în curând vor fi 
eliberați, că lupta de clasă s-a sfârșit, că ei și-au ispășit 
pedepsele pentru faptele pe care le-au săvârșit și conducerea 
țării îi iartă și îi va trata în continuare cu respect. 
 
A mai spus că fiecare va fi reîncadrat în muncă în conformitate 
cu pregătirea pe care o avea. De asemenea, le-a spus deținuților 
că el știe că în penitenciare s-au comis unele abuzuri împotriva 
lor, iar după liberare vor avea posibilitatea să reclame aceste 
abuzuri și li se va face dreptate.  
 
După ce a plecat înaltul activist al C.C. al PMR, după câteva 
ore, deținuții au fost din nou scoși din celule și adunați la un 
loc, iar comandantul închisorii le-a spus să nu creadă că s-a 
modificat ceva, în conformitate cu cele afirmate de activistul 
PMR, pentru că nu s-a modificat nimic și deținuții să nu 
îndrăznească cumva, după liberare, să spună ceva din ceea ce 
au trăit și au văzut în temniță, că vor fi aduși înapoi și atunci 
vor vedea ei ce vor păți, ce n-au pățit niciodată. 
 
Liderii Uniunii Sovietice nu erau de acord cu politica PMR. 
Iată cum sabotau ascuns și perfid serviciile secrete politica 
decidenților politici ai țării. 
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Această politică a serviciilor secrete, diferită prin obiective
interese de cea a decidenților politici, s-a petrecut adeseori 
SUA. 
 
Astăzi, această politică este cunoscută și sub numele de „statul 
paralel”. În SUA, președintele Kennedy nu a vorbit despre el, 
dar a urmărit să supună „statul paralel” și a fost 
președintele Donald Trump vorbește deschis, în public, despre 
„statul paralel” și pentru mult timp, cu sprijinul structurilor de 
forță ale statului, l-a dominat.  
 
Politicile statelor pot fi implementate benefic, în litera 
spiritul lor, doar dacă se bazează pe informa
complete și oferite la timp de către serviciile de specialitate. 
Este o condiție sine qua non a bunei guvernări. 
 

 
Dovadă că Soroş a finanţat lovitura de stat 

din decembrie 1989 

         Fotografiile realizate de fotograful Emanuel Parvu î
ianuarie 1990, vineri,  nu necesită prea multe comentarii. E 
de ajuns să consemnăm ceea ce se vede: că 
era gazdă la sediul GDS pentru George Soros, miliardarul 
emigrat  al Budapestei la Londra şi apoi la New

DS în Calea Victoriei 120, fost loc de întâlniri UTC
iste al lui Nicu Ceauşescu, Brucan îl primea ca la el 
acasă pe Soros, sponsorul Grupului pentru Dialog 

Social începând cu acel moment, ne demonstrează fără tăgadă 
natura sa de fondator al grupului neokominternist din care fac 
parte Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman Patapievici, 
Vladimir Tismăneanu sau Monica Macovei. După cum se ştie, 
primul preşedinte al GDS, sociologul Alin Teodorescu, 
informator al DSS şi agent AVO, a fost simultan ş
al Fundaţiei Soros, organizaţie cu activităţi speciale care şi
început activitatea antiromânească în România cu un buget de 1 
milion de dolari. Direcţiile acestui grup de interese 
antiromâneşti cu multiple ramificaţii, specializat în trafic 
influenţă la nivel înalt, au rămas aşadar cele imprimate de 
“părinţii lui fondatori”: Silviu Brucan şi George Soros.

Primul număr al organului de luptă al GDS, revista “22” 
(facsimil mai jos), apare cu fondatorul cu patru clase în capul 

G
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Această politică a serviciilor secrete, diferită prin obiective și 
a petrecut adeseori și în 

și sub numele de „statul 
ședintele Kennedy nu a vorbit despre el, 

 asasinat. Astăzi 
ședintele Donald Trump vorbește deschis, în public, despre 

și pentru mult timp, cu sprijinul structurilor de 

Politicile statelor pot fi implementate benefic, în litera și 
, doar dacă se bazează pe informații corecte, 

și oferite la timp de către serviciile de specialitate. 

Dovadă că Soroş a finanţat lovitura de stat 
 

 

te de fotograful Emanuel Parvu în 
multe comentarii. E 

 Silviu Brucan, 
la sediul GDS pentru George Soros, miliardarul 

i apoi la New York. 

în Calea Victoriei 120, fost loc de întâlniri UTC-
iste al lui Nicu Ceauşescu, Brucan îl primea ca la el 
acasă pe Soros, sponsorul Grupului pentru Dialog 

Social începând cu acel moment, ne demonstrează fără tăgadă 
ui neokominternist din care fac 

parte Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman Patapievici, 
Vladimir Tismăneanu sau Monica Macovei. După cum se ştie, 
primul preşedinte al GDS, sociologul Alin Teodorescu, 
informator al DSS şi agent AVO, a fost simultan şi preşedinte 
al Fundaţiei Soros, organizaţie cu activităţi speciale care şi-a 
început activitatea antiromânească în România cu un buget de 1 
milion de dolari. Direcţiile acestui grup de interese 
antiromâneşti cu multiple ramificaţii, specializat în trafic de 
influenţă la nivel înalt, au rămas aşadar cele imprimate de 
“părinţii lui fondatori”: Silviu Brucan şi George Soros. 

Primul număr al organului de luptă al GDS, revista “22” 
), apare cu fondatorul cu patru clase în capul 

publicaţiei, gavarind despre… “Socialismul mondial la 
răscruce”. 

În ”Pamfletul Negru” filozoful craiovean Constantin Barbu, un 
fidel discipol al lui Noica, relatează că pe 27 decembrie 1989, 
când pseudo-elita tehnocrată acapara pe deplin puterea, Silviu 
Brucan împreuna cu Andrei Pleşu s-au întâlnit în casa fostului 
kominternist Ascanio Damian, cumnatul 
strada Paris, pentru a stabili ce rol urma să i se încredin
grupului de intelectuali din jurul lui Gogu Rădulescu, lăsat pe 
dinafară (…). Aici s-a hotărât ca pe 30 decembrie 1989 să aibă 
loc o conferință de presă la hotel Continental, 
anunțe înființarea Grupului de Dialog Social (GDS)
membrii fondatori se numărau Gabriel Liiceanu, Mariana Celac 
(sora lui Sergiu Celac, celebrul traducător
devenit ministru de Externe în guvernul Roman 
Mihai Botez, numit ambasador al României în SUA 
ONU), Mircea Dinescu, Stelian Tănase (activist UTC până în 
decembrie 1989, fiu de vice-preşedinte al Consiliului J
apoi deputat Alianța Civică 1992-1996), Alin Teodorescu 
(informator al Securității și agent al serviciului secret AVO al 
Republicii Populare Ungare, din 1991 fondator 
institutului de sondare de opinie – IMAŞ, 
Guvernului Năstase, deputat PSD din 2004 
informatorul Securității – Alexandru Paleologu (devenit în 
1990 ambasador la Paris), Andrei Cornea (fiul lui Paul Cornea, 
fost secretar al CC al UTC între 1948
afară de la catedra pe care o deţinea la Universitate pe George 
Călinescu pentru a-i lua locul) și alții. (…) .Pe 5 ianuarie 
1990,a aterizat pentru prima oară la Bucure
avionului personal, miliardarul american de origine maghiară 
George Soros, împreuna cu o femeie, cu acoperire diplomatică. 
El a mers direct la sediul GDS, sediu repartizat de Brucan în 
numele FSN în fostul local UTC al lui Nicu Ceau
Calea Victoriei 120, numindu-l pe Alin Teodorescu director al 
GDS și al nou înființatei fundații Soros
cărei buget inițial a fost de 1 milion USD. El a susținut totodată 
crearea unui săptămânal numit Revista 22
redactor-șef pe Stelian Tănase și pe Dan Pavel redactor şef 
adjunct și înființarea pe lângă fundația Soros de 
satelit, intitulate apărătoare ale drepturilor omului.

Practic manipularea a fost principala armă folosită de acest 
grup anti-românesc, trecut în subordinea lui Soros, pentru a
ascunde scopurile reale şi pentru a controla publicul din 
România. Pentru a accede și apoi a-și menține puterea, pseudo
elita intelectuală a GDS avea nevoie de un număr suficient de 
mare de indivizi formați pe un anumit tipar care să le servească 
interesele, evident cu viziuni, aspiraţii impuse 

De aceea, primul obiectiv trasat GDS
fabrica lideri de opinie în mediile intelectuale, profitând de 
dorința acestora de după 1989 de a se afirma în acțiuni practice 
cu orice preț (mai precis de a parveni , n.m.)
lanseze astfel în spaţiul social mesaje nocive pentru poporul 
român. (…) 

Următorul obiectiv propus de GDS a fost acela de a crea 
”releele”, adică indivizii sau instituțiile utile (în principal presa) 
în amplificarea și programarea mesajelor GDS (…). În jargonul 
GDS, împrumutat de la experții americani ai lui Soros, tehnicile 
de influenţare şi manipulare s-au numit „profilare”.
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arind despre… “Socialismul mondial la 

În ”Pamfletul Negru” filozoful craiovean Constantin Barbu, un 
fidel discipol al lui Noica, relatează că pe 27 decembrie 1989, 

elita tehnocrată acapara pe deplin puterea, Silviu 
au întâlnit în casa fostului 

kominternist Ascanio Damian, cumnatul și vecinul lui Pleșu din 
strada Paris, pentru a stabili ce rol urma să i se încredințeze 
grupului de intelectuali din jurul lui Gogu Rădulescu, lăsat pe 

a hotărât ca pe 30 decembrie 1989 să aibă 
ță de presă la hotel Continental, unde să se 

țe înființarea Grupului de Dialog Social (GDS). Printre 
membrii fondatori se numărau Gabriel Liiceanu, Mariana Celac 

traducător al lui Ceauşescu, 
devenit ministru de Externe în guvernul Roman și soția lui 
Mihai Botez, numit ambasador al României în SUA și la 
ONU), Mircea Dinescu, Stelian Tănase (activist UTC până în 

preşedinte al Consiliului Judeţean), 
1996), Alin Teodorescu 

ții și agent al serviciului secret AVO al 
Republicii Populare Ungare, din 1991 fondator și director al 

IMAŞ, șef al Cancelariei 
ernului Năstase, deputat PSD din 2004 și până în prezent), 

Alexandru Paleologu (devenit în 
1990 ambasador la Paris), Andrei Cornea (fiul lui Paul Cornea, 
fost secretar al CC al UTC între 1948-1954, cel care l-a dat 

tedra pe care o deţinea la Universitate pe George 
și alții. (…) .Pe 5 ianuarie 

1990,a aterizat pentru prima oară la București la bordul 
avionului personal, miliardarul american de origine maghiară 

femeie, cu acoperire diplomatică. 
El a mers direct la sediul GDS, sediu repartizat de Brucan în 
numele FSN în fostul local UTC al lui Nicu Ceaușescu din 

l pe Alin Teodorescu director al 
și al nou înființatei fundații Soros – filiala România, al 

țial a fost de 1 milion USD. El a susținut totodată 
Revista 22, avându-l ca 

șef pe Stelian Tănase și pe Dan Pavel redactor şef 
și înființarea pe lângă fundația Soros de ONG-uri 

, intitulate apărătoare ale drepturilor omului. 

Practic manipularea a fost principala armă folosită de acest 
românesc, trecut în subordinea lui Soros, pentru a-şi 

ascunde scopurile reale şi pentru a controla publicul din 
și menține puterea, pseudo-

elita intelectuală a GDS avea nevoie de un număr suficient de 
ți pe un anumit tipar care să le servească 

evident cu viziuni, aspiraţii impuse și limitate. 

obiectiv trasat GDS-ului a fost acela de a 
fabrica lideri de opinie în mediile intelectuale, profitând de 

ța acestora de după 1989 de a se afirma în acțiuni practice 
(mai precis de a parveni , n.m.), acceptând să 

l social mesaje nocive pentru poporul 

Următorul obiectiv propus de GDS a fost acela de a crea 
țiile utile (în principal presa) 

și programarea mesajelor GDS (…). În jargonul 
ții americani ai lui Soros, tehnicile 
au numit „profilare”. 
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Profilarea realizată plecând de la nivel de individ, extinsă la 
grupuri mari de oameni, pe toate nivelurile ierarhice, a avut ca 
rezultat inducerea unor reflexe condiţionate. Sistemul 
educațional și social format în jurul idiotului și nu al omului 
inteligent responsabil a transformat generațiile de copiii români 
de după 1989 în oameni obedienți care vor căuta îndrumători 
pentru tot restul vieții lor, incapabili să-şi ia propriile decizii, 
oameni pregătiţi pentru a fi conduși, oameni iresponsabili dacă 
sunt lăsați de capul lor. Realitatea o demonstrează azi că 
populația României, supusă de două decenii acestei profilări, a 
ajuns să se comporte exact aşa cum a fost programată, nefiind 
capabilă să reacționeze când i se face o nedreptate, nici când 
cele mai elementare drepturi îi sunt călcate în picioare, dar 
negând în continuare existenţa programării ca rezultat al 
”profilării”.” (va urma) 

Autor : Valentin Vasilescu , fost comandant adjunct al 
Aeroportului Militar Otopeni . 

În zilele de 12-19 decembrie 1988 Seymour D. Reich 
preşedinte general al Conferinţei Preşedinţilor Marilor 
Organizaţii ale Evreilor Americani, au avut convorbiri secrete. 

Întâlnire ce avea ca scop o nou împărţire teritorială planetară şi 
control politic, militar, economic şi social planetar. Schimbări 
care vor începe să se înfăptuiască după întâlnirea dintre Papa 
Paul al ÎI lea şi Bush şi după întâlnirea de la Malta, dintre Bush 
şi Gorbaciov. 

 

Întâlnirea Bush-GorbaciovÎn 1992, William B. Wood, geograf-
şef al Departamentului de Stat american fost ambasador al SUA 
în Afganistan, dădea publicităţii o hartă cu noile graniţe ale 
statelor Europei, care ar fi trebuit modificate în virtutea 
intereselor strategice de după căderea blocului comunist, 
conform cu înţelegerea de la Malta. 

Întâlnirea Bush-GorbaciovÎn 1992, William B. Wood, geograf-
şef al Departamentului de Stat american fost ambasador al SUA 
în Afganistan, dădea publicităţii o hartă cu noile graniţe ale 
statelor Europei, care ar fi trebuit modificate în virtutea 
intereselor strategice de după căderea blocului comunist, 
conform cu înţelegerea de la Malta. Pe scurt, Belgia se divide 
în Flandra şi Wallonia, Cehoslovacia se destrama în Cehia şi 
Slovacia, în Sebia se înfiinţează statul Kosovo care se va lipi de 
Albania, iar în România se va înfiinţa Republica Transilvania 
care va deveni parte din Ungaria, partea estică a Basarabiei, 
Palanca, inclusiv Transnistria, devin zona autonomă “Dniester” 
în cadrul Ucrainei şi altele. 

Ulterior, pentru public aceste convorbiri s-au axat pe probleme 
de afaceri externe, cultura şi culte, încheindu-se anumite 

acorduri, ceea ce a făcut ca în exact acelaşi moment 
Departamentul de Stat al S.U.A. să declare că “este de acord” 
să se desfăşoare Conferinţa Mondială a Drepturilor Omului. 

În această conferinţă sunt atacaţi CEAUŞESCU şi România, de 
către AMERICA şi aliaţii NATO care condamnă România 
pentru că a plătit datoriile externe la FMI şi Banca Mondială şi 
refuza să mai colaboreze cu aceste organizaţii şi nu respecta 
drepturile omului, în privinţa drepturilor acordate minorităţii 
maghiare şi pentru neacordarea autonomiei maghiare în 
România şi încep acţiuni şi demonstraţii de stradă în America şi 
în toată EUROPA. 

Liga pentru Drepturile Omului, Jurnalişti Fără Frontieră şi 
Crucea Rosie sunt militari în slujba ONU, NATO, SOROS, 
FMI şi membri CIA, MOSSAD, M16 şi altele, îmbrăcaţi în 
haine civile sau militare ale ţărilor care sunt atacate, dar fără 
grade şi însemne militare, sunt înarmaţi cu armament NATO şi 
împuşca civili şi militari pentru a crea destabilitate socială, 
economică şi politică. Cine nu crede să privească Libia în 2011. 

Cotidianul L’Humanite din 20 ianuarie 1989 dădea ştirea 
întâlnirii dintre delegaţia Comisiei Trilaterale, condusă 
de Soros, Rockefeller şi Kissinger, preşedintele Franţei Valery 
Giscard diEstaing şi Japoniei Yasuhiro Nakasone, reprezentate 
la vârf de Gorbaciov şi Primakov care s-a remarcat că un 
susţinător al împărţiri teritoriala al întregi planete şi al 
controlului politic, militar, economic şi social planetar de către 
AMERICA prin NATO, ONU, UE, SOROS, FMI şi altele. 

2 Februarie 1989 REGELE MIHAI din exil de la Geneva, se 
adresează ONU şi cere să atace militar România, invocând 
drepturile omului, adică nu respecta drepturile omului în 
privinţa drepturilor acordate minorităţii maghiare şi nu acorda 
autonomie maghiară în România. 

În realitate regele Mihai doreşte atacarea militară a României 
pentru a recupera proprietăţile cedate de bună voie evreilor 
komiternisti bolşevici: LEONTE TISMĂNEANU, WALTER 
NEULANDER, DIONIS PATAPIEVICI şi alţi. Regele Mihai 
este membru al lojei B’nai B’rith, iar cererea să adresată ONU 
pentru atacarea militară a româniei este respinsă, întrucât nu 
exista o REZOLUŢIE şi în acest sens ONU nu atacă decât în 
baza unei REZOLUŢII şi mai mult, Regele Mihai ataca 
România la ONU pentru că refuză să acorde drepturi 
minorităţilor mahiare în România şi refuza înfiinţarea 
Republicii Transilvania în România. 

Aşa, a apărut RAPORTUL lui DUMITRU MAZILU adresat 
către ONU de la Geneva, care a fost transmis lui MIRCEA 
DINESCU şi acesta l-a înmânat personal lui Strok Coenraad 
Frederik 1988 – 1993 ambasadorului Olandei la Bucureşti şi 
care l-a scos prin curieratul secret diplomatic al ambasadei 
OLANDEI LA BUCUREŞTI. 

06 martie 1989 Comisia Trilaterală acţionarii de la FMI ordona 
miniştrilor de externe din statele Conferinţa pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (CSCE), să se intalnaesca la Viena pentru 
deschiderea de negocieri intre Armata Convenţională a Forţei 
din Europa (CFE), a celor 23 de membre NATO şi Organizaţia 
Tratatului de la Varşovia asupra încrederii şi măsurile de 
securitate de construcţie pentru pluralism şi desmembrare în 
Europa de Est, pentru că SOROS-FMI să poată controla militar, 
economic şi finaciar şi statele EUROPEI DE EST. 
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În martie 1989 Comisia Trilaterală, prin CONGRESUL SUA 
decide trimiterea lui VLADIMIR TISMĂNEANU să participe 
la pregătirea militară a refugiaţilor romani şi maghiari în 
UNGARIA pentru atacarea militară teroristă a României şi 
solicită sprijinul ţărilor membre NATO, respectiv FRANTA şi 
altele, să trimită INTELECTUALI romani în Ungaria să 
participe alături de GENERALI NATO la pregătirea militară a 
refugiaţilor în perioada martie-decembrie 1989 pentru atacar
României: Emil Hurezeanu, Doru Braia, Radu Filipescu, 
Mihnea Berindei, Traian Ungureanu,…, toţi membri ai postului 
de RADIO EUROPA LIBERĂ şi acţionari FMI şi ai 
corporaţiilor FORD, EADS, BECHTEL, AIRBUS… şi la care 
se duc creditele de la FMI. 

Din 2004 fac parte din comisiile prezidenţiale Băsescu, în 
frunte cu VLADIMIR TISMANEANU- BĂSESCU şi doresc 
modificarea CONSTITUŢIEI, adică mercenari şi terorişti plătiţi 
de SOROS şi FMI şi din comisiile prezidenţiale ne asculta 
telefonele, ne fabrica dosare penale, ne înfometează, sărăcesc şi 
ucid. 

15-22 decembrie 1989 ataca România, împreună cu militari 
străini Marea Britanie, Franţa, America, aşa cum fac în 2011, în 
Libia, îmbrăcaţi în civili şi împuşca civili şi militari pentru a 
creşte presiunea cetăţenilor asupra lui Ceauşescu şi au atacat 
instituţiile statului şi armata cu sticle incendiare, STRADA
REVOLTE POPULARE, sunt arme ONU-Vatican, NATO, 
SOROS-FMI pe toată planeta de sute de ani pentru a schimba 
sisteme politice şi pentru a ajunge la putere, la distrus ş
şi ucis. 

LOVITURA DE STAT, după alegerile libere din 20 mai 1990, 
acţiune organizată şi finanţată de SOROS-FMI cu sprijinul 
mediei internaţionale, CRUCEA ROŞIE INTERNAŢIONALĂ, 
LIGA PENTRU APĂRAREA OMULUI şi JURNALIŞTI 
FĂRĂ FRONTIERĂ şi cu membri GDS şi RADIO EUROPA 
LIBERĂ şi alţi, doreau aducerea cu forţa străzii a lui ION 
RAŢIU la putere în România, candidatul la presidentia 
României în 1990, aşa cum fac azi în LIBIA. 

Mai mult, au plătit cu zeci de mii de dolari ţigani din comunele 
din jurul Bucureştiului să vină la Bucureşti şi să atace 
instituţiile statului cu sticle incendiare, inclusiv TVR, dar azi 
sunt în TVR şi au produs o pagubă de peste 40 de milioane de 
euro şi prostesc romanii şi promovează toate acţiunile pro
BASESCU-GDS-TISMANEANU. 

Acum aveţi ocazia să vedeţi cum atacau instituţiile statului cu 
sticle incendiare în 13-14 iunie 1990 pentru că GDS şi RADIO 
EUROPA LIBERĂ să ajungă la putere în instituţiile statului şi 
din 2004 sunt în comisiile prezidenţiale Basescu
TISMANEANU şi la TVR după 2008. Băsescu nu este 
COMUNIST şi securist şi nu poate fi condamnat pentru crime 
comuniste pentru că el a adunat membri GDS şi RADIO 
EUROPA LIBERĂ în frunte cu TISMĂNEANU, LE
BANI ŞI LE-A PUS DISPOZIŢIE ARHIVELE STATULUI 
ROMÂN să distrugă documente şi să le fure, adică cele 
compromiţătoare. 
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Securitatea, mai rea decât o 

secretele din dosare. Adevărurile nespuse 
despre anii terorii

 

 
          Securitatea n-a putut să sară peste propria umbră, n
a putut ieși din propria mitologie, de
informația pe masă.  

n mod remarcabil a scăpat Securității exact acea zonă care în 
cele din urmă a dus la izbucnirea din decembrie 1989, 
afirmă istoricul Mădălin Hodor, din anul 2000 angajat al 

Consiliului Național pentru Studiere
(CNSAS). 

Mădălin Hodor

Într-o serie de interviuri acordate SpotMedia.ro
demontează mituri, teorii ale conspirației și dezvăluie adevăruri 
șocante despre România ceaușistă, dar și despre supraviețuirea 
rețelelor regimului mafiot. 

Veți afla în premieră cum a început de fapt Revoluția și de 
unde, dacă au existat agenți străini infiltrați, cum era economia 
comunistă care trezește mari nostalgii din profundă 
necunoaștere, despre felul în care furau „băieții de aur”, dar ș
despre celebrele conturi ale lui Ceaușescu. Totul din dosarele 
Securității pe care Mădălin Hodor le studiază la CNSAS de 20 
de ani: 

„Este regretabil că se preferă şi se dezbat doar teorii ale 
conspiraţiei, în loc să ne uităm la simplitatea realităţii, ca
explică pe deplin cum s-a ajuns la decembrie 1989

Reporter: Într-un interviu pe care mi l
vreme în urmă, spuneați că societatea comunistă reală văzută 
în dosarele Securității era diferită de cea pe care o știm sau ne 
este povestită. Cum adică?  

Mădălin Hodor: Securitatea a avut un rol, pe care nu 
imaginat, de păstrător al unei istorii orale a anilor 
comunismului. Arhiva Securității este o mărturie a vieții 
cotidiene din România ceaușistă. 

Î
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Spre exemplu, STASI din Germania consemna doar acele 
aspecte care interesau direct munca operativă. Securitatea 
română consemna tot. Notele TO (Tehnică Operativă) sunt 
redarea fidelă a conversației dintre persoanele urmărite. Găsești 
acolo nu doar aspecte politice, ci și bârfe, aspecte de viaţă 
private, absolut orice se discuta în mod curent între oameni. 

De aceea, ele dau o imagine bună a unor realități pe care azi le 
percepem generalizat, cu lacune și cu tușe groase, 
superideologizată. 

Rep.: Și ce arată?  

M.H.: Sunt câteva aspecte foarte interesante. Unul este 
faimoasa dedublare prin care o persoană avea o anumită 
conduită publică și alta privată. 
Vezi în dosare gradual nivelul de dedublare, nivelul până la 
care mergea schizofrenia în societatea românească. La finalul 
anilor ’80, oamenii aveau o mare problemă identitară. Toți 
înjurau, dar foarte putini își depășeau condiția și fricile ca să-și 
manifeste public opoziția. 

Dar exista în perioada comunistă o întreagă lume a 
„marginalilor”, tot mai numeroasă spre sfârșitul anilor ’80, 
persoane care evoluau sub radarul Securității. 

Rep.: Cum să fi fost posibil așa ceva?  

M.H.: Securitatea era setată să identifice amenințările de natură 
politică, ideologice la adresa regimului. Mergea pe anumite 
șine în funcție de pericolele vizate. În mod remarcabil a scăpat 
Securității exact acea zonă care în cele din urmă a dus la 
izbucnirea din decembrie 1989. 

Rep.: Cine erau „marginalii”?  

M.H.: Oameni care nu comentau neapărat politic deschis 
împotriva regimului, dar erau cei mai loviți de el. Mă refer la 
zona muncitorească, la cartierele insalubre de muncitori din 
anii ’80, la ghetourile unde erau îngrămădiți claie peste 
grămadă cei care fuseseră demolați, împreună cu muncitori, cu 
rromi etc. Zona aceasta este complet ieșită de sub 
supravegherea Securității pentru că muncitorii nu erau 
considerați o amenințare, erau considerați o categorie socială 
safe, suportul regimului. Teoretic, în comunism muncitorii erau 
clasa privilegiată. 

Și, totuși, în anii ’80, muncitorii erau o autentică bombă cu 
ceas, cartierele muncitorești erau cele mai lovite de restricții, de 
întreruperile de curent, de gaz. Muncitorii erau cei mai loviți de 
închiderea aproape regulată a marilor platforme industriale, 
erau trimiși cu lunile în șomaj tehnic sau nu primeau salariile. 

Rep.: Ceea ce nu se prea știa. 

M.H.: De ani de zile urmăresc să investighez ce s-a petrecut în 
decembrie 1989 și studiez situația care a generat Revoluția din 
’89. Iar o parte foarte importantă a acestei problematici, 

complet ignorată de istorici, este componenta socială și 
economică. Este regretabil că se preferă şi se dezbat doar teorii 
ale conspiraţiei, în loc să ne uităm la simplitatea realităţii, care 
explică pe deplin cum s-a ajuns la decembrie 1989. 

Situația economică din România era catastrofală. Industria 
românească era în faliment, dar nu există niciun tratat serios 
care să vorbească, cu cifre și date concrete, despre felul în care 
funcționa economia comunistă. De aici și tendința de a idealiza 
perioada respectivă. 

Eu nu cred că așa-zișii nostalgici plâng în mod real după 
comunism, ci este vorba despre o lipsă de cunoaștere. Oamenii 
erau obișnuiți să rămână în pătrățica lor și să nu vadă nimic în 
afară, nu știau nimic despre felul în care mergea situația în 
general. Cei care spun că era bine înainte de ’89 habar nu au în 
ce lume au trăit sau preferă să uite. 

Rep.: Și cum funcționa în mod real economia?  

M.H.: Materialul de primă mână pe care mă bazez când afirm 
că economia românească era în faliment total în anii ’80 sunt 
rapoartele Securității. 
Securitatea, care avea o direcție specializată în domeniul 
economic – Contrainformațiile economice, dispunea de o vastă 
rețea informativă, dar și de foarte mulți ofițeri de securitate în 
zonele economice, mai ales în marile fabrici, platforme 
industriale, în obiective strategice pentru regim, în special cele 
care produceau pentru export în efortul lui Nicolae Ceaușescu 
de a plăti cu valută forte datoria către FMI și Banca Mondială, 
de unde împrumutase extensiv după vizita din ’73 în SUA. 

Aici fac o paranteză: motivul colapsului din anii ’80 rezidă în 
politica lui Nicolae Ceaușescu. Asta ca să nu mai avem teoriile 
că cineva a vrut să distrugă România din cauză că el era un 
lider mondial, iar Occidentul și rușii ar fi încercat să-l lovească. 
Nu, dezastrul din anii ’80 e rezultatul direct al acțiunilor lui 
Nicolae Ceaușescu din anii ’70, al reluării politicii de 
industrializare masivă inițiată de Gh. Gheorghiu-Dej. 

Revenind, rapoartele Contrainformațiilor economice, în special 
începând cu 1987 – după revolta de la Brașov, care ar fi fost 
necesar să fie un semnal de trezire, dar nu a fost – erau absolut 
identice, indiferent de județul din care proveneau. Existau 
aceleași probleme la Iași, Satu-Mare, Brașov, București, ceea 
ce demonstrează documentat colapsul general. Ele vorbeau 
despre faptul că fabricile nu produceau mai nimic sau pe stoc, 
iar muncitorii nu erau plătiți cu lunile. Se introdusese 
prevederea conform căreia erau plătiți funcţie de atingerea 
indicatorilor de plan, indicatori care erau stabiliţi din pix la 
Bucureşti, fără să se ţină cont sau ignorând conştient situaţia 
reală din respectivele obiective industriale. 

Plata la producție ce însemna? Că muncitorii primeau banii în 
funcție de producția fabricii. Ar fi fost necesar să funcționeze 
ca o metodă de presiune: dacă o secție își făcea producția și 
chiar o depășea, putea să nu ia banii pentru că o altă secție nu 
își făcea producția, iar pe ansamblu fabrica nu își îndeplinea 
indicatorii. Dar nu era vina lor. Am auzit un slogan după anii 
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’90: ei se făceau că ne plătesc, noi ne făceam că muncim. Dar și 
dacă voiai să muncești nu aveai cu ce. Asta era utopia 
completă. Mai mult, între timp apăruse și decretul privind 
economisirea energiei electrice și a gazelor naturale. 

Ceaușescu ajunsese la concluzia că o întreprindere este 
eficientă doar când produce. Când nu exista materie primă, nu 
aveai ce să produci, așa că puteai închide combinatul și trimite 
oamenii acasă. Iar aprovizionarea cu materie primă era un 
dezastru. Economia era gândită pe verticală și funcționa unitar, 
dacă în lanțul de aprovizionare exista o mică defecțiune, totul 
se ducea de râpă. Blocajele apăreau sistematic și se petrecea ca 
întregi combinate să stea pur şi simplu cu lunile. Muncitorii 
mergeau la lucru și stăteau lângă utilaje. Asta era realitatea 
economiei lui Nicolae Ceaușescu. Și, repet, asta arată 
rapoartele Securității, deci nu era vorba de propagandă 
occidentală. 

Ofițerii de securitate din fabrică discutau cu directorii, inginerii 
șefi, șefii de echipă, surse în interior, și toţi ajungeau la aceeaşi 
concluzie: e un dezastru! Iar când se se producea câte ceva, trei 
sferturi erau rebuturi. 

Rep.: De ce?  

M.H.: Se producea oțel, de exemplu. Nicolae Ceaușescu 
spunea să nu fie deschise cuptoarele decât atunci când e 
materie primă. Când venea materia primă, până se încălzeau 
cuptoarele, ieșea oțelul de calitate inferioară. El era trimis mai 
departe pe circuitul industrial, din el se realizau diverse piese 
care erau apoi montate pe autocamioane sau folosite în 
industria militară. Produsele erau trimise la export şi se 
petrecea frecvent ca beneficiarul să le returneze. Se rupeau pur 
şi simplu componentele din cauză că oţelul nu era bun. 

Au existat situaţii în care inclusiv material militar trimis la 
export – la care, teoretic, chiar era necesar să fie foarte atenţi, 
pentru că erau contracte de milioane de dolari şi apoi erau şi 
acorduri strategice pentru regim – funcţiona defectuos din 
aceste motive. La un moment dat am livrat nişte motoare pentru 
avioane de vânătoare iugoslavilor, au pus unul pe un aparat şi 
motorul s-a oprit în zbor. Avionul s-a făcut praf, pilotul a avut 
noroc şi s-a catapultat. A ieşit un mega scandal, românii au 
încercat să muşamalizeze situaţia. 

Au luat înapoi cele 6 motoare pe care le livraseră şi când le-au 
pus la teste au observat că, din cauza oţelului de proastă 
calitate, la turaţiile ridicate ale motorului se creau particule de 
nisip care ajungeau să blocheze motorul. Situaţie reală, 
concretă, documentată de Securitate.  

Au fost daţi afară directorul fabricii şi şefii de secţii. Dar nu era 
vina lor. Ei lucraseră cu ce li se trimisese. Şi o ştiau inclusiv cei 
care i-au dat afară. 

Rep.: Ceva ce nu se leagă. Pe de-o parte, îmi descrieți o 
Securitate extrem de meticuloasă și atentă, îmi citați rapoarte 
despre dezastrul economic, a existat momentul Brașov. Cum 

este totuși posibil ca Securității să îi fi scăpat tocmai elefantul 
tensiunilor acumulate în rândul muncitorilor?  

M.H.: Da, era meticuloasă și cu posibilități de informare 
extinsă, dar ea nu era mai inteligentă decât nivelul societăţii din 
care provenea. Nivelul lor de decizie și expertiză nu era 
extraordinar de fin. 

Rapoartele, extrem de concrete și meticuloase, se numeau 
Buletine Informative, erau semnate și asumate de șefii 
securităților județene. Rolul lor era să comunice starea de spirit 
a populației. Conțineau inclusiv date tehnice privind rebuturile. 
Dar aici intervenea o chestiune care ținea de regim: aspectele 
acestea pur și simplu nu se dorea să existe. Securitatea informa 
organele de partid și aceia ridicau din umeri: ce să facem noi, 
de unde să scoatem noi materie primă sau alimente? Totul 
mergea în sus spre Nicolae Ceaușescu care ignora realitatea: 
lasă, nu contează! Deci toată informația era blocată la nivelul 
superior, chiar dacă Securitatea informa că exista potențial de 
revoltă. 

În 1987, cu o zi înainte de revolta de la Brașov, a existat o 
situație similară la Combinatul de Utilaj Greu (CUG) de la Iași, 
unde oamenii nu au primit salariile pentru că nu se realizase 
producția. S-au strâns în fața clădirii administrative și au vrut să 
iasă la protest în oraș. Organele de partid au mers la filiala 
locală a CEC, au scos bani din bancă și i-au plătit. 

Noi știm doar frânturi de istorie. Ce s-a petrecut la Brașov era o 
situație generală. S-a petrecut în decembrie 1989 la Timișoara, 
dar putea să se petreacă oriunde, pentru că peste tot era la fel de 
mare dezastrul. 

Rep.: Unii spun că în 1989 a fost o infiltrare masivă de agenți 
străini.  

M.H.: N-a fost nicio infiltrare masivă. Nu aveai nevoie de 
agenți ruși sau americani ca să le spună românilor că trăiau în 
mizerie și foame. 

Rep.: Ca să-i ajute să-și înfrângă frica.  

M.H.: În zonele muncitorești, în cartiere mărginașe, unde 
revendicările politice erau mai puțin conștientizate, oamenii 
aveau nevoie de un minimum de trai. Imaginați-vă că o familie 
lucra în aceeași întreprindere și primeau zero lei la salariu. Ce 
făceau? Normal că oamenilor puțin le păsa de problemele 
comunismului, ei nu aveau cum să supraviețuiască. 

Securitatea însă n-a putut să sară peste propria umbră, deși avea 
toată informația pe masă. Iulian Vlad avea în decembrie ’89 
cartografia României. Putea să spună cu precizie care sunt 
problemele și să le anticipeze. 

Eu nu reușesc să înțeleg schizofrenia care provenea din natura 
regimului totalitar în care Securitatea nu era doar un serviciu de 
informații clasic, era poliție politică, cu rolul să facă represiune 
și să apere partidul, nu doar să îl informeze. Existau cazuri în 
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care ofițerii din Securitate îi ajutau pe cei din fabrici, cu 
materie primă, cu mâncare, atât de disperată era situa
aceasta nu era regula. Securitatea a urmat linia partidului, o 
chestiune schizofrenică. Vă dați seama că în anii aceia 
Securitatea urmărea, făcea dosare, inclusiv penale, trimitea 
oamenii în judecată pentru aspecte pe care Securitatea în
menționa în rapoarte. Adică tu spui în rapoarte că oamenii nu 
au mâncare, dar îi urmărești pe cei care spun că nu au mâncare. 
Nu mint, dar nu au voie să spună. Regimurile totalitare creează 
persoane schizoide. 

Versiunea aceasta despre Securitate este mai rea decât cea pe 
care o știam. Nu doar că te urmărea, te teroriza și îți băga frica 
în oase. Securitatea era mai mult. Ea știa realitatea și prefera ca 
în baza acestei realități să facă tot ce a făcut. Ştia că în realitate 
totul este greşit, dar făcea totul pentru a menţine şi apăra 
sistemul greşit. A ajuns să tragă în oameni care au ie
stradă pentru mâncare, despre care știau că nu există. Și nu toți 
securiștii trăiau împreună cu nomenclatura de partid, unii trăiau 
și ei în blocuri unde li se lua curentul și căldura, nu aveau gaze. 
Vedeau şi ei cozile. 

Nivelul de schizofrenie ca să pună mâna pe arme în 1989 este 
fantastic și îl vedem până azi la rezerviștii Securității care 
continuă să afirme că nu erau vinovați de nimic, că respectau și 
ei niște ordine, iar situația nici măcar nu era așa rea.

Securitatea nu a reușit să iasă din propria ei mitologie. Știau că 
la Brașov este o problemă veche, de ani de zile existau rapoarte 
despre dezastrul de la fabrica de camioane, dar au preferat să 
creadă că erau puși de legionari, de Radio Europa Liberă

Rep.: Și, totuși, știind realitatea dramatică, cum de Securitatea 
nu a simțit nevoia să pună radarul pe zonele marginale?

M.H.: Pentru că nu se așteptau la o contestare în masă. Era 
liniștită în privința capacității de revoltă a oamenilor. S
culcat pe o ureche. După anii ’50-’60, când toată opozi
lichidată, ei nu prea aveau decât amenințările venite din 
exterior și câte un contestatar ici-colo. Dincolo de cazurile 
individuale, în opinia lor, marea masă era sub control. Cum a 
spus Iulian Vlad în decembrie 1989, când a fost informat de 
ceea ce se petrece la Timișoara: gloata nu se revoltă.

Deci o eroare de evaluare. Da, pentru că erau con
potențialul exploziv al situației, generat de nemul
credeau că oamenii vor căpăta curajul să iasă efectiv în număr 
mare, adică în masă. Au încercat ei să se pregătească pentru o 
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spus Iulian Vlad în decembrie 1989, când a fost informat de 
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mare, adică în masă. Au încercat ei să se pregătească pentru o 

reeditare a ceea ce s-a petrecut la Bra
Când ieșeau mii de oameni de pe platformele indu
să îi oprești? 

Era un cerc vicios: dacă Securitatea spunea că situa
poate fi controlată într-o fabrică, se duceau la partid, care nu 
avea ce face, se duceau mai departe la Nicolae Ceau
începea să urle, dădeau afară director
cazuri mai importante, și considerau situația rezolvată.

Dar problemele erau sistemice și numai Nicolae Ceaușescu le 
putea rezolva, iar pentru Nicolae Ceau
Cercul vicios perfect: toată lumea știa că situaţia e
dar cel care spunea că este proastă era băgat la pu
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 Mădălina MILEA 
Șc. Gimn. ,,Cpt. Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău

      La începutul anilor ‘90, România a ales calea 
„întoarcerii” în Europa şi a devenit în scurt timp ţara cu 
cea mai entuziastă populaţie din regiune cu privire la 
aderarea la Uniunea Europeană.  

n ultimii ani, mulţi cercetători şi-au îndreptat atenţia asupra 
transformărilor care au avut loc în ţările din Europa Centrală 
şi de Est în urma căderii regimurilor comuniste. 

Dacă la începutul deceniului ’90, sloganul „reîntoarcerea la 
Europa” avea mai mult o conotaţie istorică, făcând referire la 
reunificarea continentului, treptat dobândeşte un înţeles tot mai 
clar. Din a doua jumătate a anilor ‘90, „reîntoarcerea la 
Europa” dobândeşte o semnificaţie evidentă, pentru că din 
această perioadă procesul de transformare este asimilat cu 
integrarea ţărilor din regiune, inclusiv România, în Uniunea 
Europeană. 
Crearea ,,familiei” europene a condus la transformări radicale 
întreprinse de numeroase ţări al căror regim politic nu era 
democratic şi care nu cunoscuseră economia de piaţă. 
Avantajele care derivă din calitatea de memb
numărat printre stimulentele cele mai eficiente ale reformelor 
pe care ţările candidate au fost condiţionate să le întreprindă
În ultimii ani, mulţi cercetători şi-au îndreptat atenţia asupra 
transformărilor care au avut loc în ţările din E
de Est în urma căderii regimurilor comuniste
Situată în aria de interes imediat a istoricilor, economiştilor şi 
sociologilor, tema circumscrisă dezvoltării capitalului uman în 
România în contextul aderării la Uniunea Europeană reprezint
o provocare pentru un istoric, având în vedere situarea ei la 

                                                             

1 Ana Maria Dobre, Ramona Coman (coord.), România şi integrarea europeană
European, Iaşi, 

2005, p.9. 
2V. M. Constantin,  Dezvoltarea capitalului uman din România în procesul de aderare a 
Uniunea Europeană- O perspectivă comparativ istorică
din București, facultatea de Istorie, 2010, p. 2. 
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intersecţia economiei cu sfera istoriei foarte recente, socialului, 
politicului şi a mentalităţilor1.  
 
Procesul de integrare europeană 
Începutul procesului de integrare europeană - caracterizat prin 
trăsături originale şi specifice, care constituie baza actualei 
structuri a Uniunii Europene - poate fi considerat anul 1950, 
când ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a 
propus implicarea câtorva state europene într-un proiect de 
cooperare mai strânsă, comparativ cu formele tradiţionale 
existente la acel moment. Acest nou tip de cooperare 
presupunea transferul de suveranitate către o organizaţie cu 
puteri de constrângere asupra membrilor săi. Iniţiativa a constat 
în integrarea producţiei de cărbune şi oţel a Franţei şi 
Germaniei, în cadrul unei organizaţii deschise participării şi 
altor state europene2.  
După expresia lui Vladmir Pasti, “regimul politic s-a schimbat 
radical. În locul unui regim politic totalitar, bazat pe dominaţia 
Partidului Comunist, România are un sistem politic democratic 
bazat pe alegeri liberale, pe pluralismul politic şi pe alternanţa 
la guvernare. Raporturile politice dintre cetăţean şi stat s-au 
schimbat la fel de radical […] sunt definite prin respectarea 
drepturilor omului şi protejate, prin separarea măcar formală şi 
legiferată, a puterilor în stat şi prin caracteristicile statului de 
drept3. 
În 1951, negocierile desfăşuarate între şase ţări – Belgia, 
Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda – au condus la 
semnarea Tratatului de la Paris, prin care se înfiinţa 
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).  
O altă iniţiativă sectorială este reprezentată de crearea unei 
Comunităţi Europene de Apărare (CEA), iniţiativă care a eşuat 
însă, datorită faptului că Tratatul aferent - semnat în 1952 – nu 
a fost niciodată ratificat de către Parlamentul Franţei. 
O relansare în forţă a „iniţativei europene” a avut loc în anul 
1955, în cadrul conferinţei de la Messina, la care miniştrii 
afacerilor externe ai CECO au căzut de acord asupra înfiinţării 
unei uniuni economice bazată pe o piaţă comună şi asupra 
creării unei organizaţii pentru energia atomică. O comisie de 
experţi condusă de Paul–Henry Spaak, ministrul belgian al 
afacerilor externe, a elaborat două proiecte ce au condus la 
semnarea, în 1957, a celor două Tratate de la Roma – cel prin 
care se înfiinţa Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi 
tratatul Comunităţii Europene pentru Energie Atomică 

(EURATOM)4. 
Obiectivul imediat al Tratatului de la Roma, semnat la 25 
martie 1957 şi intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958, era 
reprezentat de crearea unei „pieţe comune” şi de abordarea 
progresivă a politicilor economice ale SM, ca mijloace de 
realizare a unei extinderi continue şi echilibrate, a unei creşteri 
accelerate a standardelor de viaţă şi a unor relaţii mai strânse 
între SM5. 

                                                             
1 Ibidem. 

2  Uniunea Europeană: Istoric, instituții, procese decizionale, Lucrarea face parte din 
Seria Micromonografii - Politici Europene, versiune actualizată: 
http://www.ier.ro/documente/formare/EU.pdf, p. 4. 
3 V. M. Constantin,  op. cit., p. 7 apud V. Pasti, România în tranziţie. Căderea în viitor, 
Editura Nemira, Bucureşti, 1995, p.23. 

4 Uniunea Europeană: Istoric, instituții, procese decizionale,  p. 5. 
5 Ibidem. 

Priorităţi majore pentru procesul de pregătire a aderării la 
Uniunea Europeană în anul 2004 
România a continuat să avanseze rapid, coerent şi eficient, atât 
la nivelul strategiei de ansamblu, cât şi în profil sectorial în 
toate domeniile pregătirii pentru aderare: politic, economic, al 
transpunerii şi implementării legislaţiei comunitare, al reformei 
administraţiei publice şi întăririi capacităţii sale instituţionale6. 
În acest context, autorităţile române salută reafirmarea 
sprijinului Comisiei Europene pentru aderarea României la 
Uniunea Europeană în anul 2007 şi, în mod deosebit, 
determinarea acesteia de a lansa la începutul anului 2004 
discuţiile privind cadrul financiar pentru aderarea României şi 
Bulgariei7. 
Anul 2004 este esenţial din perspectiva obiectivului de 
încheiere a negocierilor de aderare la toate capitolele de acquis. 
Întrucât Raportul Comisiei Europene constituie un instrument 
de lucru efectiv, la îndemâna Executivului şi a autorităţilor 
române în general, în perioada de după apariţia acestuia a fost 
elaborat ,,Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării 
la Uniunea Europeană în perioada decembrie 2003 – decembrie 
2004 ”. 
Priorităţile şi măsurile din Plan sunt grupate pe următoarele 
secţiuni: 
- Îndeplinirea criteriilor politice; 
- Îndeplinirea criteriilor economice; 
- Capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru, 
structurată pe cele 29 de capitole de negociere. 
Pentru a putea realiza o mai bună monitorizare a 
angajamentelor asumate în negociere, precum şi a altor măsuri 
care contribuie la implementarea acquis-ului comunitar, atât 
din punct de vedere legislativ, cât şi al construcţiei 
instituţionale, structura Planului asigură urmărirea directă a 
obiectivelor pe segmentele prioritare ale procesului de pregătire 
a aderării8. 
Planul defineşte pentru fiecare măsură responsabilităţile 
instituţionale, termenul de realizare, precum şi sursele de 
finanţare pentru realizarea respectivei măsuri (bugetul naţional, 
surse extrabugetare, asistenţă nerambursabilă, împrumuturi 
externe, alte surse). 
 
Aderarea României la Uniunea Europeană 
 
Semnat la 25 aprilie 2005 la Luxembourg, Tratatul  de aderare 
prevede aderarea României  şi a Bulgariei la Uniunea 
Europeană. Acesta reflectă condiţiile aderării României (şi 
Bulgariei) la Uniunea Europeană şi reprezintă rezultatul 
integral al procesului de negociere a celor 31 de capitole. Prin 
Tratatul de aderare,  tratatele constitutive ale  Uniunii devin 
parte integrantă a legislaţiei României.  
Spre deosebire de cele zece state membre care au aderat la 1 
mai 2004, România şi Bulgaria vor adera prin Tratatul de 
aderare şi la Tratatul de instituire a Constituţiei pentru Europa, 
dacă acesta va fi ratificat de toate statele membre până la data 
aderării efective a României şi a Bulgariei. În acest context, 
Tratatul de aderare a României şi a Bulgariei conţine adaptările 

                                                             

6 Priorități în procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană în perioada 
decembrie 2003 - decembrie 2004, Guvernul României, 2003: 
http://www.gov.ro/upload/articles/100031/031126-prioritati-pregatire-aderare.pdf., p. 1. 

7  Ibidem. 
8 Ibidem, p. 2. 
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necesare aduse Tratatului de instituire a Constituţiei pentru 
Europa1.  
S-au redactat în paralel un Act de aderare şi u
aderare. Actul de aderare cuprinde modificările aduse prin 
aderarea României şi a Bulgariei la Uniunea Europeană 
tratatelor constitutive în vigoare în prezent: Tratatul privind 
Uniunea Europeană, Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene  şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a 
Energiei Atomice (EURATOM).  Protocolul de aderare 
adaptează Tratatul Constituţional pentru a face posibilă 
aderarea României  şi a Bulgariei la acest document. Actul şi 
Protocolul au, în principiu, conţinut identic (diferă doar 
referirea la textele din Constituţia Europeană, respectiv Tratatul 
instituind Comunitatea Europeană şi Tratatul privind Uniunea 
Europeană)2.  
 România a devenit stat membru al Uniunii Europene pe 1 
ianuarie 2007, după ce Tratatul de Aderare, semnat pe 25 
aprilie 2005, a fost ratificat de către toate Statele Membre. 
România a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 
1995, iar în 1999, Consiliul European de la Helsinki a hotărât 
deschiderea negocierilor cu o parte dintre state
depuseseră cererea de aderare, între care şi România. 
Negocierile au fost deschise în prima jumătate a anului 2000 şi 
s-au derulat până la sfârşitul anului 2004, când Consiliul 
European a marcat încheierea negocierilor. 
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Serviciul Român de Informații în politică

          În ultimii ani, s-a scris cu vârf și îndesat despre 
implicarea vârtoasă a SRI, sub conducerea tandemului 
George Maior - Florian Coldea, în justiție, care a fost 
transformată în „câmp tactic” după încheierea protocolului 
secret cu Parchetul General și Înalta Curte în august 2009.

rincipalul serviciu secret din România s-a implicat însă la 
fel de vârtos și în politică, îndeosebi după câștigare
celui de-al doilea mandat prezidențial de către Traian 

Băsescu în decembrie 2009, la care și-au adus contribu
șefii SRI. O dovadă clară a implicării partizane a acestora este 
multcomentata întâlnire din sufrageria generalului Gabriel 
                                                             

1 Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană
http://www.mdlpl.ro/_documente/negocieri /prezentare_tratat_aderare.pdf

2 Ibidem. 
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necesare aduse Tratatului de instituire a Constituţiei pentru 

au redactat în paralel un Act de aderare şi un Protocol de 
aderare. Actul de aderare cuprinde modificările aduse prin 
aderarea României şi a Bulgariei la Uniunea Europeană 
tratatelor constitutive în vigoare în prezent: Tratatul privind 
Uniunea Europeană, Tratatul de instituire a Comunităţii 

şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a 
Energiei Atomice (EURATOM).  Protocolul de aderare 
adaptează Tratatul Constituţional pentru a face posibilă 
aderarea României  şi a Bulgariei la acest document. Actul şi 

nut identic (diferă doar 
referirea la textele din Constituţia Europeană, respectiv Tratatul 
instituind Comunitatea Europeană şi Tratatul privind Uniunea 

România a devenit stat membru al Uniunii Europene pe 1 
e Aderare, semnat pe 25 

aprilie 2005, a fost ratificat de către toate Statele Membre. 
România a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 
1995, iar în 1999, Consiliul European de la Helsinki a hotărât 
deschiderea negocierilor cu o parte dintre statele care 
depuseseră cererea de aderare, între care şi România. 
Negocierile au fost deschise în prima jumătate a anului 2000 şi 

au derulat până la sfârşitul anului 2004, când Consiliul 
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Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană 
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Oprea în seara turului doi al alegerilor preziden
la care capetele de afiș au fost directorul SRI, George Maior, 
primul său adjunct, generalul Florian Coldea, 
general al României, Laura Codruța Kovesi. După ce s
cu sacii în căruță, rămânând în func
președintelui Băsescu, șefii SRI au pus la cale două mari 
operațiuni politice: acapararea principalului partid de opoziție 
(PSD) și crearea unui partid balama (UNPR) pentru a asigura 
majoritatea parlamentară necesară guvernării PDL.

Acapararea PSD și crearea UNPR  

Acapararea PSD a fost realizată prin Victor Ponta, care a 
candidat și a fost ales președinte al acestui partid la congresul 
desfășurat în februarie 2010, când l
liderul în funcție Mircea Geoană, contracandidatul perdant al 
lui Băsescu la alegerile prezidențiale din decembrie 2009. 
Ponta era în relații foarte apropiate cu directorul SRI, George 
Maior, cu care a fost coleg în Guvernul Năstase 
acesta i-a fost naş la căsătoria cu Daciana Sârbu. Maior 
amicul comun Sebastian Ghiță l-au convins să
Ponta să preia conducerea PSD și pe generalul Coldea, care era 
mai apropiat de președintele Băsescu, rezultând că a existat un 
agreement și de la Palatul Cotroceni. Princi
anunțați ai lui Mircea Geoană, Adrian Năstase și Miron Mitrea, 
au fost constrânși să se retragă cu câteva zile înainte de 
congres, iar, după retragerea acestora, 
Victor Ponta. Un alt contracandidat redutabil, 
Diaconescu, a fost constrâns să-și retragă candidatura în ziua 
congresului.  

Mulți participanți și observatori și-au dat seama atunci că acest 
congres a fost orchestrat de un serviciu secret. O implicare 
puternică în favoarea lui Ponta au avut atu
social-democrați Ioan Rus și Ilie Sârbu, sponsorul respectiv 
socrul alesului, care-i făceau temenele lui Băsescu în perioada 
respectivă. Amicul Sebastian Ghiță a avut atunci misiunea să 
instaleze camere video prin care să fie controlat 
delegaților. Ghiță a avut această misiune și la congresul din 
aprilie 2013, când a asigurat și accesul și ordinea la Sala 
Palatului cu o bandă de vlăjgani rași în cap.

La scurt timp după congresul PSD din februarie 2010, 
au nășit Uniunea Națională pentru Progresul României 
(UNPR), în care au fost racolaţi, în prima fază, parlamentari din 
PSD controlați de SRI, gen Șerban Mihăilescu, zis Miki Șpagă. 
Fostul deputat PSD, Sebastian Ghiță, a dezvăluit cu trei ani în 
urmă că ideologia noului partid a fost elaborată la SRI. 
Președinte al UNPR a fost uns generalul Gabriel Oprea, care 
fusese reevaluat de președintele Traian Băsescu și fusese numit 
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în decembrie 2009, după realegerea sa, ministru al Apărării 
Naționale în guvernul condus de premierul Emil Boc. Oprea 
era în relații de prietenie cu directorul SRI, George Maior, din 
perioada în care au fost colegi în Guvernul Năstase și se află în 
relații apropiate cu generalul Florian Coldea, fiindu-i 
îndrumător la lucrarea de doctorat din 2008. Interesant este că 
generalul Coldea a obținut doctoratul cu magna cum laudae în 
2010, anul nașterii UNPR și al relansării politice a generalului 
Oprea. Puțini știu că dacă Ponta nu reușea să preia conducerea 
PSD la congres, el urmă să fie președintele noii formațiuni 
pritocite de SRI.  

Ulterior, în UNPR au mai fost racolaţi parlamentari din PSD în 
principal, dar și din alte partide de opoziție (PNL, PC ş.a.), care 
au fost de regulă șantajați cu dosare penale sau cu dosare de 
integritate, Parchetul General și Agenția Națională de 
Integritate aflându-se sub controlul SRI. UNPR a fost 
oficializată ca partid în mai 2010, după care și-a constituit 
neregulamentar grupuri parlamentare în cele două camere ale 
Parlamentului și a fost cooptată la guvernare de către PDL, 
asigurând majoritatea parlamentară necesară partidului 
prezidențial și președintelui Traian Băsescu. UNPR a asigurat 
partidului lui Băsescu majoritatea necesară guvernării până la 
căderea guvernului condus de premierul Mihai Răzvan 
Ungureanu la finele lunii aprilie 2012. 

Implicare în răsturnarea și în facerea de guverne  

Conform unor ofițeri SRI în rezervă, fostul director George 
Maior a fost implicat în răsturnarea Guvernului Ungureanu, 
prin trecerea moțiunii de cenzură inițiate de USL, fiind supărat 
că președintele Băsescu nu l-a desemnat pe el premier în locul 
lui Boc în februarie 2012, ci pe omologul său de la SIE. Potrivit 
acelorași surse, șeful operativ al SRI, generalul Florian Coldea, 
l-a susținut substanțial, împreună cu generălesele Emilia 
Posastiuc și Elena Istode, zisă Anaconda, pe președintele 
Băsescu să rămână în funcție cu ocazia referendumului de 
demitere din vara anului 2012. George Maior a fost implicat și 
în constituirea primului guvern USL în mai 2012.  

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, care era secretar 
general al partidului în perioada respectivă, a devoalat în 2018 
că Victor Ponta a făcut lista miniștrilor din primul guvern USL 
împreună cu directorul SRI, George Maior, iar acest fapt a fost 
confirmat de fostul lider PNL Crin Antonescu. A urmat pentru 
președintele și premierul PSD, Victor Ponta, o perioadă de 
efuziune și de fuziune cu SRI (2012-2014) în care numirile de 
miniștri, precum și eliminarea parlamentarilor, primarilor sau 
președinților de consilii județene rebeli sau incomozi se 
decideau la partidele de tenis și la petrecerile organizate în 
locațiile SRI, cu binecuvântarea directorului SRI, George 
Maior, și a primului său adjunct, Florian Coldea. Pentru 
operațiuni punitive, Maior și Coldea aveau la dispoziție 
malaxorul sau binomul SRI-DNA. Pentru unele operațiuni de 
acest gen, Ponta, Maior și Coldea au apelat la serviciile 
şantajabilului și obedientului președinte al Agenției Naționale 
de Integritate, Horia Georgescu, odrasla unui fost comandant 
de pușcărie comunistă, care a fost invitat la multe din aceste 
întâlniri. 

De-a lungul anilor, șefii SRI au impus mai mulți miniștri în 
guvernele PSD conduse de Victor Ponta și de marionetele lui 
Liviu Dragnea, precum Remus Pricopie la Educație, Mihnea 
Costoiu la Cercetare Științifică, Mihai Tudose la Economie și 
Marius Nica la Ministerul Fondurilor Europene. Așa se explică 
că ulterior, în timp ce era rector al Universității Politehnice din 
București, Costoiu l-a scăpat pe Coldea de eventuale acuzații 
de plagiat, extrăgându-i lucrarea de doctorat de la Biblioteca 
Națională, iar Pricopie, în calitate de rector la SNSPA, i-a 
angajat pe Coldea și pe soția sa cadre didactice la urmașa fostei 
Academii PCR „Ștefan Gheorghiu”.  

Maior și Coldea au fost implicați și în desemnarea unor 
candidați ai PSD la primării importante din Capitală, cum ar fi 
Dan Tudorache la Sectorul 1, Daniel Florea la Sectorul 5 și 
Gabriel Mutu la Sectorul 6. Au ajuns să se implice și în 
alegerea principalilor lideri ai PSD. În 2015, după demisia lui 
Ponta din fruntea PSD, generalul Coldea i-a transmis, prin 
generalul Oprea, lui Dragnea, care era președinte executiv, să-l 
lase pe Valeriu Zgonea președinte interimar, iar el să rămână 
numărul doi. Fostul deputat și ministru Constantin Niță s-a 
destăinuit că președintele PSD, Liviu Dragnea, a renunțat să-l 
mai susțină în 2016 pentru funcția de președinte al Consiliului 
Național al partidului întrucât generalul Coldea i-a cerut ca în 
această funcție să fie desemnat senatorul Mihai Fifor, fapt care 
s-a și realizat. 

Au crezut că ei conduc România  

Astfel, Maior și Coldea au ajuns să creadă la un moment dat că 
ei conduc România. Sugestivă în acest sens este următoarea 
afirmație făcută de directorul George Maior în ianuarie 2015, 
înainte ca DNA să solicite ridicarea imunității și arestarea 
judecătorului Toni Greblă de la Curtea Constituțională, ales 
drept țintă a represaliilor statului paralel după ce această 
instanța a declarat neconstituționale legile Big Brother inițiate 
de SRI: „O să le dau o lecție celor de la CCR că să înțeleagă 
cine conduce România”.  

Judecătorul Greblă nu a fost singura victima a foștilor șefi de la 
SRI. În megalomania sa alcoolizată, Maior a mers până acolo 
încât a sunat un parlamentar și l-a amenințat că va fi arestat, 
fiind supărat că acesta și-a permis să critice SRI în mai multe 
declarații politice. Este vorba de fostul deputat PSD Ion Stan, 
președinte pe atunci al organizației județene Dâmbovița a PSD, 
care a deținut anterior funcția de președinte al Comisiei 
parlamentare de control a activității SRI în două legislaturi. 
Amenințarea lui Maior s-a concretizat în scurt timp. 
Deputatului Stan i-a fost fabricat de binomul SRI-DNA un 
dosar penal pentru trafic de influență, legat de finanțarea 
campaniei electorale a PSD Dâmbovița la alegerile 
parlamentare din 2012, pentru care a fost solicitată ridicarea 
imunității parlamentare în vederea arestării preventive, dar 
Camera Deputaților a respins această cerere. Ulterior a fost 
trimis în judecată și condamnat la doi ani de închisoare cu 
executare. A fost eliberat condiționat, dar în scurt timp a 
decedat în urma unor afecțiuni generate de umilințele suferite. 
Ce s-ar fi petrecut într-un stat occidental în cazul în care un 
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parlamentar ar fi fost amenințat cu arestarea de un șef de 
serviciu secret? 

Și eu am fost marginalizat și apoi exclus din PSD în 2013 la 
comanda lui Maior și Coldea. În 25 martie 2013, Victor Ponta 
mi-a solicitat să renunț la funcțiile în PSD (președinte al 
organizației județene Satu Mare și membru al Comitetului 
Executiv Național) cu motivația că ambasadorul
București și Departamentul de Stat de la Washington ar fi 
reclamat că declarațiile mele critice la adresa șefilor SRI și a 
procurorului general al României, Laura Codru
antiamericane. L-am întrebat pe Ponta dacă e necesar să 
că Maior, Coldea și Kovesi se află în serviciul statului 
american, nu al statului român, dar nu a avut niciun răspuns. 
După câteva luni, Agenția Națională de Integritate condusă de 
slugoiul Horia Georgescu mi-a inventat o stare de 
incompatibilitate, pe care am contestat-o în justi
anulată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție. După ce 
am scăpat de dosarul de integritate, DNA mi-a fabricat un dosar 
penal pentru o pretinsă complicitate la șantaj, pentru care am 
fost achitat în prima instanță. 

Un plan pentru acapararea totală a puterii  

Punctul culminant l-a reprezentat planul naşului Maior 
finului Ponta de acaparare totală a puterii în România în 2014. 
Potrivit acestui plan, premierul Ponta a candidat pentru func
de președinte al României la alegerile prezidențiale din 
noiembrie 2014, fiind sigur că va fi ales. După învestirea în 
funcția de președinte, urmă să-l desemneze premier pe na
George Maior. Alt naș, generalul sfertodoct Gabriel Oprea, 
urma să fie numit șeful Comunității de Informații, care urma să 
reunească principalele servicii secrete, SRI și SIE, pentru a crea 
un superserviciu în genul Securității ceaușiste. Un alt amic, 
impostorul Horia Georgescu de la ANI, urma să fie desemnat 
ministru al Justiției în Guvernul Maior. Va închipui
arbitrar și autoritarist urma să devină România având la timonă 
un personaj instabil și mincinos ca Victor Ponta și o persoană 
complexată și megalomană ca George Maior, care se credea 
reîncarnarea cardinalului Richelieu și a cancelarului Bismarck 
într-un trup (dacă ne luăm după prefeţele pe care le
două cărți dedicate acestora). 

Noroc că planul lor a fost dat peste cap, cel pu
Pentru că Ponta și Maior speră să revină în pole
târziu în 2024, când sunt preconizate următoarele alegeri 
prezidențiale, mizând pe faptul că românii sunt uituci și 
iertători. Tocmai de aceea, abuzurile și malversaţiunile SRI sub 
leadershipul Maior-Coldea ar fi necesar să fie anchetate serios, 
începând cu o comisie parlamentară de genul celebrei comisii 
Church, care a anchetat derapajele CIA din anii ’60
scandalul Watergate. 
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România – stat miliţienesc condus de 
impostori și nepricepuți

        În simularea pe care suntem obliga
care, ca niște somnambuli, nu o sesizăm și nu o distingem 
de realitate) nu mai este doar despre ceea ce creatura 
colectivă tehnologică știe despre noi, ci mai ales despre ceea 
ce zisa creatură decide pentru noi, în locul nostru.

entru că este adânc înfiptă în noi, această creatură (pe 
care o negăm, întrucât ideea în sine a existen
ultragiază sub aspectul credin

arbitru) ne fabrică și iluzia suplimentară că decizia ne aparține 
și este rațională. 

Am ajuns nu numai să gândim cum ni se impune de către 
comisiile de cenzură și judecată ale administratorilor marilor 
baze de date, ci și să fim așa cum ni se impune de către 
supraveghetori. 

Cetățeni supuși, lipsiți de atribute de singularizare 

Scorul de cetățean din sistemul chinez (criticat în intelectualista 
euro-atlantică tocmai pentru că este vizibil, palpabil) este 
demult implementat în sistemul capitalismului de supraveghere 
în care ne complacem din momentul în care am transformat 
socializarea virtuală în prioritate adictivă 

Doar că în societățile occidentale această implementare s
produs pas cu pas, insidios, sub masca libertă
transparenței. Și, în mod ipocrit, refuzăm să îl vedem și să îl 
acceptăm. Pe față suntem liberali, dar în străfundurile noastre 
suntem cetățeni supuși, conformiști, lipsiți de atribute de 
singularizare, ca și chinezii. 

Conformismul față de regulile globaliste oricât de absurde, ne
transformat în păpuși obediente cu pretenția de cetățeni cu 
drepturi și libertăți. 

Corectitudinea politică [1] ne-a transformat într
complet tulburată psihic, compusă din devia
restul populației, pe de altă parte, primii auto
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stat miliţienesc condus de 
și nepricepuți 

 Gheorghe PIPEREA  

În simularea pe care suntem obligați să o trăim (dar pe 
ște somnambuli, nu o sesizăm și nu o distingem 

de realitate) nu mai este doar despre ceea ce creatura 
știe despre noi, ci mai ales despre ceea 

ce zisa creatură decide pentru noi, în locul nostru. 

 

că este adânc înfiptă în noi, această creatură (pe 
care o negăm, întrucât ideea în sine a existenței sale ne 
ultragiază sub aspectul credinței noastre în liberul 

și iluzia suplimentară că decizia ne aparține 

nu numai să gândim cum ni se impune de către 
și judecată ale administratorilor marilor 

și să fim așa cum ni se impune de către 

țeni supuși, lipsiți de atribute de singularizare  

in sistemul chinez (criticat în intelectualista 
atlantică tocmai pentru că este vizibil, palpabil) este 

demult implementat în sistemul capitalismului de supraveghere 
în care ne complacem din momentul în care am transformat 

oritate adictivă și compulsivă.  

țile occidentale această implementare s-a 
produs pas cu pas, insidios, sub masca libertății de opțiune și a 

ței. Și, în mod ipocrit, refuzăm să îl vedem și să îl 
, dar în străfundurile noastre 

țeni supuși, conformiști, lipsiți de atribute de 

ță de regulile globaliste oricât de absurde, ne-a 
și obediente cu pretenția de cetățeni cu 

a transformat într-o societate 
complet tulburată psihic, compusă din deviați, pe de o parte, și 

ției, pe de altă parte, primii auto-intitulați nou-
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normali [2], cei din urmă tupilați pe sub mese sau 
tufișuri de teama ostracizării ca familiști, tradiționaliști, 
credincioși medievali etc., adică de teama de a fi considerați 
normali. 

Vor fi băgați în dubă copii de 15 ani, babe, moși și persoane 
neatente  

Aparatul de represiune al dictaturii medicale va fi infiltrat în 
rândurile populației, sub acoperire, pentru a vedea dacă se 
respectă regulile „sfinte” ale prevenției răspândirii Covid 
(masca, distanțarea, interdicția nunților prea populate, a 
dansului, a procesiunilor sau a pelerinajelor re
sărbătorilor de iarnă și a târgurilor de Crăciun 
inventa inteligentele noastre autorități).  

Unul din cinci polițiști va fi utilizat pentru a spiona cetățenii 
care, la rândul lor, se vor spiona și da în gât reciproc, iar 
consecința va fi că vor fi băgați în dubă copii de 15 ani, babe, 
moși și persoane neatente care poartă masca incorect pe 
bicicletă, la jogging sau în mașina proprie. 

S-au rezolvat treburile cu interlopii – au fost de ajuns câteva 
săptămâni în care ministrul Vela a stat fix cu ochii pe ei. Nu 
mai e nevoie de polițiști sub acoperire pentru combaterea 
traficului de droguri, persoane și arme, nici de polițiști pricepuți 
care să îi dibuie pe distrugătorii pădurilor și pe poluatorii cu 
deșeuri și reziduuri industriale. 

Nu mai e nevoie de polițiști nici pentru combaterea corupției 
odată cu trimiterea în judecată a dosarului „Unifarm” (unde au 
fost doi țapi ispășitori, fiind protejați toți cei din lanțul 
decizional de deasupra ex-directorului Unifarm) lupta anti
corupție a înfrânt. 

Spre nelămurirea americanilor de la Departamentul de Stat 
de la Washington Post, corupția care „a înflorit în pandemie” 
mai ceva ca în Botswana s-a șters cu buretele în raportul MCV 
de la începutul lunii octombrie. 

Statul miliţienesc este condus orbecăind de impostori 
nepricepuți  

Ce aveam nevoie acum era fix asta: să se bage poli
printre noi, la frizerie, la masă la cantină (că restaurantele sunt 
închise), în autobuz, în metrou, la cumpărături, în institu
publice, că să ne ia de guler și să ne dea pe mâna noilor 
comisari sovietici de la DSP. Și să ne dăm în gât reciproc. Nu 
sună deloc cunoscut, nu-i așa? 

Pe vremea comuniștilor, unu din zece inși era, mai mult sau 
mai puțin, colaborator al Securității. Iar cutuma era că, 
spațiile publice sau la evenimentele din spațiile închise nu se 
vorbea decât cu perdea și în șopârle stilistice despre hibele 
comunismului, pentru că nu se știa de unde ar putea apărea 
acoperiții. 
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ți pe sub mese sau ascunși prin 
șuri de teama ostracizării ca familiști, tradiționaliști, 

și medievali etc., adică de teama de a fi considerați 

ți în dubă copii de 15 ani, babe, moși și persoane 

medicale va fi infiltrat în 
ției, sub acoperire, pentru a vedea dacă se 

ției răspândirii Covid 
țarea, interdicția nunților prea populate, a 

dansului, a procesiunilor sau a pelerinajelor religioase, a 
și a târgurilor de Crăciun – și ce or mai 

țiști va fi utilizat pentru a spiona cetățenii 
și da în gât reciproc, iar 

ța va fi că vor fi băgați în dubă copii de 15 ani, babe, 
și și persoane neatente care poartă masca incorect pe 

au fost de ajuns câteva 
stat fix cu ochii pe ei. Nu 

țiști sub acoperire pentru combaterea 
și arme, nici de polițiști pricepuți 

și pe poluatorii cu 

țiști nici pentru combaterea corupției – 
odată cu trimiterea în judecată a dosarului „Unifarm” (unde au 

țapi ispășitori, fiind protejați toți cei din lanțul 
directorului Unifarm) lupta anti-

Spre nelămurirea americanilor de la Departamentul de Stat și 
ția care „a înflorit în pandemie” 

șters cu buretele în raportul MCV 

dus orbecăind de impostori și 

Ce aveam nevoie acum era fix asta: să se bage polițistul în civil 
printre noi, la frizerie, la masă la cantină (că restaurantele sunt 
închise), în autobuz, în metrou, la cumpărături, în instituțiile 

și să ne dea pe mâna noilor 
Și să ne dăm în gât reciproc. Nu 

știlor, unu din zece inși era, mai mult sau 
țin, colaborator al Securității. Iar cutuma era că, în 

țiile publice sau la evenimentele din spațiile închise nu se 
și în șopârle stilistice despre hibele 

știa de unde ar putea apărea 

Să spunem că ne-am întors în timp ar fi prea pu
înainte de 1989, toate acestea deveniseră o obi
Miliției și stafia Securității nu mai erau chiar atât de 
înspăimântătoare.  

Acum este mult mai grav – nouă români din zece cred că o s
pățească pentru că ceilalți nu poartă masca. Acum,
din trei consideră că Trump e nebun, că joacă teatru atunci când 
ne spune să nu ne fie frică de Covid și să nu ne lăsăm viețile să 
fie dominate de această frică.  

Da’ ce spun eu – un român din doi este un mega
politică și în democrația americană, suficient cât să ne asigure 
că, dacă sute de milioane de americani îl cred pe Trump, este 
pentru că ăia sunt niște proști sau măcar niște inadaptați.

Dacă spun că trăim într-un Stat miliţienesc condus orbecăind de 
impostori și nepricepuți o să spuneți că... (completează fiecare, 
după propria opinie). 

Note:  
[1] Dacă se ataşează atributul „politic” noţiunii de 
corectitudine, atunci i se alterează total sensul 
vorba de corespondenţa unor enunţuri sau comportamente cu 
realitatea faptică, ci cu ideologia din spatele politicii, iar 
ideologia are întotdeauna ceva subiectiv şi temporar.
[2] Pentru ideologia de gen, conceptul de fluiditate a genului 
anormalul transformat în normal şi normativ 
chiar este obligatoriu să fii flexibil, azi bărbat, mâine femeie, 
poimâine neutru sau neprecizat, peste patru zile, oaie, inorog 
sau elefant roz. A se vedea, pentru un caz de nebunie judiciar 
acceptată şi transformată în precedent judiciar şi lege,
Laviniei Tec: „Rătăciţi în tranziție: între femeia tată și 
bărbatul mamă”.   

Trădare de țară – Ticălo
scot la vânzare CEC, Eximbank şi 

Hidroelectrica
 
          CEC, Eximbank şi Hidroelectrica vor fi primele 
companii naţionale care vor fi scoase la vânzare. Aceasta se 
va petrece în baza Ordonanţei trădării naţionale, 
Ordonanţa prin care Guvernul Orban a modificat legea 
care interzicea vânzarea participaţiilor statului la 
companiile şi societăţile naţionale. 

ânzarea CEC, Eximbank şi Hidroelectrica a fost 
anunţată la începutul lunii octombrie 2020, de 
preşedintele PSD Marcel Ciolacu. Acesta a criticat 
decizia Guvernului de a permite vânzarea 

participaţiilor statului la companiile naţionale, avertizând că 
bunurile vor fi înstrăinate la preţuri mult mai mici, în condiţiile 
în care valoarea acestora scade în perioada de pandemie.
 
Iată declaraţia liderului PSD Marcel Ciolacu:
„Acum câteva luni am luat o decizie politică şi am trecut un 
proiect de lege – la fel ca şi alte state europene mult mai 
dezvoltate economic decât România, şi aici dau exemplu 
Germania, Franţa sau Polonia – prin care timp de doi ani 

V
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am întors în timp ar fi prea puțin – de fapt 
înainte de 1989, toate acestea deveniseră o obișnuință, fantoma 

ției și stafia Securității nu mai erau chiar atât de 

nouă români din zece cred că o s-o 
țească pentru că ceilalți nu poartă masca. Acum, un român 

din trei consideră că Trump e nebun, că joacă teatru atunci când 
și să nu ne lăsăm viețile să 

un român din doi este un mega-expert în geo-
ția americană, suficient cât să ne asigure 

că, dacă sute de milioane de americani îl cred pe Trump, este 
ște proști sau măcar niște inadaptați. 

un Stat miliţienesc condus orbecăind de 
ți că... (completează fiecare, 

[1] Dacă se ataşează atributul „politic” noţiunii de 
corectitudine, atunci i se alterează total sensul – nu mai este 
vorba de corespondenţa unor enunţuri sau comportamente cu 

aptică, ci cu ideologia din spatele politicii, iar 
ideologia are întotdeauna ceva subiectiv şi temporar. 
[2] Pentru ideologia de gen, conceptul de fluiditate a genului – 
anormalul transformat în normal şi normativ – este „firesc” şi 

să fii flexibil, azi bărbat, mâine femeie, 
poimâine neutru sau neprecizat, peste patru zile, oaie, inorog 
sau elefant roz. A se vedea, pentru un caz de nebunie judiciar 
acceptată şi transformată în precedent judiciar şi lege, articolul 

ție: între femeia tată și 

Ticăloșii momentului 
scot la vânzare CEC, Eximbank şi 

Hidroelectrica 

CEC, Eximbank şi Hidroelectrica vor fi primele 
companii naţionale care vor fi scoase la vânzare. Aceasta se 
va petrece în baza Ordonanţei trădării naţionale, 

ţa prin care Guvernul Orban a modificat legea 
care interzicea vânzarea participaţiilor statului la 

ânzarea CEC, Eximbank şi Hidroelectrica a fost 
anunţată la începutul lunii octombrie 2020, de 

Ciolacu. Acesta a criticat 
decizia Guvernului de a permite vânzarea 

participaţiilor statului la companiile naţionale, avertizând că 
bunurile vor fi înstrăinate la preţuri mult mai mici, în condiţiile 
în care valoarea acestora scade în perioada de pandemie. 

Iată declaraţia liderului PSD Marcel Ciolacu: 
cum câteva luni am luat o decizie politică şi am trecut un 

la fel ca şi alte state europene mult mai 
dezvoltate economic decât România, şi aici dau exemplu 

rin care timp de doi ani 



 

        61616161                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

interziceam vânzările de acţiuni la companiile proprietate a 
statului român. Este normal, când este o pandemie, când 
acţiunile nu valorează aşa de mult, să se interzică aceasta.

 
Guvernul Orban a emis o Ordonanţă mascata sub sca
furturilor de la alegeri în Bucureşti şi a redeschis posibilitatea 
de vânzări de active la nişte preţuri ridicole. Şi aici vreau să 
enumăr: Hidroelectrica, CEC sau Eximbank.” 
 
Ordonanţa trădării naţionale  
 
Amintim faptul că guvernul condus de premi
Orban a adoptat Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea 
Legii nr. 173/2020, privind unele măsuri pentru protejarea 
intereselor naţionale în activitatea economică. 
 
Este vorba despre modificarea legii care interzicea vânzarea 
participaţiilor statului la companiile româneşti timp de doi ani, 
lege iniţiată de senatorul PSD Şerban Nicolae şi alţi 13 
parlamentari PSD. 
 
Astfel, aşa cum Lumea Banilor a dezvăluit în exclusivitate în 
vară, Parlamentul României a adoptat Legea 173/2020 privind 
unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în 
activitatea economică, actul normativ fiind promulgat în august 
de preşedintele României, Klaus Iohannis.  
 
Legea stabilea următoarele: 
„Art.1. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se 
interzice, pentru o perioadă de doi ani, înstrăinarea 
participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, la 
bănci, precum şi la orice altă societate la care statul are 
calitatea de acţionar, indiferent de cota de participaţie 
deţinută. 
 
Art.2. - (1) Se suspendă, pentru o perioadă de doi ani, orice 
operaţiuni privind înstrăinarea participaţiilor statului la 
companiile şi societăţile naţionale, precum şi la societăţile la 
care statul are calitatea de acţionar, începute anterior intrării 
în vigoare a prezentei legi.” 
 
Guvernul a dat liber la privatizare mascată  
Măsurile sănătoase introduse prin lege, pentru protejarea 
intereselor României, nu au fost însă pe placul Guvernului. În 
acest sens, la scurt timp de la promulgarea legii de către 
Iohannis, Guvernul a iniţiat un proiect de Ordonanţă de 
Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele 
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interziceam vânzările de acţiuni la companiile proprietate a 
statului român. Este normal, când este o pandemie, când 
acţiunile nu valorează aşa de mult, să se interzică aceasta. 

 

Guvernul Orban a emis o Ordonanţă mascata sub scandalul 
furturilor de la alegeri în Bucureşti şi a redeschis posibilitatea 
de vânzări de active la nişte preţuri ridicole. Şi aici vreau să 

Amintim faptul că guvernul condus de premierul Ludovic 
Orban a adoptat Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea 
Legii nr. 173/2020, privind unele măsuri pentru protejarea 

Este vorba despre modificarea legii care interzicea vânzarea 
atului la companiile româneşti timp de doi ani, 

lege iniţiată de senatorul PSD Şerban Nicolae şi alţi 13 

a dezvăluit în exclusivitate în 
vară, Parlamentul României a adoptat Legea 173/2020 privind 

uri pentru protejarea intereselor naţionale în 
activitatea economică, actul normativ fiind promulgat în august 

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se 
tru o perioadă de doi ani, înstrăinarea 

participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, la 
bănci, precum şi la orice altă societate la care statul are 
calitatea de acţionar, indiferent de cota de participaţie 

pendă, pentru o perioadă de doi ani, orice 
operaţiuni privind înstrăinarea participaţiilor statului la 
companiile şi societăţile naţionale, precum şi la societăţile la 
care statul are calitatea de acţionar, începute anterior intrării 

Măsurile sănătoase introduse prin lege, pentru protejarea 
intereselor României, nu au fost însă pe placul Guvernului. În 
acest sens, la scurt timp de la promulgarea legii de către 

niţiat un proiect de Ordonanţă de 
Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele 

măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea 
economică. 
 
Ordonanţa de Urgenţă a fost introdusă pe ordinea de zi a 
Guvernului din 3 septembrie 2020, însă adoptarea ei a fost 
amânată pentru şedinţa din 1 octombrie 2020. Dată la care a şi 
trecut de Guvern. 
 
Ordonanţa de Urgenţă modifică art. 1 şi 2 din Legea 173/2020, 
în sensul în care va fi interzisă doar înstrăinarea acţiunilor 
statului, deci nu şi a participaţiilor statului la companiile 
naţionale. Or, participaţii înseamnă inclusiv activele deţinute de 
stat. Iar prin permiterea vânzării participaţiilor se dă liber 
practic la înstrăinarea activelor. O privatizare mascată.
 
Iată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului:
„Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea 
intereselor naţionale în activitatea economică, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 736 din 13 august 2020, se 
modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. Articolul 1 se modifică şi se completează şi va avea 
următorul cuprins: La data intrării în vigoare a prezentei legi 
se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea acţiunilor 
deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la bănci, 
precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de 
acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută.
 
2. Articolul 2, alin (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: Se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, orice 
operaţiuni privind înstrăinarea acţiunilor UET deţinute de stat 
la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte 
societăţi la care statul are calitatea de acţionar, începute 
anterior intrării în vigoare a prezentei legi
 

Efectul nociv al absenteismului electoral: 
Vom avea un Parlament cu o legitimitate 

reală de maximum 15%

         Liberalii și Klaus Iohannis au primit o lovitură grea la 
alegerile parlamentare. Aproximativ 7 din 10 români nu s
au prezentat la vot, iar din cei prezen
votat cu PNL.  

sta înseamnă o gravă problemă de legitimitate. Dar mai 
grav este că nu doar liberalii se află în această situa

Legitimitatea aleșilor 

Alegerile parlamentare au marcat o premieră nefastă: cea mai 
slabă prezență la vot din istoria alegerilor generale post
decembriste. Puțin peste 31% dintre cetățenii cu drept de vot s
au prezentat la urne. Asta înseamnă automat o uria
privind legitimitatea politică a aleșilor. PNL a obținut, 
datelor parțiale de până acum 25,58% la Senat 
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măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea 

Ordonanţa de Urgenţă a fost introdusă pe ordinea de zi a 
0, însă adoptarea ei a fost 

amânată pentru şedinţa din 1 octombrie 2020. Dată la care a şi 

Ordonanţa de Urgenţă modifică art. 1 şi 2 din Legea 173/2020, 
în sensul în care va fi interzisă doar înstrăinarea acţiunilor 

a participaţiilor statului la companiile 
naţionale. Or, participaţii înseamnă inclusiv activele deţinute de 
stat. Iar prin permiterea vânzării participaţiilor se dă liber 
practic la înstrăinarea activelor. O privatizare mascată. 

a Guvernului: 
Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea 
intereselor naţionale în activitatea economică, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 736 din 13 august 2020, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

e modifică şi se completează şi va avea 
următorul cuprins: La data intrării în vigoare a prezentei legi 
se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea acţiunilor 
deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la bănci, 

altă societate la care statul are calitatea de 
acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută.  

2. Articolul 2, alin (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: Se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, orice 

unilor UET deţinute de stat 
la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte 
societăţi la care statul are calitatea de acţionar, începute 
anterior intrării în vigoare a prezentei legi.” 

Efectul nociv al absenteismului electoral: 
ment cu o legitimitate 

reală de maximum 15% 

 Robert MANEA 

și Klaus Iohannis au primit o lovitură grea la 
alegerile parlamentare. Aproximativ 7 din 10 români nu s-

r din cei prezenți, doar un sfert au 

sta înseamnă o gravă problemă de legitimitate. Dar mai 
grav este că nu doar liberalii se află în această situație. 

Alegerile parlamentare au marcat o premieră nefastă: cea mai 
ță la vot din istoria alegerilor generale post-

țin peste 31% dintre cetățenii cu drept de vot s-
au prezentat la urne. Asta înseamnă automat o uriașă problemă 

șilor. PNL a obținut, potrivit 
25,58% la Senat și 25,18% la 
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Camera Deputaților. Pentru a simplifica datele vom aproxima 
la 25% scorul obținut de PNL. Ținând cont însă de prezența la 
vot de 31,84%, adică rotunjit 32%, putem spune că adevărata 
legitimitate a PNL în raport cu totalul populației cu drept de vot 
e de fapt de 8%. 

Mergând mai departe, PSD s-a clasat pe primul loc cu 29,69% 
la Camera Deputaților și 30,13% la Camera Deputaților. Adică 
un scor în jurul cifrei de 30%, dar care la o prezen
32% se traduce printr-o legitimitate de 9,6%. 

USR-PLUS s-a clasat pe locul al treilea, obținând 14,75% la
Camera Deputaților și 15,24% la Senat. Mergând pe mână 
aceluiași raționament, legitimitatea celor de la USR
realitate de 4,8%. AUR vine pe locul al 4-lea cu 8,69% la 
Camera Deputaților și 8,77%. Așadar, o legitimitate de doar 
2,8%. În fine, UDMR a obținut 5,98% la Camera Deputaților și 
6,13% la Senat, deci o legitimitate de doar 1,9%.

Desigur, în nici o democrație din lume nu avem o prezență de 
100% la alegeri. Așadar, nici legitimitatea partidelor nu poate fi 
întotdeauna completă. Totuși, funcția de reprezentare este sau 
ar trebui să fie esențială pentru orice formațiune politică. Astfel 
că obiectivul ar trebui să fie o prezență cât mai mare la vot 
pentru a crește legitimarea politică a aleșilor. 

PNL, USR-PLUS și UDMR ar putea forma viitorul guv
țări, însă toate cele trei formațiuni politice vor avea o 
legitimitate cumulată de doar 14,7 procente. Prezen
vot ne aruncă practic într-o gravă criză de legitimitate politică. 
O criză de legitimitate politică înseamnă de fapt o criză a
democrației. Când doar 3 din 10 cetățeni participă la actul 
democratic, democrația se află în criză. Asta pentru că 
democrația nu poate funcționa fără implicarea activă a 
cetățenilor. Totodată, democrația este reversibilă.

Când primele 3 formațiuni politice din viitorul Parlament au o 
legitimitate cumulată de doar 22,4% există o gravă problemă în 
privința angajării cetățenilor în actul democratic. Parlamentul 
devine în această ecuație o instituție lipsită de 
reprezentativitate. Lipsa de reprezentativitate cumulată cu lipsa 
de încredere în instituțiile democratice duce la o adevărată criză 
a democrației. Este nevoie de un efort colectiv pentru a remedia 
deficiențele democrației autohtone. Efortul nu poate veni însă 
doar din partea electoratului, cum nu poate veni doar din partea 
partidelor parlamentare. Semnalul de alarmă a fost tras deja cu 
ocazia acestui scrutin. Rămâne de văzut cine îl va auzi.

 

 
 

 

                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020

e vom aproxima 
ținut de PNL. Ținând cont însă de prezența la 

vot de 31,84%, adică rotunjit 32%, putem spune că adevărata 
ției cu drept de vot 

at pe primul loc cu 29,69% 
ților și 30,13% la Camera Deputaților. Adică 

un scor în jurul cifrei de 30%, dar care la o prezență de doar 

ținând 14,75% la 
ților și 15,24% la Senat. Mergând pe mână 

și raționament, legitimitatea celor de la USR-PLUS  e în 
lea cu 8,69% la 

ților și 8,77%. Așadar, o legitimitate de doar 
ținut 5,98% la Camera Deputaților și 

6,13% la Senat, deci o legitimitate de doar 1,9%. 

ție din lume nu avem o prezență de 
șadar, nici legitimitatea partidelor nu poate fi 

ia de reprezentare este sau 
țială pentru orice formațiune politică. Astfel 

ță cât mai mare la vot 

și UDMR ar putea forma viitorul guvern al 
țări, însă toate cele trei formațiuni politice vor avea o 
legitimitate cumulată de doar 14,7 procente. Prezența scăzută la 

o gravă criză de legitimitate politică. 
O criză de legitimitate politică înseamnă de fapt o criză a 

ției. Când doar 3 din 10 cetățeni participă la actul 
ția se află în criză. Asta pentru că 

ția nu poate funcționa fără implicarea activă a 
țenilor. Totodată, democrația este reversibilă. 

ce din viitorul Parlament au o 
legitimitate cumulată de doar 22,4% există o gravă problemă în 

ța angajării cetățenilor în actul democratic. Parlamentul 
ție o instituție lipsită de 

cumulată cu lipsa 
țiile democratice duce la o adevărată criză 

ției. Este nevoie de un efort colectiv pentru a remedia 
țele democrației autohtone. Efortul nu poate veni însă 

veni doar din partea 
partidelor parlamentare. Semnalul de alarmă a fost tras deja cu 
ocazia acestui scrutin. Rămâne de văzut cine îl va auzi. 

 
Rectificare ANPC: Nu 59%, ci peste 93% 
din măştile vândute în România sunt 

neconforme
 

            Agenţia Agerpres a publicat o rectificare potrivit 
unei erate a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor. Conform acesteia peste 93% din măştile 
comercializate în România sunt neconforme.

Testul integral transmis de Agerpres:

 În ştirea cu titlul “Raport ANPC: Lidl, Kaufland, Sensiblu, 
Help Net, printre companiile amendate pentru comercializarea 
măştilor neconforme”, difuzată vineri, la ora 8:10, pe fluxul 
Economic Intern, în paragraful al patrulea se va citi corect 
“(peste 93%) nu se încadrau în prevederile legale în vigoare”, 
în loc de “(59%) nu se încadrau în prevederile legale în 
vigoare”, potrivit unei erate a Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor. 

Retransmitem ştirea în forma corectă:
/Agerpres/ – Unele dintre cele mai mari companii de retail din 
România, precum Lidl, Kaufland, Mega Image, Auchan, Altex, 
Profi, Dedeman, DM, mari lanţuri farmaceutice, cum ar fi 
Sensiblu şi Help Net, dar şi benzinăriile Lukoil România se află 
pe lista companiilor amendate pentru co
neconforme, se arată în raportul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor (ANPC), obţinut de AGERPRES.

Printre companiile care au fost sancţionate pentru 
comercializarea măştilor neconforme se află diverse puncte de 
lucru din ţară ale marilor retaileri prezenţi în România, precum 
Lidl, Rewe, Kaufland, Mega Image, Auchan, Altex, Dedeman, 
Profi, DM, dar şi compania petrolieră Lukoil România.

De asemenea, raportul arată că au fost amendate şi marile reţele 
de farmacii Help Net şi Sensiblu. 

Ministrul Economiei, Virgil Popescu a declarat că mă
comerț care nu protejează de COVID vor trebui marcate ca 
atare și vor fi numite “acoperitoare de față”, 
informează Mediafax. 
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Amenzile pentru nepurtarea măştii sunt 
nule pentru nepurtător şi penale pentru 

emitenţi 
 

           Cum trebuie să procedăm cu amenzile aplicate 
pentru nepurtarea pe faţă a măştii. 

vând în vedere faptul că legea 55/2020 nu prevede 
nicăieri unde ar trebui purtată masca, iar toate celelalte 
acte normative inferioare ietarhic legii care ar fi trebuit 

să rezolve problema, sunt nule din start. 

O altă gravă anomalie este faptul că instituirea stării de alertă 
doar prin Hotărârea Guvernului şi fără control parlamentar, este 
neconstituţională. Starea de alertă nici nu este prevăzută în 
Constituţia României. 

Cu toate acestea, poliţia dă amenzi cetățenilor R
chipurile, pentru nepurtarea măştii de protecţie. Dar procedând 
aşa, poliţiştii care o fac, comit infracţiunea de abuz în serviciu 
care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Este vorba 
despre articolul 297 din Noul Cod Penal. 

În consecință, orice român care a primit sau care va primi 
amendă pentru nepurtarea măştii, o poate contesta în instanţă 
pentru a i se anula. 

Vă prezint acum procedura. Mai întâi, amenda nu trebuie 
semnată. Şi desigur, nu trebuie plătită. Apoi, din partea celui 
amendat, poliţistul care scrie acel proces verbal este obligat să 
scrie motivul pentru refuzul lui de a semna. Este important să i 
se dicteze poliţistului, iar el să scrie exact ce spune cel 
amendat. Va spune în cuvinte proprii că nu este de acord cu 
amendă pentru că (1) aceasta este neconstituţională, (2) pentru 
că îi încalcă drepturi fundamentale şi libertă
Constituţie şi (3) pentru că cei care emit acea amendă comit un 
abuz în serviciu. 

După ce este completat procesul verbal cu acele precizări, 
amenda urmează să vină prin poşta la domiciliul celui amendat.

Legea prevede că orice amendă poate fi contestată în termen de 
15 zile de la acea dată calendaristică. 

Se face o foto-copie a procesului verbal care se depune la 
Judecătoria de care aparţine cel amendat, împreună cu acea 
Contestaţie în care se solicită anularea amenzii. Această 

A
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vând în vedere faptul că legea 55/2020 nu prevede 
nicăieri unde ar trebui purtată masca, iar toate celelalte 
acte normative inferioare ietarhic legii care ar fi trebuit 

ravă anomalie este faptul că instituirea stării de alertă 
doar prin Hotărârea Guvernului şi fără control parlamentar, este 
neconstituţională. Starea de alertă nici nu este prevăzută în 

țenilor României, 
chipurile, pentru nepurtarea măştii de protecţie. Dar procedând 
aşa, poliţiştii care o fac, comit infracţiunea de abuz în serviciu 
care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Este vorba 

, orice român care a primit sau care va primi 
amendă pentru nepurtarea măştii, o poate contesta în instanţă 

Vă prezint acum procedura. Mai întâi, amenda nu trebuie 
semnată. Şi desigur, nu trebuie plătită. Apoi, din partea celui 

, poliţistul care scrie acel proces verbal este obligat să 
scrie motivul pentru refuzul lui de a semna. Este important să i 
se dicteze poliţistului, iar el să scrie exact ce spune cel 
amendat. Va spune în cuvinte proprii că nu este de acord cu 

u că (1) aceasta este neconstituţională, (2) pentru 
că îi încalcă drepturi fundamentale şi libertăți garantate de 
Constituţie şi (3) pentru că cei care emit acea amendă comit un 

După ce este completat procesul verbal cu acele precizări, 
menda urmează să vină prin poşta la domiciliul celui amendat. 

Legea prevede că orice amendă poate fi contestată în termen de 

copie a procesului verbal care se depune la 
amendat, împreună cu acea 

Contestaţie în care se solicită anularea amenzii. Această 

Contestaţie se bazează pe decizia nr. 457 din 25 Iunie 2020 a 
Curţii Constituţionale a României. 

Contestaţia poate fi completată cu solicitarea instan
tragerea la răspundere penală a agen
întocmit procesul verbal, având în vedere că faptă lor se 
încadrează în prevederile articolului 297 din Noul Cod Penal 
care se referă la abuzul în serviciu. 

Se pot solicita instanţei despăgubiri din partea
au încălcat legea în dauna părții vătămate (pentru daune morale 
şi materiale). 

Acolo unde există posibilitatea, Contesta
Judecătorie şi electronic, prin mail. În acest caz, tot prin mail 
va veni din partea Judecătoriei numărul de Dosar înregistrat pe 
numele celui care a făcut Contestația pentru anularea amenzii.

După primirea numărului de Dosar, se plăteşte taxa judiciară de 
timbru, care în prezent a ajuns la valoarea de 30 de lei.

Judecătoria va emite o Citaţie pe care o va trimite prin poştă 
contestatarului amenzii. După primirea Citaţiei pentru 
prezentarea la proces la data stabilită, dacă dintr
altul nu puteţi participa, se poate solicita în scris sau prin mail 
judecarea cazului în lipsă. 

În acest caz, nu mai este nevoie să apelaţi la un avocat care să 
fie prezent acolo. Conform articolului 24 din Constituţie 
(alineatul 2), procesul va avea oricum un avocat numit din 
oficiu, dacă el nu este ales anticipat. Totuşi, este mult mai bine 
ca cel care a contestat amenda să fie prezent la proces.

Este important ca în conținutul Contestației să se precizeze că 
în conformitate cu decizia Curţii Constituţionale a României nr. 
457 din data de 25 Iunie 2020, nu se pot aplica sancţiuni în 
baza articolului 65 literă (h), pentru că Hotărârile de Guvern şi 
Ordonanțele sau Ordinele de ministru nu pot restrânge 
drepturile şi libertăţile cetățenești. Curtea Constituţională a 
desfiinţat aceste acte normative. Constituţia spune în articolul 
53 că trebuie făcute doar prin lege. 

Deci, numai cu 30 de lei se poate scăpa de orice amendă emisă 
de poliţie pentru nepurtarea măştii, mai ales când este vorba 
despre nepurtarea ei în spaţii deschise, dar şi în celelalte cazuri.

Decizia instanței de anulare a amenzii va veni prin poştă.

Acum, trebuie să mai ştim că în ultima perioadă, după ce 
patrioţii români amendați în acest mod şi au obţinut deja 
anularea amenzilor pentru nepurtarea măştii, unii poliţişti au 
înţeles că sunt puşi de şefii lor să facă abuz în serviciu şi au 
schimbat tactică: dau doar avertismente în loc de amenzi.

Deci vedeţi că se poate! Legea este de partea cetă
Trebuie doar să ne facem partea, adică să ne folosim de 
oportunitățile legale pentru a ne apăra drepturile şi pentru a 
ataca în instanţă abuzurile pe care
cetățenilor prin intermediul poliţiei române

 

 

 

 
 

actualitateactualitateactualitateactualitate    

Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020 

Contestaţie se bazează pe decizia nr. 457 din 25 Iunie 2020 a 

Contestaţia poate fi completată cu solicitarea instanței pentru 
a răspundere penală a agenților de poliţie care au 

întocmit procesul verbal, având în vedere că faptă lor se 
încadrează în prevederile articolului 297 din Noul Cod Penal 

Se pot solicita instanţei despăgubiri din partea persoanelor care 
ții vătămate (pentru daune morale 

Acolo unde există posibilitatea, Contestația se poate depune la 
Judecătorie şi electronic, prin mail. În acest caz, tot prin mail 

ei numărul de Dosar înregistrat pe 
ția pentru anularea amenzii. 

După primirea numărului de Dosar, se plăteşte taxa judiciară de 
timbru, care în prezent a ajuns la valoarea de 30 de lei. 

re o va trimite prin poştă 
contestatarului amenzii. După primirea Citaţiei pentru 
prezentarea la proces la data stabilită, dacă dintr-un motiv sau 
altul nu puteţi participa, se poate solicita în scris sau prin mail 

nu mai este nevoie să apelaţi la un avocat care să 
fie prezent acolo. Conform articolului 24 din Constituţie 
(alineatul 2), procesul va avea oricum un avocat numit din 
oficiu, dacă el nu este ales anticipat. Totuşi, este mult mai bine 

tat amenda să fie prezent la proces. 

ținutul Contestației să se precizeze că 
în conformitate cu decizia Curţii Constituţionale a României nr. 
457 din data de 25 Iunie 2020, nu se pot aplica sancţiuni în 

), pentru că Hotărârile de Guvern şi 
țele sau Ordinele de ministru nu pot restrânge 

țenești. Curtea Constituţională a 
desfiinţat aceste acte normative. Constituţia spune în articolul 

Deci, numai cu 30 de lei se poate scăpa de orice amendă emisă 
de poliţie pentru nepurtarea măştii, mai ales când este vorba 
despre nepurtarea ei în spaţii deschise, dar şi în celelalte cazuri. 

ței de anulare a amenzii va veni prin poştă. 

m, trebuie să mai ştim că în ultima perioadă, după ce 
ți în acest mod şi au obţinut deja 

anularea amenzilor pentru nepurtarea măştii, unii poliţişti au 
înţeles că sunt puşi de şefii lor să facă abuz în serviciu şi au 

: dau doar avertismente în loc de amenzi. 

Deci vedeţi că se poate! Legea este de partea cetățeanului. 
Trebuie doar să ne facem partea, adică să ne folosim de 

țile legale pentru a ne apăra drepturile şi pentru a 
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Lovitură de stat împotriva lui Donald 
Trump: Este în curs noua ordine 

planetară 

           Ceea ce se petrece acum în Statele Unite este o 
lovitură de stat pentru răsturnarea președintelui Donald 
Trump. Iar expresia lovitură de stat este pe deplin 
adecvată: denotă o preluare a puterii prin mijloace 
nedemocratice. 

ceastă lovitură de stat nu se bazează doar pe cea mai 
mare fraudă electorală din vremurile moderne, ci 
complicitatea activă a marii prese americane 

occidentale, pe complicitatea rețelelor sociale și cea foarte 
activă a numeroși miliardari acționând la scară planetară.

Nu este vorba doar de a termina cu Donald Trump 
înlocui cu o clică de extremă stânga, ascunsă în spatele 
senilului și foarte coruptului Joe Biden, ci de a termina și cu 
democrația în Statele Unite (dacă o fraudă atât de masivă este 
validată și nu este sancționată de justiție, fraude și mai mari 
sunt de așteptat să se producă) și de a promova o nouă ordine 
planetară foarte diferită, care a fost definită în anumite cercuri, 
precum Forumul de la Davos. 

În aceste cercuri, se vorbește de luni bune că scopul este 
„Marea Resetare”: o înlocuire graduală a guvernelor printr
„guvernare mondială” acționând în coordonare cu instanțe 
supranaționale precum Organizația Națiunilor Unite.

Companiile foarte mari vor gestiona economia în sinergie cu 
această „guvernare”. Aceasta ar defini „obiectivele majore” ce 
va fi nevoie să fie respectate în mod imperativ, cum ar fi lupta 
împotriva „schimbării climatice”. Mijloace de supraveghere 
generalizate ar fi puse în aplicare, în numele „
sănătății publice” și ar deveni omniprezente. 

Vor fi promovate valori precum „incluziunea”, „accesul la 
bunurile esențiale”, promovarea unei lumi „multilaterale”, a 
unui „capitalism al acționarilor”. 

În cadrul acestui simulacru de capitalism, toate deciziile luate 
de companii vor fi ghidate de impactul global pe care aceste 
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și nu este sancționată de justiție, fraude și mai mari 

de a promova o nouă ordine 
planetară foarte diferită, care a fost definită în anumite cercuri, 

ște de luni bune că scopul este 
„Marea Resetare”: o înlocuire graduală a guvernelor printr-o 

ționând în coordonare cu instanțe 
ționale precum Organizația Națiunilor Unite. 

Companiile foarte mari vor gestiona economia în sinergie cu 
această „guvernare”. Aceasta ar defini „obiectivele majore” ce 

d imperativ, cum ar fi lupta 
împotriva „schimbării climatice”. Mijloace de supraveghere 
generalizate ar fi puse în aplicare, în numele „păstrării 

Vor fi promovate valori precum „incluziunea”, „accesul la 
țiale”, promovarea unei lumi „multilaterale”, a 

În cadrul acestui simulacru de capitalism, toate deciziile luate 
de companii vor fi ghidate de impactul global pe care aceste 

decizii îl vor avea, iar impactul global
„guvernarea mondială”. 

În spatele tuturor acestor aspecte, de
explicit, există în mod clar dorința de a aboli suveranitatea 
diferitelor țări ale lumii și de a înlocui libertatea de alegere 
democratică cu un guvern mondial nedemocratic luat în mână 
de autoproclamate elite. Există, de asemenea, în mod clar 
planul de a pune în aplicare reglementări globale 
o economie globală administrată de sus de către elitele 
menționate anterior. 

Există dorința de a face ființele umane dependente și de a 
elimina posibilitatea ca fiecare să fie liber 
propria viață. 

„Obiectivele majore” și „valorile” promovate constituind un 
adevăr oficial, curând nesupunerea va deveni imposibilă.

Dacă observați asemănări între ordinea planetară propusă 
Brother descris de George Orwell în 1984

Uniunea Europeană avansează deja în direc
planetare: popoarele europene sunt pe cale să
suveranitatea, libertatea de alegeri democratice, libertatea de 
inițiativă economică, posibilitatea de a fi responsabil de propria 
viață și de a refuza adevărul oficial. 

Statele Unite sub Barack Obama urmau calea Uniunii 
Europene. 

Donald Trump a fost adus la putere de refuzul poporului 
american de a continua să urmeze acest drum. El a devenit 
brusc inamicul absolut, iar angrenajele loviturii de stat s
în mișcare. 

Frauda electorală este imensă. Presa 
participă activ la fraudă, o mare parte din presa occidentală 
rețelele sociale de asemenea. 

Într-o răsturnare a faptelor demnă de discipolii lui Lenin, 
autorii loviturii de stat îl acuză acum pe Donald Trump că 
încearcă să dea o lovitură de stat. Barack Obama spune 
surâzător pe un canal american de televiziune că, dacă 
nevoie, armata americană îl va îndepărta pe Donald Trump: 
cuvinte identice cu cele citite de senilul 
Biden pe teleprompter cu câteva săptămâni înainte.

Grație miliardarilor care acționează la scară planetară, banii 
împotriva lui Trump curg în valuri. 

Extrema stângă americană este folosită pentru a distruge 
granițele, a dizolva poporul american sub un val de imigranți, a 
distruge micile întreprinderi independente prin închidere în 
numele COVID. Extrema stângă americană este folos
suprimarea libertății cuvântului, iar Primul Amendament este 
din ce în ce mai amenințat. 
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decizii îl vor avea, iar impactul global va fi definit de 

În spatele tuturor acestor aspecte, deși nu se spune în mod 
ța de a aboli suveranitatea 

țări ale lumii și de a înlocui libertatea de alegere 
dial nedemocratic luat în mână 

de autoproclamate elite. Există, de asemenea, în mod clar 
planul de a pune în aplicare reglementări globale și de a trece la 
o economie globală administrată de sus de către elitele 

țele umane dependente și de a 
elimina posibilitatea ca fiecare să fie liber și responsabil pentru 

și „valorile” promovate constituind un 
adevăr oficial, curând nesupunerea va deveni imposibilă. 

nări între ordinea planetară propusă și Big 
1984, nu vă înșelați. 

Uniunea Europeană avansează deja în direcția acestei ordini 
planetare: popoarele europene sunt pe cale să-și piardă 

emocratice, libertatea de 
țiativă economică, posibilitatea de a fi responsabil de propria 

Statele Unite sub Barack Obama urmau calea Uniunii 

Donald Trump a fost adus la putere de refuzul poporului 
n de a continua să urmeze acest drum. El a devenit 

brusc inamicul absolut, iar angrenajele loviturii de stat s-au pus 

Frauda electorală este imensă. Presa mainstream americană 
participă activ la fraudă, o mare parte din presa occidentală și 

o răsturnare a faptelor demnă de discipolii lui Lenin, 
autorii loviturii de stat îl acuză acum pe Donald Trump că 
încearcă să dea o lovitură de stat. Barack Obama spune 
surâzător pe un canal american de televiziune că, dacă va fi 
nevoie, armata americană îl va îndepărta pe Donald Trump: 
cuvinte identice cu cele citite de senilul și foarte coruptul Joe 
Biden pe teleprompter cu câteva săptămâni înainte. 

ție miliardarilor care acționează la scară planetară, banii 

Extrema stângă americană este folosită pentru a distruge 
țele, a dizolva poporul american sub un val de imigranți, a 

distruge micile întreprinderi independente prin închidere în 
numele COVID. Extrema stângă americană este folosită și la 

ții cuvântului, iar Primul Amendament este 
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În spatele senilului și foarte coruptului Joe Biden și a extremei 
stângi americane, au fost încheiate înțelegeri la scară planetară 
cu cei de la Davos, cu liderii UE și ai Chinei. 

Donald Trump era ultimul obstacol. Dacă el cade, noua ordine 
planetară se va instala într-un ritm accelerat, iar lumea 
occidentală va aluneca spre amurg, o anestezie for
eutanasie lentă. 

P.S. Știind că Stânga îi acuză pe toți cei care o incomodează de 
complotism, voi zice, pe de o parte, că sunt foarte ata
dreptul natural al ființelor umane, sunt foarte atașat de 
democrație în cadrul ei natural, de libertatea de a vorbi, de a 
gândi, de a alege, de a face afaceri, și sunt foarte ata
fapte. 

Inițiatorii Marii Resetări nu își ascund câtuși de puțin planurile, 
iar elementele disponibile care arată că o lovitură de stat este în 
desfășurare sunt zdrobitoare. 

Dacă mai mulți jurnaliști și-ar aminti că meseria lor este de 
informa și nu de a dezinforma, situația ar fi mai puțin gravă. 
editorial de Guy Millière în Dreuz  

Boris Johnson, Bill Gates şi Big Pharma 
vor să lanseze un program global de 
securitate a sănătăţii prin… vaccinare

         Bill Gates, după ce şi-a ascuns averea 
în spatele fundaţiei Bill şi Melinda Gates şi a pornit să se 
reinventeze, a descoperit vaccinurile.  

upă cum obişnuieşte să declare: „La fel cum atunci 
când eram la Microsoft vorbeam despre magia 
software-ului, acum vorbesc des

vaccinurilor”. O magie care serveşte la deturnarea conştiinţei 
oamenilor, obţinerea de profituri uriaşe pentru Big Pharma şi 
pentru a face paşi uriaşi către controlul totalitar al omenirii. Iar 
acolo unde este magie, nu este adevăr, căci magia se
inventat, virtual, mincinos, deformator. Adică, după Gates 
gura păcătosului… – , vaccinurile sunt magice, deci nu real 
folositoare celor mulţi. Ci numai magicienilor care conduc 
spectacolul de iluzionism şi magie. 

Boris Johnson, Bill Gates 

Prim-ministrul britanic Boris Johnson, criticat în prezent pentru 
impunerea unui alt lockdown bazat pe date discutabile, s

D
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și foarte coruptului Joe Biden și a extremei 
țelegeri la scară planetară 

Donald Trump era ultimul obstacol. Dacă el cade, noua ordine 
un ritm accelerat, iar lumea 

occidentală va aluneca spre amurg, o anestezie forțată și o 

ți cei care o incomodează de 
complotism, voi zice, pe de o parte, că sunt foarte atașat de 

țelor umane, sunt foarte atașat de 
ție în cadrul ei natural, de libertatea de a vorbi, de a 

nt foarte atașat de 

țiatorii Marii Resetări nu își ascund câtuși de puțin planurile, 
iar elementele disponibile care arată că o lovitură de stat este în 

ar aminti că meseria lor este de a 
și nu de a dezinforma, situația ar fi mai puțin gravă.  Un 

Boris Johnson, Bill Gates şi Big Pharma 
vor să lanseze un program global de 
securitate a sănătăţii prin… vaccinare 

cuns averea – companiile – 
în spatele fundaţiei Bill şi Melinda Gates şi a pornit să se 

La fel cum atunci 
când eram la Microsoft vorbeam despre magia 

ului, acum vorbesc despre magia 
”. O magie care serveşte la deturnarea conştiinţei 

oamenilor, obţinerea de profituri uriaşe pentru Big Pharma şi 
pentru a face paşi uriaşi către controlul totalitar al omenirii. Iar 
acolo unde este magie, nu este adevăr, căci magia se bazează pe 
inventat, virtual, mincinos, deformator. Adică, după Gates – 

, vaccinurile sunt magice, deci nu real 
folositoare celor mulţi. Ci numai magicienilor care conduc 

 

ministrul britanic Boris Johnson, criticat în prezent pentru 
impunerea unui alt lockdown bazat pe date discutabile, s-a 

întâlnit cu Bill Gates pentru a discuta despre implementarea 
unui program global de „securitate a sănătă
președinția britanică G7 pentru a accelera procesul.

Johnson s-a întâlnit cu Gates, împreună cu directorii executivi 
ai zece dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, 
pentru a planifica lansarea vaccinului pentru coronavirus.

Fiecare CEO a fost de acord să se angajeze să ofere un acces 
„echitabil” în întreaga lume la vaccin, atunci când acesta este 
gata. Johnson a declarat că oportunitatea oferită de pre
G7 în 2021 permite Marii Britanii să conducă un plan global de 
sănătate elaborat de Fundația Bill
parteneriat cu Wellcome Trust. 

Planul a fost dezvăluit de Gates la ONU în septembrie, unde a 
cerut restructurarea capacității Big Pharma de a produce 
„vaccinuri și tratamente”. Johnson a salutat efortul ca fiind o 
„nouă eră de colaborare pentru rezolvarea problemelor
„pregătirea pentru pandemie”, adăugând că va fi un „
cu adevărat global”. 

Prim-ministrul a spus că liderii mondiali ar fi fost necesar să 
țină cont de avertismentele lui Gates cu ani în urmă și că acum 
este nevoie să colaboreze cu funda
„repetarea a ceva de genul [Covid-19]

Gates a menționat că „lumea are nevoie de o strategie 
cuprinzătoare, o abordare coerentă a finan
miliarde de doze de vaccinuri, teste și medicamente
de monitorizare a noilor amenințări”. 

„Suntem norocoși că prim-ministrul Johnson a venit cu un plan 
inteligent de a face aceasta în Marea Britanie, iar funda
noastră va continua să lucreze cu guvernul său 
pentru a face din această strategie o realitate
Gates. 

Guvernul britanic se pregătește să lanseze vaccinul coronavirus 
la un nivel nemaiîntâlnit până acum, implicând armata la centre 
de vaccinare umane şi la arene, săli de sport 
comerciale. Planul respectiv a fost descris ca fiind „
mare efort logistic de la al Doilea Război Mondial

Gates a declarat anterior că lumea nu va reveni la normal până 
când „o mulțime de oameni” vor fi vaccinaţi cu un al doilea 
vaccin „super-eficient” împotriva coronavirusu
fi încă la mulţi ani de zile depărtare. 

Gates a prezis că „cel mai bun scenariu de caz
revenire la normal ar fi sfârșitul anului 2021, o dată care a fost 
anunţată sub rezerva „Noi încă nu știm dacă aceste vaccinuri 
vor reuși”. 

Miliardarul a sugerat, de asemenea, că guvernele este necesar 
să „imagineze” modalități de „reducere a neîncrederii în 
vaccin”, în lupta cu „teoriile conspiraţioniste
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întâlnit cu Bill Gates pentru a discuta despre implementarea 
unui program global de „securitate a sănătății”, folosind 

britanică G7 pentru a accelera procesul. 

a întâlnit cu Gates, împreună cu directorii executivi 
ai zece dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, 
pentru a planifica lansarea vaccinului pentru coronavirus. 

se angajeze să ofere un acces 
„echitabil” în întreaga lume la vaccin, atunci când acesta este 
gata. Johnson a declarat că oportunitatea oferită de președinția 
G7 în 2021 permite Marii Britanii să conducă un plan global de 

ția Bill și Melinda Gates în 

Planul a fost dezvăluit de Gates la ONU în septembrie, unde a 
ții Big Pharma de a produce 

și tratamente”. Johnson a salutat efortul ca fiind o 
re pentru rezolvarea problemelor” și 

”, adăugând că va fi un „demers 

ministrul a spus că liderii mondiali ar fi fost necesar să 
țină cont de avertismentele lui Gates cu ani în urmă și că acum 

să colaboreze cu fundația sa pentru a preveni 
19]”. 

lumea are nevoie de o strategie 
cuprinzătoare, o abordare coerentă a finanțării și fabricării a 

și medicamente; și o rețea 
 

ministrul Johnson a venit cu un plan 
inteligent de a face aceasta în Marea Britanie, iar fundația 
noastră va continua să lucreze cu guvernul său și cu alții 

tă strategie o realitate”, a adăugat 

ște să lanseze vaccinul coronavirus 
la un nivel nemaiîntâlnit până acum, implicând armata la centre 
de vaccinare umane şi la arene, săli de sport și centre 

a fost descris ca fiind „cel mai 
mare efort logistic de la al Doilea Război Mondial”. 

Gates a declarat anterior că lumea nu va reveni la normal până 
” vor fi vaccinaţi cu un al doilea 

eficient” împotriva coronavirusului, care ar putea 

cel mai bun scenariu de caz” pentru o 
șitul anului 2021, o dată care a fost 

știm dacă aceste vaccinuri 

Miliardarul a sugerat, de asemenea, că guvernele este necesar 
reducere a neîncrederii în 

teoriile conspiraţioniste” anti-vaccin. 
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Jaloane mai puțin cunoscute ale 

strategiilor unipolare 
 

 
Ing. Calistrat ATUDOREI 

 
          Analiza relațiilor internaționale actuale gravitează în 
jurul unei întrebări axiale: Va prevala obiectivul de 
unipolaritate hegemonică la care aspiră administra
Statelor Unite sau vom avea o lume a relațiilor multipolar
 

nii analiști (tot mai puțini) cred că SUA ar putea să
mențină avantajele dobândite după Războiul Rece și 
chiar să le consolideze. Alții (tot mai mulți) spun că 

avem deja o lume multipolară și că ascensiunea forțelor 
suveraniste este de neoprit. Există și opinii conform cărora 
însăși criza medicală cu care ne confruntăm de la sfârșitul 
anului trecut are potențialul de a influența, într
deocamdată greu previzibil, ordinea mondială.  
 

Fie că obiectivul Americii de a institui o ordine unipolară
fi împlinit sau nu, este esențial să observăm că statutul său de 
unică superputere nu a apărut spontan, prin surclasarea URSS 
în Războiul Rece, ci a fost rodul unei agende minu
cale. Iar această agendă unipolară își derulează strategiile ch
și în prezent. Voi indica în cele ce urmează câteva repere mai 
puțin cunoscute marelui public, ce lasă să se întrevadă că 
obiectivul hegemonic era urmărit și chiar planificat de strategii 
alianței Vestice încă de la începutul celui de-al Doilea Război 
Mondial. 

 
Deși istoria celui de-al Doilea Război Mondial pare să fi 

fost deja analizată și interpretată în detaliu de către experții 
comunității „statelor civilizate”, există multe observații, 
argumente și probe care răstoarnă versiunea „oficială”. Pare 
paradoxal, dar aceste elemente complexe, deosebit de 
importante și foarte bine documentate, pur și simplu nu sunt 
luate în considerare de mediul academic occidental.

 
Care au fost cauzele reale ale celui de-al Doilea Război 

Mondial? 
 
Versiunea oficială este neconvingătoare în a explica, de 

exemplu, „miracolul” trecerii Germaniei în doar cinci ani 
(1934-1939) din stadiul de națiune ruinată după Primul Război 
Mondial, cu imense datorii către statele co-
statutul de mare amenințare pentru întreaga lume, care ar fi 
generat aproape de una singură cel de-al Doilea Război 
Mondial și zeci de milioane de morți. Să nu uităm și că în acea 
perioadă majoritatea țărilor lumii erau serios afectate de criza 
economică pe care o cunoaștem ca „Marea Depresie”, car
derulat între 1929 și 1933. Era o conjunctură în care o 
fulminantă ridicare economică și militară a unei țări aproape 
paralizată de lipsuri nu părea deloc probabilă. Fără a intra în 
detalii pe această temă, menționez doar că numeroși istorici sau 
experți de renume precum Antony Sutton [1] în anii ’70, John 
Buchanan [2] în 2003 sau, mai nou, reputatul economist rus 
Nikolai Starikov [3] au indicat dovezi concrete, coerente 

U
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țin cunoscute ale 
 

ATUDOREI - Bucureşti 

țiilor internaționale actuale gravitează în 
jurul unei întrebări axiale: Va prevala obiectivul de 
unipolaritate hegemonică la care aspiră administrațiile 

țiilor multipolare?  

ști (tot mai puțini) cred că SUA ar putea să-și 
țină avantajele dobândite după Războiul Rece și 

ții (tot mai mulți) spun că 
și că ascensiunea forțelor 

și opinii conform cărora 
și criza medicală cu care ne confruntăm de la sfârșitul 

țialul de a influența, într-un mod 
 

Fie că obiectivul Americii de a institui o ordine unipolară va 
țial să observăm că statutul său de 

unică superputere nu a apărut spontan, prin surclasarea URSS 
în Războiul Rece, ci a fost rodul unei agende minuțios pusă la 

și derulează strategiile chiar 
și în prezent. Voi indica în cele ce urmează câteva repere mai 

țin cunoscute marelui public, ce lasă să se întrevadă că 
și chiar planificat de strategii 

al Doilea Război 

al Doilea Război Mondial pare să fi 
și interpretată în detaliu de către experții 

ții „statelor civilizate”, există multe observații, 
și probe care răstoarnă versiunea „oficială”. Pare 

radoxal, dar aceste elemente complexe, deosebit de 
și foarte bine documentate, pur și simplu nu sunt 

luate în considerare de mediul academic occidental. 

al Doilea Război 

neconvingătoare în a explica, de 
exemplu, „miracolul” trecerii Germaniei în doar cinci ani 

țiune ruinată după Primul Război 
-beligerante, la 

lume, care ar fi 
al Doilea Război 

și zeci de milioane de morți. Să nu uităm și că în acea 
țărilor lumii erau serios afectate de criza 

ștem ca „Marea Depresie”, care s-a 
și 1933. Era o conjunctură în care o 

și militară a unei țări aproape 
paralizată de lipsuri nu părea deloc probabilă. Fără a intra în 

ționez doar că numeroși istorici sau 
ți de renume precum Antony Sutton [1] în anii ’70, John 

Buchanan [2] în 2003 sau, mai nou, reputatul economist rus 
Nikolai Starikov [3] au indicat dovezi concrete, coerente și 

convergente ale susținerii lui Hitler de către anumite grupări 
financiar-bancare din Occident. Dacă ar fi a
întrebăm în aceste condiții: Cine a declanșat cu adevărat al 
Doilea Război Mondial? Și cu ce scop? Sunt, în mod evident, 
întrebări fundamentale, care dacă sunt luate în serios implică o 
reinterpretare a istoriei din ultimii 80 de ani. 

 
Potrivit autorilor mai sus indicați, dar și explicațiilor unor 

analiști prestigioși precum Zbigniew Brzezinski, Colin Gray 
sau George Friedman, resorturile dinamicii interna
înțelese mult mai ușor folosind cheia int
Din această perspectivă, scopul alian
lideri SUA și Marea Britanie) a fost 
acum 100 de ani - acela de a controla 
continentală a lumii). Iar pentru aceasta strategia d
instige cele două mari forțe ale Eurasiei, Rusia și Germania, să 
se lupte între ele. 

 
Foarte semnificativă în susținerea faptului că această 

strategie a fost realmente pusă în practică este declara
1941 a lui Hary Tuman (devenit ulteri
american de după război), făcută publică în 1972 de către 
York Times: „Dacă vedem că Germania câ
trebui să ajutăm Rusia; iar dacă Rusia câ
ajutăm Germania și, în acest fel, să-i lăsăm să se ucid
mulți dintre ei... ”. [4] 

 
Este de asemenea relevant că Statele Unite au intrat război 

în decembrie 1941, după atacul japonez de la Perl Harbour, dar 
au debarcat în focul luptei, în Normandia, abia spre sfâr
războiului, în iunie 1944, lăsând astfel Rusia să se lupte 
aproape de una singură cu Germania. În termenii realismului 
politic, tactica aliaților occidentali se numește „pasarea 
responsabilității” și a avut drept consecință tragică pierderea 
vieții a aproximativ 27 de milioane de ruși (di
milioane de civili) și a 7 milioane de germani (dintre care 2 
milioane de civili). În schimb, Statele Unite 
au pierdut împreună 650.000 de oameni (deci mult mai pu
pe tot parcursul războiului, luând în calcul toate teatre
operațiuni [5]. 

 
Council on Foreign Relations viza suprema

din 1939 
 
Am menționat anterior că planurile obținerii unei hegemonii 

mondiale datau chiar de la începutul  celui de
Mondial. Iată un document [6] care dovede
vorba despre un Memorandum elaborat de grupul strategic 
Council on Foreign Relations în perioada 1939
prezentarea introductivă a rezultatelor cercetării se men
existența a sute de studii efectuate pe diferite teme de 
securitate. O atentă examinare a acestor documente a fost 
realizată de experții Laurence Shoup și William Minter, care au 
concluzionat că strategiile elaborate de CFR vizau ca după 
război Statele Unite „să obțină o putere necontestată
aceasta se căuta o „limitare a oricărui exerci
din partea statelor care ar putea interfera cu interesele globale 
ale SUA. Iar în acest scop se aprecia că este nevoie de un 
program care să permită atingerea rapidă a „
militare și economice a Statelor Unite

actualitateactualitateactualitateactualitate    
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ținerii lui Hitler de către anumite grupări 
re din Occident. Dacă ar fi așa, merită să ne 

ții: Cine a declanșat cu adevărat al 
Și cu ce scop? Sunt, în mod evident, 

întrebări fundamentale, care dacă sunt luate în serios implică o 
i din ultimii 80 de ani.  

ți, dar și explicațiilor unor 
ști prestigioși precum Zbigniew Brzezinski, Colin Gray 

sau George Friedman, resorturile dinamicii internaționale pot fi 
țelese mult mai ușor folosind cheia interpretării geopolitice. 

Din această perspectivă, scopul alianței atlantiste (având ca 
și Marea Britanie) a fost – începând de cel puțin 

acela de a controla Heartland (Insula 
continentală a lumii). Iar pentru aceasta strategia de bază era să 

țe ale Eurasiei, Rusia și Germania, să 

ținerea faptului că această 
strategie a fost realmente pusă în practică este declarația din 
1941 a lui Hary Tuman (devenit ulterior primul președinte 
american de după război), făcută publică în 1972 de către New 

: „Dacă vedem că Germania câștigă războiul, ar 
trebui să ajutăm Rusia; iar dacă Rusia câștigă, ar trebui să 

i lăsăm să se ucidă cât mai 

Este de asemenea relevant că Statele Unite au intrat război 
în decembrie 1941, după atacul japonez de la Perl Harbour, dar 
au debarcat în focul luptei, în Normandia, abia spre sfârșitul 

astfel Rusia să se lupte 
aproape de una singură cu Germania. În termenii realismului 

ților occidentali se numește „pasarea 
ții” și a avut drept consecință tragică pierderea 

ții a aproximativ 27 de milioane de ruși (dintre care 16 
și a 7 milioane de germani (dintre care 2 

milioane de civili). În schimb, Statele Unite și Marea Britanie 
au pierdut împreună 650.000 de oameni (deci mult mai puțin) 
pe tot parcursul războiului, luând în calcul toate teatrele de 

Council on Foreign Relations viza supremația SUA încă 

ționat anterior că planurile obținerii unei hegemonii 
mondiale datau chiar de la începutul  celui de-al Doilea Război 
Mondial. Iată un document [6] care dovedește aceasta: este 

elaborat de grupul strategic 
în perioada 1939-1945. Încă din 

prezentarea introductivă a rezultatelor cercetării se menționează 
ța a sute de studii efectuate pe diferite teme de 

curitate. O atentă examinare a acestor documente a fost 
ții Laurence Shoup și William Minter, care au 

concluzionat că strategiile elaborate de CFR vizau ca după 
țină o putere necontestată”. Pentru 

limitare a oricărui exercițiu de suveranitate” 
din partea statelor care ar putea interfera cu interesele globale 
ale SUA. Iar în acest scop se aprecia că este nevoie de un 
program care să permită atingerea rapidă a „supremației 

a Statelor Unite”. [7] De remarcat că 
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documentul precizează că cercetările au fost finanțate de către 
Fundațiile Rockefeller și Carnegie. 

 
Acordul Bretton Woods a pus bazele hegemoniei 

financiare americane 
 
Încă dinainte de sfârșitul războiului, în iulie 1944, a avut loc 

o resetare fundamentală a sistemului financiar mondial. 
Inițiativa noului sistem a fost propusă prin Congresul de la 
Bretton Woods, în perioada 3—22 iulie 1944, la care au 
participat reprezentanții a 44 de state. Acordul a fost ratificat 
după război, în decembrie 1945. S-a hotărât atunci înființarea a 
două instituții financiare majore: Fondul Monetar Internațional 
și Banca Mondială. În numele stabilității și cooperării, 
economia mondială post-belică a fost structurată folosind ca 
etalon dolarul american. Integrarea internațională urma să fie 
asigurată de Sistemul Rezervelor Federale din Statele Unite 
(FED) prin conlucrarea cu filialele sale din toate țările 
membrilor semnatari. Banca-mamă din SUA și fiicele sale din 
celelalte țări au fost numite „Bănci Centrale”, iar coordonarea 
lor a fost preluată de FMI (secondată de BIS - Bank for 
International Settlements) [8]. Prin noul sistem financiar 
dolarul a devenit principala monedă de referință globală, adică 
numitorul comun al tuturor tranzacțiilor comerciale și al 
convertirii monedelor din unele în altele. De asemenea, dolarul 
a devenit și principalul mijloc de a stoca rezerve în bănci, adică 
a devenit moneda principală de rezervă valutară. Toate aceste 
operațiuni erau calculate prin echivalarea dolarului cu o 
anumită greutate-etalon de aur. Era, bineînțeles, mult mai ușor 
să faci afaceri cu dolari decât cu lingouri de aur. Dar pentru 
aceasta aurul din toate țările membre ale Acordului trebuia 
depozitat, ca garanție, în băncile FED din America. 

 
În condițiile din 1945, când Statele Unite erau cel mai puțin 

afectate de război și se bucurau de economia cea mai stabilă, a 
pune bazele noului sistem în America apărea ca un lucru logic 
și firesc. Numai că, treptat, evoluția evenimentelor a vădit 
interesul hegemonic al celor care emiteau (și încă o fac) 
dolarul.  

Iată, pe scurt, câteva consecințe deloc echitabile care rezultă 
din sistemul financiar bazat pe dolarul american: 

 
• Dependența de dolari a întregului Sistem financiar 

creează cerere (cumpărare) tot mai mare de dolari, ceea ce 
implică taxe și impozite plătite tot în dolari. Acest circuit 
conduce la un profit automat al celor care emit dolarii; 

• Banca Mondială și FMI împrumută în dolari, cu 
dobândă, iar datoriile în dolari, în marea majoritate a cazurilor, 
cresc fără posibilitate de rambursare; 

• Țările despre care „experții” Sistemului spun că au 
ajuns în incapacitate de plată își pierd gradat suveranitatea; 

• Dolarii nu sunt emiși sub autoritatea Guvernului SUA, 
ci de o grupare financiar-bancară privată, ai cărei membri au 
imunitate în fața Congresului SUA sau a tribunalelor; 

• Similar, monedele naționale din țările Acordului nu 
sunt emise sub autoritatea guvernelor alese, ci de Băncile 
Centrale, care se subordonează FMI și BIS, în numele 
„stabilității” și „independenței” sistemului financiar global; 

• Pentru a emite o monedă națională, Băncile Centrale 
trebuie să cumpere dolari (oferind bunuri fizice prin contracte 

guvernamentale) și apoi să convertească dolarii prin Bursa de 
Valori în monedă națională;  

• Din 1971 dolarii nu mai au acoperire în aur, ci sunt 
pur și simplu tipăriți sau emiși digital de către Sistemul 
Financiar Mondial;  

• Dolarul fără acoperire în aur (devenit fiat money sau 
floating currency) nu mai are acum un suport fizic, ceea ce lasă 
o mare libertate FED de a emite „din nimic” monedă, dar 
creează inevitabil inflație, deci devalorizarea monedei;  

• Din toate acestea profită copios organizațiile private 
care se mențin foarte discrete și care emit dolari virtuali 
acumulând în schimb beneficii concrete, materiale;  

• Să reținem așadar că profitul FED nu revine SUA ca 
entitate statală, cu atât mai puțin populației americane, care 
trăiește în condiții tot mai grele de inegalitate socială; 

• Orice tentativă din partea vreunui stat (regim 
guvernamental) de a ieși din această schemă a fost, sub diferite 
pretexte, aspru pedepsită de „comunitatea internațională” prin 
presiuni politice, intervenții militare sub flamura NATO, 
sancțiuni economice, oprobiu mediatic, etc. 

 
Refuzul lui Stalin de a semna Acordul Bretton Woods a 

declanșat Războiul Rece 
 
Puțină lume știe aspectul esențial că Iosif Stalin a refuzat să 

ratifice Acordul de la Bretton Woods. Ca urmare a directivelor 
sale, așa cum atestă un document emis de Consiliul de Miniștri 
al URSS în 28 februarie 1950, s-a hotărât: „Să se suspende din 
1 martie 1950 determinarea cursului rublei pe bază de dolar în 
relațiile cu valutele străine și să se stabilească acest curs în 
conformitate cu conținutul de aur al rublei”. [9]. 

 
Mai mult, Stalin a decis crearea Consiliului Economic de 

Ajutor Reciproc (CAER) unde tranzacțiile comerciale dintre 
membri erau decontate în ruble. El a pus practic în funcțiune un 
sistem economic paralel și concurent cu cel Vestic, la care 
treptat au început să adere chiar și țări capitaliste. Așa cum era 
de așteptat, ne-alinierea lui Stalin la sistemul financiar creat de 
Bretton Woods a trezit o puternică ostilitate din partea liderilor 
occidentali. Drept dovadă, dacă până atunci Stalin fusese privit 
cu simpatie de mediile politice și mediatice vestice, din acel 
moment el a început să fie descris prin termenii cei mai 
acuzatori de foștii săi aliați. Dată fiind miza uriașă a deținerii 
controlului finaciar, este important să reținem că acesta pare să 
fi fost punctul nodal de la care a început Războiul Rece. Este, 
de asemenea, relevant să observăm că la scurt timp după 
moartea lui Stalin (care nu pare să fi fost naturală), în 5 martie 
1953, noii conducători ai Uniunii Sovietice s-au aliniat la 
sistemul financiar vestic, devenit în cele din urmă global. 

 
Planul Marshall, un exemplu de altruism? 
 
Prin intermediul FMI și al viitoarei Bănci Mondiale (atunci 

numită Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
BIRD) Statele Unite şi-au oferit ajutorul financiar în 
reconstrucția și restructurarea Europei vestice. Acest ajutor 
financiar a fost implementat prin așa-numitul „Plan Marshall”, 
după numele generalului George Marshall, considerat părintele 
proiectului. Dincolo de retorica generoasă susținută oficial, 
Departamentul de Istorie al SUA o recunoaște deschis: Planul 
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Marshall a avut în principal rolul de a crea o uniune economică 
menită a fi „cea mai bună apărare împotriva comunismului în 
Europa de Vest”. [10]  

 
Aceeași concluzie o evidențiază și un studiu al lui William 

C. Cromwell, profesor la Universitatea americană de Servicii 
Internaționale, care arată că ajutorul acordat de administrația 
SUA s-a adresat doar formal tuturor statelor Europei. În 
realitate se urmărea susținerea particulară a statelor capitaliste, 
nu și a celor socialiste. Intitulat Non-Planul Marshall, 
Congresul și Uniunea Sovietică, studiul lui Cromwell 
reliefează că „Revizuirile contextuale ale originii Planului 
Marshall sugerează că factorii de decizie politică ai Americii au 
încercat să excludă Uniunea Sovietică, punând condiții pe care 
se așteptau că rușii le vor respinge”. [11] Și într-adevăr, rușii au 
respins colaborarea învederată de condițiile Planului Marshall, 
considerând planul o expresie a „imperialismului economic 
american”. 

  
Într-o lucrare publicată în 2017, istoricul Rene Girauld, fost 

preşedinte al Comisiei Internaţionale de Istorie a Relaţiilor 
Internaţionale, afirma că planul Marshall a fost mai degrabă „o 
armă economică”, deoarece prin intermediul său „piața de 
consum din Europa de Vest a fost pusă sub controlul SUA”. 
[12] Deschiderea Europei ca piață pentru abundența de produse 
americane a constituit, fără îndoială, un start de mare forță 
pentru viitoarele corporații multinaționale cu sediul în America.  

 
Totodată, așa cum este recunoscut și oficial, Planul 

Marshall a stat la baza înființării Comunității Europene 
(devenită Uniunea Europeană) și a Organizației Tratatului 
Nord-Atlantic (NATO), ca piloni ai „ordinii liberale”. 
Organizații despre care se poate afirma că, în special NATO, 
sunt și acum decisiv influențate de Washington. 

 
Controlul Europei Vestice prin grupările paramilitare 

Gladio 
 
Puțin cunoscut este de asemenea faptul că în timpul 

Războiului Rece țările Europei Vestice au fost ținute sub 
control de o anumită „strategie a terorii” prin intermediul unor 
organizații paramilitare subordonate NATO. Denumite generic 
Gladio, respectivele grupări efectuau „la momentul oportun” 
atentate teroriste ce erau atribuite apoi în mod fals grupărilor 
comuniste. În felul acesta, utilizând oprobiul public instigat de 
mass-media, comuniștii erau sistematic împiedicați să urce la 
putere. Documentația în acest sens este foarte elocventă și 
include numeroase rapoarte parlamentare sau dosare ale unor 
investigații judicare oficiale. Puși în fața acestor evidențe apare 
din nou întrebarea: „De ce aceste lucruri continuă să fie 
ignorate în versiunea oficială a istoriei chiar și în ziua de 
astăzi?”. Este vorba, oare, de adevăruri incomode (pentru unii) 
ale căror conexiuni se răsfrâng asupra unor organizații aflate 
azi la conducere și care decid ce trebuie să știm și ce nu? 

 
Pentru a oferi un indiciu relevant privind activitatea 

rețelelor Gladio, redau un pasaj din „Rezoluția privind cazul 
Gladio” emisă de Parlamentul European în data de 22 noiembrie 1990: 

 
Parlamentul European, 

a. Având în vedere descoperirea de către mai multe guverne 
europene a existenței de 40 de ani a unui serviciu secret 
clandestin și a operațiunilor armate ale unei organizații în mai 
multe state membre ale Comunității; 

b. Întrucât de peste 40 de ani această organizație a evitat 
toate controalele democratice și a fost condusă de serviciile 
secrete ale statelor în cauză, în colaborare cu NATO; 

c. Temându-ne de pericolul că astfel de rețele clandestine 
să fi putut interveni ilegal în afacerile politice interne ale 
statelor membre și poate încă o fac; 

d. Întrucât, în anumite state membre, serviciile secrete 
militare (sau ramuri necontrolate ale acestora) au fost 
implicate în cazuri grave de terorism și criminalitate, după 
cum reiese din diverse anchete judiciare; 

e. Întrucât aceste organizații au operat și continuă să 
opereze complet în afara legii, dat fiind că acestea nu fac 
obiectul niciunui control parlamentar și de multe ori chiar şi 
cei care dețin cele mai înalte poziții guvernamentale și 
constituționale au susținut că au fost ținuţi în întuneric cu 
privire la aceste aspecte; 

(Parlamentul European) 
Condamnă crearea clandestină a rețelelor manipulative și 

operaționale și solicită o investigație completă asupra naturii, 
structurii, scopurilor și tuturor celorlalte aspecte ale acestor 
organizații clandestine cu privire la orice utilizare incorectă 
pentru a interfera ilegal în afacerile politice interne ale țărilor 
în cauză, cu privire la problema terorismului în Europa și la 
posibilul complot al serviciilor secrete ale statelor membre sau 
al țărilor terțe; 

2. Protestează cu fermitate față de asumarea de către un 
anumit personal militar american din SHAPE și din NATO a 
dreptului de a încuraja înființarea în Europa a unei rețele de 
informații și operațiuni clandestine.... [13] 

 
Strategia de încercuire a Rusiei 
 
Revenind la cheia geopolitică de analiză, se consideră că 

statele care înconjoară „pivotul continental” și care formează 
un fel de brâu (Rimland) în jurul Rusiei, au o importanță 
esențială în strategia de control a masei centrale continentale. 
Se poate constata cu ușurință că toate țările din așa-numitul 
Rimland au fost și sunt vizate de alianța atlantistă: țările baltice 
(Lituania, Letonia, Estonia), Belarus, Ucraina, România, 
Moldova, Siria, Irak, Iran, Afganistan... 

 
În pofida a ceea ce se susține în versiunea occidentală, 

Afganistan, de exemplu, a constituit în timpul Războiului Rece 
exact o poartă prin care URSS a fost provocată de SUA să se 
implice într-un război de uzură care a slăbit mult puterea 
economică a Uniunii Sovietice. Versiunea vestică a narațiunii 
este că în anul 1979 URSS a invadat Afganistanul din 
considerente expansioniste și imperialiste. Pentru a afla cum au 
stat cu adevărat lucrurile este foarte util interviul acordat în 
1998 săptămânalui francez Le Nouvel Observateur, de către 
Zbigniew Brzezinski, strategul președintelui din acea vreme al 
Statelor Unite, Jimmy Carter. Esența o aflăm chiar din titlu: 
Brzezinski: «Da, CIA a intrat în Afganistan înaintea rușilor». 
Brzezinski însuși relatează cum i-a explicat președintelui Carter 
că „acest ajutor (al CIA pentru rebelii afgani, n.n.) va induce o 
intervenție militară a URSS”. Ca urmare, Carter a aprobat în 
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data de 3 iulie 1979 sprijinirea rebelilor printr-o operațiune 
secretă a CIA. Brzezinski a admis foarte direct în interviu că 
respectiva operațiune „a avut efectul de a atrage Rusia în 
capcana afgană” [14], ceea ce s-a și petrecut cu șase luni mai 
târziu, în decembrie 1979.  

 
Informațiile sunt confirmate de însuși șeful CIA din acea 

perioadă, Robert M. Gates, în lucrarea sa Povestea unui insider 
despre cinci președinți și cum au câștigat Războiul Rece.  

Încă o confirmare vine din cercetările realizate de Jan 
Goldman, expert internațional în probleme de securitate și 
profesor în cadrul Universității Georgetown. Goldman a 
estimat că „între 1979 și 1992 Statele Unite au furnizat aproape 
trei miliarde de dolari mujahedinilor”. El mai precizează că „au 
fost antrenați cu finanțare americană 80.000 de rebeli afgani”. 
[15] 

 
O altă ilustrare a strategiei de „îndiguire” a Rusiei în zona 

Rimland o constituie cazul Ucrainei. Chiar și la o investigație 
sumară a intervențiilor americane din ultimii ani în Ucraina, 
constatăm că doar în perioada 2002-2004 administrația Bush a 
cheltuit peste 65 de milioane de dolari pentru a sprijini opoziția 
pro-vestică din această țară. [16] Sau că din 1991 până în 2014 
(exact anul izbucnirii la Kiev a Maidanului și a „Revoluției 
Portocalii”) SUA au „investit” în Ucraina cinci miliarde de 
doalari pentru „promovarea democrației”, potrivit Secretarului 
de Stat din acea vreme, Victoria Nuland. [17] La scurt timp 
după Nuland, Brzezinski a spus-o mai direct: „Vestul (mai 
exact America) ar trebui să înarmeze Ucraina”. [18]  

 
Există nenumărate declarații sau informații publice de acest 

gen cu privire la orice altă „țintă” pe care America a ales în 
mod strategic să o „democratizeze” cu forța. Cam toate merg pe 
același calapod. Să mai oferim un exemplu, de data aceasta 
vizând tentativa de cucerire și control a Siriei. În anul 2013 
senatorul Rand Paul declara că majoritatea colegilor săi din 
Senatul SUA tocmai votaseră să înarmeze rebelii sirieni aliați 
cu gruparea teroristă al-Qaeda. Rebelii erau catalogați 
manipulator ca reprezentând „opoziția democratică” față de 
guvernul „dictatorial” al lui Bashar al-Assad. [19] 

 
Metodele de avansare politică, economică și militară a 

alianței atlantiste în jurul Rusiei  au recurs la întreaga gamă de 
strategii militare și paramilitare: de la sprijinirea grupărilor de 
rebeli (finanțare, antrenare, inclusiv salvare de pe câmpul de 
luptă); răsturnări de regim prin lovituri de stat; instigarea unor 
așa-zise „revoluții”; sancțiuni economice devastatoare, menite 
să îngenuncheze voința și demnitatea națiunilor vizate. 
Pretextul favorit pentru avansarea NATO spre Federația Rusă 
este acela că America ar apăra - din altruism și responsabilitate 
- lumea de „amenințarea rusă”. Este o motivație ridicolă, 
desigur, în condițiile în care nu Rusia și-a amplasat sute de 
baze militare în afara granițelor, ci SUA, iar bugetul militar 
american este de cel puțin 10 ori mai mare decât cel al Rusiei. 
Cine amenință pe cine? De asemenea, să avem în vedere că 
SUA au ieșit în mod unilateral din tratate precum cel al 
Rachetelor Balistice (ABM) sau cel al Forțelor Nucleare 
Intermediare (INF) cu motivul evident de a avea libertatea să 
escaladeze cursa înarmărilor cu arme care nu ar fi putut fi 
acceptate de condițiile tratatelor de securitate colectivă. 

 
Obiectivul hegemonic în documente oficiale 
 
Începând cu anul 1992, după încheierea Războiului Rece, 

administrațiile americane nu s-au mai ferit să recunoască public 
că urmăresc supremația globală.  

 
New York Times a publicat în anul 1992 textul unei 

directive elaborată de strategul principal de atunci al 
Pentagonului, Paul Wolfowitz, în care se afirmă că: „Primul 
nostru obiectiv este acela de a împiedica reapariția unui nou 
rival, fie pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, fie în altă parte, 
care să reprezinte vreo amenințare de tipul celei aduse anterior 
de Uniunea Sovietică”. [20] 

 
În Raportul Strategiei Naționale de Securitate, publicat în 

septembrie 2002, Pentagonul a continuat să susțină că „SUA ar 
trebui să facă tot posibilul pentru a-și menține poziția de unică 
Superputere, menținând o capacitate militară care să fie cu mult 
înaintea potențialilor rivali, astfel încât acele state să nu mai 
încerce să concureze”. [21] Sau că „Prezența militară 
americană în afara granițelor este unul dintre cele mai profunde 
simboluri ale angajamentului SUA față de aliații și prietenii 
săi”. Așa să fie, oare? Cele peste 800 de baze militare 
americane au fost amplasate în toată lumea după ce, adeseori, 
armatele SUA au provocat adevărate dezastre în respectivele 
regiuni, cum ar fi cele din Serbia, Irak, Libia, etc.  

 
În Strategia Națională emisă în 2018 (valabilă în principiu 

până în 2021) se specifică: „SUA urmărește să rămână puterea 
militară preeminentă în lume, asigurând menținerea echilibrului 
puterii în favoarea noastră și avansând o ordine internațională 
care să conducă cel mai mult la securitatea și prosperitatea 
noastră”. [22] Așadar SUA pozează în „Jandarm Mondial”, 
susținând că menține dreptatea în lume, dar în realitate caută să 
orienteze lucrurile în interesul său?  

 
Un document făcut public de Rand Corporation anul trecut 

prezintă foarte transparent planurile Americii pentru a 
„sechestra Rusia”. Intitulat „Extending Russia. Competing 
from Advantageous Ground” (în traducere „Sechestrarea 
Rusiei. Concurând de pe un teren avantajos), strategiile 
elaborate se referă la descrierea unor căi prin care SUA să se 
opună Rusiei în conjuncturi ce ar aduce avantaje Statelor Unite. 
Trebuie spus că Rand Corporation este un think-tank american 
finanțat direct de guvernul SUA, dar care primește fonduri și de 
la organizații private, corporații și mai multe universități. 
Obiectivul declarat al Rand este acela de a efectua activități de 
cercetare și analiză pentru forțele armate ale Statelor Unite. 
După cum puteți citi chiar de pe site-ul organizației, rezultatele 
cercetării în chestiunea „sechestrării Rusiei” se referă, de 
exemplu, în Capitolul 4, la „Oferirea unui ajutor letal 
(furnizarea de mijloace cu efecte letale, n.n.) Ucrainei”, 
„Creșterea suportului oferit rebelilor sirieni”, „Promovarea unei 
schimbări de regim în Belarus”, „Exploatarea tensiunilor din 
Caucazul de Sud”, „Reducerea influenței Rusiei în Asia 
Centrală”, „Înfruntarea prezenței rusești în Moldova”. În 
Capitolul 8 recomandările se referă la „Mărirea forțelor de 
uscat ale SUA și NATO în Europa” sau „Investirea în noi 
capabilități de a manipula percepțiile de risc ale rușilor”. Încă 
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din prefață, autorii cercetării admit că unul dintre scopurile 
urmărite a fost acela de a „determina regimul (Federației Ruse, 
n.n.) să-și piardă prestigiul și influența internă și / sau 
internațională”. [23] 

 
Cu ce drept sunt inițiate astfel de acțiuni cu un grad invaziv 

revoltător, pe care strategii americani le mai fac, culmea, și 
publice? Ce s-ar fi întâmplat dacă Rusia sau orice alt stat ar fi 
elaborat și publicat astfel de strategii de subminare a Americii? 
Cum rămâne cu tratatele internaționale, care stabilesc 
principiile neamestecului în treburile ale altor state? 

 
Ce spun tratatele de drept internațional 
 
În Carta ONU, Capitolul 1, Articolul 4, se specifică: „Toate 

statele membre trebuie să se abțină în relațiile lor internaționale 
de la amenințarea cu forța sau de la utilizarea forței împotriva 
integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui alt 
stat”. [24] 

 
Rezoluțiile ONU au stabilit de asemenea, în mod repetat, că 

intervențiile unui stat în treburile altui stat sunt complet 
interzise. Iată, de exemplu, indicația precisă a unei rezoluții din 
1965: „Niciun stat nu are dreptul să intervină, direct sau 
indirect, pentru niciun motiv, în afacerile interne sau externe 
ale altui stat”. În aceeași rezoluție a fost ferm stabilit și faptul 
că nu este permisă „utilizarea niciunui fel de metode economice 
sau politice pentru coerciția altui stat” și nici „răsturnarea prin 
violeță a regimului altui stat”. [25] 

 
Același tip de formulări – în fond firești și de bun simț - 

sunt reluate și nuanțate în nenumărate alte rezoluții ale ONU. 
Știm însă că deciziile de punere în practică prin măsuri de 
coerciție a frumoaselor principii teoretice se pot lua doar în 
Consiliul de Securitate al ONU, unde este nevoie de 
unanimitate în votul celor cinci membri permanenți (Franța, 
Marea Britanie, China, Rusia și Statele Unite). Având în vedere 
că chiar și un singur veto atrage blocarea acțiunilor Consiliului, 
înțelegem de ce puterea ONU a fost comparată cu cea a unui 
tigru fără dinți... 

 
Cine conduce de fapt lumea? 
 
Consider că este foarte important să subliniez încă o dată că 

aceste planuri și strategii de obținere a unei ordini 
internaționale unipolare nu reflectă sub nicio formă opinia sau 
intențiile populației Statelor Unite. Dimpotrivă, există mulți 
americani curajoși care demască imperialismul propriului stat și 
i se opun cu toată puterea. Chiar și unii președinți americani au 
atras atenția că anumite interese dictate de organizații „din 
umbră” au devenit periculos de influente și agresive pe plan 
mondial. Au rămas antologice declarațiile unora dintre ei, cum 
ar fi cea despre „complexul militar-industrial” (Eisenhoover), 
despre „Sistem” (Kennedy), sau despre așa-numitul „Deep 
State” (Trump).  

 
Redau aici doar declarația președintelui John Kennedy cu 

privire la modalitățile prin care se pare că lucrează din umbră 
acest Sistem globalist și subversiv:  

 

Ne opunem în întreaga lume unei conspirații monolitice și 
nemiloase care se bazează în primul rând pe mijloace ascunse 
pentru extinderea sferei sale de influență – pe infiltrare în loc 
de invazie, pe subversiune în loc de alegeri, pe intimidare în loc 
de alegeri libere, pe gherile nocturne în locul unor armate la 
lumina zilei. Este un sistem care a consacrat resurse umane și 
materiale imense în construirea unei mașinării bine închegate, 
extrem de eficiente, care combină operațiuni militare, 
diplomatice, de informații, economice, științifice și politice. 
[26] 

 
Conduce cu adevărat guvernul SUA aceste strategii de 

obținere a unipolarității? Se modifică ele în vreun fel prin 
schimbarea președinților de la Casa Albă? Poate că, așa cum au 
dat de înțeles președinții menționați mai sus, evenimentele 
majore pe plan mondial sunt direcționate de grupări trans-
naționale care preferă să rămână „discrete”. 

 
În orice caz, este clar că în prezent asistăm la confruntarea 

fățișă dintre acest Globalism Unipolar (care urmărește 
instituirea unei Noi Ordini Mondiale) și forțele naționaliste care 
caută atingerea unei Ordini Multipolare, bazate pe colaborare 
echitabilă și respect reciproc între state. După toate aparențele, 
foarte curând vom vedea în ce parte se înclină balanța. 
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Simpozionul  ştiintific „Grigore 
Cobâlcescu”,  din cadrul  

Departamentului de Geologie al Facultăţii 
de Geografie şi Geologie din Iaşi

 
 

Prof. dr. Vicu MERLAN 
 
       În contextul crizei sanitare mondiale Covid 19
an, Simpozionul s-a desfăşurat on line, pe data de 31 
octombrie 2020,  pe platforma CISCO WEBEX,  în cadrul  
Departamentului de Geologie al Facultăţii de Geografie şi 
Geologie din Iaşi. 

uvântul de deschidere l-a avut prof. Viorel Ionesi, 
moderator: Prof. dr. Crina MICLĂUȘ, secretar: Ing. 
geol. drd. Sergiu LOGHIN. 

În cadrul acestui simpozion au susţinut comunicări ştiinţifice:

- Ovidiu Gabriel IANCU, ȘTEFAN MICLE, unul din 
primii profesori de mineralogie din învă
ieșean, 200 de ani de la naștere; 

- Rașid BURTIEV,  Modelul analizei factoriale în 
cercetări macroseismice;  

-  Vladlen CARDANET, Evaluarea parametrilor 
cutremurelor istorice din regiunea Carpatică pe baza 
câmpului macroseismic; 
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României în contextul explorării globale;
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centrală, model structural 3D;
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URSACHI, A deinothere in the Late Miocene of the 
Scythian Platform at Pogana (Vaslui County);

- Elena-Ionela PĂUN, Bogdan Gabriel RĂŢOI, Mihai 
BRÂNZILĂ, Bogdan HAIDUC, Vicu MERLAN, 
Acerorhinus sp. (Perissodactyla, Mammalia) from the 
Meotian deposits of Rusca, Vaslui County (Moldavian 
Platform);  

- Dumitru Daniel BADEA, Bogdan Gabriel RĂ
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-  Crina MICLĂUȘ, Anca SESERMAN,
siphonalis în Formațiunea de Bisericani din Pânza de 
Vrancea (Neamț);  
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       Fiecare participant şi-a adus contribuţia la descoperirea, 
aprofundarea şi cunoaşterea unor noi aspecte ştiinţifice din 
domenii de specialitate telurică, identificând fenomene sau 
specii de plante sau animale dispărute în vremurii 
imemoriabile, aspecte care vor contribui la identificarea şi 
cristalizarea unor noi segmente din istoria geologică a 
Pământului. 

Puncte și arii de interes 
paleontologic din jud. Vaslui 
propuse pentru protejare

 
 
Dr. Laurențiu URSACHI - Muzeul 

Bârlad, Secția de Științele N
 
 

         Cercetările paleontologice de teren realizate în 
Podișului Bârladului în perioada 2004-2019 au avut în 
vedere, atât localități fosilifere cu vertebrate continentale 
miocene semnalate în lucrările de specialitate prin 
cercetările anterioare, dar și zone în care nu au fost 
identificate până acum aflorimente cu poten
dar în care în mod evident, acestea există. 

entru investigațiile paleontologice de teren obiectivele 
prioritare au fost așa numitele “nisipării”, t
se încadrează micile exploatări aferente a

care aprovizionează cu pietrişuri şi nisip lucrările de construc
locale. Astfel de “nisipării” și ”pietrării” sunt prezente în 
întreaga Moldovă, dar ele abundă în Podișul Bârladul
unde geomorfologia specifică a versanţilor de cueste 
contrastante, au permis deschiderea relativ ușoară a unor astfel 
de exploatări. Din carierele de acest fel s-au colectat numeroase 
elemente scheletice care documentează asociații d
continentale specifice Miocenului superior din aflorimente 
precum: punctul ”La Nisipărie” din satul Draxeni, com. 
Rebricea, punctul paleontologic ”Crețești – Dobrina 1” din 
localitata Satul Nou, com. Crețești, punctul „Cariera Pogana” 
din satul omonim și  punctul ”La Chircă”, satul și respectiv 
com. Gherghești. 
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a adus contribuţia la descoperirea, 

aprofundarea şi cunoaşterea unor noi aspecte ştiinţifice din 
domenii de specialitate telurică, identificând fenomene sau 
specii de plante sau animale dispărute în vremurii 

pecte care vor contribui la identificarea şi 
cristalizarea unor noi segmente din istoria geologică a 

teres 
paleontologic din jud. Vaslui 
propuse pentru protejare 

Muzeul Vasile Pârvan 
Științele Naturii 

Cercetările paleontologice de teren realizate în 
2019 au avut în 

ți fosilifere cu vertebrate continentale 
miocene semnalate în lucrările de specialitate prin 

și zone în care nu au fost 
identificate până acum aflorimente cu potențial fosilifer, 

țiile paleontologice de teren obiectivele 
șa numitele “nisipării”, termen în care 

se încadrează micile exploatări aferente așezărilor rurale, 
care aprovizionează cu pietrişuri şi nisip lucrările de construcție 

și ”pietrării” sunt prezente în 
șul Bârladului, acolo 

unde geomorfologia specifică a versanţilor de cueste și litologii 
șoară a unor astfel 

au colectat numeroase 
ții de vertebrate 

continentale specifice Miocenului superior din aflorimente 
precum: punctul ”La Nisipărie” din satul Draxeni, com. 

Dobrina 1” din 
țești, punctul „Cariera Pogana” 

și  punctul ”La Chircă”, satul și respectiv 

Pornind de la o astfel de premiză, am considerat că: este 
motivat să realizăm o inventariere a punctelor din care a fost 
colectat material paleontologic ilustrativ pentru intervalul 
geologic studiat. 

1. Repertoriul localităților fosilifere din zona 
studiată 

Enumerarea punctelor fosilifere a fost realizată după un 
model propus de Codrea (2000), însă s
modificări determinate de specificitatea datelor studiate.

Astfel, pentru fiecare localitate vasluiană pe teritoriul 
cărora sau descoperit puncte sau situri fosilifere cu vertebrate 
continentale sunt prezentate următoarele informaţii: numărul de 
ordine al localităţilor şi denumirea punctului sau a sitului 
fosilifer, urmate de aliniatele a. -taxonii descrişi; b. 
descoperire, epoca de recoltare, colecţia în care se regăseşte 
materialul; c. - referinţe bibliografice; d. 
observaţii personale. 

Localizarea cartografică a punctelor şi siturilor 
paleontologice din jud. Vaslui (Fig.1). 

 
Fig. 1. Harta geologică a zonei de cecetare cu distribu
(Sursa: Harta Geologică a Românie 1:200.000, Foaia Bârlad. Modificată 

adăugită de: Adrian Andrei și Ursachi Laurențiu, 2016)
 

1. Mânzaţi (com. Ibăneşti). Punctul de colectare al 
scheletului necunoscut. 
„Mânzaţi 1”. 
a. Deinotherium proavum 

(= “D. gigantissimum, ȘTEFĂNESCU, 1895”).
b. Ştefănescu (1890 - 1893). Muzeul de Istorie 

Naturală “Grigore Antipa” din Bucureşti.
c. Ştefănescu (1891, 1896).
d. Meoţian. 
e. Revizuire taxonomică  după Codrea (1994) şi 

Codrea et al. (2015).  
După informațiile preluate de la Vasile Dingă din loc. 

Gherghești (profesor de biologie la şcoala gimnazială din 
localitate, în prezent pensionar), locul de colectare al 
scheletului s-ar afla pe dealurile din partea vestică a satului. 
Profesorul a precizat faptul că, “în tinere
localnic din Mânzați, veteran din Primul Război Mondial, care 
i-a spus: “în perioada anilor 1850 – 
din zonă erau afectați de alunecări de teren şi, într
alunecare a fost descoperit scheletul deinotherului”. Însă, 
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Pornind de la o astfel de premiză, am considerat că: este 
motivat să realizăm o inventariere a punctelor din care a fost 
colectat material paleontologic ilustrativ pentru intervalul 

ților fosilifere din zona 

Enumerarea punctelor fosilifere a fost realizată după un 
model propus de Codrea (2000), însă s-au operat și unele 
modificări determinate de specificitatea datelor studiate. 

fiecare localitate vasluiană pe teritoriul 
cărora sau descoperit puncte sau situri fosilifere cu vertebrate 
continentale sunt prezentate următoarele informaţii: numărul de 
ordine al localităţilor şi denumirea punctului sau a sitului 

taxonii descrişi; b. - autor 
descoperire, epoca de recoltare, colecţia în care se regăseşte 

referinţe bibliografice; d. - vârsta geologică; e. - 

Localizarea cartografică a punctelor şi siturilor 
 

 

Fig. 1. Harta geologică a zonei de cecetare cu distribuția punctelor fosilifere 
(Sursa: Harta Geologică a Românie 1:200.000, Foaia Bârlad. Modificată și 

și Ursachi Laurențiu, 2016) 

. Ibăneşti). Punctul de colectare al 

Deinotherium proavum EICHWALD, 1835 
ȘTEFĂNESCU, 1895”). 

1893). Muzeul de Istorie 
Naturală “Grigore Antipa” din Bucureşti. 

896). 

Revizuire taxonomică  după Codrea (1994) şi 

țiile preluate de la Vasile Dingă din loc. 
ști (profesor de biologie la şcoala gimnazială din 

localitate, în prezent pensionar), locul de colectare al 
ar afla pe dealurile din partea vestică a satului. 

Profesorul a precizat faptul că, “în tinerețe a discutat cu un 
ți, veteran din Primul Război Mondial, care 

 1900 versanții dealurilor 
ți de alunecări de teren şi, într-o astfel de 

alunecare a fost descoperit scheletul deinotherului”. Însă, 
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cercetările de teren realizate în satul Mânzaţi nu au comfirmat 
această ipoteză. 

„Mânzaţi 2”. Nisipăria din partea sudică a 
satului Mânzați. 
a. Dihoplus  sp. BRANDT. Schelet incomplet. 
b. Sava Milan Gabriel, 2006. Colecţie 

particulară. 
c. Codrea V.A., Sava Milan G. (2011). 
d. Kersonian. 
e. Nu se cunoaşte starea actuală de conservare 

al elementelor scheletice colectate. 
2. Zorleni (com. Zorleni) 

a. Gazella brevicornis ROTH et WAGNER. 
b. Simionescu, 1904. UAIC. 
c. Simionescu,1904; Codrea et al., 2011; 

Turculeţ şi Brânzilă, 2012. 
d. Meoţian. 
e. Fosilele au fost descoperite la săparea unei 

fântâni în curtea orfelinatului din localitatea Zorleni. 
3. Tutova (com. Tutova). 

a. Mastodon (= Tetralophodon) longirostris 
KAUP; 

b. Simionescu , 1904. UAIC. 
c. Simionescu (1904), Turculeţ şi Brânzilă 

(2012). 
d. Ponţian. 
e. Mastodon (= Zygolophdon) borsoni 

CROIZET et JOBERT, după Athanasiu (1909). 
4. Rafăila (com. Todireşti) 

a. „Aceratherium austriacum PETERS”, 
(fragment premolar superior). 

b. David,1915. 
c. David (1915), Sevastos (1922), Barbu (1930), 

Văscăuţanu (1932), Macarovici (1937, 1938a, 1958), 
Macarovici şi Turculeţ (1972), Codrea (2000). 

d. După Sevastos, Meoţian; după David, 
Sarmaţian inferior; după Macarovici şi Turculeţ, Chersonian. 

e. Determinarea a fost contestată de Sevastos 
(1922) şi Macarovici (1937, 1938a, 1958) care presupun că ar 
fi vorba de A. incisivum. O analiză detaliată a fosilei sub 
aspectul încadrării taxonomice este realizată de Codrea (2000) 
în lucrarea Rinocerii şi tapirii terţiari din România, pg. 123. 
Autorul evidenţiază starea precară de conservare a jugalului şi 
precizează faptul că, „absenţa ectolofului îngreunează 
considerabil nu dor determinarea, dar şi posibilitatea stabilirii 
cu certitudine a poziţiei premolarului în şirul dentar”. De 
asemenea, pe baza morfologiei şi a dimensiunilor reduse ale 
dintelui, premolarul în discuţie se apropie mai mult de A. 
simiorrense, decăt de A. incisivum. 

5. Fundu Văii, Ruseni-Plopana (jud. Bacău). Cariera 
Fundul Văii. 

a. „Rhinoceros pachygnatus (Aceratherium 
incisivum, după Macarovici), Hipparion gracile, Tragoceras 
leskewitschi, Gazella brevicornis, G. Deperdita var. Caprina”, 
(listă după Macarovici, 1960) şi moluşte de apă dulce, (Codrea, 
2000). 

b. Sevastos ,1922, UAIC Iaşi. 
c. Macarovici (1937, 1955, 1960, 1978),  

Macarovici & Jeanrenaud (1958), Barbu & Alexandru (1959), 

Jeanrenaud (1961, 1969, 1971), Saraiman (1966), Ghenea & 
Ghenea (1968), Macarovici & Turculeţ (1972). 

d. Meoţian (MN 10). 
e. Codrea (2000,) face următoarele observaţii: 

„Sevastos a determinat iniţial aceste fosile drept Rhinoceros 
pachygnatus, determinare reluată ulterior de Macarovici, care 
considera eronată şi semnalarea de Rhinoceros schleiermacheri 
din acest zăcământ. Întreg materialul a fost atribuit de 
Macarovici speciei de A. incisivum. Fosilele nu au putut fi 
regăsite în colecţie”. 

6. Giurcani (com. Găgeşti). 
„Giurcani 1” 
a. „Gazella deperdita GAUDRY, Hipparion 

gracile KAUP” 
b. Macarovici (1937), UAIC. 
c. Macarovici (1937), Turculeţ şi Brânzilă 

(2012) 
d. Meoţian; 
e. Hipparion gracile KAUP (= H. moldavicum 

GROMOVA, după Macarovici, 1967). 
„Giurcani 2”. 
a. „A. incisivum”. 
b. Macarovici (1938), UAIC. 
c. Macarovici (1938a şi 1938b, 1960), Codrea 

(2000). 
7. Hălăreşti (com. Iana) 

a. „Zygolophodon turicensis; Mastodon sp.” 
b. Nu se cunoaşte autorul descoperirii, MVPB, 

Fig. Pl. 
c. Macarovici,1965. 
d. Kersonian + Meoţian 
e. În prezent, satul Hălăreşti a înglobat 

locuinţele din Satul Nou. În perioada interbelică, acestă aşezare 
rurală (Satul Nou) purta denumirea de „6 Martie”. Macarovici, 
în 1960 precizează: “aici este locul să semnalăm că în nisipurile 
superioare (de deasupra alt. de 200 m) de la Nord de Hălăreşti 
(la Satul Nou) s-a găsit foarte recent, la săparea unei nisipării 
pe coasta de nord a dealului Gorgan o mandibulă cu 2-3 molari 
de Mastodon sp. (? turicensis)  Schinz.”. În colecția muzeului 
bârlădean există un molar de Z. turicensis, dar nu este 
consemnat şi locul de colectare. 

8. Siliştea (com. Iana) 
a. Platybelodon sp. (Conobelodon, după ultimele 

revizuiri nepublicate) 
b. Ilie Chiriţă, 1964, MVPB. 
c. Codrea şi Ursachi (2007). 
d. Meoţian. 
e. Defensă inferioară stângă (fragment median). 

Fosilă unică în România. 
9. Şişcani (com. Hoceni). 

a. Tetralophodon longirostris (mandibule 
fragmentare) 

b. MMHus. 
11. Duda - Epureni (com. Epureni) 

a. Mammut borsoni, (maxilar) 
b. MMHus. 

12. Polocin (com. Pogoneşti), Punctul „La Stână” 
a. Mammut sp. (defensă - fragment median) 
b. Ursachi, 1998. MVPB. 
c. Fosilă nepublicată. 
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d. Necunoscută.  
e. Piesă remaniată în albia majoră a râului 

Tutova. 
13. Draxeni (com. Rebricea), punctul “La Nisipărie”. 

a. Testudo indet, Tetralophodon longirostris 
KAUP 1832, Aceratherium incisivum KAUP, Hippotherium sp. 
(cf. H. primigenium  VON MEYER),  Lagomeryx flerovi 
LUNGU, 1968. 

b. Ursachi, 2006. MVPB. 
c. Codrea şi Ursachi (2007). 
d. Bessarabian. 
e. Lucrările pentru excavare a nisipurilor 

continuă şi totodată, observaţiile de teren în scopul completării 
colecţiei de la Draxeni. 

14. Pogana (com. Pogana), “Cariera Pogana”) 
a. Chilotherium sp.,  Hippotherium sp., 

Ancylotherium pentelicum. 
b. Bejan D., Ursachi L., 2010. MVPB. 
c. Codrea et al. (2011), Codrea Vlad et al.( 

2019). 
d. Meoțian.   
e. Lucrările de excavații. 

15. Satul Nou (com. Creţeşti). “Creţeşti - Dobrina 
1”. 

a. Săpăturile paleontologice sistematice 
realizate din 2011 şi până în 2014 au pus în evidenţă elemente 
scheletice care provin de la diverse specii de amfibieni, reptile, 
păsări și mamifere terrestre. 

b. Ursachi L. şi Codrea V., MVPB şi UBB. 
c. Codrea et al., 2013. 
d. Kersonian. 
e. Vor continua organizarea şantierelor 

paleontologice în acest sit paleontologic. 
Localizare geografică. Zăcământul fosilifer este 

situat pe DN24 în punctul ”La Stejar” între localitatea Satul 
Nou, com. Crețești și municipiul Huși. 

16. Ghergheşti (com. Ghergheşti)”  
”Gherghești 1” 
a. Deinotherium proavum EICHWALD, 1835 

(=“D. gigantissimum, ȘTEFĂNESCU, 1895”). Schelet 
incomplet. Din acest punct au fost colectate elmente scheletice 
craniene (mandibulele cu dentiţia completă) şi  din scheletul 
membrelor anterioare. 

b. Răţoi şi Ursachi. UAIC, MVPB. 
c. Răţoi et al., 2015, Codrea et al., 2015.  
d. Meoţian. 
e. Zăcământul fosilifer a fost epuizat, însă 

punctul rămâne în atenţia noastră. 

 
„Gherghești 2” 
a. Elemente osteologice craniene de cervide. 
b. Ursachi L., MVPB. 
c. Materialul se află în etapa de preparare şi nu 

este publicat. 
d. Meoţian. 
e. Localizare geografică. Punctele fosilifere 

„Ghergheşti 1” şi „Ghergheşti 2” au fost localizate în 
intravilanul localităţii Ghergheşti. Primul afloriment din care a 
fost colectat scheletul parţial al unui deinother a fost localizat 
în marginea central-vestică a satului Ghergheşti pe drumul 
„Zaharoaiei” (punctul „La Chircă”) ce face legătura dintre albia 
majoră a văii Studineţului şi platourile dealului Poiana. Al 
doilea punct a fost localizat în partea sud-vestică a satului la 
circa 100 m vest de biserica ortodoxă din localitate. 

 
2. Puncte fosilifere propuse pentru protejare. 

 
Ariile naturale protejate din judeţul Vaslui sunt 

specificate în Legea 5/2000 şi totodată, reactualizate în Planul 
de Amenajare a  Teritoriului Judeţean Vaslui (PATAJ) elaborat 
de  URBABPROIECT  Bucureşti în perioada 2004 – 2005. 
Conform acestor documente în judeţul Vaslui există două arii 
de interes fosilifer: Rezervaţia paleontologică Măluşteni 
(Decizia nr. 220/1973 a Comitetului executiv al Consiliului 
Popular Judeţean Vaslui, cod. 2.2773) şi Locul fosilifer 
Hulubăţ (Decizia nr.129/14.09.1994 a Consiliului Judeţean 
Vaslui, cod. 2.774), tabel Nr. 2.1. 

 
 

Tabel nr. 5.1. Situaţia ariilor paleontologice protejate (după 
raportul anual al APM Vaslui, 2014) 

 
Rezervaţia paleontologică Măluşteni. Pe versantul 

sud-vestic al Dealului Lacului de unde îşi are obârşia 
organismul torenţial Valea Românesei a fost delimitată o 
suprafaţă de 4 ha care înglobează aflorimentele săpate de cursul 
superior al văii în depozitele fluviatil-lacustre pliocene, Liteanu 
și Ghenea, 1966 (Fig. 2.2, 2.3 şi 2.4). 

 

 
Fig. 2.2. Măluşteni, Valea Românesei (1997). Vedere de la V 

spre E. 
 

Nr. 
Crt. 

ANP de 
interes 

comunitar 
sau 

naţional 

Habitate Specii 

Stare de 
conservare 

Impact Stare de 
conservar

e 

Impact 

21. Locul 
fosilifer 

Măluşteni 
2.773 

favorabil nesemnifi
cativ 

favorabil nesemn
ificativ 

22. Locul 
fosilifer 
Nisipăria 
Hulubăţ 
2.774 

favorabil nesemnifi
cativ 

favorabil nesemn
ificativ 
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Fig. 2.3. Măluşteni, Valea Românesei (2007). Panou informativ 

PATAJ VS. Vedere de la E spre V. 
. 

Din aceste depozite arenito-pelitice cu secvenţe subţiri 
de microconglomerate, la începutul secolului al XX-lea 
învăţătorul Viorel Ursu a colectat un bogat material 
paleontologic studiat în timp de Athanasiu (1915) Simionescu 
(1922, 1930), Liteanu şi Ghenea (1966), Samson şi Rădulescu 
(1963) şi alţii. După Codrea (2000) elementele scheletice 
semnalate până în prezent provin de la 50 de taxoni 
caracteristici pentru o asociaţie de vertebrate continentale 
situată la limita Dacian/Romanian, respectiv MN14/15. 

Evoluția sitului nu este favorabilă, din cauza instalării 
unei vegetații invazive dominate de salcâm, care acoperă 
gradual, dar sigur, porțiunile ravenate (Fig. 5.2). În această 
tendință, aflorimentele vor dispărea într-un timp predictibil, 
scurt, devenind inactive. În plus, sectorul văii aflat în 
vecinătatea podului rutier din localitate a fost alterată de 
depozitarea deșeurilor menajere de către localnici. În aceste 
circumstanțe, protecția sitului devine de mică utilitate, fiindcă 
sub aspect științific acesta va deveni steril sub aspectul 
colectării viitoare a unor noi vertebrate fosile pliocene. 

Locul fosilifer Nisipăria Hulubăţ. La începutul 
secolului XX, localnicii vasluieni exploatau nisipuri dintr-o 
carieră care valorifica rocile ce alcătuiesc terasa inferioară a 
Râului Vasluieţ, (Fig. 2.4). În timpul excavaţiilor, profesorul I. 
Miulescu (Gimnaziul din Vaslui) a observat prezenţa a 
numeroase elemente scheletice fosilizate (Horeanu şi Cogean, 
1981). Materialul paleontologic a fost preluat şi cercetat de 
Simionescu (1910). Pentru acest punct fosilifer, Simionescu a 
determinat o serie de taxoni caracteristici unei asociaţii 
faunistice de climat rece din Pleistocenul Superior (Weichsel = 
Würm). 

În prezent, aria protejată acoperă o suprafaţă de 0,98 ha, 
în raport corelativ cu suprafaţa iniţială de 2,5 ha. Aria protejată 
este  inclusă în teritoriul administrativ al oraşului Vaslui. 
Practic, lucrările de excavare fiind sistate de o îndelungată 
perioadă de timp, este de domeniul evidenței că nici în acest sit 
nu sunt de așteptat să fie semnalate noi materiale 
paleontologice. 

 

 
Fig. 2.4. Locul paleontologic Nisipăria Hulubăţ. Detaliu 

afloriment ( www. Turism.ro). 
În contextul specificat, este de domeniul evidenței că 

Jud. Vaslui deține un număr extrem de redus de situri și arii 
protejate de interes sub aspect paleontologic. În consonanță cu 
tendințele europene, și raportat la realizările pe care le putem 
consemna în alte județe ale țării (e.g. Hunedoara, Mehedinți 
etc.), consider că devine prioritară conturarea unor noi arii 
protejate, deoarece zestrea paleontologică și geologică a 
județului este remarcabilă, iar în plus în acele locuri este de 
așteptat să apară noi elemente semnificative pentru cunoașterea 
evoluției geologice a teritoriului românesc. În consecință, în 
cele ce urmează voi prezenta câteva astfel de propuneri pe care 
le consider potrivite obiectivelor propuse. 

Pentru protejarea celor patru puncte fosilifere în 
conformitate cu legislația în vigoare propunem următoarele: 

 
1. Zăcământul fosilifer aflat în punctul ”La Nisipărie” 

Draxeni, com. Rebricea.(Fig. 2.5) 
 Încadrarea acestui zăcământ conform Legi 5/2000 la 
categoria Loc fosilifer. Instituirea unei suprafețe de protecție în 
jurul carierei de 0,5 ha. Continuarea exploatării nisipurilor in 
regim de supraveghere permanentă. Această situație poate fi 
rezolvată prin instruirea unui localnic, de preferat unul din 
proprietarii suprafeței ternului pe care se află nisipăria și 
recompensarea acestuia pentru munca prestată. 
 

 
Fig. 2.5. Punctul fosilifer „La Nisipărie”, Draxeni și harta 
geologică a României (Sc. 1:200 000). Fragment din foaia 

Iaşului. 

Punctul fosilifer 
„La Nispărie” 
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Activitatea acestui ranger va fi de colectare a materialului 
paleontologic. Ca forme de plată, deja utilizate în primii ani la 
Draxeni, poate fi contractul de colaborare direct cu instituția 
muzeală. Bineînțeles că, se pot găsi și alte forme de 
responsabilizare legală a persoanei desemnate pentru această 
activitate.  

În consecință, propun o protecție prin monitorizare 
periodică a sitului, la intervale de timp rezonabile, astfel încât 
materialele rezultate din săpături să nu fie pierdute. 

Cu alte cuvinte, nu sistarea lucrărilor de excavare 
reprezintă soluția în cazul de față, ci monitorizarea amintită. 
Eventual, numirea unui supraveghetor (ranger) eventual 
recompensat material, precum și implicarea autorităților locale 
(primărie, poliție etc.) ar fi benefice pentru finalitatea propusă. 
 

2. Zăcământul fosilifer din localitatea Pogana - 
”Cariera Pogana”. 

Încadrarea acestui zăcământ conform Legi 5/2000 la 
categoria Loc fosilifer (Fig. 2.6). Instituirea unei suprafețe de 
protecție în jurul carierei de 0,5 ha. Continuarea exploatării 
nisipurilor în regim de supraveghere permanentă. Idem 
Draxeni. Propunerile de protecție formulate pentru localitatea 
precedentă sunt valabile și în acest caz și ar fi benefic să devină 
operaționale cât de curând. 

 

 
Fig. 2.6. Localitatea Pogana şi poziţionarea sitului pe harta 

geologică a zonei. 
 

Între anii 2017 – 2018, cercetările paleontologice de 
teren desfășurate în cariera de nisip de la  Pogana au condus la 
descoperirea unor falange de Ancylotherium pentelicum după 
Codrea Vlad et al. (2019). Descoperirile au fost realizatee de: 
dr. Ursachi Laurențiu și dr. Bogdan-Gabriel Rățoi - șef lucrări 
la Univ.”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie 
(Fig. 2. 7). 

 
Fig. 2.7. Aflorimentul din cariera de nisip Pogana și cele două 

falange de Ancylotherium pentelicum 
3. Zăcământul fosilifer din localitatea Crețești – 
”Crețești-Dobrina 1”. 

Încadrarea acestui zăcământ conform Legi 5/2000 la 
categoria Rezervație fosiliferă. Instituirea unei suprafețe de 
protecție în jurul aflorimentului de aproximativ 0,5 ha. (Fig. 
2.8) Conservarea in situ a unor elemente scheletice originale și 
protejarea acestora prin panouri care să reducă efectele 
factorilor exogeni. Amenajarea unui punct turistico-științific 
dotat cu panouri alte accesorii de informare, etc. 

 

 
Fig. 2.8. Localizarea punctului fosilifer pe harta geologică  

(după Codrea et. al 2013). 
4. Zăcămintele fosilifere de la Gherghești: ”Gherghești 

1” și ”Gherghești 2”. 
Existența a două puncte fosilifere în arealul localității 

Gherghești puse în evidență prin colectare de material 
paleontologic ne permite să propunem instituirea unei arii de 
interes paleontologic pe o suprafață mai mare de 5.0 ha.(Fig. 
2.9 și 2.10) 
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Fig. 2.9. Valea Studineţului şi poziționarea punctului f
”Gherghești 1” pe harta geologică a zonei (după Codrea et al. 

2015). 
Menționăm faptul că, punctul fosilifer „

a fost marcat prin săgeți indicatoare și panou de informare în 
proiectul desfășurat în anul 2015 (Fig. 2.10). Punctul fosili
”Gherghești 2” face obiectul unui program de cercetare stabilit 
pentru următorii ani. 

Fig. 2.10. Planul de amplasarea pentru panoul de informare şi 
marcarea punctul fosilifer „Ghergheşti 1

5. Zăcământul fosilifer „Mânzaţi 2”. Satul Mânzaţi 
(com. Ibăneşti) este bine cunoscut, atât în ţara noastră cât şi la 
nivel european, prin descoperirea scheletului aproape complet 
de proboscidian de talie foarte mare, Deinotherium proavum 
EICHWALD, 1835 (= “D. gigantissimum, ȘTEFĂNESCU, 
1895”), Ştefănescu (1985); Codrea (1992, 1994), Codrea et al. 
2015) etc.  
 Localitatea Mânzaţi, revine în atenţia paleontologilor 
în anul 2006 când, Milan Sava Gabriel (2006) a descoperit un 
schelet parţial de rinocer fosil – Dihoplus sp. Fosila a fost 
colectată din nisipăria aflată în partea sudică a satului 
(Fig.2.11). 
 Având în vedere, atât importanţa ştiitinţifică a celor 
două descoperiri, cât şi faptul că, nu cunoaştem precis locul de 
colectare al scheletului deinotherului, propunem marcarea prin 
panouri de informare a carierei de  nisip din care a fost recoltat 
scheletul rinocerului fosil. 

Poziţia panoului de informare
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neşti) este bine cunoscut, atât în ţara noastră cât şi la 
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Deinotherium proavum 
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odrea (1992, 1994), Codrea et al. 

Localitatea Mânzaţi, revine în atenţia paleontologilor 
în anul 2006 când, Milan Sava Gabriel (2006) a descoperit un 

sp. Fosila a fost 
în partea sudică a satului 

Având în vedere, atât importanţa ştiitinţifică a celor 
două descoperiri, cât şi faptul că, nu cunoaştem precis locul de 
colectare al scheletului deinotherului, propunem marcarea prin 

e  nisip din care a fost recoltat 

Fig. 2.11. Punctul fosilifer: “Mânzaţi 2
(harta modificată după Goolge Maps)

      Acest articol a fost revizuit și adăugit după prima s
engleză: Ursachi l., Codrea V., Rățoi B-G., Brânzilă M. 2018. Cercetări 
paleontologice realizate sub egida Secției de Științele naturii a Muzeului 
”Vasile Pârvan Bârlad.”, Acta Musei Tutovensis. 
Pământului.  Vol. I, Ed. Demiurg, Iași. p. 7-53. Publicat în prima revistă de la 
Baia Mare și republicat în revista muzeului. 
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Dinozauri ce au trăit de mult în România
 

 
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

          În cartea de istorie a geologiei formată din straturi d
rocă răvășită de forțe tectonice, vulcanice sau de eroziune, 
multe vestigiile fosile ale unor specii de animale preistorice 
stau mărturie a existenței dinozaurilor pe teritoriul țării 
noastre.  

stfel, în Munții Pădurea Craiului, în depozitele de 
bauxită de la Cornetu, s-au găsit rămă
unor dinozauri care conform paleontologilor au trăit 

cu milioane de ani în urmă, în perioada Cretacicului inferior, a 
erei Mezozoice. Aceste descoperiri importante realizate în anul 
1978 au fost precedate de scoaterea la iveala a celebrului
de „Megalosaurus” de la Cernavoda, fosilă ce amintea tot de 
fauna din perioada Cretacicului. Acest dinozaur a fost un 
teropod carnivor care a frecventat peisajul cretacic 
Europei. În osuarul din Pădurea Craiului, fosilele constau în 
fragmente de oase dezmembrate, care nu aveau articula
ele, probabil rămase de la animalele mâncate în mare parte de 
fioroasele carnivore ale acelei perioade a erei Mezozoice.
Rămășițele fosile de la Bornetu din Bihor atestă căîn perioada 
Cretacicului pe teritoriul unde azi se aflățara noastră au trăit 
dinozauri cu picioare de pasăre, care fac parte din categoria 
ornitopodelor. Acestea aveau mersul biped sau semibiped, 
alergau mai mult pe membrele posterioare care erau mai 
robuste, iar coada le servea drept balansoar sau sprijin, ca un 
picior suplimentar, când se aflau în repaus. Ornitopodele au 
reprezentat cel mai mare număr de dinozauri erbivori din 
perioada Cretacicului. Dimensiunile lor corporale erau mari: 
aveau lungimea corpului de 5-10 m și greutatea de 4
Speciile de ornitopode care au trăit în Jurasic sau Triasic er
mai mici, lungimea corpului lor nu depășea de acestă dată 1
m.Una dintre aceste specii de ornitopode este dinozaurul

A
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Dinozauri ce au trăit de mult în România 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE – Bucureşti 
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perioada Cretacicului. Dimensiunile lor corporale erau mari: 

și greutatea de 4-5 tone. 
Speciile de ornitopode care au trăit în Jurasic sau Triasic erau 

șea de acestă dată 1-1,5 
dinozaurul numit 

chiar „Dryosaurus”, care era o reptilă erbivoră ce se deplasa 
biped (deși avea membrele anterioare destul de bine dezvoltate) 
și avea lungimea de 2-3 m. Dintre rămă
specii fac parte: un dinte, zeci de oase ale centurilor, 
membrelor anterioare și posterioare, dar și câteva sute de 
vertebre.De asemenea la Cornetu s-au descoperit 
de rămășițe fosile ale unei specii numite
trăit în Cretacic, acum 125 milioane de ani. Era un animal 
preistoric biped, ce avea membrele posterioare lungi, 
musculoase și puternice, ajungând la o lungimea corpului de 3 
m. „Iguanodonul” este un alt dinozaur ale cărui rămă
au fost găsite pe teritoriul țării noastre. Acesta era un animal 
preistoric ce putea ajunge la lungimea corpului de 5
înălțimea de 3-5 m atunci când se ridica b
membre posterioare. Poziția bipedăîi permitea să rupă crengile 
cu frunze fragede ale copacilor, pe care apoi le culegea cu 
limba prehensilă, ca la girafe. Avea craniul ca de cal, iar 
maxilarele înzestrate cu dinți numeroși, bine ascuțiți,
creneluri, sau în formă de spatulă. Membrele anterioare erau 
mult mai subțiri și mai scurte decât cele posterioare terminate 
cu degete rotunjite, prevăzute cu gheare groase ca ni
Corpul său era acoperit cu piele ce prezenta tuberculi c
dar fără solzi osoși. „Celurosauridele” sau „teropodele” care 
aparțin genului „Aristosuchus” sunt și ele amintite în cadrul 
descoperirilor paleontologice de la Cornetu. Acestea însă sunt 
în număr mai mic și destul de rare. Astfel de animale 
preistorice aveau mersul biped sau semibiped, capul mic 
coada lungă, iar lungimea corpului era de 2
dinozauri de pradă fioroși și agili și conviețuiau în peisajul 
Cretacic alături de ornitopode. „Megalosaurus 
Pannoniensis” este un alt dinozaur care făcea parte din grupul 
carnosaurienilor bipezi sau teropodele ce trăiau izolat în 
perioada Cretacicului superior de pe teritoriul unde azi se află 
Europa. Rămășițele fosile ale acestei specii au fost găsite în 
Bazinul Hațeg din țara noastră. O altă specie ale cărei fosile au 
fost descoperite în Bazinul Hațeg este
Acest dinozaur era foarte mare, avea greutatea de 3 tone 
măsura în jur de 6 m. Se deplasa pe toate cele patru picioare 
era erbivor. În comparație cu speciile de sauropozi care 
reprezentau uriașii din perioada Cretacicului, am putea spune 
că„Titanosaurus dacus” era un animal destul de mic, ce nu 
impresiona prin dimensiunea corporală.O alta specie de aici, 
care a fost o noutate pentru științăprin dsecoperirea sa 
este „Orthomerus transsylvanicus”. În apropiere de Ale
găsit fragmente fosile ale unor specii noi, precum 
sunt: Nothosaurus transsylvanicus, Placodus 
gracilis și Tanystrophaeus biharius. În Bazinul Ha
descoperite rămășițe fosile de ornitopode.
dinozauri cu picioare de pasăre. Dintre ele amintim 
specia „Rhabdodon” ce avea lungimea corpului de 4 m 
asemăna puțin cu dinozaurul „Iguanodon”.Alte rămășițe atestă 
existența dinozaurilor cu cioc de rață, care fac parte din genul 
„Orthomerus”și sunt clasificați de paleontologi în
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, care era o reptilă erbivoră ce se deplasa 
și avea membrele anterioare destul de bine dezvoltate) 

3 m. Dintre rămășițele fosile ale acestei 
specii fac parte: un dinte, zeci de oase ale centurilor, 

și posterioare, dar și câteva sute de 
au descoperit și fragmente 

șițe fosile ale unei specii numite „Valdosaurus” care a 
Cretacic, acum 125 milioane de ani. Era un animal 

preistoric biped, ce avea membrele posterioare lungi, 
și puternice, ajungând la o lungimea corpului de 3 

este un alt dinozaur ale cărui rămășițe fosile 
țării noastre. Acesta era un animal 

preistoric ce putea ajunge la lungimea corpului de 5-10 m și 
5 m atunci când se ridica biped pe cele două 

ția bipedăîi permitea să rupă crengile 
cu frunze fragede ale copacilor, pe care apoi le culegea cu 
limba prehensilă, ca la girafe. Avea craniul ca de cal, iar 

ți numeroși, bine ascuțiți, cu multe 
creneluri, sau în formă de spatulă. Membrele anterioare erau 

țiri și mai scurte decât cele posterioare terminate 
cu degete rotunjite, prevăzute cu gheare groase ca niște copite. 
Corpul său era acoperit cu piele ce prezenta tuberculi convecși, 

și. „Celurosauridele” sau „teropodele” care 
țin genului „Aristosuchus” sunt și ele amintite în cadrul 

descoperirilor paleontologice de la Cornetu. Acestea însă sunt 
și destul de rare. Astfel de animale 

orice aveau mersul biped sau semibiped, capul mic și 
coada lungă, iar lungimea corpului era de 2-3 m. Ei erau de fapt 

și conviețuiau în peisajul 
Cretacic alături de ornitopode. „Megalosaurus 

ozaur care făcea parte din grupul 
carnosaurienilor bipezi sau teropodele ce trăiau izolat în 
perioada Cretacicului superior de pe teritoriul unde azi se află 

șițele fosile ale acestei specii au fost găsite în 
ltă specie ale cărei fosile au 

țeg este „Titanosaurus dacus”. 
Acest dinozaur era foarte mare, avea greutatea de 3 tone și 
măsura în jur de 6 m. Se deplasa pe toate cele patru picioare și 

ție cu speciile de sauropozi care 
șii din perioada Cretacicului, am putea spune 

anosaurus dacus” era un animal destul de mic, ce nu 
impresiona prin dimensiunea corporală.O alta specie de aici, 

științăprin dsecoperirea sa 
. În apropiere de Aleșd s-au 

le unor specii noi, precum 
Nothosaurus transsylvanicus, Placodus 

. În Bazinul Hațeg au fost 
fosile de ornitopode. Acestea erau 

dinozauri cu picioare de pasăre. Dintre ele amintim 
ce avea lungimea corpului de 4 m și se 

țin cu dinozaurul „Iguanodon”.Alte rămășițe atestă 
ță, care fac parte din genul 

și sunt clasificați de paleontologi în grupul 
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hadrozaurilor. „Struthiosaurus transsylvanicus”
specie de animal preistoric ale cărei rămășițe fosile au fost 
găsite în Hațeg. Un astfel de dinozaur avea lungimea corpului 
de 3 m și impresiona prin capul mic, gâtul lung, carapacea 
țepoasă care îi acoperea și proteja corpul.Alte viețuitoare 
preistorice ale căror fragmente fosile au fost descoperite în 
bazinul Hațeg sunt anumite specii de broaște țestoas
și pterozauri. În jurul localității Aleșd s-au găsit mai mult de 
150 de eșantioane fosile ce atestă o faună formată din șopârle 
de apă (specia „Nothosaurus”), reptile-
„Tanystrophaeus”), șopârle cu carapace, sau placodontele ce 
duceau un mod de viață amfibiu (specia „Placodus”, 
„Placochelis”), șopârle-pești (specia „Mixosaurus”). În 
literatura de specialitate ce ține de paleontologie se găsesc 
lucrările lui F.Nopcsa care impresionează mai ales prin 
descrierile rămășițelor fosile ce datează din perioada 
Cretacicului, descoperite în bogatul osuar din Bazinul Ha
României. Aparent atât de îndepărtați de noi pe scara timpului, 
dinozaurii  - chiar dacă ne miră - au populat și spațiul geografic 
al țării noastre. Din Carpați și până în zona mun
zona dobrogeană (Munții Măcinului) urmele lor fosile apar în 
fața celor ce pot să le recunoască. O punere a lor în valoare va 
ridica nivelul de interes al doritorilor și va crea noi destinații 
turistice. Surse: wikipedia.org; mediafax.ro; turismretezat.ro; ziare.com; 
digi24.ro; vremeanoua.ro; gandul.info; descopera.ro;  

Dinozaurul Megalosaurus (Foto: fanpop.com). Dintele descoperit la Cernavoda 
amintește de fauna din perioada Cretacicului. Acest dinozaur a fost un teropod 

carnivor care a frecventat peisajul cretacic și jurasic al Europei.

Dinozaurul Dryosaurus, Foto: fineartamerica.com - Rămă
Bornetu din Bihor atestă că în perioada Cretacicului pe teritoriul unde azi se 

aflățara noastră au trăit dinozauri. Una dintre aceste specii de ornitopode 
este dinozaurul „Dryosaurus”, care era o reptilă erbivoră ce se deplasa biped 

(deși avea membrele anterioare destul de bine dezvoltate) și avea lungimea de 
2-3 m. 
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Struthiosaurus transsylvanicus” este o altă 
șițe fosile au fost 

avea lungimea corpului 
și impresiona prin capul mic, gâtul lung, carapacea 

țepoasă care îi acoperea și proteja corpul.Alte viețuitoare 
preistorice ale căror fragmente fosile au fost descoperite în 

țeg sunt anumite specii de broaște țestoase, crocodili 
au găsit mai mult de 

șantioane fosile ce atestă o faună formată din șopârle 
-girafe (specia 

șopârle cu carapace, sau placodontele ce 
ță amfibiu (specia „Placodus”, 
ști (specia „Mixosaurus”). În 

ține de paleontologie se găsesc 
lucrările lui F.Nopcsa care impresionează mai ales prin 

e datează din perioada 
Cretacicului, descoperite în bogatul osuar din Bazinul Hațeg al 

ți de noi pe scara timpului, 
și spațiul geografic 

în zona munților tociți din 
ții Măcinului) urmele lor fosile apar în 

ța celor ce pot să le recunoască. O punere a lor în valoare va 
și va crea noi destinații 
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Dinozaurul Megalosaurus (Foto: fanpop.com). Dintele descoperit la Cernavoda 

ște de fauna din perioada Cretacicului. Acest dinozaur a fost un teropod 
și jurasic al Europei. 

 
Rămășițele fosile de la 

Bornetu din Bihor atestă că în perioada Cretacicului pe teritoriul unde azi se 
Una dintre aceste specii de ornitopode 

, care era o reptilă erbivoră ce se deplasa biped 
și avea membrele anterioare destul de bine dezvoltate) și avea lungimea de 

Dinozaurul Valdosaurus, Foto: dinosaurisle.com 
descoperit și fragmente de rămășițe fosile
numite „Valdosaurus” care a trăit în Cretacic, acum 125 milioane de ani. Era un 
animal preistoric biped, avea membrele posterioare lungi, musculoase 
puternice, ajungea la lungimea corpului de 3 m. 

 
Iguanodon, Foto: badcoe.com

Iguanodonul este un alt dinozaur ale carui rămă
teritoriul țării noastre. Acesta era un animal preistoric ce putea ajunge 
lungimea corpului de 5-10 m și înălțimea de 3-5 m când se ridica biped pe cele 
două membre posterioare. 

Megalosaurus, Foto: wpclipart.com – „Megalosaurusul
alt dinozaur care făcea parte din grupul carnosaurienilor bipezi sau teropodele 
ce trăiau izolat în perioada Cretacicului superior de pe teritoriul unde azi se află 
Europa. Rămășițele fosile ale acestei specii au fost găsite în Bazinul Ha
țara noastră. 

 
Titanosaurus dacus, Foto: allposters.co.jp - O alta specie ale cărei fosile au fost 
descoperite în Bazinul Hațeg este „Titanosaurus
foarte mare, avea greutatea de 3 tone și măsura în jur de 6 m. Se deplasa pe 
toate cele patru picioare și era erbivor. În compara
care reprezentau uriașii din perioada Cretacicului am putea spune 
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Dinozaurul Valdosaurus, Foto: dinosaurisle.com - De asemenea la Cornetu s-au 

și fragmente de rămășițe fosile ale unei specii 
care a trăit în Cretacic, acum 125 milioane de ani. Era un 

animal preistoric biped, avea membrele posterioare lungi, musculoase și 
 

 

Iguanodon, Foto: badcoe.com 
este un alt dinozaur ale carui rămășițe fosile au fost găsite pe 

țării noastre. Acesta era un animal preistoric ce putea ajunge la 
5 m când se ridica biped pe cele 

 
Megalosaurusul pannoniensis” este un 

alt dinozaur care făcea parte din grupul carnosaurienilor bipezi sau teropodele 
ce trăiau izolat în perioada Cretacicului superior de pe teritoriul unde azi se află 

le ale acestei specii au fost găsite în Bazinul Hațeg din 

 

O alta specie ale cărei fosile au fost 
„Titanosaurus dacus”. Acest dinozaur era 

și măsura în jur de 6 m. Se deplasa pe 
a erbivor. În comparație cu speciile de sauropozi 

șii din perioada Cretacicului am putea spune 
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că„Titanosaurus dacus” era un animal destul de mic, ce nu impresiona prin 
dimensiunea corporală. 

Telmatosaurus si Struthiosaurus Transsylvanicus, Foto:  
stampserrordanwal.estranky.cz / Struthiosaurus transsylvanicus
specie de animal preistoric ale cărei rămășițe fosile au fost găsite în Hațeg. Un 
astfel de dinozaur avea lungimea corpului de 3 m și impresiona prin capul mic, 
gâtul lung, carapacea țepoasă care îi acoperea și proteja corpul.
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că„Titanosaurus dacus” era un animal destul de mic, ce nu impresiona prin 

 

Struthiosaurus transsylvanicus este o altă 
șițe fosile au fost găsite în Hațeg. Un 

și impresiona prin capul mic, 
țepoasă care îi acoperea și proteja corpul. 

 

 

 

 
 

Fosile descoperite în peșterile României 
Hiena de peșteră(Crocuta crocuta spelaea
carnasier de top al Epocii de Ghea

 
 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

             Pe lângă mult mai cunoscuții urși de peșteră, lei și 
leoparzi de peșteră, mamuți, cai salbatici și rinoceri lânoși, 
Megafauna Cuaternarului european mai cuprindea în 
rândurile sale, inclusiv hiene.  

n ciuda aparenței lor fizice asemănătoare cu cea a unu
masiv, cu trăsături îngroșate, aparent grotești, hienele sunt 
mult mai asemănătoare felinelor decât câinilor sălbatici sau 

lupilor. Familia lor, a Hyaenidae-lor,
specialiștii, face parte din Subordinul
Ordinului Carnivora. Grupul Feliformia
felinelor, mangustelor, suricatelor, genetelor
pe baza asemănărilor fiziologice, hienele apar
Feliformia, opus carnivorelor din Subordinul Caniformia, 
compus la rândul sau din urși, vulpi, câini sălbatici, lupi, jderi, 
bursuci, hermeline, vidre. Paleontologii au descoperit faptul că 
prima hienă tipică era un animal de mici
„Pliovirerrops”, care a trait acum 22
fenomenul gigantismului, atât de răspândit
extincte, a fost prezent și în rândul hienelor
hienele,  se detașează net figura lui Pachycrocuta brevirostris
cea mai mare și mai puternică specie de hienă descoperită 
pânăîn prezent. Cu un fizic mai impozant chiar decât al speciei 
Dinocrocuta gigantea, Pachycrocuta a dominat savanele 
câmpiile din perioada tranzițională dintre Pliocenul mijlociu și 
Pleistocenul mediu. Cu alte cuvinte, pe o perioadă de timp 
cuprinsăîntre 3 milioane și 500.000 ani în urmă, acesta a fost nu 
doar regele neîncoronat al tuturor speciilor de hiene, ci 
dintre cele mai de temut carnivore care atentau la însă
existența primilor hominizi. Fosilele sale alcătuite în principal 
din fragmente craniene și vertebre au fost descoperite în cadrul 
a numeroase situri paleontologice din Eurasia, precum 
si estul Africii. Pentru a ne face o idee de mărimea acesteia, 
daca cea mai mare hienă din zilele
(Crocuta crocuta) din savanele africane,
maximă de 70-80 kilograme, redutabila
brevirostris cântărea în medie 113-150
greutatea unei leoaice. 

Mai modeste ca mărime, dar extrem de asemănătoare 
cu hienele pătate din ziua de astăzi, hienele de pe
crocuta spelaea) erau diferite totu
comportamental-fiziologice de hienele pe care le vedem în mod 
curent în cadrul documentarelor despre animale. De

Î
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șterile României - 
Crocuta crocuta spelaea), 

carnasier de top al Epocii de Gheață 

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

ții urși de peșteră, lei și 
șteră, mamuți, cai salbatici și rinoceri lânoși, 

Megafauna Cuaternarului european mai cuprindea în 

ței lor fizice asemănătoare cu cea a unui câine 
șate, aparent grotești, hienele sunt 

mult mai asemănătoare felinelor decât câinilor sălbatici sau 
lor, cum le denumesc 

Subordinul Feliformia din cadrul 
Feliformia conține familiile 

genetelor și civetelor. Astfel 
pe baza asemănărilor fiziologice, hienele aparțin taxonului 
Feliformia, opus carnivorelor din Subordinul Caniformia, 

și, vulpi, câini sălbatici, lupi, jderi, 
bursuci, hermeline, vidre. Paleontologii au descoperit faptul că 

mici dimensiuni, denumit 
22-20 milioane ani. Dar, 

răspândit în rândul animalelor 
hienelor. Astfel, dintre toate 
Pachycrocuta brevirostris, 

și mai puternică specie de hienă descoperită 
zic mai impozant chiar decât al speciei 

, Pachycrocuta a dominat savanele și 
țională dintre Pliocenul mijlociu și 

Pleistocenul mediu. Cu alte cuvinte, pe o perioadă de timp 
ani în urmă, acesta a fost nu 

doar regele neîncoronat al tuturor speciilor de hiene, ci și unul 
dintre cele mai de temut carnivore care atentau la însăși 

ța primilor hominizi. Fosilele sale alcătuite în principal 
au fost descoperite în cadrul 

a numeroase situri paleontologice din Eurasia, precum și sudul 
si estul Africii. Pentru a ne face o idee de mărimea acesteia, 

zilele noastre, hiena pătată 
africane, atinge o greutate 

redutabila Pachycrocuta 
150 kilograme, aproximativ 

Mai modeste ca mărime, dar extrem de asemănătoare 
cu hienele pătate din ziua de astăzi, hienele de peșteră (Crocuta 

) erau diferite totuși în unele aspecte 
fiziologice de hienele pe care le vedem în mod 

curent în cadrul documentarelor despre animale. Deși a fost 
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descrisă inițial drept o specie distinctă de hiena pătată, în urma
unor studii recente, specialiștii au descoperit că
peșteră” nu era decât o subspecie a hienei pătate,
condiile de trai din timpul glaciațiunilor. Cea mai mare 
diferență dintre cele două tipuri de hienă, consta în proporțiile 
membrelor. Astfel, „hiena de peșteră” avea humerusul și 
femurul mai lungi decât cea din Africa, probabil o diferen
datorată unui habitat mai abrupt (montan) decât cel al câmpiilor 
africane. 

 Nu se cunoaște sigur dacă hienele Epocii de Gheață trăiau în 
clanuri sau erau animale preponderent solitare. La fel ca 
hienele de azi, aveau obiceiul de a depozita oasele si coarnele 
prăzilor în adâncul vizuinelor, aceste resturi servind fie ca 
rezerve de hrană, fie ca obiecte de joacă pentru pui. Hienele de 
peșteră traiau într-un areal imens, din nordul Chinei pânăîn 
Spania și Insulele Britanice. Studiile paleontologilor au relevat 
că pradă favorita a hienelor eurasiatice erau caii
Przewalski, singura specie de cai sălbatici din lume care mai 
trăiește încă doar în câteva rezervații din Mongolia și China. 
Circa 16-51% din totalul animalelor vânate de hiene erau caii 
lui Przewalski. Hienele de peșteră erau vânatori curajosi, 
atacând chiar și masivii rinoceri lânoși, ale căror oase 
sfărâmante au fost descoperite în peșterile frecventate de hiene. 
Renii erau la rândul lor hăituiți și căutați de hiene. Bizonii 
diluviali în schimb, erau evitați probabil datorită 
comportamentului lor belicos.Acești prădători de succes erau 
deosebit de numeroși în nord-estul Asiei, unde reu
impună drept cei mai importanți carnivori. Între leii de 
peșterăși hienele de peșteră exista o relație de competitivitate 
interspecifică, în urma căreia leii atacau hienele 
Situație asemănătoare cu cea din prezent în care
din Africa nu se tolerează reciproc. Recent, paleontologii au 
descoperit că hienele erau responsabile pentru dezarticularea
sfărâmarea scheletelor de urși de peșteră. La sfâr
când hrana era rară, hienele căutau cadavrele ur
morți în timpul hibernării.Oamenii de Neanderthal au intrat 
imediat în conflict cu hienele, cu care se luptau pentru ocuparea 
peșterilor. Pe lângă acest aspect, hienele și neanderthalienii își 
furau reciproc unii altora prăzile doborâte. Balan
funcție de numărul crescut de membri ai fiecărei tabere sau de 
intensitatea senzației de foame... În multe peșteri s
ocupări alternative a acestor fenomene carstice de către 
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țial drept o specie distinctă de hiena pătată, în urma 
știi au descoperit că „hiena de 

pătate, adaptată la 
. Cea mai mare 

ță dintre cele două tipuri de hienă, consta în proporțiile 
șteră” avea humerusul și 

femurul mai lungi decât cea din Africa, probabil o diferență 
datorată unui habitat mai abrupt (montan) decât cel al câmpiilor 

 
ște sigur dacă hienele Epocii de Gheață trăiau în 

sau erau animale preponderent solitare. La fel ca 
hienele de azi, aveau obiceiul de a depozita oasele si coarnele 
prăzilor în adâncul vizuinelor, aceste resturi servind fie ca 
rezerve de hrană, fie ca obiecte de joacă pentru pui. Hienele de 

un areal imens, din nordul Chinei pânăîn 
și Insulele Britanice. Studiile paleontologilor au relevat 

caii sălbatici ai lui 
, singura specie de cai sălbatici din lume care mai 

ții din Mongolia și China. 
51% din totalul animalelor vânate de hiene erau caii 

șteră erau vânatori curajosi, 
și masivii rinoceri lânoși, ale căror oase 

șterile frecventate de hiene. 
ți și căutați de hiene. Bizonii 

ți probabil datorită 
ști prădători de succes erau 

unde reușiseră să se 
ți carnivori. Între leii de 

șterăși hienele de peșteră exista o relație de competitivitate 
interspecifică, în urma căreia leii atacau hienele și viceversa. 

ție asemănătoare cu cea din prezent în care leii și hienele 
din Africa nu se tolerează reciproc. Recent, paleontologii au 

dezarticularea și 
. La sfârșitul iernii, 

când hrana era rară, hienele căutau cadavrele urșilor de peșteră 
ți în timpul hibernării.Oamenii de Neanderthal au intrat 

imediat în conflict cu hienele, cu care se luptau pentru ocuparea 
șterilor. Pe lângă acest aspect, hienele și neanderthalienii își 

alanța se înclina în 
ție de numărul crescut de membri ai fiecărei tabere sau de 

ției de foame... În multe peșteri s-au observat 
ocupări alternative a acestor fenomene carstice de către 

neanderthalieni și hiene. Hienele s-au
mai mari dușmani atât ai neanderthalienilor,
de Cro Magnon, existând numeroase dovezi paleontologice în 
acest sens. Unii specialiști sugerează căînsăși migrația 
oamenilor în America de Nord prin strâmtoarea Beringia a fost
declanșată de atacurile hienelor asupra populațiilor umane 
siberiene.Odată cu declinul câmpiilor ierboase din Eurasia, 
petrecut acum 12.500 de ani, a început 
speciei hienei de peșteră care s-a văzut lipsită de prăzile 
specifice. Ultimele hiene din Europa au dispărut acum 14.000
11.000 de ani. Hiena de peșteră a fost
frecvenți prădători din Munții Carpa
descoperirile osteologice dintr-o seama de pe
țară. Astfel, resturi fosile ale acestui animal au fost descoperite 
în Peștera Urșilor (jud. Bihor), Peștera La Adam (Dobrogea), 
Peștera Muierii (jud. Gorj), Peștera cu Oase (Munții Aninei), 
Peștera Gura Ponicovei și Peștera Veterani (Clisura 
Dunării).Putem chiar afirma că unel
păstrate fosile de „hienă de cavernă” au fost descoperite în 
unele dintre formațiunile carstice din munții noștri. 

Astăzi, nu mai întâlnim fioroasele carnivore prin 
pădurile din Carpați. Țipătul lor, ca un hohot sinistru de râs, a 
rămas însă imprimat în pereții peșterilor, alături de oasele 
îngălbenite și risipite de vâltoarea mileniilor...

Surse: wikipedia.org; descopera.ro, digi24.ro, stirileprotv.ro, 
pesteri-turistice.ro; epochtimes-romania.com; adevarul.ro; iser.ro; travel.ro; 
natgeo.ro, edusoft.ro; libertatea.ro, luvie.ro, calatori
alisholidays.ro; cazaretransilvania.ro; newsteam.ro; descoperimromania.ro

 

Antilopa Saiga dispărută din fauna 
României, dar descrisă în opera lui 

Dimitrie Cantemir

 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

          Printre animalele ce au populat cândva câmpiile 
României din zona estică, acum câteva sute de ani, s
și antilopa Saiga (lat. Saiga tatarica).

u o înfățișare puțin ciudată, aceasta este în prezent 
o antilopă (căprioară cu trompă) aflată în
dispariție, care, inițial a populat o arie destul vastă a 

zonei de stepă eurasiatică de la poalele mun
vest) și Caucaz (sud) până în Djungaria
Specia nu o duce bine nici astăzi, 
majoritatea stepelor ruseşti şi ucrainene.
descoperite de către paleontologi, aceasta a vie
în America de Nord, în timpul Pleistocenului
Tatarica se găsește într-o singură loca
regiunea de nord-vest a Câmpiei 
din Kazahstan (populații în Ural, Ustiurt și Betpak
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au dovedit a fi printre cei 
neanderthalienilor, cât și a Oamenilor 

, existând numeroase dovezi paleontologice în 
ști sugerează căînsăși migrația 

oamenilor în America de Nord prin strâmtoarea Beringia a fost 
șată de atacurile hienelor asupra populațiilor umane 

siberiene.Odată cu declinul câmpiilor ierboase din Eurasia, 
petrecut acum 12.500 de ani, a început și dispariția graduală a 

a văzut lipsită de prăzile 
ltimele hiene din Europa au dispărut acum 14.000- 

fost unul dintre cei mai 
Carpați, după cum o atestăși 

o seama de peșteri de la noi din 
fosile ale acestui animal au fost descoperite 

ștera Urșilor (jud. Bihor), Peștera La Adam (Dobrogea), 
ștera Muierii (jud. Gorj), Peștera cu Oase (Munții Aninei), 
ștera Gura Ponicovei și Peștera Veterani (Clisura 

Dunării).Putem chiar afirma că unele dintre cele mai bine 
păstrate fosile de „hienă de cavernă” au fost descoperite în 

țiunile carstice din munții noștri.  
Astăzi, nu mai întâlnim fioroasele carnivore prin 

ți. Țipătul lor, ca un hohot sinistru de râs, a 
ții peșterilor, alături de oasele 

și risipite de vâltoarea mileniilor... 
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dispărută din fauna 
României, dar descrisă în opera lui 

Dimitrie Cantemir 

ge V. GRIGORE – Bucureşti 

Printre animalele ce au populat cândva câmpiile 
României din zona estică, acum câteva sute de ani, s-a aflat 

).  

țișare puțin ciudată, aceasta este în prezent 
(căprioară cu trompă) aflată în pericol de 

țial a populat o arie destul vastă a 
de la poalele munților Carpați (în 

Djungaria și Mongolia (est). 
Specia nu o duce bine nici astăzi, dispărând recent din 
majoritatea stepelor ruseşti şi ucrainene.După fosilele 
descoperite de către paleontologi, aceasta a viețuit și 

Pleistocenului.Subspecia S. t. 
o singură locație din Rusia (stepele din 

 Caspice) și trei zone 
ții în Ural, Ustiurt și Betpak-Dala). O 
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parte a populației din Ustiurt migrează ocazional spre sud, 
în Uzbekistan și Turkmenistan, în timpul iernii. Specia a 
dispărut din China și sud-vestul Mongoliei, unde popula 
anumite zone. Subspecia mongolă (S. t. Mongolica
găsește doar în vestul Mongoliei. Unele surse consideră 
subspecia mongolă a fi o specie distinctă 
mongolă (Borealis Saiga).Antilopa Saiga atrage aten
ei datorită ciudatului său nas lung și coroiat, în formă 
de trompă. Forma nasului este adaptată la alergatul
prin aerul înghețat al stepelor pe timp de iarnă. Având cavitatea 
nazală foarte mare, aerul este încălzit natural înainte de a 
pătrunde în plămâni. În acest fel, antilopele pot alerga în viteză 
mare o perioadă de timp suficient de lungă încât să scape de 
hăituiala lupilor.Această „antilopă-capră” asiatică de mărime 
mijlocie are bot umflat, cu nări îndreptate în jos, probabil 
pentru a controla temperatura corpului şi/sau a avea un sim
ascuțit al mirosului. Blana deasă şi lânoasă este galbenă
scorțișoară în partea de sus, mai deschisă jos şi se îndesește 
foarte mult in timpul iernii.Trăiește în stepa secetoasă şi se 
hrănește cu diverse plante. Grupuri mai mici se adună în turme 
uriașe pentru migrare. Doar masculii au coarne și se luptă 
pentru procreație.  

În prezent, mai supraviețuiesc doar cca. 50.000 de exemplare, 
din cele 4-5 milioane câte erau la nivelul anului
unică antilopă care a populat țările românești în
mediu trăia în număr mare nu doar în câmpiile 
din Basarabia (Republica Moldova), Vaslui și
în Câmpia Bărăganului și stepele dobrogene
documente din secolul al XVI-lea atestăfaptul că era vânată 
în zona Bucureștiului. Animalul era binecunoscut îndeosebi 
în Moldova, unde vânătorii răzeși o denumeau neao
fiu, drept „oaie sălbatică”, ceea ce dovede
familiarizați cu animalul în cauză, încă dinainte ca triburile 
tătărești, de la care antilopa moștenește denumirea de 
„Saiga”, să fi invadat țările române.Saiga a fost vânată intens în 
Basarabia/Moldova, astfel încât a dispărut definitiv aici 
în secolul al XVIII-lea.Dimitrie Cantemir descria astfel „oaia 
sălbatică” în cartea sa „Descriptio Moldaviae”: 
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t migrează ocazional spre sud, 
, în timpul iernii. Specia a 

vestul Mongoliei, unde popula 
S. t. Mongolica) se mai 

ște doar în vestul Mongoliei. Unele surse consideră 
subspecia mongolă a fi o specie distinctă – Saiga 

).Antilopa Saiga atrage atenția asupra 
și coroiat, în formă 

alergatul în viteză 
pe timp de iarnă. Având cavitatea 

nazală foarte mare, aerul este încălzit natural înainte de a 
. În acest fel, antilopele pot alerga în viteză 

o perioadă de timp suficient de lungă încât să scape de 
capră” asiatică de mărime 

mijlocie are bot umflat, cu nări îndreptate în jos, probabil 
mperatura corpului şi/sau a avea un simț 

țit al mirosului. Blana deasă şi lânoasă este galbenă-închis 
țișoară în partea de sus, mai deschisă jos şi se îndesește 

ște în stepa secetoasă şi se 
te. Grupuri mai mici se adună în turme 

șe pentru migrare. Doar masculii au coarne și se luptă 

 

țuiesc doar cca. 50.000 de exemplare, 
5 milioane câte erau la nivelul anului 1900.Acestă 

țările românești în evul 
trăia în număr mare nu doar în câmpiile 

și Iași, ci și 
dobrogene. Mai multe 

atestăfaptul că era vânată și 
. Animalul era binecunoscut îndeosebi 

o denumeau neaoș, din tată-n 
fiu, drept „oaie sălbatică”, ceea ce dovedește că erau 

ți cu animalul în cauză, încă dinainte ca triburile 
ști, de la care antilopa moștenește denumirea de 

.Saiga a fost vânată intens în 
el încât a dispărut definitiv aici 

cria astfel „oaia 

„Și așa îmi aduc aminte, că la noi sunt trei soiuri de oi, 
acele de munte, de Soroca 
(Saiga);Decât acestea sunt mai cu mult deosebite oile 
cele sălbatice, care cu greu se vor găsi 
locuri. Buza lor cea deasupra spânzură în jos de două 
degete mari, pentru aceea sunt nevoite ca să pască 
mergând îndărăt; și grumazul lor este țapăn fără de 
încheetură, pentru aceea nu pot să
nici în dreapta, nici în stânga, și picioarele lor sunt 
scurte, însă atâta de grabnice, încât nici câinii când le 
gonesc mai nu pot să le ajungă; și adulmecarea lor este 
atâta de aspră, încât de o milă nem
adulmecă pre vânătoriu, sau pre fiara care vine cu 
vântul asupra lor. Iară când vin asupra lor împotriva 
vântului, nu pot să-i adulmece până când le prind.”
un animal exotic ce a populat odată 
care datorită vânătorii a dispărut. Se mai poate repopula 
prin import, în rezervații, dacă există interes 
gastronomic, sau turistic, având în vedere 
de climă prin care trecem. 

Surse: wikipedia.org; digi-animalworld.tv; descopera.ro, science.hotnews.ro; 
evz.ro, theapricity.com; stiinta-pentru-toti.blogspot.com; 
olgagroita.simplesite.com 
 
 
 
 

Rezervaţia Naturală Muzeul Trovan
din comună Costeşti, judeţul Vâlcea

Analogii şi geneză
 
 

Prof. dr. Vicu MERLAN 

       Cu astfel de formaţiunii naturale eram familiarizat î
din copilărie. Ori de câte ori mergeam pe dealurile 
dimprejurul satului copilăriei mele
Central Moldovenesc, întâlneam astfel de pietre sferic
cvasisferice.  

rimii trovanţi i-am întâlnit în Dealul Soci
apropierea cetăţuiei dacice de la Moşna, judeţul Iaşi 
apoi la Buneşti şi Armăşeni, jud. Vaslui, însă cei mai 

spectaculoşi şi impozanţi în Dealul Feleacului
Costeşti, judeţul Argeş. 

Par a fi sculpate de uriaşi, sau chiar artefacte din lumi 
îndepărtate, cert însă este că sunt formaţiuni cât se poate de 
naturale, având o geneză controversată. 

Greutatea trovanților variază de la câteva grame la câteva tone.
Au ca mediu de formare gresiile (pentru trovan
tuful vulcanic (cenușă vulcanică transportată de vânt din zona 
carpatină și depusă în strate groase uneori de peste jumătate de 
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Și așa îmi aduc aminte, că la noi sunt trei soiuri de oi, 
 și cele sălbatice 

(Saiga);Decât acestea sunt mai cu mult deosebite oile 
cele sălbatice, care cu greu se vor găsi și pre la alte 
locuri. Buza lor cea deasupra spânzură în jos de două 

a sunt nevoite ca să pască 
și grumazul lor este țapăn fără de 

încheetură, pentru aceea nu pot să-și întoarcă capul 
și picioarele lor sunt 

scurte, însă atâta de grabnice, încât nici câinii când le 
și adulmecarea lor este 

atâta de aspră, încât de o milă nemțească departe 
adulmecă pre vânătoriu, sau pre fiara care vine cu 
vântul asupra lor. Iară când vin asupra lor împotriva 

i adulmece până când le prind.”Iată 
un animal exotic ce a populat odată țara noastră, dar 
care datorită vânătorii a dispărut. Se mai poate repopula 

ții, dacă există interes 
gastronomic, sau turistic, având în vedere și schimbarea 

 

animalworld.tv; descopera.ro, science.hotnews.ro; 
toti.blogspot.com;  

Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor 
din comună Costeşti, judeţul Vâlcea 

Analogii şi geneză 

rof. dr. Vicu MERLAN – Huşi 
 

nii naturale eram familiarizat încă 
din copilărie. Ori de câte ori mergeam pe dealurile 
dimprejurul satului copilăriei mele: Isaiia, din Podişul 

, întâlneam astfel de pietre sferice sau 

am întâlnit în Dealul Socilor din 
apropierea cetăţuiei dacice de la Moşna, judeţul Iaşi 
apoi la Buneşti şi Armăşeni, jud. Vaslui, însă cei mai 

Dealul Feleacului de la Cluj şi 

Par a fi sculpate de uriaşi, sau chiar artefacte din lumi 
îndepărtate, cert însă este că sunt formaţiuni cât se poate de 
naturale, având o geneză controversată.  

ților variază de la câteva grame la câteva tone. 
ormare gresiile (pentru trovanții clasici), dar și 

șă vulcanică transportată de vânt din zona 
și depusă în strate groase uneori de peste jumătate de 
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metru), care favorizează, prin rezonanță, aceleași condiții 
petrografice necesare ”maturizării” unui trovant. 
Deși au același forme, se pot distinge prin compoziție, duritate 
și culoare. Cei formați în gresie sunt mai închiși la culoare 
(galben-pământiu), iar cei în tuf sunt mai deschiși (cenușiu spre 
alb). 
În ceea ce privește geneza acestora, întâlnim mai multe ipoteze, 
geologii nepunându-se în deplin acord cu una din teorii, însă 
toate sunt de acord cu procesul de polarizare a unui nucleu, a 
unui coloid, care prin depuneri succesive masa trovantului se 
mărește progresiv. 
Despre astfel de formaţiuni naturale, care se întâlnesc pe tot 
teritoriul României, dar cu specificul caracteristic, s-a scris 
puţin, cel mai recent studiu fiind cel al autorilor Ioan 
Chintăuan, Marius Horga şi Vlad Codrea (2018)1. 

 
Armăşeni – Valea lui Solomon, jud. Vaslui.  

Conglomerate nodulare grezoase (trovanţi) de dimensiuni 
mari de formă cvasicolumnară, având în compoziţie o 

cantitate însemnată de hematit 
Totuşi începuturile unor astfel de observații revin unor clasici 
ai geologiei transilvănene, precum Beudant (1822), care a 
acordat o atenţie deosebită „concrețiuni de Feleac“. 2 
Un alt autor ce face observaţii asupra acestor interesante 
concrețiuni de Feleac este Anton Koch (1843-1927) ce le-a 
cuprins în lucrarea monografică asupra Neogenului.3  

                                                             

1 Chintăuan Ioan, Marius Horga, Vlad Codrea, Concreţiuni grezoase din 
România: de la ştiinţă la exuberanţa formei, Editura Născut Liber, Bistrița, 
2018. 
2 Beudant, F., S.,  Voyage minéralogique et géologique en Hongrie pendant 
l'anée 1818. Paris: Veretière libraire. 4 vol., 1822. 
3 Koch, A., Az Erdélyrészi medencze harmadkori képződményei. II. Neogen 
csoport. /Die Tertiärbildungen des Beckens der Siebenbürgischen Landestheile. 
II Theil. Neogene/, A Magy. Tud. Akadémia és a Kir. M. Természettud. 
Társulat támogatásával Kiadta a Magyarhoni Földtani Társulat , 328 pp., 
Budapest. /in Hungarian/1900.  

 
Trovanți ”evoluați” de pe Dealul Feleacului – Cluj 

Paleontologul și stratigraful universitar clujean Eugen Nicorici 
(1957), include într-un articol apărut în revista „Natura”, 
concreţiunile de pe Dealul Feleacului (Jud. Cluj), pe care le 
numeşte “trovanţi”. Autorilor Ioan Chintăuan, Marius Horga şi 
Vlad Codrea, spun că atribuirea acestui nume concreţiunilor 
grezoase, este eronată: trovanţii fiind blocuri eratice de roci, 
rămase în urma topirii gheţarilor. În 1883, G. Cobălcescu a 
descris concrețiile de gresie din partea inferioară a Depozitelor 
sarmatice ale Moldovei. 

Concreţiunile grezoase agregate pot fi îngemănate sau 
complexe, au forme extrem de diferite cu o compoziţie chimică 
CaCO3, căruia i se asociază compuşi de Si şi Fe, în funcţie de 
compoziţia chimico-mineralogică a succesiunii de strate. 
Concrețiunile se întâlnesc cu precădere în depozitelor 
basarabiene aferente Bazinului Miocen Mediu-Superior. Acest 
bazin a evoluat începând cu Badenianul Inferior.  
În Moldova, ariile de sedimentare badeniene, au fost în bună 
parte acoperite de punerile în loc ale vulcanitelor neogene 
aparținătoare lanțului eruptiv neogen al Carpaților Orientali. 
Acestea aparțin din punct de vedere-structural tectonic, 
Platformei Scitice și Avanfosei Carpaților Orientali.4 Astfel că 
la est de satul Giurgeşti, Buneşti – Dealul Bobului şi Chirceşti 
– Dealul Cetăţuii, jud. Vaslui, întâlnim concreţiuni grezoase în 
cineritele de Nuţasca – Ruseni, având o consistenţă slabă, 
datorită materialului vulcanic piroclastic (cenuşa transportată 
de vânt şi depusă în strate groase de circa 20-60 cm). Cineritele 
de tip Nuţasca - Ruseni în alternanţă cu concreţiunile grezoase 
apar atât la Arsura – Dealul Mare cât şi în Huşi - Dealul 
Dobrina - Voloseni, la Şchiopeni (Văleni) – Dealul Popii şi 
Şişcani.5 

Şi în localitatea buzoiană Ulmet, aflată în zona munţilor 
Buzăului, există câteva forme de microrelief care atrag turiştii. 

                                                             

4 Săndulescu M., Geotectonica României, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1984, p.336. 
5 Vicu Merlan, Contribuţii monografice asupra Văii Bohotinului şi Văii 
Moşnei, Editura Lumen, Iaşi, 2006; Vicu Merlan, Contribuţii monografice 
asupra Depresiunii Husilor, Editura Lumen, Iaşi, 2008; Vicu Merlan, 
Monografia comunei Bunești-Averești, jud. Vaslui, Editura Stef, Iași, 2014; 
Vicu Merlan, Irina Bulai, Marieta Matei, Monografia comunei Răducăneni, 
jud. Iași, Editura Stef, Iași, 2016; Vicu Merlan, Nicolae Trofin, Monografia 
comunei Tătărăni, jud. Vaslui, Editura Stef, Iași, 2018. 
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Este vorba despre trovanţi, despre care localnicii spun că sunt 
vii şi că au puteri tămăduitoare. Spectaculosul microrelief de 
trovanți se găsește pe valea Bălănesei, la aproximativ un 
kilometru de satul Ulmet (com. Bozioru) . 

Aceste stânci cu forme bizare mai sunt cunoscute și sub numele 
de „pietre vii” pentru că se crede că acestea ar crește din nisip. 
Însă din punct de vedere științific, trovanții sunt depozite de 
nisip și straficații de gresii cimentate și modelate în timp de 
agenții naturali (vânt, ploaie etc). 

Încă din anul 2000 cercetătorii Chintăuan I. şi Vlad Codrea, 
acordă o atenţie deosebită acestor formaţiuni grezoase, tipărind 
lucrarea „Aceste pietre stranii“.1 
Ulterior astfel de concreţiuni vor fi întâlnite în studiile lui 
Mârza I. şi colab.2, care semnalează prezenţa concreţiunilor 
grezoase distincte alungite, cu un gol axial, în zona Cheia 
(Cluj), iar Chintăuan I. 3  descoperă şi prezintă primele 
concreţiuni grezoase fosilifere (cu moluşte), dar şi concreţiuni 
cu material cineritic. Prof. Vlad Codrea semnalează prezenţa 
unei concreţiuni grezoase cu o vertebră de cetaceu la Vâlcele 
(la 7 km sud de Feleacu).4  
Geologul Țicleanu V.  de la Institutul Național de Geologie din 
București, este de părere că trovanții s-au format în Meoțian, în 
urma unor șocuri seismice generate de presiunea faliilor locale 
sau prin alte accidente naturale din scoarța terestră.5 Intervalele 
stratigrafice cu trovantii sunt mult mai numeroase, frecvență ce 
demonstrează că condițiile dinamice cerute pentru geneza 
trovanților sunt destul de frecvente în evoluția geodinamică a 
Pământului. 

Formaţiuni geologice în Muzeul Trovanţilor din Costeşti sunt 
formaţi într-o deltă, în urmă cu 6,5 milioane de ani. 

                                                             

1 Chintăuan, I., Codrea, V., Aceste pietre stranii, Edit. Supergraph, 130 p., 
Cluj–Napoca, 2000. 
2 Mârza, I., Constantina, C., Pârlea, H., 2002, Arenite concretions with axial 
channel from the Badenian deposits of Cheia (Turda) – a new type of 
concretions, Studia UBB, Geologia, XLVII, 1, p. 85-92, Cluj-Napoca;  
3 Chintăuan, I., Valoarea culturală a concreţiunilor grezoase şi necesitatea 
protejării unor aflorimente din România, Environmentand Progress, 2, 
Univ.”Babeş-Bolyai”, p. 71-76, 2004a,  Cluj – Napoca;  Chintăuan, I., Les 
concretions greseuses fossiliferes en Sarmatiende Izvoarele (Dobrogea de Sud-
Ouest), Stud.cercet., Ser.Geol.-Geogr., 9, p. 47-59, 2004b, Complexul Muzeal 
Bistriţa – Năsăud, Bistriţa;  Chintăuan, I., The fossiliferous gritty sandy 
concretions in Cicău (Alba), Stud.cercet., Geology-Geography, 13, 
Edit.Supergraph, p. 23-30, Bistriţa, 2008. 
4Codrea, V., A fossil-bearing ,,Feleacu concretion'' in Vâlcele (Cluj District), 
Stud. cercet., Ser. Geol. - Geogr., 13, p. 19-22, Edit.Supergraph, Bistriţa, 2008. 
5Ţicleanu, M., Nicolescu, R., Ion, A., Ciurean, R., Tiţă, R., Grigoriu, Şt., The 
trovants of the Cretaceous and Neozoic deposits in the Carpathian area 
(Romania), în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I.Cuza“ din Iaşi (serie 
nouă), Geologie, Proceedings of the International Symposium Geology of 
Natural Systems – Geo Iaşi, 2010, September 1 – 4, p. 241-247.  
 

 

 
 

 
Trovantii de aici sunt impresionanţi prin dimensiunea lor, de la 
doi-trei centimetri până la aproximativ cinci metri, dar şi prin 
forma lor. 

 
Rezervaţia Naturală Muzeul Trovantilor din comună Costeşti, 
judeţul Vâlcea, a fost înfiinţată prin HG nr. 1581/2005 şi este 
administrată de Asociaţia Kogayon, organizaţie 
nonguvernamentala de protecţie a mediului care are sediul în 
localitate. Rezervaţia este situată în sudul comunei, lângă 
Drumul Naţional 67 Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu. 

 
 Are o suprafaţă de 1,1 hectare şi a fost constituită că rezervaţie 
geologică.  
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Itinerar în Delta Dunării

 

Prof. dr. Vicu MERLAN 

        Fascinaţia Deltei Dunării constă în transpunerea fiinţei 
umane într-o altă dimensiune ontologică bazată pe mirajul 
unei vieţii ce are la bază naturaleţea, singurătatea, 
simplitatea, armonia cu elementele naturii.  

intr-un loc în care îşi căutau adăpost cei urmăriţi de 
poteră, cei certaţi cu legea, dar şi cei care numai 
suportau birurile împovărătoare ale unei boierimii 

crude şi nemiloase, astăzi a devenit paradisul celor bogaţi, a 
aventurierilor de necunoscut, a împătimiţilor în ale pescuitului. 
Călătorind prin toată România, Delta are cele mai ridicate 
preţuri din timpul verii. 

Curiozitatea cea mai mare pe care am manifestat
Deltei Dunării, a fost aceea legată de insula Letea, unde, aşa 
cum spun legendele, s-ar afla Mormântul lui Ahile. Apoi, un 
altă legendă care m-a pus pe gânduri a fost cea cu privire la 
Insula Albă, la ritualurile şi riturile precreştine ce se oficiau 
aici, despre comunitatea sarcedoţială (marii preoţi) şi 
Apollo etc.  

Braţul Sf. Gheorghe cu pelicani

Prin urmare, căutând să identific în teren aceste mitologii 
antice, am făcut, încă din anul 2018, o expediţie la Sfântul 
Gheorghe şi împrejurimi, limitându-mă la acest areal din 
motive financiare. În vara anului 2020, am continuat periplul 
expediţionar spre insula Letea. După ce am închiriat o 
ambarcaţiune uşoară, la jumătate de preţ faţă de cât costa un
drum de o zi spre Letea (găsind bunăvoinţă din partea 

D
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Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi 
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Braţul Sf. Gheorghe cu pelicani 

Prin urmare, căutând să identific în teren aceste mitologii 
expediţie la Sfântul 

mă la acest areal din 
motive financiare. În vara anului 2020, am continuat periplul 
expediţionar spre insula Letea. După ce am închiriat o 
ambarcaţiune uşoară, la jumătate de preţ faţă de cât costa un 
drum de o zi spre Letea (găsind bunăvoinţă din partea 

patronului, care era pasionat de istoria locală), ne
spre punctul vizat cu cea mai mare viteză. 

Cu barca pe Braţul Sulina

Pe traseu, ghidul nostru, zis doctorul,
preţioase, aşa cum le ştia el din tată în fiu. 
după ce am traversat cele două braţe: Sf. Gheorghe şi Sulina, 
am ajuns în satul Letea. De aici doctorul
ghid, un bătrân de peste 70 de ani, ce efectua safari cu un je
spre pădurea seculară a Letei.  

Safari la Letea

Explicându-i dorinţa mea de-a identifica mormântul lui Ahile 
sau zona în care ar fi putut fi putut fi
legendă cu 12 altare, 12 preoţi, 12 turle etc, acesta ne
din ce ştia de la bunicii şi străbunicii săi despre acele locuri în 
care au trăit chiar şi urieşi, informaţii pe ce le
cartea Dacia esoterică. Simboluri, legende şi tradiţii,
toamna anului 2020. Primul itinerar pe traseul nostru a fost 
Lacul Sărat, fără fund, ce comunică cu Marea Neagră, lac ce s
ar fi format prin anii 60 cu ocazia unor surpături majore în 
zonă. Prin existenţa acestuia ne poate confirma una din ipoteze, 
susţinută şi de geologi, că insula exista înainte de formarea 
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Primul itinerar pe traseul nostru a fost 
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deltei Dunării, fiind colmatată şi înglobată în marea de nisip a 
acesteia. 

 

Biserica din satul Letea 

Existenţa lacului poate fi pusă pe existenţa unui carst în subsol, 
carst în calcarul oolitic al formaţiunilor sarmaţiene, format cu 
peste 9 milioane de ani în urmă. Letea ar fi fost o insulă într-un 
golf al Mării Negre. 

Lacul sărat de la Letea 

De aici ne-am îndreptat spre Pădurea Letea, pădure seculară 
transformată în rezervaţie, aşa cum este întreaga deltă, o 
rezervaţie biosferică importantă a Europei. Ne-am plimbat 
printr-o margine a pădurii, cât ni s-a permis, în contul unei taxe 
de 5 lei, unde am putut admira stejari seculari de peste 500 de 
ani, crovuri în aluviunile nisipoase, cu ochiuri de apă unde se 
adăpau caii sălbatici, şi cel mai curios pentru mine, pe o fâşie 
mai înaltă a grindului, urme de artefacte umane (cioburi 
ceramice şi unelte de factură getică, de câteva mii de ani), o 
dovadă vie a locuiri insulei de câteva milenii.  

 

Caii sălbatici ce se adapă în crovurile din Pădurea Letea 

Existenţa unei păduri seculare de stejari, pe grindurile Letea şi 
Caraorman, demonstrează existenţa a cel puţin a unei insule, ce 
putea fi locuită în vechime. La peste 1 km nord am văzut trei 
dune de tip tumul, de peste 15 m înălţime, ce nu pot fi edificate 
natural, ci doar de mâna omului. Cu siguranţă sub acele dune 
masive odihnesc, poate, rămăşiţele pământeşti ale lui Ahile. De 
menţionat că nu s-au efectuat niciodată săpături arheologice în 
aceste locuri, neştiind astfel cu exactitate despre ce ar putea 
ascunde aceste dune, ce par a fi ridicate de mâna omului, în 
vremuri imemoriabile, poate chiar în timpul urieşilor, după 
cum ne spunea ghidul nostru, bâtrânul lipovean.  

 

Cum s-a format Delta Dunării, considerat cel mai tânăr 
pământ al României? 

Despre Delta Dunării putem spune că s-a format în două 
perioade: predeltaică și deltaică. Perioada predeltaică 
corespunde perioadei glaciare, caracterizându-se prin 
depozitele de loess găsite în grindele de la nivelul insulei Letea 
și Caraorman, cât și la nivelul brațelor fluviului. 
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Codrii seculari din Pădurea Letea 

Etapa deltaică, de formare a deltei, presupune mai multe etape: 

Faza de golf la începutul erei postglaciale, cu aproximativ 
10.000 ani în urmă; 

Faza lagunară sau fluvio-lacustră cu 9.000 de ani în urmă, 
când s-a format un cordon maritim în fața insulei Letea și 
Caraorman (urme ale Pleistocenului superior), între fâșiile de 
pământ care înaintau în mare (promontorii), Jubrieni și 
Murighiol. Acest cordon maritim a fost transportat de către 
curenții Mării Negre, în sens invers acelor de ceasornic; s-a 
format de la erodarea țărmului maritim din nord și din zona de 
vărsare a râurilor Nistru, Nipru și Bug. 

Faza Sfântul Gheorghe I, în perioada 9.000 -7.200 I.H., când 
ținutul mlăștinos traversat de Brațul Sf. Gheorghe a înaintat și 
înconjurat capătul cordonului marin din zona Murighiol – 
Dunăvăț. Ca urmare, s-a format delta secundară Sfântul 
Gheorghe I. Tot în această etapă, Golful Chilia s-a transformat 
în Lacul Chilia, „uscatul” înconjurând partea de est a orașul 
Ismail. 

 

Pe uliţele satului Letea 

Faza Sulina acum 7.200 – 2000 ani în urmă 

Brațul Sf. Gheorghe se desparte în brațul Sulina, în direcția 
comunei Nufăru (Tulcea) de azi, acesta rupând cordonul 

maritim format inițial, cu zece mii de ani în urmă. Sulina va 
prelua din sedimentele râului și va forma a doua deltă 
secundară. Brațul Sf. Gheorghe coboară spre Babadag, formând 
Laguna Razim. Un alt cordon de aluviuni se formează de la 
Laguna Razim până la Istria (în nord-estul Constanței).  

Faza Sf. Gheorghe II și Chilia de acum 2000 ani în urmă și 
până azi. 

Ridicarea nivelului mării, blocarea cu aluviuni a brațului 
Sulina, va determina formarea brațului Chilia și reactivarea 
brațului Sfântul Gheorghe, acesta formând o nouă deltă 
secundară. Delta secundară a Sulinei va dispărea, însă se va 
forma delta secundară a brațului Chiliei. Se formează Lacul 
Sinoe și Lacul Razim. 

 

Casă tradiţională din satul Letea 

Pentru că Dunărea depune mereu materialul transportat la 
vărsare, Delta Dunării este o câmpie în formare, înaintând cu 
40 de metri pătrați în mare în fiecare an. 

Ca relief, Delta Dunării este formată din grinduri și ostroave, 
gârle, mlaștini, bălți, brațe de apă, canale, nenumărate lacuri 
mici și mari. Ea se află pe primul loc în Europa ca rezervație cu 
teritorii mlăștinoase, teren umed. 

 

Nuferii din Delta Dunării 

Prin urmare, Delta Dunării s-a format de-a lungul a mii de ani 
prin înaintarea ei încet în mare, datorită sedimentelor aduse de 
Dunăre, dar condițiile cele mai importante au fost oferite de 
loessul existent din perioada glaciară și de aluviunile aduse de 
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curenții Mării Negre de la râurile Nistru, Nipru și Bug, care au 
format un cordon, baricadă maritimă. 

 
 

Crizele şi alinierea deficitelor în economie
 
 

Ec. Aurel CORDAŞ 

         Criză economică generată de noul coronavirus va 
duce finanţele ţării în situaţii îngrijorătoare.  

anca Mondială estimează că economia se va contracta 
cu cca. 6% din PIB, iar deficitul bugetar (D.B.)va fi de 
9,2% din PIB pe fondul pandemiei şi a unui an agricol 

dificil, adică în condiţii de criză meteorologică cum ar spune 
maestrul I. Cristoiu. Foarte aproape de pragul critic este 
dimensiunea datoriei publice (D.P.) raportată la PIB, care 
depăşeşte cifra de 111 mld E.  

          Trebuie amintit că venitul unei ţări este adesea raportat 
sub forma PIB. Indicatorul PIB ia în calcul valoarea finală a 
bunurilor şi serviciilor (adică a tot ceea ce s-
perioadă de timp). Severitatea recesiunii şi mărimea duratei 
revenirii la vremuri mai bune vor depinde de evoluţia crizei 
sanitare şi răspunsul decidenţilor la semnalele transmise de 
regulile economiei de piaţă. 

         Consiliul Fiscal (C.F.)şi mulţi economişti sunt de acord că 
fondurile europene reprezintă o soluţie viabilă pentru a grăbi 
ieşirea din criza pe fondul ajustării cheltuielilor şi creş
veniturilor bugetare. Din păcate, România a intrat în criză ec. 
generată de pandemie cu două mari probleme: cel mai mare 
deficit din UE şi unul din cele mai mari deficite externe, 
însoţită de o lipsă cronică de surse proprii în condiţiile unei 
fiscalităţi reduse şi a unor cheltuieli generate de pandemie. 

         Actuala criză economică trebuie considerată o criză a 
ofertei de producţie . Criza în sănătate a redus posibilitatea de a 
munci a unui mare număr de angajaţi şi investitori şi rezultatu
este o pierdere pe multiple planuri., cu consecinţe economice 
incalculabile. 

 

DEFICITUL BUGETAR 

        Indicatorul cel mai concludent al politicii bugetare este 
reprezentat de deficitul bugetar/ deficitul public (D.B.). Acest 
indicator poate fi un instrument folosit în relansarea economică 
ori poate accentua inflaţia. Efectul D.B. asupra economiei 
diferă în funcţie de interdependentă macroindicatorilor, 
mărimea lor sub raportul factorului timp. De cele mai multe ori 
guvernul care încearcă să relanseze economia ori să mărească 
cererea (dezvoltarea producţiei), consumul, în mod subiectiv, 
provoacă sau agravează un deficit bugetar.  

        Cauza principală a D.B. este faptul că mărimea 
cheltuielilor bugetare nu este în echilibru cu sursele (impozite, 
taxe, contribuţii, etc.) de finanţare a acestor cheltuieli. Sau o 
reducere a impozitelor nu este echilibrată prin micşorarea 
echivalentă a cheltuielilor. D.B. mare şi contracţia economică 
pune presiune pe cursul / preţul de schimb (preţul unei monede 
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Indicatorul cel mai concludent al politicii bugetare este 
reprezentat de deficitul bugetar/ deficitul public (D.B.). Acest 

ument folosit în relansarea economică 
ori poate accentua inflaţia. Efectul D.B. asupra economiei 
diferă în funcţie de interdependentă macroindicatorilor, 
mărimea lor sub raportul factorului timp. De cele mai multe ori 

onomia ori să mărească 
cererea (dezvoltarea producţiei), consumul, în mod subiectiv, 

Cauza principală a D.B. este faptul că mărimea 
cheltuielilor bugetare nu este în echilibru cu sursele (impozite, 

contribuţii, etc.) de finanţare a acestor cheltuieli. Sau o 
reducere a impozitelor nu este echilibrată prin micşorarea 
echivalentă a cheltuielilor. D.B. mare şi contracţia economică 
pune presiune pe cursul / preţul de schimb (preţul unei monede 

naţionale exprimată în moneda străină, devize) şi în plus poate 
determina o depreciere a raportului leu
puterea de cumpărare a monedei naţionale , stimulând cererea 
internă.  

          Dar excesul de cerere peste nivelul producţiei a 
determinat creşterea preţurilor (inflaţie) însoţită de o scădere a 
puterii de cumpărare. Pandemia, stocurile acolo unde au mai 
rămas, etc. au avut ca rezultat reducerea sau oprirea activităţii 
economice, faliment , creşterea şomajului şi micşorarea 
investiţiilor . Această furtună economică provocată de 
închiderea firmelor , urmată de şomaj din cauza lipsei sau 
scăderii cererilor pe piaţa determina micşorarea încasărilor la 
bugetul statului. 

           Dar viaţa economică şi socială continuă pe datorie. 
Vrând nevrând se fac cheltuieli publice fără venituri de acelaşi 
fel. În aceste condiţii creşte D.B. şi implicit datoria publică/ 
datoria naţională deoarece statul, guvernul este nevoit să facă 
împrumuturi interne şi externe.  

DEFICITUL COMERCIAL 

          Datorită faptului că cererea de produse pe piaţa 
românească nu poate fi acoperită prin oferta a apărut deficitul 
comercial care după trei trimestre atinge cifra de 6 % din PIB. 
Aceasta degradare a balanţei comerciale (tablou sintetic în care 
se compară valoarea importurilor 
exporturilor) atrage după sine creşterea cheltuielilor , altfel spus 
creşte efortul valutar. 

DEFICITUL CONTULUI CURENT  

       Sintetic, un deficit de cont curent indică faptul că cererea 
de mărfuri + servicii este orientată spre exter
producătorii interni se afla în poziţie de inferioritate în raport 
cu producătorii străini (importurile sunt mai mari decât 
exporturile).  

        Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 
5,8 mld E. În primele 8 luni ale anu
comunicat BNR, relatat de Agerpres. În structura deficitului de 
cont curent balanta bunurilor + balanta veniturilor primare 
înregistrează deficit , iar balanta serviciilor+ balanta veniturilor 
secundare înregistrează un excedent. Defic
înregistrat la mărfuri de tot felul. Relansarea consumului şi deci 
creşterea importurilor determina o creştere accentuată a 
deficitului de cont curent.  

         Dar trebuie să încercăm să înţelegem care sunt factorii , 
cauzele care determină cererea să fie orientată cu precădere 
spre importuri. O primă cauză o con stituie inflaţia care face că 
produsele naţionale să fie mai scumpe şi implicit mai puţin 
competitive faţă de produsele străine. O a doua cauză o 
constituie mărirea presiunii cererii care face că preţul 
produselor să fie peste valoare, conform ,,legii cererii şi a 
ofertei,,. Un al treilea factor este aprecierea monedei + 
creşterea preţului forţei de muncă încorporat în produs (mărirea 
salariilor) care duce la micşorarea competitiv
externe , adică creşte valoarea importurilor.

          Deci mărirea deficitului balanţei comerciale (componenta 
structurală a deficitului de cont curent) influenţează în sensul 
creşterii deficitului contului curent (componenta structurală
balanţei globale de plăţi). Aşadar nevoia de acoperire a 
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xprimată în moneda străină, devize) şi în plus poate 
determina o depreciere a raportului leu-euro. Adică scade 
puterea de cumpărare a monedei naţionale , stimulând cererea 

Dar excesul de cerere peste nivelul producţiei a 
terea preţurilor (inflaţie) însoţită de o scădere a 

puterii de cumpărare. Pandemia, stocurile acolo unde au mai 
rămas, etc. au avut ca rezultat reducerea sau oprirea activităţii 
economice, faliment , creşterea şomajului şi micşorarea 

ă furtună economică provocată de 
închiderea firmelor , urmată de şomaj din cauza lipsei sau 
scăderii cererilor pe piaţa determina micşorarea încasărilor la 

Dar viaţa economică şi socială continuă pe datorie. 
c cheltuieli publice fără venituri de acelaşi 

fel. În aceste condiţii creşte D.B. şi implicit datoria publică/ 
datoria naţională deoarece statul, guvernul este nevoit să facă 

că cererea de produse pe piaţa 
românească nu poate fi acoperită prin oferta a apărut deficitul 
comercial care după trei trimestre atinge cifra de 6 % din PIB. 
Aceasta degradare a balanţei comerciale (tablou sintetic în care 

 de mărfuri cu cea a 
) atrage după sine creşterea cheltuielilor , altfel spus 

 

Sintetic, un deficit de cont curent indică faptul că cererea 
de mărfuri + servicii este orientată spre exterior , iar 
producătorii interni se afla în poziţie de inferioritate în raport 
cu producătorii străini (importurile sunt mai mari decât 

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 
5,8 mld E. În primele 8 luni ale anului se arăta într-un 
comunicat BNR, relatat de Agerpres. În structura deficitului de 
cont curent balanta bunurilor + balanta veniturilor primare 
înregistrează deficit , iar balanta serviciilor+ balanta veniturilor 
secundare înregistrează un excedent. Deficitul cronic este 
înregistrat la mărfuri de tot felul. Relansarea consumului şi deci 
creşterea importurilor determina o creştere accentuată a 

Dar trebuie să încercăm să înţelegem care sunt factorii , 
ină cererea să fie orientată cu precădere 

spre importuri. O primă cauză o con stituie inflaţia care face că 
produsele naţionale să fie mai scumpe şi implicit mai puţin 
competitive faţă de produsele străine. O a doua cauză o 

erii care face că preţul 
produselor să fie peste valoare, conform ,,legii cererii şi a 
ofertei,,. Un al treilea factor este aprecierea monedei + 
creşterea preţului forţei de muncă încorporat în produs (mărirea 
salariilor) care duce la micşorarea competitivităţii economice 
externe , adică creşte valoarea importurilor. 

Deci mărirea deficitului balanţei comerciale (componenta 
structurală a deficitului de cont curent) influenţează în sensul 
creşterii deficitului contului curent (componenta structurală a 
balanţei globale de plăţi). Aşadar nevoia de acoperire a 
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deficitul de cont curent şi implicit a deficitului comercial duc la 
mărirea datoriei externe (împrumut în străinătate contractate de 
persoane publice, fizice, juridice). 

           Deficitul de cont curent rămâne sub presiunea cererii 
externe slabe (exporturi) şi a creşterii puternice a importurilor 
în urma unei politici fiscale dezarticulate.. În concluzie 
deficitul de cont curent rămâne forma sintetică a deficitului 
bugetar şi deficitului balanţei comerciale, adică plăţile sunt mai 
mari decât încasările la care se adăugă datoria naţională

DATORIA PUBLICĂ (NAŢIONALĂ) (D.P) 

            Datoria naţională se măreşte în funcţie de criză în 
sănătate, adică de pandemie.În acest sens Comisia Europeană 
face previziuni sumbre, deoarece acest indicator face un salt la 
42 % din PIB pe la mijlocul anului apropiindu
avarie . Se admite posibilitatea că nivelul D.P.să
50 % din PIB în condiţiile unui plafon decis prin tratat de până 
la 60 % din PIB. 

              În concluzie, factorii de risc pentru economia naţională 
sunt: creşterea rapidă a datoriei şi a deficitelor că procent din 
PIB. ; o spraincalzire a economiei ; deteriorarea balanţei 
globale de plăţi; neputinţa, lipsa de interes în atragerea 
fondurilor europene. Drumul redresării va fi lung şi anevoios.

Bibliografie selectivă; Internet - Ziarul Financiar, Economică.net, Presa 
economică, Articole Radu Sofiani etc.   
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deficitul de cont curent şi implicit a deficitului comercial duc la 
mărirea datoriei externe (împrumut în străinătate contractate de 

ont curent rămâne sub presiunea cererii 
externe slabe (exporturi) şi a creşterii puternice a importurilor 
în urma unei politici fiscale dezarticulate.. În concluzie 
deficitul de cont curent rămâne forma sintetică a deficitului 

ei comerciale, adică plăţile sunt mai 
mari decât încasările la care se adăugă datoria naţională. 

Datoria naţională se măreşte în funcţie de criză în 
sănătate, adică de pandemie.În acest sens Comisia Europeană 
ace previziuni sumbre, deoarece acest indicator face un salt la 

42 % din PIB pe la mijlocul anului apropiindu-se de cota de 
D.P.să ajungă la peste 

50 % din PIB în condiţiile unui plafon decis prin tratat de până 

În concluzie, factorii de risc pentru economia naţională 
sunt: creşterea rapidă a datoriei şi a deficitelor că procent din 
PIB. ; o spraincalzire a economiei ; deteriorarea balanţei 

es în atragerea 
fondurilor europene. Drumul redresării va fi lung şi anevoios. 

Ziarul Financiar, Economică.net, Presa 

 

 

 
Marconi trimite primele semnale radio 

peste Atlantic
 
 
Vreau să ajung la radio... 
            La 12 decembrie 1901, Guglielmo Marconi, 
fizicianul italian inovator în domeniul transmiterii undelor 
radio, reușește să arunce peste Oceanul Atlantic primele 
sunete ”wireless”.   
            Astfel, a deschis un nou drum istoric 
celor care susțineau sus și tare că, din cauza curburii terestre, 
un astfel de semnal nu poate parcurge o distan
300 de km. Mesajul, scurt și la obiect 
codul Morse - a bătut recordurile și un drum de peste 3.000 de 
km. de la startul din Poldhu în Cornwall, Anglia, până la linia 
de finish, tocmai în Canada la Newfoundland.
 
Nimeni nu e inventator în țara lui 
 
       Născut la Bologna, în 1874, din tată italian 
irlandeză, Marconi studiază fizica 
transmiterea undelor radio, după ce participă la experimentele 
realizate de fizicianul german Heinrich Hertz. Demarează 
propriile sale încercări în orașul natal, începând din 1894 și, în 
scurt timp, reușește să trimită un semnal radio la o distan
peste 20 de km. Deoarece rezultatele sale nu au fost primite cu 
mare entuziasm în Italia, alege să plece în Anglia în 1896. Pune 
bazele unei companii de transmisii telegrafice fără fir 
trimite mesaje pe distanțe ce depășesc 16 km.

          
Alfabetul în Cod Morse 
 
Alfabetul Morse este un cod care transpune litere 
puncte și linii, oferind posibilitatea de a le transmite la distanță, 
sub formă de semnale 
În 1899, înregistrează un succes important, cu prima 
transmisiune peste Canalul Mânecii. În acela
două vase cu aparatura necesară transmisiei către ziarele din 
New York a desfășurării Competiției Americane de Yacht
Fiind un eveniment cu mare impact la public, este trezit 
interesul opiniei publice internaționale față de realizările lui 
Marconi. 
Adevăratul său moment de glorie vine vine, însă, la 12 
decembrie 1901.Marconi unește Anglia cu Canada prin unde 
radio, iar transmisia transatlantică îl propulsează în topul 
celebrității. Ironic, cei care îi criticau proiectul, afirmând că 
undele radio nu puteau depăși curbura terestră, aveau, de fapt, 
dreptate. Semnalul radio trimis de Marconi peste Atlantic a fost 
îndreptat către spațiu, de unde a fost reflectat înapoi de 
ionosferă, ricoșând tocmai în Canada. Oricum ceea ce 
transmisese el era doar un semnal, vocea umană avea să fie 
transmisă radio mai târziu. Mai erau multe de învă
undele radio și rolul atmosferei în transmiterea lor. Marconi a 
continuat, în următorii 30 de ani, să studieze 
îmbunătățească sistemul și a introdus transmisia pe unde scurte 
în 1922. 
 Acest receptor a fost folosit pentru a detecta primul semnal 
radio transmis peste Oceanul Atlantic,
Morse. Se spune că Marconi a înmânat aparatul asistentului 
său, întrebându-l ”Auzi ceva, domnule Kemp?”. Azi e la loc de 
cinste în colecția Muzeului de Istorie a Științei, din Oxford.
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Marconi trimite primele semnale radio 
peste Atlantic 

La 12 decembrie 1901, Guglielmo Marconi, 
fizicianul italian inovator în domeniul transmiterii undelor 

șește să arunce peste Oceanul Atlantic primele 

drum istoric și le-a închis gura 
țineau sus și tare că, din cauza curburii terestre, 

un astfel de semnal nu poate parcurge o distanță mai mare de 
și la obiect - litera ”s” exprimată în 

și un drum de peste 3.000 de 
km. de la startul din Poldhu în Cornwall, Anglia, până la linia 
de finish, tocmai în Canada la Newfoundland. 

Născut la Bologna, în 1874, din tată italian și mama 
studiază fizica și devine interesat de 

transmiterea undelor radio, după ce participă la experimentele 
realizate de fizicianul german Heinrich Hertz. Demarează 

șul natal, începând din 1894 și, în 
tă un semnal radio la o distanță de 

peste 20 de km. Deoarece rezultatele sale nu au fost primite cu 
mare entuziasm în Italia, alege să plece în Anglia în 1896. Pune 
bazele unei companii de transmisii telegrafice fără fir și curând 

șesc 16 km. 

Alfabetul Morse este un cod care transpune litere și cifre în 
și linii, oferind posibilitatea de a le transmite la distanță, 

În 1899, înregistrează un succes important, cu prima 
transmisiune peste Canalul Mânecii. În același an, echipează 
două vase cu aparatura necesară transmisiei către ziarele din 

șurării Competiției Americane de Yacht-uri. 
Fiind un eveniment cu mare impact la public, este trezit și 

ționale față de realizările lui 

Adevăratul său moment de glorie vine vine, însă, la 12 
ște Anglia cu Canada prin unde 

transmisia transatlantică îl propulsează în topul 
ții. Ironic, cei care îi criticau proiectul, afirmând că 

și curbura terestră, aveau, de fapt, 
dreptate. Semnalul radio trimis de Marconi peste Atlantic a fost 

țiu, de unde a fost reflectat înapoi de 
șând tocmai în Canada. Oricum ceea ce 

transmisese el era doar un semnal, vocea umană avea să fie 
transmisă radio mai târziu. Mai erau multe de învățat despre 

n transmiterea lor. Marconi a 
continuat, în următorii 30 de ani, să studieze și să 

țească sistemul și a introdus transmisia pe unde scurte 

Acest receptor a fost folosit pentru a detecta primul semnal 
radio transmis peste Oceanul Atlantic, litera ”s” în alfabetul 
Morse. Se spune că Marconi a înmânat aparatul asistentului 

l ”Auzi ceva, domnule Kemp?”. Azi e la loc de 
ția Muzeului de Istorie a Științei, din Oxford. 
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În 1909, a împărțit Premiul Nobel pentru fizică cu inventatorul 
german Ferdinand Braun. Succesul său a fost marcat 
multe controverse, existând și alți inventatori care au afirmat că 
descoperiseră transmisia radio înaintea lui Marconi.
 
Radio Mania 
 
Cu patru ani înainte ca Marconi să înceapă expe
telegraful fără fir, Nikola Tesla, un cercetător sârb mutat în 
America în 1884, a inventat modelul teoretic al radioului. Tesla 
l-a dat în judecată pe Marconi în 1915, dar nu avut câ
cauză. De abia în 1943, Curtea Supremă de Justi
cazul și l-a desemnat pe Tesla ca fiind inventatorul radioului, 
deși nu a construit efectiv un aparat, dar a realizat modelul 
teoretic al invenției. 
Tesla, Edison, Marconi, marii inventatori ai lumii 
moderneNikola Tesla, o minte luminată, a împăr
din cunoașterea sa, prin invențiile care au schimbat lumea, de la 
curentul alternativ, la radio 
Jagadish Chandra Bose, om de știință indian, a făcut o 
demonstrație asupra transmisiei radio, în 1896, la Calcutta, în 
fața guvernatorului britanic. Transmisia a acoperit o distanță de 
aproximativ 5 km, iar aparatura utilizată poate fi încă admirată 
la Muzeul Științei din cadrul Universității din Calcutta. Bose și
a reluat demonstrația în fața Societății Regale din Londra, în 
1899, în fața multor somități științifice ale vremii. I s
postul de profesor la Cambridge, dar a refuzat. Bose rezolvase 
problema undelor hertziene care nu putea penetra ziduri, mun
sau apă. Marconi a fost prezent la demonstrația colegului său 
indian și a fost acuzat că și-a însușit ideile acestuia. Cu toate 
acestea, Bose nu a deschis proces împotriva lui Marconi, 
afirmând că el crede în libera circulație a ideilor și noutăților 
din domeniul științei. Dar, sub presiunea prietenilor săi 
americani, a aplicat pentru obținerea patentului, iar Statele 
Unite i-au acordat această recunoaștere, deși Marconi 
dobândise deja notorietate internațională pentru inventarea 
radioului. 

Sir Jagadish Chandra Bose a activat în mai multe 
domenii, precum: fizică, biologie, botanică, arheologie. De 
asemenea, a fost și scriitor de science fiction. Are și contribuții 
de pionierat în domeniul undelor radio, microundelor 
considerat întemeietorul științei experimentale în India.
Mai există și povestea lui Nathan B. Stubblefield, un fermier 
din Murray, Kentucky, care a reușit să efectueze transmisia 
vocii umane, cu patru ani înainte ca Marconi să trimită primul 
său semnal. 
Edison și magia sunetelorThomas Edison, ne-a lăsat mo
printre cele peste 1.000 de invenții ale sale, unele fără de care 
viața modernă ar fi total diferită: fonograful și becul
În 1892, Stubblefield a înmânat prietenului său, Rainey T
Wells, o cutie și i-a spus să se îndepărteze. Wells a mărturisit 
ulterior: ”De abia am ajuns la locul indicat, când am auzit 
cuvintele HELLO RAINEY, ieșind din receptor”. Stubblefield 
a făcut o demonstrație în fața presei, în anul 1902, dar pentru că 
se temea că invenția i-ar putea fi furată, nu a scos
pe piață. 
În ciuda controverselor, fiecare dintre părinții acestui copil
minune a avut rolul său în dezvoltarea unei tehnologii care face 
astăzi parte din viața noastră. Ei și cei care au lucrat
la dezvoltarea modalităților moderne de captare și transmitere a 
sunetelor, de la telefon și telegraf, la fonograf și gramofon, cu 
toții au construit un puzzle fermecat, care a traversat vremurile 
și granițele. Referințe: history.com didyouknow.org 
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german Ferdinand Braun. Succesul său a fost marcat și de 

și alți inventatori care au afirmat că 
descoperiseră transmisia radio înaintea lui Marconi. 

Cu patru ani înainte ca Marconi să înceapă experimentele cu 
telegraful fără fir, Nikola Tesla, un cercetător sârb mutat în 
America în 1884, a inventat modelul teoretic al radioului. Tesla 

a dat în judecată pe Marconi în 1915, dar nu avut câștig de 
cauză. De abia în 1943, Curtea Supremă de Justiție a revizuit 

a desemnat pe Tesla ca fiind inventatorul radioului, 
și nu a construit efectiv un aparat, dar a realizat modelul 
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aproximativ 5 km, iar aparatura utilizată poate fi încă admirată 
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ția în fața Societății Regale din Londra, în 
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șind din receptor”. Stubblefield 
ție în fața presei, în anul 1902, dar pentru că 

ar putea fi furată, nu a scos-o niciodată 

ții acestui copil-
minune a avut rolul său în dezvoltarea unei tehnologii care face 

ța noastră. Ei și cei care au lucrat înaintea lor 
ților moderne de captare și transmitere a 
și telegraf, la fonograf și gramofon, cu 

ții au construit un puzzle fermecat, care a traversat vremurile 

 

Rezonanța Schumann a Pământului se 
accelerează

Motto: ,,Omul este într-un proces de schimbare, tinzând către forme care nu 
sunt din această lume…” Tablele de smarald ale lui Thoth 

         Anticii înțelepți indieni (Rishi), au numit frecvența de
7,83 Hz frecventa ,,OM”. De asemenea, aceasta este ritmul 
bătăilor naturale ale inimii Mamei Pământ, cunoscută sub 
numele de “Rezonanța Schumann.” 

otrivit Wikipedia, “Rezonanța Schumann
rezonantă electromagnetică globală, excitată de 
descărcările de lumină din cavitatea formată de 

suprafața Pământului și ionosferă.” 

Timp de mulți ani această frecvență de rezonanță s
la o constantă de 7,83 Hz cu doar ușoare variații. În iunie 2014, 
aparent totul s-a schimbat. Monitoarele Observat
rusesc au arătat un vârf brusc în activitate la aproximativ 8,5 
Hz. De atunci, s-au înregistrat doar în câteva zile o accelerare a 
rezonanței Schumann până la 16,5 Hz.

(Graficul este de obicei albastru, cu unele nuan
nu alb.) Prima oară au crezut că echipamentul lor a fost defect, 
dar mai târziu au aflat că datele au fost corecte. Toată lumea a 
întrebat, ce cauzează această activitate de cre

Frecvența Pământului accelerează? Având în vedere că 
frecvența Schumann este declarată a fi “în ton” cu nivelele 
undelor alfa și teta ale creierului uman, acest lucru poate fi 
motivul pentru care mulți oameni simt că timpul a accelerat iar 
evenimentele și schimbările din viața noastră se întâmplă mai 
rapid. Aceste rezonanțe emergente sunt în mod natural corelate 
cu activitatea undelor cerebrale umane. Deci, aceasta înseamnă 
că ne schimbăm. Cu mulți ani în urmă, la o instruire în EEG 
Neurofeedback, ni se spunea că accelerarea acestor frecven
putea duce la schimbări evolutive umane.

Având în vedere că rezonanța Schumann a avut creșteri bruște 
între 12-16,5 Hz (a se vedea zonele albe ale graficului), am 
găsit acest lucru chiar interesant. 

În Neurofeedback, intervalul de frecven
,,frecvența ritmului senzorialo-motor” (RSM). Este o stare 
ideală de “calm trezit.” Procesele noastre de gândire sunt mai 
clare și mai concentrate, dar suntem încă “în flux” sau “în știu.” 
Cu alte cuvinte, Mama Pământ își deplasează frecvența ei de 
vibrație și probabil, așa facem și noi. Acest lucru poate fi unul 
din multele semne ale TREZIRII. 

Oamenii de știință raportează că, câmpul magnetic al 
Pământului, care poate afecta rezonanța Schumann, a slăbit lent 
în ultimii 2000 de ani și chiar mai mult în ultimii ani. Nimeni 
nu știe cu adevărat de ce (Se pare că acest efect nu este 
întâmplător; cu cât câmpul magnetic este mai slab, dă voie 
câmpului conștiinței umane să expansioneze și invers, iar acest 
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ța Schumann a Pământului se 
accelerează 

un proces de schimbare, tinzând către forme care nu 
Tablele de smarald ale lui Thoth – Tabla 8 

țelepți indieni (Rishi), au numit frecvența de 
7,83 Hz frecventa ,,OM”. De asemenea, aceasta este ritmul 
bătăilor naturale ale inimii Mamei Pământ, cunoscută sub 

 

ța Schumann este cavitatea 
rezonantă electromagnetică globală, excitată de 

ărcările de lumină din cavitatea formată de 

ți ani această frecvență de rezonanță s-a menținut 
șoare variații. În iunie 2014, 

a schimbat. Monitoarele Observatorului Spațial 
rusesc au arătat un vârf brusc în activitate la aproximativ 8,5 

au înregistrat doar în câteva zile o accelerare a 
ței Schumann până la 16,5 Hz. 

(Graficul este de obicei albastru, cu unele nuanțe de verde, dar 
Prima oară au crezut că echipamentul lor a fost defect, 

dar mai târziu au aflat că datele au fost corecte. Toată lumea a 
întrebat, ce cauzează această activitate de creștere intermitentă? 

ța Pământului accelerează? Având în vedere că 
mann este declarată a fi “în ton” cu nivelele 

și teta ale creierului uman, acest lucru poate fi 
ți oameni simt că timpul a accelerat iar 

și schimbările din viața noastră se întâmplă mai 
țe emergente sunt în mod natural corelate 

cu activitatea undelor cerebrale umane. Deci, aceasta înseamnă 
ți ani în urmă, la o instruire în EEG 

Neurofeedback, ni se spunea că accelerarea acestor frecvențe ar 
lutive umane. 

ța Schumann a avut creșteri bruște 
16,5 Hz (a se vedea zonele albe ale graficului), am 

În Neurofeedback, intervalul de frecvență 12-15 Hz este numit 
motor” (RSM). Este o stare 

ideală de “calm trezit.” Procesele noastre de gândire sunt mai 
și mai concentrate, dar suntem încă “în flux” sau “în știu.” 

și deplasează frecvența ei de 
și noi. Acest lucru poate fi unul 

știință raportează că, câmpul magnetic al 
ța Schumann, a slăbit lent 

și chiar mai mult în ultimii ani. Nimeni 
Se pare că acest efect nu este 

întâmplător; cu cât câmpul magnetic este mai slab, dă voie 
științei umane să expansioneze și invers, iar acest 
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lucru permite de asemenea fluxurilor de energie solară să 
invadeze pământul pentru ca codurile și cheile
nostru să poată fi activate, n.b.). S-a spus de către un bătrân 
înțelept din India, că câmpul magnetic al Pământului a fost 
activat astfel de către Cei Antici, pentru a bloca amintirile 
primordiale ale moștenirii noastre adevărate. 

Acest lucru a fost făcut pentru ca sufletele să poată învă
experiența liberului arbitru, fără a fi îngreunată de amintirile 
din trecut. El a susținut că modificările câmpului magnetic 
șterg acele blocuri de memorie și ne ridică conștiința l
mare adevăr. Vălul este ridicat. Ochelarii de cal ne sunt sco
Dacă este adevărat, aceasta ridică întrebări și mai interesante. 
Orice ar fi aceasta se întâmplă, este clar că această accelerare 
ne poate face să ne simțim mai obosiți, epuizați, am
deprimați și chiar ciudați, pentru că ne ridicăm propriile 
frecvențe pentru a fi mai “în ton” cu Noul Pământ. Adaptarea 
nu este întotdeauna un proces ușor, dar este o parte a propriei 
unice TREZIRI. 

Sintetizând câteva idei și din cartea lui Gregg Br

• Pământul și experiența noastră de pe Pământ se 
apropie de încheierea unui ciclu, care a început în 
urmă cu aproape 200.000 de ani; 

• Intensitatea magnetismului planetar scade, datorită 
încetinirii vitezei de rotație a Pământului. Pe baza 
istoriei, știm că această încetinire va continua, 
ajungându-se până la ,,o zonă de nul magnetic
va face posibilă experiența colectivă a Punctului Zero;

• Ritmul vibrației fundamentale (,,pulsația inimii” 
Pământului) crește, tinzând către un nou nivel de bază, 
care va constitui suportul pentru următoarea ierarhie 
de vibrații, ce va face posibilă apariția noii structuri 
vibratorii, pentru o ,,Trecere” vibrațională;

• Fiecare celulă, acordată holografic din corpul nostru, 
face efortul de a se acorda cu vibrația noii noa
experiențe. Vibrațiile mai rapide într
magnetic slab, ne permit să avem acces la acele emo
ale noastre asociate cu unele experien
care au rămas în corpul nostru; 

• ,,Instrumentele” care ne permit să controlăm procesul 
vindecării noastre au fost prezentate ca modele, în tot 
cursul istoriei, în cadrul școlilor misterelor. Credințele 
moderne se bazează, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, pe aceste mesaje și învățături din vechime;

• Faptul de a percepe ,,binele” și ,,răul” drept 
manifestări ale unui izvor unic, origine a toate câte 
există, are rolul unui pod viu, care vindecă separarea;

• Frecvența generată prin non-judecată, îngăduin
compasiune și acceptare, este cea a iubirii. Când se 
transcend percepțiile legate de dimensionalit
timp și de spațiu iș se îndepărtează distorsiunile 
cauzate de frică, nu rămâne decât iubirea. Iubirea plină 
de compasiune reprezintă natura noastră cea mai 
autentică și este singura care rămâne după ce ne sunt 
vindecate iluziile. http://burebista2012.blogspot.ro/2016/02/de
ce-rezonanta-shumann-pamantului.html 
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lucru permite de asemenea fluxurilor de energie solară să 
și cheile ADN-ului 

a spus de către un bătrân 
țelept din India, că câmpul magnetic al Pământului a fost 

activat astfel de către Cei Antici, pentru a bloca amintirile 

Acest lucru a fost făcut pentru ca sufletele să poată învăța din 
ța liberului arbitru, fără a fi îngreunată de amintirile 

ținut că modificările câmpului magnetic 
șterg acele blocuri de memorie și ne ridică conștiința la un mai 
mare adevăr. Vălul este ridicat. Ochelarii de cal ne sunt scoși. 

și mai interesante. 
Orice ar fi aceasta se întâmplă, este clar că această accelerare 

țim mai obosiți, epuizați, amețiți, 
ți și chiar ciudați, pentru că ne ridicăm propriile 

țe pentru a fi mai “în ton” cu Noul Pământ. Adaptarea 
șor, dar este o parte a propriei 

și din cartea lui Gregg Braden : 

și experiența noastră de pe Pământ se 
apropie de încheierea unui ciclu, care a început în 

Intensitatea magnetismului planetar scade, datorită 
ție a Pământului. Pe baza 

m că această încetinire va continua, 
nul magnetic”, care 

ța colectivă a Punctului Zero; 
ției fundamentale (,,pulsația inimii” 

ște, tinzând către un nou nivel de bază, 
va constitui suportul pentru următoarea ierarhie 

ții, ce va face posibilă apariția noii structuri 
țională; 

Fiecare celulă, acordată holografic din corpul nostru, 
ția noii noastre 

țe. Vibrațiile mai rapide într-un câmp 
magnetic slab, ne permit să avem acces la acele emoții 
ale noastre asociate cu unele experiențe nerezolvate, 

,,Instrumentele” care ne permit să controlăm procesul 
i noastre au fost prezentate ca modele, în tot 

școlilor misterelor. Credințele 
o măsură mai mare sau mai 

și învățături din vechime; 
și ,,răul” drept 

nifestări ale unui izvor unic, origine a toate câte 
există, are rolul unui pod viu, care vindecă separarea; 

judecată, îngăduință, 
și acceptare, este cea a iubirii. Când se 

țiile legate de dimensionalitate, de 
și de spațiu iș se îndepărtează distorsiunile 

cauzate de frică, nu rămâne decât iubirea. Iubirea plină 
de compasiune reprezintă natura noastră cea mai 

și este singura care rămâne după ce ne sunt 
12.blogspot.ro/2016/02/de-

 
Fizica cuantică şi spiritualitatea

            Fizica cuantică este denumirea dată unui ansamblu 
de teorii relativ noi, pentru că aparţin secolului al XX
care marchează o ruptură în raport cu teoriile fizicii 
clasice.  

ai exact, teoriile cuantice descriu comportamentul 
atomilor şi al particulelor într
răsturnat multe dintre adevărurile considerate, până 

pe la începutul secolului trecut, imuabile, ceea ce a permis şi 
elucidarea anumitor proprietăţi ale câmpului electromagnetic.

„Părintele” fizicii cuantice este Max Planck, fizician german, 
laureat al Premiului Nobel, în 1918. Sintagma „fizică cuantică” 
derivă de la „cuantă”, definită de Planck drept cantitate de 
energie radiantă (cea mai mică, indivizibilă), cu o valoare 
proporţională cu frecvenţa radiaţiei, adică este cea mai mică 
particulă încărcată cu energie şi, prin urmare, imprevizibilă. 

La modul foarte general, fizica cuantică se bazează pe câteva 
aspecte importante, care au transformat esenţial percepţia 
asupra universului, asupra lumii materiale şi a celei invizibile:
- Sistemele materiale se caracterizează prin dualitatea undă 
particulă; 
- Interacţiunea particulelor se face ca şi cum ar fi conectate 
(invizibil) la un întreg; 

- Particule aflate la distanţă pot să interacţioneze, fără a se 
putea defini exact natura acestei interacţiuni şi, mai mult, un 
observator al unui sistem poate modifica starea sistemului 
respectiv, prin simplul fapt al observării lui (pri
exemplu, un copac şi, la nivel cuantic, starea copacului 
respectiv se modifică, drept urmare a fixării atenţiei asupra lui);
- Epocala descoperire a lui Einstein, concentrată în formula 
E=mc², demonstrează că masa unei particule este o formă de 
energie, prin urmare implică un proces dinamic şi nu este 
vorba, ca în fizică tradiţională, de o substanţă;
- Întregul este conţinut în fiecare parte şi fiecare parte conţine 
întregul. 

Pornind de la teoriile lui Planck, în 1913, Ernest Rutherford, 
fizician din Noua Zeelandă, a elaborat un model atomic, 
arătând ca electronii încărcaţi negativ se mişcă în jurul 
nucleului atomic, încărcat pozitiv, precum planetele în jurul 
Soarelui. 

În 1926, un fizician vienez, Erwin Schrondinger, a calculat 
cuantele (cantităţile de energie), pentru electronul unui atom de 
hidrogen, pe care Planck le descrisese doar teoretic.

În 1927, austriacul Wolfgang Pauli defineşte modelul orbital al 
atomului, orbitele fiind sfere ordonate în jurul nucleului atomic.

Toate aceste descoperii legate de fizica cuantică, făcute într
interval scurt de timp, au transformat fundamental multe 
interpretări ştiinţifice, generând apariţia unor noi domenii ale 
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Fizica cuantică şi spiritualitatea 

Fizica cuantică este denumirea dată unui ansamblu 
de teorii relativ noi, pentru că aparţin secolului al XX-lea, şi 

aport cu teoriile fizicii 

ai exact, teoriile cuantice descriu comportamentul 
atomilor şi al particulelor într-o manieră care a 
răsturnat multe dintre adevărurile considerate, până 

pe la începutul secolului trecut, imuabile, ceea ce a permis şi 
elucidarea anumitor proprietăţi ale câmpului electromagnetic. 

„Părintele” fizicii cuantice este Max Planck, fizician german, 
laureat al Premiului Nobel, în 1918. Sintagma „fizică cuantică” 
derivă de la „cuantă”, definită de Planck drept cantitate de 

e radiantă (cea mai mică, indivizibilă), cu o valoare 
proporţională cu frecvenţa radiaţiei, adică este cea mai mică 
particulă încărcată cu energie şi, prin urmare, imprevizibilă.  

La modul foarte general, fizica cuantică se bazează pe câteva 
ante, care au transformat esenţial percepţia 

asupra universului, asupra lumii materiale şi a celei invizibile: 
Sistemele materiale se caracterizează prin dualitatea undă - 

Interacţiunea particulelor se face ca şi cum ar fi conectate 

Particule aflate la distanţă pot să interacţioneze, fără a se 
putea defini exact natura acestei interacţiuni şi, mai mult, un 
observator al unui sistem poate modifica starea sistemului 
respectiv, prin simplul fapt al observării lui (priveşti, de 
exemplu, un copac şi, la nivel cuantic, starea copacului 
respectiv se modifică, drept urmare a fixării atenţiei asupra lui); 

Epocala descoperire a lui Einstein, concentrată în formula 
E=mc², demonstrează că masa unei particule este o formă de 
nergie, prin urmare implică un proces dinamic şi nu este 

vorba, ca în fizică tradiţională, de o substanţă; 
Întregul este conţinut în fiecare parte şi fiecare parte conţine 

Pornind de la teoriile lui Planck, în 1913, Ernest Rutherford, 
din Noua Zeelandă, a elaborat un model atomic, 

arătând ca electronii încărcaţi negativ se mişcă în jurul 
nucleului atomic, încărcat pozitiv, precum planetele în jurul 

În 1926, un fizician vienez, Erwin Schrondinger, a calculat 
le de energie), pentru electronul unui atom de 

hidrogen, pe care Planck le descrisese doar teoretic. 

În 1927, austriacul Wolfgang Pauli defineşte modelul orbital al 
atomului, orbitele fiind sfere ordonate în jurul nucleului atomic. 

legate de fizica cuantică, făcute într-un 
interval scurt de timp, au transformat fundamental multe 
interpretări ştiinţifice, generând apariţia unor noi domenii ale 
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cunoaşterii şi a unor noi tehnologii, precum energia nucleară, 
imagistica medicală bazată pe rezonanţă magnetică, apariţia 
microscopului electronic şi a laserului, astrofizică, chimia 
cuantică şi, recent, în 1990, în informatică, apariţia 
calculatorului cuantic, pentru a cărui funcţionalitate încă se mai 
fac cercetări. 

Hologramele lui David Bohm  

Pe baza principiilor fizicii cuantice, potrivit cărora particulele 
pot comunica între ele, fie că se află la un centimetru distanţă 
sau la zeci, mii de kilometri, adică este vorba de o comunicare 
ce depăşeşte viteza luminii, David Bohm a definit şi dezvo
conceptul de „univers holografic”, potrivit căruia lumea 
obiectivă este doar o „iluzie”, o „hologramă”. Consecinţa unei 
asemenea interpretări ar fi că particulele aflate la distanţă nu 
sunt interconectate prin cine ştie ce forţe încă nedescoperite, ci
că acestea sunt reprezentări holografice ale unei singure 
entităţi. 

David Bohm a avansat, pe baza legilor fizicii cuantice, şi 
conceptul de „ordine implicită”, vizând ordinea Universului, 
construit după principiul că întregul este în parte şi partea în 
întreg şi că, dincolo de planul fizic, există alte dimensiuni. Oare 
nu aceleaşi aspecte sunt prezente şi în cărţile de învăţătură 
spirituală, care au marcat istoria de milenii a omenirii şi care, 
astăzi, sunt redescoperite cu din ce în ce mai multă fervoare?

Holograma, aşa cum a fost experimentată de fizicianul francez 
Alain Aspect, este o imagine tridimensională rezultată din 
intersecţia mai multor raze laser, experiment care a relevat şi că 
fiecare parte a unui obiect conţine şi imaginea întregului. 
Aşadar, tot ceea ce există în acest univers este interconectat, iar 
ipostazele timpului pe care noi le numim trecut, prezent şi 
viitor, sunt, de fapt, simultane. 

Karl Pribram, psihiatru la Universitatea Stanford, susţine că şi 
creierul uman funcţionează pe principiul hologramei, 
informaţiile stocându-se în impulsuri nervoase, astfel 
explicându-se capacitatea de memorare, actualizare şi 
conexiune a miliarde de informaţii. Pribram considera că 
adevărata realitate se găseşte în energia pe care o detectează 
simţurile noastre, şi nu în obiectele pe care noi le numim 
„reale”. Gânduri, dorinţe, visuri se adună, rezonează şi iau 
forma materială, forma pe care conştiinţa noastră o hotărăşte.

Aşadar, tot mai multe adevăruri ştiinţifice, multe dintre ele 
aparţinând fizicii cuantice, conduc spre ideea că ceea ce 
acceptam până acum ca fiind de domeniul filmelor ştiinţifico
fantastice (călătoriile în timp, telepatia, teleportarea, 
modificarea unei realităţi prin concentrarea asupra ei, 
universurile paralele etc.) sau ceea ce am moştenit de la vechile 
civilizaţii despre „Marele Tot”, despre „Marea Conştiinţă 
Universală” sunt mai adevărate decât ne-am închipuit vreodată.
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cunoaşterii şi a unor noi tehnologii, precum energia nucleară, 
rezonanţă magnetică, apariţia 

microscopului electronic şi a laserului, astrofizică, chimia 
cuantică şi, recent, în 1990, în informatică, apariţia 
calculatorului cuantic, pentru a cărui funcţionalitate încă se mai 

Pe baza principiilor fizicii cuantice, potrivit cărora particulele 
pot comunica între ele, fie că se află la un centimetru distanţă 
sau la zeci, mii de kilometri, adică este vorba de o comunicare 
ce depăşeşte viteza luminii, David Bohm a definit şi dezvoltat 
conceptul de „univers holografic”, potrivit căruia lumea 
obiectivă este doar o „iluzie”, o „hologramă”. Consecinţa unei 
asemenea interpretări ar fi că particulele aflate la distanţă nu 
sunt interconectate prin cine ştie ce forţe încă nedescoperite, ci 
că acestea sunt reprezentări holografice ale unei singure 

David Bohm a avansat, pe baza legilor fizicii cuantice, şi 
conceptul de „ordine implicită”, vizând ordinea Universului, 
construit după principiul că întregul este în parte şi partea în 

treg şi că, dincolo de planul fizic, există alte dimensiuni. Oare 
nu aceleaşi aspecte sunt prezente şi în cărţile de învăţătură 
spirituală, care au marcat istoria de milenii a omenirii şi care, 
astăzi, sunt redescoperite cu din ce în ce mai multă fervoare? 

Holograma, aşa cum a fost experimentată de fizicianul francez 
Alain Aspect, este o imagine tridimensională rezultată din 
intersecţia mai multor raze laser, experiment care a relevat şi că 
fiecare parte a unui obiect conţine şi imaginea întregului. 

tot ceea ce există în acest univers este interconectat, iar 
ipostazele timpului pe care noi le numim trecut, prezent şi 

Karl Pribram, psihiatru la Universitatea Stanford, susţine că şi 
piul hologramei, 

se în impulsuri nervoase, astfel 
se capacitatea de memorare, actualizare şi 

conexiune a miliarde de informaţii. Pribram considera că 
adevărata realitate se găseşte în energia pe care o detectează 

noastre, şi nu în obiectele pe care noi le numim 
„reale”. Gânduri, dorinţe, visuri se adună, rezonează şi iau 
forma materială, forma pe care conştiinţa noastră o hotărăşte. 

Aşadar, tot mai multe adevăruri ştiinţifice, multe dintre ele 
antice, conduc spre ideea că ceea ce 

acceptam până acum ca fiind de domeniul filmelor ştiinţifico-
fantastice (călătoriile în timp, telepatia, teleportarea, 
modificarea unei realităţi prin concentrarea asupra ei, 

oştenit de la vechile 
civilizaţii despre „Marele Tot”, despre „Marea Conştiinţă 

am închipuit vreodată. 

 
Un istoric detaliat al ultimei inversări 

geomagnetice a Pământului, descoperit de 
oamenii de știință japonezi

 

         La fiecare 200.000 sau 300.000 de ani, polii magnetici 
ai Pământul se inversează. Unde era cândva polul nord 
acum este polul sud și vice versa. Este o răsturnare 
invizibilă. 

ltima inversare a fost neobișnuită pentru că a avut loc 
cu foarte mult timp în urmă. Din motive necunoscute, 
polii au rămas așa de la ultima inversare care a avut loc 

în urmă cu 780.000 de ani. Acum, un nou studiu a dezvăluit 
câteva detalii despre acel eveniment. 

Studiul câmpului magnetic al Pământului este numit 
paleomagnetism. Asta implică analiza rocilor 
iar uneori chiar și a materialelor arheologice
cândva topite păstrează un „istoric” al câmpului magnetic al 
Terrei pe măsură ce se solidifică. 

Ultima inversare geomagnetică a planetei noastre

Ultima inversare este numită „inversarea Brunhes
după descoperitorii evenimentului, Bernard Brunhes, 
geofizician francez, și Motonori Matuyama, geofizician 
japonez. De-a lungul anilor, după descoperirea celor doi, 
cercetătorii au încercat să înțeleagă motivul exact pentru care 
inversarea a avut loc și cât de mult timp a durat.

Noul studiu a fost publicat în jurnalul 
Planetary Science. 

Curenții de lavă sunt folositori atunci când vine vorba de 
înțelegerea câmpului magnetic al Pământului
solidificării. „Cu toate acestea, lava nu poate oferi un istoric 
paleomagnetic continuu din cauza naturii erup
a explicat autorul principal al studiului, Yuki Haneda.

Ceea ce au descoperit recent cercetătorii contrazice studiile 
anterioare 

Însă, depozitele de sedimente pot deține o evidență mai bună, 
care se poate forma de-a lungul unei perioade îndelungate de 
timp. Unele dintre aceste depozite este „Chiba composite 
section” care se află în Japonia și despre care oamenii de știință 
cred că este un istoric foarte detaliat al inversării Matuyama
Brunhes. 

„În acest nou studiu, am colectat noi mostre 
analize pentru a reconstrui secvența completă a 
geomagnetice Matuyama-Brunhes”, a spus Haneda.

U
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Un istoric detaliat al ultimei inversări 
geomagnetice a Pământului, descoperit de 

știință japonezi 

Ioana MATEI 

La fiecare 200.000 sau 300.000 de ani, polii magnetici 
ai Pământul se inversează. Unde era cândva polul nord 

și vice versa. Este o răsturnare 

șnuită pentru că a avut loc 
foarte mult timp în urmă. Din motive necunoscute, 

șa de la ultima inversare care a avut loc 
în urmă cu 780.000 de ani. Acum, un nou studiu a dezvăluit 

Studiul câmpului magnetic al Pământului este numit 
paleomagnetism. Asta implică analiza rocilor și sediementelor, 

materialelor arheologice. Rocile care erau 
cândva topite păstrează un „istoric” al câmpului magnetic al 

Ultima inversare geomagnetică a planetei noastre 

Ultima inversare este numită „inversarea Brunhes–Matuyama” 
escoperitorii evenimentului, Bernard Brunhes, 

și Motonori Matuyama, geofizician 
a lungul anilor, după descoperirea celor doi, 

țeleagă motivul exact pentru care 
ult timp a durat. 

Noul studiu a fost publicat în jurnalul Progress in Earth and 

ții de lavă sunt folositori atunci când vine vorba de 
câmpului magnetic al Pământului la momentul 

solidificării. „Cu toate acestea, lava nu poate oferi un istoric 
paleomagnetic continuu din cauza naturii erupțiilor sporadice”, 

t autorul principal al studiului, Yuki Haneda. 

Ceea ce au descoperit recent cercetătorii contrazice studiile 

ține o evidență mai bună, 
a lungul unei perioade îndelungate de 

intre aceste depozite este „Chiba composite 
și despre care oamenii de știință 

cred că este un istoric foarte detaliat al inversării Matuyama-

„În acest nou studiu, am colectat noi mostre și am desfășurat 
ța completă a inversării 

Brunhes”, a spus Haneda. 
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Ceea ce au descoperit cercetătorii contrazice studiile anterioare, 
în special atunci când vine vorba despre cât de mult a durat 
inversarea. Unele studii sugerează că a durat câteva mii de ani, 
în timp ce altele spun că inversarea a fost finalizată într
de om. 

Estimările diferite de timp depind în mare parte de locul din 
care cercetătorii extrag dovezi. Acest studiu s
mostrele de la „Chiba composite section”. „Datele noastre 
paleomagnetice sunt unele dintre cele mai detaliate 
informații despre mecanismul inversării geomagnetice”, a mai 
explicat Haneda. 

Cel mai probabil efect al inversării geomagnetice

Totuși, întrebarea care domină inversările geomagnetice ale 
Pământului este „ce efecte pot avea?”. Noul studiu nu a analizat 
acest aspect, însă răspunsul ar putea fi oferit de alte cercetări, 
potrivit Science Alert. 

Unii oamenii de știință s-au întrebat dacă inversările magnetice 
ar fi putut contribui la schimbările climatice. De
sunt nici pe departe complete, unii cercetători au subliniat că 
inversările ar putea juca un rol. 

În orice caz, viața pe Terra a trecut prin multe inversări 
geomagnetice și încă prosperă. Oamenii moderni nu au trecut 
încă printr-un astfel de eveniment, așa că următoarea inversarea 
va fi foarte informativă. 

Cel mai probabil efect va fi asupra sistemelor de comunicare 
de energie, inclusiv sateliți. Pe măsură ce câmpul magnetic 
global devine mai slăbit, o cantitate mai mare din radia
solare pot ajunge pe Pământ. După cum știm deja, un astfel de 
scenariu poate fi foarte dăunător. 

ESA a descoperit un al doilea câmp 
magnetic care înconjoară planeta noastră

 

Alexandru VOICULESCU

       Un trio de sateliţi care studiază câmpul magnetic al 
planetei au arătat detalii ale unui câmp magnetic stabil 
produs de curenţii oceanici.  

atele culese pe o perioadă de patru ani de misiunea 
Swarm a Agenţiei Spaţiale Europene au contribuit la 
cartarea celuilalt câmp magnetic terestru, unul care 

poate ajuta cercetătorii să elaborze modele mai bune cu privire 
la încălzirea globală, scrie Science Alert. 

Fizicianul Nils Olsen de la Universitatea Tehnică din 
Danemarca a prezentat rezultatele surprinzătoare la conferinţa 
European Geosciences Union ţinută la Viena. „Este un câmp 
magnetic extrem de slab”, a precizat Olsen. „Este de 2 

D
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a ce au descoperit cercetătorii contrazice studiile anterioare, 
în special atunci când vine vorba despre cât de mult a durat 
inversarea. Unele studii sugerează că a durat câteva mii de ani, 
în timp ce altele spun că inversarea a fost finalizată într-o viață 

Estimările diferite de timp depind în mare parte de locul din 
care cercetătorii extrag dovezi. Acest studiu s-a bazat pe 
mostrele de la „Chiba composite section”. „Datele noastre 
paleomagnetice sunt unele dintre cele mai detaliate și oferă 

ții despre mecanismul inversării geomagnetice”, a mai 

Cel mai probabil efect al inversării geomagnetice 

și, întrebarea care domină inversările geomagnetice ale 
Pământului este „ce efecte pot avea?”. Noul studiu nu a analizat 

ct, însă răspunsul ar putea fi oferit de alte cercetări, 

at dacă inversările magnetice 
ar fi putut contribui la schimbările climatice. Deși dovezile nu 
sunt nici pe departe complete, unii cercetători au subliniat că 

ța pe Terra a trecut prin multe inversări 
și încă prosperă. Oamenii moderni nu au trecut 

șa că următoarea inversarea 

Cel mai probabil efect va fi asupra sistemelor de comunicare și 
câmpul magnetic 

global devine mai slăbit, o cantitate mai mare din radiațiile 
știm deja, un astfel de 

ESA a descoperit un al doilea câmp 
magnetic care înconjoară planeta noastră 

andru VOICULESCU 

Un trio de sateliţi care studiază câmpul magnetic al 
planetei au arătat detalii ale unui câmp magnetic stabil 

atele culese pe o perioadă de patru ani de misiunea 
au contribuit la 

cartarea celuilalt câmp magnetic terestru, unul care 
poate ajuta cercetătorii să elaborze modele mai bune cu privire 

Fizicianul Nils Olsen de la Universitatea Tehnică din 
Danemarca a prezentat rezultatele surprinzătoare la conferinţa 

ţinută la Viena. „Este un câmp 
a precizat Olsen. „Este de 2 – 2,5 

nanotesla la altitudinea de satelit, adică de 20.000 mai slab 
decât câmpul magnetic cunoscut al Terrei

La nivel fundamental, ambele câmpuri magnetice sunt 
rezultatul efectului produs de particule încărcate electronic 
„amestecate” într-un fluid. 

Ionii dizolvaţi în apele oceanice produc astfel un câmp 
magnetic slab pe măsură ce se deplasează în curenţi şi valuri. 
De asemenea, acest puls magnetic este vizibil în mod clar în 
concordanţă cu mareele şi cu influenţa Lunii.

Astfel, monitorizarea acestui câmp magnetic secundar oferă o
posibilitate de a analiza dinamica oceanelor, inclusiv descrierea 
tiparelor schimbului de energie. 

Întrucât apa este capabilă să ţină multă căldură, prezicerea 
capacităţii planetei noastre de a ţine căldura în exces se bazează 
şi pe modul în care curenţii oceanici se deplasează. În ultimă 
instanţă, cunoaşterea aceasta poate explica tendinţa de încălzire 
globală aflată în creştere. 

Mai mult decât atât, „pentru că semnalele magnetice ale 
curenţilor marini induc un răspuns magnetic sub fundul mării, 
aceste rezultate pot fi folosite pentru a cunoaşte mai multe 
despre proprietăţile electrice ale litosferei şi mantalei 
superioare”, a precizat Olsen. 

Astronomii au descoperit cel mai mare 
câmp magnetic din Univers

 

          Gravitaţia organizează majo
grupuri, numite clustere, care pot avea lăţimea de zeci de 
milioane ani lumină.  

cesta sunt considerate cele 
Univers. Coliziunea dintre două galaxii ar putea 
genera câmpurile magnetice mari din cosmos, 

conform Science Alert.  

Atunci când clustere de galaxii se ciocnesc, milioanele şi 
trilioanele de stele şi planete din interior
contact unele cu celelalte. Atunci când Calea Lactee se va 
ciocni cu galaxia Andromeda, peste 3,75 de miliarde de ani, 
cercetătorii se  aştepat[ ca întregul sistem să se reorganizeze 
într-o singură galaxie gigantică.  

Cantităţile mari de gaze, praf şi particule încărcate energetic 
plutesc între cele două galaxii, iar stelele sunt ejectate în timpul 
coliziunilor, formându-se nori cu formă arcuită dintr
material numit ,,relicvă”. Numele provine de la faptul că norii 
persistă pe termen lung după coliziune.

A
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nanotesla la altitudinea de satelit, adică de 20.000 mai slab 
Terrei”. 

La nivel fundamental, ambele câmpuri magnetice sunt 
rezultatul efectului produs de particule încărcate electronic 

ice produc astfel un câmp 
magnetic slab pe măsură ce se deplasează în curenţi şi valuri. 
De asemenea, acest puls magnetic este vizibil în mod clar în 
concordanţă cu mareele şi cu influenţa Lunii. 

Astfel, monitorizarea acestui câmp magnetic secundar oferă o 
posibilitate de a analiza dinamica oceanelor, inclusiv descrierea 

Întrucât apa este capabilă să ţină multă căldură, prezicerea 
capacităţii planetei noastre de a ţine căldura în exces se bazează 

oceanici se deplasează. În ultimă 
instanţă, cunoaşterea aceasta poate explica tendinţa de încălzire 

Mai mult decât atât, „pentru că semnalele magnetice ale 
curenţilor marini induc un răspuns magnetic sub fundul mării, 

ezultate pot fi folosite pentru a cunoaşte mai multe 
despre proprietăţile electrice ale litosferei şi mantalei 

Astronomii au descoperit cel mai mare 
câmp magnetic din Univers 

Oana BUJOR  

Gravitaţia organizează majoritatea galaxiilor în 
grupuri, numite clustere, care pot avea lăţimea de zeci de 

 mai mari structuri din 
Coliziunea dintre două galaxii ar putea 

genera câmpurile magnetice mari din cosmos, 

Atunci când clustere de galaxii se ciocnesc, milioanele şi 
trilioanele de stele şi planete din interiorul lor nu intră în 
contact unele cu celelalte. Atunci când Calea Lactee se va 
ciocni cu galaxia Andromeda, peste 3,75 de miliarde de ani, 

aştepat[ ca întregul sistem să se reorganizeze 

gaze, praf şi particule încărcate energetic 
, iar stelele sunt ejectate în timpul 

e nori cu formă arcuită dintr-un 
material numit ,,relicvă”. Numele provine de la faptul că norii 
persistă pe termen lung după coliziune.  
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Cercetătorii au detectat aproximativ 70 de relicve din 1970 
până în prezent. În cadrul noului studiu, o echipă intern
de astronomi au analizat relicvele pentru a putea observa dacă 
pot genera câmp magnetic invizibil.  

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au utilizat un 
radio din Germania de mărimea unui stadion pentru 
fotografierea a patru relicve. Astronomii au realizat imagini în 
unde radio, care sunt invizibile ochiului uman, deoarece 
relicvele tind să fie mult mai luminoase în zona spectrului.

Imaginile demonstrează că relicvele sunt extrem de organizate, 
iar mişcarea particulelor din interiorul lor generează câmpuri 
magnetice imense.  ,,Am descoperit cele mai mari câmpuri 
magnetice din Univers care se extind de-a lungul a 6 milioane 
de ani lumină,” a declarat Maja Kierdorf, astronom din cadrul 
Institutului Max-Planck. 

Prima dovadă că galaxiile își smulg una 
alteia materia întunecată

 
Mireia Montes, Ignacio Trujillo

          De la descoperirea, în anul 2018, a unei galaxii lipsite 
de materie întunecată, cercetătorii s-au străduit să afle cum 
a fost posibilă apariția unei asemenea structuri. Au obținut 
acum un început de răspuns. 

 
Galaxia NGC 1052-DF2, foto Hubble

Astronomii au descoperit pentru prima dată că materia 
întunecată care lipsea unei galaxii a fost smulsă de for
gravitaționale ale unei alte galaxii mai mari, potrivit unui studiu 
citat pe site-ul telescopului spațial Hubble. 

„Această descoperire reconciliază cunoștințele noastre actuale 
despre formarea și evoluția galaxiilor cu modelul cosmologic 
obișnuit”, spune dr. Mireia Montes, astronom la Universitatea 
australiană din New South Wales, principala autoare a studiului 
publicat în Astrophysical Journal. 

Astrofizicienii s-au confruntat cu o provocare din 2018 încoace, 
anul descoperirii celei dintâi galaxii, NGC 1052
materie întunecată. 

„Lipici” cosmic  

Cum se putea explica existența ei fără acest element inviz
misterios, care acționează ca un fel de „lipici” prin forța sa 
gravitațională, pentru a-i asigura coeziunea? 
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Cercetătorii au detectat aproximativ 70 de relicve din 1970 
până în prezent. În cadrul noului studiu, o echipă internaţională 
de astronomi au analizat relicvele pentru a putea observa dacă 

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au utilizat un telescop 
radio din Germania de mărimea unui stadion pentru 
fotografierea a patru relicve. Astronomii au realizat imagini în 
unde radio, care sunt invizibile ochiului uman, deoarece 

tind să fie mult mai luminoase în zona spectrului.  

Imaginile demonstrează că relicvele sunt extrem de organizate, 
iar mişcarea particulelor din interiorul lor generează câmpuri 

,,Am descoperit cele mai mari câmpuri 
a lungul a 6 milioane 

de ani lumină,” a declarat Maja Kierdorf, astronom din cadrul 

și smulg una 
alteia materia întunecată 

Ignacio Trujillo 

De la descoperirea, în anul 2018, a unei galaxii lipsite 
au străduit să afle cum 

ția unei asemenea structuri. Au obținut 

 
DF2, foto Hubble 

Astronomii au descoperit pentru prima dată că materia 
întunecată care lipsea unei galaxii a fost smulsă de forțele 

ționale ale unei alte galaxii mai mari, potrivit unui studiu 

ștințele noastre actuale 
și evoluția galaxiilor cu modelul cosmologic 

”, spune dr. Mireia Montes, astronom la Universitatea 
australiană din New South Wales, principala autoare a studiului 

au confruntat cu o provocare din 2018 încoace, 
anul descoperirii celei dintâi galaxii, NGC 1052-DF2, lipsită de 

ța ei fără acest element invizibil și 
ționează ca un fel de „lipici” prin forța sa 

Identificată deocamdată doar teoretic, materia întunecată î
datorează numele faptului că nimeni până acum nu a observat
sau a descris-o. Ea ar reprezenta circa 25% din univers.

În 2019, astronomii au descoperit o a doua galaxie, NGC 1052
DF4, și ea aproape lipsită de materie întunecată.

Echipa condusă de dr. Montes a folosit telescopul spa
Hubble pentru a detalia conținutul galaxiei ș
globulare, grupuri foarte dense de stele care orbitează în centrul 
său. 

Astronomii au recurs și la GTC, marele telescop spaniol din 
Insulele Canare, pentru a analiza lumina NGC 1052
situată la 45 de milioane de ani lumină de Pămân

„Mareea galactică”  

Echipa a conchis că „absența materiei întunecate se poate 
explica prin efectul unei forțe de maree
forțele gravitaționale ale unei galaxii masive din proximitate, 
NGC 1035, sunt pe cale să o disloce pe vecina ma

Oamenii de știință au tras această concluzie observând că 
grupările globulare sunt „smulse” din galaxia gazdă 
identificând „cozi de maree”, un fel de filamente de stele 
gaz stelar, caracteristice acestei dislocări.

„În cele din urmă, NGC 1052-DF4 va fi canibalizată de către 
marele sistem înconjurător, NGC 1053, cu câteva dintre stelele 
sale ajungând să plutească liber în spa
Ignacio Trujillo, co-autor al studiului, de la Institutul de 
Astrofizică din Canare, citat în comunicat.

 

NASA confirmă că planeta Saturn îşi 
pierde inelele

 

          Această „ploaie de inele” ar putea umple o piscină 
olimpică la fiecare jumătate de oră.  

Saturn (capură video Youtube)

astroastroastroastronomienomienomienomie    
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Identificată deocamdată doar teoretic, materia întunecată își 
datorează numele faptului că nimeni până acum nu a observat-o 

. Ea ar reprezenta circa 25% din univers. 

În 2019, astronomii au descoperit o a doua galaxie, NGC 1052-
și ea aproape lipsită de materie întunecată. 

Echipa condusă de dr. Montes a folosit telescopul spațial 
ținutul galaxiei și mai ales grupările 

globulare, grupuri foarte dense de stele care orbitează în centrul 

și la GTC, marele telescop spaniol din 
Insulele Canare, pentru a analiza lumina NGC 1052-DF4, 
situată la 45 de milioane de ani lumină de Pământ. 

ța materiei întunecate se poate 
țe de maree”. Ceea ce înseamnă că 

țele gravitaționale ale unei galaxii masive din proximitate, 
NGC 1035, sunt pe cale să o disloce pe vecina mai mică. 

știință au tras această concluzie observând că 
grupările globulare sunt „smulse” din galaxia gazdă și 
identificând „cozi de maree”, un fel de filamente de stele și de 
gaz stelar, caracteristice acestei dislocări. 

DF4 va fi canibalizată de către 
marele sistem înconjurător, NGC 1053, cu câteva dintre stelele 
sale ajungând să plutească liber în spațiul îndepărtat”, spune 

autor al studiului, de la Institutul de 
comunicat. 

NASA confirmă că planeta Saturn îşi 
pierde inelele 

Această „ploaie de inele” ar putea umple o piscină 
 

 
Saturn (capură video Youtube) 
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aturn îşi pierde inelele emblematice. Şi o face foarte 
repede, la o velocitate maximă care a fost estimată 
pornind de la observaţiile pe care navele Voyager

singurele două artefacte umane care au părăsit Sistemul Solar 
le-au efectuat cu decenii în urmă. Noile cercetări ale NASA 
confirmă că inelele vor dispărea în 100 de milioane de ani, 
atrase de gravitaţia planetei sub forma unei ploi fine de 
particule de gheaţă. 

„Această «ploaie de inele» poartă o cantitate de apă, care ar 
putea umple un bazin de dimensiuni olimpice într
oră”, afirmă James O'Donoghue de la Goddard Space Flight 
Center (GSFC) de la NASA, Maryland (SUA). Doar în urma 
acestei constatări rezultă că întregul sistem de inele va dispărea 
în 300 de milioane de ani, dar se pare că materialul care cade la 
ecuatorul planetei este în cantitate chiar mai mare, potrivit 
datelor furnizate de sonda Cassini, astfel încât oamenii de 
ştiinţă cred că, într-adevăr, inelelor le-au rămas mai puţin de 
100 de milioane de ani. Deşi poate părea o perioadă lungă de 
timp, de fapt, este un timp relativ scurt dacă se ia în considerare 
faptul că Saturn are peste 4.000 de milioane de ani.

De mult timp, cercetătorii se întreabă dacă Saturn s
format cu inelele "puse" sau dacă planeta le
mai târziu.  

Noul studiu, publicat în revista Icarus (Observations of the 
chemical and thermal response of ‘ring rain’ on Saturn’s 
ionosphere) favorizează al doilea scenariu, indicând faptul că 
este puţin probabil ca acestea să aibă mai mult de 100 de 
milioane de ani, văzând că inelul C ar avea nevoie chiar de 
acest timp pentru a deveni ceea ce este astăzi, şi presupunând 
că în trecut a fost la fel de dens ca inelul B. 

„Suntem norocoşi să observăm sistemul inelar al lui Saturn la 
mijlocul vieţii sale. Cu toate acestea, dacă inelele sunt 
temporare, probabil că am ratat sistemele gigantice ale lui 
Jupiter, Uranus şi Neptun, care astăzi au doar câteva bucle 
subţiri!”, adaugă O'Donoghue. 

Majoritatea inelelor lui Saturn sunt formate din bucăţi de 
gheaţă care variază de la granule microscopice până la bolovani 
de câţiva metri lăţime. 

(captură video Youtube) 

Particulele inelelor rămân prinse într-un act de echilibru între 
atracţia gravitaţională a planetei şi viteza sa orbitală, care tinde 
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temporare, probabil că am ratat sistemele gigantice ale lui 
Jupiter, Uranus şi Neptun, care astăzi au doar câteva bucle 
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un act de echilibru între 
vitaţională a planetei şi viteza sa orbitală, care tinde 

să le lanseze în spaţiu. Cercetătorii cred că cantitatea de ploaie 
generată de inele se potriveşte destul de bine cu valorile 
surprinzător de ridicate obţinute cu mai mult de trei decenii în 
urmă într-o regiune din sud care primeşte cea mai mare parte a 
precipitaţiilor. 

Efectul satelitului Enceladus 

Echipa a descoperit, de asemenea, o bandă luminoasă, la o 
latitudine mai mare, în emisfera sudică. Acesta este locul unde 
câmpul magnetic al lui Saturn se intersectează cu orbita lui 
Enceladus (un satelit al planetei Saturn, al şaselea ca mărime), 
o lună activă geologic care lansează gheizere de gh
spaţiu, indicând faptul că unele dintre aceste particule cad sub 
formă de ploaie deasupra lui Saturn. 

Se crede că gheizerele, observate pentru prima dată de 
instrumentele sondei spaţiale Cassini în 2005, provin dintr
ocean de apă lichidă aflat sub suprafaţa îngheţată a micii luni. 
Activitatea sa geologică şi oceanul acvatic fac din Enceladus 
unul dintre locurile cele mai promiţătoare pentru a căuta viaţă 
extraterestră. 

Echipa lucrează pentru a vedea evoluţia ploii inelelor lui 
Saturn. Pe măsură ce planeta avansează pe orbita sa de 29,4 
ani, inelele se expun la Soare în grade diferite. Deoarece razele 
solare ultraviolete încarcă granulele de gheaţă şi le face să 
răspundă la câmpul magnetic al lui Saturn, expunerea variabilă 
la lumina soarelui ar trebui să schimbe cantitatea de ploaie de 
inele. 

Sonda New Horizons de la NASA s
în spațiul îndepărtat și a descoperit surse 

neașteptate de lumină
 

      Dacă te uiți la cerul nopții, dintr
luminile orașului, vei putea vedea stelele. Spa
acele puncte luminoase este, bineînțeles, plin de întuneric.

nii astronomi s-au întrebat cât de întunecat ar putea fi, 
de fapt, acel spațiu. 

„Este spațiul cu adevărat întunecat?”, s
astronom la National Optical-Infrared Astronomy Research 
Laboratory (NOIRLab) din Arizona, SUA. Cercetătorul s
întrebat dacă ne uităm la cerul nopții fără stele, galaxii și orice 
altceva luminos, „ar putea chiar Universul însu
strălucire?”. 

Aceasta este o întrebare dificilă pentru care astronomii au 
încercat să găsească un răspuns de zeci de ani. Acum, Lauer 
alți cercetători ai misiunii New Horizons de la NASA au 
anunțat că au reușit în sfârșit să rezolve misterul, folosind o 
navă spațială care călătorește mult mai departe de planeta pitică 
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Pluto. Oamenii de știință au publicat studiul în 
Astrophysical Journal. 

Galaxii nedescoperite sau „alte surse de lumină despre care 
nu știm încă nimic” 

Pentru a încerca să detecteze strălucirea slabă a 
cercetătorii au analizat imaginile surprinse de telescopul simplu 
și camera navei spațiale. 

Apoi, astronomii au prelucrat fotografiile pentru a elimina orice 
sursă cunoscută de lumină vizibilă. Odată ce au î
lumina de la stele, lumina de la Calea Lactee
lumină care ar putea rezulta de la cameră, cercetătorii au rămas 
cu lumina care provine cu mult din afara galaxiei noastre.

De fapt, cantitatea de lumină care provine de la surse 
misterioase era aproape egală cu cea care provine de la galaxii 
cunoscute, a explicat Marc Postman, astronom la Space 
Telescope Science Institute. Așadar, poate că există galaxii 
nedescoperite sau „alte surse de lumină despre care nu 
încă nimic”, a mai spus Postman. 

„Spațiul este întunecat. Chiar și după toate aceste analize, 
tot este destul de întunecat” 

Cercetătorul a adăugat că timp de 400 de ani astronomii au 
studiat lumina vizibilă și cerul într-un mod cât se poate de 
serios, însă, cumva, „jumătate din lumina din Univers” a trecut 
neobservată, potrivit Science Alert și NPR. 

Așadar, de unde provine această lumină? Postman a spus că 
este posibil că mai mult galaxii pitice și îndepărtate să existe 
acolo unde Telescopul Spațial Hubble nu poate ajunge, astfel 
că oamenii de știință pur și simplu nu știu de existența lor. Sau 
poate că există mai mult praf care perturbă măsurătorile decât 
s-ar fi așteptat cercetătorii. 

„Fiind o persoană care studiază Universul, chiar vreau să 
din ce este făcut Universul și care sunt componentele sale. 
Spațiul este întunecat. Chiar și după toate aceste analize, t
este destul de întunecat”, a adăugat Postman. 

NASA restabileşte contactul cu nava 
spaţială Voyager 2, aflată la circa 20 de 
miliarde de kilometri de Pământ

 

Brad Arnold, Philip Baldwin

              Inginerii agenţiei spaţiale americane pierduseră 
legătura cu nava spaţială Voyager în luna martie, din cauza 
reparaţiilor şi modernizării antenei. 

omunicarea cu Voyager 2 a NASA a fost restabilită. 
Sonda spaţială răspunde din spaţiul interstelar, dincolo 
de Sistemul nostru Solar: responsabilii misiunii iC
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NASA restabileşte contactul cu nava 
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Brad Arnold, Philip Baldwin 

Inginerii agenţiei spaţiale americane pierduseră 
ura cu nava spaţială Voyager în luna martie, din cauza 

a NASA a fost restabilită. 
Sonda spaţială răspunde din spaţiul interstelar, dincolo 
de Sistemul nostru Solar: responsabilii misiunii i-au 

trimis un semnal, iar sonda a confirmat că a primit „apelul” şi a 
efectuat comenzile fără probleme. Lansată 
spaţială a părăsit Sistemul Solar acum doi ani şi în prezent se 
află la peste 18,8 miliarde de kilometri de Pământ.

Voyager 2 (NASA)

Nava spaţială a fost contactată pentru a testa noile componente 
instalate recent pe Deep Space Station 43
lume capabilă să îi trimită comenzi. Antena se află în Canberra, 
Australia, şi face parte din Deep Space Network
NASA, o reţea de antene radio utilizate pentru a comunica cu 
navele spaţiale care funcţionează dincolo de lună.

Antena nu a mai funcţionat din luna martie din cauza unei 
actualizări tehnice care implica o serie de echipamente, inclusiv 
două noi emiţătoare radio. Unul dintre acestea, care este folosit 
pentru a comunica cu Voyager 2 nu fusese înlocuit de 47 de 
ani. Reţeaua Deep Space este formată din trei antene radio 
situate în Canberra (Australia), Goldstone în California (SUA) 
şi Madrid (Spania). Amplasarea celor trei antene asigură 
comunicarea oricărei nave spaţiale cu cel puţin una dintre 
structuri în orice moment. Voyager 2 este o excepţie rară.

Pentru a efectua un zbor în apropierea lunii lui Neptun, Triton, 
în 1989 nava spaţială a zburat peste polul nord al planetei. 
Această traiectorie a deviat-o spre sud de planul planetelor şi de 
atunci se îndreaptă în acea direcţie. Acum este atât de departe 
spre sud încât nu are nicio linie de contact cu antenele radio din 
emisfera nordică. Antena dim Canberra este singura antenă din 
emisfera sudică care are un transmiţător suficient de puternic ce 
transmite frecvenţa potrivită pentru a trimite comenzi către 
sonda îndepărtată. Potrivit NASA, de îmbunătăţirea tehnică vor 
beneficia şi alte misiuni, inclusiv roverul 
care urmează să aterizeze pe planeta Marte pe 18 februarie 
2021 şi misiunea Artemis a NASA, care in
readucă omul pe Lună. 

„Aspectul unic al acestui proiect - comentează Brad Arnold, 
şeful proiectului Deep Space Network
Propulsion Lab de la NASA - este că lucrăm la toate nivelurile 
antenei, de la bază până la sistemele 
bordului. Comunicarea test cu sonda sugerează că transmisiile 
sunt corespunzătoare muncii noastre". 

Transmiţătoarele nu au fost înlocuite în ultimii 47 de ani şi se 
aşteaptă să revină online în februarie 2021. Inginerii au 
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trimis un semnal, iar sonda a confirmat că a primit „apelul” şi a 
efectuat comenzile fără probleme. Lansată în 1977, nava 
spaţială a părăsit Sistemul Solar acum doi ani şi în prezent se 
află la peste 18,8 miliarde de kilometri de Pământ. 

 

Voyager 2 (NASA) 
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sonda îndepărtată. Potrivit NASA, de îmbunătăţirea tehnică vor 
beneficia şi alte misiuni, inclusiv roverul Mars Perseverance, 
care urmează să aterizeze pe planeta Marte pe 18 februarie 
2021 şi misiunea Artemis a NASA, care intenţionează să 

comentează Brad Arnold, 
Deep Space Network (DSN) din cadrul Jet 

este că lucrăm la toate nivelurile 
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aşteaptă să revină online în februarie 2021. Inginerii au 
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actualizat echipamentele de încălzirea şi răcire a sondei, cele de 
alimentare cu energie şi componentele electronice necesare 
funcţionării transmiţătorilor. 

„Antena DSS43 este un sistem extrem de performant, există 
doar alte două antene similare în lume. Am decis 
aceste actualizări pentru a ne asigura că antena poate fi utilizată 
în continuare pentru misiunile actuale şi viitoare", a adăugat 
Philip Baldwin, manager de operaţiuni pentru programul 
(Space Communications and Navigation) al NASA.

 
NASA și Nokia vor să instaleze o rețea 4G 
pe Lună: Ce impact ar putea avea asupra 

astronomiei 

 

          Luna trecută, NASA a încheiat o înțelegere de 14,1 
milioane de dolari cu Nokia pentru a construi o re
telecomunicații 4G pe Lună, până în 2030. 

copul este să construiască o rețea de comunicații și 
navigație pentru viitoarele avanposturi lunare. Însă, 
pare că semnalele rețelei ar putea afecta grav încercările 

astronomilor de a studia semnalele radio care provin din alte 
locuri ale Universului, a explicat Emma Alexander, student la 
astrofizică la Universitatea din Manchester, Marea Britanie.

„Interferența electromagnetică (denumită și interferență radio
frecvență sau RFI) este inamicul astronomilor care studiază 
semnale radio”, a spus Alexander. 

Astronomii depinde tot mai mult de bunăvoin
companiilor private 

Radiotelescoapele deja se chinuie să facă fa
telefoanelor mobile, a adăugat Alexander. O nouă sursă majoră 
de RFI pe Lună ar putea face și mai dificilă filtrarea 
interferenței, iar oamenii de știință ar întâmpina și mai multe 
dificultăți în studierea semnalelor extrem de slabe.

„RFI poate fi gestionat direct la sursă prin intermediul preciziei 
emisiilor de semnale. Astronomii dezvoltă în mod constant 
strategii pentru a elimina RFI din datele lor. Însă, acest lucru 
depinde tot mai mult de dorința companiilor private de a se 
asigura că cel puțin unele frecvențe radio sunt protejate pentru 
astronomie”, a mai subliniat Alexander. 

Regiunea de pe Lună unde toată „pălăvrăgeala” de pe 
Pământ nu poate ajunge 

În mod similar, directorul executiv al SpaceX,
sugerat construirea de observatoare orbitale după ce oamenii de 
știință s-au plâns că sateliții Starlink blochează cercetările 
astronomice. Alexander a mai spus că astronomii care studiază 
semnale radio ar putea evita această problem dacă ar putea să 

S
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t echipamentele de încălzirea şi răcire a sondei, cele de 
alimentare cu energie şi componentele electronice necesare 

„Antena DSS43 este un sistem extrem de performant, există 
doar alte două antene similare în lume. Am decis să efectuăm 
aceste actualizări pentru a ne asigura că antena poate fi utilizată 
în continuare pentru misiunile actuale şi viitoare", a adăugat 
Philip Baldwin, manager de operaţiuni pentru programul SCaN 
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astrofizică la Universitatea din Manchester, Marea Britanie. 

ța electromagnetică (denumită și interferență radio-
ță sau RFI) este inamicul astronomilor care studiază 

Astronomii depinde tot mai mult de bunăvoința 

Radiotelescoapele deja se chinuie să facă față interferenței 
, a adăugat Alexander. O nouă sursă majoră 

și mai dificilă filtrarea 
ței, iar oamenii de știință ar întâmpina și mai multe 

ți în studierea semnalelor extrem de slabe. 

„RFI poate fi gestionat direct la sursă prin intermediul preciziei 
emisiilor de semnale. Astronomii dezvoltă în mod constant 
strategii pentru a elimina RFI din datele lor. Însă, acest lucru 

ța companiilor private de a se 
țin unele frecvențe radio sunt protejate pentru 

Regiunea de pe Lună unde toată „pălăvrăgeala” de pe 

al SpaceX, Elon Musk, a 
sugerat construirea de observatoare orbitale după ce oamenii de 

ții Starlink blochează cercetările 
astronomice. Alexander a mai spus că astronomii care studiază 
semnale radio ar putea evita această problem dacă ar putea să 

amplaseze un telescop pe fața nevăzută a Lunii, acolo unde 
toată „pălăvrăgeala” de pe Pământ nu ajunge, potrivit 

„Observarea frecvențelor radio slabe ne poate ajuta să 
răspundem la întrebări fundementale despre Univers, spre 
exemplu cum a fost în primele momente de după Bing Bang”, a 
mai scris Alexander. 

 
7 locuri din Sistemul Solar unde se 

presupune că ar exista viaţă extraterestră
 

Enceladus 
Studiile recente au aratat ca satelitul are un ocean sub stratul de 
gheata si s-au gasit dovezi ale existentei moleculelor organice 
complexe. Analiza gheizelor sale ar putea dezvalui daca exista 
sau nu viata pe acest satelit. 

Ganymede 
Este unul dintre cei cinci sateliti din Sistemul Solar despre care 
se crede ca au oceane subterane si care a
favorabile pentru dezvoltarea vietii microbiene.

Titan 
Cel mai mare satelit al planetei Saturn este singurul corp ceresc 
cu exceptia Terrei care are lacuri lichide ( de hidrocarburi 
lichide ) si ar putea fi o posibila gazda pentru v
microbiana. 
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Este unul dintre cei cinci sateliti din Sistemul Solar despre care 
se crede ca au oceane subterane si care ar putea crea conditii 
favorabile pentru dezvoltarea vietii microbiene. 

 

Cel mai mare satelit al planetei Saturn este singurul corp ceresc 
cu exceptia Terrei care are lacuri lichide ( de hidrocarburi 
lichide ) si ar putea fi o posibila gazda pentru viata extraterestra 
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Venus 
Iadul in care ar putea exista ceva viu. Ar putea exista o forma 
de viata microbiana in partea superioara a planetei.

Marte  
Este confirmat faptul ca pe aceasta planeta curge apa lichida ( 
ex. Craterul Horowitz ) Cercetatorii considera ca ar putea exista 
viata microbiana pe baza unui amestec de apa si peroxid de 
carbon. 

Pluto 
New Horizons a relevat faptul ca planeta pitica are o activitate 
geologica foarte mare si sub stratul gros de gheata ar putea 
exista un ocean de apa.  

Europa 
Posibila viata extraterestra in oceanul de sub stratul de gheata 
al satelitului. 
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New Horizons a relevat faptul ca planeta pitica are o activitate 
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Posibila viata extraterestra in oceanul de sub stratul de gheata 

 
Apa de pe Terra ar putea fi o mo

străveche ce precede Soarele
 

          Originea apei de pe Pământ este un subiect intens 
discutat, mai multe teorii fiind propuse de
timpului.  

n nou studiu, publicat în revista Science, sus
parte importantă a apei din Sistemul Solar este mai 
bătrână decât Soarele, provenind din spa

În acest model, până la jumătate din apa de pe
din mediul interstelar și ar precede nașterea Soarelui.
Apa este considerată elementul esențial pentru evoluția vieții pe 
Pământ, iar explicarea modului în care planeta noastră a 
devenit albastră ar putea ajuta la înțelegerea formării pla
și apariției vieții în alte colțuri ale Universului. Apa este 
omniprezentă în Sistemul Solar, fiind regăsită nu doar pe Terra, 
ci și pe alte planete, sateliții acestora, comete și meteoriți. De 
asemenea, apa este prezentă sub formă de ghea
gaze și praf din mediul interstelar, spațiul în care se formează 
noi stele și sisteme planetare 
Până acum, majoritatea cercetătorilor considerau că formarea 
violentă a Soarelui ar fi distrus această apă primordială, ulterior 
fiind recreată în nebuloasa solară, discul protoplanetar care 
înconjura Soarele la începuturile sale 
planetele. În acest caz, procentul de apă din diverse sisteme 
planetare ar fi variat considerabil, ceea ce ar avea implica
pentru posibilitatea de apariție a vieții. 
Noul studiu a pornit de la cercetarea propor
deuteriu în apa din Sistemul Solar. Deuteriul este un izotop al 
hidrogenului, iar prezența sa indică modul în care s
apa. De exemplu, apa înghețată din mediul interstelar
procent mai mare de deuteriu datorită temperaturilor foarte 
scăzute la care se formează. Folosind o simulare computerizată 
a evoluției nebuloasei solare timp de un milion de ani, 
cercetătorii susțin că Soarele nu ar fi putut distruge apa din 
mediul interstelar și nici produce volumul de apă care conține 
deuteriu în proporțiile regăsite în meteoriți.
În concluzie, o parte importantă a apei care se găse
Sistemul Solar provine din mediul interstelar 
înainte de nașterea Soarelui, în urmă cu aproape 4,6 miliarde de 
ani. Totodată, cercetătorii estimează că un procent de până la 
50% din apa de pe Terra provine din mediul interstelar, fiind 
mai bătrână decât Soarele. În cazul în care formarea sistemului 
nostru solar a urmat un model tipic, concluziile studiului 

U
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n nou studiu, publicat în revista Science, susține că o 
parte importantă a apei din Sistemul Solar este mai 
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țial pentru evoluția vieții pe 
Pământ, iar explicarea modului în care planeta noastră a 

țelegerea formării planetelor 
și apariției vieții în alte colțuri ale Universului. Apa este 
omniprezentă în Sistemul Solar, fiind regăsită nu doar pe Terra, 

și pe alte planete, sateliții acestora, comete și meteoriți. De 
asemenea, apa este prezentă sub formă de gheață în norii de 

și praf din mediul interstelar, spațiul în care se formează 

Până acum, majoritatea cercetătorilor considerau că formarea 
violentă a Soarelui ar fi distrus această apă primordială, ulterior 

sa solară, discul protoplanetar care 
înconjura Soarele la începuturile sale și din care s-au format 
planetele. În acest caz, procentul de apă din diverse sisteme 
planetare ar fi variat considerabil, ceea ce ar avea implicații 

 
Noul studiu a pornit de la cercetarea proporției de hidrogen și 
deuteriu în apa din Sistemul Solar. Deuteriul este un izotop al 

ța sa indică modul în care s-a format 
țată din mediul interstelar are un 

procent mai mare de deuteriu datorită temperaturilor foarte 
scăzute la care se formează. Folosind o simulare computerizată 

ției nebuloasei solare timp de un milion de ani, 
țin că Soarele nu ar fi putut distruge apa din 

și nici produce volumul de apă care conține 
țiile regăsite în meteoriți. 

În concluzie, o parte importantă a apei care se găsește acum în 
Sistemul Solar provine din mediul interstelar și s-a format 

, în urmă cu aproape 4,6 miliarde de 
ani. Totodată, cercetătorii estimează că un procent de până la 
50% din apa de pe Terra provine din mediul interstelar, fiind 
mai bătrână decât Soarele. În cazul în care formarea sistemului 

tipic, concluziile studiului 
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sugerează că și alte sisteme planetare din Univers ar putea fi 
bogate în apă și materii organice din mediul interstelar. 
Simulări similare au mai fost încercate și de alți cercetători, dar 
rezultatele sunt variate și uneori contradictorii. Noul studiu a 
fost publicat în revista Science din 26 septembrie 2014 cu titlul 
„The ancient heritage of water ice in the solar system 
 
Cât de răspândită este apa în univers? 

Molecula de apă este un compus chimic al hidrogenului și al 
oxigenului, având formula chimică H2O (formată din doi atomi 
de hidrogen și un atom de oxigen). 

Hidrogenul, primul element chimic necesar pentru a obține apă, 
este cel mai simplu element chimic (are numărul atomic 1, deci 
este format dintr-un singur proton) și este cel mai răspândit în 
univers. Hidrogenul împreună cu heliul (număr atomic 2) 
alcătuiesc 98% din materia universului (75% hidrogen și 23% 
heliu). 

Viața pe Pământ s-a adaptat pentru a respira oxigen. Deși 
oxigenul pur este otrăvitor, organismele au învățat să-l 
folosească în diverse reacții chimice necesare metabolismului. 
Oxigenul favorizează combustia iar dacă atmosfera n-ar fi 
conținut atât de mult azot, atunci orice scânteie ar fi făcut ca 
întregul Pământ să fie cuprins în flăcări. Oxigenul este cel de-al 
treilea element chimic ca abundență în univers (aproximativ 
1%), după hidrogen și heliu. Toate celelalte elemente chimice 
din tabelul periodic alcătuiesc restul de 1%. 

Putem crea apă pură prin combinarea hidrogenului cu oxigenul, 
2H2 = O2 -> 2H2O. Atenție însă, această reacție este spontană 
și explozivă. 

Multe alte reacții pot fi folosite pentru a produce apă. Apa se 
poate produce și prin arderea hidrocarburilor (de exemplu, 
metan sau octan). Arderea hidrocarburilor va produce și apă, 
printre alți compuși chimici. Un alt exemplu este reacția dintre 
bicarbonatul de sodiu și oțet. Reacția produce acid carbonic 
(H2CO3) care se descompune rapid în dioxid de carbon și apă. 

Apa se mai poate obține și prin neutralizare (un tip de reacție 
chimică în care un acid reacționează cantitativ cu o bază). 

Dacă ingredientele necesare pentru a obține apă sunt atât de 
abundente, de ce apa este atât de rară în univers? Sau nu este? 

Ingrediente necesare 
Amestecarea celor două gaze nu este suficientă pentru a începe 
reacția. Pentru ca gazul de hidrogen și oxigenul să reacționeze 
pentru a forma apă, trebuie să adăugăm o anumită cantitate de 
energie în sistem pentru a porni reacția, iar această energie se 
numește „energie de activare”. O sursă bună de energie ar putea 
fi o flacără deschisă. Odată ce reacția a început, energia emisă 
în timpul reacției exotermice este suficientă pentru a crea o 
reacție în lanț. 

În reacțiile chimice obișnuite (spre deosebire de reacțiile 
nucleare), se aplică legea conservării masei, adică, masa 
produselor este egală cu masa substanțelor reactante. Dacă 
luăm hidrogen (H2) și oxigen (O2) pentru a forma apă, atunci 
reacția chimică este următoarea: 2H2 (g) + O2 (g) -> 2H2O (g). 
Dacă calculăm masa pentru substanțele reactante și pentru 
produse pentru această reacție, masa va fi egală. 3 moli de gaz 
(2 moli H2 + 1 mol O2) reacționează formând 2 moli de gaz (2 
moli de H2O). Masa este egală, dar volumul este scăzut (mai 
ales după ce apa se condensează într-un lichid). În această 
reacție aproape tot hidrogenul și oxigenul reacționează foarte 
rapid pentru a forma vapori de apă. 

Deși H2O nu poate exista în stele, hidrogenul și oxigenul pot 
exista în acestea separat. Hidrogenul este materialul de 
construcție de bază al universului, creat în Big Bang. Și asa 
cum am discutat mai sus, este și cel mai abundent în univers. 
Oxigenul este creat prin reacții nucleare în stele. De fapt, 
aproape tot oxigenul din spațiu este găsit sub formă de apă sau 
monoxid de carbon. În mod similar, carbonul și azotul din 
spațiu se găsesc, de asemenea, în formele lor cele mai 
hidrogenate: metanul (CH4) și amoniacul (NH3). Și așa cum ar 
fi de așteptat, în univers există cantități enorme de apă. 

Cum s-a format apa pe Pământ? 
Știm cum se poate produce apă dar adevărul este că nu știm 
exact cum a apărut apa pe Pământ. Este posibil ca apa să fi fost 
întotdeauna prezentă în mantaua Pământului și a fost eliberată 
treptat la suprafață de către vulcani. 

O altă ipoteză spune că apa a fost adusă pe Pământ de asteroizi. 
Am descoperit că există apă pe Marte, pe Lună dar și pe alte 
planete sau sateliți. Este posibil ca apa să fi fost adusă de 
asteroizi deoarece nu există încă dovezi până în prezent care să 
arate activitate vulcanică pe acestea. 

În 1974 s-a descoperit că mantaua Pământului conținea mai 
multe metale prețioase decât s-a estimat. Aceste elemente grele 
au fost atrase în nucleul de fier al planetei încă de la începutul 
formării Pământului. Această descoperire a adus la ideea că 
asteroizii care lovesc Pământul au adus un surplus de elemente 
chimice. Este posibil ca acești asteroizi să fi adus pe lângă 
metale prețioase și substanțe „volatile” precum carbonul și apa, 
despre care se știe că există pe un tip de asteroizi de tip C 
(condrită carbonică). 

În anul 2017 un studiul publicat în revista Nature, realizat de 
Mario Fischer-Godde de la Institutul pentru Planetologie, 
Universitatea din Munster, a arătat că ruteniul din mantaua 
Pământului are o compoziție izotopică diferită de cea găsită în 
asteroizii din sistemul solar care au ajuns pe Pământ. 

Se consideră că excesul de elemente volatile și de apă au fost 
aduse de asteroizi (de tip C) sau comete, însă până în 2017 nu a 
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fost stabilită sau exclusă o legătură „genetică” care să confirme 
această ipoteză. O astfel de legătură poate fi determinată 
folosind izotopi de ruteniu, așa cum a observat Mario Fischer
Godde. Anomaliile izotopului de ruteniu au demonstrat că 
elementul format la o distanță heliocentrică mai mare conține 
variații mai mari ale izotopilor și prin urmare, asteroizii nu au 
fost sursa primară de elemente volatile și apă pe Pământ.

Această lucrare se adaugă la alte cercetări care arată că apa era 
abundentă pe Pământ imediat după impactul uria
Theia (eveniment estimat că a avut loc acum 4,5 miliarde de 
ani) din care avea să se nască singurul nostru satelit natural. De 
exemplu, s-au descoperit cele mai vechi minerale terestre, 
precum zirconiul, cristalizat în magmă, unde interac
apa lichidă. Aceste minerale au vârste cuprinse între 4,1 
miliarde de ani. 

Mai mult decât atât, doar pentru că un asteroid transportă apă, 
nu înseamnă că apa va ajunge și va rămâne pe Pământ. Din 
contră, Pământul ar fi putut pierde mai multă masă decât ar fi 
câștigat-o în timpul impacturilor violente. Deși este o teorie 
neprobată, studiul recent al craterului din Sudbury, Canada, a 
dezvăluit că acea coliziune a vaporizat în cea mai mare parte a 
substanțelor volatile. 

Un alt indiciu potrivit căreia oceanele planetei s
foarte timpuriu este că pe Pământ există mai mult clor decât ne
am fi așteptat. Prezența timpurie a apei lichide ar fi dat clorului 
un mediu în care să se dizolve și astfel să contribuie la 
prevenirea risipirii sale în spațiu. Mai mult, geochimiștii susțin 
că oceanele Pământului nu s-au format din comete glaciare 
deoarece conțin cantități diferite de hidrogen greu (deuteriu).

Toate aceste dovezi sugerează că hidrosfera lichidă a 
Pământului provine din interiorul Pământului. Apa a fost 
stocată în mantaua Pământului sub forma unor grupări 
hidroxilice (un atom de hidrogen și un atom de oxigen) prinse 
în silicat de magneziu sau alte minerale. Atunci când mantaua 
s-a topit, apa s-a dizolvat în magmă. Pe măsură ce magma s
ridicat la suprafață și s-a răcit, presiunea a scăzut 
cristale, iar apa s-a eliberat și a fost emisă sub formă de vapori 
prin vulcani. Prin acest mecanism, apa de la o adâncime mare a 
putut fi eliberată la suprafață. 

Este important să înțelegem că apa poate fi reciclată înapoi în 
manta. Asta înseamnă că există un echilibru între apa din 
oceane și cea stocată în mantaua Pământului. Ceea ce 
că nivelul mediu al suprafeței mării în raport cu suprafața 
uscată a rămas relativ constant în aproape 4 miliarde de ani. 
Acest lucru sugerează faptul că un ciclu constant de apă care 
apare și care este absorbit în manta a ajutat semnificativ via
să continue de-a lungul istoriei sale pe această planetă.
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rbit în manta a ajutat semnificativ viața 
a lungul istoriei sale pe această planetă. 

Abundența apei în Univers 
Cât de abundentă este apa în univers? Este foarte probabil să 
existe chiar și la suprafață pe toate planetele care au o 
atmosferă ce conține cantități suficiente de ozon.

Soarele, pe lângă alte radiații, emite raze ultraviolete care pot 
descompune moleculele de apă înapoi în oxigen 
Dar același Soare, la începutul sistemului solar, a împrăștiat în 
jur gaze prin radiații numite vânturi solare. O parte au ajuns pe 
Pământ și au format atmosfera terestră. În stratosferă, o 
moleculă de oxigen (O2) când absoarbe razele ultraviolete de la 
Soare este descompusă în 2 atomi de oxigen (O + O). Cei doi 
atomi sunt acum liberi să reacționeze cu o moleculă de oxigen 
(O2) pentru a crea o moleculă de ozon (O3). Astfel, atmosfera 
Pământului a realizat un strat protector ce a permis apei 
apoi a vieții să existe. 

Atmosfera pe alte planete 
Dacă atmosfera joacă un rol important pentru exi
lichide la suprafața planetei, cât de comune sunt planetele care 
au atmosferă? Factorul care determină dacă o planetă are o 
atmosferă stabilă este forța gravitației. Planetele masive au o 
gravitație puternică iar moleculele de gaze nu pot scăpa
spațiu. Pe de altă parte, un corp mic precum Mercur sau Luna, 
nu pot ține gazele laolaltă deoarece viteza termică a 
moleculelor este mai mare decât gravita
planete din sistemul nostru solar au atmosferă 
giganți gazoși despre care putem spune că sunt aproape în 
totalitate „atmosferă”: Jupiter, Saturn, Uranus 

Prezența apei trebuie să fie un lucru comun și în alte sisteme 
solare. S-au descoperit multe planete care se află în zona 
locuibilă circumstelară (regiune în spa
condițiilor pentru a asigura existența apei în stare lichidă) însă 
va trebui să așteptăm până în martie 2021, când va fi lansat 
telescopul James Webb, pentru a descoperi dacă suntem sau nu 

singuri în univers. 

Elemente ezoterice despre conjunc
dintre sfera subtilă de for
JUPITER și sfera subtilă de forță a 

planetei SATURN

        Sfera subtilă de forţă a planetei Jupiter se manifestă în 
conjuncţie cu sfera subtilă de forţă a planetei Saturn, sau 
marea conjuncţie Jupiter-Saturn.  

n 21 decembrie, cele mai mari planete ale sistemului nostru 
solar, Jupiter şi Saturn, s-au aflat 
încât au apărut întocmai ca un astru dublu, ele fiind vizibile 

cu ochiul liber pe cer ca un singur punct, deosebit d
Această conjuncţie perfectă este un eveniment astrologic rar şi 
se va petrece în ultimele două săptămâni ale lunii decembri
momentul ei de maxim a fost pe 21 decembrie. Şi cum tot în 21 

Î
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Cât de abundentă este apa în univers? Este foarte probabil să 
și la suprafață pe toate planetele care au o 

ține cantități suficiente de ozon. 

ții, emite raze ultraviolete care pot 
descompune moleculele de apă înapoi în oxigen și hidrogen. 

și Soare, la începutul sistemului solar, a împrăștiat în 
umite vânturi solare. O parte au ajuns pe 

și au format atmosfera terestră. În stratosferă, o 
moleculă de oxigen (O2) când absoarbe razele ultraviolete de la 
Soare este descompusă în 2 atomi de oxigen (O + O). Cei doi 

oneze cu o moleculă de oxigen 
(O2) pentru a crea o moleculă de ozon (O3). Astfel, atmosfera 
Pământului a realizat un strat protector ce a permis apei și mai 

Dacă atmosfera joacă un rol important pentru existența apei 
ța planetei, cât de comune sunt planetele care 

au atmosferă? Factorul care determină dacă o planetă are o 
ța gravitației. Planetele masive au o 

ție puternică iar moleculele de gaze nu pot scăpa în 
țiu. Pe de altă parte, un corp mic precum Mercur sau Luna, 

ține gazele laolaltă deoarece viteza termică a 
moleculelor este mai mare decât gravitația. Însă celelalte 
planete din sistemul nostru solar au atmosferă și avem chiar 4 

despre care putem spune că sunt aproape în 
totalitate „atmosferă”: Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. 

ța apei trebuie să fie un lucru comun și în alte sisteme 
au descoperit multe planete care se află în zona 

ne în spațiu definită pe baza 
țiilor pentru a asigura existența apei în stare lichidă) însă 

șteptăm până în martie 2021, când va fi lansat 
telescopul James Webb, pentru a descoperi dacă suntem sau nu 

e despre conjuncția 
dintre sfera subtilă de forță a planetei 

și sfera subtilă de forță a 
planetei SATURN 

Sfera subtilă de forţă a planetei Jupiter se manifestă în 
conjuncţie cu sfera subtilă de forţă a planetei Saturn, sau 

n 21 decembrie, cele mai mari planete ale sistemului nostru 
 atât de aproape pe cer, 

întocmai ca un astru dublu, ele fiind vizibile 
cu ochiul liber pe cer ca un singur punct, deosebit de luminos. 
Această conjuncţie perfectă este un eveniment astrologic rar şi 
se va petrece în ultimele două săptămâni ale lunii decembrie, 

21 decembrie. Şi cum tot în 21 
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decembrie a avut loc şi Solstiţiul de iarnă din acest an, se poate 
spune că încărcătura ocultă, subtil energetică a fost una cu totul 
aparte.  

Aceste planete gigant, Jupiter şi Saturn, ale sistemului nostru 
solar mai sunt supranumite în astrologia tradiţională şi marii 
stăpâni ai timpului, deoarece se află din punct de vedere 
astronomic şi fizic la limita vizibilă cu ochiul liber a sistemului 
nostru solar. Astfel, planeta Saturn este situată chiar la 
marginea sistemului nostru solar vizibil cu ochiul liber şi, 
marcând astfel o veritabilă frontieră a vizibilităţii din 
perspectiva noastră de pe planeta pământ, sfera subtilă 
planetară a lui Saturn este corelată simbolic în astrologie cu 
ideea de limită sau de limitare. În schimb, sfera subtilă 
planetară jupiteriană exprimă prin excelenţă o forţă a 
expansiunii, a depăşirii limitelor şi a unui optimism plin de 
entuziasm. Se poate spune astfel că influenţele specifice acestor 
două sfere subtile planetare prezintă o anumită 
complementaritate specifică, ele potenţându-se şi echilibrându-
se una pe cealaltă.  

Astfel, chiar dacă dintr-un anumit punct de vedere, energia 
subtilă saturniană are tendinţa de a limita şi de a restricţiona 
expansivitatea specific jupiteriană, întocmai cum, la modul 
general vorbind, vechiul are tendinţa de a rezista înnoirii, pe de 
altă parte, energia subtilă specifică saturniană este cea care 
aduce ordine, centrare, precizie şi o structurare coerentă şi 
logică în energia expansivă jupiteriană care este adesea marcată 
de o carenţă a acestor calităţi saturniene. Astfel, la nivelul vieţii 
noastre personale, se poate spune că pregătirea riguroasă şi 
rigoarea în general, precum şi realismul, prudenţa şi experienţa 
saturniană, ne ajută într-un mod decisiv să ne realizăm, să ne 
materializăm, să aducem în realitatea concretă idealul sau, 
metaforic vorbind, visul plin de exuberanţă şi libertate care ne 
este inspirat de influxul subtil jupiterian şi, astfel, el să nu mai 
rămână doar un vis ci să devină pentru noi o realitate.  

Aşadar, ambele influxuri subtile planetare ale lui Jupiter şi 
Saturn, prin însăşi complementaritatea lor sunt, la modul 
general vorbind, esenţiale pentru dezvoltarea şi maturizarea 
adecvată a oricăror forme de viaţă, iar aceste aspecte sunt în 
egală măsură valabile şi pentru procesul maturizării conştiinţei 
noastre personale.  

Astfel, la nivelul vieţii noastre personale, unul dintre cele mai 
importante daruri ale influxului subtil jupiterian este 
entuziasmul realizator, plin de o nesfârşită creativitate. Darul 
complementar care ne este oferit dacă suntem, desigur, la fel de 
deschişi lăuntric în această direcţie, de către influxul subtil 
saturnian este capacitatea de a duce la bun sfârşit, de a 
materializa proiecte pe termen lung. Ne oferă deci stabilitatea, 
constanţa, puterea de a realiza, dacă este necesar, eforturi 
susţinute, constante, perseverente, de lungă durată pentru a ne 
împlini astfel idealurile, proiectele la care aspirăm. De aceea se 
spune adeseori în astrologie că atunci când influxurile subtile 
ale acestor două sfere planetare, Jupiter şi Saturn, sunt 
combinate într-un mod armonios, atunci, cu adevărat, o nouă 
lume mult mai armonioasă şi mai elevată poate să apară. Într-
adevăr, aceste două sfere subtile planetare sunt cel mai strâns 

corelate în astrologia aşa-zis clasică realizării şi împlinirii 
menirii noastre pe această lume.  

Toate aspectele armonioase care sunt manifestate de aceste 
două sfere subtile planetare între ele marchează aşadar faze 
importante şi foarte importante ale vieţii noastre, ale realizărilor 
noastre în această viaţă, iar în special conjuncţia dintre Jupiter 
şi Saturn, ca sfere subtile planetare, este o perioadă cu totul 
specială din acest punct de vedere, pentru că atunci este intens 
şi amplu favorizată această conştientizare a menirii pe care o 
avem în această viaţă şi după aceasta este egal favorizată 
realizarea ei, sau împlinirea ei efectivă. În plus, activităţile 
sociale de mare anvergură, activităţi de natură benefică, de 
natură creatoare şi constructivă sunt şi ele intens favorizate în 
perioada aspectelor armonioase Jupiter-Saturn, inclusiv în 
timpul conjuncţiei lor.  

În general, se menţionează în astrologie, fiecare conjuncţie 
Jupiter-Saturn marchează începutul unui anumit nou ciclu de 
dezvoltare, de creştere şi de manifestare a ideilor şi intenţiilor 
de natură benefică în realitatea concretă. Începem atunci să 
întrevedem noi şi superioare direcţii pentru realizarea 
impecabilă a proiectelor şi a acţiunilor noastre binefăcătoare. 
Precizăm însă că această conjuncţie Jupiter-Saturn marchează 
de regulă începutul unui proces amplu, transformator care se 
dezvoltă apoi în următorii 20 de ani.  

 

Există încă un element foarte special al conjuncţiei Jupiter-
Saturn din anul acesta, un element care o face sa fie într-adevăr 
foarte rară. Ea nu este doar o simplă conjuncţie Jupiter-Saturn. 
Există, se arată în astrologie, 3 ciclicităţi majore, foarte 
importante care influenţează profund evenimentele şi 
transformările ce apar la nivel global, la scară planetară. Aceste 
ciclicităţi astrologice sunt: revenirea periodică a conjuncţiei 
Saturn-Pluto, revenirea periodică a conjuncţiei Jupiter-Saturn şi 
revenirea periodică a conjuncţiei Jupiter-Pluto. Fiecare dintre 
aceste cicluri astrologice are ritmul propriu, dar anul acesta, 
2020, ele s-au manifestat toate de-a lungul acestui an. Precizăm 
în această direcţie că această coincidenţă sau intersectare a 
celor trei ciclicităţi majore pe care le-am menţionat nu s-au mai 
produs niciodată pănă anul acesta în ultimii 120 de ani. De 
aceea se poate spune că pe lângă efectele specifice conjuncţiei 
perfecte Jupiter-Saturn, anul 2020 a fost marcat de foarte 
puternice influenţe subtil planetare, influenţe care, din punct de 
vedere astrologic, deşi au adus la nivel social evenimentele 
dificile pe care le cunoaştem cu toţii, toate aceste evenimente 
sunt privite dintr-o perspectivă iniţiatică, astrologică şi 
esoterică, sunt integrate deci ca „zguduirile” necesare unei 
treziri de ansamblu la nivel planetar a întregii umanităţi. 

astrologieastrologieastrologieastrologie    
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Tocmai din această cauză importanţa conjuncţiei actuale din 21 
decembrie 2020 dintre sferele subtile planetare ale lui Jup
Saturn este într-adevăr foarte mare, este semnificativ mai mare 
decât importanţa pe care am putea-o numi obişnuită a acestui 
eveniment astrologic, respectiv conjuncţia perfectă Jupiter
Saturn.  

Principalele efecte binefăcătoare ele acestei conjunc

Ea inspiră o perspectivă spirituală profundă, matură asupra 
vieţii şi impulsionează la nivel global fiinţele umane să îşi 
asume şi să integreze apoi tot mai mult în viaţa lor anumite 
principii morale înalte, dar şi unele responsabilităţi superioa

Ea favorizează o atitudine general optimistă, favorizează şi 
amplifică puterea de focalizare lăuntrică, precum şi capacitatea 
de a ne conştientiza, cristaliza şi apoi realiza idealurile 
superioare. Trezeşte şi amplifică bunul simţ, face să crească 
starea de aspiraţie spirituală ce este susţinută totodată de 
realism şi este foarte armonios integrată în experienţa vieţii 
cotidiene. De aceea se poate spune că este un moment deosebit 
de favorabil trezirii şi amplificării capacităţii de a începe 
acţiuni de anvergură pe termen lung, acţiuni care vor fi 
încununate de rezultate nu doar foarte bune, ci şi durabile, iar 
succesul în aceste acţiuni care vor fi bineînţeles integrate în 
mod adecvat în voinţa dumnezeiască, spre exemplu prin 
consacrarea integrală a roadelor lor către Dumnezeu, va putea 
fi obţinut chiar şi în pofida oricăror eventuale dificultăţi. 

Tot în această perioadă, mai exact începând cu 21 decembrie 
2020 şi continuând apoi inclusiv în următorii ani, există 
oportunitatea reală ce se manifestă simultan cu capacitatea de a 
dobândi atât realizări în proiecte de natură materială, cât şi 
realizări de natură spirituală. Într-adevăr, la modul general 
vorbind, combinaţia armonioasă a acestor două sfere subtile 
planetare Jupiter-Saturn favorizează succesul 
activităţile benefice, iar momentele de maxim ale acestor 
interacţiuni şi aspectări armonioase dintre sferele subtile de 
forţă ale lui Jupiter şi Saturn, momente de maxim cum este şi 
conjuncţia lor perfectă din 21 decembrie 2020, corespund unor 
veritabile puncte de inflexiune în realizarea proiectelor şi a 
ţelurilor benefice atât în plan personal, cât şi la nivelul întregii 
societăţi.  Un alt aspect deosebit de important în legătură cu 
această conjunctură astrologică este favorizarea trezirii şi 
amplificării calităţilor ce sunt necesare unui exemplar 
conducător înţelept care este mereu inspirat de Dumnezeu şi 
manifestă constant o sinceră şi intensă aspiraţie de a ajuta în 
multiple moduri cât mai mulţi oameni, precum şi de a redresa 
din punct de vedere moral şi spiritual întreaga societate din care 
face parte sau pe care o conduce.  

În plus, deoarece această conjuncţie astrologică are loc pe 
semnul zodiacal al Vărsătorului, aceasta indică să îmbinăm 
armonios propriile noastre aspiraţii lăuntrice cu ne
ansamblu ale comunităţii în care trăim, dar şi să ne 
conştientizăm menirea spirituală pentru a o putea apoi împlini. 

Aşadar, în perioada care începe cu această conjuncţie este 
foarte indicat să ne ascultăm cu multă atenţie aşa
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Tocmai din această cauză importanţa conjuncţiei actuale din 21 
decembrie 2020 dintre sferele subtile planetare ale lui Jupiter şi 

adevăr foarte mare, este semnificativ mai mare 
o numi obişnuită a acestui 

eveniment astrologic, respectiv conjuncţia perfectă Jupiter-

Principalele efecte binefăcătoare ele acestei conjuncţii sunt: 

Ea inspiră o perspectivă spirituală profundă, matură asupra 
vieţii şi impulsionează la nivel global fiinţele umane să îşi 
asume şi să integreze apoi tot mai mult în viaţa lor anumite 
principii morale înalte, dar şi unele responsabilităţi superioare.  

Ea favorizează o atitudine general optimistă, favorizează şi 
amplifică puterea de focalizare lăuntrică, precum şi capacitatea 
de a ne conştientiza, cristaliza şi apoi realiza idealurile 
superioare. Trezeşte şi amplifică bunul simţ, face să crească 

rea de aspiraţie spirituală ce este susţinută totodată de 
realism şi este foarte armonios integrată în experienţa vieţii 
cotidiene. De aceea se poate spune că este un moment deosebit 
de favorabil trezirii şi amplificării capacităţii de a începe 

anvergură pe termen lung, acţiuni care vor fi 
încununate de rezultate nu doar foarte bune, ci şi durabile, iar 
succesul în aceste acţiuni care vor fi bineînţeles integrate în 
mod adecvat în voinţa dumnezeiască, spre exemplu prin 

delor lor către Dumnezeu, va putea 
fi obţinut chiar şi în pofida oricăror eventuale dificultăţi.  

Tot în această perioadă, mai exact începând cu 21 decembrie 
2020 şi continuând apoi inclusiv în următorii ani, există 

ltan cu capacitatea de a 
dobândi atât realizări în proiecte de natură materială, cât şi 

adevăr, la modul general 
vorbind, combinaţia armonioasă a acestor două sfere subtile 

Saturn favorizează succesul în toate 
activităţile benefice, iar momentele de maxim ale acestor 
interacţiuni şi aspectări armonioase dintre sferele subtile de 
forţă ale lui Jupiter şi Saturn, momente de maxim cum este şi 
conjuncţia lor perfectă din 21 decembrie 2020, corespund unor 

ritabile puncte de inflexiune în realizarea proiectelor şi a 
ţelurilor benefice atât în plan personal, cât şi la nivelul întregii 

Un alt aspect deosebit de important în legătură cu 
această conjunctură astrologică este favorizarea trezirii şi 

plificării calităţilor ce sunt necesare unui exemplar 
conducător înţelept care este mereu inspirat de Dumnezeu şi 
manifestă constant o sinceră şi intensă aspiraţie de a ajuta în 
multiple moduri cât mai mulţi oameni, precum şi de a redresa 

re moral şi spiritual întreaga societate din care 

În plus, deoarece această conjuncţie astrologică are loc pe 
semnul zodiacal al Vărsătorului, aceasta indică să îmbinăm 
armonios propriile noastre aspiraţii lăuntrice cu nevoile de 
ansamblu ale comunităţii în care trăim, dar şi să ne 
conştientizăm menirea spirituală pentru a o putea apoi împlini.  

Aşadar, în perioada care începe cu această conjuncţie este 
foarte indicat să ne ascultăm cu multă atenţie aşa-numita voce 

interioară a sufletului, să ne centrăm cât mai des, cât mai 
constant şi mai profund în inima noastră spirituală şi să evităm 
astfel să ne mai lăsăm acaparaţi de problemele şi banalităţile 
care sunt proprii vieţii de fiecare zi, pentru a ne putea în felul 
acesta dedica resursele interioare de care dispunem în direcţia 
realizării depline a idealurilor înalte şi a aspectelor sublime, în 
primul rând a acelora de natură spirituală la care noi aspirăm.

 

Marte în Berbec și alte provocări ale 
cerului. Ce lecții avem de î

 

          Provocatoare energia acestor zile
între vecini pe grupul blocului, între părin
clasei, în trafic, în comentarii pe facebook, nu mai zic la tv, 
nici nu mă mai uit, mai prind câteva secunde când
ajung la desene animate sau pe netflix. Mă uit pe harta 
cerului zilei și mă dumiresc. 

e Marte l-am așteptat cu brațele deschise să
retrogradarea, era așa o moleșeală și o devitalizare... însă 
acum, prinde putere ușor-ușor (nu complet

penumbră până în ianuarie), și iar scoate la lumină agresivitate, 
nerăbdare, impulsivitate, pripă. Dacă adăugăm 
tensionată cu Luna (mai puternică în următoarele ore) riscăm să 
fim martorii unor erupții emoționale intense, răbufniri
de ciudă, iar în unele cazuri, adevărate scandaluri.

Pe Venus o găsim în lipsă de tandrețuri cu Saturn, aducând în 
relațiile noastre pe lângă un”reality-check” aducător de picioare 
pe pământ, o mare sensibilitate în socializare. E posibil să ne 
simțim respinși, în dezacord cu societatea, unii pot fi reci, 
rigizi, iar unii dintre noi pot fi percepu
empatie.  

Parcă ne vine să ne lamentăm, dar ne trece destul de repede 
când ne dăm seama că mai toți avem tot felul de provocări, t
am trecut prin an 2020 absolut neașteptat și dificil. Suntem cu 
toții debusolați, surmenați, și simțim că ceea ce urmează nu 
devine mai ușor, dimpotrivă. 

Ceea ce putem face însă, este să alegem cum ne pozi
fața a tot ceea ce vine spre noi. ▶| Reacționăm la toate opiniile care vin spre noi? Chiar este 
necesar să ne dăm cu părerea despre orice subiect ne apare 
privirii? Este opinia noastră constructivă, schimbă ceva în 
starea de fapt? ▶| Este cineva din exterior responsabil pentru starea noastră 
bine? Constrângerile cu care ne confruntăm sunt cu adevărat 
reale? Ce ne limitează de fapt - ”situa
fapt un blocaj din interior? 

P
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ară a sufletului, să ne centrăm cât mai des, cât mai 
constant şi mai profund în inima noastră spirituală şi să evităm 
astfel să ne mai lăsăm acaparaţi de problemele şi banalităţile 
care sunt proprii vieţii de fiecare zi, pentru a ne putea în felul 

edica resursele interioare de care dispunem în direcţia 
realizării depline a idealurilor înalte şi a aspectelor sublime, în 

natură spirituală la care noi aspirăm. 

și alte provocări ale 
ții avem de învățat?  

Alice PANŢÂRU 

Provocatoare energia acestor zile. Asist la certuri 
între vecini pe grupul blocului, între părinți pe grupul 
clasei, în trafic, în comentarii pe facebook, nu mai zic la tv, 
nici nu mă mai uit, mai prind câteva secunde când zapez să 
ajung la desene animate sau pe netflix. Mă uit pe harta 

șteptat cu brațele deschise să-și încheie 
șa o moleșeală și o devitalizare... însă 

șor (nu complet, mai este în 
și iar scoate la lumină agresivitate, 

nerăbdare, impulsivitate, pripă. Dacă adăugăm și relația 
tensionată cu Luna (mai puternică în următoarele ore) riscăm să 

ții emoționale intense, răbufniri, lacrimi 
de ciudă, iar în unele cazuri, adevărate scandaluri. 

țuri cu Saturn, aducând în 
check” aducător de picioare 

pe pământ, o mare sensibilitate în socializare. E posibil să ne 
țim respinși, în dezacord cu societatea, unii pot fi reci, 

rigizi, iar unii dintre noi pot fi percepuți ca total lipsiți de 

Parcă ne vine să ne lamentăm, dar ne trece destul de repede 
ți avem tot felul de provocări, toți 

șteptat și dificil. Suntem cu 
ții debusolați, surmenați, și simțim că ceea ce urmează nu 

Ceea ce putem face însă, este să alegem cum ne poziționăm în 

ționăm la toate opiniile care vin spre noi? Chiar este 
necesar să ne dăm cu părerea despre orice subiect ne apare 
privirii? Este opinia noastră constructivă, schimbă ceva în 

Este cineva din exterior responsabil pentru starea noastră de 
bine? Constrângerile cu care ne confruntăm sunt cu adevărat 

”situația” exterioară sau e de 
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Și mai putem să ne întrebăm ”de ce sunt necesare aceste 
lecții, ce avem de învățat?” Prima idee care îmi vine în minte 
este că avem nevoie să învățăm să ne acceptăm diferențele, 
unicitatea, să privim punctele de vedere diferite cu deta
de ce nu, curiozitate. Nu din poziția de victimă, ca și când orice 
este diferit de noi este un atac la persoana noastră, sau nu din 
poziția de superioritate, ca și când suntem deținătorii adevărului 
absolut.  

Eu cred că este o lecție necesară pentru trecerea în energia 
Vărsătorului (care devine din ce în ce mai prezentă din 
decembrie încolo), Vărsător care, pe vibrația lui cea mai 
înaltă prețuiește individualitatea, originalitatea, unicitatea
Calitățile individuale sunt prețuite de Vărsător doar puse în 
slujba semenilor prin cooperare, lucru în echipă, 
prim plan doar în contextul în care sunt dăruite um
generozitate. Egocentrismul și autosuficiența sunt perimate sub 
energia acestui semn. Momentan, văd Vărsătorul manifestat pe 
vibrația lui joasă, în care primează spiritul de turmă, încercarea 
de uniformizare a opiniilor, încăpățânarea în idei f
rebeliunea împotriva a tot și toate. 

Aleg câteva cuvinte pentru aceste zile și nu numai, cu speranța 
să ne fie utile: empatie, compasiune, respect, răbdare, 
curiozitate, asumare, responsabilitate, detașare.

Cu calm și iubire, tot înainte! 

 

Revolta unei învăţătoare: „Pentru elevii 
din clasele I şi pregătitoare e jale cu orele 

online. Au sacrificat iar copiii”
 

       Florentina Dănilă, o învăţătoare cu vechime şi 
experienţă din Botoşani, trage un semnal de alarmă privind 
soarta elevilor din clasele I şi pregătitoare.  

adrul didactic consideră că este foarte greu să
pe copii să scrie şi să citească online şi vorbeşte despre 
generaţii condamnate în mediul rural. 

Florentina Dănilă este una dintre cele mai apreciate şi 
experimentate învăţătoare din judeţul Botoşani. Predă la Liceul 
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îmi vine în minte 

țăm să ne acceptăm diferențele, 
unicitatea, să privim punctele de vedere diferite cu detașare și 

ția de victimă, ca și când orice 
oastră, sau nu din 

ția de superioritate, ca și când suntem deținătorii adevărului 

ție necesară pentru trecerea în energia 
(care devine din ce în ce mai prezentă din 

ia lui cea mai 
țuiește individualitatea, originalitatea, unicitatea. 

țile individuale sunt prețuite de Vărsător doar puse în 
slujba semenilor prin cooperare, lucru în echipă, și le pune în 
prim plan doar în contextul în care sunt dăruite umanității cu 

și autosuficiența sunt perimate sub 
energia acestui semn. Momentan, văd Vărsătorul manifestat pe 

ția lui joasă, în care primează spiritul de turmă, încercarea 
țânarea în idei fixe, 

și nu numai, cu speranța 
empatie, compasiune, respect, răbdare, 

șare.  

nei învăţătoare: „Pentru elevii 
din clasele I şi pregătitoare e jale cu orele 

online. Au sacrificat iar copiii” 

 

Florentina Dănilă, o învăţătoare cu vechime şi 
experienţă din Botoşani, trage un semnal de alarmă privind 

adrul didactic consideră că este foarte greu să-i înveţe 
pe copii să scrie şi să citească online şi vorbeşte despre 

Florentina Dănilă este una dintre cele mai apreciate şi 
e din judeţul Botoşani. Predă la Liceul 

Pedagogic şi a preluat din această toamnă o nouă grupă de clasă 
pregătitoare. După două săptămâni în online din cauza intrării 
şcolilor botoşănene în scenariul roşu, învăţătoarea spune că se 
simte dezarmată, deşi a pregătit generaţii întregi de copii şi 
consideră că nu are cum să-i înveţe online pe copii, într
judicios, să scrie şi să citească. 

Şi asta în condiţiile în care mulţi părinţi sunt nevoiţi să plece la 
muncă, iar cei mici rămân în grija fraţilor sau, 
singuri, la orele online.    

„Este un an hotărâtor, unde se pun bazele”

Învăţătoarea din Botoşani spune că pentru elevii din clasele mai 
mari, cei care ştiu deja să citească şi să scrie, orele online ar 
putea reprezenta o soluţie de compromi
pandemie. Pentru cei de clasa I sau pregătitoare, lucrurile stau 
cu totul altfel arată Florentina Dănilă. Copii trebuie ajutaţi să 
înveţe semnele grafice, literele ceea ce este foarte greu din 
spatele unui monitor.    

„Este un an hotărâtor, unde se pun bazele. Aici trebuie să stea 
cineva lângă copil, să-i poarte mâna dacă nu reuşeşte. Ei au 
prins perioada de carantină şi anul şcolar trecut. Vă daţi 
seama că nu au mai făcut nimic la grădiniţă. Nu ştiu nimic. Au 
sacrificat iar copiii. Măcar de-ar fi cu folos! Pentru copiii mici 
de pregătitoare şi clasa I, ca şi pentru părinţii lor şi cadrele 
didactice, e jale. Când deja ştiu să scrie si să citească este 
altceva”, spune Florentina Dănilă.   

Mai mult decât atât, majoritatea părinţilor sunt la 
copiii au orele online. Unii copii nu ştiu să acceseze 
platformele, în timp ce alţii îşi găsesc altceva de făcut.

„Părinţii trebuie să plece la serviciu. Rămân cu fraţii mai 
mari. Şi aceştia, la rândul lor, au ore online. Îi ajută cum pot. 
Se plictisesc, se mai ridică”, spune învăţătoarea.

Echipamente cumpărate din banii proprii
predării la clasele mici, Florentina Dănilă a fost nevoită să 
scoată o sumă consistentă din buzunar, şi anume 600 de lei. 
Învăţătoaeea şi-a cumpărat o tabletă grafică pentru a
elevi să scrie, din spatele calculatorului, ca şi cum ar scrie la 
tablă. 

„Noi ne-am cumpărat tot felul de instrumente de lucru pentru a 
reuşi. De exemplu, eu am dat din banii personali 600 lei pentru 
o tabletă grafică. Apare ce scriu eu, la ei pe ecran. Ca şi cum 
aş scrie pe tablă”, spune învăţătoarea. 

„Eu nu înţeleg de ce au mai început şcoala”

Florentina Dănilă acuză autorităţile de incompetenţă şi spune 
că ar fi trebuit să găsească soluţii pentru clasele 
de exemplu, mutarea vacanţei de vară. 

„Eu nu înteleg de ce au mai început şcoala, dacă ştiau de la 
experţi ce ne aşteaptă. Ştiu că a fost o propunere a cuiva să se 

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie    

Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020 

Pedagogic şi a preluat din această toamnă o nouă grupă de clasă 
pregătitoare. După două săptămâni în online din cauza intrării 
şcolilor botoşănene în scenariul roşu, învăţătoarea spune că se 

regătit generaţii întregi de copii şi 
i înveţe online pe copii, într-un mod 

Şi asta în condiţiile în care mulţi părinţi sunt nevoiţi să plece la 
muncă, iar cei mici rămân în grija fraţilor sau, şi mai grav, 

„Este un an hotărâtor, unde se pun bazele”  

Învăţătoarea din Botoşani spune că pentru elevii din clasele mai 
mari, cei care ştiu deja să citească şi să scrie, orele online ar 
putea reprezenta o soluţie de compromis în condiţiile de 
pandemie. Pentru cei de clasa I sau pregătitoare, lucrurile stau 
cu totul altfel arată Florentina Dănilă. Copii trebuie ajutaţi să 
înveţe semnele grafice, literele ceea ce este foarte greu din 

or, unde se pun bazele. Aici trebuie să stea 
i poarte mâna dacă nu reuşeşte. Ei au 

prins perioada de carantină şi anul şcolar trecut. Vă daţi 
seama că nu au mai făcut nimic la grădiniţă. Nu ştiu nimic. Au 

ar fi cu folos! Pentru copiii mici 
de pregătitoare şi clasa I, ca şi pentru părinţii lor şi cadrele 
didactice, e jale. Când deja ştiu să scrie si să citească este 

Mai mult decât atât, majoritatea părinţilor sunt la serviciu când 
copiii au orele online. Unii copii nu ştiu să acceseze 
platformele, în timp ce alţii îşi găsesc altceva de făcut. 

„Părinţii trebuie să plece la serviciu. Rămân cu fraţii mai 
mari. Şi aceştia, la rândul lor, au ore online. Îi ajută cum pot. 

spune învăţătoarea.    

Echipamente cumpărate din banii proprii   Pentru a face faţă 
predării la clasele mici, Florentina Dănilă a fost nevoită să 
scoată o sumă consistentă din buzunar, şi anume 600 de lei. 

părat o tabletă grafică pentru a-i învăţa pe 
elevi să scrie, din spatele calculatorului, ca şi cum ar scrie la 

am cumpărat tot felul de instrumente de lucru pentru a 
reuşi. De exemplu, eu am dat din banii personali 600 lei pentru 

rafică. Apare ce scriu eu, la ei pe ecran. Ca şi cum 
    

„Eu nu înţeleg de ce au mai început şcoala”   

Florentina Dănilă acuză autorităţile de incompetenţă şi spune 
că ar fi trebuit să găsească soluţii pentru clasele mici, cum ar fi, 

 

„Eu nu înteleg de ce au mai început şcoala, dacă ştiau de la 
experţi ce ne aşteaptă. Ştiu că a fost o propunere a cuiva să se 
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dea vacanţa mare acum şi să se înveţe la vară. Era o treabă 
foarte bună. Aşa ne-au stresat la început de an cu distanţa 
dintre bănci şi până la urmă nu s-a mai putut respecta în multe 
locuri. Ne-au stresat cu dezinfectatul, cu măştile şi unde am 
ajuns?”, spune învăţătoarea. Acesta precizează că mai bine ar 
fi fost îngheţarea anului şcolar în cazul claselor mai mici.

Generaţii pierdute Învăţătoarea mai spune că în mediul rural 
situaţia este de-a dreptul dramatică. Mai ales în comunele 
sărace. Sunt zone unde nu există internet, iar copiii nu
nici măcar un smartphone. „Acolo, elevii aceia nu au nimic. Ce 
pot face ei? Au pierdut startul, bazele”, adaugă învăţătoarea.
sursa: Adevărul 

 
Decizie în instanță: Suspendarea 

cursurilor în școlile din Iași, nelegală
 

Florin PUŞCAŞ

          Tribunalul Iași a admis ca fiind ilegală suspendarea 
activităților didactice față în față în școli, anunță Asocia
Școlilor Particulare. 

sociația Școlilor Particulare a cerut anularea parțială a 
Hotărârii nr.76/04.11.2020 a Comitetului pentru 
Situații de Urgență Iași, respectiv a articolelor care 

prevăd suspendarea activităților didactice față în față în școli.

Tribunalul Iași a admis cererea de anulare a unor articole. 
Decizia nu este definitivă și nici executorie, instanța refuzând 
suspendarea executării Hotărârii CJSU Iași până la o decizie 
definitivă. 

„Instanța a admis ca fiind NELEGALĂ prevederea prin care au
fost suspendate activitățile didactice față în față în unitățile de 
învățământ”, transmite Asociația Școlilor Particulare.

Asociația Școlilor Particulare a cerut și anularea prevederilor 
ordinului de ministru și a hotărârii Comitetului Național pentru 
Situații de Urgență prin care au fost suspendate activitățile 
didactice față în față în toate școlile din România.

„Înțelegem să contribuim la ameliorarea situației 
epidemiologice din țara noastră, înțelegem că măsura 
suspendării cursurilor față în față este o măsură care este 
necesară în anumite situații, dar nu înțelegem de ce se adoptă o 
astfel de măsură fără o analiză serioasă, de ce se adoptă o astfel 
de măsură la nivel general. Poate copiii din grădini
clasele primare mici și din clasele de final de nivel ar fi putut să 
vină la școală. Poate școlile din zonele în care incidența este 
scăzută ar fi putut funcționa. Poate pe viitor vom reuși să 
punem educația acolo unde este locul ei în societatea 
românească” - este anunțul celor din Asociația Școlilo
Particulare. 
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Florin PUŞCAŞ 
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de măsură la nivel general. Poate copiii din grădinițe, din 
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ționa. Poate pe viitor vom reuși să 
ția acolo unde este locul ei în societatea 

țul celor din Asociația Școlilor 

 
 

Școala online și inegalitatea educaţională
 

 

 
          Pandemia a închis școlile în cea mai mare parte a 
lumii, confruntând elevii cu provocarea de a învăţa acasă, 
în mijlocul unei crize care i-a afectat pe multiple planuri.
 

ea mai ingrată situaţie rămâne cea a elevilor cu statut 
socio-economic scăzut, care nu dispun de instrumente 
care să le asigure accesul la cursurile online.

Nu a plănuit nimeni să fie așa, dar pe domnul Vucea l
întâlnit foarte devreme, la trei-patru ani după ce învăţasem să 
citesc, exersându-mi curiozitatea și abilităţile de cititor mai ales 
pe nuvelele românești, ceva mai lesne de găsit în singura 
librărie din oraș.  
 
Pedeapsa preferată a domnului Vucea, „
oprit” (ceea ce însemna cinci nuiele la palmă 
vinovatului în sala de clasă, în arest, până seara), m
și nu prea, pentru că pedepsele fizice mai făceau încă parte din 
peisajul școlii românești „pe vremea mea
după aceea. În clasa domnului Vucea bătaia era, de altfel, 
metoda pedagogică de bază, aplicată fiind, sub privirile 
satisfăcute ale dascălului, de o întreagă suită de „
„monitori” și „primi”. 
 
Ce m-a șocat însă, de la prima lectură a nuvelei lui 
Delavrancea, a fost tratamentul inegal pe care îl primeau elevii, 
în funcţie de starea socială. Chiar și în cazul celor mai săraci, 
un ban înmânat monitorului putea oferi cel mai bun calificativ, 
eliberând școlarul de loviturile aplicate după ocaziile în care 
învăţătorul controla notele. Domnul Vucea nu angaja servitori, 
și nici nu avea nevoie s-o facă, pentru că elevii fără stare 
materială erau chemaţi să robotească în gospodăria lui, nu doar 
în zilele obișnuite de școală, ci și în cele de examen.
Când striga catalogul, domnul Vucea nu îi alegea niciodată 
pentru asemenea sarcini pe cei îmbrăcaţi nemţe
albe, pălărie de pai și ghete lustruite. Lista truditorilor se 
alcătuia mereu din copii firavi, palizi 
crăpate, cu haine zdrenţăroase. Tot ei că
cotului, coșurile grele cu halva, ciocolată, pâine caldă și năut 
prăjit, din care nimeni, niciodată, nu i
răsplată pentru o muncă de hamal. 

C
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Școala online și inegalitatea educaţională 

Carmen LĂIU 

școlile în cea mai mare parte a 
lumii, confruntând elevii cu provocarea de a învăţa acasă, 

a afectat pe multiple planuri.  

ea mai ingrată situaţie rămâne cea a elevilor cu statut 
economic scăzut, care nu dispun de instrumente 

care să le asigure accesul la cursurile online.  

 

șa, dar pe domnul Vucea l-am 
atru ani după ce învăţasem să 
și abilităţile de cititor mai ales 

ști, ceva mai lesne de găsit în singura 

Pedeapsa preferată a domnului Vucea, „cinci dintr-odată și 
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metoda pedagogică de bază, aplicată fiind, sub privirile 
satisfăcute ale dascălului, de o întreagă suită de „generali”, 

șocat însă, de la prima lectură a nuvelei lui 
amentul inegal pe care îl primeau elevii, 

și în cazul celor mai săraci, 
un ban înmânat monitorului putea oferi cel mai bun calificativ, 

școlarul de loviturile aplicate după ocaziile în care 
notele. Domnul Vucea nu angaja servitori, 

o facă, pentru că elevii fără stare 
materială erau chemaţi să robotească în gospodăria lui, nu doar 

șnuite de școală, ci și în cele de examen.  
ucea nu îi alegea niciodată 

pentru asemenea sarcini pe cei îmbrăcaţi nemţește, cu mâini 
și ghete lustruite. Lista truditorilor se 

alcătuia mereu din copii firavi, palizi și flămânzi, cu mâinile 
crăpate, cu haine zdrenţăroase. Tot ei cărau, la încheietura 

șurile grele cu halva, ciocolată, pâine caldă și năut 
prăjit, din care nimeni, niciodată, nu i-a îmbiat să guste ca 
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Desigur, au existat și alţi profesori după chipul și asemănarea 
domnului Vucea, după cum au fost și dascăli dedicaţi, cărora 
elevii lor, deveniţi scriitori, le-au gravat elogios portretul în 
crochiuri literare. Dar oricâte generaţii de dascăli 
au perindat, oricât de mult s-au transformat vremurile, 
inegalitatea n-a încetat să-și arate capetele-i hidoase, pe care 
paloșul atâtor politici și reforme educaţionale n
reteze. Pandemia a venit ca un necruţător test de turnesol, care 
să ne arate fisurile și faliile unui sistem de educaţie prea puţin 
pliat pe nevoile și particularităţile celor cu statut economic 
precar. 
 
Școala rurală în vreme de pandemie  
 
Peste 40% dintre elevii din mediul rural nu au reu
școală online, potrivit unui studiu realizat între 10 mai 
iunie 2020 de Fundaţia World Vision România, care a analizat 
bunăstarea emoţională și materială a copiilor de la sate, dar și 
accesul acestora la educaţie. 
 
Încă dinainte de pandemie, școlile rurale s-au confruntat cu 
provocări și probleme greu solvabile. Un studiu din 2017 al 
World Vision constata că 30% dintre școlile de la ţară au mai 
puţin de un calculator la 20 de elevi, acestea fiind utilizate la 
mai puţin de o treime din orele planificate și că 5% dintre 
unităţile școlare nu au deloc calculator.  
 
Studiul a mai arătat și că numărul elevilor de la sate care obţin 
medii sub 5 este de 3 ori mai mare decât al celor de la ora
există disparităţi în ce privește calificarea cadrelor didactice 
în timp ce în mediul urban se concentrează cadrele didactice cu 
doctorat sau cu gradul didactic I, în mediul rural se regăsesc 
mai degrabă cadre necalificate sau calificate, dar la început de 
carieră. 
Prin urmare, faptul că învăţământul online a înregistrat mai 
degrabă un eșec în vreme de pandemie nu poate constitui o 
surpriză pentru niciunul dintre actorii implicaţi. Recentul studiu 
a arătat însă cât se poate de limpede motivele pentru care 
a ajuns pe ultimul loc în lista de priorităţi a multor părinţi.
 
Aproximativ 60% dintre părinţi au declarat că nu au lucrat 
(40% fiind asistaţi social, 11% în șomaj tehnic și 6,6% în 
imposibilitate de a lucra cu ziua), iar 40% nu au reu
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și alţi profesori după chipul și asemănarea 
și dascăli dedicaţi, cărora 

au gravat elogios portretul în 
crochiuri literare. Dar oricâte generaţii de dascăli și de elevi s-

au transformat vremurile, 
i hidoase, pe care 

șul atâtor politici și reforme educaţionale n-a reușit să le 
reteze. Pandemia a venit ca un necruţător test de turnesol, care 

și faliile unui sistem de educaţie prea puţin 
și particularităţile celor cu statut economic 

Peste 40% dintre elevii din mediul rural nu au reușit să facă 
realizat între 10 mai și 27 

iunie 2020 de Fundaţia World Vision România, care a analizat 
și materială a copiilor de la sate, dar și 

au confruntat cu 
și probleme greu solvabile. Un studiu din 2017 al 

școlile de la ţară au mai 
puţin de un calculator la 20 de elevi, acestea fiind utilizate la 

și că 5% dintre 

și că numărul elevilor de la sate care obţin 
medii sub 5 este de 3 ori mai mare decât al celor de la oraș și că 

a cadrelor didactice – 
în timp ce în mediul urban se concentrează cadrele didactice cu 
doctorat sau cu gradul didactic I, în mediul rural se regăsesc 
mai degrabă cadre necalificate sau calificate, dar la început de 

tul online a înregistrat mai 
șec în vreme de pandemie nu poate constitui o 

surpriză pentru niciunul dintre actorii implicaţi. Recentul studiu 
a arătat însă cât se poate de limpede motivele pentru care școala 

riorităţi a multor părinţi. 

Aproximativ 60% dintre părinţi au declarat că nu au lucrat 
șomaj tehnic și 6,6% în 

imposibilitate de a lucra cu ziua), iar 40% nu au reușit să 

asigure deloc sau parţial produse de bază precum 
medicamentele sau produsele de igienă.
 
De asemenea, 7,8% dintre părinţi au declarat că gospodăriile 
lor nu au conexiune la internet (iar acolo unde există, 
conexiunea la internet este în proporţii egale pe cartelă 
abonament) și doar 44% au avut un dispozitiv digital pentru 
fiecare elev din familie. În timp ce 59% dintre elevi au 
participat la cursurile online, 30% nu au luat parte la orele 
online, dar au rezolvat temele care s-
dificultăţi la trimiterea temelor.  
 
Peste 60% dintre părinţii copiilor care urmau să î
examenul de evaluare naţională sau de bacalaureat au declarat 
că aceștia nu au urmărit emisiunile Tele
Ministerul Educaţiei. 
 
La rândul lor, 69% dintre directorii de 
cred că procesul educaţional va avea de suferit din cauza 
pandemiei, iar 12% se tem că riscul de analfabetism va cre
 
Faţetele unui decalaj care se adâncește
 
„Pandemia Covid-19 a dus la cea mai mare perturbare a 
educaţiei din toate timpurile”, a declarat
august, secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Cu 
închise în peste 160 de ţări și cu mai mult de un miliard de 
elevi afectaţi (date valabile pentru mijlocul lunii iunie), se 
poate vorbi de o veritabilă „catastrofă generaţională
Gutierres, manifestându-și îngrijorarea că progresele obţinute 
în ultimele decenii s-ar putea pier
educaţionale s-ar putea adânci. Printre elevii 
reușesc să ţină pasul cu predarea online se numără cei din 
comunităţi minoritate și defavorizate, refugiaţii și cei care 
locuiesc în zone îndepărtate de centrele urba
 
Criza educaţională amplifică decalajele dintre elevi, accesul la 
tehnologie fiind „disperat de inegal”, 
Robert Jenkins, director al departamentului pentru
cadrul UNICEF. Potrivit datelor oferite de UNICEF, mai puţin 
de jumătate din populaţia a 71 de ţări are acces la internet, dar 
aproape 75% dintre guvernele din cele 127 de state raportoare 
au folosit platforme online pentru a oferi educaţie l
Autorităţile au folosit televiziunea, dar 
ţările raportoare) pentru a furniza programe educaţionale. 
Totuși, în cel puţin 40 de ţări, copiii din zonele rurale au mai 
puţine șanse de a avea un televizor acasă. În Ciad, 
doar o familie din 100 deţine un televizor în mediul rural, 
comparativ cu o familie din 3, în orașe.
 
Predarea online poate afecta performanţa 
vulnerabili, potrivit unui studiu realizat în 2017 de cercetătorii 
Eric Bettinger și Susanna Loeb, de la Universitatea Stanford, 
care au constatat că, în cazul studenţilor mai slab pregătiţi, 
cursurile online nu sunt o opţiune bună 
au un risc mai mare de a le abandona. Un 
Angeles Times în 45 de districte școlare din sudul Californiei a 
arătat că există diferenţe majore în ce prive
distanţă între elevii din comunităţile defavorizate 
înstărite.  
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asigure deloc sau parţial produse de bază precum alimentele, 
medicamentele sau produsele de igienă. 

De asemenea, 7,8% dintre părinţi au declarat că gospodăriile 
lor nu au conexiune la internet (iar acolo unde există, 
conexiunea la internet este în proporţii egale pe cartelă și pe 

au avut un dispozitiv digital pentru 
fiecare elev din familie. În timp ce 59% dintre elevi au 
participat la cursurile online, 30% nu au luat parte la orele 

-au dat, iar 16% au avut 

Peste 60% dintre părinţii copiilor care urmau să își susţină 
examenul de evaluare naţională sau de bacalaureat au declarat 

Teleșcoală organizate de 

La rândul lor, 69% dintre directorii de școală din mediul rural 
cred că procesul educaţional va avea de suferit din cauza 
pandemiei, iar 12% se tem că riscul de analfabetism va crește. 

ște  

19 a dus la cea mai mare perturbare a 
a declarat, la începutul lunii 

august, secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Cu școlile 
și cu mai mult de un miliard de 

elevi afectaţi (date valabile pentru mijlocul lunii iunie), se 
catastrofă generaţională”, puncta 

și îngrijorarea că progresele obţinute 
ar putea pierde, iar inegalităţile 

ar putea adânci. Printre elevii și studenţii care nu 
șesc să ţină pasul cu predarea online se numără cei din 

și defavorizate, refugiaţii și cei care 
locuiesc în zone îndepărtate de centrele urbane. 

Criza educaţională amplifică decalajele dintre elevi, accesul la 
”, a avertizat în luna iunie 

Robert Jenkins, director al departamentului pentru educaţie din 
cadrul UNICEF. Potrivit datelor oferite de UNICEF, mai puţin 
de jumătate din populaţia a 71 de ţări are acces la internet, dar 
aproape 75% dintre guvernele din cele 127 de state raportoare 
au folosit platforme online pentru a oferi educaţie la distanţă. 
Autorităţile au folosit televiziunea, dar și radioul (în 60% dintre 
ţările raportoare) pentru a furniza programe educaţionale. 

și, în cel puţin 40 de ţări, copiii din zonele rurale au mai 
șanse de a avea un televizor acasă. În Ciad, de exemplu, 

doar o familie din 100 deţine un televizor în mediul rural, 
șe. 

Predarea online poate afecta performanţa școlară a celor deja 
realizat în 2017 de cercetătorii 

și Susanna Loeb, de la Universitatea Stanford, 
care au constatat că, în cazul studenţilor mai slab pregătiţi, 
cursurile online nu sunt o opţiune bună – obţin note mai mici și 
au un risc mai mare de a le abandona. Un sondaj realizat de Los 

școlare din sudul Californiei a 
arătat că există diferenţe majore în ce privește învăţarea la 
distanţă între elevii din comunităţile defavorizate și cele 
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De fapt, după ce școlile s-au închis în martie, elevii din 
comunităţile cu venituri mici au avut nevoie de mai mult de o 
lună doar pentru a-și procura dispozitive care să le permită să ia 
parte la cursurile online, a arătat sondajul. Dacă aceste 
disparităţi se menţin, se poate ajunge în punctul în care o 
generaţie va rămâne cu adevărat în urmă, spune Beth Taraswa, 
specialist în echitate educaţională. De altfel, în timpul 
online, marea provocare a profesorilor care predau în 
comunităţi sărace a fost aceea de a menţine participarea la 
cursuri (în comunităţile prospere, participarea la 
și chiar a depășit 90%).  

 
Deși la cursurile pe care le predă are, în mod obișnuit, 120 de 
elevi, în pandemie numărul s-a redus la cel mult 15 participanţi, 
povestește Luis Chaidez, profesor la Hawkins High School. În 
ultimele 3 săptămâni de școală, nici nu a mai ţinut orele pe 
Zoom, pentru că nimeni nu-și mai făcea temele. Chaidez spune 
că nu-și poate condamna elevii, pentru că știe că se confruntă 
cu teama de infectare sau chiar de deces a părinţilor, cu 
perspectiva șomajului și cu temerile că nu vor mai avea cu ce 
să achite chiria sau mâncarea. 
 
La nivel global, majoritatea statelor au oferit un răspuns de 
protejare a sănătăţii și nu unul educaţional, nefiind pregătite 
pentru scenariul unei pandemii, spune Eric Charbonnier, analist 
educaţional în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare 
Dezvoltare Economică. Diferenţa a constat în gradul de 
pregătire pentru mânuirea instrumentelor digitale, iar aici au 
apărut discrepanţe nu doar între elevi, ci și între profesori. Pe 
de o parte, pandemia a accelerat schimbarea unor metode de 
învăţare și a ajutat la integrarea instrumentelor digitale în acest 
proces, oferind noi oportunităţi. Pe de alta, ea a amplificat 
decalajele educaţionale, iar redeschiderea școlilor rămâne 
esenţială pentru lupta împotriva inegalităţii, o luptă cu atât mai 
eficientă, cu cât începe la vârste mai mici, conchide analistul.
 
Planificând în condiţii de incertitudine  
 
Noul an școlar stă sub semnul necunoscutului, și nu doar în 
România. Se știe deja că și copiii se pot infecta (deși de obicei 
fac forme mai ușoare ale bolii) și pot răspândi mai departe 
virusul. Un studiu realizat de cercetătorii din Coreea de Sud 
arată că, până la 10 ani, este mai puţin probabil ca un copil să 
transmită virusul adulţilor, în timp ce copiii între 10 
transmit virusul la fel de ușor cum o fac și adulţii. În același 
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au închis în martie, elevii din 
ici au avut nevoie de mai mult de o 

și procura dispozitive care să le permită să ia 
parte la cursurile online, a arătat sondajul. Dacă aceste 
disparităţi se menţin, se poate ajunge în punctul în care o 

urmă, spune Beth Taraswa, 
specialist în echitate educaţională. De altfel, în timpul școlii 
online, marea provocare a profesorilor care predau în 
comunităţi sărace a fost aceea de a menţine participarea la 
cursuri (în comunităţile prospere, participarea la cursuri a atins 

 

și la cursurile pe care le predă are, în mod obișnuit, 120 de 
a redus la cel mult 15 participanţi, 

ște Luis Chaidez, profesor la Hawkins High School. În 
școală, nici nu a mai ţinut orele pe 

și mai făcea temele. Chaidez spune 
și poate condamna elevii, pentru că știe că se confruntă 

cu teama de infectare sau chiar de deces a părinţilor, cu 
ile că nu vor mai avea cu ce 

La nivel global, majoritatea statelor au oferit un răspuns de 
și nu unul educaţional, nefiind pregătite 

Eric Charbonnier, analist 
educaţional în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică. Diferenţa a constat în gradul de 

r digitale, iar aici au 
și între profesori. Pe 

de o parte, pandemia a accelerat schimbarea unor metode de 
și a ajutat la integrarea instrumentelor digitale în acest 

alta, ea a amplificat 
școlilor rămâne 

esenţială pentru lupta împotriva inegalităţii, o luptă cu atât mai 
eficientă, cu cât începe la vârste mai mici, conchide analistul. 

școlar stă sub semnul necunoscutului, și nu doar în 
știe deja că și copiii se pot infecta (deși de obicei 

șoare ale bolii) și pot răspândi mai departe 
virusul. Un studiu realizat de cercetătorii din Coreea de Sud 

că, până la 10 ani, este mai puţin probabil ca un copil să 
transmită virusul adulţilor, în timp ce copiii între 10 și 19 ani 

șor cum o fac și adulţii. În același 

timp, potrivit unui studiu mai recent, copiii mici au între 10 
100 de ori mai mult virus în faringele lor nazal, ceea ce ar putea 
însemna că îl pot și transmite. 
 
În mai mult de 20 de ţări au fost redeschise 
experienţa fiecăreia este diferită. Cazul Japoniei se înscrie în 
scenariile fericite, dar aici măsurile de siguranţă au fost sporite, 
fiind aplicate diferenţiat de la școală la școală. În Israel, unde 
școlile au fost deschise încă din luna mai, dar fără măsuri de 
siguranţă precum purtarea măștii, distanţarea sau rotaţia 
elevilor, a existat o creștere a numărului de infectări în rândul 
elevilor și profesorilor, iar sute de școli au fost închise după 
apariţia unor focare. 
 
Redeschiderea școlii nu e lipsită de riscuri, dar nici școala de la 
distanţă nu pare să fie o soluţie de durată, cel puţin pentru 
categoriile defavorizate. În Uruguay, primele 
redeschise în mediul rural, categoriile defavorizate, fără acces 
la internet, fiind primele care s-au întors la 
minimizare a riscurilor (precum folosirea unui mobilier ce 
permite distanţarea elevilor, redistribuirea sălilor de clasă 
copiilor, sisteme de ventilaţie care nu recirculă aerul, accesul 
copiilor direct în curte din fiecare clasă) sunt anunţate de 
private din România. În același timp, în școlile de stat, resursele 
pentru achiziţia materialelor igienice prevăzute de normale 
sanitare de bază sunt încă sub semnul întrebării.
Infrastructura reprezintă, în cazul multor 
barieră în calea aplicării măsurilor de protecţie: o treime dintre 
școli nu au grupuri sanitare interioare 
este racordată la o sursă autorizată de alimentare cu apă. 
„Redeschiderea școlilor este necesară, dar este nevoie de 
concentrarea pe prevenirea formelor grave de boală
medicul Virgil Musta, coordonatorul Spitalului Covid din 
Timișoara.  
 
Pentru a ţine sub control contaminarea, va fi nevoie însă de 
respectarea strictă a unor măsuri, dintre care medicul enumeră 
triajul epidemiologic zilnic, în care părinţii să fie cât mai 
implicaţi și mai responsabili, educarea copiilor pentru a 
înţelege și aplica măsurile de prevenţie, evitarea activităţilor cu 
risc epidemiologic crescut în școală și în afara ei, dezinfectarea 
zilnică a claselor și evitarea supra
comunicare permanentă între profesori, elevi 
vulnerabili, predispuși la formele grave ale bolii, ar fi indicat 
să facă școală online”, spune Virgil Musta.
 
„Revenirea la școală readuce pe tapet problema reformelor 
mereu amânate ale școlii românești, unde ce nu s
nu e cu putinţă să se realizeze sub presiune, în doar câteva 
luni”, crede medicul Ruxandra Jurcuţ. 
 
Pe de altă parte, „criza ar putea fi ocazia flexibilizării ofertei 
educaţionale potrivit cu nevoile fiecărui copil
cercetătorul Speranţa Farca. Pandemia ne
flexibilitatea, creativitatea și toleranţa sunt valori cardinale, pe 
care orice școală ar fi de dorit să le modeleze în elevi. 
„Adevărata problemă de care este necesar să ne ocupăm nu 
este revenirea la școală, ci cât de flexibi
revenire, astfel încât orice elev să poată avea parte de un 
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timp, potrivit unui studiu mai recent, copiii mici au între 10 și 
100 de ori mai mult virus în faringele lor nazal, ceea ce ar putea 

În mai mult de 20 de ţări au fost redeschise școlile, iar 
experienţa fiecăreia este diferită. Cazul Japoniei se înscrie în 

urile de siguranţă au fost sporite, 
școală la școală. În Israel, unde 

școlile au fost deschise încă din luna mai, dar fără măsuri de 
știi, distanţarea sau rotaţia 

numărului de infectări în rândul 
și profesorilor, iar sute de școli au fost închise după 

școlii nu e lipsită de riscuri, dar nici școala de la 
distanţă nu pare să fie o soluţie de durată, cel puţin pentru 

goriile defavorizate. În Uruguay, primele școli au fost 
redeschise în mediul rural, categoriile defavorizate, fără acces 

au întors la școală. Măsuri de 
minimizare a riscurilor (precum folosirea unui mobilier ce 

tanţarea elevilor, redistribuirea sălilor de clasă și a 
copiilor, sisteme de ventilaţie care nu recirculă aerul, accesul 
copiilor direct în curte din fiecare clasă) sunt anunţate de școli 

și timp, în școlile de stat, resursele 
pentru achiziţia materialelor igienice prevăzute de normale 
sanitare de bază sunt încă sub semnul întrebării. 
Infrastructura reprezintă, în cazul multor școli, o adevărată 
barieră în calea aplicării măsurilor de protecţie: o treime dintre 

ri sanitare interioare și o școală din șase nu 
este racordată la o sursă autorizată de alimentare cu apă. 

școlilor este necesară, dar este nevoie de 
concentrarea pe prevenirea formelor grave de boală”, declară 

orul Spitalului Covid din 

Pentru a ţine sub control contaminarea, va fi nevoie însă de 
respectarea strictă a unor măsuri, dintre care medicul enumeră 
triajul epidemiologic zilnic, în care părinţii să fie cât mai 

educarea copiilor pentru a 
și aplica măsurile de prevenţie, evitarea activităţilor cu 

școală și în afara ei, dezinfectarea 
și evitarea supra-aglomerării acestora, 

ri, elevi și părinţi. „Copiii 
și la formele grave ale bolii, ar fi indicat 
”, spune Virgil Musta. 

școală readuce pe tapet problema reformelor 
școlii românești, unde ce nu s-a făcut în ani 

nu e cu putinţă să se realizeze sub presiune, în doar câteva 
 

criza ar putea fi ocazia flexibilizării ofertei 
educaţionale potrivit cu nevoile fiecărui copil”, susţine 

rca. Pandemia ne-a arătat că 
și toleranţa sunt valori cardinale, pe 

școală ar fi de dorit să le modeleze în elevi. 
Adevărata problemă de care este necesar să ne ocupăm nu 

școală, ci cât de flexibil putem gândi această 
revenire, astfel încât orice elev să poată avea parte de un 
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mediu fizic sigur, de o ofertă educaţională adecvată 
tratament personalizat”, punctează cercetătorul. 
 
Revenirea la şcoală înseamnă examene pe care elevii, părinţii,
dascălii și autorităţile le vor susţine împreună. Sunt examene cu 
miză mare, de la starea de sănătate a copiilor și familiilor lor, la 
cum va arăta viitorul următoarei generaţii. Inclusiv viitorul 
celor 46% de copii din mediul rural care n-au obţinut notă
trecere la Evaluarea Naţională. 

Primul film despre daci făcut în ultima 
jumătate de secol. „Aveau partea lor de 

barbarie, va fi şocant“

 Diana F

        „Fiii lupilor“ este primul film despre viaţa dacilor din 
ultima jumătate de secol şi, aşa cum explică scenaristul 
Constantin Lăpuşneanu, îşi propune să prezinte faptele 
istorice aşa cum au fost, dure, necosmetizate, aşa cum nu se 
învaţă la şcoală. 

a 53 de ani de la lansarea celebrului film „Dacii“, în 
regia lui Sergiu Nicolaescu, Decebal revine 
ecrane din România. „Fiii lupilor“ este un proiect al 

Asociaţiei Culturale Geto-Dacii din Moldova în parteneriat cu 
mai multe asociaţii de reconstituire istorică. 

Producţia va prezenta evenimente reale, petrecute cu 2.000 de 
ani în urmă, şi surprinde momentul în care Decebal învinge 
armata romană la sud de Dunăre şi este încoronat rege.

Constantin Lăpuşneanu, vicepreşedintele Asociaţiei Culturale 
Geto-Dacii din Moldova şi scenaristul filmului, a povestit 
pentru „Weekend Adevărul“ cum a fost gândit
astfel încât să reproducă fidel adevărul istoric despre viaţa geto
dacilor.  El spune că scopul principal al filmului este să educe 
publicul, chiar cu riscul ca unele detalii să şocheze.

Constantin Lăpuşneanu, vicepreşedintele Asociaţiei C
Geto-Dacii din Moldova, în costumul din film FOTO Asociaţia 

Culturală Geto-Dacii Moldova 

„Weekend Adevărul“: Acţiunea filmului „Fiii lupilor“ se 
desfăşoară într-o perioadă destul de confuză. Cine v
ajutat în realizarea scenariului pentru a evita

L
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mediu fizic sigur, de o ofertă educaţională adecvată și de un 
 

Revenirea la şcoală înseamnă examene pe care elevii, părinţii, 
și autorităţile le vor susţine împreună. Sunt examene cu 

și familiilor lor, la 
cum va arăta viitorul următoarei generaţii. Inclusiv viitorul 

au obţinut notă de 

Primul film despre daci făcut în ultima 
jumătate de secol. „Aveau partea lor de 

barbarie, va fi şocant“ 

Diana FRÎNCU 

„Fiii lupilor“ este primul film despre viaţa dacilor din 
explică scenaristul 

Constantin Lăpuşneanu, îşi propune să prezinte faptele 
istorice aşa cum au fost, dure, necosmetizate, aşa cum nu se 

a 53 de ani de la lansarea celebrului film „Dacii“, în 
regia lui Sergiu Nicolaescu, Decebal revine pe marile 
ecrane din România. „Fiii lupilor“ este un proiect al 

Dacii din Moldova în parteneriat cu 

Producţia va prezenta evenimente reale, petrecute cu 2.000 de 
inde momentul în care Decebal învinge 

armata romană la sud de Dunăre şi este încoronat rege. 

Constantin Lăpuşneanu, vicepreşedintele Asociaţiei Culturale 
Dacii din Moldova şi scenaristul filmului, a povestit 

pentru „Weekend Adevărul“ cum a fost gândit acest proiect 
astfel încât să reproducă fidel adevărul istoric despre viaţa geto-

El spune că scopul principal al filmului este să educe 
publicul, chiar cu riscul ca unele detalii să şocheze. 

 

Constantin Lăpuşneanu, vicepreşedintele Asociaţiei Culturale 
FOTO Asociaţia 
 

„Weekend Adevărul“: Acţiunea filmului „Fiii lupilor“ se 
o perioadă destul de confuză. Cine v-a 

ajutat în realizarea scenariului pentru a evita inexactităţile? 

Constantin Lăpuşneanu: Avem sprijinul a doi doctori în 
istorie, specializaţi pe tot ceea ce înseamnă civilizaţia
dacică. Este vorba de Cătălin Borangic, din Alba Iulia,
deţine şi enciclopedia-dacică.ro, cel mai complex site în ac
domeniu. Alături de noi este şi domnul doctor în istorie 
Alexandru Berozvan, de la Institutul de Arheologie din Iaşi. 
Ambii sunt arheologi, au lucrat pe teren, ştiu ce s
atunci şi sunt printre cei mai titraţi specialişti în
geto-dacică. Scenariul filmului respectă firul istoric, nu este 
nimic inventat.  

FOTO Asociaţia Culturală Geto

- De ce v-aţi oprit tocmai la perioada de tinereţe a viitorului 
rege al dacilor?  

Pentru că reprezintă un moment de cotitură al ist
atunci încep să apară consemnările despre daci sub conducerea 
lui Decebal. După victoria de la sud de Dunăre, în care a făcut 
daune foarte mari Imperiului Roman, Decebal a devenit rege. 
L-a omoarât chiar pe guvernatorul Opius Sabinus, iar 
evenimentul are greutatea şi importanţa echivalente cu uciderea 
unui preşedinte în zilele noastre. Ravagiile făcute atunci sunt 
consemnate în istorie. În filmul nostru, rolul principal nu îl are 
Decebal, iar luptele sunt corelate cu o poveste
familii de geto-daci. Totul se învârte în jurul unei familii de 
nobili care are gemeni. La naşterea copiilor, soţia nobilului 
moare. Unul dintre băieţi este alesul zeilor, va muri, iar 
celălalt rămâne şi duce numele familiei mai departe. Practic, 
este o ficţiune istorică, dar care are la bază scrierile istorice.
este o exagerare istorică, respectăm strict ceea ce s
atunci. Foarte multe aspecte din viaţa dacilor sunt trăite pe viu 
de noi, membrii Asociaţiei Culturale Geto

Chiar o facem pe bune, mergem în pădure şi trăim ca ei, în 
campanie militară, fără elemente moderne, ne îmbrăcăm exact 
cum se îmbrăcau ei, mâncăm exact cum mâncau ei, ne 
descurcăm exact cum se descurcau ei. Doar aşa îţi dai seama de 
foarte multe aspecte – cum erau, cum gândeau, cum se 
comportau. Facem asta de şase ani deja şi acesta a fost şi 
motivul pentru care realizarea unui film artistic nu a fost 
complicată pentru noi din punctul de vedere al
costumelor.  
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Avem sprijinul a doi doctori în 
istorie, specializaţi pe tot ceea ce înseamnă civilizaţia geto-

Cătălin Borangic, din Alba Iulia, care 
dacică.ro, cel mai complex site în acest 

domeniu. Alături de noi este şi domnul doctor în istorie 
Alexandru Berozvan, de la Institutul de Arheologie din Iaşi. 
Ambii sunt arheologi, au lucrat pe teren, ştiu ce s-a întâmplat 
atunci şi sunt printre cei mai titraţi specialişti în  civilizaţia 

dacică. Scenariul filmului respectă firul istoric, nu este 
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aţi oprit tocmai la perioada de tinereţe a viitorului 

Pentru că reprezintă un moment de cotitură al istoriei – cam de 
atunci încep să apară consemnările despre daci sub conducerea 
lui Decebal. După victoria de la sud de Dunăre, în care a făcut 
daune foarte mari Imperiului Roman, Decebal a devenit rege. 

a omoarât chiar pe guvernatorul Opius Sabinus, iar 
enimentul are greutatea şi importanţa echivalente cu uciderea 

unui preşedinte în zilele noastre. Ravagiile făcute atunci sunt 
consemnate în istorie. În filmul nostru, rolul principal nu îl are 
Decebal, iar luptele sunt corelate cu o poveste de iubire a unei 

daci. Totul se învârte în jurul unei familii de 
are gemeni. La naşterea copiilor, soţia nobilului 

Unul dintre băieţi este alesul zeilor, va muri, iar 
rămâne şi duce numele familiei mai departe. Practic, 

ficţiune istorică, dar care are la bază scrierile istorice. Nu 
respectăm strict ceea ce s-a întâmplat 

atunci. Foarte multe aspecte din viaţa dacilor sunt trăite pe viu 
Geto-Dacii din Moldova. 

mergem în pădure şi trăim ca ei, în 
fără elemente moderne, ne îmbrăcăm exact 

cum se îmbrăcau ei, mâncăm exact cum mâncau ei, ne 
descurcăm exact cum se descurcau ei. Doar aşa îţi dai seama de 

cum erau, cum gândeau, cum se 
comportau. Facem asta de şase ani deja şi acesta a fost şi 
motivul pentru care realizarea unui film artistic nu a fost 
complicată pentru noi din punctul de vedere al recuzitei, al 
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- Aţi precizat, la un moment dat, că scopul filmului este să 
intre în profunzimea vieţii dacilor, aşa cum a fost ea în 
realitate, nu cum am învăţat noi la şcoală. La ce vă 
refereaţi, mai exact? 

Mai sunt ceva scrieri, au mai rămas câteva consemnări la care 
noi ne-am raportat în realizarea scenariului. Erau alte 
mentalităţi atunci, total diferite de ceea ce ştim noi, pe care 
poate unii dintre noi le-ar accepta cu greu, dar asta era 
realitatea acelor vremuri, iar noi vom fi foarte atenţi la asta. Au 
apărut câteva filme – nu în România – care au mers exact pe 
această idee, respectarea în detaliu a adevărului istoric, fără să 
aibă tenta aceea de film hollywoodian. Dacii aveau partea lor 
de barbarie, de agresivitate. 

O scenă care n-a mai fost să fie 

- Care sunt acele aspecte ale vieţii dacilor pe care credeţi că 
publicul de azi nu le-ar putea înţelege?  

De pildă, am discutat mult dacă să introducem în film o scenă 
poate ieşită din comun pentru publicul român. Avem 
consemnări că tracii aveau mai multe soţii, iar la moartea 
bărbatului, femeile lui intrau într-un fel de luptă, dar nu 
neapărat fizică – nu ştim însă cu exactitate tipul luptei, pentru 
că nu există detalii. Cea aleasă pleca împreună cu bărbatul. Ori 
se sinucidea, ori era ucisă de cineva în cadrul unui ritual. Apoi, 
femeia şi bărbatul erau arşi pe rug, cenuşa le era pusă în aceeaşi 
urnă, care era îngropată în pământ. Ideea era că ei plecau 
împreună la zei. 

 

FOTO Asociaţia Culturală Geto-Dacii Moldova 

- Va exista această scenă în film? 

Am decis, totuşi, să renunţăm, dar nu neapărat de frica reacţiei 
publicului. Ne-am gândit că dacă omorâm de la început un 
personaj principal, ulterior, dacă vom dori să lansăm o 
continuare a filmului, trebuie să schimbăm şi actriţa respectivă. 

 - Aşadar, nu vor fi scene ritualice greu de privit? 

Avem scene în care chiar o să arătăm aspecte pe care mulţi 
români nu le-ar putea înţelege la prima vedere. Aşa cum vă 
spuneam, dacii aveau mai multe femei. De exemplu, Ziei (n.r. – 
personaj feminin central din filmul „Fiii lupilor“) îi moare 
soţul. Conform tradiţiei, ea va trebui să fie luată de soţie de 
cineva din familie. La daci, nimeni nu rămânea văduv, pentru 
că nu-şi permiteau – trebuiau să facă cât mai mulţi copii. De 
aceea, regii sau nobilii îşi permiteau să aibă mai multe femei. 

Cu cât erai mai bogat, cu atât îţi permiteai să ai mai multe soţii. 
Vedeau cu totul şi cu totul altfel lumea. De pildă, Zia va fi luată 
de soţie de fratele răposatului. Putea să o ia şi tatăl lui sau cine 
şi-ar fi permis, pentru că totul era în funcţie de avere.  

- Nu vă e frică de reacţia negativă a publicului? 

De ce ar trebui să ne fie frică dacă aceste lucruri sunt atestate 
arheologic, istoric? Noi vrem să educăm publicul, pentru că 
altfel nu facem nimic. Trăim în acea minciună că dacii erau toţi 
îmbrăcaţi în alb, erau blonzi cu ochii albaştri şi erau chipeşi ca 
nişte Feţi-Frumoşi. Nu e adevărat! Dar aceasta este doar una 
dintre bucăţelele din film. Accentul este pus pe mentalitatea lor, 
pe stilul de viaţă şi pe cum vedeau ei viaţa la momentul acela. 
Cu siguranţă, pentru unii s-ar putea să fie şocant. 

Un Decebal care să fie pe măsura lui Amza Pellea 

- Ce ne puteţi spune despre actorii care şi-au asumat 
rolurile geto-dacilor? 

Majoritatea actorilor sunt membri ai asociaţiei noastre, dar ei 
au roluri secundare. Pe lângă aceştia, există actori profesionişti, 
majoritatea fiind de la Teatrul Naţional din Bucureşti. Îi 
amintesc pe Maria-Magdalena Chihaia, Gabriel Apostol, 
Alexandru Nae, Gabriela Hamzescu. Gabriel Apostol va juca 
rolul nobilului Tarabostes, tatăl gemenilor. În prezent, căutăm 
un actor pentru rolul lui Decebal. Încă n-am găsit. Pentru acest 
rol este nevoie de un personaj de forţă, cu trăsături fizice 
aparte. Vă daţi seama, va concura cu Amza Pellea, aşa că 
trebuie să fie un actor de calibru. 

- Unde s-au desfăşurat filmările? 

Primele filmări au avut loc la Iaşi, următoarele vor fi pe Rarău, 
apoi, în decembrie, ne întoarcem într-o comună 
din Iaşi, unde există şi nişte morminte dacice, şi ajungem şi la 
Sibiu. Mai avem două sesiuni de filmări, undeva pe Ceahlău, 
chiar acum, în noiembrie. Şi poate, cu puţin noroc, vom filma şi 
în ianuarie, când sperăm să prindem o zăpadă mai sănătoasă, ca 
să facem scena bătăliei. Totul se filmează în spaţiu deschis, nu 
este nimic făcut „pe cearşaf albastru“. Totul este natural. La 
primele filmări au participat în jur de 80 de persoane, timp de 
vreo patru zile. Totul a fost organizat de mine, cu băieţii mei de 
la asociaţie. Nouă ne place ce facem, suntem pasionaţi de 
povestea asta. 

 

FOTO Asociaţia Culturală Geto-Dacii Moldova 
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- Dar de ce vă mutaţi cu filmările de la Iaşi tocmai la Sibiu? 

În Sibiu, în comuna Cristian, este o replică a unei cetăţi 
romane, făcută de nişte prieteni de la o asociaţie ca a noastră. 
La noi, mai sunt nişte castre romane care au rămas, la Jidova, în 
Argeş, mai este Porolissum, în Zalău, ar mai fi una pe Valea 
Oltului. S-ar putea filma şi aici, dar la Sibiu, colegul meu şi-a 
făcut o tabără romană din lemn, în mărime naturală. Un sfert 
din film va fi făcut acolo, cu bătălia finală, cu absolut toate 
detaliile istorice. Probabil este cel mai amplu proiect la care ne-
am înhămat până acum şi uşor nu este. Dar dacă vrem să facem 
ceva cu adevărat şi să lăsăm ceva în urma noastră, cred că acum 
e momentul. 

„În străinătate, am văzut multe asociaţii cu tematică 
vikingă. Mi-am zis: «O să fac şi eu ceva cu dacii mei»“ 

- Ce greutăţi aţi întâmpinat la filmări? 

Scopul nostru e să facem totul cât mai real, ceea ce nu-i deloc 
confortabil. Nici vara nu a fost uşor – să fugi cu armuri pe tine, 
pe dealuri, la 40 de grade, nu-i treabă simplă. Unele armuri 
cântăresc şi până la 25 de kilograme. Echipamentele sunt reale, 
nu butaforie. Şi armele la fel, doar că nu sunt ascuţite. La 
filmările de la Sibiu va trebui să fim toţi romanii şi toţi dacii, 
asta însemnând peste o sută de oameni. Vă daţi seama ce raport 
de forţe! Acum, la filmările din iarnă, vom avea nevoie de 
corturi militare, ne trebuie ceai fierbinte, ne trebuie sobe. Va fi 
greu, dar dacă ne ies filmările acestea din toamnă şi din iarnă, 
în principiu, în primăvară ar trebui să avem filmarea încheiată. 
Până acum, am reuşit tot ce ne-am propus, aşa că nu ne vom da 
în lături nici de această dată. O să ducem proiectul la bun 
sfârşit. 

 

FOTO Asociaţia Culturală Geto-Dacii Moldova 

Chetă pentru un film 

- Când vom putem viziona „Fiii lupilor“? 

Îmi este foarte greu să vă spun. Primele filmări au fost realizate 
doar din banii noştri. Pur şi simplu, am făcut chetă, am pus bani 
împreună, l-am sunat pe regizor şi i-am spus: „Uite, am strâns 
banii ăştia, poţi să vii?“. Regizorul este Oleg Butnaru, din 
Republica Moldova, un adevărat profesionist. 

- De unde aveţi această pasiune pentru civilizaţia geto-
dacică? 

De mic copil am fost pasionat. Tot timpul desenam daci şi 
indieni, mi-aduc şi acum aminte. Apoi, când am plecat din ţară, 
am vrut să-mi fac o armă dacică – cred că am şi fost primul din 
România care şi-a făcut o armă dacică, prin 2006. Ulterior, 
mergând prin ţări străine, am văzut tot felul de asociaţii care 
aveau ca tematică vikingii şi organizau foarte multe 
evenimente. Mi-am zis: „O să fac şi eu ceva cu dacii mei“. Şi 
am ajuns în acest punct. Suntem o echipă mare, suntem bine 
văzuţi, am făcut multe evenimente. 

„Nimeni nu a crezut în noi“ 

- La ce fel de evenimente vă referiţi? 

Sunt festivaluri cu tematică, unde lumea găseşte o tabără dacică 
sau romană, cu tot felul de ateliere pentru copii, pentru că ei, 
copiii care vin cu bunicii de mână, sunt targetul cel mai 
important. Copiii învaţă tot felul de chestiuţe pe care n-au de 
unde să le afle în ziua de astăzi. Toată lumea învaţă o pagină de 
istorie pe care, până la urmă, o şi trăieşte pe viu. Pentru că văd 
o armă, pun mâna pe ea, văd cum arăta o armură, ascultă o 
poveste, o legendă. Înţelege de ce luptau aşa, de ce se îmbrăcau 
aşa, află cum trăiau dacii, ce personalităţi aveau la vremea 
aceea. Scopul asociaţiei noastre, dar şi al filmului este să intrăm 
cât mai mult în profunzimea vieţii dacilor, să înţeleagă lumea 
de ce dacii gândeau că erau nemuritori, de ce făceau acele 
ritualuri, lumea să-şi facă o imagine reală a strămoşilor noştri, 
să ştie mai multe decât găsesc prin manuale. 

- Există public pentru aşa ceva? 

Festivalurile pe care le facem noi sunt evenimente culturale, 
educaţionale, făcute de oameni pasionaţi. Anul trecut am făcut 
două festivaluri. Vă spun sincer că nimeni nu a crezut în noi, 
dar am reuşit să aducem la Cucuteni, la Iaşi, 6.000 de oameni 
pe un vârf de deal, la 57 de kilometri de oraşul Iaşi, unde nici 
nu ajungi cu maşina. Pe lângă aceste întâlniri, participăm şi la 
evenimente caritabile, la tot felul de evenimente culturale 
organizate de muzee, mergem oriunde suntem cheamţi – am 
fost în şcoli, în licee, în grădiniţe. Nu suntem plătiţi de nimeni, 
facem totul din pură pasiune. 

- Ce se ascunde în spatele bărbilor stufoase pe care le aveţi 
cei mai mulţi dintre voi? Ce profesii aveţi? 

Eu sunt tatuator, am un salon de tatuaje şi cinci angajaţi. Sunt 
artist la bază, am absolvit Facultatea de Arte. În asociaţia 
noastră, avem pompieri, profesori, oameni din toate 
domeniile. Suntem diferiţi, dar nu contează asta, ci faptul că ne 
leagă aceeaşi pasiune şi faptul că am devenit ca o mare familie, 
cred că ăsta este cel mai important lucru. 
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                   Tu, viața mea grăbită
 
 

Ioan BROASCĂ 
Azi, nu știu de voi mai pricepe, 
Pe haturi ce voi întâlni; 
Vedea-voi doar pajiști cu Soare 
Ori gânduri știrbite vor fi? 
 
Așa vin la tine cu cereri, 
Iar sufletul mi-lam deschis, 
Să pot să primesc ce se poate, 
Din tot ce-mi vei da, de mi-e scris. 
 
Îți mângâi condurii cu gândul 
De-a nu mă mâna spre abis, 
Mai lasă-mi o gură de aer, 
Mai lasă-mi o clipă de vis. 
 
Mai lasă-mi un strop de tandrețe 
Să vină din Ceru-ți  senin, 
Mai cruță-mă măcar o clipă, 
Mă spală de orice venin. 
 
Mai lasă vreo vorbă frumoasă 
Să picure din minți curate, 
Mai dă-mi doar o zi de „amiază” 
Să fiu veghetor în Cetate. 
 
Mai dă-mi o câtime din cupa-ți 
Ce-o ai încă plină de-averi, 
Să-mi spăl orice gând neferice, 
Să fiu măcar cum eram ieri. 
 
Mai dă-mi un răgaz ca să cânt, 
Să-mi umplu frântură de viață, 
Să pot să mai văd ROGVAIV-ul 
Să nu mai înot doar în ceață. 
Îngăduie-mi, Viață iubită, 
Să nu am doar goluri pe cale, 
Mai seamănă-mi și împliniri, 
Și-așa-mi vei mai stinge din jale. 
 
Iubito cu glasul de-argint, 
Aș vrea să-mi mai dai, de se poate, 
Pe clinul ce-l am din postata-mi, 
Doar clipele înmiresmate. 
 
Mai dă-mi și un zâmbet mai cald, 
Dar nu aș vrea doar o grimasă; 
N-aș vrea să mă-ngropi în uitare 
Și-arată-mi, de mine că-ți pasă. 
 
Mai dă-mi și ceva sănătate, 
Să pot rezista la tristețe 
Ce vrând sau nevrând mă încearcă, 
Mai dă-mi dacă poți tinerețe. 
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ța mea grăbită 

BROASCĂ - Iaşi 

 
Dă-mi Cupa Iubirii de semeni,  
Să pot să le-mpart trandafirii, 
Ce cresc în întreg al meu suflet 
Și dă-mi limpezime gândirii. 
 
Mai dă-mi un surâs din ochi limpezi 
Și-acceptă-mă cum azi mai sunt, 
Mai picură-mi înțelepciune, 
Cât poți doar, sub  părul cărunt. 
 
Ajută-mi,  Grăbit-o Iubită, 
Să-nlătur din sufletu-mi ura 
Și pune-mi în loc clipe faste, 
De-o fi chiar și cu picătura. 
 
Această cunună de cereri 
Pe care o fac azi drept Rugă, 
De-o fi ca să se împlinească 
Voi fi preaplecata ta slugă. 
 
Păreri de rău 
 
Ai fost cândva, în primăvara vieţi-mi,  
O stea polară, călăuzitoare. 
Azi ai rămas ascunsă printre stele  
Doar reflectând o rază-a altui soare. 
 
Pierzându-mi călăuza și-apoi drumul,  
M-au bulversat tumulturile vieţii,  
M-au tăvălit prin multe alte medii  
Uitând seninii zori ai ,,dimineţii. 
 
Spre Toamnă, clopoţeii amintirii  
Au început să-ngâne o-ntrebare:  
- Băiete, tu ești încă pe Pământ  
Dar Steaua ta, pe unde o fi oare? 
 
Și te-am găsit și ţi-am făcut un semn,  
Dar strânsă-n cochilia resemnării,  
Chiar dacă am dorit numai vedere 
N-ai vrut deloc să dai un curs chemării…
 
„Floare de colț”, păreri de rău, mulțime
Mă-ncearcă pentru visul ne-mplinit; 
Dorinţa mea sfinţită de speranţă, 
Nu moare, dar puţin m-a împietrit. 
 
Încă visăm 
 
Din tălpi, ne urcă-ncet prin capilare 
Melancolii și „tandre” neputințe. 
Ne survolăm cu nostalgii trecutul, 
Ne judecăm și-apoi ne dăm sentințe. 
 
Ne vine-un dor de „cel” de altădată, 
De frăgezimi ce nu le-am prețuit, 
De crasa superficialitate 
La care niciodată n-am gândit. 
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Acuma, colindăm încet prin ceața 
Trecutului ce se destramă greu,  
Cercăm cu-nțelepciunea dobândită 
Să îmbunăm momentul ca Orfeu. 
 
E trist că-un aer cald de ștrengărie, 
Ce încă bate prin urzeala vieții, 
Oricât s-ar vrea vârtej de voie bună 
Ne pare un suspin al tinereții. 
 
Gândim să vină-un „viscol” mai fierbinte 
Spre-a-nvolbura tot mediul, să ridice 
O pleoapă de pe ochii Primăverii 
Ca s-o vedem și pe Euridice. 
 
Visăm... visăm...! Suntem un pumn de lut. 
Melancolii, tristeți, sufletu-l strânge, 
Iar „depărtări” râvnite, ne-mplinite 
Ni le inoculează azi în sânge. 
 
Și vine-un cântec drag al inimii,  
Din depărtări, izvor din ochi căprui. 
Și simți minunea cu acuitate,  
Dar te trezești și vezi că totul nu-i. 
 
 

Confesiune 
 

Vasile LARCO 
Când îmi făcea-ntr-o bună seară patul, 
Îmi zise-n taină măiculița mea: 
Să lași, băiete,- n urma ta ceva! 
Și am lăsat de-atunci în urmă satul. 
 
Călăuzit fiind mereu de-o stea 
Am tot umblat, alături de tot natul, 
De-a lungul țării noastre și de-a latul, 
Dar scumpa mamă-ntruna priveghea. 
 
Gândindu-mă curat spre viitor 
Eu sfatul dânsei, iată, l-am urmat, 
În urmă de o vreme am lăsat 
 
O spuză  de satiră și umor 
Prin cărțile pe care le-am lansat 
Cu gând curat spre dragul cititor. 
  
Destăinuire rurală 
 
La noi, cu-amărăciune azi se spune, 
Și e păcat de soarta cea agrară, 
Că satul românesc e o comoară 
Din care se tot ia și nu se pune.  
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Vasile LARCO - Iaşi 

Nu are cine-ara în primăvară, 
Nici toamna rodul câmpului s-adune, 
Sătenii sunt plecați spre „soare-apune”,
S-adune bani și să-i trimită-n țară. 
 
Iar eu, sfidând chiar și puterea morții, 
Mă ierte, de se poate, toți mirenii, 
Plecat-am, iată, de la stâlpul porții, 
 
Lăsând în urmă satul, bucecenii. 
Așa mi-a fost, probabil, datul sorții 
Să mă primească-n casa lor ieșenii. 
 
  Un  popas  pe  aripa timpului 
 
Pe-aripa timpului, popas 
Mai fac din vreme-n vreme, 
Să văd în urmă ce-a rămas 
Când se destramă gheme. 

 
Și văd cum fetele din sat, 
Zvârlugi, neobosite, 
Cu șorț în brâu și păr buclat, 
Sunt azi încărunțite. 

 
Feciorii-n hore ce dansau, 
Azi au nepoți la poartă, 
Brăzdate fețe moșii au 
Și sfaturi știu să – împartă. 

 
Torcându-și calm al vieții fus, 
Bătrânii cei de altădată, 
Stau azi la dreapta lui Iisus, 
Gustând din masa - îmbelșugată. 
 
Iar satul are-un nou statut, 
În alt mod vrea s-arate, 
Și-n locul caselor din lut 
Sunt vile etajate. 

 
Nu întâlnești un car cu boi, 
Nu vezi războaie de țesut, 
Ne-acomodăm cu  vremuri noi, 
Vorbind de multe la trecut. 

 
Nici șezători, nici hore nu-s, 
Nici pețitori în casă, 
Azi Internetu-i mai presus, 
De a găsi mireasă. 

 
Dar plece nostalgia-n zbor, 
Căci alte vremuri au venit, 
Pășim cu drag spre viitor 
Ce fi-va pe trecut clădit. 
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Nostalgie  rurală 
 
Ce vremuri mai erau pe-atunci, 
Demult, de care n-am uitat, 
Când hoinăream prin văi  și lunci, 
Prin codrul cel înveșmântat. 
 
Și ce frumos era în sat, 
Prin șesuri, line, sau ponoare 
Cu oameni harnici, buni la sfat, 
Dar și la joc în sărbătoare. 
 
Spre seară, istoviți de munci, 
Veneau din câmp cu care pline, 
Mergeau la nunți, scăldau și prunci 
Și ce n-aveau ei în cămine! 
  
Aveau lăicere pe divan 
Țesute la război în casă, 
Aveau căciuli de astrahan, 
I-aveau și pe copii acasă. 
 
Aveau și cai și boi și junci 
Dar și neveste fără fard, 
Cu drag privirea să-ți arunci 
La ei în curte peste gard.    
 

Dedicație 

Nela RADU 

1. Nu sunt un omuleț îngrijorat 
    Mărșăluind pe seară-n sus și-n jos. 
    E drept, nu sunt ce-am fost și e păcat 
    Să crezi și să interpretezi totul pe dos. 
 
 
2. Și-i drept că anul ăsta a fost greu 
     Și-am încercat să-l trec cu toate cele, 
     Dar uite-mă: acum, aici, mereu 
     Încă mai sunt, cu bune și cu rele. 
 
 
3. Aș spune că n-a fost deloc ușor 
    Și mintea mi-a jucat atâtea feste!… 
    Dar anul a trecut, luând în zbor 
    Ce-a fost mai greu; pe mine, o poveste… 
 
 
4. Și spui c-am fost un omuleț timid 
    Mărșăluind pe stradă-ngrijorată? 
    Probabil ai dreptate, deși te contrazic! 
    Mai bine tac, povestea-i terminată. 
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Nela RADU - Huşi 

5. Povestea mea? Am înteles târziu 
    Că poate fi și-a ta și-a altora… 
    Astăzi mai mult ca niciodată știu 
    Că roata se întoarce și-n defavoarea mea.
 
 
6. Plătesc pentru invidii crunte 
    Pe care le-am trăit ca pe-un păcat, 
    Dar mulțumesc că le-am trăit tăcute 
    Deși m-au ros și azi m-au înviat. 
 
7.  Un omuleț îngrijorat pe stradă 
     S-a străduit să ducă multe chinuri, 
     Mărșăluind fără bravadă 
     Așa cum toți o facem: singuri. 
 
 

Doină
 
 

Prof. Corneliu  VĂLEANU 

Doină, viers şi cântec strămoşesc,
Te-ai născut pe plaiul românesc, 
Unică tu eşti în lume, 
Jur pe inima-mi, pot spune, 
Dumnezeu te-a binecuvântat 
Să-nsoţeşti suflet curat 
Al unui popor înconjurat 
De duşmani ce au luptat 
Să te facă sclav pe veci 
Şi-n uitare să te-neci, 
Dar n-a fost aşa să fie, 
Am rămas în veşnicie, 
Înfruntând mereu, mereu, 
Tot ce-n lume e mai greu, 
Molime nenumărate, 
Apele învolburate, 
Foamete pe săturate 
Şi războaie-ncrâncenate, 
Căci la dulcele tău glas 
Noi aicea am rămas 
C-un cuvânt nemuritor 
Pe care l-am numit DOR, 
Are sens unic în lume, 
Nu-l traducem sub alt nume, 
Ori pe unde am umbla 
DOR c-al nostru n-om afla, 
Cei ce azi l-au părăsit 
În lume nu l-au găsit 
Cum e acasă la român 
Veşnic tânăr şi stăpân 
Peste mioritic plai 
Socotit gură de rai, 
Doină, cântec de iubire, 
Doină, cântec de unire, 
Doină, cântec de plugar, 
Doină, cânt de cărturar, 
Doină, cânt de vitejie, 
Doină, cânt de cătănie, 
Doină, cânt de ciobănie, 
Doină, cânt de pribegie, 
Doină, cântec de haiduc, 
De-ai pleca, sufletu-mi usuc, 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura    

Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020 

n defavoarea mea. 

 

Doină 

Prof. Corneliu  VĂLEANU – Iaşi 
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Jalea nu mi-aş potoli, 
Sufletul mi s-ar goli, 
Fără tine n-aş trăi, 
De când în lume te ştim, 
La chemarea ta venim 
Să-nfruntăm ce-i rău, ce-i bine 
Tot alăturea de tine, 
Te cântăm şi te iubim 
Pentru tine noi murim, 
De vrăjmaşi să te-apărăm, 
Sufletul putem să-l dăm, 
Prin tine codrul ni-e frate, 
Glia-n inimă ne bate, 
Te slăvim în poezii, 
Mamă pururi să ne fii, 
Să ne ocroteşti destinul, 
Să nu mai cunoaştem chinul, 
Doină, rugăciune eşti, 
Speranţe DUMNEZEEŞTI, 
Cât va fi pe cer soare şi nor 
DOINA şi  DORUL NU MOR. 
 
               Sfârşit de epopee 

 
Motto:Viaţa este o epopee.Începe cu lupta pentru naştere şi se sfârşeşte cu 
ultima bătălie- MOARTEA. 

 
Fiecare om are-un destin 
Cu care se naşte pân’ ce moare, 
Trăieşte fericit, în suferinţă sau în chin 
Sub cerul plin de stele şi de sfântul soare. 
 
Pământul cu trudă-l sapă pentru hrană, 
Cu apă de izvor îşi  potoleşte  setea-n gură, 
Răzbeşte prin furtuni, rămâne stană, 
Speranţa lui din suflet nimeni nu-i o fură. 
 
Înfruntă curajos a vijeliei viaţă 
Prin rugi ’nălţate la MARELE DIVIN, 
Pe marea-nvolburată pluteşte şi se-agaţă 
De-un fir de aţă să-nvingă vitregia pe deplin. 
 
Iar când sfârşeşte epopeea de unde a plecat, 
MAMA PĂMÂNT cu dragoste-l primeşte 
Pentru vecie  într-un „palat”întunecat 
Şi unde nimeni nu-i mai glăsuieşte. 

 
Balada vacanţei mele de pensionar 

 
Din pensioara mea, aşa cum este, 
Mi-am făcut vacanţa ca-n poveste 
Cu trenul, avionul, vaporul, maşina sau cu pasul, 
Mi-am căutat pe mapamond popasul 
Şi am umblat, pe unde n-am umblat, 
Plătind cum am plătit, făcând şi blat, 
Deci startul mi l-am dat dinal meu bloc, 
Că mă ardea la inimă un foc, 
Să nu plec din viaţă în eternitate, 
Pân’ noi vedea câte puţin din toate, 
Şi uite-aşa, prin lume mi-am luat zborul 
Purtând în raniţă cu mine dorul. 
Din Iaşiul drag cu multele-i coline 
Am luat ce-i mai frumos cu mine 
Şi drept spre litoral m-am îndreptat 
Ca să mă scald în mare ne-ncetat, 
Cu bronzul pus pe mine ca medicament 
Am virat spre alt aliniament 

Şi-n graba mare , dar şi în buimăceală, 
Am pus picioru-n capitală, 
Umblând pe bulevarde hai hai hui 
La Parlament am vrut să sui, 
Dar mi s-a spus că sălile-s cam goale, 
Că nu e vremea de politicale, 
Că n-am ce căuta nici la Guvern, 
Că peisajul este tern, 
Iar la Cotroceni, la marele nenică 
Nu pot să stau la o şuietă mică, 
Să-i spun că am pe sufletu-mi un of, 
Fiindcă marele nenică-i la un meci de golf, 
Că nu-s trecut pe lista cu audieri, 
Că nu ascultă el de altele păreri, 
Că ştie cum că ţara o duce foarte bine, 
Că avem de toate, că hambarele sunt pline, 
Chiar dacă-n lume şi la noi e pandemie 
Să ţinem gura-nchisă cu masca ani o mie, 
Şi multe mi-a mai spus portarul, 
Să plec rapid, să nu-i mai calc hotarul, 
Şi-atunci prin cap mi-a dat idee 
Să rătăcesc prin câteva muzee, 
Dar obosit şi zdruncinat  de gropile din stradă, 
Am alergat spre munte-n ritm de cavalcadă, 
Mi-am prins pe piept un ecuson, 
Să-mi umflu bine bojocii cu ozon 
Pe la Predeal, Poiana sau Sinaia, 
Să pot uita c-am fost pe la Mamaia, 
Şi tot sărind din pisc în pisc, 
M-am hotărât că pot să risc, 
Plecând în grabă spre antica Eladă, 
Să pot să dau spectacol de bravadă, 
Şi ca olimpianul am alergat 
Să pot să fiu şi eu medaliat, 
Dar nu s-a întâmplat o astfel de minune, 
Că n-am făcut eu performanţe bune, 
Dezamăgit şi trist n-am mai rămas, 
M-am îndreptat spre muntele Parnas, 
La muza Euterpe să mă-nchin, 
Să-mi dea ceva din harul ei divin, 
Apoi la drum iar am plecat 
Să văd Eterna Romă, că zău, ar fi păcat, 
Ca la Columnă pios să nu mă-chin 
La Altarul DACILOR DIVIN, 
Unde sunt srămoşii noştri eternizaţi, 
Nu ca învinşi, ci ca învingători, martirizaţi 
De marele Traian pe care-l invocăm în pluguşor... 
Şi, uite-aşa, plecat-am spre Italia cu mult spor, 
Intrând în Roma am cumpărat un braţ de flori, 
Să pun la Columna lui Dcebal şi dacilor nemuirtori, 
Ca un omagiu adus de mine ca un stră- strănepot, 
Trăind pe plaiul mioritic, deci socot, 
Să nu uităm de cei care-au luptat şi s-au jertfit 
Pentru pământul  care l-au iubit, 
Am mers apoi la Colloseum să văd o luptă de gladiatori, 
Păşind în arenă şi-n tribună m-au curpins fiori, 
Auzeam vacarmul mulţimii însetată de sânge 
Şi fără să vreau, am început a plânge, 
Înfiorat de cele ce mi se dăsfăşurau în minte 
Am plecat la Vatican, la marele părinte, 
Aici bătrânul papă se ruga la DUMNEZEU 
Să ierte omenitrea de tot ce a  făcut rău, 
Am salutat soldaţii daci la post încremeniţi 
Pe holurile Basilicii San Pietro ca eroi vestiţi, 
Şi, după ce m-am închinat, în sfânta cetate, 
Cu pasul m-am plimbat prin pieţe pline de statui şi de 

palate, 
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Şi-n catacombe am intrat la cei ce sunt acolo acum făr’ de 
păcate, 

Apoi la soare am ieşit şi fiind foarte cald 
În Tibru-am vrut ca să mă scald, 
Dar când am vrut să mă arunc. ca să înot, 
Un carabinier m-a prins de braţ, spunându-mi că nu pot, 
Că nu am voie, că-i prin lege interzis 
Şi multe altele mi-a zis, 
Am înţeles şi obosit din Roma am plecat 
Spre Monte Carlo lăudat, 
Am stat aici mai multe zile 
Holbându-mă după copile 
Cu trupuri arămii din bronzul de la soare, 
De am uitat şi de mâncare 
Şi să nu mor acolo pe faleză 
Am părăsit riviera franceză 
Să-mi împlinesc un mai vechi vis 
De-a colinda şi prin Paris, 
Văzut-am  Luvru, Mulin Ruge, prin pieţe fel de fel, 
Dar n-am uitat de Turnul lui Effel, 
De la franţuji plecat-am la engleji, 
Că-s gentlemeni, dar nu sunt mult mai breji, 
Cu Eurostarul tunelul l-am trecut 
Şi-n Londra cea ploioasă m-am văzut, 
Un furnicar de oameni, ce mai tura-vura, 
De n-am putut închide gura, 
Cu barca pe Tamisa m-am plimbat, 
Apoi şi Turnul Londrei l-am escaladat, 
De sus văzut-am că sunt gazde reci 
Dacă la ei mai mult petreci, 
Şi am decis să merg şi la yanchei 
Să am şi amintiri de pe la ei, 
Oceanul l-am trecut  cu nava „Elisabeth Quinn” 
Să zic că am trăit din plin, 
Ajuns acolo, la americani, 
Am constatat că nu prea mai am bani 
Şi-n gând mi-am zis să îmi încerc destinul, 
La cazinouri să-mi fac plinul, 
M-am îndreptat spre Vegasul vestit 
Pe care niciodată eu nu l-aş zărit, 
La  Miami Bich prea  mult n-am stat, 
Că nu-i chiar pomul lăudat, 
Cu câţiva dolari în buzunar 
M-am îndreptat spre Hollywood hoinar 
Să joc vreun rol în comedie, 
C-aşa-mi venise mie pe chelie, 
Cum nimeni nici nu m-a băgat în seamă 
Am şi uitat cum mă mai cheamă, 
Şi ca de tot să nu mă zăpăcesc, 
Mi-am pus în gând să văd şi zidul chinezesc, 
Că zile de voiaj am tot înainte 
De nu le pot eu calcula în minte, 
Peste Pacific am zburat cu o rachetă, 
Să ştie lumea  că pot să fiu vedetă, 
Am aterizat pe zidul ce se vede de pe lună 
Şi-am stat destul de mult, o vreme bună, 
Dar obosit din cale-afară, 
M-am hotărât la un popas de sară, 
Chiar dacă drumul este lung 
Ca în Tibet cu drag s-ajung 
La înţelepţii tibetani 
Care trăiesc prin munţi de mii şi mii de ani, 
Să iau înţelepciune tibetană, 
Să-mi vindec sufletul de-o rană 
Şi la o mânăstire m-am oprit 
Pentru o noapte, că eram cam vlăguit, 
Dar n-am putut dormi, ci-am stat la rugăciune 

Alături de călugării budişti, pot spune, 
De la ei plecat-am să urc pe Everest, 
Că e aproae de scaunul ceresc, 
Deci prin Himalaia am mers eu drept 
Spre India să mă îndrept 
În ţara cu hinduşi, budişti şi musulmani 
Care trăiesc împreună de nu ştiu câţi ani, 
Ajuns la ei, m-am închinat la temple şi moschei 
După felul în care o fac ei, 
Un hindus mi-a spus că fiecare are câte-un zeu 
Şi nu ca în credinţele monoteiste un singur Dumnezeu, 
Iar un budist mi-a spus să meditez 
Ca Buda să mă re-ncarnez, 
Cu înţelepciunea luată de la indieni 
M-am hotărât să merg la egipteni, 
Să mă plimb cu barca pe-a lor Nil, 
Dar să nu dau piept în piept c-un crocodil, 
Ca teafăr să ajung la piramidele semeţe 
Pline de legende  cu faraoni şi faptele lor măreţe, 
Şi poate aşa, din întâmplare, să mai descopăr un 

mormânt, 
Ca să mă laud cât încă-s viu pe-acest pământ, 
Să fiu trecut în istorie cu-aşa descoperire 
Ca lumea-ntreagă să se mire, 
Că eu un norocos din plaiul carpatin 
Am străbătut Egiptul cel din trecut şi cel de azi din plin, 
Şi peste poate mulţumit de ce-am văzut, 
Spre Ierusalim,cu gândurile mele cam pierdut, 
M-am hotărât ca Marea Roşie s-o trec 
Pe-o plută de papirus ca să nu mă înec, 
În zborul meu pe-aripile de vis 
În Betleem să mă opresc, mi-am zis, 
Să mă închin acolo, unde s-a născut HRISTOS, 
Să spun o rugăciune ca un creştin pios, 
La Biserica Nativităţii am îngenuncheat 
Şi-n mare taină m-am rugat 
Să fie pace pe acest tărâm între musulmani şi evrei, 
Că e un singur DUMNEZEU şi nu-s doi DUMNEZEI, 
Că musulmanii-i zic ALAH şi evereii IEHOVA, 
La amândouă nemuri le-a dat învăţătura, slova, 
Cu ea în veci să trăiască-n pace, 
C-aşa lui DUMNEZEU îi place, 
Din Betleem am purces la Grădina Ghetsimani 
Unde s-a rugat IISUS HRISTOS acum vreo două mii de 

ani, 
Sub un măslin eu m-am rugat de toate, 
Să-mi ierte DOMNUL multele-mi păcate, 
Apoi pe DRUMUL CRUCII am urcat 
Pe GOLGOTA unde Hristos a fost crucificat, 
La SFÂNTUL MORMÂNT să pot muri-mpăcat, 
Cum mi-o fi scris în catastiful vieţii 
De când am văzut lumina până la apusul bătrâneţii, 
Cu vaporaşul m-am plimbat pe Marea Galilei, 
Dar am trecut  şi pe la celebrele moschei, 
La Marea Moartă în apă am intrat, 
Ca să-mi repar genunchii de cât am alergat, 
Din Israel trecut-am pe la sirieni 
Să văd  ce grozăvii făcut-a războiul pe la ei, 
Ruine, jale şi prăpăd 
Mi-a fost dat ochilor să văd, 
Ca o fantomă, apoi, m-am strecurat 
Pe unde nişte nebuni crea-ta statul ISIS, califat, 
Văzut-am oraşe, sate şi cetăţi distruse, 
De parcă de mult erau apuse, 
Iar în Irak m-am dus să văd 
Unde-a fost jale şi prăpăd 
În cruntele războaie ce-au fost purtate 
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Pentru-aşa-zisă libertate, 
În vechiul Babilon am meditat la nebunia 
Care-a dezlănţuit la musulmani mânia, 
A fost ca un potop în cer şi pe pământ 
Că nici ei nu mai ştiau ce-au fost, ce sunt(sânt),
Şi după-atâtea grozăvii văzute-n această ţară
M-am hotărât la un popas de sară 
Să-mi vizitez oştenii mei trimişi pe la afgani
Să văd şi eu ce-s ăia talibani, 
Şi, uite-aşa, ajuns-am în Afganistan 
Cu gradul meu de căpitan, 
Am tras cu puşca şi cu tunul, 
Dar nu am nimerit niciunul, 
Şi ca să nu prins şi schingiuit, 
Înspre Rusia să trec hotarul, m-am gândit, 
Dar acest gând pe loc l-am alungat, 
Ştiind de câte ori rusnacii ţara ne-au călcat
Cu copita lor de elefant sau ca nişte lei turbaţi,
La fel cum au făcut-o turcii, de parcă ar fost fraţi,
Care ne-au luat tribut peste tribut 
Şi ce-aveam în ţară ca avut, 
De la afgani spre ţara-mi dragă am plecat, 
Fără-a prins şi chiar decapitat, 
Căci copleşit de câte am văzut  pe unde am umblat
Spre Iaşiul meu  în zbor de vis am şi plecat,
Cu câte amintiri am strâns în mine 
Şi inima şi mintea şi  sufletu-mi sunt pline...
La margine de pat m-am pus pe gânduri 
Să scriu sau să nu scriu aceste rânduri, 
Căci adevăru-i trist şi nu mă lasă: 
Mărturisesc că n-am ieşit din casă!  
 

Româna este un fenomen fără precedent 
în lume… 

          Cioran pomenea, mai în glumă, mai în serios, că de 
vrei să treci de la limba română la limba franceză, e ca 
cum ai trece de la o rugăciune la un contract. 

e ce socotim limba română ca e așa o limbă unică? Nu 
că vrem noi, românii obișnuiți, ci c-o admiră de la 
înălțimea propriilor studii chiar lingviștii și istoricii 

străini, cărora nu le putem reproșa subiectivitatea.

Aşadar, există reale şi măgulitoare motive care saltă limba de 
baștină a lui Eminescu şi Brâncuși pe podiumul „pietrelor” rare 
ale omenirii. 

D
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au fost, ce sunt(sânt), 
n această ţară 

mi vizitez oştenii mei trimişi pe la afgani 

 

au călcat 
Cu copita lor de elefant sau ca nişte lei turbaţi, 

o turcii, de parcă ar fost fraţi, 

 

Căci copleşit de câte am văzut  pe unde am umblat 
Spre Iaşiul meu  în zbor de vis am şi plecat, 

mi sunt pline... 

Româna este un fenomen fără precedent 

Cioran pomenea, mai în glumă, mai în serios, că de 
imba franceză, e ca și 

  

șa o limbă unică? Nu 
o admiră de la 

țimea propriilor studii chiar lingviștii și istoricii 
șa subiectivitatea. 

 

Aşadar, există reale şi măgulitoare motive care saltă limba de 
ștină a lui Eminescu şi Brâncuși pe podiumul „pietrelor” rare 

1. Româna este singura limbă romanică care a supravie
înflorind statornic în părțile acestea ale Europei.
mister cum de s-a petrecut așa, în condițiile în care pe
trecut valuri peste valuri de barbari, cu ale lor limbi slavice (din 
estul Eurasiei) sau uralice (din nordul Eurasiei). Altfel spus, 
popoare cuceritoare cu graiuri „bolovănoase”, puternice, au 
îngenuncheat limba latină pe oriunde au trecut. Mai pu
noi. 

2. Româna-i veche de 1700 de ani 
oficial acceptat, însă unii cercetători spun chiar că limba 
română este de fapt cea din care a derivat limba latină şi nu 
invers). Și că-i veche n-ar fi cine știe ce motiv de lauri, dar e 
veche în acel fel în care, de-am călători în timp în 
Românească acum 600 de ani, nu ne
înțelegem ce le spunea unul ca Mircea cel Băt
Poate vă pare de la sine înțeles, dar adevărul este că foarte 
puține limbi din lume și-au păstrat „trunchiul” întreg. Limba lui 
Shakespeare sau cea a lui Napoleon nu se pot lăuda cu a
stare de conservare. 

3. Dintre limbile latine, doar româna are articolul hotărât 
„enclitic”, adică atașat la sfârșitul substantivului.
„fata”, „băiatul”, „tabloul”, și nu „la fille”, „le garçon”, „le 
tableau”, cum ar fi în franceză. Chestia asta ne conferă o 
melodicitate intrinsecă-n grai, plus o 
Practic, ne este de ajuns un singur cuvânt ca să ne facem 
înțeleși atunci când ne referim la un obiect sau la o ființă 
anume. Ei, majoritatea popoarelor au nevoie de două cuvinte 
pentru asta. 

4. „Se scrie cum se aude.” Se scrie cum se
pachet cu sute de particularități de pronunție pe care noi, 
români fiind, le punem în aplicare u
pritocim. N-avem nevoie de manualul de fonetică la capul 
patului pentru ca organul din cavitatea bucală să se mi
un fel când rostim „ceapă”, și în alt fel când rostim „ea”. Chiar 
dacă grupul de vocale e același. Pentru vorbitorii de arabă, de 
pildă, regula asta se învață cu creionul sub limbă 
cei cărora le vine greu. 

5. Lingviștii spun că, cel mai și cel mai bine, româna s
asemăna cu dalmata, din care istoria păstrează doar câteva 
sute de cuvinte și propoziții. Problema cu dalmata este că nu 
mai circulă. Sunt 0 vorbitori de dalmată pe Terra în acest 
moment, și probabil c-așa va rămâne până la f
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1. Româna este singura limbă romanică care a supraviețuit, 
țile acestea ale Europei. Rămâne un 

șa, în condițiile în care pe-aici au 
trecut valuri peste valuri de barbari, cu ale lor limbi slavice (din 
estul Eurasiei) sau uralice (din nordul Eurasiei). Altfel spus, 

re cu graiuri „bolovănoase”, puternice, au 
îngenuncheat limba latină pe oriunde au trecut. Mai puțin la 

 (este punctul de vedere 
oficial acceptat, însă unii cercetători spun chiar că limba 

are a derivat limba latină şi nu 
știe ce motiv de lauri, dar e 

am călători în timp în Țara 
Românească acum 600 de ani, nu ne-ar fi deloc greu să 

țelegem ce le spunea unul ca Mircea cel Bătrân ostașilor săi. 
țeles, dar adevărul este că foarte 

au păstrat „trunchiul” întreg. Limba lui 
Shakespeare sau cea a lui Napoleon nu se pot lăuda cu așa o 

ar româna are articolul hotărât 
șat la sfârșitul substantivului. Spunem 

și nu „la fille”, „le garçon”, „le 
tableau”, cum ar fi în franceză. Chestia asta ne conferă o 

n grai, plus o concizie-n exprimare. 
Practic, ne este de ajuns un singur cuvânt ca să ne facem 

țeleși atunci când ne referim la un obiect sau la o ființă 
anume. Ei, majoritatea popoarelor au nevoie de două cuvinte 

Se scrie cum se aude, dar vine la 
ți de pronunție pe care noi, 

români fiind, le punem în aplicare ușor, natural, fără să le 
avem nevoie de manualul de fonetică la capul 

patului pentru ca organul din cavitatea bucală să se miște într-
și în alt fel când rostim „ea”. Chiar 

și. Pentru vorbitorii de arabă, de 
ță cu creionul sub limbă – sunt dintre 

 

și cel mai bine, româna s-ar 
din care istoria păstrează doar câteva 

și propoziții. Problema cu dalmata este că nu 
mai circulă. Sunt 0 vorbitori de dalmată pe Terra în acest 

șa va rămâne până la finalul veacurilor. 
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Dalmata a fost declarată limbă moartă in iunie 1898. Este data 
decesului ultimului ei vorbitor, croatul Tuone Udaina, care o 
stăpânea parțial. Înainte să moară, Udaina a mărturisit că limba 
îi este familiară încă din copilărie, că și-i aminte
vis” pe părinții lui conversând, uneori, în această limbă.

6. Româna este limba cu al treilea cel mai lung cuvânt din 
Europa. 
„PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANICO
NIOZĂ”, 44 de litere. Definește o boală de plămâni care se 
face prin inhalarea prafului de siliciu vulcanic. Interesant este 
că boala nu prea se face, deci nici cuvântul nu se folose

7. Limba română este intrată în patrimoniul UNESCO,
aidoma Barierei de Corali din Australia, Marelui Zid Chinezesc 
ori Statuii Libertății. Româna a intrat în patrimoniul imaterial al 
lumii prin două cuvinte. Este vorba de „dor” și „
cuvinte intraductibile, concluzionează UNESCO. „Dor” 
„doină” se comportă mai degrabă ca niște diamante roz decât 
ca niște alăturări de sunete – exprimă emo
specifice culturii noastre încât traducerea lor în alte „glasuri” ar 
fi o contrafacere. Nu mai este nevoie să precizăm că tot ele trec 
drept cele mai bogate în sens substantive din limba română.

8. Alt aspect unic în lume, româna „dirijează” cuvintele 
latine după regulile balcanice. Vocabularul este, vorba vine, 
„italienesc”, dar rânduielile gramaticale sunt de tip slav. Apar 
coabitări între cele două registre, latin și slav. Concret, genul 
dativ și genitiv au aceeași formă (ca-n latină), timpul viitor 
perfect se formează după o regulă hibrid între latină 
dar infinitivul se evită (ca-n limbile slave). 

9. Nicio altă limbă nu folosește atâtea zicători și expresii.
Româna e printre puținele limbi în care „câinii latră 
merge”. Este limba cu cele mai absurde imagini proverbiale, 
dar și limba în care proverbele, deși tot un fel de metafore, sunt 
considerate limbaj accesibil, limbaj „pe înțelesul tuturor”.

Proverbele astea, spun specialiștii, exprimă cea mai intimă 
preocupare a poporului român – sensul să fie bogat, dar fraza 
scurtă. Să spui mult în foarte puține cuvinte (la asta se referea și 
Alecsandri în celebra „românul s-a născut poet
curiozitate, cele mai numeroase zicători autohtone au ca subiect 
înțelepciunea – aproximativ 25% din totalul frazelor

10. La fel de luxuriantă se dovedește româna și
privește numărul de cuvinte. Președintele Academiei 
Române, Ioan-Aurel Pop, ne dă de înțeles că româna
primele 8 limbi ale lumii. Ultima ediție a „Marelui Dic
Limbii Române” adună 170.000 de cuvinte. Asta
care autorii au lăsat de-o parte diminutivele, 
30.000. La cât de veche este pe teritoriul european, româna ar fi 
de aşteptat să aibă dialecte – adică limba locuitorilor din Banat, 
de pildă, să fie mult-diferită de cea a locuitorilor din 
Maramureș (vezi triada spaniolă-bască-catalană din Spania).
totuși, nu-i cazul limbii române, în „curtea” căreia există 
graiuri și regionalisme, însă nu dialecte. Filologi ca savanţii 
Alexandru Philippide și Alf Lombard susțin că, iarăși, din 
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aproximativ 25% din totalul frazelor-proverb. 

ște româna și-n ceea ce 
ședintele Academiei 

țeles că româna-i între 
Marelui Dicționar al 

” adună 170.000 de cuvinte. Asta-n condițiile în 
o parte diminutivele, și acelea vreo 

30.000. La cât de veche este pe teritoriul european, româna ar fi 
adică limba locuitorilor din Banat, 

diferită de cea a locuitorilor din 
catalană din Spania).Și 

i cazul limbii române, în „curtea” căreia există 
ecte. Filologi ca savanţii 

și Alf Lombard susțin că, iarăși, din 

punctul acesta de vedere, româna este un fenomen fără 
precedent în lume… 

 
RĂZEȘII ȘI RĂZEȘIILE, o lume 

dispărută.
Eseu – mărturie

 
     a: RĂZEȘII…și, răzășiile…(„de ie
azi,nu mai sunt) 

Prof. dr. Dumitru V. MARIN 
 
      răzéş (răzéşi), s.m. – Înv., în Mold., ţăran 
proprietar, boiernaş care aparţinea unei colectivităţi de oameni 
liberi care nu plăteau impozite şi datorau numai sprijin militar. 
În 1850 erau cam 50.000. – Var. rezeş, rezaş, răzaş
Mag. részes „copropietar”, de la rész 
Rosetti, BL, IX, 72-9; Rosetti, Mélanges
explicaţii sînt mai puţin convingătoare: din sl.
(Densusianu, GS, IV, 409), care este acelaşi
tc. erzeş „copărtaş la un teren” (Philippide, II, 378); din 
lat. radius „hotar” (Giuglea, Dacor., I, 496); din pol.
germ. Ritter „călăreţ” (Nandriş, RF, I, 325
(proprietate); răzăşesc, adj. (de răzeş);
de răzeşi); răzeşiţă, s.f. (n
(Dicţionarul etimologic român). 
 
      Din păcate, astăzi nu se mai vorbește sau scrie în nici un fel 
despre această categorie de moldoveni cu dublă calitate, de 
oșteni și de lucrători ai pământului primit de la domnitori, cu 
rang social. O bibliografie cu lucrări de
include aproximativ 100 de titluri din România 
Moldova (nu avem cunoștință din Ucraina sau alte țări, dar știm 
că există și un despărțământ în literatura sovietică).
      Răzeșia ca stare a existat până în 1961, la înfăptuirea 
colectivizării. 
     Satele răzeșești au fost tocmite și împrăștiate pe cuprinsul 
întregii Moldove ștefaniene (o hartă întocmită de geograful 
Victor Tufescu, cu localitățile răzeșești e foarte impresionantă), 
deci și în Basarabia (erau, de asemenea, multe, ca Sărata
Răzeși-r.Leova, Ocnița Răzeși- Orhei 
atestare istorică: în 1813 existau 151 de sate răze
236 gospodării, 361430 de locuitori (după Victor Tufescu), în 
1850 mai erau în Basarabia 14,6%,  răze
mai multe ocini răzeșești se găseau cam pe acolo unde erau 
pericolele mai mari de pătrundere a du
Vrancea. Organizarea statală ștefaniană  urmărea clar, și 
înfăptuia atunci: 1. existența unui sistem s
comunicare și acesta se făcea prin căpităniile de plai, adică 
acei plăieși puși pe dealurile înalte să vegheze la trecerea 
chervanelor cu mărfuri, la mișcarea boierilor, a oștilor și a 
invadatorilor și să le semnaleze prin combinația celor 3 foc
pe care le aprindeau pe cele mai înalte culmi de dealuri sau 
munte (în 2 ore se știa la Suceava, despre cine a trecut granița, 
Dunărea, Prutul, Milcovul, munții; pentru vremea cu ploi, 
zloată, ceață, era cornul, buciumul, biciul, țignalul, cu semnale 
dinainte stabilite.  2. A doua componentă  era 
mare” adică răzeșii (un fel de mici boiernași) conduși de 
regulă în luptă de boierii cu moșiile apropiate și, evident mai 
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ȘII ȘI RĂZEȘIILE, o lume 
dispărută. 

mărturie 

ȘII…și, răzășiile…(„de ieri, de alaltăieri”,că 

Prof. dr. Dumitru V. MARIN - Vaslui 

Înv., în Mold., ţăran 
care aparţinea unei colectivităţi de oameni 

eri care nu plăteau impozite şi datorau numai sprijin militar. 
rezeş, rezaş, răzaş şi der. 
 „parte” (Cihac, II, 523; 
Mélanges, 381-8). Alte 

mai puţin convingătoare: din sl. reža „parte” 
, IV, 409), care este acelaşi cuvînt mag.; din 

” (Philippide, II, 378); din 
I, 496); din pol. rycerz ‹ 

I, 325-9). Der. răzeşie, s.f. 
adj. (de răzeş); răzeşime, s.f. (mulţime 
, s.f. (nevastă de răzeş). 

ște sau scrie în nici un fel 
despre această categorie de moldoveni cu dublă calitate, de 
șteni și de lucrători ai pământului primit de la domnitori, cu 

O bibliografie cu lucrări de-a lungul timpului 
include aproximativ 100 de titluri din România și din Republica 

ștință din Ucraina sau alte țări, dar știm 
și un despărțământ în literatura sovietică). 

existat până în 1961, la înfăptuirea 

șești au fost tocmite și împrăștiate pe cuprinsul 
ștefaniene (o hartă întocmită de geograful 

țile răzeșești e foarte impresionantă), 
Basarabia (erau, de asemenea, multe, ca Sărata-

Orhei ș.a. Ca element de 
atestare istorică: în 1813 existau 151 de sate răzeșești, cu 72 
236 gospodării, 361430 de locuitori (după Victor Tufescu), în 

14,6%,  răzeși). Tot ca părere: cele 
șești se găseau cam pe acolo unde erau 

pericolele mai mari de pătrundere a dușmanilor, spre ex. 
ștefaniană  urmărea clar, și 

ța unui sistem superior de 
și acesta se făcea prin căpităniile de plai, adică 

și puși pe dealurile înalte să vegheze la trecerea 
șcarea boierilor, a oștilor și a 

și să le semnaleze prin combinația celor 3 focuri 
pe care le aprindeau pe cele mai înalte culmi de dealuri sau 

știa la Suceava, despre cine a trecut granița, 
ții; pentru vremea cu ploi, 

ță, era cornul, buciumul, biciul, țignalul, cu semnale 
inainte stabilite.  2. A doua componentă  era „oastea cea 

șii (un fel de mici boiernași) conduși de 
șiile apropiate și, evident mai 
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mari, care-și numeau stegarii (păstrători de steag) și „căpitanii 
de ceată”. 
    Am putea nominaliza mai multe asemenea localități 
moldovene, dar ne-am oprit la câteva sate de unde avem 
informațiile cele mai sigure ori trăiri personale: Călimănești-
Cetățuia - Vaslui, Giurgioana - Bacău, Liești, Țepu – Galați, 
Băbușa, Gârceni, Dodești, Grumezoaia, Hurdugi, Pogonești 
(Vaslui), Tătăruși, Covasna-Iași, ș.a, ș.a. 
      Satul Călimănești, deși apare să fie atestat în 1439, înainte 
de a se urca Ștefan cel Mare pe tron (1457), este o dată când nu 
credem că se putea discuta despre răzășie ca stare socială, adică 
o pătură mai înstărită, mai organizată din sate, ci doar după 
1457. Evident, categoria are multe similitudini cu situația 
moșnenilor munteni și pandurilor din Oltenia, cu a celor mai 
înstăriți din Ardeal (nemeșii ?), poate cu aceea a cazacilor lui 
Bogdan Hmelnițki din Ucraina, cu decenii mai târziu. Răzeșii 
erau legați de pământ mult mai bine decât a procedat, ceva mai 
târziu, Mihai Viteazul, pentru că Domnitorul Ștefan i-a 
recompensat pe bejenarii veniți de pretutindeni să lupte, ei 
având hrană și îmbrăcăminte, arme și probabil ceva de 
cheltuială, asigurate, dar nu erau lefegii propriu-zis pentru că 
urmare a rezultatelor în slujba domniei și mai ales în lupte, erau 
recompensați cu pământ și lăsați să-l lucreze. Cei mai 
destoinici primeau chiar și ranguri boierești.  
      Răzeșii, nu erau boieri ci o categorie superioară prostimii 
(țăranii cei mai săraci, proști=simpli, nu cu sensul de azi) care 
se distanța de țăranii cultivatori de cereale (atunci, grâu, mei, 
părinc, orz, ovăz, varză, gulii), crescători de animale, vite, cai, 
oi, capre, porci, aceștia în turme mânate la jir, adică în pădurile 
de fagi, care produceau un fruct asemănător castanei, sau 
nucilor, mai mic și bun pentru îngrășat animale,  sau la ghindă, 
fructul stejarului. Încă puțin timp după Războiul al II-lea 
Mondial, mai exista o asemenea preocupare țărănească în 
Moldova. E de la sine înțeles că o mare atenție se acorda 
creșterii cailor, deși oastea cea mare a răzeșilor avea ca 
„armament” ghioaga (eventual ghintuită, adică, bătută și în cuie 
din fier, alamă), țăpoiul, secera, praștia, furca și mai ales coasa) 
și era o oaste ușoară cu căciulă, cojoc, chimir, cămăși din 
cânepă, rar in, ițari, opinci, la oblâncul șeilor cailor traista cu 
merinde: mălai, pită (chită, burcă), brânză, ceapă, usturoi și 
bota sau tivda ori „bidonul” din piele de capră, cu apă, vin, 
rachiu.  
    Pâlcurile acestea erau conduse, ca și satele, de un staroste, 
aveau în componență exclusiv moldoveni, țiganii fiind 
considerați doar slugi, aveau o ideologie proprie, cu semeții, 
atitudini, drepturi transmise prin cutumă, doar unele pământuri 
se obțineau prin uric domnesc. Adesea li se atribuia o OCINĂ 
pe care o împărțeau între ei, după poruncă domnească. 
Polcurile răzeșești aveau steaguri proprii, purtate de un stegar 
(multe nume, Stegaru) și erau împărțite pe grupuri mai mici 
numite „steaguri”, toate cu disciplină și obligații ostășești, cu 
știința de a se bate în luptă, cu organizare de autoapărare: toate 
satele răzeșești aveau „poarta țărnii” , adică locul pe unde se 
intra cu învoire pe țarina proprie a comunității cu un paznic de 
margine, permanent. Pe culmile înalte erau acei căpitani de plai 
cu focurile de semnalizare și primejdie, în pază.  
     Așezările lor erau la adăpostul natural al dealurilor și 
pădurilor, cu izvoare de coastă, ca cel de la Băbușa, Bogdana, 
Chetrești, Gârceni – Vaslui, Călimănești-Vaslui, Giurgioana -  
Bacău, Nicorești, Liești, Țepu - Galați. Teleşeuca, Sămănachi, 

Părliţa şi Româneşti din jud. Orhei. În afară de sălașurile 
proprii, la început bordeie săpate în pământ, de la bun început 
se stabileau locuri de bun comun ca drumurile, imașurile, 
izvoarele, pădurile dar mai ales lăcașurile de cult, bisericile mai 
mult sau mai puțin fastuoase.  Satele, mai mari sau mai mici 
erau tocmiri serioase și pe durată lungă.  
 
      b. Economia sătească: 
      Casele erau construite economic din păruială=pari verticali 
bătuți (împregnați) cu lut galben sau pământ negru amestecat 
cu paie, acoperite tot cu paie, stuf, coceni, așezate cu o anume 
știință pe căpriori din tei sau alte materiale lemnoase; ca 
acoperișul să fie ușor, mai ales pe vreme de iarnă sau pe ploaie 
când paiele luau apă multă, erau cât mai țuguiate, să curgă apa 
repede. Podul era cea mai sigură magazie sau locul de pus 
carnea de porc la afumat. Podelele și tavanele se făceau din 
scândură, dar cel mai adesea podeaua era din lut galben peste 
care se punea, pentru căldură, un țolic sau rogojină, rar, blănuri. 
Salteaua umplută cu paie, plapuma (oghealul) din material 
textil umplut cu lână spălată, perna din fulgi de gâscă sau rață, 
pe paturi țesături din lână, bumbac, in, canură. Încălzire cu sobe 
din cărămidă din lut galben, cărămidă roșie, mai încoace, 
teracotă; s-au adoptat și sobe din tablă sau butoaie din tablă.  
După soba din cărămidă era cotruța unde se refugiau copiii la 
căldură, sub sobă în cotruță era locul de depozitare a lemnelor 
și de creștere a câinilor și pisicilor. Existau și cuptoare mari cu 
dublu scop: copt pâinea, plăcintele, fiert sarmale, copt mălaiul 
și loc mai cald pentru cei în vârstă sau reumatici. Existau 
scaune (scăuele) cu 3 picioare din lemn și masa rotundă tot pe 3 
picioare împrejurul căreia se așezau toți ai casei, la masă unde 
se tăia mămăliga cu ața și se împărțea egal la toți.   Claca era 
principalul mod de a se construi (sau prăși, culege, secera, 
toarce) repede, deci o casă se ridica în câteva zile la ceamur 
(pus lutul cu paie între scânduri) sau la păruială cu un grup de 
săteni, la clacă. Purta numele de casă doar dacă avea acoperiș. 
    De obicei o casă avea două odăi cu sală (tindă, șală) în 
mijloc, într-o cameră spre miazăzi să locuiască stăpânii, în cea 
de nord, amenajare pentru sărbători (odaia). Se complicau 
lucrurile când erau copii mulți, pentru că altfel stăteau toți în 
cameră și abia atunci se puneau paturi în tindă, sau în odaie, ori 
se construiau chilere, bucătării, alte dependințe. 
     De regulă o gospodărie era împrejmuită cu garduri din coajă 
de tei, din scândură, din sârmă ghimpată, din spini (porumbari 
sau glădiță),  cu parii la 3-4 metri, din salcâm sau stejar care 
creau o incintă. 
    Împrejurul casei era țarcul pentru vite, capre, oi sau păsări, 
într-o parte nordică se construia un ocol=construcție cu pereți 
subțiri netencuiți, cu/sau fără beci. Beciul era frigiderul casei și 
nu prea lipsea nicăieri. Și în acest interior se înțărcuiau viței, 
miei, iezi, porci, se puneau cuiburi pentru ouătoarele casei, nu 
lipsea ieslea pentru plasarea hranei animalelor.     
     Gunoiul de grajd era absolut întotdeauna depozitat la o 
distanță de ocol, să fermenteze, iar în mranița obținută se 
semănau ciuperci. Nu lipsea din vreo gospodărie ciupercăria 
casei, cu producție ieftină, conservată prin uscare, aproape 
permanentă și de aici vorba „ce, mănânci ciuperci” adică 
vorbești mult și fără valoare de comunicare, sau e minciună. 
    De altfel, din gospodăria țărănească nu lipseau nici bostanii, 
albi pentru plăcinte, roșii folosiți la hrana animalelor (se 
păstrau iarna în șurile sau clăile cu paie) iar semințele pentru 
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consum, tot cu vorba „mănânci bostan” adică vorbești mult și 
degeaba. 
      Deci ciuperca și bostanul, alături de ceapă, usturoi, 
pătrunjel, mărar, ridiche, fasole, gulii, făceau parte din 
alimentația de bază și, prin aportul de zinc din semințe erau 
helmintice (dezinfectante) naturale. Că și atunci erau limbrici, 
oxiuri, păduchi, rapăn, sau ale micoze luate de la animalele 
neîngrijite. Pentru cai, antraxul era cel mai mare pericol, deși 
nici vitele mari nu erau scutite (și atunci se tratau cu „fitil”, o 
păpușă din cârpe împregnată cu gaz (petrol lampant) implantată 
în „pestelca” vietății bolnave (coama de sub botul animalului 
până la picioarele din față); oile se îmbolnăveau de gâlbază 
(gălbeaza, boală de plămâni), porcii de limbrici, cu leac: 
usturoiul.    
      Alături de casă se închipuia o chimniță, beci acoperit cu 
lozbe de lemn tare, peste care se punea pământ și iarbă, în care 
se păstrau la rece, temperatură constantă, butoaiele cu vin, 
bostanii albi sau roșii, sfecla, ridichile negre, florile (iarna), 
unele cereale care nu trebuiau să încolțească. De regulă erau 
puse sub cheie, care chiar pe tocul ușii de intrare, trebuia să 
aducă aminte de temperatura constantă, deci ușă încuiată. 
Bătălia cu șoarecii era purtată de pisici sau/și capcane. 
   La intrare exista o lampă de vânt, într-un cui, iarna și vara, pe 
o poliță  lumânări, iască, amnar și scamă pentru semnal sau foc. 
   Niciodată nu lipseau căzi, ciubere, butoaie, putineie, botele, 
cănile de lemn, linguroaie, căușul, banița, covata, pâlnii, țevi, 
teici, pentru apă, necesară pentru băut oamenii și animalele. 
Ceva despre teiul sfânt pentru țăran: din lemnul lui se făceau 
coveți, lighene, căușe, tot felul de cofe de ținut sau transportat 
apa (mai bun era bradul), scândură, căpriori, costoroabe, uși, 
mese rotunde pe 3 picioare, teici, linuri ș.a.; floarea de tei 
însemna apicultură circa 2 luni, se aduna pentru cel mai 
liniștitor ceai, umbra de tei e cea mai sănătoasă decât la orice 
copac și osteniții de la câmp, la prânz se adunau la cel mai 
apropiat tei, din coaja de tei se făceau garduri, streașine, 
acoperișuri pe construcții, din stratul intermediar, beliga, se 
răsuceau frânghii de diverse grosimi pentru pripoane, scos apă, 
tras la tânjală etc. Frânghiile de tei erau depășite doar de cele 
din cânepă, mai trainice mai elastice și mai rezistente, dar 
acestea nu se puteau confecționa în tot cursul anului ca cele de 
tei. Fiecare gospodar își „învârtea” (exista un cadru de lemn cu 
gaură pe ax cu care se ajuta) frânghiile proaspete de care avea 
nevoie. Se adunau tot felul de flori dar în primul rând de tei, 
gălbenele, romaniță,  precum și fructe de zgorghin (măceș), 
=vitamină C. 
   (Am insistat puțin, tocmai pentru că aceste informații sunt ca 
și pierdute astăzi, nici ca denumiri nemaiexistând în 
vocabularul actual). 
   Șoproanele erau construcții oarecum sezoniere, dar de fapt 
anexe gospodărești permanente, la mică distanță de casă, sau 
lipite de ea. 
 
   c. Hrana și ocupațiile răzeșilor. 
    Pe timpul lui Ștefan cel Mare porumbul nu exista în 
Moldova și totuși se făcea mămăligă strămoșească din mei, 
părinc, făinuri amestecate (grâu, orz, ovăz) din care se făcea și 
burca (chita) o pâine fără drojdie, coaptă în vatră, în cenușă, iar 
când era amestecată cu brânză de oaie rezulta „gogoloi” 
(azi…bulz) pus direct pe jar. Când a apărut porumbul (popușoi, 
cucuruz) mălaiul din făina acestuia a devenit alimentul pentru 

drum pentru că se strica mai greu, era și mai gustos decât clisa 
(burca) și se cocea repede (în covată se muia făina, uneori se 
mai punea oarecari semințe și ulei și se cocea în forme de 
aluminiu sau de tablă). Burca se făcea din făină de grâu fără 
drojdie, „chilomoață” cu ceva consistență și se punea, la 
culcare, învelită în cenușa fierbinte cu cărbunii aprinși; a doua 
zi era bună de consumat, după un timp devenea tare ca pesmeții 
(posmagii), era baza alimentară a călătorului, care-și atârna la 
oblâncul șeii sau în trăistele de pe spinarea calului (catârii erau 
foarte rari, animalele săracilor, ca și caprele) și brânză în 
burduf din chișca porcului, ceapă, usturoi, apă, vin, rachiu. 
Până acum câteva decenii, la nici o casă nu lipseau tufele de 
„tivdă” un fel de bostani cu coajă subțire, ușoară, și foarte 
rezistentă, care se puteau goli foarte ușor de semințe, li se putea 
pune dop din cocean, erau buni de „ploscă” în multe 
împrejurări. Pentru drum lung sau în tabere de luptă purtau cu 
ei putinica cu brânză și burca. 
    Porcii pentru carne nu lipseau din gospodărie, pentru hrana 
lor erau bostanii, ghinda, jirul, zărul, laptele, resturile de la 
masă, lucerna verde, dar se pregătea repede și carnea de oaie 
(seul=grăsimea era tare bun de leacuri), capră, ied, miei,  cea de 
vită, ca să nu mai spunem de pasăre.     Pasărea sălbatică de 
prin atâtea lunci era tare folositoare pentru ouă, carne, pene. 
Apropo de pene:  exista un fel de industrie pentru fabricarea 
pilotelor (chilota), plapumelor (ogheal), saltelelor, cea mai 
apreciată marfă erau penele de gâscă, rață. „Coșul” textil cu 
pene exista, de regulă. Pentru cei mai săraci salteaua de paie 
sau fân, țolicul (chilimul), oghealul cu sau fără „prostire” 
(cearșaf), cu pernă din pene, pe pat de pe „capre”, adică pe 
suporți de lemn, însemna ceva minimal. Pe pereți, covoare. 
    De aici și multiplele ocupații, pentru că nu exista specializare 
prea evidentă nici măcar la făcutul opincilor din piele de porc 
nepârlită; la cizme, da. Gospodinele împleteau ciorapi din lână 
(colțuni), iar unele le puneau suplimentar talpă din piele de 
porc sau vită și atunci se numeau „bușmachii” care nu se prea 
puteau purta iarna din cauza umezelii. Existau „târlici”- papuci 
din lemn sau coajă de tei cu o bretea din orice material să poată 
fi purtați, care se confecționau în câteva minute. 
    Nu puteau lipsi căciulile, cojoacele, bondele (bundițele), alte 
confecții din blană de oaie, capră, alte animale sălbatice. 
    Exista o întrețesere a vieții omului cu a animalelor din 
ogradă sau capturate din pădure, câmp, luncă, apă (castorul, 
bursucul au dispărut) și grija mare pentru natura înconjurătoare. 
 
 
  d.  CULTURA ȘI ISTORIA răzeșească. 
    Școlile s-au înființat mai târziu, înspre vremurile noastre 
(după 1800), alte locuri cu rol de instrucție și educație decât 
bisericile, nu existau (N. Iorga: „școli de lătinie și slavonie”). 
Atunci inventivitatea populară și-a creat aceste adevărate 
instituții cu acest rol. 
    Prima „instituție” era familia, și în special mama. Tatăl 
trebuia să alerge pe afară și la muncile grele (și la oaste) să 
crească vite sau să lucreze pământul, să aducă lemne, femeia 
trebuia să asigure atmosfera casei, îmbrăcămintea și buna 
creștere  a copiilor, chiar torcând, melițând, țesând, cântând, 
mulgând, măturând. Ea nu avea primire în grupuri de bărbați. 
Să nu uităm că nici la nașteri nu prea erau asistate, doar de 
„moașele” locului, deci mortalitate crescută a copiilor, cu toate 
astea trăiau mulți într-o familie. 
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      Erau familii numeroase în sat și atunci copilul avea o mai 
largă bază de învățătură și educație. Lipsind orice urmă de 
discriminare valoarea educativă maximă era legată de cultul 
muncii ca sursa de trai mai bun sau visurile eroice hrănite din 
plin prin legende, basme, lirica populară, teatrul folcloric, 
participare la oaste. Erotica vârstelor este un capitol foarte 
interesant ca motor social, alături de chemarea pământului. 
    Banca minciunilor nu lipsea aproape niciodată și nicăieri, 
cât mai spre mijlocul satului, unde se adunau localnicii cu mari 
cu mici și sporovăiau despre „câte în lună și în stele” și-și 
puneau la încercare posibilitățile creatoare prin glume, jâtii, 
taclale, ghicitori, povești, legende etc.,etc. Că aici se înfiripau 
idile sau se desfășurau înfruntări uneori cu ghioagele era și asta 
adevărat, dar aici era sfatul bătrânilor la putere și cam 
întotdeauna erau ascultați (că și aceștia aveau copii și puteau 
impune disciplina cu ajutorul lor). Prin apropiere mai era o 
popicărie și un medean unde să mai încingă vreun joc, iar copiii 
„jocuri și joace”, cadrilul, oina, aruncatul la țintă, trânta, tragere 
cu arcul, aruncatul cu barda sau bila. Pentru vânătoare: arcul, 
pușca, șoimul, capcana, pistolul. Dar, în lipsa aparatelor de 
radio, a televizoarelor sau altor mijloace de informare (ca 
astăzi) comunicarea orală era la cea mai mare cinste, dar nu 
singura. Știau limbajul clopotelor, al cornului, știau să stoarcă 
informații de la trecători și călători, să interpreteze semnele 
cerului, limbajul păsărilor (mai ales pentru meteorologia 
populară), comportamentul animalelor. Banca minciunilor era 
un important loc de creație folclorică, aici era toată libertatea de 
spirit. Exista și o a doua sau a treia în funcție de sat și 
înțelegerea între familii. 
    Existau uneori și grave neînțelegeri dintre familii, generate 
de fuga sau răpirea tinerelor, de folosința pământului, de 
„funcția”(locul) tânărului mai ambițios în ierarhia satului. Cum 
portul armelor de foc era o obișnuință, utilizarea lor s-a 
„concretizat” prin două crime în Giurgioana: în vara anului 
1923, bătrânul Ion Marin și-a împușcat pe fiul său Ion Marin 
(tatăl lui Vasile Marin I, care avea atunci 11 ani), iar în toamna 
anului 1949 Ion Țarin, tot accidental, și-a împușcat mortal fiul. 
Nu s-au considerat a fi crime, nici oficial. Au existat asemenea 
evenimente și pentru Călimănești.   
      Sărbătorile de peste an erau marcate și prin prezență și 
prin cântec, joc, elemente de ritual, care s-au mai păstrat în 
paralel cu tipicul și rigoarea din biserică, impuse de preoți. 
Dacă Sărbătorile de An Nou și Crăciun, până la Bobotează erau 
(și sunt) recunoscute oficial, la celelalte sărbători era 
desfășurare liberă, socializare,  petrecere cu tot ce implică asta. 
Bunii gospodari, „lainici”, realizau adevărate petreceri de 
muncă la prășit, secerat, treierat, coasă, cules bostani și coceni. 
Bineînțeles, copiii făceau parte dintre participanți, inclusiv la 
bruma de cunoștințe militare. 
    Șezătorile și clăcile țineau de obișnuința muncii în comun, 
de comunicare, apropiere sufletească, intenții matrimoniale, 
spor în gospodărie și mai ales erau teren competițional pentru 
mințile agere. Secole, acestea n-au lipsit în organizarea obștiei 
și însemnau, printre altele, competiții tehnice, cadru 
concurențial pentru progresul economic, școala vieții și loc de 
afirmare creativ-culturală. Erau „cultivate” toate speciile 
folclorice, începând cu medicina populară și până la elementele 
lirice cele mai fine (doine, balade, legende, basme, etc.). Nici 
un scriitor n-a uitat să le evoce. Legat de creația populară, 
Tudor Pamfile a scos revista ION CREANGĂ (1908-1921) cu 

cele 22 de sectoare ale producțiilor populare, inclusiv 
mitologie. 
    Muncile de peste an care impuneau participare numeroasă a 
consătenilor erau cele legate de recoltarea păioaselor, a 
porumbului, a strugurilor, a treierișului, de sf. Foca - ziua 
oficială pentru repararea drumurilor (22 septembrie) în vederea 
iernatului. Cei care cultivau mai multe „table” de cânepă 
organizau, la schimb cu alte munci, clăci pentru prelucrare. 
Iarna erau cele mai frecvente clăci pentru tors lână, canură, in, 
borangic, cu mici petreceri și „dezvelirea” dispozițiilor 
creative. 
    Nunțile, botezurile, înmormântările erau principale 
elemente de umanitate și comunicativitate. Tocmai de aceea 
bisericile erau recunoscute pentru rolul lor  de mediatoare și 
înlesnire a desfășurărilor social-tradiționale. 
   Dacă la sărbătorile de peste an  puteau exista improvizații, 
bătăi, răpiri, zurbe sau întâlniri întâmplătoare, cele de mai sus 
erau ceremonioase, sobre, cu respect suplimentar și prilejuri de 
împăcare între cei certați.  
     Nu credem că exista vreo o preocupare specială pentru 
viață duhovnicească și biserică, și nici un cult permanent al 
istoriei, când analfabetismul în rândul populației era la marea 
putere. Dar, în Moldova n-a lipsit niciodată cultul strămoșilor și 
al eroilor locului, pentru că trebuia întreținut spiritul patriotic și 
de castă: modelul eroic. În toate bisericile răzeșilor există 
monumente, pomelnice, inscripții și documente cu eroii căzuți 
în războaie. V.Călim.-pozele, pomelnicul. 
      Totuși: 
      Până prin preajma celui de al doilea Război Mondial, 
răzeșii dețineau unelte de luptă tradiționale păstrate la 
îndemână pe un perete de șopron: buzdugane ghintuite, sulițe, 
ciomege cu gămălie, coase, seceri, pistoale, cuțite, arcul cu 
săgeți, țăpoaie, fluiere, țignale, cornuri de mărimi și sunete 
diferite, ba și un fel de zeghe căptușită cu piele pentru bătăliile 
impuse de situații sau de năvăliri, ori de hoți și alți vrăjmași. La 
„poarta țărnii”, adică la capetele satului stăteau mai întotdeauna 
păzitori și vestitori, ca niște vajnici apărători permanenți care să 
dea alarma, prin clopotul avut la îndemână, corn, fluier, bici. 
(Depun mărturie că am apucat din acele vremuri, la Giurgioana 
și nu cred că lipseau la Călimănești). 
    Mai precizăm că organizările răzeșești erau destul de ferme, 
respectate  inclusiv de bătrânul care ținea (tezauriza) măsura 
prăjinii sau stânjenului prin palmacul său, ori RĂBOJUL 
așezării (o scândurică de  aprox. 1 metru, lată de 10 cm și 
groasă de 3-4, pe care era încrestată cu cuțitul întreaga istorie 
cu oameni, copii, averi, pământuri prin semne speciale, la care 
nu aveau acces copiii). Răbojul era arătat satului anual la 
întocmitul stânelor (23 aprilie, Sf. Constantin și Elena), și la 
spartul stânelor, 26 octombrie= Sf. Dumitru, ca semn că nu s-a 
încrestat ceva în el și se completa  cu oamenii de față. Răbojul 
(răbușul) era legea satului. Uricele domnești cu pecețile în 
ceară roșie erau cu sfințenie păstrate de bătrânii satului, în 
special de staroste. 
       Istoria răzeșimii românești este, încă, o pagină neexplorată 
deși oastea lor era la baza victoriilor domnești: vezi, romanul 
istoric Neamul Șoimăreștilor, și alte scrieri, ale lui Mihail 
Sadoveanu. Ei alcătuiau „oastea cea mare a țării” pregătiți să 
sară la porunca domnească sau să-și cultive în liniște și 
îndărătnicie pământul, ori să fie recunoscuți și apreciați 
crescători de animale și mai ales de cai. Mai încoace și 
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cultivatori de viță de vie, indigenă, „candel”, 1001, nohan, 
țârțâră, mărgărint, vinuri pe care să le vândă la târguri, la 
Bârlad sau chiar la Brăila și Galați, formând caravane cu pază 
și arme de foc, bune și pentru întrajutorare.  
    Alte industrii locale: 
    Apicultura (în buduroaie), vânătoarea, cultura plantelor, 
zootehnia. 
    Industria teiului, mai larg, a lemnului, teiul cel sfânt pentru 
țăran, 
    Sericicultura (creșterea viermilor de mătase), țesutul 
borangicului, 
    Prelucrarea laptelui, cărnii, fructelor, inclusiv a celor de 
pădure. 
    Rotăritul și potcovitul, fierăria, lemnăria,  morăritul. 
    Cânepa și derivatele ei, inul pentru fibră și sămânță, ulei, 
    Prelucrarea pieilor de animale, croitorie, construcții de case. 
    Țesătorie, covoare, scoarțe, lengerie, ciubotăria, hamurile. 
    O comunitate răzeșească își avea pricepuții săi într-una sau 
mai multe meserii, pentru că nu era timp de mers la ateliere 
specializate, nu erau fonduri, nu funcționa întotdeauna trocul cu 
produse. Abia surplusul ținea de prezența neguțătorilor.  
     Numai că orânduirile sociale i-au îndepărtat rând pe rând pe 
răzeși și  de locul natal și de meseriile tradiționale. Rândurile 
despre ei, care pot urma, adică firul existențial, trebuie să 
înceapă însă cu cei vechi, din timpul domniei lui Ștefan cel 
Mare, credem noi, și se subțiază (către al doilea Război 
Mondial) până la dispariție (în 1961, încheierea colectivizării 
agriculturii în România, încă…nesocialistă). 
     Satul răzeşesc reprezintă un etalon al felului de organizare al 
societăţii medievale moldoveneşti bazate pe principiile 
continuităţii în feudalismul moldovenesc deși astăzi îşi pierde 
valoarea istorică. Obştea răzeşească trebuie scoasă de sub 
influenţa vreunei ideologii şi a intereselor geopolitice şi trecută 
în conceptul istoriografic naţional ca model eroic și de 
statornicie economică, afirmat pe parcursul câtorva  secole, dar 
cu desăvârșire dispărut în acest din urmă secol. 
      Onorantul titlu de răzeș (= răzăș) apărat totdeauna cu mare 
îndârjire, a fost de mare autoritate timp de veacuri și însemna în 
primul rând un bun gospodar și om de mare nădejde, dintr-un 
sat cu mare grad de independență socială, o categorie socială 
esențială pentru românism. 
    Răzeșimea nu mai este astăzi „o lume de demult” ci o 
lume cu totul dispărută. 
 * 
    Notă:  
    Am scris pe nerăsuflate acest eseu, cu gând înlăcrimat la 
străbunicii, bunicul și tatăl meu din Giurgioana-Bacău 
(m.1970), familia Ioan Marin fiind atestată în 1823, când a 
condus o solie cu jalba-n proțap, în fața domnitorului 
Moldovei, împotriva unui boier hrăpăreț (Acta Vescan 
Eftimie,30 octombrie 1823, LXXXV). 
 
    e. 
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     RĂZEŞII în context istoric şi juridic 
          dr. conf. Teodor MARŞALCOVSCHI/Rec.: dr.conf.univ. 
Lidia Pădureac. Un amplu studiu, și  documentat, legat de 
răzeșimea din Basarabia.(net). 
   Presă locală, regională, națională, documente fără identitate.  
   Experiență personală, informație directă de la părinți, rude, 
săteni. 

X 
 
 MIC DICȚIONAR 
Arhaisme, regionalisme, care tind să dispară 
 Instrumentele definite de acestea au dispărut deja. 
 
A .ALĂMÂIE, s.f. Lămâie, fruct. 
   ALĂUTĂ   = un fel de chitară. 
   ALTOI (a)  = a bate pe cineva. Altoiul este și mugurele care se introduce pe o 
creangă portaltoi. 
Î. 
    ÎMBLĂCIU, două fragmente de lemn legate cu  curele pentru bătut 
porumbul știuleți. Era și un băț gros, îndoit, tot pentru bătut porumbul, fasolea, 
lintea, meiul, părincul, de pe leasă. Folosit și în lupte. 
B.   
    BALERCĂ       = butoiaș pentru vin sau rachiu (80-100 l).          
   BALERCÎ, balerci, s.f. Butoiaș pentru vin sau rachiu cu capacitatea de 50-
200 l. Balercuță(dim.)=butoiaș din lemn capacitate între 5 - 10 l. 
     BANIȚÎ, banițe, s.f. Unitate de măsură pentru cereale, cu o valoare de 10 kg 
până la 34 kg. care se cheamă dublă;  banițele erau confecționate mai ales din 
coajă de tei. 
 BARDĂ          =  secure cu lama mare, curbată, coadă scurtă, la cioplit; 
bărdiță, de dimensiuni mai mici, mai ales pentru înfruntări și ca armă. 
    BARIZ, barize, s.n. Un batic de mărime mai mare, negru, cu multe modele 
pe margine, purtat de femei la costumul popular. 
BATCĂ = nicovală mică, din fier,unde se băteau coasele și sapele. 
BĂNICIOARÎ, bănicioare, s.f. vas de capacitate de la 2 la 10 l, confecționat din 
coajă de tei sau mlajă, folosit la culesul fructelor. 
BÂDÂDÂI (a) = a căuta ceva neclar, a rătăci. 
BÂDÂDÂI, verb IV. A căuta ceva aiurea, fără țintă, a umbla fără rost de acolo-
colo, a hoinări, a rătăci. 
BÂRDAN  = Burtă, abdomen 
BORANGIC (burungiuc)=mătase,(scumpeturi). 
BOSCORODI = a comenta nu tocmai respectuos, a nu fi de acord. 
BRUFTULUI  = a certa cu asprime. 
BUHAI          = 1. Taur; 2. Cofă din lemn cu fund acoperit cu piele,pe mijloc o 
coadă din păr de cal udată, avea un fel de muget la fereastră. 
   BUHAI, s.m. 1.Taur. 2.O mică putinică veche, iar în locul fundului piele de 
porc și un căluș din coadă de cal cu care se mergea cu uratul.  
   BULEARCĂ = termen insultător, netrebnic-rău, femeie rea,neîngrijită.                                
   BUMB, bumbi, s.m. Nasture. Clopoțel închis cu pietricele înăuntru. 
C.  
   CADRIL          = joc cu mingea de cârpă, 4X4 pers. 
   CARTOAFÎ, cartoafi, s.n. Cartof. Barabulă (țigănește). 
   CĂLĂRAȘ, călărași, s.m. coardă de rod la vița de vie scurtată la 3-4 muguri 
și plasată pe o coardă de 2 ani. 
 CĂLCĂTOR      = o teică mai mare din tei, unde se zdrobeau strugurii. 
    CĂMĂRAȘ, cămărași, s.n. Un flăcău care împăca muzica, de obicei fanfara, 
pentru a cânta la hora din sat și la alte evenimente. 
CĂUȘ, căușe, s.n.Vas din lemn în formă de cupă, sau de lingură, folosit pentru 
apă sau grăunțe. Căușel (dim.). 
      CÂLȚI     = rezultatul prelucrării cânepii. Erau cămăși din câlți, in, 
CEP, cepi, s.m.1. Dop de lemn în partea de jos a butoiului, 2. fragment de 
coardă de un an dată din butucul viței de vie, cu 3-4 muguri. 
CETERA, țitera = instrument simplu cu coarde și strune. 
CHILER, chileri, s.n. Încăpere mică și joasă din spatele casei folosită ca 
locuință. 
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CHILUG, chiluge, s.n. O bucată de lemn mai gros la un capăt cu care se bătea 
în chiuă. Tuns chilug= tuns la zero, foarte scurt. 
       CHIMNIȚĂ      = Beci, cu un chiler deasupra, de regulă încuiat. 
CHIRPIDIN, chirpidine, s.n. Clește pentru cuie. 
CHISĂLIȚÎ, chisălițe, s.f. Fructe fierte, (cireșe,vișine. caise, ș.a.) cu adaos de 
puțină făină. 
      CHITCĂCEALĂ  = potrivire, cercetare cu succes. 
CHITONAG, chitonagi, s.n. Unealtă din lemn cu vârf ascuțit cu care se fac 
găuri în pământ pentru a pune aracii. 
CHIUĂ, s.f. Vas scobit dintr-un lemn de stejar, cu un picior, folosit la 
decorticarea grâului, a altor cereale. 
CIOCĂLĂU, ciocălăi, s.m. Partea ce rămâne din mijlocul știuletelui de 
porumb. 
CIUCURICÎ, s.f. = Unealtă manuală folosită la depănatul firelor de pe ghem. 
      CIUTURĂ= lanț cu găleată din lemn, legat de cumpăna fântânii. 
CLEAMPÎ, s.f. Mâner metalic montat la broasca de la ușă sau de la poartă.  A 
clămpăni, a vorbi mult și inutil. 
CLEMPUȘ, s.m. Bucată de fier în formă de cârlig pe care se sprijinea clanța 
când se încuia ușa sau poarta. 
COARBÎ, coarbe, s.f. Unealtă de găurit cu o tijă metalică, cotită, la un capăt cu 
un dispozitiv de prindere a unui burghiu. 
COBZĂ = instrument muzical cu 4 coarde, strune, arcuit mult, cu sunet 
specific, înlocuitor al viorii la petreceri, ținea hangul cântărețului. 
      CODÂLGHI/T    =  a  greși, greșeală. 
COFĂIEL, cofăieli, s.n. Vas mai mic(2-5 l) pentru apa de băut. 
COFÎ, cofi, s.f. Vas de lemn din doage de brad, de formă tronconică, cu capac, 
în care se ținea apa de băut, cu capacitate 5-20 l. 
CORDENCI, cordenciuri, s.n. Piesă la războiul de cusut care împreună cu 
lopățica oprește sulurile să dea înapoi. 
       COROBANĂ     = scorbură. 
COROMÂSLÎ, coromăsli, s.f. Bucată de lemn curbată, cu torți și cârlige la cele 
două capete, care se purta pe umeri și servea la transportarea găleților de apă, a 
coșurilor. Cobiliță. 
COSTOROABÎ, costoroabe, s.f. Bârnă așezată orizontal de-a lungul pereților 
pentru a susține grinzile și căpriorii caselor. 
COT = unitate de măsură, distanța de la degetul mic până la cot. 
COTORÎ, cotorăsc, s.f., vb. IV. Săparea în jurul butucului de vie și tăierea 
rădăcinilor superficiale. 
         COTRUȚĂ=spațiu sub sobă, cald, unde se plasau animale, lemne. 
      COVATĂ        = lemn scobit, principal obiect de transport cu mâna. 
        COVATÎ, coveți, s.f. Vas în formă de jgheab, folosit la spălat, la 
frământatul pâinii, fiind confecționat din lemn de tei, salcie, și scobit.   
Covățică(dim.) 
         CRIVALĂ= stativ pentru împletitul frânghiilor cu un ax la mijloc. 
         CUPTIOR, cuptioari, s.n. Construcție de cărămidă unde se cocea 
mălaiul,pâinea, plăcintele, cozonacul și colacii. Cuptior de uscat prune, 
Lozniță, construcție mai mare cu pereți, pentru uscat prunele și prevăzută la 
subsol cu un tub metalic unde se face focul. 
CURECHI – varză, 
CUVERTURI, cuverturi, s.f. O învelitoare pentru pat, la noi din lână și 
bumbac, cu motive florale stilizate și geometrice și cu o gamă bogată de culori. 
D. DĂRĂB, dărăghi, s.m.Bucată mai mare de mămăligă, de pâine. 
       DĂRÂNGĂ       = prăjină groasă din lemn care are la capăt găleata. 
DIMERLIE, dimerlii, s.f. Unitate de măsură de capacitate pentru cereale, cu o 
valoare de aprox. 20 l, din lemn scobit și cu un mâner. 
DONIȚÎ, doniți, s.f. Vas din lemn, aprox. De 10 l, cu toartă și capac, unde se 
mulgea și se ținea laptele de vacă. 
DUMITRIȚĂ      = floare de toamnă în diferite culori ca un buchet. 
DURLIGI, durlig, s.n. Picioare goale, desculț. 
F.   
         FALCE, fălcii = măsură la pământ;aprox.1,3 ha.  56 prăjini=1 ha. 
FASULI, s.f. Fasole 
FĂCĂLEȚ = o bucată de lemn tare, pentru învârtit mămăliga. Melesteu. 
FOI, s.m. două vergele din lemn(de obicei de alun) legate între ele cu sfoară, 
folosite la stative, la țesut, lângă spată;  
FURCEII, susțin țesăturile și ițele. 
FUȘALĂU, de fapt 2 piepteni cu cuie din fier pentru curățat firele de cânepă de 
părțile lemnoase; pieptene cu dinți mari pentru lână; sens figurat: scărmănătură, 
ceartă serioasă. 
G. 
GARAFÎ, gărăfi, s.f. Recipient din sticlă de un litru sau jumătate de litru. 
      GÂRBĂ,a sta…= A fi obositor, nedorit ca prezență. 
       GHIOCI, = căruță cu scoarțe înalte,cu „inimă” posibil să fie  lungă.
 GHIORLAN = fără educație, necioplit. 
GEALĂU, = Unealtă folosită la tâmplărie pentru rindeluit (șlefuit). 
       GIOGLEIE       = picioare goale, în frig. 

GLOD, gloduri, s.n.= Noroi, pământ înmuiat de ape. 
GOLDANÎ, goldani, s.f. Prună zemoasă și dulce care se coace în a treia decadă 
a lunii august din care se face rachiu. 
GORGOAZÎ, gorgoaze, s.f. fructe crude necoapte(cireșe, caise, zarzăre, mere 
ș.a.) 
GULIE = rădăcină a unei plante asemănătoare cu fl.soarelui. 
GUTAIE, gutăi, s.f. Gutuie  
H. 
HADARAG= ciomag zdravăn, pentru înfruntări,și la  urs de An Nou. 
HALES BULES  = nimic, pe țigănește. 
HARAG           = nuia mai groasă, măsură pentru pământ, 3,30 m. 
   HARAG, haragi, s.m. Arac folosit la sprijinit via, florile și fasolea. 
HÂRLEȚ, hârlețe, s.n. Cazma folosită la săpatul manual. 
HĂLĂCIUGĂ=râpcă, resturi după tăiatul viei; rest de ceartă 
      HLUJENI         = coceni de porumb uscat pentru animale sau foc. 
       HOINĂ     = oină, joc între echipe cu băț, minge de cârpă sau piele. 
HOJMALĂU, hojmalăi, s.m. Bărbat înalt, voinic și cam prostuț. 
HREAPCÎ, hrepci, s.f. O greblă mică din lemn cu dinți mai mari și rari atașată 
la coasă care ajuta așezarea în polog a firelor de cereale. 
       HUCI       = pădure tânără, neîngrijită, intervenție umană, rară. 
HUCI, s.f. Tărâțele care rămân la fundul putinei cu borș. Huște. 
HUET = vuiet, zgomot, gălăgie nedeslușită. 
HUDIȚÎ, hudiți, s.f. Ulicioară din sate. 
HULUBE, s.f. Două bucăți de lemn curbate puse la crucea căruței de un cal, de 
care sunt legate hamurile. 
I. 
IȚÎ, ițe, s.f. dispozitiv la stative format din două vergele (furcei), între care sunt 
așezate vertical ațe din bumbac prin care trec firele de urzeală. 
J.  
JĂRDIE, jordie= nuiaua care cade la îndemână pentru pedepsire. 
   JÂNTIȚĂ = produsul dulce de după fierberea zerului rezultat după caș. 
L. 
       LAINIC           = petrecăreț cu măsură, comunicativ, apropiat. 
LĂICER, lăicere, s.n. Covor țărănesc țesut din lână cu o multitudine de motive 
florale și geometrice, cu largă paletă de culori obținute din plante. 
LĂTUNOI, lătunoaie, s.n. Scândură lată, plană pe o parte și convexă pe alta, de 
la marginea unui buștean. 
LĂUT    = spălat pe cap, de obicei cu leșie (cenușă de coceni). 
LEICÎ, leici, s.f. Pâlnie. 
LETCÎ, letci, s.f. Unealtă manuală, la războiul de țesut. 
LIN, linuri, s.n. Vas din lemn format dintr-o masă și o gardină unde se zdrobesc 
strugurii și unde ravacul curge instantaneu. 
LOITRÎ, loitre, s.f. Părțile laterale ale unei căruțe, ca un fel de scară sprijinite 
pe osia roții. Era și drugul de la car. 
LOPĂȚÂCÎ, lopățâci, s.f. o bucată de lemn sub formă de lopată care servea la 
darea și scoaterea din cuptor a pâinii și colacilor. Bucățică de lemn plată cu 
găuri folosită la stative împreună cu cordenciul. 
       LOZNIȚĂ         = groapă acoperită cu împletitură de nuiele pe care se 
puneau la uscat prunele, să le ia fumul de la focul de dedesubt. 
LOZNIȚÎ, lozniți,= s.f. Leasă de nuiele pe care se afumă fructele(în special 
prune). 
M. 
MACAT, macaturi, s.n. Cuvertură. 
MĂLIGÎ, măligi, s.f. Mămăligă. 
MELIȚÎ, meliți, s.f. Unealtă de lemn cu o parte mobilă, cu ajutorul căreia se 
bătea și se curăța cânepa și inul de părțile lemnoase. 
MINDIR, mindiri, s.n. Saltea confecționată din sac de cânepă, umplută cu paie. 
MLAJÎ, s.f. Arbust cu ramuri flexibile, cenușii sau verzi, cu frunze ondulate, 
care crește pe malurile râurilor. Răchită, salcie galbenă. Din ea se 
confecționează coșuri, ciorpacuri (unealtă de pescuit), capcane. 
MOARI, s.f. Moari cu fasuli, borș cu fasole și cu varză, în care în loc de borș se 
pune zeamă de varză murată (moare). 
MUSTUIALÎ, mustuieli, s.f. Amestec de must de struguri cu ciorchini. 
MUSTUITOR, mustuitoari, s.n. Băț mai gros (de obicei din corn), care la un 
capăt are mai multe ramificații, folosit la zdrobire struguri. 
MUTELCĂ = piuliță mai mare, fierul din vârful unui băț. 
N. 
NĂTREȚ, s.n. Iarbă, lucernă și alte plante cosite și uscate pentru hrana 
animalelor, iarna. 
       NESFADNIC     = pașnic. 
NEVEDI, a vb.= Trecerea firelor urzelii prin spată și prin iță la stative, în 
războiul de țesut. 
M-NIERI, s.f. Miere de albine. 
M-NIROZNÎ, nirozni, s.f. Mirosuri plăcute, miresme. 
O.  
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OBADÎ, obezi, s.f. Lemn din frasin, ca un arc de cerc, care formează partea 
rotundă sun cerc de fier a unei roți la căruță. 
OBȘTE, obștii, s.f. organizare răzeșească. 
OCĂRÎ, vb. A mustra, a certa, a dojeni. 
OCHI, ochiu, . Organ al vederii. Muguri la vița de vie. 
       OCHINCĂ (opincă)= încălțăminte din piele de porc nerasă.
OLEACÎ, adj. Puțin, nițel. Olecuțî, (dim). 
OLOI, s.n. Ulei, untdelemn;vopsea de ulei. 
OPLEANCÎ, oplenci, s.f. Sanie din lemn cu proțap, de mărime potrivită, cu 
care un om putea aduce lemne uscate din pădure, opleana era despăr
tălpoiului de pomostină (platformă). 
OPUST, opusturi, s.n. Stăvilar, zăgaz; jgheab din lemn prin care se scurge apa 
dintr-un iaz. 
ORCIC, orcice, s.n. Bucată de lemn scurt, de obicei din frasin, prins la inima 
căruței, la capetele căruia se agață hamul cailor. 
ORT, s.m. Monedă veche care era un sfert dintr-un leu vechi. A dat ortu popii, 
a murit, i s-a pus moneda pe piept. 
P. 
      PALMAC    = măsură cu palma cu îndoirea degetului mare, 40 cm.
PANER, paneri, s.n. Coș din mlajă și mâner deasupra. 
PARAVAN, paravane, s.n. O încăpere din spatele casei de înăl
PĂTAȘCÎ, pătășci, s.f. Platformă din scânduri mai înaltă pe care cânta fanfara 
la hore și nunți;legătură din drugi peste căruță, la cărat fân. 
PÂRLOAGI, pârloage, s.f. Bucată de teren nelucrată. 
PIARJÎ, perjî, s.f. = Prună. 
       PORUMBAR      = Construcție trapezoidală pe stâ
porților unde se creșteau porumbei. Există și un arboret spinos pe la margini de 
tarlale unde se ascund păsări și animale sălbatice. 
POSLETI, s.m. Rachiu de proastă calitate. 
POVIRLÎ, s.f. = Gem din prune fără adaos de zahăr. 
PRĂJÂNÎ, prăjâni, s.f. Unitate de măsură pentru lungimi 
egală cu aprox. 1,8 ari. 56 prăjini= 1 ha. 
      PRĂJINĂ    = unitate de suprafață (56 de ari); instrument de măsură; de 
lovire. 
PROSTIRE, prostiri, s.f. cearșaf. Îndobitocire, tâmpire, înșelare.
PUTINEI = 1.cofăel din lemn pentru borș; 2. Cilindru din lemn pentru bătut 
smântâna să iasă untul.3. Recipient mic din lemn pt. băuturi.
R. 
RAGILÎ, ragile, s.f. Scândură prevăzută cu dinți lungi de fier pentru a se trage 
inul și cânepa melițate, și înlătura părțile lemnoase. 
RĂDIU, rădiuri, s.n. Pâlc de pădure tânără; mai încoace,paji
       RĂPĂGUȘ        = derdeluș, delușor lunecos. 
RĂSTOACÎ, răstoaci, s.f. Loc cu apă puțină, la noi foarte accidentat, cu 
alunecări de pământ. 
RÂPCÎ, râpci, s.f. Corzi uscate de la curățatul viei. Râpcui vb. A strânge râpca.
S. 
       SĂRBUȘCĂ        = hrana săracului, zer + făină sau/și  boabe de porumb.
       SÂIALĂ             = sfială, prudență, bună creștere. 
SCĂCIȚĂ, scăcițe, s.f. Vas din lemn scobit, căuș, unde se zdrobea usturoiul 
pentru mujdei. 
SCRIPEȚI = piese rotunde pe ax care permit o derulare ușoară.
      SPOROVĂIALĂ    = convorbire lungă, nu totdeauna folositoare.
STANDOALÎ, standoale, s.f. Coșar pentru porumb. 
STATIVE, s.f. Război de țesut. 
       STÂNJEN           = măsură, aprox.2,30 m. din nuia lungă.
SUL, suluri, s.n. Cilindru de lemn la stative care se rotește în jurul axei sale, 
servind la înfășurarea urzelii și a țesăturii. 
SUVEICA = instrument pentru introducerea firelor între spată 
fel de cartuș scobit la mijloc unde se introduce țevia cu fir. 
Ș. 
ȘALĂ/tindă/ hol/…= camera despărțitoare dintre 2 odăi,cu ușă.
ȘARAMPOI, s.m. Stâlpi din lemn folosiți la garduri și la poduri.
ȘTIUBEI, știubeie, s.n. Un buștean din tei sau salcie
depozitarea cerealelor. Un buștean scobit, fără fund, cu un grilaj din lemn, 
folosit la curățirea știuleților de boabe, cu ajutorul unui chilug din lemn.
T. 
TALANGÂ, talănci, s.f. Clopot metalic turtit (tablă), mai mare, legat la gâtul 
oilor și vitelor să fie ușor găsite în pădure. 
TĂLCHICI, tălchig, s.n. Piesă la stative care trage ițele ca un fel de pedale din 
lemn. 
TÂRN, târnuri, s.n. Măturoi făcut din crengi subțiri de sânger sau corn.
      TINCHEȘTE   = suferă de (boală) dar și lipsă de liniște personală.
         TOCMAGI, tocmag, s.m. Tăiței de casă, fierți în lapte.
TRAISTÎ, trăiști= s.f. Un sac mai mic cu baieră țesut din cânepă sau lână.
TROC, trocuri, s.n. O covată mai mare pentru plămădit, pentru spălat rufe, sau 
alte întrebuințări. În troacă li se dădea hrana la porci. 
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ște în jurul axei sale, 

SUVEICA = instrument pentru introducerea firelor între spată și locul bătut, un 

ȘALĂ/tindă/ hol/…= camera despărțitoare dintre 2 odăi,cu ușă. 
ȘARAMPOI, s.m. Stâlpi din lemn folosiți la garduri și la poduri. 
ȘTIUBEI, știubeie, s.n. Un buștean din tei sau salcie scobit folosit la 

ștean scobit, fără fund, cu un grilaj din lemn, 
țirea știuleților de boabe, cu ajutorul unui chilug din lemn. 

TALANGÂ, talănci, s.f. Clopot metalic turtit (tablă), mai mare, legat la gâtul 
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TROC, trocuri, s.n. O covată mai mare pentru plămădit, pentru spălat rufe, sau 

Ț. 
 ȚAMBAL= pianul purtător al muzicantului, platformă portabilă cu mai multe 
coarde lovite cu bețișoare. Era pianul moldovenilor
ȚOI, țoiuri,= măsuri pentru rachiu, 50 și 100 ml.
ȚUHAL, țuhali, s.m. Sac mai mare țesut din cânepă sau iută.
U.        
URIC    = document vechi, cu pecete din ceară ro
V. 
VATALĂ, vătale, s.f.= Piesă mobilă la războiul de 
La vatale= la munca cea mai grea și de răspundere.
VĂLĂTUC, vălătuci, s.m.= Lut amestecat cu paie care se folosea la construirea 
pereților caselor pe o structură din lemn=păruială (pari).
VÂRTELNIȚÎ, vârtelnițe, s.f. Unealtă din lemn, cu patru brațe ce se învârtesc 
în jurul unui ax cu ajutorul căreia se depănau firele de lână,
VRANÎ, vrăni, s.f. Cep mai mare din lemn și gaură situate deasupra butoiului 
pentru vin. 
Z. 
    ZĂMNIC, zămnice, s.n.  Un bordei săpat în pământ care nu avea pere
făcuți din piatră, unde se păstrau legumele pentru iarnă. Beci.
 ZÂGHIRI,a        = a tulbura, a ameți. 
ZDRĂNGĂNEI, -ele = diverse obiecte care laolaltă fac 
 ZGÂNDĂRI,a    = a întărâta; a umbla la o rană. 
ZGHERĂT, ZGHERA= a răcni plângând de durere; a ocărî.
ZGORGHIN, e  = trandafir sălbatic, măceș, cu fructele alun
excepție pentru răceli, gripă, temperatură. 
ZORCĂIALĂ = de la zoaie, rămășițe neconsumabile după pregătirea 
alimentelor. Cearta puternică cu invective era zorcăială. Urma bătaia.
     În contemporaneitate, marea majoritate a cuvintelo
uz, odată cu obiectele definite și înlocuite cu importuri lingvistice cu schimbări 
de sensuri. 
    „Limba veche și-nțeleaptă” a trecutului în accentuată dispariție prefigurează 
acea unitate de limbă și comunicare impusă de globali
acea nouă cultură existențială. 
 

Personalități  bârlădene

George   Tutoveanu
1872 -  1957 

 
 

Prof.  Vasile CÂRCOTĂ 

      Îm urmă cu 148 de ani, la data de 20 noiembrie, s
născut în cartierul Podeni al orașului
Ionescu.  

e la vârsta de 26 ani (1898) când era institutor la 
Fălticeni, și-a semnat produc
Tutoveanu acesta devenindu-

anul 1950, orașul Bârlad, era reședința județului Tutova de 
unde și-a inspirat numele. La vârsta pre
bunicii paterni în satul Sălceni, din comuna Pochidia.
primară o urmează la instituția privată, Robu.Urmează cursurile 
gimnaziale la Clasul Real Codreanu din localitate. Cele 
secundare, le urmează la București, la
institutori. Este repartizat la absolvire în ora
unde la cerere va funcționa în orașele Oltenița, Focșani și 
Fălticeni, și din 1903 a venit și a rămas în orașul natal.

    Prima poezie și o epigramă, le-a publicat în ziaru
Paloda, la vârsta de 15 ani. În crea
influențat de curentul maiorescian (semănătorist).

    Ca adolescent, eu l-am cunoscut când dânsul avea varsta 
senectuții. Prima lui soție, Zoe G. Frasin, a decedat în anul 

D
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1940. Cea de a doua, Eugenia, mi-a fost profesoară de limba 
română.În câteva situații a înlocuit-o la clasă. Soacra mea, 
absolventă a Școlii Normale de conducătoare de grădinițe din 
București, repartizată la absolvire în orașul Bârlad, l-a cunoscut 
ca viceprimar (1925), amabil și plin de solicitudine pentru cea 
care a primit și funcția de directoare a Căminului de copii 
orfani. Cum Instituția era în subordinea Primăriei și frecventele 
probleme administrative (hrana pentru copii, combustibilii, 
încadrarea personalului administrativ etc), i-au dovedit tinerei  
educatoare că  spiritul organizatoric și bonomia viceprimarului, 
îi erau trăsături definitorii! 

   În perioada anilor 1928 – 1931, când marele istoric Nicolae 
Iorga era Prim-ministru, G. Tutoveanu a primit funcția de  
Prefect  al județului Tutova. Și în această responsabilitate își 
relevă trăsăturile de om cu judecată limpede și altruism. Ampla 
relatare pe care a scris-o prof. Gh. Gh, Condurache din Iași, 
evocând anul 1928 când era elev în clasa a IV-a a Școlii din 
Costești, este găzduită de volumul PERSONALITĂȚI…300 
LA NUMĂR de Ion N. Oprea (pag.1039). Citindu-i 
compunerea scrisă după o excursie în lunca Bârladului, se 
adresează învățătorului “acest copil trebuie să învețe mai 
departe”.  Învățătorul îi relevă situația familială a copilului 
(tata- invalid de război, cinci copii el fiind al treilea, pământ 
agricol puțin …nu sunt șanse să continuie învățătura). Prefectul 
urcă copilul în automobil, și merg la părinții care erau la prășit 
porumbul. Din discuția cu familia, află că pensia invalidului i-a 
fost reținută de Primărie. Tatăl și copilul sunt luați în automobil 
și merg la Primărie. Tata își primește pensia, copilui începe 
pregătirea admiterii la Seminar. Este respins la vizita medicală 
și dă examen la liceu.A urmat liceul și facultatea pe cheltuiala 
statului. La rândul său, și-a spijinit surioara și fratele mai mici 
decât dânsul, să facă studiile liceale și universitare!! Sora este 
profesoara de limba română  și fratele sculptor, ambii 
domiciliați în Iași.  

   Un domeniu important în care scriitorul s-a afirmat pregnant, 
a fost viața culturală. În anul 1902, la Fălticeni, împreună cu 
Artur Gorovei – folclorist, I Rossignar –medic, Dion Zaharescu 
și N. Stan, au înființat cenaclul literar CULTURA. Activitatea 
specifică se desfășura în locuința sa. 

    În anul 1903, se transferă la Bârlad. Împreună cu Liga 
studenților tutoveni, hotărăște inființarea Bibliotecii publice 
orășenești, la locuința sa, cu cărți oferite gratis de către 
populație. Ia parte, la nivel național la constituirea Societății 
Scriitorilor – azi Uniunea Scriitorilor din România. 

   La 1 mai 1915, impreună cu Tudor Pamfile- folclorist și 
Toma Chiricuță – preot, înființează Academia Bârlădeană. Și 
astăzi este o emblemă cultural - literară a urbei. Când 
filantropul Stroe S. Belloescu, definitivează construcția Casei 
Naționale,(în toamna anului 1909) cele 300 de volume ale 

bibliotecii orășenești  sunt trasferate și au constituit baza de 
pornire a bibliotecii publice de azi. Casa Națională era folosită 
de multe instituții ale timpului. Menționăm Corul Armonia 
desprins din Filarmonica locală, pinacoteca și artefacte 
arheologice care au devenit premisa înființării muzeului local 
în anul 1914, locul de desfășurare a conferințelor publice dar și 
sediul Academiei Bârlădene. 

   George Tutoveanu a înființat de-a lungul timpului mai multe 
reviste culturale locale. Câteva exemple: Scrisul nostru, Cuget 
clar,Vocea Tutovei, Lumina ș.a. G.G. Ursu, își amintește că la 
vârsta de 15 ani, poetul îl antrena la editarea revistelor! 

    În viața privată a fost confruntat cu situații neobișuit de 
grele. În anul 1917, la vârsta de numai 17 ani a murit fiica 
Cordelia, de tifos exantematic.A fost îngrijită de poetul 
V.Voiculescu care era medic militar în oraș. În anul 1940, îi 
moare soția (poetă) Zoe G.Frasin. Instaurarea regimului de 
sorginte sovietică, face ca activitatea Academiei să se mute la 
domiciliul său, fără a mai avea aderența cunoscută a tineretului! 

   Creația sa poetică a fost publicată în șapte volume.Volumul 
Albastru a fost publicat în anul 1902 șI reeditat de trei ori (anii 
1910, 1914, 1918). În anul 1919 publică Balada, în 1924 are 
publicate două volume :Patria și Tinereță. În anul 1938 a 
publicat volumul Sonete.În anul 1968, Ion Popescu – Sireteanu, 
a publicat un volum din lirica lui Tutoveanu, intitulat Versuri. 
Academia Bârlădeană a scos în ediție anastatică, volumul 
Albastru.(anul 2000). 

   Poetul G. Tutoveanu a decedat la 18 august înainte de a 
împlini 85 de ani. Pe 20 august, 1957, în car tras de boi și un 
cortegiu funerar impresionant, a fost dus la cimitirul 
Eternitatea, alături de fiică și soție. Pe piatra tombală sunt 
scrise versurile: 

                                    Când va suna  și pentru mine, 
                                    Din turla veche clopotul de aramă, 
                                    Și voi porni spre zările senine 
                                    Și pe cer se mai stinge o stea, 
                                    Să mă cuprinzi cu dragoste de mamă 
                                    La sânul tău cel cald, Moldova mea ! 
 Vestea tristă a decesului poetului, a fost consemnată de mai 
multe publicatii din țară. Mai puțin de presa locală “Steagul 
roșu” din Bârlad. Ion N. Oprea, redactor, amintește că abia la 
26 oct. 1957, ziarul a reprodus articolul lui C. Ciopraga apărut 
în numărul 9 al publicației Iașiul literar, alături de poza în 
chenar negru a poetului ! Aprecierea lui C.D.Zeletin este o 
bună oglindire a realității:“După moartea lui G, Tutoveanu 
(1957), Bârladul bolșevizat devenind cumplit de ostil minimei 
tradiții și libertăți intelectuale, activitatea Academiei Bârlădene 
s-a mutat discret la București, unde lumea era mai amestecată și 
mai heterogenă, ceea ce făcea posibilă o viață literară firavă, 
dar liberă cât de cât, în măsura în care se putea săvârși secret 
sau chiar discret. Spaima comunismului perfid și brutal se 
simțea bineînțeles și aici, însă disimularea întâlnirilor se putea 
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realiza mai lesne.” Erau mulți bărlădemi stabilițI în Capitală, 
unii foști membri ai acestui organism cultural, care îi antrenau 
și pe alții, la dezbateri literare sau din alt domeniu cultural ( 
pictură, grafică, sculptură etc.)  

   În anul 1972, în calitatea mea de Președinte al Comitetului de 
Cultură al  Municipiului Bârlad, am organizat la data de 20 
noiembrie, Centenarul nașterii lui G.Tutoveau. Au participat 
membrii celor două Cenacluri literare – Al. Vlahu
prof. C.  Clisu și Mihail  Sadoveanu  al clubului IRB coordonat 
de Chiriac Samoilă . De asemenea a participat  
scriitori ieșeni, delegați ai Filialei Uniunii Scriitorilor. Firesc, s
a evocat printre altele și Academia Bârlădeană, iar prof. Clisu a 
afirmat că  cenaclurile  bârlădene sunt continuatoarele   
organizației ctitorită la 1 mai 1915!  

   Academia Bârlădeană are azi un sediu propriu, confortabil, 
înzestrat cu o bibliotecă enormă realizată în bună parte din 
donații, mijloace moderne pentru proiecții, numeroase  tablouri 
pictate, mobilier îndestulător și confortabil. Are și o bibliotecă 
în limba franceză. Membrii săi francofoni și fracofili editează o 
publicație în limba franceză. Trimestrial, se editează revista 
care poartă numele acestei Societăți cultural-literare.

Administrația municipală a dat numele poetului George 
Tutoveanu, ca semn de prețuire, la două instituții 
cultură a sindicatelor și Școlii generale nr. 11. La intrarea  
principală in școală s-a plasat statuta bust a poetului sculptată 
de Dorin Filichi. 

 Bibliografie 
     Ion N.Oprea,  Personalități..300 la număr. Opera Omnia Dicționar  2017
     Școala bârlădeană  decembrie 1972 
     Monografia municipiului Bârlad   1974 
     Bârladul odinioară și astăzi volumul I 1979 
    Bârladul odinioară și asăzi  volumul II 1980 
    Bârladul odinioară și astăzi   volumul III 1984 
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Eminescu - stări de umilință trăite cu 
demnitate 

  
        Eminescu nu a avut o viață colorată în roz, trăirile lui 
au fost mai mult interioare. Și-a trăit umilin
demnitate.  

e cunoaște mai puțin partea sumbră, mai dureroasă a 
vieții sale, poetul parcurgând uneori momente, stări și 
frustrări dureroase, care i-au marcat existen

peste ele cu demnitate, cu înțelegere și cu discreț
și cu umor. Apropiindu-se ziua lui de naștere la mijloc de 
ianuarie, mi-am propus ca din viața lui să decupez scene mai 
puțin cunoscute publicului larg, care ilustrează umilința prin 
care a trecut de-alungul vieții lui atât de scurtă. Pent
autentice, am descris scenele din viața lui sub formă de dialog:
1. Hamal în port la Giurgiu 
Interlocutor: Dumneata susții c-ai fost intim cu Mihai 
Eminescu? 

S
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țin cunoscute publicului larg, care ilustrează umilința prin 
ții lui atât de scurtă. Pentru a fi mai 

ța lui sub formă de dialog: 

ai fost intim cu Mihai 

Caragiale: De pe la 1866-1867. Mă 
Caragiale care dădea reprezentații cu trupa la Giurgiu. N
sufleor. Am plecat în port să vedem de vom găsi vreunul cu 
știință de carte. În port am găsit unul care știa să citească.
Interlocutor: Hamal? 
Caragiale: Hamal, însă nu căra grâu. M
mai mare mila. În picioare avea numai ni
albaștri, iar pe corp numai un sacou scurt de materie ordinară. 
Nici cămașe, nici ciorapi. Acela era Mihai Eminescu. Iorgu 
Caragiale l-a tocmit sufleor. Era băiat foarte de
Poate prea deștept. După ce s-au terminat reprezenta
Giurgiu am plecat la București, unde Eminescu a fost angajat 
ca sufleor la Teatrul Național și a început să scrie poezii…
2. Eminescu sufleor 
Interlocutor: În strada Domnița Anastasia din București locuia 
familia Flectenmacher, care redigea o revistă 
muzicală…Dumneta doamnă l-ai cunoscut pe Eminescu?
Artista: Cum să nu. A fost sufleor la Teatru. Un tânăr cu părul 
lung și cu mustățile rase. 
Interlocutor: Așa se purta? 
Actriță: Da. La Cernăuți în Bucovina, a avut haz…Eu er
trupa lui Pascaly. Eminescu, sufleorul, umbla cu ni
rupte, în niște haine..vai de lume. L
directorul. I-a văzut ghetele rupte: Să
dat 50 de lei. Să-mi vii diseară cu haine 
întoarse seara Eminescu, Pascaly îl luă la scut: Ai cumpărat 
ghete și haine? Unde sunt? 
Poetul îi arătă operele complete ale lui Goethe 
le. Astea sunt! 
3. La CafeneauaOteteleșteanu 
„La Cafeneaua Oteteleșteanu din București venea multă lume: 
samsari, dar și poeți, actori, pictori, muzicanți. Venea adesea și 
Eminescu. Îl priveam de la masa mea. Citea gazete nem
râdea singur. Apoi scotea bucăți de hârtie curată , scria și 
râdea…” 
4. La Grădina Waldemar 
„Stau la o masă în grădina Waldemar.
de metri îl văd pe Eminescu. Era îmbrăcat cu căma
cu o jachetă pe d-asupra, cu pantaloni, dar în papuci. Îl dureau 
picioarele. A început să râdă. Ce faci, dragă R.?
Bine, Mihai! De ce râdeai? „ Uite ce e
fost la via lui Ion Creangă de lângă Ia
vin!” Și s-a pus pe râs de nu-l mai puteai opri…
5. La magazia de mărfuri a CFR-ului din Boto
Un Șef de gară: 
- L-ai cunoscut pe Eminescu? 
-Da. Eram Șef de Gară la Botoșani. 
-Pe ce timp? 
-Al boalei lui, după ce se întorsese din străinătate. Într
pomenesc cu el în biroul meu de la gară.
-Bună ziua, domnule șef! 
-Bună ziua, domnule Eminescu! 
El se așeză pe scaun și după oarecare ezitare îmi zice:
-Te rog ceva, domnule șef. 
-Sunt la dispoziția dumneavoastră cu orice. Cu totul.
-Atunci am să te rog să-mi dai voie să dorm noaptea în salonul 
de rezervă al gării. 
-Cu cea mai mare plăcere, Domnule Eminescu!
-Și s-a mutat? 
-S-a mutat. 
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-Cu bagaje? 
Bagaj? Hainele de pe el. Nenorocitul n-avea bagaj. Era boem, 
în toată puterea cuvântului. El banii de marți nu-i păstra până 
miercuri, nici când lucra la „România Liberă”. 
-Și cum a petrecut la gară? 
-Ziua umbla prin Botoșani, iar noaptea venea și se culca la 
gară. Într-o noapte a venit mai cu chef și a umplut cu noroi tot. 
-Paguba? 
- Enormă! 
-Și ce-ai făcut? 
-Nimic. Și-a cerut iertare. A plecat trist. Pe seară a venit iar la 
mine. 
-Domnule șef, am să te rog ceva: Ai o magazie de mărfuri. Să-
mi dai cheia magaziei căci vreau să dorm acolo noaptea. Te 
rog. E cu putință? Altfel o să dorm pe câmp! 
-Păi în magazie nu e pat, nu e saltea… 
-Nu-mi trebuie. Dorm pe saci. 
I-am dat cheia. Bietul de el: era în noaptea Crăciunului. 
Eminescu întins pe sacii plini de făină s-a culcat cu pălăria sa 
moale pe cap…pe când afară copiii începuseră să 
cânte:„Sculați boieri mari/C-au venit colindători”… 
6. Cu ghetele cusute cu sârmă 
„Doctorul Hochmann locuia cu Eminescu pe Strada Știrbei 
Vodă. Mi-a povestit printre altele: Eminescu avea o ladă mare 
cu cărți manuscripte. L-am văzut într-o dimineață răsfoind 
autori germani. Stătea toată ziua în casă citind. I se rupseseră 
ghetele în așa hal încât nu mai putea ieși din casă pe stradă. 
Privește- mi-a zis- Ghetele erau rupte rău. Poți să faci ceva? Le 
lipești cu clei? Nu!-i-am răspuns, și am luat ditr-o ladă niște 
sârmă subțire. Făceam găuri în talpă, apoi strângeam întocmai 
cum fac cârpacii. Eminescu se uita la mine cu atenție și 
zâmbea. Se așeză apoi pe un scaun și trase cu frică mai întâi 
gheata din dreapta apoi pe cea din stânga. ”Mulțumesc , 
domnule Hochmann!”. Apoi ne-am pus pe râs care nu se mai 
isprăvea și am ieșit împreună în oraș… 
7. Un moment de criză 
„Eram secretar de redacție la Timpul, îmi spune domnul R. cu 
care vorbeam despre Eminescu. Tocmai citeam revista politică 
ce dete poetul pentru ziar. Începutul era bun, însă pe la mijloc 
nu mai înțelegeam nimic. Dădea calcule algebrice, dar la sfârșit 
revenea la subiect. Eu, ca secretar de redacție, m-am apucat și 
am corectat, scoțând afară aberațiile. S-a publicat așa. Vine însă 
Eminescu furios cu o gazetă în mână: „Ce-i asta, domnule? Mi 
l-ai stricat. Cum ți-ai permis! Te-mpușc!” Și Eminescu scoate 
un revorver și-l îndreaptă spre mine, M-am ascuns după un 
scaun apoi am fugit afară. „Poetul a tras?” „Nu!” Când ne-am 
întânlit peste ceva timp la redacție a râs. „Cum credeai bre, că 
te-mpușc?! Uite revorverul. E gol.” Apoi a râs o grămadă…A 
doua zi a fost internat la Caritatea, că domnul Chibici, la care 
ședea, nu-l mai putea ține în frâu. Într-o noapte luă o birje și s-a 
dus la Șosea. A început să tragă focuri în aer, de speria lumea. 
Poliția a pus mâna pe el…” 
8. La ospiciu 
Interlocutor: Domnule R., l-ați văzut pe Eminescu la Caritatea? 
-Da. A fost cu Dionisie Miron, coleg de la Timpul, la Institutul 
de boli nervoase, din strada Plantelor. Avea camera lui. 
-Cum v-a primit? 
-Foarte bine. Era liniștit și vorbea rațional. 
-Cum era îmbrăcat? 

-Cu halat și papuci. Ne-a întrebat despre colegii din 
redacție…La un moment dat însă intră în cameră un bolnav și 
începu să-i scuture la ureche o cutie cu chibrituri. Eminescu s-a 
înfuriat și a fugit după el să-l bată. Au intervenit oamenii de 
serviciu și i-au despărțit. A trebuit să-i puie în cămașa de 
forță…Noi am plecat de-acolo plângând.” 
9. La România Liberă 
„După ce Eminescu a fost atins de cruda boală, a plecat însoțit 
de doi prieteni în Italia. Acolo se mai înzdrăvenise. 
-Dar unde s-a declanșat nebunia? 
-La baie. Nu vroia să mai iasă din baie. Credea că e pe țărmul 
mării. Când s-a întors din Italia arăta binișor, raționa, dar se 
cufunda în visuri. A fost angajat la România Liberă cu 200 lei 
pe lună, ca să-i dea de ajutor. 
-Scria? 
-Politică, nu! Mai mult articole de sociologie, literatură. 
Începuse să plagieze, inconștient… Îl văd pe Eminescu, spunea 
Teleor, stând la masă și scriind toată ziua pe file de hârtie litere 
asiriene și haldee. Scris frumos, aproape caligrafic. Domnul 
Pătrașcu, casier la Junimea, îi aținea drumul și-i dădea bani, pe 
care poetul îi cheltuia în aceeași zi cu prietenii. El nu lăsa pe 
nimeni să plătească când mâncau sau beau cu el. După oarecare 
timp punea capul între mâini și începea să cânte doine din 
Ardeal, câte-o oră întreagă. Ardelenii, aflați la masă cu el, 
plângeau cu lacrimi.” 
Sunt multiple scenele de umilință pe care le-a îndurat poetul cu 
stoicism, eu n-am făcut decât să arăt câteva secvențe din viața 
omului Eminescu. Cei care i-ai răstălmăcit viața poate au 
exagerat, dar ceva adevăr rămâne în toate aceste scene. 
 
CONTRADICȚIILE PERSONALITĂȚII EMINESCIENE  
 
A fost Eminescu o personalitate contradictorie? Iată o întrebare 
care a preocupat pe aproape toți eminescologii, de la începuturi 
până astăzi. Primul semnal de alarmă l-au tras contemporanii 
lui, fie prieteni, fie detractori. 
Ion Slavici, cel care l-a cunoscut încă de la Viena, ni-l prezintă 
drept un om sănătos, încrezător în viață, dar și dezgustat, 
plictisit, melancolic, nepotrivindu-se cu lumea din jur. Mite 
Kremnitz e mai întâi dezamăgită de inteligența și aspectul fizic, 
pentru ca apoi să emită judecăți opuse. Pătimașul Anghel 
Demetrescu și-l amintea de la Berlin sănătos, bine clădit, bea 
vin, fără a se îmbăta, citea sau dormea mult. Chibici sublinia 
viața dezordonată cu violențe în limbaj. Ieronim Barițiu s-a 
speriat când poetul pe la 1870-1871 a lăudat fapta de sinucidere 
a unui tânăr student. N. Gane, într-o scrisoare către Maiorescu, 
îl sfătuia pe magistru să nu-l mai laude pe poet, deoarece lauda 
l-ar face încrezut, nemai suportând nici un fel de critică. 
De mic nu i-a plăcut școala și totuși nimeni nu a studiat mai 
înverșunat ca el. Fugind de la școală, la atențiune căpăta note 
proaste, părând indisciplinat. Era superstițios, se temea de 
stafii, avea chiar friguri din cauza lor în copilărie, pentru ca mai 
târziu să conteste dumnezeirea și să nege violent religia, deși a 
recunoscut utilitatea ei într-un stat natural. Râdea zgomotos la 
comedii, deși Ștefanelli l-a văzut sorbind cu atenție 
spectacolele. Trăia din lipsuri, însă era mândru și nu cerea la 
nimeni, se mulțumea cu puțin. N. Densușianu la Sibiu în 1866 
l-a întâlnit zdrențăros și cu toate acestea zâmbea întruna „ca și 
când întreaga lume era a lui.” A colindat lumea „ca o haimana 
sănătoasă” (Călinescu). A fost văzut lucrând ca hamal în port. 
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(D: Teleor) Anghel Demetrescu s-a ciocnit de „egoismul” 
„înfumurarea” lui Eminescu, însă Ștefanelli își amintea că 
oricine făcea cunoștință cu el „ținea la dânsul ca la un vechi 
prieten”. A avut prietenii durabile. „Strivitor ca superioritate 
intelectuală”(Slavici), n-a făcut niciodată caz de 
cultura lui; publicitatea îi era indiferentă, alții îi smulgeau 
manuscrisul din mână, deși Panu sau Gane știau că Eminescu 
se socotea cel mai mare poet al vremii. Adâncit în gânduri, 
neatent la ce se discuta în jur, vesel și trist, nu plângea și nu se 
plângea niciodată, dar figura mamei i-a trezit înduio
mai adâncă. Eminescu, cel ce i se părea lui Slavici un 
nesentimental, îi scria fratelui Șerban despre o tulburătoare 
iubire pentru Veronica Micle: „Chipul ei nu-mi dă răgaz să 
studiez și pace. E divinitatea Elenei lui Menelaus, cobor
pământ, ca să mă tortureze.” A fost gelos și egoist în dragoste, 
fericit și generos, mărturisind că n-a iubit decât o singură dată. 
Un alt critic îl considera incapabil de iubire, impotent, narcisist, 
iar Caragiale- veșnic înamorat și sărac. 
De altfel Caragiale l-a surprins cu cel mai bun portret format 
din dublete: „vesel și trist, comunicativ și ursuz, blând și aspru, 
mulțumindu-se cu nimic și nemulțumit totdeauna de toate, aici 
de o abstinență de pustnic, aici apoi lacom de plăcerile vieții. 
Fugind de oameni și căutându-i. nepăsător ca un bătrân stoic 
iritabil ca o fată nervoasă. Ciudată amestecătură!
pentru artist, nenorocită pentru om.!” 
 
 

Eseu la vreme de pandemie
(primavara anului 2020) 

 

Prof. dr. Doina GRIGORAŞ (consilier şcolar
Colegiul ”D. Cantemir” Hu

 

S-au închis şcolile. E pandemie de coronavirus
(covid 19). Am senzaţia că e o panică indusă. Unii spun că
pentru implementarea tehnologiei 5G. S-au dat deja 8 
ordonanțe militare în 4 săptămâni. 

Mă simt norocoasă că sunt într-un mediu natural, că 
pot face escapade în pădure, că, de jur imprejur sunt copaci 
înfloriți, lalele, narcise, zambile. 

E un moment de interiorizare, autocunoaştere, medita
rugăciune, ieșire din timpul profan și intrare într

Noi experimentăm, în viaţa fizică, ceea ce numim 
„bine” şi „rău”, „fericire” şi „nefericire”, „bucurie” şi „durere” 
– şi toate celelalte stări pe care conştiinţa noastră limitată ne 
face să le definim ca „dualitate” în vieţile noastre.

Totuşi, atunci când gradul nostru de conştientizare 
creşte, începem să vedem totul ca pe o Singură Energie, care se 
manifestă, pur şi simplu, în forme diferite. Pentru 
exemplificare, să folosim dualitatea aparentă „fierbinte”
„rece”. De multe ori, vedem aceste stări ca două lucruri diferite 
– chiar „opuse” –dar, dacă le privim de la distanţă, vom vedea 
că ele sunt, pur şi simplu, grade diferite ale ACELUIAŞI lucru 
(pe care îl numim temperatură). După ce înţelegem acest lucru, 
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Eseu la vreme de pandemie 

(consilier şcolar, psiholog) 
Colegiul ”D. Cantemir” Huși, Vaslui 
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Noi experimentăm, în viaţa fizică, ceea ce numim 
„bine” şi „rău”, „fericire” şi „nefericire”, „bucurie” şi „durere” 

şi toate celelalte stări pe care conştiinţa noastră limitată ne 
face să le definim ca „dualitate” în vieţile noastre. 

tunci când gradul nostru de conştientizare 
creşte, începem să vedem totul ca pe o Singură Energie, care se 
manifestă, pur şi simplu, în forme diferite. Pentru 
exemplificare, să folosim dualitatea aparentă „fierbinte”–

i ca două lucruri diferite 
dar, dacă le privim de la distanţă, vom vedea 

că ele sunt, pur şi simplu, grade diferite ale ACELUIAŞI lucru 
). După ce înţelegem acest lucru, 

nu mai condamnăm nimic, ştim că Divinita
grade diferite. Răspândind energia noastră pozitivă peste toate 
circumstanţele şi evenimentele, experienţa pe care o avem cu 
privire la acele circumstanţe/evenimente se schimbă. Nu mai 
„suferim” – deşi am putea avea încă dureri (fizice sa
sufleteşti). 

Cea mai mare iluzie a omului este credinţa că el 
poate să schimbe condiţiile exterioare. Noi putem doar să 
ne schimbăm pe noi, să ne şlefuim atitudinile, să ne 
modificăm reacţiile şi să încercăm să nu exprimăm emoţiile 
negative pe care le simţim. Universul este perfect aşa cum 
este.  

Tu eşti singurul care trebuie să se schimbe! Nicio 
soluţie nu este posibilă, înainte de a ne schimba noi. 
Lucrând asupra stărilor noastre interioare şi asupra 
calităţii gândurilor şi emoţiilor noastre, înfometân
unele şi nutrindu-le pe altele, vom putea modifica nu numai 
atitudinea noastră, ci implicit și relaţia cu evenimentele 
cotidiene din lumea exterioară, precum şi natura acestora.

În lumea evenimentelor, în lumea polarită
poți găsi soluții, niciodată. Soluția nu se află pe același plan 
cu problema. Soluția vine de deasupra, de sus, și nu din 
timp! Trebuie să știi cum să intri în lumea soluțiilor. Când 
îți elevezi Ființa, tot ce părea a fi nebulos devine clar, iar 
problemele ce păreau de nedepășit, ca niște munți, se 
transformă în simple denivelări. 
 

Sunt momente în care simţi că mergi înaintea timpului. 
Atunci poţi să influenţezi evenimentele şi să le domini ca un 
rege. Sunt momente în care timpul te ia pe sus ca o avalanşă şi 
atunci doar priveşti uimit ce se întâmplă fără să poţi face ceva. 
Atunci te simţi ca un copil sau, uneori, ca un cerşetor. O 
metaforă mai bună e următoarea: a fi călare pe timp sau a fi sub 
copitele timpului. 

De multe ori inconştienţa se asociază cu răutatea. Văd 
asta mai ales la cei lipsiţi de empatie adică cei care nu se pot 
identifica emoţional şi cognitiv cu o altă persoană (nu se pot 
pune în locul ei). La scară macro-socială asta se asociază cu 
agresivitatea, terorismul, egoismul feroce şi mândria. Altfel 
cum s-ar putea declanşa războaiele? Dacă ţi
victime ai mai putea să le ucizi? Dacă ai simţi empatic durerea 
şi disperarea lor ai mai putea să fii violent? Atunci te
le îmbrăţişezi ca să le alungi supărarea şi durerea. Le
casă, medicamente şi le-ai pune un film comedie pentru a le re
aduce zâmbetul și dorința de viață.  

Intre Iisus propavăduitorul iubirii (”Iubeşte pe 
aproapele tău ca pe tine însuți”) și Hitler care a inventat gazarea 
oamenilor e o diferență atât de mare încât te intrebi 
putut trăi pe aceeasi planetă. Această diferen
existe între oameni. Între un artist rafinat 
e o mare diferență de percepție a valorilor. S
educația face diferența. Într-o anumită măsură e adevăra
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Atunci poţi să influenţezi evenimentele şi să le domini ca un 
rege. Sunt momente în care timpul te ia pe sus ca o avalanşă şi 

veşti uimit ce se întâmplă fără să poţi face ceva. 
Atunci te simţi ca un copil sau, uneori, ca un cerşetor. O 
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oamenii sunt tributari în primul rând moștenirii genetice, apoi 
mediului şi educației. Am văzut un copil care chinuia păsări. 
Nimeni nu l-a învățat să facă asta dar el găsea satisfacție în 
această acțiune. Același copil fura și vorbea foarte urât cu 
persoanele în vârstă. M-am întrebat în ce masură educaţia putea 
atenua aceste trăsături și mai ales cum trebuia facută această 
educație. Desigur, pentru aceste suflete ne-evoluate se poate 
face un gen de dresaj cu recompense și pedepse și, în felul 
acesta, obții niște reacții bazate pe reflexe condiționate (cum se 
procedează și cu animalele la circ, de pildă). Când face ceva 
bun îi dai o recompensă și când greșește, fie nu-i dai nimic, fie 
îi dai o pedeapsă. 

Omenirea, în ansamblul ei, a copilărit destul. Am trăit 
timp de secole într-o lume fascinată de obiecte materiale, avere, 
putere, ca niște copii care nu se pot desprinde de jucăriile lor și 
se bat pentru ele, ne-știind că peste câțiva ani, jucăriile vor sta 
prăfuite în pod, iar ei vor decoperi lucruri noi precum 
cunoasterea, iubirea, clădirea viitorului. 

Cu alte cuvinte focusul este tot pe interior. Este 
important ca noi să fim mai întâi, iar manifestarea a ceea ce 
suntem, va apărea negreșit. Exteriorul este o reflexie a 
interiorului.  

„Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” spunea Iisus. 
Oameni contemporani cu noi, cum ar fi Mahatma Gandhi, a 
spus: „Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. Hew 
Len spunea cu fiecare ocazie: „Este în tine. Șterge, elimină 
programul gunoi din tine și el va dispărea de peste tot din jurul 
tău”. Iar David R. Hawkins spunea: „Noi schimbăm lumea, nu 
prin ceea ce facem sau spunem, ci ca o consecință a ceea ce 
am devenit”. 

Oare nu aspiraţia către Dumnezeu e secretul nostru cel 
mai mare (aşa de mare încât nici noi nu-l ştim la nivel conştient 
atât de adânc e înrădăcinat în noi!), dorinţa noastră cea mai 
fierbinte, dorul nostru cel mai înalt? Oamenii sunt setaţi să 
păstreze ceea ce e agreabil dar nu aşa fucționează viața. Suntem 
într-o călătorie a polarității unde și cele bune și cele rele 
contribuie la scopul nostru cel mai înalt! 

Am fost o adolescentă care iubea muzica, poezia, arta, 
filosofia şi care credea în oameni ca fiinţe homo sapiens adică 
inteligenti, buni, sensibili, generoşi. Una după alta au venit, de-
a lungul timpului, o mulţime de dovezi că oamenii sunt în mare 
proporţie, instinctuali și destul de înrudiți cu animalele (din 
păcate). 

Mă simt uneori ca o flacără care a sărit dintr-un foc 
superb și strălucitor iar ea, rătăcită, simte că se va răci. Dorește 
măcar o altă scânteie care să-i amintească de focul acela cald și 
luminos. Vreau să mă contopesc iar cu întregul din care „am 
sărit”, să nu mai simt incompletitudinea. În lumea asta 

înşelătoare, ba te simţi rege, ba te simţi cerşetor şi nimic nu e 
stabil, totul îţi scapă printre degete. 

Tânjesc după acel ÎNTREG, în care să mă simt 
întreagă, completă, puternică, atotcuprinzătoare, atotştiutoare și 
care poate dărui oricât oricui. 

Mereu am fost fascinată de jocul contrariilor din 
această lume, motorul mişcării, al timpului, al naşterii și al 
morţii. Majoritatea oamenilor se identifică doar cu corpul lor 
fizic, nebănuind esența nemuririi. În plus, genul acesta de om 
de tip materialist nu are nici un respect pentru întelepciune sau 
pentru oamenii geniali. Îi consideră slabi, pămpălăi şi fie îi 
ignoră fie profită de bunătatea lor, fie îi calcă în picioare pur şi 
simplu. Mulți se întreabă de ce oamenii aflaţi la putere nu fac 
dreptate. Păi să vedem! La putere ajung mulți dintre cei corupți, 
fără bun simț, orgolioși, dubioși, care sunt împătimiți după 
bani, în stare de a minți, a fi ipocriți, a trăda și care vor să 
domine cu orice preț. Dorința de putere face casă bună cu forța 
armată, egocentrismul, nepăsarea față de cei slabi (supuşii, 
poporul). Mulți cred că puterea n-are nici un haz fără abuzul de 
putere. Într-o țară se întamplă ca și într-o familie. Când mama 
spune că trebuie mâncare, haine, caiete, detergent s.a, tatăl care 
are banii (puterea) vrea să bea, să fumeze, să se simtă bine și, în 
lipsa argumentelor bate cu pumnul în masă, ridică tonul, dă 
palme și se impune cu forța. Așa e și în cazul guvernului și 
chiar la nivel mondial. Dreptatea e un fel de simulacru, praf în 
ochi pentru naivi. E nevoie de o masă critică de oameni 
cumsecade pemtru a produce o schimbare. Dar să lăsăm polica 
deoparte! 

Într-o zi, doar privind la o alee şerpuită, am izbucnit în 
plâns… E ciudat cum anumite forme trezesc în noi doruri, 
năzuințe de frumos, de bine, de valori înalte… Ce greu 
accesează latura noastră conștientă simboluri și amintiri din 
subconștient! Plânsul era un strigăt împotriva meschinariilor. 

„Ştiu că nu știu nimic!” Așa zicea Socrate iar azi așa 
mă simt! Mă simt obosită de viață. Nu mai am entuziasm, 
idealuri pentru care să lupt şi am un sentiment de zădărnicie! 

Cineva spunea că minţile strălucite îi infurie pe proşti. 
Ei simt o invidie ucigătoare care-i împing la atacuri perfide. 

Îmi plac filmele romantice pentru că mă fac să 
regăsesc romantismul în mine (îl trezesc într-un fel), îmi place 
să văd acte de bunătate fiindcă ele trezesc bunătatea din mine, 
lucruri frumoase care aduc frumuseţea mea la suprafaţă, 
oamenii cu credinţe în idealuri şi valori înalte pentru că îmi 
potenţează propria ţinută etică şi valorică. De aceea arta e 
foarte valoroasă. Ea te purifică, te înalţă, te face compasiv. 

Simt ce a spus Platon în „Banchetul” că, după ce 
iubeşti mai multe corpuri frumoase, te îndrăgostești și aspiri 
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către Frumuseţea însăși. El a numit-o ideea de frumuseţe, alţii 
vorbesc de arhetipuri sau valori. Oricum le-am spune, ele se 
înalţă deasupra realităţii materiale palide, mereu 
nesatisfăcătoare. 

Gândul este o forță puternică și un instrument creator, 
căruia multă lume îi conferă puţină atenție - sau îl abandonează 
în fața oricărei ameninţări reale a siguranței sau stabilității. 

Intuiţia noastră discerne automat energia oricărei 
persoane din jurul nostru. Orice fiinţă vie aste alcătuită din 
energie, iar această energie conţine informaţii. Corpul fizic ne 
este înconjurat de un câmp de energie, care este atât un centru 
de purificare energetică, cât şi un sistem de percepţie, deosebit 
de sensibil. Comunicăm în permanenţă cu tot ceea ce ne 
înconjoară – cu energia mai vastă a universului şi cu conştiinţa 
altor creaturi vii. Câmpul nostru energetic le transmite mesaje 
altor oameni şi primeşte mesaje de la aceştia, iar aceste mesaje 
interne şi externe formează amprente energetice, pe care 
intuiţia noastră le recepţionează.   

În Conversaţii cu Dumnezeu, ni se spune că „durerea” 
este un fenomen obiectiv, în timp ce „suferinţa”, este rezultatul 
a ceea ce gândim despre durere. Suferinţa apare atunci când 
gândim că „durerea noastră nu ar trebui să se întâmple. Că e un 
lucru greşit. Că este nedrept etc”. Cu toate acestea, atunci când 
ne acceptăm durerea ca Expresia Perfectă a Perfecţiunii însăşi 
(aşa cum ar putea-o simţi o femeie în chinurile facerii), 
suferinţa noastră se disipează şi se dizolvă. Durerea poate să 
rămână, dar suferinţa dispare. 

Să fim atenţi la ceea ce copilul din noi încearcă să ne 
spună. Să nu ne ruşinăm şi să nu-l înfricoşăm, deoarece se 
simte singur şi abia dacă se face auzit. Să-l lăsăm să ia din când 
în când frâiele existenţei noastre. Acest copil din noi spune că 
nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Să-l facem să se simtă iubit din 
nou. Să-i facem pe plac – chiar dacă asta ar însemna să 
acţionăm într-un fel neobişnuit, chiar dacă ne-ar face să părem 
nebuni în ochii altora. Amintiţi-vă că înţelepciunea oamenilor 
este nebunie în faţa lui Dumnezeu.(Biblia) Dacă ascultăm 
copilul pe care îl purtăm în suflet, ochii ne vor străluci încă o 
dată. Dacă nu pierdem legătura cu acest copil, nu vom pierde 
nici contactul cu viaţa. „Minciuna, fofilarea, văicăreala şi fuga 
de responsabilitate reprezintă stigmatele, semnele  unui om care 
a căzut în imoralitate şi sciziune, ale omului care a uitat scopul 
propriei existenţe. Omul e dator să îşi învingă nedesăvârşirea 
sa. Adevărata deosebire dintre oameni nu depinde de avere, 
convingere sau rasă. Este o diferenţă de stare a Fiinţei. Este o 
diferenţă psihologică, verticală şi evolutivă, de nivel. Tocmai 
din acest motiv, ea poate fi depăşită doar printr-o schimbare 
radicală a modului în care gândim şi simtim.” (Şcoala zeilor) 
Fizicianul W. Heisenberg (1901-1976), laureat al premiului 
Nobel, prea bine afirma: „Prima înghiţitură din paharul 
ştiinţelor te face ateu. La fundul paharului însă, te aşteaptă 
Dumnezeu”. 

Nu există nimic din ceea ce un om poate întâmpina 
sau dintr-un eveniment posibil, care să nu fi trecut mai 
întâi, conştient sau inconştient, prin Fiinţa sau psihicul lui 

înainte de a-l ajunge. Lumea este conectată la emoţiile, 
pasiunile şi gândurile noastre. Ele constituie centura de 
siguranţă care leagă lumea exterioară de cea lăuntrică. 
Dacă ne controlăm emoţiile, gândurile şi tot ceea ce simţim 
şi experimentăm la un moment dat, adică dacă ne 
controlăm stările, putem trece la cârma existenţei noastre şi 
putem stabili direcţia destinului nostru. 

Tot ce este important  în viaţa unui om, este 
invizibil: iubirea, adevărul, sinceritatea, onestitatea, 
prietenia, loialitatea.Toate acestea ne apropie de 
sacralitate.Nu obosi niciodată să aştepţi, pentru că ziua cea 
mai frumoasă a vietii tale poate veni mâine! Poartă-te 
precum copacii care aşteaptă primăvara ca să se umple de 
frunze şi flori! 

Umorul erodează marginile ascuţite ale disconfortului 
şi anxietăţii existenţiale, este un remediu împotriva crispării, un 
mod de a fi demn şi curajos, în condiţii sociale adverse. Simţul 
umorului nu se predă tristeţii, este energia vieţii debordante, 
ţine pericolul la distanţă, utilizează simbolul, este o afirmare a 
sinelui care e mai presus de circumstanţe. Menţine conştiinţa 
trează şi contracarează tragedia, relativizează lucrurile, 
aplanează conflictele, dizolvă agresivitatea şi aparenţa gravitate 
a situaţiei, denotă forţa interioara. Râsul e o formă sănătoasă de 
contact uman ce restaurează legături periclitate. E un exerciţiu 
de luciditate.  

Avem nevoie să nu mai căutăm aprobare şi validare de 
la oamenii care nu ne împărtşesc viziunea. Oamenii ne judecă, 
de obicei, ţelurile, în funcţie de capacitatea lor de a se vedea pe 
ei înşişi, făcând acele lucruri. Dacă nu pot face conexiunea, vor 
crede că nici voi nu o puteţi face – indiferent de cât de bună şi 
de potrivită ar fi acţiunea respectivă, pentru voi. Nu cereţi 
sfatul cuiva căruia nu îi place să meargă cu cortul, în legătură 
cu echipamentul pe care ar trebui să îl cumpăraţi. (Jenifer 
Hoffman) Împărtăşiţi ce aveţi de împărtăşit, doar atunci când 
simţiţi că e bine să o faceţi şi când aveţi audienţa potrivită. 

Faptul că vrem ca toţi oamenii să se poarte la fel, să fie 
previzibili, să aibă aceleasi valori, şi altele asemenea, denota 
incapacitatea noastră de a înţelege complexitatea şi de a ne 
conecta la realitate aşa cum e ea nu cum am vrea să fie. 
Diversitatea fiinţelor, unicitatea persoanelor, faptul că oamenii 
au de învăţat de la viaţă lecţii diferite, face ca totul să fie 
interesant, unic, irepetabil, divin. 

 Adevărata libertate se referă la libertatea interioară, la 
ieşirea de sub identificarea cu sistemele noastre de convingeri, 
cu credinţele noastre, cu dogmele pe care le-am validat. 
Libertatea este, în ultimă instanţă, o chestiune de experimentare 
directă a propriei fiinţe, de cunoaştere directă a ceea ce suntem. 
Atunci când ştim ceea ce suntem, nu din cărţi şi din doctrine, ci 
din propria noastră experienţă, nu mai putem fi controlaţi, nici 
manipulaţi prin intermediul emoţiilor noastre, al fricilor, al 
credinţelor noastre. Nu mai putem fi păcăliţi cu rolurile pe care 
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le-am jucat, căci ştim că sunt doar adevăruri parţiale, iar 
adevărata noastră natură nu poate fi îngrădită. 

 

Crucificatorul 

 

Nela RADU 

        ”…El începu să-i facă jocul, fericit că-i pomenise numele.
        - Bine, am să vin, lasă-mă să mă apropii de tine!
         - Nu, nu-mi dă voie Crucificatorul! Regulile lui sunt 
stricte, pentru că lumea în care mă duce, pare la început 
înspăimântătoare, apoi puțin câte puțin, ”vezi” liniștea. Spune
mi, Adrian, tu ai văzut vreodată liniștea? 
        - Nu…nu cred! 
         - Dac-ai ști cât de frumoasă este! Îți amintești poveștile 
din copilărie? Așa e liniștea: un amestec de ”Albă ca Zăpada”, 
”Cenușăreasa”, zâne și prințese. Doar că ea, în loc de prinț și 
coroană, are aripi de înger. Liniștea nu spune niciodată nimic, 
doar te privește adânc și zâmbește. O parte din zâmbetul ei 
pătrunde în sufletul tău și încet, încet, visele și fantasmele fac 
horă în jurul trecutului. Eu îmi doresc mai mult ca orice 
zâmbetul liniștii. 
        - Dar Tea,..realitatea la adăpostul fericirii e lini
         - Realitatea? Realitatea e goana de a fi mereu altfel: mai 
frumos, mai bogat. Câți oameni vor să fie mai buni? Nu, 
Adrian, pe mine realitatea m-a durut îngrozitor, pentru că n
făcut decât să mă lovească. M-a chinuit îndepărtându
de ceea ce mi-a fost drag și lovind cu piciorul în lucrurile pe 
care le clădeam cu atâta migală. 
        - Pentru că ai fost singură, Tea. Acum suntem împreună.
         - Nu. Tu vei fi mereu cu o altă femeie 
frumuseții tale. Atâta vreme cât voi fi lângă tine, voi stârni 
invidie, ura și se va naște alt Crucificator, iar eu cred că unul 
este prea destul. 
        Adrian era uimit, căci Tea era pentru o clipă lucidă.
        Ea continuă: 
        - Datorită ție am aflat că în mine trăiesc două ființe. Una e 
plină de durere, cealaltă de ură și eu nu pot lupta cu niciuna. N
am fost o luptătoare, Adrian și Dumnezeu m-
viața e dată pentru a lupta. M-au învins patima 
Spune lumii că n-o urăsc și să nu-mi poarte pică! Am fost un 
biet suflet care-ajuns în viața asta printr-o greșeală a sorții. Nu 
mi-a reușit nimic, nici măcar capacitatea de a trece prin viață 
neștiută de nimeni. Și mai spune că am blestemat Crucificatorul 
din clipa în care a apărut. Poate că, îi va fi mai u
moartă decât vie. 
        Mi-am pierdut mințile, când am luat-o pe 
adăugă ea, așezând copilul pe pat. Dar mi-am dorit atât de mult 
un copil! 
        - Îl putem avea, iubita mea! Curând! spuse el, fericit că 
Tea era conștientă de identitatea sa. 
       - De ce nu vrei să accepți că eu sunt condamnată? De lume
de Dumnezeu... 
        - Tea, condamnarea ta va dura foarte puțin, atâta vreme cât 
legile țării prevăd o altă pedeapsă pentru… 
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Nela RADU - Huşi 
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Pentru că ai fost singură, Tea. Acum suntem împreună. 
Nu. Tu vei fi mereu cu o altă femeie și asta datorită 
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eu cred că unul 

Adrian era uimit, căci Tea era pentru o clipă lucidă. 

ție am aflat că în mine trăiesc două ființe. Una e 
și eu nu pot lupta cu niciuna. N-

-a pedepsit căci 
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mi poarte pică! Am fost un 
șeală a sorții. Nu 

șit nimic, nici măcar capacitatea de a trece prin viață 
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din clipa în care a apărut. Poate că, îi va fi mai ușor să mă ierte 
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Îl putem avea, iubita mea! Curând! spuse el, fericit că 

ți că eu sunt condamnată? De lume, 

țin, atâta vreme cât 

        - Pentru bolnavii mintali! încheie ea propozi
sunt bolnavă, dacă Crucificatorul se va întoarce?”
romanul ”Crucificatorul”) 
 

 
Despre o carte – Umbra fluturelui de abanos 
semnată de poeta Persida Rugu care îi aduce 
aminte recenzentului de fapte puse în studiu cu 
două decenii în urmă...literatură,  Al. Florin 

 

            Zilele trecute am primit de la poeta Persida Rugu 
volumul “Umbra fluturelui de abanos “, apărut la Editura 
“Avalon “, Cluj Napoca, 2020, cu următoarea dedica
Familiei Titina, Al. Florin și Ionuț Țene, omagiile autoarei, ss 
Persida Rugu“, având o copertă sugestivă, simbolizând cele 
două părți ale unei perechi de fluturi, din mitologia unirii 
contrastelor, semnată de Conf. univ. dr. Adrian Rauca, membru 
U.A.P. Iar pe ultima copertă se află un text de Mircea Muthu ce 
analizează succint, în retrospectiva “
anterioare în care fixează prezenta carte.

   Poeta Persida Rugu, cuprinsă în genera
criticul Adrian Țion, într-o recentă carte, membră a Uniunii 
Scriitorilor,( mă gândeam să nu mai scriu această eviden
deoarece opera unui scriitor, nu face parte dintr
și cum zicea mai demult Gabriel Liiceanu, “dintr
practic opera face parte din literatura română), este la a 14 
carte, incluzând și câteva reeditări, fiind caracterizată de mine, 
cu mulți ani în urmă, “poetă a sentimentelor profunde, trăite și 
văzute prin “lentila concavă” a metaforei cu tendin
filosofică”. 

               Cartea, apărută în condi
tipografice de excepție, pe măsura conținutului ei, este 
structurată în trei cicluri, intitulate: “Pentru o schi
Lângă același pod “și “Umbra fluturelui de abanos “, 
constituindu-se în adevărate artizanaturi lirice, cu esen
baroc, turnate în metale nobile, arse în cuptorul sufletului 
pentru a devenii fine porțelanuri străvezii, în coagulare cu 
lemnul de esență tare, abanosul, simbol al trăiniciei.

  Așa cum obișnuiesc, analiza, întotdeauna, o încep de la 
simbolistica titlului pentru a înțelege intențiile autorului, a 
descoperii capătul firului roșu. La acest volum capătul firului 
este și începutul, este un cerc perfect care se închide într
“ostrov de râu lunar “(Spații cu menhire ) și se deschide 
“printre arborii somnului “(Seară de august ). După cum 
observați cercul este perfect, eul poetei le
mioritic dar, cu aparat livresc și intelectualist, ca într
perpetuum mobile. 

             Și acum, să explicăm titlul. Umbra este o proiecție 
bidimensională a obiectului opac, iar fluturele, ca 
Lepidopterele, sunt de remarcat pentru ciclul lor de via
neobișnuit, cu un stadiu larvar de omidă, un stadiu inactiv de 
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Pentru bolnavii mintali! încheie ea propoziția. Și dacă nu 
sunt bolnavă, dacă Crucificatorul se va întoarce?”  (fragment din 

Umbra fluturelui de abanos – 
semnată de poeta Persida Rugu care îi aduce 
aminte recenzentului de fapte puse în studiu cu 
două decenii în urmă...literatură,  Al. Florin Țene 

Jurn. Ion OPREA - Iaşi 

Zilele trecute am primit de la poeta Persida Rugu 
volumul “Umbra fluturelui de abanos “, apărut la Editura 
“Avalon “, Cluj Napoca, 2020, cu următoarea dedicație: “Onor 
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pupă și o metamorfoză spectaculoasă într-o formă familiară de 
adult cu aripi colorate. Deoarece cele mai multe specii zboară 
ziua, atrag de regulă atenția. Poeta, tocmai, asta dore
atragă atenția asupra culorii acestuia, fiindcă este de abanos. 
Abanosul este un lemn greu, tare, de culoare neagră. Abanosul 
de cea mai bună calitate este foarte greu, aproape negru 
obținut doar din duramen. Se pune în antiteză, încă din titlul, 
fragilitatea fluturelui, culorile lui frumoase, dar efemere, în 
contrast cu durabilitatea lemnului negru al abanosului. Nu 
întâmplător poeta deschide volumul cu mottoul Lilianei 
Wouters din Bruxelles: „Sunt vie, iubesc, Deschid abis
tot eu cobor firesc, Și, când îmi pare că-n veci mă pierd, mă 
sting, Răstoarnă-se și piscul i-l ating. „ Fiindcă Persida Rugu î
traduce intențiile eului în lirică, o formă de coexistență literară 
și de elocvență estetică, un canal de contact cu
un stimulent estetic al unei energii creatoare infatigabile.

             Tematica și ideile celor trei cicluri de poeme, anunțate 
mai sus, se interferează prin continuitate, precum telescopul, 
fiind poezii filosofice, exaltând eul prototipistic, statornic în 
nesfârșita întocmire și desfacere a lumilor: “Viață! e plină 
lumea de taine de-azur/lumină în peștera vântoaselor/piatra de 
pe mormânt se ridică sub/ marea stelară/ Învierea de acum e 
pâinea noastră/ cea spre ființă“( Cântec pentru via
Rugu verifică în metafore comportarea eului, umplând urmele 
regulate de vers cu gânduri canonite de ritmul interior. Poezia e 
un soi de melodie interioară, de o puritate abstractă precum 
oglindirea feței în apa limpede a lui Narcis: “Te caut ș
mine/ lumină dăruită într-o dimineață de vară/ dublură a umbrei 
mele/ fără de umbra/ te caut/oglindă răsfrântă în apele 
cuvântului/ ești în sângele meu/ te caut/ flămândă de ființa 
ta/niciodată așteptată îndeajuns. “(Te caut ). 

          În esență, lirica Persidei Rugu este curat barocă, 
jurul unui lumini, umbre, univers, văzduh, carne, oase, sânge, 
spațiu, arbori, pod, a unei fapte, poeta împrăștie concentric, în 
cercuri de lărgime crescătoare, metafore prin care dore
explice imagistic, incifrând tot mai mult. Ea lucrează ca 
George Călinescu, pornind de la o temă, în principiu abstractă, 
pe care o înconjoară cu imagini, făcându-i un comentariu 
exhaustiv, care absoarbe toate direcțiile și relațiile posibile. 
Imaginile se ating, se interferează precum un năvod, 
corespunzând în principiul iniţial, care le desface 
pe rând cu simțul feminității, cu scopul de a releva legăturile 
oculte ale lumii, din care nu lipsește divinitatea: “ alte și alte 
porți se adâncesc între ape/ clădim tăcerea ca pe o arcă de foc/ 
străbatem pustiul/ lumea de ieri ne adastă/ Doamne/ până 
când“(Și dacă ).Descoperim un romantism echilibrat, poeta 
construind o lume convențională dintr-o realitate trăită, de vis 
ori gândită, închipuind cosmogonii în ver
construind forme ale atrabilarității. 

          Din ciclul al doilea al volumului răzbate până la cititor 
un țipăt al ideilor de plăcere elementară, precum în “ Veghea de 
veghe“, o admirație îngenunchiată față de “ ideea unirii cu/ 
Cerul/ și lumea se caută pe sine/ înveșnicindu-se“, unde scopul 
este o sugestie a fluidizării gândului în unirea cu universul, prin 
scurgerea infinită a materiei. Pretutindeni în versurile poetei 
descoperim o materie fluidă, până și în lucruri, dar mai ales în 
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o realitate trăită, de vis 

ori gândită, închipuind cosmogonii în versuri vibrante, 

Din ciclul al doilea al volumului răzbate până la cititor 
țipăt al ideilor de plăcere elementară, precum în “ Veghea de 

ție îngenunchiată față de “ ideea unirii cu/ 
se“, unde scopul 

este o sugestie a fluidizării gândului în unirea cu universul, prin 
scurgerea infinită a materiei. Pretutindeni în versurile poetei 

și în lucruri, dar mai ales în 

natură, iar spiritual vede un motiv de slăvire a vie
când “cuvintele sădesc eternități de-o clipă”.

           Ultimul ciclu din volum, care dă titlul căr
amintește de teoria învățată la fizică, că substanța mai grea cade 
la fundul apei și ridică nivelul cu masa substanței căzute. Acest 
fenomen l-am descoperit în totalul poemelor frisonate de 
“spaimele iscate din iubire. “(Monolog interior).Poemele sunt 
lumina de taină a Fiului Domnului, tăcerea ielelor, respira
care ține zidul neclintit, aburul oglinzilor uitate, sensibilitatea 
primigenă de mare ingenuitate, dilatată culturalice
spiritual poetei Persida Rugu, în a cărei poezie cântă teologal 
formele umanității și ale cosmosului, într
trage după sine prietena singurătății de nedespărțit,, lumina din 
lumina de omăt, surâsul singurătății, ochiul ascuns de anemone 
și opera lui Max Richter, a lui Luciano Bario, sinfonia ce urcă 
spre inefabil, fiindcă, spune poeta,” amintirea urcă în noi ca un 
bondar”. (Spații cu menhire ). 

               De-alungul vieții mele, am citit peste șase mii de cărți 
de poezie, și am scris, aproape, tot atâtea cronici, însă pot să 
spun că această carte semnată de Persida Rugu este cea care le 
depășește pe toate. Poezia aceasta face par
globmodern ce a apărut după evenimentele descătu
decembrie. Curent ce vine după postmoderni
erau incoerente, ne transmițând nimic, justificând că sunt 
absconse. Acest curent a fost teoretizat 
un studiu publicat cu două decenii în urmă în presa literară.

Istoria politică și militară a războiului 
României contra Rusiei Sovietice 22 iunie 

1941-23 august 1944

          Ediția a II-a,  revizuită și adaugată de autor: ge
Platon Chirnoagă, născut în comuna Poduri, jude
24octombrie 1894, mort la 29 martie 1974, avea 79 de ani, 
după capitularea Germaniei a fost internat în lagărul de la 
Gleisenbach de unde va fi eliberat în aprilie 1947, dar la 21 
februarie 1946 a fost judecat în lipsă și condamnat în baza legii 
312/1945, acuzat că a făcut pare din „guvernul fantomă” de la 
Viena în calitate de ministru de război, replică la guvernul 
instaurat în țară după 1945.  

Editura Carpații –Traian Popescu, Madrid

Lucrarea este închinată luptătorilor români care au 
apărat  independența și hotarele României, luptând
Rusiei Sovietice în  cel de al II-lea război mondial, determinată, 
spune autorul în introducerea  numită Lămurire, de fapul
anii  de după 1944 nu s-a tipărit și publicat nici o lucrare 
militară referitoare la evenimentele respective, fapt ce
ca în 1965, la două decenii de la încheierea celei de
conflagrații mondiale, la Ed. Carpații din Madrid să vadă 
lumina tiparului cartea Istoria Politică 
României contra Rusiei Sovietice
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ră, iar spiritual vede un motiv de slăvire a vieții, a oglinzii 
o clipă”. 

Ultimul ciclu din volum, care dă titlul cărții, îmi 
ște de teoria învățată la fizică, că substanța mai grea cade 

și ridică nivelul cu masa substanței căzute. Acest 
am descoperit în totalul poemelor frisonate de 

“spaimele iscate din iubire. “(Monolog interior).Poemele sunt 
lumina de taină a Fiului Domnului, tăcerea ielelor, respirația 

tit, aburul oglinzilor uitate, sensibilitatea 
primigenă de mare ingenuitate, dilatată culturalicește-iată 
spiritual poetei Persida Rugu, în a cărei poezie cântă teologal 

ții și ale cosmosului, într-o suflare vitală care 
ții de nedespărțit,, lumina din 
ții, ochiul ascuns de anemone 

și opera lui Max Richter, a lui Luciano Bario, sinfonia ce urcă 
spre inefabil, fiindcă, spune poeta,” amintirea urcă în noi ca un 

ții mele, am citit peste șase mii de cărți 
și am scris, aproape, tot atâtea cronici, însă pot să 

spun că această carte semnată de Persida Rugu este cea care le 
șește pe toate. Poezia aceasta face parte din noul curent 

globmodern ce a apărut după evenimentele descătușării din 
decembrie. Curent ce vine după postmoderniști a căror poezii 

țând nimic, justificând că sunt 
absconse. Acest curent a fost teoretizat și botezat de mine într-
un studiu publicat cu două decenii în urmă în presa literară. 

și militară a războiului 
României contra Rusiei Sovietice 22 iunie 

23 august 1944 

Jurn. Ion OPREA - Iaşi 

și adaugată de autor: general 
Platon Chirnoagă, născut în comuna Poduri, județul Bacău, la 
24octombrie 1894, mort la 29 martie 1974, avea 79 de ani, 
după capitularea Germaniei a fost internat în lagărul de la 
Gleisenbach de unde va fi eliberat în aprilie 1947, dar la 21 

și condamnat în baza legii 
312/1945, acuzat că a făcut pare din „guvernul fantomă” de la 
Viena în calitate de ministru de război, replică la guvernul 

Traian Popescu, Madrid-ESPANA  

Lucrarea este închinată luptătorilor români care au 
ța și hotarele României, luptând  în contra 

lea război mondial, determinată, 
numită Lămurire, de fapul  că în 

și publicat nici o lucrare 
militară referitoare la evenimentele respective, fapt ce  a făcut 
ca în 1965, la două decenii de la încheierea celei de-a doua 

ții mondiale, la Ed. Carpații din Madrid să vadă 
Istoria Politică și Militară a Răsboiului 

României contra Rusiei Sovietice, lucrare cu caracter 
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memorialistic și istoric, scrisă   de generalul  Platon Chirnoagă. 
În  ea, fără  să fi existat  o documntație plauzibilă capabilă 
să  descrie complet mersul războiului, lipsind și date , în 
special, despre  bătăliile de la Odesa și asupra operațiilor 
armatei a 6-a germane din  Basarabia. Totuși, cartea are meritul 
că aduce la cunoștința  publicului român din exil cauzele 
războiului și modul de desfășurare a lui, fără însă, cum spune 
autorul în introducere,  să fie  completă.   

          O a doua ediție, revizuită și adăugită de autor, va apărea 
după încă două decenii, în 1986, la aceeași editură. Ediția în 
cauză, ca urmare a găsirii de noi documente – vedeți anexele și 
bibliografia – cuprinde referiri  și la operațiile care lipseau, 
înscrise  într-un capitol adăugat, în care sunt descrise operațiile 
din Basarabia, fazele  cu distrugerea  armatei germane, sunt 
cuprinse luptele  din Moldova și Basarabia din august 1944, 
precum și cele de lângă  București între 24 și 27 august, deci 
după anunțarea armistrițiului.  Cartea, spune și presa,  are 
meritul de a fi prima lucrare în limba română care tratează acest 
subiect atât din punct de vedere istoric-militar, cât și din punct 
de vedere politic. Pentru descrierea operațiilor militare la care 
nu a participat în mod direct, autorul s-a folosit de memoriile 
marilor protagoniști ai operațiunilor militare, respectiv de 
lucrările tratând acest subiect și aparținând unor fețe implicate 
în fapte cum sunt mareșalul  Erich von Manstein, ale 
generalilor Hans Friessner, Hans Doerr și Wolfgang Pickert, 
precum și lucrările lui Andreas Hillgruber cu ajutorul  cărora 
descrie operațiile militare purtate de armata germană, împreună 
cu aliații români, italieni și maghiari, pe teritoriul Uniunii 
Sovietice între anii războiului, fapt pentru care le mulțumește. 
Aceleași cuvinte de mulțumire sunt adresate persoanelor  care 
vin cu amintirile personale. Pentru că o  bună parte din 
lucrare,  este dedicată istoriei Basarabiei, drepturilor românești 
asupra acestei provincii, plus asupra Bucovinei de nord și 
Ținutului Herța, ca și circumstanțelor politice interne și 
internaționale care au condus la ultimatumul sovietic din 27 
iunie 1940, și ulterior la pierderile teritoriale ale Cadrilaterului 
și Ardealului de Nord, în favoarea Bulgariei și Ungariei, 
autorul și editura, fără simpatie sau resentimente, descriu cu lux 
de amănunte greșelile politice care au condus la lovitura de stat 
de la 23 august 1944 și capitularea necondiționată a armatei 
române, subliniind cinismul aliaților occidentali care nu 
urmăreau decât să ofere România poftelor cotropitoare ale 
Uniunii Sovietice. „De aceia, la 2 aprilie generalul Wilson s’a 
adresat lui Maniu, căruia îi transmite aceleași condiții, pe cari 
le comunicase mai înainte Conducătorului român. Maniu n’a 
acceptat nici el propunerile făcute prin generalul Wilson, 
considerând că nu asigurau nici independența, nici frontierele 
și nici libertățile poporului român. Ca ajutor militar, Wilson 
propunea bombardamente puternice aeriene asupra populației, 
ca s’o revolte în contra lui Antonescu. Aceste bombardamente 
au început la 4 aprilie și au avut un efect exact contrar de cât 
cel scontat de occidentali. În locul simpatiei de care aceștia se 
bucurau, s’a ridicat un val de ură totală contra lor. ” 

       De asemenea, nu uită să sublinieze greșelile complotiștilor 
din jurul regelui, așa-zișii democrați în frunte cu Maniu:  „Iată 
de ce aliații occidentali n’au răspuns planului propus de Rege 
și de șefii opoziției române. Nu mai aveau nici un interes să 
răspundă. Acum știau că România nu va mai rezista, pentru că 

opoziția era dispusă să folosească ori ce fel de mijloace ca să 
fie sigură de răsturnarea lui Antonescu și deci nimic nu’i 
obliga să ofere sau să răspundă la cereri de armistițiu din 
partea opoziției române. Capitularea fără condiții pe care o 
ceruseră în repetate rânduri venea singură și sigur, provocată 
de acțiunea blocului opoziționist contra mareșalului 
Antonescu. Dacă acest bloc, în loc să se zbată cu atâta 
insistență pentru obținere unui răspuns, - când a văzut că acest 
răspuns nu vine – s-ar fi alăturat străduințelor Conducătorului 
statului și l’ar fi susținut cu toată autoritatea, România ar fi 
avut mai multe posibilități atât în rezistența pe front cât și 
pentru obținerea unui armistițiu semnat și cu condiții 
acceptabile. Atât rușii cât și anglo-americanii erau foarte 
grăbiți să termine răsboiul și o rezistență totală a poporului 
român, care ar fi obligat pe ruși să ducă un răsboiu de iarnă în 
Carpați și în Balcani nu le convenea de loc. O asemenea 
perspectivă i’ar fi îndemnat să acorde un armistițiu și nu să 
aștepte o capitulare. ” 

            Generalul  Platon Chirnoagă afirmă cu toată autoritatea 
militarului care a luptat din prima până în ultima zi a 
războiului, că existau și alte soluții militare și politice în afara 
capitulării necondiționate, citând  exemplul Finlandei: 
„Acordul de trei luni s’a prelungit în mod automat și a fost 
transformat într’o înțelegere asupra zonelor de influență în 
țările din sud-estul Europei. Aceste hotărâri ale anglo-
americanilor și rușilor nu erau cunoscute nici de guvernul 
român și nici de opoziție; dar se știa din telegramele 
generalului Wilson și din comunicările făcute de Cretzianu și 
Nanu că ni se cerea o capitulare fără condiții. Nu era deci 
nimic de făcut altceva decât să se întărească în poporul român, 
printr’o propagandă foarte activă, acea voință nestrămutată de 
a lupta și a opri inamicul acolo unde era, așa cum a fost 
pregătit soldatul de la Mărășești în anul 1917 din punct de 
vedere moral și material. Numai așa s’ar fi putut obține de la 
ruși un armistițiu acceptabil, cum în condiții identice l’au 
obținut finlandejii. Aceștia, când li s’a cerut de către 
occidentali să capituleze în fața Rusiei, s’au unit cu toții în 
jurul mareșalului Mannerheim, fără nici o deosebire de partid 
politic și astfel mergând până la cea mai înverșunată rezistență 
și-au salvat independența. ” 

    Autorul analizează lucid efortul uriaș făcut de armata română 
pentru a elibera teritoriile ocupate de sovietici, ca și cauzele 
înfrângerii acesteia:„Totalul pierderilor în oameni în acest 
răsboiu – între 22 iunie 1941 și 23 august 1944 – se ridică la 
cifra de 495.633. Aici trebue să mai adăogăm și prizonierii 
făcuți de ruși după 23 August 1944 în Moldova, Basarabia și 
Dobrogea, adică trupele cari au depus armele din ordinul 
Regelui Mihai, și cari n’au putut ajunge la timp în Muntenia, 
ceia ce face 624.740. Cu acest preț a plătit poporul român 
încercarea lui curajoasă și pe deplin întemeiată de a se salva 
de sub amenințarea stăpânirii Rusiei comuniste și de a apăra 
biserica creștină și civilizația occidentală de distrugerea pe 
care i-o pregătește această uriașă forță a întunericului. 
Încercarea lui n’a reușit.” 

            Nu uită să menționeze greșelile regelui și coaliției care a 
guvernat după lovitura de stat de la 23 august 1944: „Pentru ca 
această supunere să fie totală, i s’a impus poporului român să 
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întoarcă armele în contra Germaniei și să lupte alături d
armatele ruso-comuniste, când fiecare român 
terminarea răsboiului aceste armate care îi sunt du
rămânea stăpâne în România ca să dicteze legea totalitară 
tiranică a Moscovei. În acest răsboiu în contra Germaniei, 
armatele române au mai pierdut încă 170.000 de oameni, 
sacrificiu cu atât mai dureros, cu cât nu era făcut pentru 
salvarea României, ci, pentru subjugarea ei. ” 

               Extrem de critic la adresa regelui, nu uită să 
menționeze și greșelile acestuia, care i
abdicarea,vezi și Wichipedia:  

              „Când regele a înșelat pe mareșalul Antonescu 
chemându-l la Palat ca să discute asupra situației frontului și a 
încheierii unui armistițiu și acolo l-a arestat 
comuniștilor, și-a pregătit singur ceasul abdicării. O tragică 
înlănțuire de evenimente, trasată cu fierul roșu peste trupul 
neamului românesc, l-a împins inexorabil la potoul abdicării. 
Era legătura inevitabilă dintre cauză și efect. Tot ceia ce
făcut în ultimii trei ani și jumătate (23.08.1944 
decorarea întregului guvern Groza, apoi conflictul cu acela
guvern la primul semn din Occident și apelul către puterile 
occidentale, revenirea la o împăcare cu Groza, acceptarea 
condamnării lui Maniu, etc, etc, nu l-au putut salva de urmările 
pe care  fatal trebuia să le suporte. ” 

            Editată în 500 de exemplare în ziua de 23 august 1986, 
cu 366 de pagini, structurată pe 18 titluri, inclusiv anexele, 
bibliografia, chiar și tabla de materii, cartea lui Platon 
Chirnoagă de la Poduri-Bacău, dată fiind importa
firește, o editură  militară pentru împrospătare, ca să ajungă la 
câți mai mulți cititori români... 

 

Istorii, Comentarii, Miscelanea 
                                         I.N.Oprea 

Note de cititor 
 

Aurel CORDAŞ 

 Todeauna, dar absolut todeauna ceea ce scrie d
N. Oprea e foarte interesant . Fie că e creator, comentator, ori 
redactor venerabilul om de cultură stârneşte maxim de interes. 
,,Istorii, comentarii, miscelanea vol 22,, 
25.09.2020 demonstrează din nou, şi repet, că to
capacitatea d-lui I.N. Oprea  de a ne captiva când purcedem la 
citirea volumului şi pe dată ne vine în cap celebra zicere  
,,Carte frumoasă, cinste cui te-a scris,,. Cinste d
pentru tot ce a scris, a publicat  din todeauna. 

 Acest volum, din titlu ne avertizează  asupra 
conţinutului. ,,Miscelanea,, ne ajută să privim larg
puncte de vedere, realitatea de azi, viaţa de azi, curiozităţ
Istoria, politica şi opinia personală, pshiologia, sociologia, 
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și să lupte alături de 
comuniste, când fiecare român știa că după 

terminarea răsboiului aceste armate care îi sunt dușmane, vor 
rămânea stăpâne în România ca să dicteze legea totalitară și 
tiranică a Moscovei. În acest răsboiu în contra Germaniei, 

au mai pierdut încă 170.000 de oameni, 
sacrificiu cu atât mai dureros, cu cât nu era făcut pentru 

Extrem de critic la adresa regelui, nu uită să 
ționeze și greșelile acestuia, care i-au pregătit 

șelat pe mareșalul Antonescu 
ției frontului și a 

a arestat și l-a predat 
ur ceasul abdicării. O tragică 

țuire de evenimente, trasată cu fierul roșu peste trupul 
a împins inexorabil la potoul abdicării. 

și efect. Tot ceia ce-a mai 
te (23.08.1944 – 30.12.1947) 

decorarea întregului guvern Groza, apoi conflictul cu acelaș 
și apelul către puterile 

occidentale, revenirea la o împăcare cu Groza, acceptarea 
alva de urmările 

Editată în 500 de exemplare în ziua de 23 august 1986, 
cu 366 de pagini, structurată pe 18 titluri, inclusiv anexele, 

și tabla de materii, cartea lui Platon 
Bacău, dată fiind importața ei, așteaptă, 

, ca să ajungă la 

Istorii, Comentarii, Miscelanea – vol. 22 

Aurel CORDAŞ - Iaşi 

Todeauna, dar absolut todeauna ceea ce scrie d-l Ion 
, comentator, ori 

redactor venerabilul om de cultură stârneşte maxim de interes. 
,,Istorii, comentarii, miscelanea vol 22,, bun de tipar  
25.09.2020 demonstrează din nou, şi repet, că totdeauna,  

lui I.N. Oprea  de a ne captiva când purcedem la 
citirea volumului şi pe dată ne vine în cap celebra zicere  

a scris,,. Cinste d-ui Oprea  

Acest volum, din titlu ne avertizează  asupra 
privim larg, din multiple 

puncte de vedere, realitatea de azi, viaţa de azi, curiozităţile ei. 
inia personală, pshiologia, sociologia, 

etică,  beletristica au o frumoasă, interesantă clăditoare de 
suflet şi poate acţiune, ilustrare. 

 Doar citind din carte, să zicem , ,,Teoria geamurilor 
sparte,, simţim nevoia de a acţiona. Ne îmbogăţim psihologic, 
etic, social cu ideile dezvoltate în articol şi avem pe dată un 
imbold de a căuta, cerceta, acţiona, şi o dorinţă  de a contribui 
la mersul ascendant al civilizaţiei, al ordinii şi respectului atât 
faţă de ceea ce omenirea crează dar şi faţă de natură atât
minunată, a universului în care trăim 
teorie, izvorâtă din practică şi care ar trebui cunoscută de toţi, 
ar trebui  predată , afişată în esenţa ei
omenească. 

 Geamul spart, unul singur lăsat spart, gaura neag
incita la delăsare, dezordine, şi va fi urmat de alte spargeri ş
distrugeri. Faptele rele, fie ele mici, ignorate
timp se vor rostogoli ca zăpada avalanş
sufocând normalul, binele, legea progresului omenesc, 
fundamentele şi construcţia societăţii omeneşti.

 Oare câţi dintre noi avem des î
unot titani ai gândirii, ai ştiinţelor, romani sau stră
I.N. Oprea ne trimite, în mod captivant
reflectăm la, să zicem, N. Iorga, J.M. Elias, Berzelius, Faraday, 
Linus Paling. Toţi am auzit de spitalul Elias, dar ştim şi ceva 
despre cel care a făcut posibilă construcţia acestui spital ? 
Cunoaştem acest model de om , de filantrop J.M. Elias ?   

 Oricum, miscelanea aceasta
informaţii, opinii, curiozităţi, probleme de imediata actualitate 
e captivantă. Şi totuşi pentru a nu păcă
cuvinte, sărace faţă de  bogăţia culturală  cuprinsă în carte  doar 
se mai poate spune încă o dată  ,,Carte frumoasă, cinste
scris,,. 

Odă măriei sale, Sfinxul
 
 

                                         
      
       ,,Poarta Bucegilor’’, (oraşul Buşteni), ni s
acel glacial 28 noiembrie 2013 (zi în care, după cum se ştie, în 
fiecare an, deasupra Sfinxului românesc, Soarele creează o 
piramidă energetică) asaltată de  ceaţă şi de un vânt înspicat, 
supărător. 
Deloc încântaţi, dar nu dezarmaţi, împreună cu minunatul meu 
prieten,  profesorul Gheorghe Valerică Cimpoca, am pornit 
către Sfinx survolând  pădurea imensă 
pe care o ghiceam și pe ea înfrigurată. 
Cabina urca în zumzetul sacadat al rolelor ce o antrenau pe 
cablurile groase de oţel, plină de turişti. Cu to
temători, la ce ne așteaptă acolo sus pe pla
ca la un semnal magic, aproape de penultimul stâlp al 
telefericului am intrat, parcă, într-un alt fel de spaţiu. Cerul s
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etică,  beletristica au o frumoasă, interesantă clăditoare de 

, să zicem , ,,Teoria geamurilor 
sparte,, simţim nevoia de a acţiona. Ne îmbogăţim psihologic, 
etic, social cu ideile dezvoltate în articol şi avem pe dată un 
imbold de a căuta, cerceta, acţiona, şi o dorinţă  de a contribui 
la mersul ascendant al civilizaţiei, al ordinii şi respectului atât 
faţă de ceea ce omenirea crează dar şi faţă de natură atât de 
minunată, a universului în care trăim -  pământul. Această 
teorie, izvorâtă din practică şi care ar trebui cunoscută de toţi, 

a ei, în orice comunitat, e 

, unul singur lăsat spart, gaura neagră, 
incita la delăsare, dezordine, şi va fi urmat de alte spargeri şi 
distrugeri. Faptele rele, fie ele mici, ignorate, necorectate la 
timp se vor rostogoli ca zăpada avalanşei, mărindu-se şi 
sufocând normalul, binele, legea progresului omenesc, 

ii omeneşti. 

Oare câţi dintre noi avem des în memorie importanţa 
, ai ştiinţelor, romani sau străini ? Dar d-l 

n mod captivant, intelegent, să mai 
.M. Elias, Berzelius, Faraday, 

Linus Paling. Toţi am auzit de spitalul Elias, dar ştim şi ceva 
despre cel care a făcut posibilă construcţia acestui spital ? 
Cunoaştem acest model de om , de filantrop J.M. Elias ?    

Oricum, miscelanea aceasta, atât de bogată în 
, probleme de imediata actualitate 

e captivantă. Şi totuşi pentru a nu păcătui cu prea multe 
, sărace faţă de  bogăţia culturală  cuprinsă în carte  doar 

se mai poate spune încă o dată  ,,Carte frumoasă, cinste cui te-a 

Odă măriei sale, Sfinxul 

                  Ion Iancu VALE 

,,Poarta Bucegilor’’, (oraşul Buşteni), ni s-a ,,deschis,, în 
zi în care, după cum se ştie, în 

asupra Sfinxului românesc, Soarele creează o 
piramidă energetică) asaltată de  ceaţă şi de un vânt înspicat, 

Deloc încântaţi, dar nu dezarmaţi, împreună cu minunatul meu 
prieten,  profesorul Gheorghe Valerică Cimpoca, am pornit 

lând  pădurea imensă și înzăpezită de conifere, 
 

Cabina urca în zumzetul sacadat al rolelor ce o antrenau pe 
cablurile groase de oţel, plină de turişti. Cu toții ne gândeam 

șteaptă acolo sus pe platoul Bucegilor, când, 
ca la un semnal magic, aproape de penultimul stâlp al 

un alt fel de spaţiu. Cerul s-a 



 

        133133133133                                                                                                                                                                                                
       

 

luminat brusc și soarele a năvălit în interiorul cabinei printr
puzderie de săgeţi calde, binefăcătoare, producând în interiorul 
glacial, instantaneu, un murmur general de neaşteptată şi 
plăcută surpriză. 
Ieşind din staţia telecabinei, am pornit voiniceşte şi în linişte la 
drum, singurul zgomot care ne însoţea fiind , scârţâitul zăpezii
sub bocancii noştri. Înaintam fără grabă, dar eficient, 
muntenește, în pofida raniţelor ce le purtam în spinare. 
 La un moment dat am zărit cuşma dacică a Sfinxului, 
relevându-i-se în continuare, pas cu pas, pe măsură ce înaintam, 
profilu-i grav, hotărât și tainic.  
După ce am depăşit Babele, ne-am oprit, în sfârşit, la câţiva 
metri de megalitul impunător, misterios, controversat şi unic. 
Eram lîngă Sfinx și era cald, bine şi o pace ca de început de 
lume. Vântul adia aici, blând şi soarele dogorea ca vara, 
scânteind feeric în zăpada ce acoperea întinsurile, munţii 
văile, tronând majestuos din înaltul cerului imens, transparent 
si albastru. Mi-am scos fularul şi căciula năpădit de senzaţii 
vechi, râvâșitoare, (de om al muntelui şi prospector geolog, de 
poet născut, convins, şi loial) ce le credeam atrofiate de mediul 
nociv, otrăvitor al ,,civilizaţiei’’ citadine, în care rugineam de 
peste două decenii, şi care mă năpădeau, iarăşi, aproape fluide. 
Duhul Muntelui era din nou, cu mine şi în mine, 
în creierul şi în inima mea frumos, mândru, invincibil etern şi 
patern. 
Noi cei, veniţi din Cetatea Chindiei, am fost printre primii care
am ajuns la Sfinx, dar pe măsură ce timpul trecea se adunau tot 
mai mulţi oameni, veniţi de cine ştie unde, bărbaţi şi femei în 
vârstă, tineri  şi copii. Am văzut printre ei şi câţiva invalizi şi 
am admirat performanţa acestora de a fi ajuns in acest spa
Fiecare şi-a căutat un loc, s-a aşezat, s-a întins cu faţa in sus, 
ori pur şi simplu a rămas în picioare, contemplativi 
Fiecare privea spre Soare, spre acelaşi Soare pe care
de Timp, îl scrutează şi Sfinxul , fără contenire. 
Dar, mai ales, fiecare tăcea cu gândurile cu problemele si cu 
dorinţele lui. Se tăcea, ca intr-un templu sacru. 
Cineva îmi spunea că ,,O rugăciune adâncă înseamnă o tăcere 
adâncă’’. La un asemenea moment eram martor acum, în acest 
templu natural fără coloane, ziduri ori acoperiş şi în care 
nimeni nu vocifera, nimeni nu perora. 
Şi, Doamne, câtă diferenţă între fiestele de import, procesiunile 
sau demonstraţiile zgomotoase, impregnate de vulgarităţi, 
chiote, vaete şi lozinci ipocrite (cu care, cotidian, suntem 
bulversaţi din ce ce în ce mai des şi pe multiple căi) şi această 
odă, mută de adulație închinată sincer și cu  speranţă, 
deopotriva Creatorului, Soarelui şi  lui Sfinxului...
La plecare, într-un impuls de moment, am dislocat, de la baza 
magicului şi sfânt conglomerat, câteva, mici, fragmente de rocă 
(din care am dăruit şi tovarăşilor mei de drum). Un domn 
distins şi alb în cap, văzând acest lucru, m-a apostrofat zicându
mi cu reproş ,,Ce ar fi dacă ar proceda la fel, toţi, care vin pe 
aici...?”  
Nu am făcut nici o remarcă, am bâiguit doar, vinovat, câteva 
cuvinte neinteligibile şi pe loc am parafrazat, în gând, o ,,rugă
foarte cunoscută nouă, românilor: „Sfinxule, Măria Ta/ Te rog 
nu te supăra/ Dacă-ţi iau o piatră, ţie/Sacră pavază să
Cât trăiesc, şi-n veşnicie.!’’ 
Și sunt  sigur că Măria Sa, Sfinxul, nu s-a supărat pe mine.
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glacial, instantaneu, un murmur general de neaşteptată şi 

Ieşind din staţia telecabinei, am pornit voiniceşte şi în linişte la 
drum, singurul zgomot care ne însoţea fiind , scârţâitul zăpezii 

tam fără grabă, dar eficient, 
ște, în pofida raniţelor ce le purtam în spinare.  

dacică a Sfinxului, 
se în continuare, pas cu pas, pe măsură ce înaintam, 

am oprit, în sfârşit, la câţiva 
metri de megalitul impunător, misterios, controversat şi unic. 

și era cald, bine şi o pace ca de început de 
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am scos fularul şi căciula năpădit de senzaţii 
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peste două decenii, şi care mă năpădeau, iarăşi, aproape fluide.  
Duhul Muntelui era din nou, cu mine şi în mine, și îl simțeam 

a mea frumos, mândru, invincibil etern şi 

Noi cei, veniţi din Cetatea Chindiei, am fost printre primii care 
am ajuns la Sfinx, dar pe măsură ce timpul trecea se adunau tot 
mai mulţi oameni, veniţi de cine ştie unde, bărbaţi şi femei în 

ri  şi copii. Am văzut printre ei şi câţiva invalizi şi 
am admirat performanţa acestora de a fi ajuns in acest spațiu.  

a întins cu faţa in sus, 
pur şi simplu a rămas în picioare, contemplativi și rabdători. 

are, spre acelaşi Soare pe care, dincolo 
 

Dar, mai ales, fiecare tăcea cu gândurile cu problemele si cu 

ne adâncă înseamnă o tăcere 
adâncă’’. La un asemenea moment eram martor acum, în acest 
templu natural fără coloane, ziduri ori acoperiş şi în care 

Şi, Doamne, câtă diferenţă între fiestele de import, procesiunile  
demonstraţiile zgomotoase, impregnate de vulgarităţi, 

chiote, vaete şi lozinci ipocrite (cu care, cotidian, suntem 
bulversaţi din ce ce în ce mai des şi pe multiple căi) şi această 

ție închinată sincer și cu  speranţă, 
lui, Soarelui şi  lui Sfinxului... 

un impuls de moment, am dislocat, de la baza 
magicului şi sfânt conglomerat, câteva, mici, fragmente de rocă  
din care am dăruit şi tovarăşilor mei de drum). Un domn 

a apostrofat zicându-
mi cu reproş ,,Ce ar fi dacă ar proceda la fel, toţi, care vin pe 

Nu am făcut nici o remarcă, am bâiguit doar, vinovat, câteva  
cuvinte neinteligibile şi pe loc am parafrazat, în gând, o ,,rugă’’ 

„Sfinxule, Măria Ta/ Te rog 
ţi iau o piatră, ţie/Sacră pavază să-mi fie/ 

a supărat pe mine. 
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Casa părintească cade la pămînt;
Iarba verde creşte pe coperemînt
Paserea de noapte geme fără seamă;

Cînele în lanţuri cînd şi cînd mai cheamă…
(La ziua aniversală)

         Oare să fi presimţit Bolintineanu timpurile acestui început 
de secol XXI, aşa cum premoniţional, scriu poeţii despre 
vremurile viitoare cu aproximativ o sută de ani înainte? Oare în 
viziunea sa exegetică a văzut potopul zilelor noastre? Haosul 
acestui prezent?! Oare ţintirimurile, atunci ca şi acum, erau 
acoperite de bălării, părinţii rămânând doar în compania 
cucuvelei? Oare, pentru a patra oară, u
în lanţuri, presimţea potopul acestui prezent?!... Pentru că, se 
vede, poetul respinge cu vehemenţă boierimea ciocoită şi cere, 
prin versuri, desigur, celor care mai păstrează ceva din bruma 
de moralitate şi apărarea credinţei str
apărarea libertăţii primejduite, chiar cu riscul vieţii, de cei care 
nesătui, materialiceşte vorbind, vând tot: patrie, credinţă, 
iubirea de mamă şi de aproapele, cultură, atât cât a mai rămas, 
restul, adică industria şi agricultură 
desfiinţate… 

Cum altădată „Voievodul Mircea” avea încredere în 
forţele poporul său, poetul, cu un viguros optimism, se încrede 
în braţele nepervertite ale românului în care vede:
aur ţara noastră are/Şi privesc prin secoli a
dacă ciocoimea s-a îmbogăţit trădându
antipatriotică a acestora resimţindu-se prin vorbirea
(„Ţepeş şi solii”, „Domnul Mavroghenii”), dragostea oamenilor 
simpli, a răzeşilor, a moşnenilor se resimte în
cradinţa-le neschimbată şi puterea de jertfire atât de bine 
evidenţiată de Bolintineanu în legendele legate de viaţa
domnitori: „Muma lui Ştefan cel Mare”, Daniil Sihastrul”, 
„Visul lui Ştefan cel Mare”, „Cea de pe urmă noapte a lui 
Mihai cel Mare” etc., unde, asemenea „Cidului” de Corneille 
sau „ Antigona” Sofocle ori „Andromaca” lui Racine, unde 
idealul demnităţii este mai presus de dragostea umană, de fiinţa 
iubită şi maternă, onoarea omului antic având o valoarea 
supremă. 

În „Legendele istorice” autorul, reprezentând însăşi 
poporul român, putem remarca predilecţia acestuia spre istoria 
naţională, eroii, având figuri retorice, sunt excepţionali 
mesageri care îndeamnă poporul să nu cadă în patima 
orgoliului frugal, banii şi trădarea de ţară având a s
împotrivă-le: „Voi ce vindeţi cu ruşine patria nefericită/
lacrima frăţească cu trufie vă-mbătaţi,/
putred şi suflarea otrăvită,/ Ascultare mie
(„Către boierii români antinaţionali”

Într-un continuu pelerin
„Reveriilor”, cu dulce fantasmă se lasă furat de „nălucirea 
iubitei” al cărei chip, fantasmagoric, îi apare şi dispare în nopţi 
de vis când cerul s-apleacă şi-l cuprinde ridicându
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Casa părintească cade la pămînt; 
Iarba verde creşte pe coperemînt; 
Paserea de noapte geme fără seamă; 

Cînele în lanţuri cînd şi cînd mai cheamă… 
(La ziua aniversală) 

Oare să fi presimţit Bolintineanu timpurile acestui început 
de secol XXI, aşa cum premoniţional, scriu poeţii despre 

ativ o sută de ani înainte? Oare în 
viziunea sa exegetică a văzut potopul zilelor noastre? Haosul 
acestui prezent?! Oare ţintirimurile, atunci ca şi acum, erau 
acoperite de bălării, părinţii rămânând doar în compania 
cucuvelei? Oare, pentru a patra oară, urletul câinelui a pustiu, 
în lanţuri, presimţea potopul acestui prezent?!... Pentru că, se 
vede, poetul respinge cu vehemenţă boierimea ciocoită şi cere, 
prin versuri, desigur, celor care mai păstrează ceva din bruma 
de moralitate şi apărarea credinţei străbune, să lupte pentru 
apărarea libertăţii primejduite, chiar cu riscul vieţii, de cei care 
nesătui, materialiceşte vorbind, vând tot: patrie, credinţă, 
iubirea de mamă şi de aproapele, cultură, atât cât a mai rămas, 
restul, adică industria şi agricultură fiind în mod dramatic 

Cum altădată „Voievodul Mircea” avea încredere în 
forţele poporul său, poetul, cu un viguros optimism, se încrede 
în braţele nepervertite ale românului în care vede:„Viitor de 

Şi privesc prin secoli a ei înălţare”. Chiar 
a îmbogăţit trădându-şi ţara, atitudinea 

se prin vorbirea-le deşartă 
(„Ţepeş şi solii”, „Domnul Mavroghenii”), dragostea oamenilor 
simpli, a răzeşilor, a moşnenilor se resimte în 

le neschimbată şi puterea de jertfire atât de bine 
evidenţiată de Bolintineanu în legendele legate de viaţa marilor 

: „Muma lui Ştefan cel Mare”, Daniil Sihastrul”, 
„Visul lui Ştefan cel Mare”, „Cea de pe urmă noapte a lui 

tc., unde, asemenea „Cidului” de Corneille 
sau „ Antigona” Sofocle ori „Andromaca” lui Racine, unde 
idealul demnităţii este mai presus de dragostea umană, de fiinţa 
iubită şi maternă, onoarea omului antic având o valoarea 

utorul, reprezentând însăşi 
poporul român, putem remarca predilecţia acestuia spre istoria 
naţională, eroii, având figuri retorice, sunt excepţionali 
mesageri care îndeamnă poporul să nu cadă în patima 
orgoliului frugal, banii şi trădarea de ţară având a se întoarce 

Voi ce vindeţi cu ruşine patria nefericită/ Şi din 
mbătaţi,/ Voi, al căror corp e 

Ascultare mie-mi daţi!” 
Către boierii români antinaţionali”) 

un continuu pelerinaj mesianic autorul 
”, cu dulce fantasmă se lasă furat de „nălucirea 

iubitei” al cărei chip, fantasmagoric, îi apare şi dispare în nopţi 
l cuprinde ridicându-l cu două 
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braţe nevăzute dar puternice să primească sărutul de foc al 
divinităţii; coborât din înălţimi dar ars de fericire, lăuntrul i se 
transformă în candelă veşnic arzândă. („Viziunile”). Între viaţă 
şi moarte, legănat zboară pe aripioare/ (…) părăsind pământul 
gura fiindu-i arsă de o sete ce nu mai încetează. 

Această călătorie, providenţială, îl trimite să vadă cu 
ochii, să înţeleagă cu sufletul (Cântece din exil), plânsul 
României, plâns cu lacrimi arzătoare(…) la marea durere când 
îşi vede fiii exilaţi:”…ochii să se stingă pe un pămînt 
străbun?/De ne luau ei viaţa, o, patrie iubită!/ Nu ar fi fost mai 
aspri cu fiii exilaţi,/ Am fi voit cununa martirilor iubită. 

Liber, plin de viaţă şi lumină, cu virtutea nobilată-n 
sânge, străin „de hulă şi dispreţ” este fericit când „sabia 
dreptăţii înclină” de partea adevărului. Atunci România „o 
drăgălaşă floare” (…) „ca o fecioară dulce ce jună încă moare” 
va renaşte prin „providenţă divină”, mai ferice, atunci „mai 
dragă ca lumina ce-n sînul nopţii moare” (…), „cu fruntea 
podobită / de lauri glorioase” schimba-va rostuirea lucrurilor şi 
nimic din trista viaţă de altă dată nu-i va mai încreţi fruntea.  

„Maria”, o Marie a tuturor timpurilor care se sacrifică 
pentru apărarea gliei neamului dar şi păstrarea credinţei 
strămoşeşti: „înaltă şi subţire”, „cu păr negru şi sânu-i alb, de 
copilaş”, imaculată aşadar, îmbrăcată în „straie bărbăteşti” i se 
înfăţişează sultanului („Maria Puturoaica”), când este dusă la 
Divan, „căzând roabă”, ca o fiinţă personalizată prin însăşi 
demnitatea răspunsului sincer, direct, determinându-l pe 
judecător să-i acorde libertate deplină: 
„ Maria îi răspunse: îţi jur pe Dumnezeu,/Ucis-am numai nouă, 
şi mult îmi pare rău!/ Îmi trebuia o mie ca să răzbun un tată/ A 
cărui scurtă viaţă fu de virtuţi bogată!” 

Ritualul iniţiatic pe care poetul îl face „La piramide”, 
unde face cunoştinţă cu spaţii atemporale, cu „popoare” vechi 
ce atestă vechimea vieţii pe pământ dar şi drumul spre 
cunoaştere, ne aminteşte de fuga lui Iosif şi a Fecioarei Maria 
cu Pruncul Iisus Hristos în Egipt pentru a-L feri de mânia 
împăratului Iudeu, cum ne aminteşte Sfânta Scriptură dar şi de 
apele Nilului „şerpuind vesel printre sicomori”, „vesele 
moschee, graţios săpate” –„Ca o emblemă de tăcere a tristelor 
mormânturi / în care tot adoarme, plăcere, lungul chin; / în care 
numai pasul fantasticilor vânturi, / deşteaptă un suspin”. Umbre 
– nevăzute, de ochiul privitorului de rând răsar din „tăcutele 
morminte” făcând semn spre „aceste piramide” unde se află 
„trei regi”, „trei umbre”, „trei cupe aurite” şi „o tânără 
prinţesă” „întonînd armonii d-amor şi de plăcere”. 

Călătoria preromantică la Bolintineanu nu este 
aventură, ci pelerinaj, spunea I. Petrescu; „orizontul spaţial se 
converteşte în orizont temporal. Ruinele (într-un termen înrudit 
„cimitirul”) sunt spaţii relevante din perspectiva temporală, 
puncte de întâlnire cu Trecutul, cu Istoria şi, dincolo de ele cu 
Eternitatea”(…). (vol.Florile Bosforului) „Ritualul iniţiatic” 
este un pelerinaj sentimental, penitentul ajungând la 
comuniunea cu divinitatea, la armonia dintre cer şi pământ, 
\armonie care aduce în suflet acea pace interioară greu de 
definit, inexplicabilă chiar dar care fac din „nopţile de 
amărăciune, zile de plăcere” (Singurătatea).„Văzut-am 
pretutindeni o tânără părere,/ Frumoasă, ideală, cu chipul 
fecioresc./ Divina-i frumuseţe pe privitori îmbată/ Ca dulcile 
dorinţe ce prin suspine trec, (…)/ Când ea mi se arată prin seri 
de desfătare”. 

Inimaginabil! Numai cel ce a primit Marele Botez al 
Înţelepciunii poate să trăiască asemenea frumuseţi ale 
divinităţii; învolburându-i mintea, cu sufletul într-o continuă 
frenezie, poetul, „în val de fericire”, visează sânul plin cu 
Laptele Matern ce-l hrăneşte, crescându-l şi apărându-l de 
orbirea deşartă a lumii pământeşti. La vederea „acestei 
frumuseţi divine”, poetul se rupe de cotidian, „părăsind lumea 
divină” şi, în „singurătatea-i” retrăieşte o „tinereţe” fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. „Macedonele” cuprind o suită 
de doine de dragoste: dorul după fiinţa iubită a femeilor rămase 
acasă să ţese în stative cămaşa de nuntă pentru mire, să coase 
bunda cu flori specifice tradiţiei noastre româneşti, flori roşu-
sângeriu, negru, albastru-senin şi galben-apus, timp în care îşi 
duc dorul cântând sau lăcrimând, torcând sau trebăluind în 
bătătura casei, fecioarelor fiindu-le interzisă urcarea pe munte 
până la punerea pirostriilor pe cap. 

Spre deosebire de femei, în ritualul ciobanilor de la 
munte le este interzisă întâlnirea cu fiinţa iubită până la 
„Sânziene”, adică după tunsul mioarelor; abaterea de la acest 
ritual atrăgând după sine mânia Cerului: „Păstorul murind” 
sau familia acestuia având a „pătimi” multe peste ani: „Ici la 
murmura fântânii/Ascultaţi, dar, dorul meu./Dar chemaţi să vie 
cînii./Cântec trist am să cînt eu”(…) 

Îmbătat de dor, de parfumul „desfătător” al florilor de 
câmpie care, pe cât de mici lumina emană o fluorescenţă aparte 
şi un parfum discret trimiţând pe visător în cele mai feerice 
vise, păstorul, îngenunchind şi ascunzându-şi lacrimile în 
pământul frăgezit de ploile repezi şi uscat de razele săgetânde 
ale soarelui, blestemă „nebuna tinereţe” care-l ţine departe de 
„fiinţa iubită” şi de „părul bălăior” , de „gura de 
mărgăritare”, de „mijlocul(…) ce se frânge / cu sfială / 
tremurând” în braţele păstorului: „Eu vă salut, o, noapte, şi 
voi, o, stele albe,/ Ce disputaţi domnia acestui loc mereu!/ A 
voastră luptă-i demnă s-o vază Dumnezeu!/ 
Vai! omul trece iute cu faptele lui dalbe/Ce pierd pe calea vieţii 
nestătătorul pas!”(„Edessa”) 

Floarea tinereţii româneşti, instruită la şcoli înalte în 
străinătate pentru a se întoarce în ţară să şcolească, la rându-le, 
generaţiile tinere a acestui neam; odată plecaţi însă, ei înşişi 
devin sclavi împărăteşti, înfruptându-se în „paharele” uneori 
„iuţi”, alteori „dulci ca mierea Adoniii”, în nectarul dezmăţului 
şi al cărnii hetairelor de noapte; junii, cu frumuseţea anilor 
vestejită, cu obrajii brăzdaţi de nesomn şi chiolhanuri prin 
baruri de noapte uită de visele ce secole de-a rândul a măcinat 
poporul acesta şi lasă în urmă „o naţiune” în care „negrele 
morminte(…) n-au nici o amintire” (Edessa). 

Umbra „Dochiei” din ciclul „Basme”, „străluceşte-
ncetişor/ca o candelă licurătoare; „luna”, „ascunsă într-un 
nor”,îi luminează din vreme în vreme calea, „pătrunzând prin 
porţile închise” în camera celor doi soţi unde, frumoasă, o 
biată fată”/pălită de dor (…) suspină” privindu-se-n oglinda 
care-i scoate în evidenţă chipul cadaveric „în giulgiu îmbrăcată 
a unui om ce parcă a murit”. Faţa, „stinsă”, „cu lacrimi 
spălată”/, luminată de umbra „candelei aprinse” trezeşte 
bănuială soţului care,”trezindu-se”/ „ca tot omul fericit”, din 
„junie” a primit dragostea feciorelnică a iubitei, Dochia, acum 
este respins. Devenită umbra „morţii”, „o umbră întristată” 
care nu de avuţii are trebuinţă ci de sufletul neprihănit al 
omului, între bărbat şi „umbră” are loc un profund şi 
emoţionant dialog: „Fugi, o, umbră fericită/ Nu aici e locul 
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tău,/ Du-te în mormântul rău!/ Pe-a mea inimă răpită/ Alta-
nclină capul său” ( Dochia)! 

Dacă „Zburătorul” lui I.H. Rădulescu tulbură mintea 
fecioarelor atunci când norii învolburaţi a dragostei trezesc 
primii fiori, la Dimitrie Bolintineanu, dragostea, cuprinsă de 
focul voluptuos al ielelor, al morţii, îl duce pe iubit la ireal, îl 
înnebuneşte chiar, dorindu-şi, continuu să fie în preajma acestei 
nimfe…Îl trezesc din „umbra morţii” cântecul cocoşului din 
luncă, ce prevesteşte un nou răsărit, viaţa reluându-şi cursul. 
Fără vlagă, iubitul face o retrospectivă a celor întâmplate pe 
timpul nopţii, căzând apoi în somn profund; „ielele”, aceste 
dulci aiureli, îl poartă pe drumuri pierdute, „nebătute” unde 
„îmbrăţişarea dulcea” a unei flori cu părul „ca paiu-nflorit”, 
„cu cămăşile albe (…)cusute-n flori de argint” îi încing 
mijlocul, învârtindu-l în hora nebuloaselor iele. („Ielele”). 

Basme, basme specifice poporului nostru românesc, 
transmise din generaţie în generaţie, cizelate de autor, au 
mesajul păstrător şi sfânt al tradiţiilor ce mai dăinuie încă şi 
scoate, din vreme în vreme, de la naflalină de iubitorii de 
folclor, tradiţii specific naşterii, botezului, logodnei, nunţii, 
morţii, nu în ultimul rând marilor sărbători creştine: Naşterea 
Domnului, Boboteaza, Sfintele Paşti, Înălţarea, Rusaliile şi ele, 
Sânzienele. Trecând de la „Legendele istorice” la „Basmele” 
lui Bolintineanu, nu putem să nu facem o oprire plină de interes 
asupra prozei poetului; cele două romane ale sale „Manoil” şi 
„Elena”, care, după „Istoria lui Alecu” de I.Ghica şi „Tainele 
inimii” lui M. Kogălniceanu, sunt primele romane din literature 
noastră. „Manoil” (1855), roman epistolar, este o „realizare 
notabilă, superioară tuturor celorlalte încercări” de până atunci. 
Erou romantic „Manoil” este o fire sensibilă, cinstit, înclinat 
spre melancolie, oarecum dezgustat de viaţă snobă de atunci 
dar, cuprins de o frenezie patriotică ieşită din comun. Tristeţea 
sa reiese din atitudinea dispreţuitoare faţă de boierimea coruptă 
în mijlocul căreia trăieşte, el având o situaţie financiară 
modestă. 

În divorţ cu societatea, aşadar, caută alinarea în 
mijlocul naturii. Cum altădată  J.J.Rousseau, crede că 
civilizaţia şi cultura îl corup pe om şi-l fac 
nefericit:”Cărţile...începutul durerilor mele”. În legătură cu 
problemele religioase, Manoil, cu profunde idei liberale, se 
răzvrăteşte ordinei „divine”, încercând să combată  concepţia 
conform căreia sufletul, după moartea trupului, este nemuritor. 
Îndrăgostindu-se de fata unor moşieri, Mărioara, dar 
decepţionat în dragoste, căci acesta îl înşeală, pleacă în 
străinătate, la studii, unde duce o viaţă plină de desfrâu. Odată 
întors, complet schimbat însă, tânărul onest şi visător de 
altădată, zeflemeseşte ideea de patriotism al celor de acasă, 
continuându-şi viaţa imorală alături de Zoe, fata, care păstrase 
legătura cu el, dinainte de a pleca din ţară. Acuzat de crimă, 
este arestat; eliberat, se căsătoreşte cu Zoe, ducând o viaţă 
cinică, lipsită de prejudecăţi. 

La antipod, celălalt roman, „Elena” are o compoziţie 
mai solidă, cu personaje mai bine caracterizate, personajul 
principal întruchipând calităţile pozitive sufleteşti şi trupeşti: 
onestitate, puritate, generozitate, frumuseţe. Celălalt personaj, 
Alexandru Elescu, este un tânăr cult, patriot, purtător al ideilor 
înaintate. Căsătoria dintre Elena şi bătrânul postelnic George şi, 
dragostea puternică, pură, pentru George face din altădata 
virtuala femeie ideală ce pledează pentru dragostea conjugală, 
să cedeze acestei iubiri interzise; conştientizând căderea în 

ispită dar sperând în ispăşirea păcatului cu trecerea timpului, 
Elenei îi este sortit să se îmbolnăvească de tuberculoză, la acea 
vreme boala secolului şi, la scurtă vreme să moară chiar în 
braţele iubitului...  Într-un fel sau altul, plăteşte pentru adulter. 

Eroii, dotaţi cu sensibilitate, trec prin momente de 
delir, de iubire furtunoasă dar şi scene de gelozie care-i face să 
cadă în depresii. Superior romanului „Manoil”, „Elena”, are o 
anume predilecţie către analiza psihologică, sufletesc-
interiorizată a personajelor, „psihologia iubirii” zugrăvind 
nuanţata, uneori schibătoarea stare sufletească a femeii. Nu este 
exclus ca autorul celor două romane să se servească de 
personajele sale pentru a-şi expune propria opinie scoţând în 
evidenţă principiile morale decăzute din acea vreme, de către 
cei din clasa exploatatoare care-i „priveau pe ţărani ca pe nişte 
servi” unde „bătaia” nu era neabrogată. Motiv pentru care 
Bolintineanu, introduce elemente literar-sociale prin care critică 
boierimea reacţionară, demascând-o şi intră în conflic cu 
aceştia. 

Demne de amintit pentru atitidinea lor protestatară, 
romanele lui Bolintineanu contribuie la dezvoltarea romanului 
românesc de mai târziu, de reţinut fiind capitolele dedicate 
luptei intelectualilor patrioţi în preajma anilor 1840 împotriva 
regimului feudal din Ţara Românească. 

În „Călătoriile” sale, Bolintineanu evocă locurile, 
viaţa şi moravurile ca şi peripeţiile întâmpinate de scriitor în 
urma itinerarului prin Bulgaria, Contantinopole, Egipt, viaţa 
femeilor arabe, ospitalitatea ţăranilor bulgari şi mizeria 
populaţiei turceşti. Apoi, afacerile şi mercantilismul 
călugărilor, măsurată 
mai mult în bani decât în dragostea de Hristos, „forfota şi 
cupiditatea pelerinilor” ca şi igiena acestora, scriitorul 
descriindu-şi liric tablourile. „Scrierile dramatice, în versuri 
sau proză”, spune Dumitru Păcurariu, au caracter 
improvizator”. Conflictul dintre personaje, uşor denaturate cu 
dialog stângaci uneori, prezintă scene erotice de la curtea 
boierilor, chiar a domnitorilor. 

„Alexandru Lăpuşneanu” dramă în trei acte (1868), îl 
prezintă pe domnitorul moldovean încă de la urcarea sa pe tron 
şi până la moarte, otrăvit fiind de doamna Ruxandra, motivele 
fiind salvarea Moldovei de cruzimea răsbunătoare faţă de 
boieri. Figura lui Lăpuşneanu, sobru şi viguros conturată în 
opera lui Negruzzi, este schematică şi convenţională la 
Bolintineanu. Autorul, încălcănd adevărul istoric, pune în gura 
eroului său propriile idei, dezvoltate în detaliu în publicistica şi 
meditaţiile sale politico-filozofice. Lăpuşneanu, aşadar, 
înfierează cu 
vehemenţă boierimea coruptă din tată în fiu, privilegiile acestei 
caste în favoarea ţării care are nevoie de adevăraţi patrioţi:” Ce 
vor este să li se uite izvorul de unde au ieşit, să facă parte din 
oameni născuţi cu dreptul de a cârmui numai ei, să aibă numai 
datorie şi nici un drept...” Cât despre clerul, viciat şi el, 
scriitorul spune:” ...călugării nu înţeleg docrina Evangheliii, 
frăţia, sărăcia, umilinţa. Ei se leagă în avuţii, ridică fruntea 
astăzi...” 

Drama în versuri, în cinci acte „Ştefan Gheorghe-Vodă 
sau voi face domniei tale ce ai făcut tu jupânesei mele”, se 
referă la domnia lui Vasile Lupu şi ai lui Ştefan Gheorghe, 
ispirat fiind din „Cronica” lui Miron Costin. Scoate la lumină 
cealaltă faţă a domnitorului Moldovei, adulterul cu soţia unuia 
dintre dregători, Ştefan Gheorghe. Fiind domnitor şi 
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neputându-se răzbuna, în ascuns, unelteşte împotriva acestuia, 
scopul fiind de a-i lua tronul. Degeaba însă: reuşeşte să ocupe 
tronul dar nu şi inima jupânesei sale. 

Considerat unul din cei mai fecunzi scriitori ai 
generaţiei de la 1848, Dimitrie Bolintineanu, folosind metoda 
romantismului activ, scrie versuri şi proză prin care critică 
regimul feudal al acelei vremi şi susţine lupta pentru cucerirea 
independenţei naţionale, unirea naţională, făcând în acest mod 
educaţie morală şi patriotică contemporaneităţii sale. Evocând 
eroismul neamului românesc, trezeşte în sufletul generaţiilor 
mai tinere simţăminte patriotice care, mai târziu, aveau să
însufleţească poporul în lupta pentru Unirea de la 1859.

Totodată, Bolintineanu este pionierul romanului 
românesc, modelul romanului modern de mai târziu, care aveau 
să transpună realitatea românească în opere compl
psihologico-tragice, cu o viziune mai largă însă, unde 
elementele romantice vor fi împletite cu cele realiste.

 

Elasticitatea trupului uman – expresie a 
tinereţii şi a flexibilităţii lăuntrice

 

      Fascinaţia pe care un trup tânăr, armonios şi sănă
exercită se datorează în bună parte elasticităţii lui, care se 
traduce prin supleţe, agilitate în mişcare, mobilitate, 
adaptabilitate. 

opii, adolescenţii şi tinerii au un trup flexibil, elastic şi 
pot realiza cu uşurinţă mişcări uneori de o compl
foarte mare. Interesant este că în această perioadă a 

vieţii suntem flexibili şi la nivel emoţional, mental cât şi în 
sfera conştiinţei. Acceptăm uşor modificările, transformările şi 
suntem deschişi în faţa noului. Însă cu cât înaintăm în vârstă, 
trupul uman pierde din elasticitate şi din mobilitate. Curios este 
faptul că şi principiile de viaţă devin mai greu de transformat. 
Înaintarea în vârstă este însoţită, de asemenea, de eliminarea 
mai lentă a toxinelor şi de scăderea hormonilor sexuali, ambel
fenomene corelându-se în mod direct cu scăderea elasticităţi 
trupului. 

Ce este elasticitatea trupească?  

Elasticitatea trupească este legată de calitatea fibrelor elastice 
ce intră în compoziția mușchilor și anexelor musculare ale 
organismului uman, de a se alungi eficient atunci când sunt 
supuse unei forțe de tracțiune.  

C
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se în mod direct cu scăderea elasticităţi 

Elasticitatea trupească este legată de calitatea fibrelor elastice 
ția mușchilor și anexelor musculare ale 

se alungi eficient atunci când sunt 

Mușchii sunt formați din corpul muscular, adică mușchiul 
propriu-zis, porțiunea principală contractilă și din tendoane, 
prin care forța musculară se transmite oaselor. Anexele 
mușchilor (fascii, tendoane, ligamente, aponevroze) sunt 
formațiuni auxiliare bogate în fibre de elastină, care ajută 
activitatea musculară și care sunt implicate în elasticitatea 
generală a trupului uman. 

Medicina chineza acordă o atenţie deosebită anexelor 
muşchilor, considerându-le pe bună dreptate organele tinereţii. 

Calitățile mușchilor  

Elasticitatea musculară  

Fibrele de elastină din compoziția ligamentelor le oferă o 
disponibilitate de întindere de până la 150% din lungimea 
inițială, fără ruperea fibrelor și cu capacitatea de a reveni la 
poziția inițială. Atunci când aplicăm o forță de tracțiune asupra 
mușchilor, fibrele de elastină prezente la nivelul lor le permit să 
revină la dimensiunea inițială, atunci când este îndepărtată forța 
de tracțiune. 

Plasticitatea musculară – permite mu
la tipul de supraîncărcare care i se impune, dincolo de 
capacitatea sa elastică și care determină modificări ale structurii 
mușchilor, modificări ce dispar imediat ce forța de încărcare 
suplimentară pe respectivul mușchi a dispărut.

Flexibilitatea musculară – reprezintă amplitudinea mişcării 
posibilă într-o articulaţie (spre exemplu în şold, umăr, gleznă), 
sau într-o o serie de articulaţii (precum coloana vertebrală). 
Flexibilitatea este dependentă de capac
a se alungi rapid și de inhibiția reflexului de întindere, a cărui 
apariție va limita amplitudinea mișcării. Flexibilitatea 
înglobează supleţea (pe care o punem în legătura cu fibra 
musculară) şi mobilitatea (pe care o asociem c

Câştigarea nivelului maxim de flexibilitate este un deziderat ce 
ne aduce multiple beneficii atât asupra sănătă
noastre cât și în practica diferitelor activităţi sportive dinamice 
sau a exerciţiilor de hatha yoga – ce im
în poziții care necesită flexibilitate mărită.

De asemenea, o flexibilitate fizică bună reflectă 
flexibilitate în sfera conştiinţei manifestată firesc, fără blocaje 
emoționale, psihice sau spirituale. 

Cum să ne mărim flexibilitatea?  

Metodele clasice pentru creşterea flexibilităţii trupului sunt 
exercițiile de stretching, păstrarea trupului în poziție corectă, 
practica yoga sau a unui sport dinamic. O modalitate inedită, la 
care se poate recurge şi în paralel pentru a obţine rez
mai rapide, este administrarea unor plante medicinale care au 
efect de creștere a elasticității mușchilor și tendoanelor, precum 
și efecte de creștere a flexibilității lăuntrice, prin îndepărtarea 
anumitor blocaje psihice, emoționale și spiritu
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musculară) şi mobilitatea (pe care o asociem cu articulaţiile). 

Câştigarea nivelului maxim de flexibilitate este un deziderat ce 
ne aduce multiple beneficii atât asupra sănătății articulațiilor 

și în practica diferitelor activităţi sportive dinamice 
ce implică așezarea trupului 

ții care necesită flexibilitate mărită. 

De asemenea, o flexibilitate fizică bună reflectă și o 
flexibilitate în sfera conştiinţei manifestată firesc, fără blocaje 

Metodele clasice pentru creşterea flexibilităţii trupului sunt 
țiile de stretching, păstrarea trupului în poziție corectă, 

practica yoga sau a unui sport dinamic. O modalitate inedită, la 
şi în paralel pentru a obţine rezultate mult 

mai rapide, este administrarea unor plante medicinale care au 
ștere a elasticității mușchilor și tendoanelor, precum 

și efecte de creștere a flexibilității lăuntrice, prin îndepărtarea 
ționale și spirituale. 
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George Emil Palade – cel mai bun 

cercetător în biologia celulară este român
 

Andreea MOŢOC

            George Emil Palade, geniul născut la Iaşi şi 
confirmat la Stockholm de Fundaţia Nobel, a fost nucleul 
biologiei celulare la nivel mondial. Aceasta este fabuloasa 
istorie a vieţii sale. 

Iată, în câteva tuşe cu iz de oracol, un prea
portret, dar cu potenţial de magazin istoric şi ştiinţific, al 
primului geniu românesc laureat cu premiul Nobel:George 
Emil Palade. Un geniu aproape alungat din memoria de 
scurtă durată a celor care au rămas doar cu preocuparea 
constantă pentru ziua de mâine şi cu rămăşiţele banale ale 
zilei de ieri. Totuşi, un geniu care a îmbogăţit d
medicală, chiar dacă a făcut-o la distanţă de casă de un 
ocean şi-un continent:la Institutul Rockefeller din New 
York. 

eorge Emil Palade a ştiut să privească în interiorul 
celulei, i-a văzut măruntaiele şi a înţeles care sunt 
funcţiile lor specifice. A explicat balanţa organică 

subtilă a eliminării şi arderii deşeurilor microscopice, deci 
balanţa energiei vieţii. George Emil Palade – o spunem, iată!, 
ca pe o propoziţie irefutabilă – este nucleul biologiei celulare, 
căci datorită lui putem vorbi acum despre studiul celulei ca 
domeniu distinct în cercetarea medicală. 

Şi, ca o atestare-adagio a performanţelor sale, Laurenţiu 
Popescu, directorul Institutului „Victor Babeş“ din Bucureşti, 
spune că George Emil Palade este singurul om care l
creadă că e mai deştept decât el. Atenţie!, nu-i nimic provincial 
aici, căci Laurenţiu Popescu este profesorul care a descoperit 
telocitele, celule nemaivăzute de nimeni, care vor ajuta la 
regenerarea organismului şi la prelungirea vieţii.

Nu mai puţin importantă este această afirmaţie, poate 
convingere, a lui Günter Blobel, elev al savantului de la 
Rockefeller, el însuşi laureat cu Nobel:„Palade a fost pentru 
biologia celulară ceea ce Einstein a fost pentru fizică“.

Acesta este George Emil Palade, copilul genial, studentul 
briliant, medicul energic ca un ventricul al unei inimi tinere, 
cercetătorul „american născut-român“, explorator al unei lumi 
noi al cărei cartograf a devenit. 

A absolvit Facultatea de Medicină din Bucureşti, în 1936, iar 
patru ani târziu, în 1940, a susţinut teza de doctorat „Tubul 

G

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020

cel mai bun 
cercetător în biologia celulară este român 

Andreea MOŢOC  

 

George Emil Palade, geniul născut la Iaşi şi 
kholm de Fundaţia Nobel, a fost nucleul 

biologiei celulare la nivel mondial. Aceasta este fabuloasa 

Iată, în câteva tuşe cu iz de oracol, un prea-scurt 
portret, dar cu potenţial de magazin istoric şi ştiinţific, al 

ânesc laureat cu premiul Nobel:George 
Emil Palade. Un geniu aproape alungat din memoria de 
scurtă durată a celor care au rămas doar cu preocuparea 
constantă pentru ziua de mâine şi cu rămăşiţele banale ale 
zilei de ieri. Totuşi, un geniu care a îmbogăţit decisiv lumea 

o la distanţă de casă de un 
un continent:la Institutul Rockefeller din New 

eorge Emil Palade a ştiut să privească în interiorul 
a văzut măruntaiele şi a înţeles care sunt 

pecifice. A explicat balanţa organică 
subtilă a eliminării şi arderii deşeurilor microscopice, deci 

o spunem, iată!, 
este nucleul biologiei celulare, 

bi acum despre studiul celulei ca 

adagio a performanţelor sale, Laurenţiu 
Popescu, directorul Institutului „Victor Babeş“ din Bucureşti, 
spune că George Emil Palade este singurul om care l-a făcut să 

i nimic provincial 
aici, căci Laurenţiu Popescu este profesorul care a descoperit 
telocitele, celule nemaivăzute de nimeni, care vor ajuta la 
regenerarea organismului şi la prelungirea vieţii. 

importantă este această afirmaţie, poate 
convingere, a lui Günter Blobel, elev al savantului de la 
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biologia celulară ceea ce Einstein a fost pentru fizică“. 

ul genial, studentul 
briliant, medicul energic ca un ventricul al unei inimi tinere, 

român“, explorator al unei lumi 

A absolvit Facultatea de Medicină din Bucureşti, în 1936, iar 
ziu, în 1940, a susţinut teza de doctorat „Tubul 

urinifer al delfinului. Studiu de morfologie şi fiziologie 
comparativă”, potrivit www.acad.ro. 

În 1943 a devenit prin concurs, conferenţiar universitar la 
Catedra de Anatomie a Facultăţii de Medicină din Bu
condusă de profesorul Francisc Rainer, după ce parcursese, 
etapele de preparator (încă din timpul studenţiei), asistent şi şef 
de lucrări, potrivit lucrării „Membrii Academiei Române 1866
2003”. 

A plecat în SUA, în 1946, ca „visiting professor” la
„Rockefeller” pentru cercetări medicale din New York. În 1952 
a obţinut cetăţenia americană, urmând, ulterior, o strălucită 
carieră universitară. În 1961 a devenit şeful Departamentului de 
Biologie Celulară al Institutului „Rockefeller” din New
şi, din 1972, profesor de biologie celulară a Universităţii Yale 
din New Haven (Connecticut), unde a condus Departamentul 
de Biologie Celulară. 

În cadrul cercetărilor sale, a creat „Fixatorul Palade” pentru 
microscopia electronică (1952), a descris s
mitocondriei şi topografia unor enzime ale catenei de 
oxireducere celulară (1952-1953), a descoperit ribozomii, 
organite implicate în sinteza proteinelor, numite în literatura de 
specialitate „Granule Palade” (1953), notează volumul am
mai sus. 

O altă formaţiune subcelulară, care a atras atenţia sa şi a 
colaboratorilor săi, a fost reticulul endoplasmic, relaţiile sale cu 
aparatul lui Golgi şi cu ribozomii. Împreună cu profesorul 
canadian Keith Porter, a definit, în 1954, reticulul 
endoplasmatic ca un sistem de canale, vezicule, cisterne 
prezente în orice celulă vegetală sau animală. 

A reuşit să explice originea acestui reticul. S
câteva structuri particulare, cum ar fi: conformaţia stigmei 
flagelatelor, modificările intervenite în ultrastructura anumitor 
celule care funcţionează în organism şi îndeplinesc funcţii 
precis conturate, celulele secretorii ale pancreasului.

O atenţie aparte a acordat structurii moleculare şi 
supramoleculare a membranelor intracelulare, î
formaţiunilor membranare care alcătuiesc tilacoidele granale şi 
intergranale ale cloroplastelor. Pe plan medical, investigaţiile 
sale s-au îndreptat asupra structurii şi funcţiunilor de transport 
ale pereţilor sangvini. 

A revenit în mai multe rânduri în ţară, începând din 1965, 
susţinând direct cercetarea în domeniul biologiei celulare. În 
1979 a sprijinit substanţial inaugurarea la Bucureşti a 
Institutului Celular de Biologie şi Patologie „Nicolae 
Simionescu”, o creaţie a doi cercetători români p
Nicolae Simionescu şi a soţiei sale, academician Maya 
Simionescu. În 1994 a fost numit consilier al preşedintelui 
Academiei Române. 

Ziua de naştere a savantului, 19 noiembrie, a devenit Ziua 
Cercetătorului şi Proiectantului din România, fiind ins
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prin hotărârea de guvern nr. 764/1994, în semn de omagiu faţă 
de activitatea ştiinţifică a acestuia. 

Contribuţii la cunoaşterea colec
insecte (Coleoptera, fam. Cantharidae) a 
Secției de Stințele Naturii a Muzeului 

Vrancei 
 

Elvira MACOVEI - Muzeul Vrancei
 

În prezent, Secția de Științele Naturii a Muzeului 
Vrancei deține un bogat și divers patrimoniu de bunuri 
muzeale care însumează 53.595 de piese. Din acest inventar, 
colecția de insecte numără 14.158 de exemplare. 

atrimoniul deţine şi piese de valoare ştiinţifică sau 
documentară, unicate sau piese apreciabile ca vechime 
din colecţia de entomologie, familia Panorpidae (ord. 

Mecoptera) care cuprinde trei exemplare de halotipi din 
speciile: Panorpa şusteri Nagller, Panorpa pseudoal
Nagller. şi Panorpa antiporum Nagller, specii noi pentru 
ştiinţă, semnalate şi descrise de entomologul Carol Nagler. Mai 
deţine restul exemplarelor de paratipi ai acestor specii care sunt 
şi endemisme dacice pentru Carpaţii româneşti, cât şi 
exemplare din toate cele 10 specii de Panorpidae semnalate în 
România (http://www.muzeulvrancei.ro/sectii
naturii). 

Morfologia cantharidaelor 

Cantaridele sunt coleoptere de mă
mijlocie, de 3-18 mm. Lungimea tipică pentru 
reprezentanții acestei familii este de 7–10 mm.

Corpul lor este subțire şi alungit, u
dorso-ventral, viu colorat  în variate combina
negru, cafeniu, galben, roșu, portocaliu, mat, rareori 
metalic şi acoperit de o pubescență fină. Corpul viu 
colorat, mai ales în roșu, amintește de uniforma 
regimentelor de soldați, de unde şi denumirea comună 
de gândacul soldat (Soldier Beetles, Marea Britanie). 
Descriere exemplar original: Pl.I și Pl. II.  

Tegumentul este relativ moale, elitrele sunt slab 
chitinizate, cu aspect membranos. Elitrele pot fi lungi 
când acoperă în întregime abdomenul, sau pot fi scurte 
şi în acest caz o mare parte a abdomenului este 
descoperită. Exoscheletul nu este un exemplu tipic 
pentru Ordinul Coleptera. Acesta este moale şi flexibil 
la membrii fam. Cantharidae. Datorită texturii 
tegumentului care este moale, aceşti gândaci mai sunt 
cunoscuţi şi sub denumirea de gândaci cu corpul moale. 

P
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țire şi alungit, uşor turtit 
ventral, viu colorat  în variate combinații de 

șu, portocaliu, mat, rareori 
ță fină. Corpul viu 

șu, amintește de uniforma 
ți, de unde şi denumirea comună 

de gândacul soldat (Soldier Beetles, Marea Britanie). 
 

Tegumentul este relativ moale, elitrele sunt slab 
membranos. Elitrele pot fi lungi 

când acoperă în întregime abdomenul, sau pot fi scurte 
şi în acest caz o mare parte a abdomenului este 
descoperită. Exoscheletul nu este un exemplu tipic 

. Acesta este moale şi flexibil 
. Datorită texturii 

tegumentului care este moale, aceşti gândaci mai sunt 
cunoscuţi şi sub denumirea de gândaci cu corpul moale. 

Caracterele de morfologie extern
Cantharidae sunt:  

         - capul nu este acoperit de pa
pronotului; - labrul este membranos şi ascuns sub 
fronto-clipeus, nu este  distinct; -
antenele sunt formate din 11 articole antenale, inserţiile 
antenelor sunt depărtate una de cealaltă; abdomenul este 
de tip hologastric şi alcătuit din 8 segmente; 
de tip cantarid; tarsul este alcătuit din 5 articole, al 4
este bilobat, unghiile tarselor sunt la majoritatea simple 
la extremităţi; - tegumentul este relativ moale şi flexibil, 
elitrele slab chitinizate. 

Planşa I. Cantharis obscura L. Partea dorsală a corpului: a.
antena; aa.- aripa anterioară ( elitra ); abd.
femur; fr.- frunte; ghe.- gheare; n.- 
o.- ochi; pl - p3 picioarele 1-3; p.mx.
pretars; sct.- scutel; tb.- tibia; te.-

J . D .  AGUILAR din BALACHOWSKY

Planşa II. Partea dorsală a corpului la 
F. (Exemplar original)

Antenele sunt în general subţiri şi pot fi mai 
scurte sau mai lungi, când depăş
jumătatea corpului. Aceste organe sunt filiforme sau 
setacee ca la genul  Malthinus şi se inserǎ lateral pe 
frunte şi înaintea ochilor. 

 Ochii pot fi proeminenti sau nu, în general 
mici, fin faţetaţi, de culoare închisă. Inserţiile antenelor
sunt vizibile, nu au fose antenale. 
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Caracterele de morfologie externă, specifice familiei 

capul nu este acoperit de partea anterioară a 
labrul este membranos şi ascuns sub 

- ocelii sunt absenţi; - 
antenele sunt formate din 11 articole antenale, inserţiile 
antenelor sunt depărtate una de cealaltă; abdomenul este 

astric şi alcătuit din 8 segmente; - aripa este 
de tip cantarid; tarsul este alcătuit din 5 articole, al 4-lea 
este bilobat, unghiile tarselor sunt la majoritatea simple 

tegumentul este relativ moale şi flexibil, 

 

L. Partea dorsală a corpului: a.- 
aripa anterioară ( elitra ); abd.- abdomen; fe.- 

 noton; met.- metatars; 
3; p.mx.- palp maxilar; pts.- 

- cap; ts.- tars. (După, 
ALACHOWSKY, 1962). 

 

. Partea dorsală a corpului la Cantharis rustica 
F. (Exemplar original) 

Antenele sunt în general subţiri şi pot fi mai 
scurte sau mai lungi, când depăşesc în lungime 
jumătatea corpului. Aceste organe sunt filiforme sau 

şi se inserǎ lateral pe 

Ochii pot fi proeminenti sau nu, în general 
mici, fin faţetaţi, de culoare închisă. Inserţiile antenelor 
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 Protoracele nu este aproape niciodatǎ acoperit 
pe laterale. Protoracele este fără sutură notopleurală. 
Pronotul frecvent dreptunghiular, are unghiurile 
rotunjite, marginile laterale şi cea anterioară sunt late şi 
plane. Pronotul este simplu separat de parapleure printr - 
o carenǎ distinctă, este mai redus ca la multe Silis.  

Elitrele, mai lungi sau mai scurte, nu depǎşesc 
niciodatǎ pǎrţile corpului, turtite, posterior puţin 
depărtate. Ele sunt de culoare galbenă, roşie, portocalie 
sau neagră, uneori cu pete albe şi roşii. La Malthinus 
sunt mai mult sau mai puţin scurte şi ascuţite la vârf. 

 Abdomenul poate fi complet sau nu acoperit de 
elitre, uşor turtit dorso-ventral, de culoare neagră, roşie, 
gălbuie. El nu prezintǎ particularitǎţi. Ultimele douǎ 
segmente care afecteazǎ caracterele sexuale nu sunt 
folosite pentru a stabili genul. Aceste ultime segmente 
au o structurǎ variatǎ şi uneori complicatǎ la Malthodes. 
Picioarele sunt lungi şi subţiri, bine dezvoltate, de tip 
primitiv, adaptate pentru mers şi alergat, de culoare 
neagră, galbenă, roşcată. Corpul nu este capabil de a se 
răsuci.     

   Cele 3 regiuni ale corpului: capul, toracele şi 
abdomenul se pot recunoaşte cu multă uşurinţă (Fig. 1- 
8). 

 

Fig. 1 Cantharis rustica Fall.                   
 Fig. 2 Cantharis pellucida Fall. 

(după BECHYNÈ, 1954)                                
(după KUŚKA, 1995)        

 

Fig.3 Cantharis abdominalis F. Fig. 4 Rhagonycha fulva 
Scop. 

(după FAIRMAIRE, 1902) ( după BECHYNÈ, 1954) 

 

Fig. 5 Rhagonycha lutea Mull.                
 Fig. 6 Malthodes minimus L. 

(după KUŚKA,1995) (după REITTER, 1908/16) 

 

Fig. 7 Cratosilis denticollis Schumm.  Fig. 8 Podabrus 
alpinus Payk. (după KUŚKA, 1995)                               

(după KUŚKA, 1995) 
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Abstract 
This paper to present the morphological of Fam. Cantharidae (Cantharidae) 
from Romania. Are to present the morphological characteristics of genus 
Cantharis, Malthinus, Silis, Malthodes, Rhagonycha, Cratosilis, Podabrus. 
Adult Cantharinae, like those of most Cantharidae, are diurnal and occur on 
foliage and flowers. They are known to be facultative predators but may also 
feed on plant matter. They are usually brightly colored. Larvae are abundant in 
soil and litter, and are also either predaceous or phytophagus. First abdominal 
sternite entire, not divided by hind coxae; adults parallel sided, elongate, and 
soft-bodief, 1-15mm long; head protruding from flattened pronotum generally 
visible from above; abdomen above deep-black, each segment with a rugose 
patch. Cantharidae are common species found on flowers are brown and 
yellow; tarsi 5-5-5, 4th segment lobed. 
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Copacii sunt vii şi au sentimente, la fel ca 

oamenii 
 
       Un caz interesant a avut loc în împrejurimile Nijni 
Taghil la începutul anilor ’90, în timp ce se tăia o fâ
pădure. În brigada tăietorilor de lemne era un nefumător, 
care avea și conştiinţa ageră.  

n timpul pauzei pentru fumat, el, pentru a-și ocupa timpul, a 
inventat o „distracție” – să numere inele copacilor tăia

Număra și se minuna – acest copac are deja 80 de ani, iar 
acesta și mai mult. Apoi a observat că toți copacii aveau 
periodic niște inele defecte. Culoarea acestora era nesănătoasă 
și nu erau nici la fel de late și de uniforme. Toți copacii 
avuseseră o „boală” pronunțată – erau câte 5-6 astfel de inele 
afectate dispuse consecutiv. 
 
Tăietorul de lemne a căzut pe gânduri și a decis să calculeze în 
ce ani au fost „bolnavi” copacii. Rezultatul l
dovedit că toți copacii au fost „bolnavi” în anii 1941
 
Se pare că şi copacii au simțit că în acele vremuri s
ceva teribil şi împreună cu oamenii au suferit oroarea 
războiului. 
 
Pe Insulele Solomon, atunci când localnicii doresc să cure
porțiune de pădure și să o transforme în teren plat, ei nu taie 
copacii, ci pur și simplu se adună acolo toate tri
ceartă. După câteva zile, copacii încep să se usuce. Încet, dar 
sigur. Și în cele din urmă... mor.  
 
Experimentele efectuate de biologi au condus la un rezultat 
uimitor: plantele sunt capabile să „vadă”, să simtă gustul, să 
miroasă, să atingă și să audă. Mai mult decât atât, ele pot 
comunica, pot suferi, pot percepe ura și dragostea, pot să 
memoreze și să gândească. Cu alte cuvinte, ele au o formă de 
conștiință și sentimente. 

Î
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O formidabilă descoperire: ADN
poate fi reprogramat prin rostirea 

profund conștientă a cuvintelor și poate 
călători în tărâmurile p

        “Oamenii de știință au descoperit că ADN
un „internet biologic” reprogramabil cu puteri de 
neimaginat. 

ercetătorii ruși au făcut un pas uriaș spre înțelegerea 
vieții și spre descoperirea originii umane. Conform 
collective-evolution.com, oamenii de 

concluzia că ADN-ul uman este un „internet biologic” cu mult 
superior celui artificial și, mai mult de atât, au găsit și dovezi 
științifice pentru un nou tip de medicină în care ADN
fi influențat și reprogramat cu ajutorul cuvintelor rostite la o 
anumită frecvență, fără a tăia sau a înlocui o genă.

Studiul cercetătorilor ruși explică direct sau indirect foarte 
multe fenomene aparent inexplicabile precum clarviziunea, 
intuiția, actele de vindecare spontană sa
autovindecarea, aura neobișnuită din jurul anumitor oameni, 
precum maeștrii spirituali, sau influența minții asupra 
fenomenelor meteorologice. 

Oamenii de știință ruși au descoperit că ADN
responsabil doar cu construirea trupu
foarte bun pentru stocarea datelor informa
procent de 10% din ADN-ul nostru este folosit pentru 
construirea proteinelor, iar această parte a trezit până acum 
interesul cercetătorilor care se ocupă cu examinarea 
clasificarea ei. Restul de 90% este supranumit „junk ADN” 
este considerat o parte nefolositoare a ADN
această parte mai puțin interesantă a genomului uman a 
reprezentat baza celui mai recent studiu al cercetătorilor ru
ale cărui rezultate au fost revoluționare.

Potrivit oamenilor de știință ruși, ADN
mediu de stocare a datelor și are un rol în comunicare. 
Lingviștii ruși au descoperit că genomul uman, în special 
această parte de 90% aparent inutilă a sa, respectă 
anumite reguli bine definite, exact la fel precum gramatica unei 
limbi. Astfel, ei au comparat regulile sintaxei, 
în care cuvintele sunt puse împreună pentru a forma propozi
sau fraze, semantica, adică semnifica
limbajului, precum și regulile de bază ale gramaticii. În urma 
comparațiilor, lingviștii au descoperit faptul că ADN
imită foarte bine gramatica unei limbi, urmează ni
foarte stricte și ei susțin că limbajele nu au apărut accidental
sau din senin, ci ele sunt, de fapt, o reflexie a 
comportamentului ADN-ului uman, oamenii fiind programa
să poată vorbi una sau mai multe limbi pentru o comunicare 
optimă. 

C

geneticageneticageneticagenetica    
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Biofizicianul și biologul molecular rus Pjotr Garjajev împreună 
cu colegii săi au analizat cu atenție și comportamentul 
vibrațional al codului genetic uman și au descoperit că 
cromozomii funcționează precum un calculator holografic și 
utilizează radiația laser. Acest lucru înseamnă că au reușit să 
moduleze anumite modele de frecvență pe o rază laser 
felul acesta au influențat frecvența întregului ADN și deci, 
informația genetică în sine. 

Cercetătorii au dovedit experimental faptul că simple cuvinte 
propoziții din limbajul uman rostite la o anumită frecvență, 
întotdeauna în țesut viu vor face ca substanța ADN
reacționeze și să se modifice, demonstrând astfel că organismul 
nostru este programabil prin limbaj, cuvinte și gânduri folosite 
la frecvența corectă. Mai mult de atât, cercetătorii au observat 
că în vid ADN-ul creează tipare ciudate care pot duce la 
apariția găurilor negre magnetizate, anumite poduri între 
universurile paralele pe care ADN-ul le poate folosi pentru a 
trece în lumi paralele, unde poate lua forme noi de 
viață.”http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=9392

 

Medicul este necesar să fie alături de om
 

          De vorbă cu dr. Anca NIŢULESCU, medic primar 
ORL, despre riscurile medicale ale obligativită

e poate obliga legea să fii sănătos? Pot anumite acte 
proceduri medicale deveni obligatorii în numele 
sănătății publice? Iată două întrebări care au intrat în 

dezbatere publică încă din 2017, odată cu lansarea proiectului 
de lege privind obligativitatea vaccinării, și care au iscat încă 
de atunci controverse aprinse în rândul medicilor 
publicului larg. În contextul actualei pandemii, 
problematizările au devenit și mai spinoase, odată cu 
adoptarea legii pandemiei, prin care s-a depă
dezbaterii, trecându-se la impunerea și aplicarea prin lege a 
obligativității unor acte medicale.  

Despre principiul obligativității procedurilor medicale în 
general, și a vaccinării în special, ne vorbește doamna Anca 
Nițulescu, președinta Asociației „Medici pentru consim
informat”, doctor în medicină, cu studii postuniversitare în 
naturopatie, medicină integrativă și psihoterapie
Petrache) 

Dr. Anca Nițulescu 

T
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– Doamnă dr. Anca Nițulescu, cum vedeţi, ca medic, 
obligativitatea unei proceduri terapeutice?

– Consider că niciun act medical nu poate fi obligatoriu, fiindcă 
atunci, practic, rolul medicului dispare. Am spus peste tot că 
acest proiect de lege încearcă să transforme un act medical într
unul administrativ sau, și mai rău, politic. Vaccin
act medical, până la urmă rămâne la latitudinea medicului să 
decidă cine se vaccinează, cine ar fi mai bine să nu se 
vaccineze sau să nu se vaccineze temporar. Dacă aceasta se va 
legifera, din experienţa altor ţări, se va ajunge la abuzuri ş
va crea un precedent care ar putea justifica obligativitatea şi a 
altor acte medicale. Este metoda paşilor mărunţi.

– În ce măsură legislația medicală permite adoptarea 
obligativității vaccinării?  

– În ce privește justiția medicală, ne situăm foarte 
Convenţia de la Oviedo, există Legea drepturilor pacientului
există Legea reformei de sănătate, există 
medicală. Toate spun că, înainte de orice intervenţie medicală, 
pacientului i se cere consimţământul scris
mod expres, în cunoştinţă de cauză, și pe care şi
în orice moment. Deci din punct de vedere legislativ, aspectele 
sunt în ordine. 

Problema este că prin legea aceasta se încearcă mai ales 
convingerea oamenilor că a nu te vaccina î
iar a te vaccina înseamnă automat a fi sănătos. Legea pune 
semnul egal între „vaccinat” și „sănătos”, ca și între 
„nevaccinat” și „bolnav”, eventual „mort”. Noua paradigmă 
încearcă să-i convingă pe oameni să dorească să se vaccineze, 
să considere că fără asta nu se mai poate trăi, că se expun unui 
risc. Se încearcă şi o metodă de convingere, pentru că ei ştiu că, 
din punct de vedere legislativ, şansele ca această lege să treacă 
şi să încalce convenţiile internaţionale sunt mici. Dar dac
populaţia vrea să se vaccineze, legea poate să se voteze. Şi 
atunci se creează impresia că oamenii inteligenţi şi pregătiţi se 
vaccinează, iar ceilalţi, ignoranții, e nevoie să fie obligaţi să se 
vaccineze, pentru că nu înţeleg despre ce este vorba
tot felul de false probleme, cum că cei nevaccinaţi îi pun în 
pericol pe cei vaccinaţi, sau copiii nevaccinaţi ne pun pe toţi în 
pericol ‒ fapt care nu este adevărat. 

„O uriașă presiune asupra medicilor”

Așadar, există baza legislativă, care 
obligativităţii oricărui act medical, însă ni se induce frica de 
boli, care are în subsidiar frica de moarte. Părinţii sunt speria
că, dacă nu-și vaccinează copilul, îl expun riscului de a 
contracta foarte multe boli, sau ar putea chiar să
atunci se ajunge la o situaţie în care majoritatea să consimtă şi 
să exercite o presiune asupra celorlalţi, care au mai citit şi au 
nişte îndoieli față de obligativitate și care, deocamdată, sunt 
mai puțini. Şi atunci, majoritatea o să spună: „
să ne vaccinăm!”, și va exercita o presiune asupra celorlalţi, ca 
să-i convingă şi pe ei. Se încearcă să se ajungă la a nu mai fi 
nevoie de încălcarea explicită a unor legi, ci oamenii singuri să 
ceară vaccinarea. 

medicinamedicinamedicinamedicina    
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Este o uriașă presiune socială şi mai ales profesională asupra 
medicilor, majoritatea susţinând vaccinarea obligatorie…

– Dar ei sunt în cunoştinţă de cauză asupra pericolelor 
vaccinării obligatorii?  

– Nu. Pentru că la Facultatea de Medicină, până de curând, nu a 
existat niciun fel de program de predare specific pe vaccinare. 
Vaccinarea era lăsată în grija epidemiologilor, a infecţioniştilor 
și, într-o anumită măsură, a pediatrilor. Ceilalţi medici nu erau 
implicaţi în vaccinare. Şi atunci, nu se pregăteau în mod 
special, nu citeau, considerând că este indicat să lase problema 
la latitudinea specialiştilor. Specialiştii erau în legătură cu 
direcţiile sanitare, de unde veneau probabil ordinele, 
circularele, programele de vaccinare. Așa că majoritatea 
medicilor nu sunt în cunoştinţă de cauză, pentru că acest aspect 
nu ține de specialitatea lor. 

Pe de altă parte, în actualul proiect de lege scrie că medicii din 
toate specialităţile este nevoie să recomande vaccinarea 
pacienţilor lor. Asta înseamnă că vaccinarea nu mai este 
apanajul unei specialităţi înguste: toţi este necesar să se 
pregătească. Din experienţa mea însă pot să spun că este un 
efort foarte mare să studiezi pe cont propriu, pentru că este 
necesar să cauţi materiale. Eu una am petrecut foarte mult timp 
instruindu-mă de una singură în domeniul vaccinării. Şi este un 
timp pe care nu toţi medicii sunt dispuşi să-l acorde. În plus, 
nici nu sunt motivaţi. Dacă nu sunt implicaţi direct în 
vaccinare, atunci nu au nicio motivaţie să o studieze.

Aş zice că 60-70% dintre medici nu cunosc problemele legate 
de vaccinare. Ceilalţi le cunosc într-o oarecare măsură, dar n
face faţă unei polemici ‒ n-ar putea să spună, cu subiect şi 
predicat, că articolul științific cutare vorbește despre aluminiul 
din vaccinuri etc. Ei cunosc doar nişte idei generale şi atunci 
preferă să nu se bage. Şi această tăcere, această lipsă de 
implicare a fost luată drept aprobare tacită pentru vaccinarea 
obligatorie. S a creat această imagine, potrivit căreia corpul 
medical, în întregul lui, este pentru vaccinare
ceea ce nu este adevărat. 

Din acest motiv am şi înființat asociația „Medici pentru 
consimțământ informat”, pentru că am ştiut că există mulţi 
medici care nu sunt de acord cu obligativitatea vaccinării 
ştiţi cum este, nimeni nu îndrăzneşte să zică nimic, nu vrea 
probleme, nu are timp… M-am gândit că o asociaţie care să 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020

ială şi mai ales profesională asupra 
medicilor, majoritatea susţinând vaccinarea obligatorie… 

Dar ei sunt în cunoştinţă de cauză asupra pericolelor 

Nu. Pentru că la Facultatea de Medicină, până de curând, nu a 
l de program de predare specific pe vaccinare. 

Vaccinarea era lăsată în grija epidemiologilor, a infecţioniştilor 
o anumită măsură, a pediatrilor. Ceilalţi medici nu erau 

implicaţi în vaccinare. Şi atunci, nu se pregăteau în mod 
, considerând că este indicat să lase problema 

la latitudinea specialiştilor. Specialiştii erau în legătură cu 
direcţiile sanitare, de unde veneau probabil ordinele, 

șa că majoritatea 
e cauză, pentru că acest aspect 

Pe de altă parte, în actualul proiect de lege scrie că medicii din 
toate specialităţile este nevoie să recomande vaccinarea 
pacienţilor lor. Asta înseamnă că vaccinarea nu mai este 

specialităţi înguste: toţi este necesar să se 
pregătească. Din experienţa mea însă pot să spun că este un 
efort foarte mare să studiezi pe cont propriu, pentru că este 
necesar să cauţi materiale. Eu una am petrecut foarte mult timp 

ngură în domeniul vaccinării. Şi este un 
l acorde. În plus, 

nici nu sunt motivaţi. Dacă nu sunt implicaţi direct în 
vaccinare, atunci nu au nicio motivaţie să o studieze. 

 

osc problemele legate 
o oarecare măsură, dar n-ar 

ar putea să spună, cu subiect şi 
științific cutare vorbește despre aluminiul 

idei generale şi atunci 
preferă să nu se bage. Şi această tăcere, această lipsă de 
implicare a fost luată drept aprobare tacită pentru vaccinarea 
obligatorie. S a creat această imagine, potrivit căreia corpul 
medical, în întregul lui, este pentru vaccinarea obligatorie ‒ 

țat asociația „Medici pentru 
țământ informat”, pentru că am ştiut că există mulţi 

medici care nu sunt de acord cu obligativitatea vaccinării ‒ dar, 
neşte să zică nimic, nu vrea 

am gândit că o asociaţie care să 

reunească oameni care gândesc la fel ar fi altceva. Şi chiar este 
altceva. 

Plus că intenţia mea a fost şi de a oferi apărare juridică 
medicilor. Dacă acţionează în numele asocia
acesteia, vor putea fi apăraţi şi juridic, în cazul în care ar fi 
atacaţi. Să sperăm totuși că nu se va ajunge până aici.

„Medicul este necesar să rămână liber”

– Așadar, care este scopul Asociaţiei „Medici pentru 
consimţământ informat”, a cărei preşedintă sunteţi?

– Scopul, declarat şi în statut, este apărarea dreptului la 
consimţământ informat al pacientului, precum şi apărarea 
dreptului la opinie profesională a medicului. 
ne apărăm aceste drepturi, pentru că trăim vremuri în care 
progresul tehnologic a luat-o înaintea eticii şi moralităţii. 
Asistăm la implementarea a tot felul de tehnologii care, pas cu 
pas, îşi fac loc și în medicină. Şi atunci, medicii sunt puşi de 
multe ori în situaţia de a aplica niște 
puterea lor de înțelegere, ei neavând neapărat o pregătire 
tehnică. Au nevoie de timp să înţeleagă noile tehnologii, au 
nevoie de timp să vadă efectele acestora asupra pacienţilor. Şi, 
din cauză că noile tehnologii intră în medicin
zona capitalistă ‒ zona companiilor, zona afacerilor ‒, uneori 
medicii se trezesc reduşi la tăcere, pentru că există un anume 
interes de a se promova o tehnologie sau alta. Şi atunci, 
medicul este necesar să rămână suveran în dreptul l
spune opinia profesională, chiar dacă nu convine curentului 
vremii respective sau intereselor de moment ale societăţii.

De altfel, există un articol în codul de deontologie medicală, 
Articolul 4, care spune că, în toate deciziile cu caracter 
medical, medicul este dator să apere binele şi interesul fiinţei 
umane, chiar în detrimentul societății. De pildă, să nu accepte 
să facă un anumit experiment care poate să aducă un progres 
nemaiauzit, dar care implică un risc pentru om, pentru că 
medicul este necesar să fie alături de om şi să vegheze la 
bunăstarea lui. Știţi cum e: fiecare industrie este pentru 
progresul tehnologic, dar cineva este necesar să fie 
pacient. 

Acest principiu se numeşte „primordialitatea interesului şi a 
binelui fiinţei umane”, și este prevăzut la Articolul 4, care 
spune: „În toate deciziile cu caracter medical, medicul va 
trebui să se asigure că interesul şi binele fiinţei umane 
prevalează interesului societăţii ori al ştiinţei
interesul ştiinţei! Până la urmă, chiar dacă eventual ceva este în 
interesul ştiinţei, dar pune în pericol fiinţa umană, medicul este 
necesar să fie alături de fiinţa umană, de pacient, nu de oamenii 
de ştiinţă. Vedeţi că, din cauza aceasta, medicul se poate trezi 
într-un conflict cu autoritatea momentului, cu clasa politică, cu 
industriile, cu alte grupuri de interese. Şi atunci, medicul este 
necesar să rămână liber, să-şi poată spune opinia. Or, ştiţi cum 
se zice în popor: „Am spus, n-am dat cu parul
poţi spune! Cine vrea să asculte, bine, cine nu… Dar să nu se 
ajungă în situaţia în care să nu mai ai dreptul să spui nimic!

medicinamedicinamedicinamedicina    
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reunească oameni care gândesc la fel ar fi altceva. Şi chiar este 

Plus că intenţia mea a fost şi de a oferi apărare juridică 
le asociației și cu acordul 

acesteia, vor putea fi apăraţi şi juridic, în cazul în care ar fi 
și că nu se va ajunge până aici. 

„Medicul este necesar să rămână liber”  

șadar, care este scopul Asociaţiei „Medici pentru 
informat”, a cărei preşedintă sunteţi?  

Scopul, declarat şi în statut, este apărarea dreptului la 
consimţământ informat al pacientului, precum şi apărarea 
dreptului la opinie profesională a medicului. Și este necesar să 

că trăim vremuri în care 
o înaintea eticii şi moralităţii. 

Asistăm la implementarea a tot felul de tehnologii care, pas cu 
și în medicină. Şi atunci, medicii sunt puşi de 

ște tehnologii care depășesc 
țelegere, ei neavând neapărat o pregătire 

tehnică. Au nevoie de timp să înţeleagă noile tehnologii, au 
nevoie de timp să vadă efectele acestora asupra pacienţilor. Şi, 
din cauză că noile tehnologii intră în medicină via industrie, via 

‒ zona companiilor, zona afacerilor ‒, uneori 
medicii se trezesc reduşi la tăcere, pentru că există un anume 
interes de a se promova o tehnologie sau alta. Şi atunci, 
medicul este necesar să rămână suveran în dreptul lui de a-şi 
spune opinia profesională, chiar dacă nu convine curentului 
vremii respective sau intereselor de moment ale societăţii. 

De altfel, există un articol în codul de deontologie medicală, 
Articolul 4, care spune că, în toate deciziile cu caracter 

ical, medicul este dator să apere binele şi interesul fiinţei 
ții. De pildă, să nu accepte 

să facă un anumit experiment care poate să aducă un progres 
nemaiauzit, dar care implică un risc pentru om, pentru că 

necesar să fie alături de om şi să vegheze la 
Știţi cum e: fiecare industrie este pentru 

progresul tehnologic, dar cineva este necesar să fie și alături de 

primordialitatea interesului şi a 
și este prevăzut la Articolul 4, care 

În toate deciziile cu caracter medical, medicul va 
trebui să se asigure că interesul şi binele fiinţei umane 
prevalează interesului societăţii ori al ştiinţei” ‒ deci inclusiv 

nă la urmă, chiar dacă eventual ceva este în 
interesul ştiinţei, dar pune în pericol fiinţa umană, medicul este 
necesar să fie alături de fiinţa umană, de pacient, nu de oamenii 
de ştiinţă. Vedeţi că, din cauza aceasta, medicul se poate trezi 

ict cu autoritatea momentului, cu clasa politică, cu 
industriile, cu alte grupuri de interese. Şi atunci, medicul este 

şi poată spune opinia. Or, ştiţi cum 
am dat cu parul”. Adică măcar să 

e! Cine vrea să asculte, bine, cine nu… Dar să nu se 
ajungă în situaţia în care să nu mai ai dreptul să spui nimic! 
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– Asta presupune un anume eroism, până la urmă. Vine cu 
sacrificiu de sine, poate chiar cu sacrificii profesionale…  

– Poate e prea mult spus. Cred totuși că trăim vremuri în care, 
cu competenţă profesională, cu un anumit grad de inteligenţă, 
cu voinţă şi cu o anumită onestitate, poţi să pui la punct 
situaţia. Nu este nevoie să se ajungă la conflicte îngrozitoare. În 
fond, societatea omenească a trecut prin atâtea experiențe în 
atâtea mii de ani, prin atâtea crize, prin atâtea cruzimi, prin 
atâtea nedreptăţi flagrante! Să sperăm că n-o să ne mai 
întoarcem acolo, să sperăm că am învăţat ceva din istorie. 

Deci eroism cred că este prea mult spus. Eu una consider că 
eroismul meu personal a constat în faptul că am dedicat enorm 
de mult timp cercetării pe cont propriu, am făcut la început 
foarte multă muncă de una singură. M-am implicat încă din 
2017 în lupta împotriva obligativității vaccinării, pentru că 
ştiam cum se procedează în parlament, cunoşteam oameni din 
societatea civilă, şi atunci, normal, aveam un cuvânt de spus. 
Alţi confraţi nu aveau de unde să ştie aceste aspecte, așa că am 
început să pun oameni în contact ‒ am făcut ceea ce se numeşte 
networking. 

Deci eroismul meu a constat în faptul că am muncit până la 
epuizare, şi de multe ori mi-am neglijat unele îndatoriri 
personale, de familie – am şi eu doi copii –, ca să mă ocup de 
aceste aspecte. A existat şi la mine o anumită teamă de ceea ce 
s-ar putea petrece dacă zic sau fac ceva anume, dar m-am oprit 
şi m-am gândit rațional. Dacă nu încalc nicio lege, de ce să mă 
tem? Legea îmi dă dreptul să fondez o asociaţie, legea îmi dă 
dreptul să fac un film, cum fac atâţia despre tot felul de 
subiecte. La foarte mulţi oameni, frica este mai mare decât 
pericolul real. Şi atunci, am mers înainte, pe principiul: „Fă 
fapta care este necesar să fie făcută şi nu te preocupa de rodul 
faptei”. Noi ne facem nişte proiecții în conştiinţă, cum că 
„Dacă zic aşa, X îmi va răspunde aşa; dacă fac aşa, Y va face 
așa”. Dar, de multe ori, dacă facem ceva, vom avea surpriza să 
nu se petrece ce am presupus noi. Așa că cea mai bună soluţie 
este să faci ce este necesar să fie făcut, într-o anumită 
conjunctură, şi rezultatul depinde de mulţi factori, nu numai de 
ceea ce ai făcut tu. Tu singur nu poţi vedea întregul tablou. 

 

Vaccinarea, o procedură riscantă  

– Care sunt riscurile medicale pe care le presupune vaccinarea 
obligatorie?  

– Riscurile medicale sunt reacţiile adverse, despre care am spus 
că, la nivelul de cunoaştere actual, nu avem metode să 
prevedem care persoană va dezvolta reacţii adverse şi care nu. 
În lege scrie ceva vag. Am urmărit discuţii ale celor care sunt 
pro vaccinarea obligatorie şi ei ne spun să fim liniştiţi, că nu ne 
leagă nimeni de scaun să ne vaccineze, iar persoanele care au 
contraindicaţii nu vor fi vaccinate. Dar problema este că o 
contraindicaţie se stabileşte abia după ce persoana a fost deja 
vătămată. Un copil care a avut convulsii după vaccin sigur că 
are contraindicaţie, nu ar mai fi cazul să fie vaccinat. Sau 
persoanele care sunt deja bolnave, care au o patologie ‒ un 
copil cu o boală autoimună probabil va primi contraindicaţie la 
vaccinare. Marea majoritate a celor vaccinaţi sunt sănătoşi, mai 
bine-zis nu ştiu să aibă vreo boală, dar tot putem avea surprize, 
chiar dacă facem analize înainte de vaccinare. Ca să depistezi o 
boală rară sau un defect genetic mai rar este necesar să-l ai în 
vedere dinainte, ca să ceri testele specifice. Dacă faci analize de 
rutină, puţin probabil să găseşti ceva. Prin urmare, nu există o 
metodă sigură, prin care să poţi de la început să protejezi pe 
toată lumea de reacţii adverse. 

Şi atunci, întrebarea este: cum poţi să impui obligativitatea unei 
proceduri care prezintă riscuri? O procedură despre care ești 
conștient că nu poți anticipa cine va avea reacţii adverse şi cine 
nu, cum poţi s-o faci obligatorie? Asta este problema! Poate 
eşti sincer convins că, fără vaccinare, sănătatea publică este în 
pericol, dar şi dacă prin vaccinare produci reacţii adverse şi 
vătămări pe o perioadă îndelungată sau chiar pe viaţă, în ce fel 
ai ajutat sănătatea publică? 

Vaccinarea se referă strict la bolile infecto-contagioase, dar 
sunt şi alte boli care, iată, sunt tot mai frecvente în epoca 
noastră: bolile cronice, care sunt mult mai frecvente decât 
bolile infecto-contagioase. Şi sunt şi fără soluţie, din păcate. 
Acesta este riscul din punct de vedere strict medical. 

– Doamnă doctor Anca Nițulescu, credeți că, prin legea 
obligativității vaccinării, medicii vor fi împinși să încalce 
Jurământul lui Hipocrate?  
 
– În lege scrie că, dacă copilul sau adultul are contraindicație la 
vaccinare, poate să nu fie vaccinat. Adică, dacă ştii că are o 
boală, eşti liber să-i dai contraindicaţie. Dar la alte articole ale 
legii (de pildă, la Articolul 10), scrie că tipurile de reacţii 
adverse şi măsurile compensatorii vor fi stabilite prin hotărâre 
de guvern, deci ar fi nevoie să ne raportăm, ca medici, la o 
hotărâre a guvernului, așa că nu suntem absolut liberi să 
declarăm o reacţie adversă, iar contraindicațiile vor fi 
certificate de comisiile de vaccinare. Asta înseamnă că eu, chiar 
dacă vreau să contraindic unui copil vaccinarea, e necesar să 
primesc aprobarea comisiei de vaccinare. Probabil că e nevoie 
să întocmeşti un dosar, să-l trimiţi acolo, să fie dezbătut, cine 
ştie când se dă răspunsul ‒ dar, până atunci, vaccinările e 
nevoie să continue, pentru că n-ai primit încă aprobarea pentru 

medicinamedicinamedicinamedicina    
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contraindicaţie. Așadar, nu-i chiar atât de simplu. În plus, cei 
mai mulţi copii, când vin să se vaccineze, sunt sănătoşi, nu ştii 
dacă au vreo boală nemanifestată, dintre cele cu contraindicații 
la vaccinare. Atunci, practic îi vaccinezi fără să ştii. 
 
Deci, din punctul meu de vedere, se creează premisele 
încălcării Jurământului lui Hipocrate, fiindcă această lege 
împinge medicii într-o situaţie cel puţin inconfortabilă. 
Problema este că majoritatea medicilor nu sunt informaţi în 
problematica vaccinurilor, de aceea nici nu consideră că fac un 
rău. Ei cred că fac ceva bun şi, conform conştiinţei lor, nu 
încalcă Jurământul lui Hipocrate. Probabil numai medicii care 
au copii vătămaţi, care au avut o experienţă personală care le-a 
pus probleme de conştiinţă, îşi vor revizui atitudinea. Sau nu. 
 
– În favoarea vaccinării ni se aduc tot felul argumente 
stereotipe, dintre care cel mai frecvent este că toți am făcut 
vaccinuri și nu am mai pățit nimic. Dumneavoastră cum vedeți 
aceste aspecte?  
 
– Da, din păcate, când vorbeşti cu adulţi, pentru că adulţii decid 
pentru copiii lor, ți se replică: „Dar ce atâta agitație în jurul 
subiectului, doar toţi am fost vaccinaţi?! Care-i problema?!”. 
Într-adevăr, toţi am fost vaccinați, dar schemele de vaccinare au 
devenit, în timp, din ce în ce mai complexe. Niciun vaccin nu s-
a eliminat ‒ în România, cel puţin ‒ din calendarul naţional de 
vaccinare; dimpotrivă, s-au adăugat mereu altele. Generaţia 
mea a făcut vaccinul DTP, polio oral şi BCG-ul, atât. După 
care au început să se introducă: în ’79, vaccinul împotriva 
rujeolei, monovaccin; în 1991 s-a introdus vaccinul anti-
hepatită B la naştere, în prima zi de viaţă; în ’94 s-a introdus a 
doua doză de vaccin antirujeolic la vârsta de 5-6 ani; în 2004, 
ambele au fost înlocuite cu triplul vaccin anti-rujeolă-oreion-
rubeolă (ROR). Vaccinul DTP, care era trivalent, acum este 
hexavalent ‒ are anti-diftero-, tetano-, pertusis-, polio-, hepatită 
B şi Haemophilus Influenzae în aceeaşi înţepătură. După care s-
a introdus Prevenarul, care se dă copiilor la două luni şi la patru 
luni, împreună cu hexavalentul. Prevenarul, care are 13 tulpini, 
împreună cu hexavalentul, care are şi acesta 6 antigene diferite, 
deci în total 19 antigene diferite, se injectează unui copil de 
două luni şi de patru luni în aceeaşi zi! După care se recomandă 
copiilor vaccinul antigripal, ca şi adulţilor. Se recomandă 
vaccinul HPV, se recomandă vaccinul anti-rotavirus, apoi 
vaccinul antivaricelă, vaccinul anti-hepatită A… Așadar, copiii 
din ziua de azi fac probabil de trei ori mai multe vaccinuri 
decât am făcut noi. 
 
Anti-vaxer vs. pro-vaxer  
 

 
 

Ce se petrece? Este adevărat că toate vaccinurile au toxicitate, 
şi cele pe care le-am făcut noi. Și pe vremea noastră au existat 
copii afectați de vaccinuri, dar, pe de o parte, informaţia nu 
circula ca acum, pentru că nu exista internet, iar pe de altă 
parte, fiind mai puţine vaccinuri, toxicitatea totală era mai 
mică, așa că erau mai puţini copii cu simptome. Pe măsură ce 
numărul de vaccinuri creşte, fiecare vaccin având adjuvanţii lui 
‒ de exemplu, aluminiu, formaldehidă ‒, toxicitatea însumată 
creşte. Şi atunci sigur că există o diferenţă dacă un copil a făcut 
doar 3 vaccinuri sau a făcut 10-12 vaccinuri până la vârsta de 
un an, prin vaccin înţelegând aici antigene vaccinale. Practic, în 
momentul în care numărul de vaccinuri din schemă creşte, 
creşte și toxicitatea, şi e de aşteptat ca reacțiile adverse să apară 
mai devreme. 
 
Şi, încetul cu încetul, s-a creat această „mişcare” anti-
vaccinare, dacă-i putem spune așa. Încetul cu încetul, părinţii ‒ 
mai ales cei din Europa vestică, pentru că acolo s-au 
implementat mai întâi noile vaccinuri, în timp ce în România 
era comunism și oamenii nu aveau libertatea de a protesta ‒ au 
început să observe problemele acestea şi să-și pună întrebări 
asupra siguranței vaccinurilor. Au început să se informeze, și 
mulţi dintre ei au început să refuze, parţial sau total, vaccinarea 
copiilor lor. Deja se punea problema riscurilor şi reacţiilor 
adverse post-vaccinare. 
 
Dar industria Pharma şi promotorii ei ce au făcut? Au etichetat 
această mişcare ca anti-vaxer și, de-atunci, orice contestare a 
vaccinurilor e catalogată drept anti-vaxer. Pentru că, de multe 
ori, când mergeam în Parlament și făceam ore întregi 
anticameră, auzeam tot felul de discuţii: „Ce-i, domnule, cu 
agitaţia asta în jurul legii vaccinării? Este o problemă creată 
artificial, s-au luat după anti-vaxerii din Occident!”. Am fost 
efectiv uluită, îmi dădeam seama câtă ignoranţă, câtă lipsă de 
informare există! Ei credeau în mod sincer că nu este nicio 
problemă cu vaccinurile şi că noi doar ne-am raliat unei 
mişcări, ca să contestăm şi noi ceva şi să ne dăm importanţă. 
Noi aşteptam şi pierdeam ore întregi făcând anticameră, în 
speranţa că, având interviuri unu la unu cu parlamentarii, vom 
reuși să le explicăm riscurile vaccinurilor, dar ei porneau din 
start de la ideea că totul este un moft. 
 
Și, în treacăt fie spus, nu există anti-vaxer! Toţi cei care sunt 
etichetaţi drept anti-vaxer au fost pro-vaxer la început; 
majoritatea şi-au vaccinat copiii, dar copiii lor au fost vătămați 
de vaccin. Noi nu suntem împotriva vaccinurilor pentru că aşa 
vrem noi ‒ așa cum sunt cei care spun că Pământul este plat, 
punând la îndoială evidenţa. Noi punem la îndoială nişte 
aspecte cu care chiar ne-am confruntat. Aproape nimeni nu 
citea prospectele vaccinurilor până să apară primii copii 
vătămați de vaccinuri. Şi atunci, oamenii au început să se 
informeze. Pe vremea noastră nu ştiu dacă doctorii vedeau 
vreun prospect de vaccin, nu se ştia cât se ştie astăzi. Acum 
prospectele sunt online, le poate citi fiecare. Pe atunci oamenii 
nu-şi puneau întrebări; aveau încredere în doctori şi, din cauză 
că erau puţine vaccinuri, nu se petreceau fapte atât de grave. 
 
În afară de acest aspect, mai este un pericol: pe măsură ce 
industria produce alte şi alte vaccinuri, tot mai multe vor 
încăpea pe schema de vaccinare, așa că schema nu este bătută 
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în cuie. Dacă legea se votează, nu înseamnă că schema de 
vaccinare rămâne neschimbată, nu! Odată legea votată, 
componenţa calendarului de vaccinare se va putea modifica 
probabil printr-un simplu ordin al Ministrului Sănătăţii sau al 
DSP-ului, fără să mai treacă prin parlament. Deci, e posibil ca 
populaţia să nici nu ştie că s-a mai introdus un vaccin în 
schemă, eventual să facă un heptavalent, un octavalent, cine 
știe ce-o să mai fie. În momentul în care această lege se 
votează, ea este un cec în alb pentru a se introduce orice în 
calendarul naţional de vaccinare. Va fi foarte greu să mai 
contești introducerea încă unui vaccin în calendarul de 
vaccinare, când deja vaccinarea este obligatorie, pentru că eşti 
pasibil să fii acuzat. 
 
Un nou tip de relație medic-pacient  
 
– Care este factorul de decizie în stabilirea acestui calendar de 
vaccinare?  
 
– Prin proiectul de lege se înfiinţează şi infrastructura care să 
promoveze vaccinarea obligatorie. Adică se înfiinţează Grupul 
Tehnic de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare, o comisie 
formată din mai mulţi membri, prezentată în detaliu în lege, la 
articolul 38. Se înfiinţează şi comisiile de vaccinare pentru 
fiecare judeţ şi pentru municipiul Bucureşti care, împreună cu 
Ministerul Sănătăţii şi cu Direcţiile de Sănătate Publică vor 
stabili această schemă de vaccinare ‒ deci, iată, deja avem 
patru instituţii care conlucrează pentru a implementa vaccinarea 
obligatorie! În lege scrie că Ministerul Sănătăţii este obligat să 
anunţe medicii şi populaţia cu şase luni înainte de modificarea 
calendarului naţional de vaccinare, deci clar se vorbeşte despre 
o modificare. Vor fi modificări peste modificări după ce legea 
se votează. 
 
– Un alt argument stereotip este că persoanele nevaccinate 
devin un pericol public…  
 
– Argumentul acesta urmează principiul ideologiilor 
comunisto-naziste. Nu-i suficient că mă obligi pe mine, dar mă 
și convingi să-i determin pe cei care se opun să accepte și ei 
vaccinarea, să cedeze la presiunea comunităţii, să fie 
ostracizaţi, marginalizaţi, până când se vaccinează, din 
epuizare. Sau nu le primești copiii în şcoli ‒ şi-atunci, ce să 
facă? Acesta este nucleul conceptului de obligativitate. Sigur, 
omul spune: „Bine, dacă tu te-ai vaccinat, eşti protejat, fii 
mulţumit şi lasă-mă pe mine în pace! Dacă eu mă îmbolnăvesc, 
treaba mea! Eu sufăr, eu trag ponoasele!”. Nu, când vine vorba 
de boli virale, viziunea OMS este că numai dacă vaccinezi 
peste 95% din populaţie, virusul nu mai circulă. Ceea ce nu este 
în întregime adevărat, pentru că virusurile suferă mutații, care 
le fac să supraviețuiască sub o altă formă. 
 
Toţi cei care nu vor să se vaccineze pun în pericol această 
presupusă ştergere de pe faţa pământului a virusului, pentru că 
nu se mai poate atinge acel target de 95%, și atunci chipurile 
devine justificată obligarea lor: adică, dacă voi sunteţi ignoranţi 
şi nu înţelegeţi că din cauza voastră noi nu atingem acel 95% şi 
ne puneţi şi pe noi în pericol, atunci vă vaccinăm cu forţa. 
 

– Cum vedeți relaţia medic-pacient, odată cu impunerea 
obligativității actului medical?  
 
– În condiţiile în care, de pildă, vaccinarea devine obligatorie, 
medicul va fi supus presiunii de a vaccina. Şi e foarte spinoasă 
problema libertăţii de opinie a medicului. În lege, pe de-o parte, 
scrie că medicul este obligat să prezinte pacientului avantajele 
şi riscurile vaccinului, dar pe de altă parte, scrie în alt articol că, 
dacă medicul vehiculează informaţii nefondate şi nevalidate 
științific, va fi sancţionat disciplinar de Colegiul Medicilor. Şi 
atunci, întrebarea care se pune este: până unde înseamnă că 
informezi pacientul şi de unde se presupune că vehiculezi 
informaţii eronate? Deci, este foarte alunecoasă această lege. 
 
Ei, în aceste condiţii, în care pacientul ştie că medicul este 
obligat să vaccineze, ce poate pacientul să mai discute cu 
medicul? Poate să se opună făţiş, să spună: „Eu nu vreau să mă 
vaccinez”? Totuși, înţeleg că pacientul nu va mai avea dreptul 
să facă aceasta, pentru că va primi amenzi, conform legii. Şi 
amenzile, din ce am văzut, sunt în cuantum crescător, în funcţie 
de a câta oară refuză. La primul refuz, o mie-două mii, la al 
doilea, cinci mii, la al treilea, zece mii! Ţinând seama că un 
copil are mai multe rapeluri de făcut, n-am înţeles care va fi 
algoritmul după care va fi amendat părintele. Şi dacă părintele 
are mai mulţi copii, asta înseamnă că acel părinte ajunge în 
sapă de lemn, pentru că plăteşte amenzi în permanență. Şi sunt 
oameni care trăiesc de pe-o zi pe alta, câştigă la nivel de 
subzistenţă. Foarte probabil, acei oameni vor prefera să-şi 
vaccineze copiii decât să treacă printr-o asemenea situaţie. Mai 
au atunci astfel de oameni „libertatea de a alege”? 
 

 
 
Un alt aspect: pacientul vine cu încredere la medic şi respectă 
absolut tot ce-i zice medicul. Deci, medicul spune: „Trebuie să-
ți vaccinezi copilul”, și părintele îl vaccinează. Dacă se petrece 
ca acel copil să dezvolte reacţii adverse, oricât de binevoitor ar 
fi părintele şi oricât de frumoasă ar fi relaţia, își va modifica 
atitudinea. Îi va cere explicaţii medicului, iar medicul va începe 
să se apere, ca un funcţionar care a fost obligat să facă ceva şi a 
făcut. Şi atunci, despre ce relaţie mai vorbim? Relaţia se 
transformă într-un conflict. 
 
Mai rău, în cazul în care părintele alege să acţioneze în justiţie, 
nu ştiu pe cine o să dea în judecată conform acestei legi, fiindcă 
legea zice că Statul Român, prin Ministerul Sănătăţii, îşi asumă 
compensarea efectelor de durată ale vaccinurilor, dacă se 
dovedeşte relaţia de cauzalitate. În treacăt fie spus, relaţia de 
cauzalitate e foarte greu de dovedit. Este necesar să dovedeşti 
cu analize de laborator, dar nu există nişte protocoale create în 
acest sens. Ca să dovedesc că m-a vătămat vaccinul X, ce 
analize e nevoie să fac? Este foarte complicat. Practic, viitorul 
relaţiei medic-pacient în lumina acestei legi este sumbru! Nici 
nu vreau să mă gândesc la situaţia în care oamenii vor face în 
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aşa fel încât să nu se mai înregistreze la medici de familie, ca să 
nu mai figureze în evidenţa nimănui! 
 
„Vaccinul va deveni axiomatic”  
 
– Am fost obişnuiţi să credem că vaccinarea se referă cu 
precădere la copii, dar acum se aduce în discuţie vaccinarea 
obligatorie pentru adulţi. Ce presupune acest fapt?
 
– În lege nu se precizează foarte clar, probabil că
vor fi clarificate ulterior în normele de aplicare a legii. Nu 
dacă însă este corect să laşi ca jumătate din lege să fie 
clarificată de norme, căci o lege neclară nu poate avea nici 
norme clare de aplicare. Cert este că în lege sunt st
categoriile de adulţi vaccinabili. Prima categorie este 
personalul medical, care se va transforma într-o comunitate de 
cobai, pentru că pare întru totul justificat să introduci orice 
vaccin acestei categorii, fiind expusă riscurilor. De exemplu, în
momentul de față, medicii din Franţa sunt obligați să facă, în 
afară de DTP, vaccinul anti-rujeolă și vaccinul anti
iar pentru personalul care lucrează în laborator, vaccinul 
împotriva febrei tifoide. După aceea, se vorbește de vaccinarea 
personalului din unităţile publice şi private care, prin natura 
atribuţiilor, este expus riscurilor de a contracta boli 
contagioase: profesorii, funcţionarii, toţi cei care lucrează cu 
publicul. 
 
De asemenea, în „situaţii epidemiologice speciale”, potrivit 
proiectului de lege, toată populația va fi obligată să se 
vaccineze. În momentul în care proiectul de lege a intrat în 
Parlament, în 2017, această noţiune de „situaţie epidemiologică 
specială” părea retorică pură. Acum am ajuns să vedem ce 
înseamnă pe viu o situaţie epidemiologică specială. Dacă acum 
exista un vaccin şi dacă legea ar fi fost votată, vaccinarea era 
obligatorie, așa cum sunt purtarea măştii şi carantinarea 
obligatorie în spitale. 
 
De asemenea, se va crea treptat masa de adulţi care va necesita 
vaccinare, pentru că, dacă vorbim, de pildă, despre rujeolă, se 
știe că anticorpii rezultați după boala naturală persistă în sânge 
în jur de 70-80 ani, pe când anticorpii după vaccinare persistă 
doar câțiva ani. Mamele vaccinate în copilărie împotriva 
rujeolei nu au, la vârsta procreării, anticorpi împotriva rujeolei 
pe care să-i transmită copiilor lor. Copiii care se nasc acum 
sunt copii ai unor mame vaccinate, deci nu primesc anticorpi de 
la mamă și e nevoie să fie vaccinaţi și ei. Așa că ROR, care se 
administrează la 1 an, se repetă la 5-6 ani, și deja se vorbeşte să 
se introducă a treia doză la 12-13 ani, după care va urma altă 
doză… În felul acesta se vor introduce dozele ROR la adulţi. 
Aceşti copii vaccinaţi, care nu au imunitate naturală 
fost pe viaţă, dacă ar fi făcut boala ‒ sunt viitoarea masă de 
viitori adulți vaccinabili. Şi atunci, chiar va fi nevoie de 
vaccinare! Iar cu timpul, folosind această logică şi având o 
populaţie care nu mai are imunitate naturală, vaccinul va 
deveni axiomatic, nimeni nu va mai pune la îndoială faptul că 
va fi necesar să te vaccinezi ca adult. Apoi se vor face rapeluri 
de DTP, femeilor tinere li se va administra HPV, ROR, se va 
introduce probabil şi Prevenarul la adulți ‒ deja se recomandă 
bătrânilor despre care se consideră că sunt expu
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Am fost obişnuiţi să credem că vaccinarea se referă cu 
precădere la copii, dar acum se aduce în discuţie vaccinarea 
obligatorie pentru adulţi. Ce presupune acest fapt?  

În lege nu se precizează foarte clar, probabil că aceste aspecte 
vor fi clarificate ulterior în normele de aplicare a legii. Nu știu 
dacă însă este corect să laşi ca jumătate din lege să fie 
clarificată de norme, căci o lege neclară nu poate avea nici 
norme clare de aplicare. Cert este că în lege sunt stipulate 
categoriile de adulţi vaccinabili. Prima categorie este 

o comunitate de 
cobai, pentru că pare întru totul justificat să introduci orice 
vaccin acestei categorii, fiind expusă riscurilor. De exemplu, în 

ță, medicii din Franţa sunt obligați să facă, în 
și vaccinul anti-hepatită B, 

iar pentru personalul care lucrează în laborator, vaccinul 
ște de vaccinarea 

onalului din unităţile publice şi private care, prin natura 
atribuţiilor, este expus riscurilor de a contracta boli 
contagioase: profesorii, funcţionarii, toţi cei care lucrează cu 

De asemenea, în „situaţii epidemiologice speciale”, potrivit 
ția va fi obligată să se 

vaccineze. În momentul în care proiectul de lege a intrat în 
Parlament, în 2017, această noţiune de „situaţie epidemiologică 
specială” părea retorică pură. Acum am ajuns să vedem ce 

ituaţie epidemiologică specială. Dacă acum 
exista un vaccin şi dacă legea ar fi fost votată, vaccinarea era 

șa cum sunt purtarea măştii şi carantinarea 

De asemenea, se va crea treptat masa de adulţi care va necesita 
accinare, pentru că, dacă vorbim, de pildă, despre rujeolă, se 

știe că anticorpii rezultați după boala naturală persistă în sânge 
80 ani, pe când anticorpii după vaccinare persistă 

țiva ani. Mamele vaccinate în copilărie împotriva 
lei nu au, la vârsta procreării, anticorpi împotriva rujeolei 

i transmită copiilor lor. Copiii care se nasc acum 
sunt copii ai unor mame vaccinate, deci nu primesc anticorpi de 

și e nevoie să fie vaccinaţi și ei. Așa că ROR, care se 
și deja se vorbeşte să 

13 ani, după care va urma altă 
doză… În felul acesta se vor introduce dozele ROR la adulţi. 
Aceşti copii vaccinaţi, care nu au imunitate naturală ‒ care ar fi 

‒ sunt viitoarea masă de 
ți vaccinabili. Şi atunci, chiar va fi nevoie de 

vaccinare! Iar cu timpul, folosind această logică şi având o 
populaţie care nu mai are imunitate naturală, vaccinul va 

ic, nimeni nu va mai pune la îndoială faptul că 
va fi necesar să te vaccinezi ca adult. Apoi se vor face rapeluri 
de DTP, femeilor tinere li se va administra HPV, ROR, se va 

ți ‒ deja se recomandă 
are se consideră că sunt expuși riscurilor de 

pneumonie. Deci, aceasta presupune vaccinarea adulţilor. Se 
creează o piaţă de consumatori de vaccinuri.
 
În orice caz, consider că este de datoria noastră, a medicilor, să 
informăm corect cetățenii și să creăm un cadru propice unui 
dialog științific real și echilibrat, așa cum vedem în alte țări ‒ în 
Germania și Italia, ca să dau câteva exemple. Și aceasta își 
propune și asociația noastră, „Medici pentru consimțământ 
informat”, de aceea, oricine dorește să ne 
cu drepturi depline, dacă ne referim la medici, sau membru 
simpatizant, în cazul altor profesii, este binevenit.
 

A ne vaccina sau a nu ne vaccina? Aceasta 
este întrebarea

 
Dr. Sucharit Bhakdi, 

           Dezvoltarea vaccinurilor contra unor boli 
îngrozitoare ca variola, difteria, tetanosul 
reprezentat un moment de cotitură în istoria medicinei. 
 

 urmat vaccinarea contra unei alte serii de boli care fac 
parte astăzi din repertoriul standard al medic
preventive. 

Acum, cea mai presantă problemă care se pune este dacă avem 
nevoie un program de vaccinare global pentru a încheia criza 
coronavirusului. Această problemă este atât de importantă încât 
este nevoie de o dezbatere pentru a atinge un consens 
asupra a trei probleme: 
 
1. Când este nevoie de dezvoltarea unui vaccin?
să răspundem: când o infecție conduce în mod regulat la o 
boală severă și/sau lasă sechele grave în oameni sănătoși, ceea 
ce nu se petrece cu SARS-CoV-2. 
2. Când ar fi rezonabilă o vaccinare în masă?
că o vaccinare în masă nu este rezonabilă dacă o mare parte din 
populație este deja protejată suficient contra unor boli care 
amenință viața precum este cazul cu SARS
3. Când vaccinarea se va dovedi a nu fi un succes?
vaccinarea va eșua când un virus care coexistă pe tot globul 
alături de oameni și animale suferă în permanență mutații și 
când persoanele devin expuse la doze mari de virus în timpul 
răspândirii infecției. 
 
În opinia autorilor, un program de vaccinare global nu are 
niciun sens. Riscurile depășesc cu mult posibilele beneficii și 
asta chiar din start. Experții din întreaga lume și
îngrijorarea și avertizează cu privire la vaccinurile Covid
realizate în pripă fără suficiente garan
cercetătorii lucrează în prezent la peste 150 de proiecte de 
vaccin, unele dintre ele fiind în stadii de testare foarte avansate. 
Scopul celor mai multe dintre vaccinuri este de a atinge 
niveluri înalte de anticorpi neutralizan
virusului și a răspunsului celular. 
 
Sunt urmărite patru mari strategii: 
 
1. Vaccin care inactivează sau atenuează întregul virus.
Vaccinurile de inactivare necesită cantită
care e nevoie să fie crescute în ouă de găină sau în linii 

A
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pneumonie. Deci, aceasta presupune vaccinarea adulţilor. Se 
creează o piaţă de consumatori de vaccinuri. 

În orice caz, consider că este de datoria noastră, a medicilor, să 
m un cadru propice unui 

științific real și echilibrat, așa cum vedem în alte țări ‒ în 
și Italia, ca să dau câteva exemple. Și aceasta își 

și asociația noastră, „Medici pentru consimțământ 
ște să ne susțină, ca membru 

cu drepturi depline, dacă ne referim la medici, sau membru 
simpatizant, în cazul altor profesii, este binevenit. 

A ne vaccina sau a nu ne vaccina? Aceasta 
este întrebarea 

Dr. Sucharit Bhakdi, dr. Karina Reiss 
 

accinurilor contra unor boli 
îngrozitoare ca variola, difteria, tetanosul și poliomielita a 
reprezentat un moment de cotitură în istoria medicinei.  

urmat vaccinarea contra unei alte serii de boli care fac 
parte astăzi din repertoriul standard al medicinei 

Acum, cea mai presantă problemă care se pune este dacă avem 
nevoie un program de vaccinare global pentru a încheia criza 
coronavirusului. Această problemă este atât de importantă încât 
este nevoie de o dezbatere pentru a atinge un consens global 

1. Când este nevoie de dezvoltarea unui vaccin? Ne încumetăm 
ție conduce în mod regulat la o 

și/sau lasă sechele grave în oameni sănătoși, ceea 

r fi rezonabilă o vaccinare în masă? Noi considerăm 
că o vaccinare în masă nu este rezonabilă dacă o mare parte din 

ție este deja protejată suficient contra unor boli care 
ță viața precum este cazul cu SARS-CoV-2. 

i a nu fi un succes? Estimăm că 
șua când un virus care coexistă pe tot globul 

și animale suferă în permanență mutații și 
când persoanele devin expuse la doze mari de virus în timpul 

or, un program de vaccinare global nu are 
șesc cu mult posibilele beneficii și 

ții din întreaga lume și-au exprimat 
și avertizează cu privire la vaccinurile Covid-19 

suficiente garanții de siguranță. Totuși, 
cercetătorii lucrează în prezent la peste 150 de proiecte de 
vaccin, unele dintre ele fiind în stadii de testare foarte avansate. 
Scopul celor mai multe dintre vaccinuri este de a atinge 

pi neutralizanți contra proteinelor 

1. Vaccin care inactivează sau atenuează întregul virus. 
Vaccinurile de inactivare necesită cantități foarte mari de virus, 

rescute în ouă de găină sau în linii 
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continue de celule. Există întotdeauna riscul ca un set de virus 
să conțină contaminări periculoase care produc efecte 
secundare grave. Mai mult, există posibilitatea ca vaccinarea să 
înrăutățească în fapt infecția, după cum s-a observat în trecut cu 
pojarul inactivat sau cu vaccinul contra virusului respirator 
sinciţial. Vaccinurile atenuate conțin replici ale virușilor care 
și-au pierdut capacitatea a de mai provoca îmbolnăviri. 
Exemplul clasic îl reprezintă vaccinul oral contra poliomielitei 
care a fost folosit zeci de ani înainte de izbucnirea unor 
epidemii de poliomielită în Africa despre care s
ulterior că au fost provocate nu de un virus sălbatic, ci de 
vaccinul oral. 
 
2. Vaccinurile cu proteine. Acestea conțin proteine din virus 
sau fragmente. Suplimentarea cu stimulatori de imunitate 
adjunvanți, care pot provoca efecte secundare grave, este 
întotdeauna necesară. 
 
3. Vectori virali ca vaccin genetic. Principiul în cazul de fa
este integrarea genei coronavirusului relevant în gena virusului 
purtător (e.g. adenovirus) care infectează celule noastre. 
Vectorii incapabili de replicare nu pot să-și amplifice genomul 
lor și vor transmite doar o copie a genei vaccinului în celulă. 
Pentru a întări eficiența, au existat încercări de a crea vaccinuri 
de reproducere competente. Este ceea ce s
vaccinul contra Ebola VSV-ZEBOV. Totuși, multiplicarea 
virală a produs efecte secundare profunde în cel pu
dintre cei vaccinați, incluzând dermatită, urticarie, vasculită 
artroză. 
 
4. Vaccinurile pe bază de ADN. În aceste cazuri, gena virală 
este transmisă către celulă fie ca ADN inserat într
fie ca ARN care este transferat direct într-o proteină după 
absorbția în celulă. Un mare pericol potențial al vaccinurilor pe 
bază de ADN este integrarea plasmidei ADN în genomul 
celulei. Mutageneza inserțională survine rar, dar poate deveni 
un pericol real când numărul de evenimente este foarte mare, 
de ex., cum se petrece cu vaccinarea pe scară larg
Dacă inserția survine în celule sistemului reproductiv, 
informația genetică alterată va fi transmisă de la mamă la copil. 
Alte pericole ale vaccinurilor pe bază de ADN sunt producerea 
de anticorpi anti-ADN și reacții autoimune. Alte pericol
siguranță includ inflamații sistemice și potențiale efecte toxice.
Un alt pericol imens se profilează. La un moment dat în timpul 
sau după producerea efectului viral, reziduuri din proteine sunt 
de așteptat să apară pe suprafața celulelor atacate. Ma
fiinţelor sănătoase au limfocite ucigașe care pot recunoaște 
produsele virale. Este inevitabil ca atacuri autoimune să fie 
declanșate contra acestor celule. Unde, când și ce efecte ar 
putea surveni nu se cunoaşte încă. Dar perspectivele sunt pur 
simplu înfricoșătoare. 
 
Cu toate acestea, sute de voluntari, care nu au fost niciodată 
informați asupra acestor riscuri inevitabile, au primit deja 
injecții cu aceste vaccinuri pe bază de ADN și ARN. Niciun 
vaccin pe bază de gene nu a fost aprobat până 
folosință pe oameni, iar vaccinurile contra coronavirusului nu 
au fost testate așa cum cer protocoalele internaționale. 
Germania, o țară a cărei populație respinge manipularea 
genetică a hranei și se opune experimentelor pe animale, acum 
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continue de celule. Există întotdeauna riscul ca un set de virus 
țină contaminări periculoase care produc efecte 

secundare grave. Mai mult, există posibilitatea ca vaccinarea să 
a observat în trecut cu 

pojarul inactivat sau cu vaccinul contra virusului respirator 
țin replici ale virușilor care 

au pierdut capacitatea a de mai provoca îmbolnăviri. 
ral contra poliomielitei 

care a fost folosit zeci de ani înainte de izbucnirea unor 
epidemii de poliomielită în Africa despre care s-a descoperit 
ulterior că au fost provocate nu de un virus sălbatic, ci de 

țin proteine din virus 
sau fragmente. Suplimentarea cu stimulatori de imunitate și 

ți, care pot provoca efecte secundare grave, este 

Principiul în cazul de față 
coronavirusului relevant în gena virusului 

purtător (e.g. adenovirus) care infectează celule noastre. 
și amplifice genomul 

și vor transmite doar o copie a genei vaccinului în celulă. 
, au existat încercări de a crea vaccinuri 

de reproducere competente. Este ceea ce s-a petrecut cu 
și, multiplicarea 

virală a produs efecte secundare profunde în cel puțin 20% 
urticarie, vasculită și 

În aceste cazuri, gena virală 
este transmisă către celulă fie ca ADN inserat într-o plasmidă, 

o proteină după 
țial al vaccinurilor pe 

bază de ADN este integrarea plasmidei ADN în genomul 
țională survine rar, dar poate deveni 

un pericol real când numărul de evenimente este foarte mare, 
de ex., cum se petrece cu vaccinarea pe scară largă a populației. 

ția survine în celule sistemului reproductiv, 
ția genetică alterată va fi transmisă de la mamă la copil. 

Alte pericole ale vaccinurilor pe bază de ADN sunt producerea 
și reacții autoimune. Alte pericole de 

ță includ inflamații sistemice și potențiale efecte toxice.  
Un alt pericol imens se profilează. La un moment dat în timpul 
sau după producerea efectului viral, reziduuri din proteine sunt 

șteptat să apară pe suprafața celulelor atacate. Majoritatea 
șe care pot recunoaște 

produsele virale. Este inevitabil ca atacuri autoimune să fie 
șate contra acestor celule. Unde, când și ce efecte ar 

putea surveni nu se cunoaşte încă. Dar perspectivele sunt pur și 

Cu toate acestea, sute de voluntari, care nu au fost niciodată 
ți asupra acestor riscuri inevitabile, au primit deja 

ții cu aceste vaccinuri pe bază de ADN și ARN. Niciun 
vaccin pe bază de gene nu a fost aprobat până acum pentru 

ță pe oameni, iar vaccinurile contra coronavirusului nu 
șa cum cer protocoalele internaționale. 

țară a cărei populație respinge manipularea 
și se opune experimentelor pe animale, acum 

se găsește în fruntea experimentelor genetice desfășurate pe 
oameni. 
 
Legile și reglementările de siguranță au fost ocolite într
manieră care în condiții normale nu ar fi fost posibilă niciodată. 
Este oare acesta unul dintre motive pentru care probabil 
guvernul declară „epidemia – o situație de urgență” în absența 
unor noi infecții serioase? Noua lege germană contra 
epidemiilor dă putere guvernului să facă excep
reglementările medicale obișnuite. Iar aceasta a permis 
dezvoltarea rapidă a proiectului pentru vaccin. Dar autorii se 
îndoiesc dacă noua lege a epidemiilor poate merge până într
acolo încât să permită experimente genetice pe oameni care nu 
au fost informați cu privire la pericolele potențiale.
volumul Corona False Alarm, de dr. Sucharit Bhakdi 

 

Prof. Vasile Astărăstoae: Vaccinul anti
COVID a fost creat printr

genetică, pe bază de ARN mesager care e o 
noutate în domeniul vaccinurilor

 

Jurn. Daniel Roxin 

Ștefania Brândușă, ActiveNews.ro:
Astărăstoae, fostul rector al Universită
Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, a explicat ieri că nu este 
împotriva vaccinurilor și a vaccinării, dar a subliniat că firmele 
care au anunțat vaccinuri contra noului coronavirus cu eficiență 
de peste 90 la sută „nu au niciun fel de experien
privește vaccinurile”. 

”Am reticențe în primul rând privind aceste firme care au 
lansat zvonul, oficial au declarat că au gata vaccinul 
așteaptă autorizarea de la FDA și de la EMA, ori această 
autorizare, ei fac presiuni să fie dată cu scurtarea 
procedurilor, dar autorizarea verifică ce au făcut ei. Aceste 
firme nu au niciun fel de experien
vaccinurile. Doar Pfizer a mai produs un vaccin angripal, ceea 
ce nu e mare lucru. Și Cantacuzino a pr
antigripal. Și un vaccin antipneumococic”
profesorul ieșean. 

„Astra Zeneca nu a produs niciodată vaccinuri, iar Moderna e 
un start-up care a prins această oportunitate 
producerea de vaccinuri”, a declarat profeso
Astărăstoae. 
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ște în fruntea experimentelor genetice desfășurate pe 

și reglementările de siguranță au fost ocolite într-o 
ții normale nu ar fi fost posibilă niciodată. 

Este oare acesta unul dintre motive pentru care probabil 
ție de urgență” în absența 

ții serioase? Noua lege germană contra 
epidemiilor dă putere guvernului să facă excepții de la 

șnuite. Iar aceasta a permis 
entru vaccin. Dar autorii se 

îndoiesc dacă noua lege a epidemiilor poate merge până într-
acolo încât să permită experimente genetice pe oameni care nu 

ți cu privire la pericolele potențiale. Fragment din 
charit Bhakdi și dr. Karina Reiss 

e Astărăstoae: Vaccinul anti-
COVID a fost creat printr-o inginerie 

genetică, pe bază de ARN mesager care e o 
noutate în domeniul vaccinurilor 

Jurn. Daniel Roxin - Bucureşti 

 

șă, ActiveNews.ro: Profesorul Vasile 
al Universității de Medicină și 

și, a explicat ieri că nu este 
și a vaccinării, dar a subliniat că firmele 

țat vaccinuri contra noului coronavirus cu eficiență 
iciun fel de experiență în ceea ce 

țe în primul rând privind aceste firme care au 
lansat zvonul, oficial au declarat că au gata vaccinul și că mai 
șteaptă autorizarea de la FDA și de la EMA, ori această 

presiuni să fie dată cu scurtarea 
procedurilor, dar autorizarea verifică ce au făcut ei. Aceste 
firme nu au niciun fel de experiență în ceea ce privește 
vaccinurile. Doar Pfizer a mai produs un vaccin angripal, ceea 

Și Cantacuzino a produs un vaccin 
Și un vaccin antipneumococic”, a explicat 

„Astra Zeneca nu a produs niciodată vaccinuri, iar Moderna e 
up care a prins această oportunitate și s-a lansat în 

, a declarat profesorul dr. Vasile 
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Profesorul Astărăstoae a vorbit și despre cum a fost realizat 
vaccinul împotriva noului coronavirus (COVID
vaccin a fost făcut printr-o tehnologie de biologie moleculară, 
printr-o inginerie genetică, pe bază de ARN mesager care este 
o noutate în domeniul vaccinurilor și în condițiile astea are un 
caracter de cercetare și de fundamentare pe subiect uman. 
Nimeni nu știe până în prezent care va fi rezultatul”
medicul. 

De asemenea, el a explicat că „în lume există patru mari 
companii care fac exclusiv obiectul de activitate a producerii 
de vaccinuri”.„Ele au fost cele au produs vaccinuri inovatoare 
în toate domeniile. Ori, aceste mari companii până în prezent 
au spus că lucrează, dar sunt într-o fază medie spr
la vaccin, că ele respectă absolut toate regulile”
fostul președinte al Colegiului Medicilor din România.

 Mii de cadre medicale din Suceava refuză 
să se vaccineze anti-COVID

 

Jurn. Daniel ROXIN –
 

        Ștefania Brândușă, ActiveNews.ro: Consiliul Suprem de 
Apărare a Țării va aproba într-o ședință strategia națională d
vaccinare antiCOVID-19, a anunțat Klaus Iohannis, după 
discuțiile de la la Palatul Cotroceni  cu șefii de la Interne, 
Armată și Sănătate. Vaccinare despre care președintele afirma 
că e o chestiune de „securitate națională”. Conform strategiei, 
prioritatea pentru vaccinare anti covid vor avea personalul din 
domeniul sănătății, ca și cel din centrele rezidențiale și medico
sociale, populația cu risc ridicat de evoluție severă în cazul 
infecției. 

În rândul cadrelor medicale există însă o mare reticen
vaccinul minune anti covid despre care nu știu mai nimic.

Aproape jumătate dintre cadrele medicale sucevene nu doresc 
să se vaccineze anti-COVID, motivând fie posibile reac
adverse ale vaccinului, fie faptul că nu au suficiente informa
referitoare la vaccin. Reticența lor vine mai ales din lipsa unei 
campanii eficiente de informare din partea autorită
informează Obiectivdesuceava. 
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și despre cum a fost realizat 
vaccinul împotriva noului coronavirus (COVID-19). „Acest 

o tehnologie de biologie moleculară, 
esager care este 

și în condițiile astea are un 
și de fundamentare pe subiect uman. 

știe până în prezent care va fi rezultatul”, a explicat 

xistă patru mari 
companii care fac exclusiv obiectul de activitate a producerii 
de vaccinuri”.„Ele au fost cele au produs vaccinuri inovatoare 
în toate domeniile. Ori, aceste mari companii până în prezent 

o fază medie spre avansată 
la vaccin, că ele respectă absolut toate regulile”, a afirmat 

ședinte al Colegiului Medicilor din România. 

Mii de cadre medicale din Suceava refuză 
COVID 

– BUCUREŞTI 

 

Consiliul Suprem de 
ședință strategia națională de 

Klaus Iohannis, după 
șefii de la Interne, 

și Sănătate. Vaccinare despre care președintele afirma 
țională”. Conform strategiei, 

vor avea personalul din 
ții, ca și cel din centrele rezidențiale și medico-

ția cu risc ridicat de evoluție severă în cazul 

În rândul cadrelor medicale există însă o mare reticență privind 
știu mai nimic. 

Aproape jumătate dintre cadrele medicale sucevene nu doresc 
COVID, motivând fie posibile reacții 

adverse ale vaccinului, fie faptul că nu au suficiente informații 
ța lor vine mai ales din lipsa unei 

campanii eficiente de informare din partea autorităților, 

Direcția de Sănătate Publică Suceava a făcut o solicitare către 
toate unitățile medicale din județ să noteze personalul medical 
care este de acord cu vaccinarea, pentru a stabili necesarul de 
doze, iar cifra nu este deloc încurajatoare. Din cele peste 6.000 
de cadre medicale din județ, doar aproximativ 3.000 au semnat 
că doresc să se vaccineze. „Mai mult de jumătate din numărul 
angajaților din sistemul sanitar sucevean au refuzat la o primă 
solicitare acceptul pentru această vaccinare. Avem aproximativ 
3.000 de solicitări pentru vaccinare, iar în jude
6.000 de cadre medicale. 

Și o parte din personalul Spitalului Județean are reticențe în 
privința acestui vaccin, însă mulți au explicat că nu doresc să se 
vaccineze motivând că au trecut prin boală 
anticorpi. ”Nu mă voi vaccina, am avut coronavirus în aprilie 
am anticorpi, la fel ca mulți dintre colegii mei”, a povestit Anca 
G., asistent generalist la spitalul sucevean. ”Nu 
despre acest vaccin. Nu pot să accept doar a
șefilor. Ar trebui să ne dea mai multe date. Sincer, îmi este frică 
de efectele secundare pe care le-ar putea avea”, a declarat Elena 
S, asistentă. La Spitalul Județean doar asistentele și infirmierele 
par să fi fost întrebate dacă doresc vaccinarea.

Noile vaccinuri IGT vor putea modifica 
genetic specia umană

Fii liniștit, companiile pharma lucrează să modifice 
genetic copiii tăi prin noua generație de vaccinuri IGT ! Spre 
binele copiilor, singurul interes dovedit al industriei pharma.

Imunoprofilaxia prin transfer de gene (IGT) este o 
vaccinare cu totul diferită de vaccinarea tradi
de fapt o formă de terapie genetică. Se izolează gene umane 
sau animale și apoi le sintetizează în v
Genele sintetice sunt plasate în virusuri 
țesutul uman, de obicei prin injecții musculare. Viruși 
artificiali vor invada celulele umane cu sarcinile utile 
prezente în ADN-ul lor, iar gena sintetică este încorporată
în ADN-ul propriu al destinatarului uman. Noile gene vor 
instrui celulele pentru a îndeplini noi programe biologice. 
Pe mâna cui va intra puterea de a scrie noi programe 
biologice, în condițiile în care trendul în lume este de a 
impune vaccinările obligatorii ? 

 Există implicații complexe înfricoșătoare ale acestei 
noi vaccinări IGT. E vorba de modificările epigenetice 
adiacente, de somatizarea poligenică, de polimorfismul 
somatizărilor monogenice, de programe biologice 
secundare subiacente nedeclarate și 
pentru omul de rand, imposibil chiar 
cercetare medicală.  (Bucovina Profundă

Noile vaccinuri vor altera în mod permanent ADN
uman. Nimeni nu va mai şti exact decât producătorii lor ce 
anume vor modifica vaccinurile în ADN
persoane. 

Noile vaccinuri vor modifica permanent ADN
uman 

De ce este guvernul atât de maniac în legătură cu injectarea de 
vaccinuri? De ce vrea ca vaccinarea să devină OBLIGATORIE 
și ca fiecare să fie injectat?  
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ția de Sănătate Publică Suceava a făcut o solicitare către 
țile medicale din județ să noteze personalul medical 

care este de acord cu vaccinarea, pentru a stabili necesarul de 
ajatoare. Din cele peste 6.000 

ț, doar aproximativ 3.000 au semnat 
că doresc să se vaccineze. „Mai mult de jumătate din numărul 

ților din sistemul sanitar sucevean au refuzat la o primă 
cinare. Avem aproximativ 

3.000 de solicitări pentru vaccinare, iar în județ sunt peste 

Și o parte din personalul Spitalului Județean are reticențe în 
ța acestui vaccin, însă mulți au explicat că nu doresc să se 

ivând că au trecut prin boală și au deja dezvoltați 
anticorpi. ”Nu mă voi vaccina, am avut coronavirus în aprilie și 

ți dintre colegii mei”, a povestit Anca 
G., asistent generalist la spitalul sucevean. ”Nu știu mai nimic 

acest vaccin. Nu pot să accept doar așa, de dragul 
șefilor. Ar trebui să ne dea mai multe date. Sincer, îmi este frică 

ar putea avea”, a declarat Elena 
țean doar asistentele și infirmierele 

să fi fost întrebate dacă doresc vaccinarea. 

Noile vaccinuri IGT vor putea modifica 
genetic specia umană 

Jon Rappoport 

știt, companiile pharma lucrează să modifice 
ție de vaccinuri IGT ! Spre 

gurul interes dovedit al industriei pharma. 
Imunoprofilaxia prin transfer de gene (IGT) este o 

vaccinare cu totul diferită de vaccinarea tradițională. Este 
de fapt o formă de terapie genetică. Se izolează gene umane 

și apoi le sintetizează în versiuni artificiale. 
Genele sintetice sunt plasate în virusuri și injectate apoi în 
țesutul uman, de obicei prin injecții musculare. Viruși 
artificiali vor invada celulele umane cu sarcinile utile 

ul lor, iar gena sintetică este încorporată 
ul propriu al destinatarului uman. Noile gene vor 

instrui celulele pentru a îndeplini noi programe biologice. 
Pe mâna cui va intra puterea de a scrie noi programe 

țiile în care trendul în lume este de a 

ții complexe înfricoșătoare ale acestei 
noi vaccinări IGT. E vorba de modificările epigenetice 
adiacente, de somatizarea poligenică, de polimorfismul 
somatizărilor monogenice, de programe biologice 

și imposibil de controlat 
pentru omul de rand, imposibil chiar și pentru o echipă de 

Bucovina Profundă) 
Noile vaccinuri vor altera în mod permanent ADN-ul 

uman. Nimeni nu va mai şti exact decât producătorii lor ce 
inurile în ADN-ul fiecărei 

Noile vaccinuri vor modifica permanent ADN-ul 

De ce este guvernul atât de maniac în legătură cu injectarea de 
vaccinuri? De ce vrea ca vaccinarea să devină OBLIGATORIE 
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Luați în considerare acest articol care scoate la iveală graba cu 
care guvernele lumii vor ca vaccinarea să devină obligatorie 
căci articolul pune în evidență modul în care vaccinurile vor 
duce la schimbarea ADN-ului uman pe întreaga planetă. 

Referința este New York Times, din data de 15 martie 2015: 
„Protecția Fără un vaccin.” („Protection Without Vaccin”). 

Aceast articol descrie frontiera de cercetare. 

Aici e citată „cheia înțelegerii demersului” care ilustrează 
utilizarea genelor sintetice pentru a „proteja împotriva bolilor”, 
în timp ce schimbă definitiv structura genetică a oamenilor. 

Acest lucru nu este science-fiction: 

„Prin introducerea unor gene sintetice în mușchii maimuțele 
[experimentale], oamenii de știință fac în esență o re-inginerie a 
animalelor pentru a rezista bolii.” 

„Cerul este limita „, a declarat Michael Farzan, imunolog la 
Scripps si autorul principal al noului studiu. 

„Prima intervenție la om, pe baza acestei strategii – numita 
imunoprofilaxie prin transfer de gene, sau I.G.T. – Este în curs 
de desfășurare, și multe alte vaccinuri noi sunt planificate „. 

New York Times : „I.G.T. este o vaccinare cu totul diferită de 
vaccinarea tradițională. Este de fapt o formă de terapie 
genetică”. 

„Oamenii de știință izolează gene umane sau animale care 
produc anticorpi puternici împotriva anumitor boli, și apoi le 
sintetizează în versiuni artificiale”. 

„Genele sunt plasate în virusuri și injectate apoi în țesutul 
uman, de obicei prin injecții musculare.” 

Aici este cheia: „Viruși artificiali vor invada celulele umane cu 
sarcinile utile prezente în ADN-ul lor, iar gena sintetică este 
încorporată în ADN-ul propriu al destinatarului uman. Dacă 
totul merge bine, noile gene vor instrui celulele pentru a începe 
producția de anticorpi puternici.” …Dacă totul merge bine… 

Citiți vă rugăm din nou: „gena sintetică este încorporată în 
ADN-ul propriu al destinatarului uman.” 

Practic avem de-a face cu o alterare genetică DEFINITIVĂ a 
ADN-ului acelei persoane. Avem de-a face cu O Modificare 
Permanentă care se va transmite și urmașilor lui. 

Articolul din New York Times îl citează pe Dr. David 
Baltimore care lansează o atenționare : 

„Cu toate acestea, Dr. Baltimore spune că el prevede că unii 
oameni ar putea fi șmecheri, și să se opune acestei strategii de 

vaccinare, care înseamnă modificarea ADN-ului lor, chiar dacă 
aceasta previne o boala potențial fatală.” 

Da, unii oameni „ar putea fi șmecheri”. 

În cazul în care aceștia mai au două sau trei celule ale creierului 
lor în funcțiune, ei nu vor permite ca ADN-ul lor și al urmașilor 
lor să fie modificat PERMANENT așa cum vor făuritorii lumii 
noi a vaccinurilor. 

Hai să analizăm acest lucru în continuare. 

Sub acoperirea prevenirii bolilor, vaccinurile sunt purtătoarele 
ideale pentru ca tot felul de gene să fie încorporate în mod 
definitiv în structura umană. (observați că toate programele 
operaționale sunt întotdeauna acoperite la suprafață cu un scop 
laudativ pentru a ascunde adevărata lor intenție). 

Tonajul enorm de propagandă despre vaccinuri, care să ducă la 
legile rezultante care să impună vaccinările obligatorii, legi pe 
baza cărora să se impună și să pună în aplicare acest tip de 
vaccinare, vor crea un canal puternic de teste prin care este 
eminamente posibilă această re-inginerie genetică la scară 
planetară. 

Vă dați seama ce va însemna atunci „că un vaccin e în perioada 
de probă sau de monitorizare”? 

Genele sintetice vor fi injectate în miliarde de oameni, ceea ce 
ar forma un experiment planetar pentru a crea o specie alterată. 

Acest experiment grandios ar putea fi compartimentat. De 
exemplu, în secret, genele 1-6 ar putea fi injectate în grupa A în 
geo-localizarea I. În timp, ce Genele 7-12 vor fi injectate în 
grupa B în geo-locația II. Și asa mai departe. 

Apoi „beneficiarii” vaccinării genetice vor fi supuși unei 
supravegheri permanente pentru a evalua rezultatele. 

Sub diferite pretexte (ex. medicina preventivă), membrii 
acestor grupuri vor fi aduși în clinici pentru examene și teste 
medicale, pentru a se descoperi markerii care să dezvăluie 
răspunsurile așteptate sau neașteptate ale corpurilor lor la 
aceste modificări genetice. 

Se vor verifica diverse aspecte. Sunt acești oameni mai 
puternici sau mai slabi? Prezintă sau nu semne de boală? 
Raportează schimbările așteptate? Prezintă Schimbări de 
comportament? 

Astfel prin supraveghere și testare, tot felul de informații pot fi 
adunate și centralizate. 

Desigur, nu există nici un consimțământ în cunoștință de cauză, 
a celor care vor fi supuși unei vaccinări obligatorii cu astfel de 
vaccinuri. Căci nimeni dintre ei nu poate verifica ce modificări 
genetice concrete vor face aceste vaccinuri. 

medicinamedicinamedicinamedicina    
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Cobaii umani vor deveni adevărați „porcușori de Guineea” care 
nu au cunoștință de ceea ce se face cu ADN-ul lor. 

Dar care ar putea fi obiectivele acestui program de cercetare 
dement? Scopurile ar putea fi multiple. 

Ele ar varia, dar la un nivel simplificat, ele ar fi în principal 
două. 

Pe de o parte, vor fi Creați oameni mai Slabi, mai Docili și mai 
Ascultători și mai Dependenți. 

Pe de altă parte, vor fi Creați oameni mai Puternici, mai 
Sănătoși, mai Inteligenți și mai Talentați. Evident, rezultatele 
benefice ale ultimelor experimente s-ar aplica după ce vor fi 
testate ani în șir pe sute de milioane de oameni dintre cei mai 
„puțini aleși”, pentru ca „cei aleşi” să devină „mai Puternici, 
mai Sănătoși, mai Inteligenți și mai Talentați”. 

În mod clar, o parte din această cercetare va fi transportată în 
interiorul armatei. Secretul este mai ușor de menținut în armată, 
iar scopul ar putea fi acela de a produce „soldați mai buni”. „A 
avea soldați mai buni” este un obiectiv de lunga durata a 
Pentagonului și a brațului său de cercetare, DARPA. 

Un experiment cu un vaccin global de tipul celui pe care l-am 
descris aici are și un alt bonus pentru planificatorii lui: 

Efectele viitoarelor îmbolnăviri nu „vor avea nimic de-a face cu 
vaccinurile”. 

Acei oameni care se îmbolnăvesc sau mor pot fi considerați 
oficial ca suferind de diferite boli și tulburări. Nimeni dintre 
victime și nici chiar personalul medical, care nu lucrează în 
domeniul geneticii, nu vor putea spune dacă aceste boli sau 
tulburări au fost cauzate de alterările genetice produse de 
vaccinuri sau de alterări genetice naturale. Numărul de victime, 
în acest mare experiment, nu ar fi de nici un interes pentru 
formatorii „Noii Ordini Mondiale”. 

Așa cum am documentat extensiv, în sistemul medical din SUA 
au murit deja 2,25 de milioane de oameni în ultimul deceniu (o 
estimare conservatoare), ca urmare a unor infecții intra-
spitalicești sau a unor medicamente aprobate de FDA precum și 
a altor rele tratamente aplicate în spitale. Liderii majori din 
mass-media și din guvern deși sunt informați și sunt conștienți 
de oamenii care mor cu zile în spitale, n-au făcut nimic ani de 
zile ca să împiedece asta. 

Dar iată aici un citat al biologului molecular de le Universitatea 
din Princeton, Lee Silver, despre cum va arăta „Lumea 
Viitorului” Acesta vă oferă o idee despre cât de importantă este 
pentru geneticieni această inginerie genetică viitoare care se va 
face prin intermediul vaccinurilor: 

„Cei Îmbogățiți-Genetic („The GenRich” class) care reprezintă 
zece la suta din populația americană [va] transporta toate 
genele sintetice. Toate aspectele economiei, ale mass-mediei, 

ale industriei de divertisment, până la industria cunoașterii sunt 
controlate de către membrii clasei „GenRich” … 

„Cei Naturali” – „The Naturals” [oameni nealterați genetic] 
lucrează ca furnizori cu venituri reduse în servicii sau ca 
muncitori. [Eventual] clasa „Gen-Rich” și clasa „Naturali” vor 
deveni cu timpul specii complet separate, specii care nu vor 
mai avea în viitor nici o capacitate de încrucișare. Clasa „Gen-
Rich” va avea ‘un interes romantic’ față de cei inferiori, la fel 
de mare cum are în prezent un om față de un cimpanzeu”. 

„Mulți cred că este în mod inerent nedrept ca unii oameni să 
aibă acces la tehnologiile care pot oferi avantaje în timp ce alți, 
mai puțin bogați, sunt forțați să depindă de noroc, [dar] 
societatea americană aderă la principiul conform căruia 
libertatea personală și averea personală sunt determinanții 
primari a ceea ce li se permite indivizilor și a ceea ce sunt 
capabili să facă”. 

„Într-adevăr, într-o societate care apreciază libertatea 
individuală, mai presus de toate, este greu de găsit un temei 
legitim pentru restricționarea utilizării reprogramării-genetice. 
Voi argumenta [că] utilizarea tehnologiilor reprogramării 
genetice este inevitabilă. Fie că ne place sau nu, reprogramarea 
genetică va domni pe piața mondială.” 

Iată aici „o altă bijuterie”, scoasă de Gregory Stock, fostul 
director al programului în medicină, tehnologie și societate de 
la Universitatea de Medicină UCLA: 

„Chiar și în cazul în care jumătate din speciile din lume s-ar 
pierde [în timpul experimentelor genetice], o enormă 
diversitate ar rămâne în continuare”. 

„Atunci când cei în viitorul îndepărtat vor privi înapoi această 
perioadă a istoriei, ei probabil nu vor considera că în zilele 
noastre mediul natural a fost sărăcit, ci ne vor vedea ca 
reprezentând perioada istorică când au apărut o multitudine de 
forme noi – unele biologice, unele tehnologice, unele o 
combinație dintre cele două”. 

„Noi trebuie să ne ajutăm cel mai bine pe noi înșine, precum și 
să servim generațiile viitoare, concentrându-ne mai degrabă 
asupra consecințelor pe termen scurt ale acțiunilor noastre, 
decât pe noțiunile noastre vagi despre nevoile viitorului 
îndepărtat”. 

Observați că acești doi oameni de știință bine-cunoscuți 
vorbesc despre „etică.” Un număr semnificativ de astfel de 
experți și oameni de știință au propria lor versiune alienată a 
ceea ce este bine și rău. 

Cu vaccinuri care modifică permanent ADN-ul uman, vaccinuri 
ce stau gata să apară și ținând cont de înclinația corporativă a 
multinaționalelor și a guvernelor de a controla societate și de a-
i impune mereu noi obligativități, ne imaginăm deja cum va 
arăta și cum va fi populată „Lumea Viitorului”. 
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Aceasta nu este o perspectivă îndepărtată. Vaccinurile I.G.T 
sunt în perioada de teste. 

Orice inovație genetică, poate să ne aducă mai aproap
lume în care oamenii ar ajunge să se comporte din ce în ce mai 
simplist după schema „stimul-răspuns”. Caz în care libertatea 
va fi ceva de domeniul trecutului. Acesta este motivul pentru 
care apărarea libertății și a drepturilor constituționale devi
mai importantă. Această luptă nu se rezumă doar la cine 
controlează știința, ci mai ales la cine controlează propaganda.

De aceea să spunem NU, lui Silver Lee la Princeton sau lui 
Gregory Stock sau lui Bill Gates sau lui George Soros sau lui 
David Rockefeller sau lui Stephen Hawking sau lui Obama sau 
lui Clinton sau lui Monsanto sau familiei Bush sau posturilor 
TV: PBS sau FOX sau socialiștilor sau comuniștilor sau neo
liberalilor sau neo-conservatorilor, sau unor vrăjitori de 
inginerii genetice de la Harvard, MIT sau UCLA. 
Fluierul).ro 

Expert francez în boli infecțioase, șocat de 
numărul de reacții adverse ale vaccinului 

Pfizer 

Ştefania  BRÂNDUŞĂ

 

        Profesorul francez Eric Caumes a provocat un 
cutremur în lumea medicală afirmând, zilele trecute, că nu 
a văzut niciodată așa de multe efecte adverse la un vaccin, 
ca la cel produs de Pfizer.  

n vaccin care a început deja să fie distribuit în Marea 
Britanie și e  programat să fie distribuit pe scară largă 
în Franța începând din ianuarie, scrie LifesiteNews.

Caumes, șeful departamentului de boli infecțioase de la spitalul 
Pitié-Salpêtrière din Paris, nu este unul dintre medicii eticheta
„contra curentului”,  pronunțându-se pentru toare restric
pentru al doilea lockdown. El a spus că există riscul unui „al 
treilea val” de infecții dacă oamenii nu respectă rgulile și nu se 
distanțează, mai ales de  Crăciun. 
 
El a mai declarat că se va vaccina anti-COVID
cât nu este un vaccin „ARN” ca cel distribuit ac
Unit. Vaccinurile "ARN" sunt așteptate să intre în Franța în 
ianuarie. 
  
Dar Caumes și-a exprimat îngrijorarea cu privire la aceste 
vaccinuri. În interviul dat celor  de la Le Parisien,

U
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Aceasta nu este o perspectivă îndepărtată. Vaccinurile I.G.T 

ție genetică, poate să ne aducă mai aproape de o 
lume în care oamenii ar ajunge să se comporte din ce în ce mai 

răspuns”. Caz în care libertatea 
Acesta este motivul pentru 

ții și a drepturilor constituționale devine tot 
Această luptă nu se rezumă doar la cine 

știința, ci mai ales la cine controlează propaganda. 

De aceea să spunem NU, lui Silver Lee la Princeton sau lui 
Gregory Stock sau lui Bill Gates sau lui George Soros sau lui 

Rockefeller sau lui Stephen Hawking sau lui Obama sau 
lui Clinton sau lui Monsanto sau familiei Bush sau posturilor 

știlor sau comuniștilor sau neo-
conservatorilor, sau unor vrăjitori de 

la Harvard, MIT sau UCLA.  Sursa: 

țioase, șocat de 
ții adverse ale vaccinului 

Ştefania  BRÂNDUŞĂ   

   

Profesorul francez Eric Caumes a provocat un 
cutremur în lumea medicală afirmând, zilele trecute, că nu 

șa de multe efecte adverse la un vaccin, 

a să fie distribuit în Marea 
programat să fie distribuit pe scară largă 

LifesiteNews. 

șeful departamentului de boli infecțioase de la spitalul 
Salpêtrière din Paris, nu este unul dintre medicii etichetați 

se pentru toare restricțiile și 
ockdown. El a spus că există riscul unui „al 

ții dacă oamenii nu respectă rgulile și nu se 

COVID-19 atâta timp 
cât nu este un vaccin „ARN” ca cel distribuit acum în Regatul 

șteptate să intre în Franța în 

a exprimat îngrijorarea cu privire la aceste 
Le Parisien, el s-a plâns 

de lipsa datelor științifice disponibile din rezultatele și efectele 
secundare ale acestora, spunând că nu va avea 
încredere orbește în industria vaccinurilor doar din 
comunicatele de presă pe care le dau companiile. „Citind cele 
53 de pagini, ceva m-a frapat. Nu am văzut niciodată o 
frecvență atât de mare de efecte secundare pentru un vaccin! În 
afară de reacțiile minime datorate injecției, cum ar fi roșeața 
locală și durerea, alte efecte nedorite sunt identificate la rate 
relativ ridicate, în special la tineri, după a doua doză. Lua
exemplul febrei, poate apărea temporar după o injec
clasic. Dar acolo, 15,8% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 18 
55 de ani au avut 38°C sau mai mult în termen de 
la a doua injecție. Și 45% au fost nevoiți să ia medicamente 
pentru febră sau durere. Vorbim și despre 55% dureri de cap, 
62% oboseală. Nu se poate, asta este prea mult, poate fi o 
problemă”. 
  
În interviul pentrru Le Parisien, Caumes a fost întrebat ce 
părere are despre situația din Anglia, unde la două zile de la 
prima campanie de vaccinare, autorită
recomandare de urgență prin care solicitau persoanelor cu 
alergii severe să nu ia vaccinul, după ce doi pacien
efecte adverse severe. „Sunt surprins pentru că aceste reac
adverse nu sunt enumerate în documentul agen
pentru medicamente, care este singura mea sursă", a spus el. 
„Asta confirmă că nu ar trebui să ne grăbim".
 
Declarația lui Caumes este semnificativă deoarece acesta, ca 
medic și profesor universitar, nu poate fi suspectat că nu 
sprijină gestionarea de către guvernul francez
susține doar că vaccinul Pfizer ARN nu este sigur.
  
„Principala mea grijă acum e că lucrurile ar putea merge prost 
cu aceste vaccinuri.  Vom fi apoi critica
se va spune: ați fost naivi și ați plătit scump pentru aceste doze, 
fără a ști dacă sunt sigure. Dacă ne vom înșela, întreaga istorie 
a vaccinologiei va fi discreditată. Astăzi, avem impresia că 
trebuie să alegem de partea cui să fim. Dar nu este totul negru 
sau alb, poate fi gri”, a conchis medicul francez.

Creierul uman şi Universul 
asemănări structurale şi funcţionale. 

Creierul uman este oglinda Universului?

         Creierul uman şi Universul, după cum arată un studiu 
recent, prezintă excepţionale, frapante şi, în acelaşi timp, 
tulburătoare asemănări în privi
fluctuaţiilor de materie, a conexiunilor dintre stele, pe de o 
parte, şi a celor din interiorul reţelelor neuronale, pe de 
alta.  

reierul uman pare a fi o imagine în oglindă, la scară 
redusă, a Universului sau, altfel spus, Universul 
seamănă cu un creier urias si, invers, fiecare creier 

uman reproduce imaginea, in miniatură, a marelui Univers.
Compararea creierului uman, care are un volum de 
aproximativ 1500 centimetri cubi, cântăreşte în jur de 1,3 kg şi 
are miliarde de neuroni, cu Universul

C
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științifice disponibile din rezultatele și efectele 
secundare ale acestora, spunând că nu va avea niciodată 

ște în industria vaccinurilor doar din 
comunicatele de presă pe care le dau companiile. „Citind cele 

a frapat. Nu am văzut niciodată o 
ță atât de mare de efecte secundare pentru un vaccin! În 

țiile minime datorate injecției, cum ar fi roșeața 
și durerea, alte efecte nedorite sunt identificate la rate 

relativ ridicate, în special la tineri, după a doua doză. Luați 
exemplul febrei, poate apărea temporar după o injecție, este 

colo, 15,8% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 
55 de ani au avut 38°C sau mai mult în termen de șapte zile de 

ție. Și 45% au fost nevoiți să ia medicamente 
și despre 55% dureri de cap, 

se poate, asta este prea mult, poate fi o 

În interviul pentrru Le Parisien, Caumes a fost întrebat ce 
ția din Anglia, unde la două zile de la 

prima campanie de vaccinare, autoritățile au emis o 
in care solicitau persoanelor cu 

alergii severe să nu ia vaccinul, după ce doi pacienți au suferit 
efecte adverse severe. „Sunt surprins pentru că aceste reacții 
adverse nu sunt enumerate în documentul agenției americane 

ra mea sursă", a spus el. 
„Asta confirmă că nu ar trebui să ne grăbim". 

ția lui Caumes este semnificativă deoarece acesta, ca 
și profesor universitar, nu poate fi suspectat că nu 

sprijină gestionarea de către guvernul francez  a pandemiei. El 
ține doar că vaccinul Pfizer ARN nu este sigur. 

„Principala mea grijă acum e că lucrurile ar putea merge prost 
Vom fi apoi criticați că am sărit etapele, ni 

ți fost naivi și ați plătit scump pentru aceste doze, 
ști dacă sunt sigure. Dacă ne vom înșela, întreaga istorie 

a vaccinologiei va fi discreditată. Astăzi, avem impresia că 
trebuie să alegem de partea cui să fim. Dar nu este totul negru 
sau alb, poate fi gri”, a conchis medicul francez. 

Universul – fascinante 
asemănări structurale şi funcţionale. 

Creierul uman este oglinda Universului? 

, după cum arată un studiu 
recent, prezintă excepţionale, frapante şi, în acelaşi timp, 
tulburătoare asemănări în privinţa proporţiilor, a 
fluctuaţiilor de materie, a conexiunilor dintre stele, pe de o 
parte, şi a celor din interiorul reţelelor neuronale, pe de 

reierul uman pare a fi o imagine în oglindă, la scară 
redusă, a Universului sau, altfel spus, Universul 
seamănă cu un creier urias si, invers, fiecare creier 

uman reproduce imaginea, in miniatură, a marelui Univers. 
, care are un volum de 

aproximativ 1500 centimetri cubi, cântăreşte în jur de 1,3 kg şi 
iversul, al cărui diametru este 
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estimat la peste 880 000 de miliarde de miliarde de kilometri şi 
peste 100 de miliarde de galaxii, poate să pară incongruentă. 
Cu toate acestea, de-a lungul timpului, schimbarea de 
paradigmă, în cercetarea ştiinţifică, a dus întotdeauna la 
rezultate surprinzătoare. 

 
Creierul uman şi Universul, Sursa ZME Science 

Doi cercetători, neurochirurgul Alberto Feletti, de la 
Universitatea Verona, şi astrofizicianul Franco Vazza, de la 
Universitatea Bologna, au studiat aceste două sisteme, 
probabil cele mai complexe din câte există, prin intermediul 
tehnicilor microscopice şi telescopice – creierul uman şi 
Universul – şi au ajuns la concluzia că există similitudini 
fascinante. 

Creierul uman şi Universul – 70% din masă, “inutilă” 

Creierul uman este oglinda Universului?  

Creierul uman şi Universul prezintă asemănări notabile, 
mai întâi, în privinţa proporţiilor. Creierul conţine în jur de 
86 de miliarde de neuroni, între care se stabilesc legături prin 
milioane de miliarde de sinapse. Universul observabil este 
alcătuit din cel puţin 100 de miliarde de galaxii, dispuse în 
filamente şi noduri. În ambele sisteme, 70% din masă are rol 
pasiv – apă, în cazul creierului, energia întunecată, în cazul 
Universului. 

Creierul uman este compus din 77 – 78% apă, 10 -12% grăsimi, 
8% proteine, 1% carbohidraţi, 2% substanţe organice solubile, 
1% sare. Universul observabil este alcătuit din aproximativ 
73% energie întunecată, 22,5% materie întunecată, 4,4% 
materie barionică (particule elementare grele) şi mai puţin de 
0,1% fotoni şi neutrini. În ambele sisteme, aproximativ 1010 – 
1011 noduri sunt interconectate prin filamente neuronale, 
respectiv galactice, considerând ca “nod” toate galaxiile de 
masă comparabilă sau mai mari decât Calea Lactee. 

Pe baza acestei observaţii tulburătoare, cercetătorii au dus 
comparaţia mai departe, încercând să vadă cum se dispersează 
fluctuaţiile materiei la scări atât de diferite. Pentru a face 
acest lucru, s-au folosit de analiza densităţii spectrale de putere, 
o tehnică utilizată adesea în cosmolgie pentru a studia 
distribuţia spaţială a galaxiilor. 

Analiza a arătat că distribuţia fluctuaţiilor în reţeaua 
neuronală a cerebelului, pe o scară de la 1 micrometru la 
0,1 milimetri, urmează aceeaşi progresie a distribuţiei 

materiei ca cea la scară mare, cosmică, cea care variază de 
la 5 milioane la 500 de milioane de ani lumină. 

Creierul uman şi Universul – două reţele care împart 
acelaşi mod de conexiune 

Creierul uman şi Universul, Sursa Big Think 

Comparându-se şi alţi parametri, cum ar fi numărul de 
conexiuni, nodurile reţelelor (de neuroni şi de stele) şi 
cuantificându-se informaţiile care pot fi stocate în fiecare 
sistem, s-au identificat alte asemănări. 

Se ştie, de pildă, că fiecare sinapsă (punctul de contact 
dintre doi neuroni, unde se face transmiterea influxului 
nervos la la o celulă nervoasă la alta) poate conţine 4,7 biţi 
de date, estimându-se că, în creierul uman, pot fi stocaţi 2,5 
petabiti de memorie. Pentru Univers, s-a calculat că ar fi 
nevoie de 4,3 petabiţi de memorie, pentru a stoca toate 
informaţiile structurilor cosmice observabile. 

Universul si creierul – două reţele care împart acelaşi mod de 
conexiune  

Este posibil, spuneau cei doi cercetători, ca cele două “reţele” – 
creierul uman şi Universul – să funcţioneze după principii 
fizice similare, în ciuda diferenţei izbitoare şi evidente dintre 
puterile fizice care reglementează galaxiile şi neuronii. 

Ceea ce ar putea lega creierul uman si Universul in acest fel 
sunt, spun Alberto Feletti şi Franco Vazza, fractalii – structuri 
matematice care arată la fel, indiferent de cât de aproape sau de 
departe sunt observaţi. Fractali sunt peste tot. Cosmosul a fost 
modelat de legile fizicii și de forțele care îl guvernează, precum 
gravitația și materia întunecată. Creierul este modelat de 
procese biologice, dintre care cel mai important este evoluția. 
De-a lungul multor generații, creierul uman s-a adaptat la o 
anumită structură care este specifică mediului nostru. Dar 
creierul este în cele din urmă format din atomi și molecule, la 
fel ca restul Universului. 

Ordinea cosmică şi experienţele estetice 

Creierul uman este oglinda Universului?  

Un alt argument că există o legătură subtilă între creierul uman 
şi Univers vine din partea neurobiologului Semir Zeki, de la 
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University College London, deschizător de drumuri în 
neuroestetică. Acesta susţine că există o zonă cerebrală (zona 
A1 a cortexului median orbitofrontal) corelată cu 
experienţa frumuseţii, indiferent care este sursa unei emoţii 
estetice – un aspect din natură, o pictură, un chip, un acord 
muzical, o ecuaţie matematică etc. 

Deşi pare mistic, spune Semir Zeki, este foarte posibil ca să 
existe nişte mecanisme în creierul nostru, încă necunoscute 
pentru ştiinţa actuală, care recunosc “structura ordonată a 
Universului în care am evoluat”. Experienţa estetică ar 
presupune un efect de oglindă în creierul uman, care ar 
sincroniza funcţionarea neuronilor cu mecanica 
Universului. Este şi explicaţia pentru faptul că,
ordine de idei, de pildă, descoperim legile fizice într
mental, chiar înainte de orice explorare experimentală.

Cu oglindirea/ recunoaşterea ordinii şi frumuseţii cosmice 
în structura şi funcţionarea creierului nostru ar putea avea 
legătură şi ceea ce se numeşte “Sindromul Stendhal
sentimentul pe care îl avem atunci când “frumuseţea ne taie 
respiraţia”. Instinctiv căutăm frumuseţea în viaţa de toate zilele, 
în noi înşine şi, uneori, o descoperim într-o frântură de realitate 
– un decor, un peisaj, un acord muzical, o noapte înstelată etc., 
iar emoţia pe care o trăim în astfel de împrejurări se explică, 
poate, prin faptul că este reflexul unei ordini mai presus de 
cunoaşterea noastră. 

Creierul uman şi Universul rezonează în acelaşi ritm

Glasul Universului 

Alţi doi cercetători, astrofizicianul David Elbaz şi 
neurobiologul Alain Destexhe, au sesizat şi ei, în cursul 
unor studii, că există o legătură între “glasul” Universului, 
un zgomot spaţial (space roar), care nu este perceput de 
urechea umană, dar care a fost captat cu aparatură 
specifică, şi care ar semăna foarte mult cu “muzica” 
neuronilor, identificată cu ajutorul electro
encefalogramelor. 

Ceea ce ştiinţa abia începe să descifreze era intuit încă din 
antichitate. Platon, de exemplu, considera că muzica şi 
astronomia sunt ştiinţe surori, era convins, ca şi 
său, Pitagora, că există o “muzică a sferelor”, o “muzică 
planetară” şi că omul nu poate trăi plenar decât conectat la 
aceste ritmuri. 
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University College London, deschizător de drumuri în 
Acesta susţine că există o zonă cerebrală (zona 

A1 a cortexului median orbitofrontal) corelată cu 
e este sursa unei emoţii 

un aspect din natură, o pictură, un chip, un acord 

Deşi pare mistic, spune Semir Zeki, este foarte posibil ca să 
existe nişte mecanisme în creierul nostru, încă necunoscute 

ţa actuală, care recunosc “structura ordonată a 
Experienţa estetică ar 

presupune un efect de oglindă în creierul uman, care ar 
sincroniza funcţionarea neuronilor cu mecanica 

. Este şi explicaţia pentru faptul că, intr-o altă 
ordine de idei, de pildă, descoperim legile fizice într-un mod 
mental, chiar înainte de orice explorare experimentală. 

Cu oglindirea/ recunoaşterea ordinii şi frumuseţii cosmice 
în structura şi funcţionarea creierului nostru ar putea avea 

Sindromul Stendhal”, 
sentimentul pe care îl avem atunci când “frumuseţea ne taie 

iaţa de toate zilele, 
o frântură de realitate 

un decor, un peisaj, un acord muzical, o noapte înstelată etc., 
iar emoţia pe care o trăim în astfel de împrejurări se explică, 

unei ordini mai presus de 

Creierul uman şi Universul rezonează în acelaşi ritm 

 

Alţi doi cercetători, astrofizicianul David Elbaz şi 
neurobiologul Alain Destexhe, au sesizat şi ei, în cursul 

legătură între “glasul” Universului, 
un zgomot spaţial (space roar), care nu este perceput de 
urechea umană, dar care a fost captat cu aparatură 
specifică, şi care ar semăna foarte mult cu “muzica” 
neuronilor, identificată cu ajutorul electro-

Ceea ce ştiinţa abia începe să descifreze era intuit încă din 
, de exemplu, considera că muzica şi 

astronomia sunt ştiinţe surori, era convins, ca şi predecesorul 
său, Pitagora, că există o “muzică a sferelor”, o “muzică 
planetară” şi că omul nu poate trăi plenar decât conectat la 

Astronomul Johanes Kepler, în perioada Renaşterii, autorul 
uneia dintre cele mai spectaculoase teorii despr
convins că fiecare stea a primit de la divinitate, la momentul 
creaţiei, un “suflet”, sub forma unui ritm muzical.

Structuri complexe  

Acum, la începutul mileniului al III
specialişti în neurostiinte şi astrofizică, î
că acest facinant organ – creierul uman 
după principiile care guvernează Universul, functionează 
după aceleasi legi si are un “glas” precum cel al cosmosului.

Marea provocare, pentru neurostiintele contemporane, este de 
înţelege cum o structură complexă, în care coexistă fenomene 
celulare, moleculare şi neuronale, care funcţionează ca o reţea 
ierarhică, în care neuronii se grupează în circuite, coloane şi 
diferite zone funcţionale interconectate, după model astral, 
produce funcţii cognitive complexe. 

Dacă adăugăm la aceste aspecte faptul confimat deja că 
structura craniului, a creierului uman 
aur sau “proporţia divină”, prezentă în tot ce există, 
inclusiv în structura ADN-ului, înseamnă că MARELE 
ADEVĂR despre fiinţa umană, despre lumea noastră, 
despre Univers rămâne de descoperit şi multe teorii, la un 
moment dat, se vor rescrie. 

 

11 efecte ale lipsei de încredere în Sine
 

     „Lipsa încrederii de sine începe, ca un 
strângă în puterile sale proprii, fără a
toate astea, având încă loc să respir
zilnice nefiind pentru expansiune și ieșirea din puterea lui, ci 
fiind încet și sigur absorbit de ce fac alții, nu de ce vrei tu, te 
vei trezi din ce în ce mai înlănțuit. Însăși atenția în afara ta mai 
des și mai puțin în tine, este strângerea 
simți curând”, explică psihologul Alexandru Ple

ezaurul uriaș, pe care omul îl deține, este pierdut prin 
mai multe metode pe care le poate observa zilnic în 
activitățile sale, cum spune el: importante. Acesta este 

format tot din anumite materiale, doar că nu sunt externe lui, ci 
interne, intrinseci. Acestea sunt aptitudinile lui de a face, gândi, 
mișca, răbda, simți etc. 

Potrivit psihologului Alexandru Pleşea, aceste valori cresc sau 
se pierd în funcție de numărul de ocazii cu care sunt folosite. 
Unul care le folosește, fiind lucrător într
dezvolta mai puțin decât unul care le muncește mai mult timp 
fiind arhitect, preot sau inventator. 

T
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, în perioada Renaşterii, autorul 
uneia dintre cele mai spectaculoase teorii despre Univers, era 
convins că fiecare stea a primit de la divinitate, la momentul 
creaţiei, un “suflet”, sub forma unui ritm muzical. 

Acum, la începutul mileniului al III-lea, oameni de ştiinţă, 
specialişti în neurostiinte şi astrofizică, încep să descopere 

creierul uman – este structurat 
după principiile care guvernează Universul, functionează 
după aceleasi legi si are un “glas” precum cel al cosmosului. 

Marea provocare, pentru neurostiintele contemporane, este de a 
înţelege cum o structură complexă, în care coexistă fenomene 
celulare, moleculare şi neuronale, care funcţionează ca o reţea 
ierarhică, în care neuronii se grupează în circuite, coloane şi 
diferite zone funcţionale interconectate, după model astral, 

Dacă adăugăm la aceste aspecte faptul confimat deja că 
creierului uman respectă numărul de 

, prezentă în tot ce există, 
ului, înseamnă că MARELE 

ADEVĂR despre fiinţa umană, despre lumea noastră, 
despre Univers rămâne de descoperit şi multe teorii, la un 

11 efecte ale lipsei de încredere în Sine 

Alexandru PLEŞEA 

Lipsa încrederii de sine începe, ca un șarpe viclean, să te 
strângă în puterile sale proprii, fără a-i ști încă puterea. Cu 
toate astea, având încă loc să respiri, însăși acțiunile tale 

și ieșirea din puterea lui, ci 
și sigur absorbit de ce fac alții, nu de ce vrei tu, te 

țuit. Însăși atenția în afara ta mai 
e strângerea șarpelui care se va 

”, explică psihologul Alexandru Pleșea. 

ș, pe care omul îl deține, este pierdut prin 
mai multe metode pe care le poate observa zilnic în 

țile sale, cum spune el: importante. Acesta este 
mat tot din anumite materiale, doar că nu sunt externe lui, ci 

interne, intrinseci. Acestea sunt aptitudinile lui de a face, gândi, 

Potrivit psihologului Alexandru Pleşea, aceste valori cresc sau 
cazii cu care sunt folosite. 

ște, fiind lucrător într-o fabrică, le va 
țin decât unul care le muncește mai mult timp 
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„Tezaurul lui corespunde cu transformarea momentului într
unul de virtute: de la visător la prezent, de la nerăbdător la 
răbdător, de la leneș la muncitor, de la bârfitor la introspectiv, 
de la neatent la vigilent, de la fricos la curajos. Toate aceste 
transformări sunt lepădarea de ce ai fost, pentru ce vrei să 
devii. Ele sunt oportunități de creștere a încrederii de sine, 
adică de a face orice simte, vrea, gânde
Netransformarea acestora și lăsarea momentului fără a
ridica în virtute, este drumul spre înapoi, nu spre înainte
explică specialistul. 

Efectele lipsei de încredere de sine sunt observabile cu 
ușurință:  

1. Vorbesc prea mult despre mine și mai puțin despre alții.
2. Caut sa strâng fără să dau. 
3. Apar cu masca zâmbetului, ca în social media, în loc să arăt 
cum sunt de fapt. 
4. Îmi deschid cuvintele doar dacă sunt întrebat. 
5. Zic multe și fac puține și, mai ales, uit de dorințele mele.
6. Închid porțile oportunităților pentru că nu investesc încredere 
în alții (neavând în mine). 
7. Ies în evidență prin bunuri materiale, nu prin fapte sau 
virtuți. 
8. Construiesc doar imaginea exterioară, fără să caut practici 
pentru sufletul meu. 
9. Uit de responsabilitatea pe care mi-o asum: căsătorie, job, 
copii, parteneriate. 
10. Îmi otrăvesc, din pură ignoranță și neatenție, trupul cu 
substanțe plăcute și toxice sau cu emisiuni amuzante 
neproductive viitorului meu. 
11. Nu dau tot ce pot da acum, în acest moment. Doar fac ce 
am făcut ieri. 

Ce să facem să scăpăm de împietrirea 
inimii? 

          A scăpa de împietrirea inimii este ceva ce nu depinde 
de un ajutor din afară. Aceasta depinde de fiin
iar soluția este să fiți veseli. 

„Cum să fiu vesel” – poate să spună cineva – „
fiu?” Dacă sunteți veseli, inima se deschide și ea, este 
receptivă.  

nima este adâncul cel mai adânc al fiinţei, est
profund dintre toate organele pe care le avem. Inima este 
făcută de Dumnezeu astfel încât să se poată afla I
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Tezaurul lui corespunde cu transformarea momentului într-
irtute: de la visător la prezent, de la nerăbdător la 

ș la muncitor, de la bârfitor la introspectiv, 
de la neatent la vigilent, de la fricos la curajos. Toate aceste 
transformări sunt lepădarea de ce ai fost, pentru ce vrei să 

ți de creștere a încrederii de sine, 
adică de a face orice simte, vrea, gândește omul. 

și lăsarea momentului fără a-l 
ridica în virtute, este drumul spre înapoi, nu spre înainte”, 

sei de încredere de sine sunt observabile cu 

și mai puțin despre alții. 

3. Apar cu masca zâmbetului, ca în social media, în loc să arăt 

 
și fac puține și, mai ales, uit de dorințele mele. 
țile oportunităților pentru că nu investesc încredere 

ță prin bunuri materiale, nu prin fapte sau 

onstruiesc doar imaginea exterioară, fără să caut practici 

o asum: căsătorie, job, 

ță și neatenție, trupul cu 
cu emisiuni amuzante și 

11. Nu dau tot ce pot da acum, în acest moment. Doar fac ce 

Ce să facem să scăpăm de împietrirea 

A scăpa de împietrirea inimii este ceva ce nu depinde 
fară. Aceasta depinde de ființa în cauză, 

 

„când nu pot să 
ți veseli, inima se deschide și ea, este 

nima este adâncul cel mai adânc al fiinţei, este cel mai 
profund dintre toate organele pe care le avem. Inima este 
făcută de Dumnezeu astfel încât să se poată afla și El în ea, 

nu este ca orice organ. Inima de carne pe care noi o avem 
bate este un simbol al Inimii spirituale, care este dincolo de ea
Inima spirituală are o profunzime aflată dincolo de con
personală. Inima poartă în adâncul și în profunzimea ei acel 
punct extraordinar, pe care l-a făcut Dumnezeu după chipul 
asemănarea Lui, acolo unde spune Mântuitorul: „
Tatăl și locaș la el Ne vom face”. Acesta este după chipul 
asemănarea lui Dumnezeu, nu picioarele, 

Conștiința noastră este un subordonat al inimii. La inimă cum 
ajungem? Este foarte ușor. Duceți conștiința acolo și spuneți: 
„Doamne Dumnezeule, miluieşte-mă după imensa milă a Ta!

Deci, dacă aveți o stare de veselie, de detensionare, de bună 
dispoziție, inima se deschide și ea. 

Despre frici

        Omul este stăpânit de tot felul de frici, însă după cum 
spun Sfinții Părinți, frica nu este doar un sentiment, ci 
un demon.  

xistă însă mai multe feluri de frici. Frica rea este frica 
„zoologică”, ca cea pe care o simte animalul fa
stăpân. Ea se transformă ușor în angoasă, paralizează 

omul, îl blochează. Frica de a zbura cu avionul
Sau frica de boli grave – ipohondria. Orice mic simptom, omul 
ipohondru îl exacerbează și îl transformă într
grav. 

Frica aceasta „zoologică” se poate manifesta 
Dumnezeu, din păcate. Ți-e frică de Dumnezeu a
frică găinii de cuțitul stăpânului. Omul stăpânit de această frică 
trăiește cu teamă fiecare zi: îi este teamă să nu rămână fără 
servici, îi este teamă de sărăcie, îi este teamă chiar să nu piardă 
metroul, îi este teamă de șef, de orice. Există 
tem de vise, care le dau crezare şi se trezesc îngrozi
după ce visează ceva rău. Le este teamă că tocmai aceea li se va 
petrece.  

Frica aceasta macină sufletul omului, îi distruge reperele 
interioare, îl îndepărtează de Dumneze
bucuros, mulțumit cu ce are si cu ce i se petrece.

Unii oameni spun că această frică este cultivată încă din 
copilărie, din adolescență, atunci când părinții recurg la tot felul 
de amenințări pentru a stăpâni un copil agitat. Sfinții Pă
(Sfântul Isac Sirul) cred că această teamă, aceste stări interioare 
ale omului stăpânit de frici sunt porți pentru demoni și spun că 
spaima aceasta nu poate fi învinsă altfel decât prin ascultarea 
de Dumnezeu. 

Relațiile bazate pe frică nu sunt relați
morții. Iubirea nu înseamnă frică. Cine iubește nu se teme!

Mai există şi aşa-zisa „frică” de Dumnezeu care, ca 
moarte, este ceva bun. Omul care trăie

E
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nu este ca orice organ. Inima de carne pe care noi o avem și 
bate este un simbol al Inimii spirituale, care este dincolo de ea. 
Inima spirituală are o profunzime aflată dincolo de conștiința 

și în profunzimea ei acel 
a făcut Dumnezeu după chipul și 

asemănarea Lui, acolo unde spune Mântuitorul: „Vom veni cu 
”. Acesta este după chipul și 

asemănarea lui Dumnezeu, nu picioarele, și ochii, și urechile.  

știința noastră este un subordonat al inimii. La inimă cum 
șor. Duceți conștiința acolo și spuneți: 

mă după imensa milă a Ta!”  

ți o stare de veselie, de detensionare, de bună 

Despre frici 

Omul este stăpânit de tot felul de frici, însă după cum 
e doar un sentiment, ci chiar 

xistă însă mai multe feluri de frici. Frica rea este frica 
„zoologică”, ca cea pe care o simte animalul față de 

șor în angoasă, paralizează 
omul, îl blochează. Frica de a zbura cu avionul, de exemplu. 

ipohondria. Orice mic simptom, omul 
și îl transformă într-unul extrem de 

Frica aceasta „zoologică” se poate manifesta și în relație cu 
e frică de Dumnezeu așa cum îi este 

țitul stăpânului. Omul stăpânit de această frică 
ște cu teamă fiecare zi: îi este teamă să nu rămână fără 

servici, îi este teamă de sărăcie, îi este teamă chiar să nu piardă 
șef, de orice. Există și oameni care se 

tem de vise, care le dau crezare şi se trezesc îngroziți de frică 
după ce visează ceva rău. Le este teamă că tocmai aceea li se va 

Frica aceasta macină sufletul omului, îi distruge reperele 
interioare, îl îndepărtează de Dumnezeu. Omul nu trăiește 

țumit cu ce are si cu ce i se petrece. 

Unii oameni spun că această frică este cultivată încă din 
ță, atunci când părinții recurg la tot felul 

țări pentru a stăpâni un copil agitat. Sfinții Părinți 
(Sfântul Isac Sirul) cred că această teamă, aceste stări interioare 

ți pentru demoni și spun că 
spaima aceasta nu poate fi învinsă altfel decât prin ascultarea 

țiile bazate pe frică nu sunt relații ce depășesc bariera 
ții. Iubirea nu înseamnă frică. Cine iubește nu se teme! 

zisa „frică” de Dumnezeu care, ca și gândul la 
moarte, este ceva bun. Omul care trăiește cu „frică” de 
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Dumnezeu se preocupă de fapt de a nu-L pierde, de a n
renunța la iubirea Lui.  

Sfinții trăiesc „Pedagogia Duhului Sfânt”. Când Duhul Sfânt se 
coboară în om, totul se umple de Bucurie, de sens, iar când, din 
mândria noastră, din dorința omului de a fi autonom, Duhul se 
retrage, omul trăiește o tristețe, o deznădejde în fiecare zi. Iar 
deznădejdea aceasta este sfântă, pentru că naște în El strigătul 
după Dumnezeu. 

Dacă nu dai un sens vieții tale, dacă nu transformi viața ta într
o lucrare veșnică, dacă nu realizezi care sunt direcţiile în care 
merită să îndrepţi sufletul tău – cele care trec dincolo de moarte 
(iubirea, relațiile bazate pe iubire, tot ceea ce este bun şi plăcut 
lui Dumnezeu etc.) – vei trăi trist, fără sens, plin de spaime. Nu 
trăi stresat, primește cu seninătate ceea ce se petrece. Omul 
duhovnicesc nu se agită, nu se tulbură, nu trăie
Gândește-te la moarte, pune în fața morții toate aspectele 
pentru care te stresezi într-o zi și vezi dacă merită, vezi ce 
rămâne din ele. „Gândul la moarte este începutul înțelepciunii!

 

Ce sunt granițelor personale?
 

Cristina REVENCO

         În cultura în care trăim se discută prea pu
practică și mai puțin respectarea granițelor sau a limitelor 
personale.  

na dintre cauze ar putea fi trecutul comunist, în care se 
încuraja dizolvarea individului în masă, în care totul 
era comun, în care se încuraja implicarea în ”treburile 

celuilalt”, iar rușinea, frica și vinovăția erau folosite 
preponderent în ”disciplinarea” societății. 

Aceste lucruri, și multe altele, au lăsat sechele în inconștientul 
colectiv al celor de pe teritoriile post-sovietice. 

Însă aceasta nu este singura cauză. Abilitatea de a recunoa
atât propriile granițe cât și granițele celorlalți ține de etapa de 
dezvoltare a fiecărei persoane în particular și este o muncă 
continuă de introspecție și conștientizare pe plan personal și 
interpersonal. 

Așadar, ce sunt granițele/limitele personale? 

Granița este ceva ce demarchează un anumit teritoriu de altul. 
Pe lângă asta, scopul lor este să protejeze integritatea unui 
teritoriu, obiect, ființe etc. 

Pielea noastră este un exemplu coerent în acest sens. La un 
nivel foarte elementar, pielea ne marchează limitele fizice. 
Dacă pielea este rănită, integritatea corpului nostru este 
amenințată. 

U
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L pierde, de a nu 

ții trăiesc „Pedagogia Duhului Sfânt”. Când Duhul Sfânt se 
coboară în om, totul se umple de Bucurie, de sens, iar când, din 

ța omului de a fi autonom, Duhul se 
znădejde în fiecare zi. Iar 

ște în El strigătul 

ții tale, dacă nu transformi viața ta într-
șnică, dacă nu realizezi care sunt direcţiile în care 

cele care trec dincolo de moarte 
țiile bazate pe iubire, tot ceea ce este bun şi plăcut 

vei trăi trist, fără sens, plin de spaime. Nu 
ște cu seninătate ceea ce se petrece. Omul 

cesc nu se agită, nu se tulbură, nu trăiește cu teamă. 
ța morții toate aspectele 

și vezi dacă merită, vezi ce 
țelepciunii!” 

țelor personale? 

Cristina REVENCO 

În cultura în care trăim se discută prea puțin și se 
și mai puțin respectarea granițelor sau a limitelor 

na dintre cauze ar putea fi trecutul comunist, în care se 
idului în masă, în care totul 

era comun, în care se încuraja implicarea în ”treburile 
șinea, frica și vinovăția erau folosite 

și multe altele, au lăsat sechele în inconștientul 

Însă aceasta nu este singura cauză. Abilitatea de a recunoaște 
țe cât și granițele celorlalți ține de etapa de 

și este o muncă 
ție și conștientizare pe plan personal și 

 

ța este ceva ce demarchează un anumit teritoriu de altul. 
Pe lângă asta, scopul lor este să protejeze integritatea unui 

Pielea noastră este un exemplu coerent în acest sens. La un 
nivel foarte elementar, pielea ne marchează limitele fizice. 
Dacă pielea este rănită, integritatea corpului nostru este 

Același lucru se întâmplă și la un nivel celular. Ce
își pot menține forma doar pentru că sunt conținute de 
membrana celulară. Creierul uman, la rândul său, este protejat 
de sânge și oase. 

În aceeași ordine de idei, granițele personale, conform 
Wikipedia (în versiunea engleză), sunt 

linii directoare, reguli sau limite pe care o persoană le creează 
pentru a defini modalități rezonabile, sigure și permise altor 
persoane în raport cu sinele și în legătură cu modul în care 
aceasta răspunde atunci când cineva va trece aceste limite. Ele 
sunt construite dintr-un amestec de concluzii, credin
atitudini, experiențe din trecut și învățare socială.

Aceste granițe sunt ținute la locul lor de deciziile și acțiunile 
personale. Prin granițele/limitele stabilite, protejezi integritatea 
fiecărei zile ale tale, a energiei și psihicului tău, protejezi 
sănătatea relațiilor tale, precum și ceea ce este cu adevărat 
important pentru tine. Când îți încalci propriile limite sau lași 
pe altcineva să ți le încalce, ceea ce e important pentru 
integritatea ta fizica și psihologică riscă să se destrame.

Când limitele ne sunt încălcate simțim un disconfort, uneori 
chiar și durere, ca atunci când ne este rănită pielea de exemplu.

Limitele personale sunt acea voce care spune ”Mergi până aici, 
dar nu mai departe”. Când sunt utilizate corect, ele ne ajută să 
ne modificăm comportamentul sau rela
simțim sau să ne considerăm în siguranță. Iar noi trebuie să ne 
luăm obiceiul de a avea grijă de noi în
construi relații sănătoase cu ceilalți. 

Limitele personale, la fel ca pielea, cresc 
cu noi. 

În dezvoltarea umană, abilitatea de a ne diferen
într-un mod armonios este absolut necesară. Ba mai mult, 
prezența unui Sine bine definit și a unor limite 
contribui la îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți. Chiar și în 
relațiile cele mai apropiate, limitele și un anumit grad de 
distanță sunt sănătoase și necesare. 

Așa cum susținea Donald Winnicott,  

capacitatea de a fi singur este fundamentul intimi
eliminarea completă a granițelor personale și negarea 
importanței vieții private produce doar o iluzie a intimității.

Când granițele noastre sunt suficient de complexe încât să 
putem aprecia, dar să nu fim depășiți de diferențele dintre noi 
înșine și ceilalți, înțelegem că sentimentele și dorințele noastre 
nu trebuie să se potrivească cu ale lor pentru a ne păstra 
coerența interioară. De exemplu, putem tolera cu mai multă 
ușurință o discrepanță între ceea ce altcineva dorește, așteaptă 
sau are nevoie de la noi și ceea ce ne simțim capabili să oferim; 
suntem capabili să ne luăm în considerare propriile nevoi 
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și pot menține forma doar pentru că sunt conținute de 
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și ordine de idei, granițele personale, conform 
Wikipedia (în versiunea engleză), sunt  

ectoare, reguli sau limite pe care o persoană le creează 
ți rezonabile, sigure și permise altor 

și în legătură cu modul în care 
aceasta răspunde atunci când cineva va trece aceste limite. Ele 

un amestec de concluzii, credințe, opinii, 
țe din trecut și învățare socială. 

țe sunt ținute la locul lor de deciziile și acțiunile 
țele/limitele stabilite, protejezi integritatea 

și psihicului tău, protejezi 
țiilor tale, precum și ceea ce este cu adevărat 

ți încalci propriile limite sau lași 
ți le încalce, ceea ce e important pentru 

și psihologică riscă să se destrame. 

țim un disconfort, uneori 
și durere, ca atunci când ne este rănită pielea de exemplu. 

Limitele personale sunt acea voce care spune ”Mergi până aici, 
sunt utilizate corect, ele ne ajută să 

ne modificăm comportamentul sau relațiile, astfel încât să ne 
țim sau să ne considerăm în siguranță. Iar noi trebuie să ne 

luăm obiceiul de a avea grijă de noi înșine înainte de a putea 

Limitele personale, la fel ca pielea, cresc și se schimbă o dată 

În dezvoltarea umană, abilitatea de a ne diferenția de ceilalți 
un mod armonios este absolut necesară. Ba mai mult, 

ța unui Sine bine definit și a unor limite clare pot 
țirea relațiilor cu ceilalți. Chiar și în 

țiile cele mai apropiate, limitele și un anumit grad de 

capacitatea de a fi singur este fundamentul intimității; 
țelor personale și negarea 

ței vieții private produce doar o iluzie a intimității. 

țele noastre sunt suficient de complexe încât să 
șiți de diferențele dintre noi 

ți, înțelegem că sentimentele și dorințele noastre 
nu trebuie să se potrivească cu ale lor pentru a ne păstra 

ța interioară. De exemplu, putem tolera cu mai multă 
șurință o discrepanță între ceea ce altcineva dorește, așteaptă 

și ceea ce ne simțim capabili să oferim; 
suntem capabili să ne luăm în considerare propriile nevoi și pe 
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cele ale altora independent de ale noastre, deoarece suntem 
suficient de diferențiați să ne gestionăm singuri sentimentele. 

Câteva semne că ai nevoie de granițe mai bune: 

– Îți este greu să îi refuzi pe ceilalți chiar dacă nu ai resurse, 
timp, ești supraîncărcat cu activități sau ceea ce ți se cere să 
faci îți displace, îți provoacă disconfort; 

-Te simți responsabil pentru starea de bine a celorlalți, vrei să 
le faci pe plac. Adesea accepți să faci ceva din cauza fricii, 
vinovăției, rușinii; 

– Îți este frică să fii respins sau abandonat și ai face aproape 
orice ca să nu se întâmple asta; 

– Ești ușor influențabil, nu știi cu adevărat ce ce îți dorești sau 
ai nevoie; nu ai un simț al Sinelui bine definit; 

– Ai dificultăți în a te exprima în mod autentic; 

– Simți că ceilalți nu te respectă; 

– Ești deseori fie în rolul de victimă, fie în cel de agresor; 

– Te afli în mod repetat în relații nesănătoase, unilaterale; 

– Împărtășești excesiv de multe detalii despre viața ta, chiar și 
cu străinii; 

– Te ”dizolvi” frecvent în persoanele care îți plac sau pe care le 
admiri, preiei din preferințele și personalitatea lor; 

– Ești pasiv agresiv, ș.a.; 

Cea mai bună metodă de a înțelege dacă ți s-a încălcat o graniță 
este să te raportezi la propriile tale emoții și nevoi. De obicei, 
corpul tău îți va semnala acest lucru cu ajutorul unor 
sentimente ca furia, frica, rușinea sau neputința. 

Acestea sunt ca niște semnale personale de alarmă, care, dacă 
sunt înțelese corect, ne pot arăta că cineva se află mult prea 
aproape pentru propriul nostru confort, că își ia prea multe 
libertăți în ceea ce ne privește, că face asumpții greșite despre 
noi, ne invadează spațiul privat sau ne ignoră limitele. Mult 
prea adesea ignorăm sau reprimăm aceste emoții, ceea ce nu 
rezolvă problema pe termen lung și nu ne aduce ceea ce ne-am 
dori- recunoaștere, respect și asigurarea că nu ni se vor încălca 
limitele din nou. 

Cum să oprești violarea granițelor personale? 

I. Cunoaște-te pe tine însuți și identifică-ți limitele. Ce ești 
gata să accepți, permiți altora și ce nu? 

Un prim pas esențial este să identifici ce îți place și ce nu în 
raport cu alții. Ce îți provoacă o stare de siguranță și confort vs. 

ce îți provoacă neplăcere, disconfort, frică? Simți acele 
”semnale de alarmă” despre care am menționat anterior? Sunt 
îndreptățite? Ce ești gata să accepți și unde nu ești dispus să 
faci compromisuri? 

Nu există răspunsuri corecte sau greșite aici. Ceea ce e 
acceptabil pentru o persoană poate fi intolerabil pentru o alta. 
Faptul că nu ești gata să accepți ceva ce pentru o altă persoană 
nu reprezintă o problemă nu te face slab, prea sensibil, sau o 
persoană ”rea”. 

Este doar limita ta, pe care ai dreptul să o setezi, pentru că tu 
ești singura persoană responsabilă de viața ta și singura 
autoritate care poate decide ce e mai bine pentru tine în acest 
moment. 

Și deși unele lucruri pot varia de la o situație la alta, sau se pot 
schimba în timp, dacă ești conștient și atent la ceea ce simți, îți 
vei da seama în ce situații ți se încalcă limitele și cum ai vrea să 
fie lucrurile în schimb și mai ales, cum ai vrea să te simți. 

Un alt element important este să te întrebi dacă există un 
echilibru între ceea ce oferi și ceea ce primești într-o anumită 
situație/ relație. Dacă există un dezechilibru, ar fi bine să te 
întrebi dacă asta îți dorești, dacă e o alegere conștientă și dacă 
da, în ce condiții faci asta? 

II. Fii asertiv 

-Cunoaște-ți drepturile asertive. Asertivitatea este abilitatea de 
a te exprima cu încredere, prin afirmarea unor lucruri fără 
nevoia de justificare, într-un mod lipsit de agresivitate. 

Manuel J. Smith a elaborat o listă foarte utilă de drepturi 
asertive: 

1. Ai dreptul să îți judeci singur propriul comportament, 
gândurile și emoțiile tale și să îți asumi consecințele pentru 
inițierea sau consecințele lor asupra ta. 

2. Ai dreptul să nu oferi motive sau scuze pentru a-ți justifica 
comportamentul. 

3. Ai dreptul să judeci, decizi dacă ești responsabil pentru a 
găsi soluții la problemele altor persoane. 

4. Ai dreptul să te răzgândești. 

5. Ai dreptul să faci greșeli și să îți asumi responsabilitatea 
pentru ele. 

6. Ai dreptul să spui ”Nu știu”. 

7. Ai dreptul să fii independent de bunăvoința altora. Altfel 
spus: nu ai nevoie de bunăvoința cuiva pentru a putea 
comunica în mod eficient și asertiv cu acea persoană. 

psihologiepsihologiepsihologiepsihologie    
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8. Ai dreptul să fii irațional atunci când iei decizii. 

9. Ai dreptul să spui ”Nu înțeleg”. 

10. Ai dreptul să spui ”Nu îmi pasă”. 

III. Spune nu: 

Să spui nu poate fi dificil. Mai ales dacă ai fost educat să fii: un 
”om bun”, un ”bun creștin” sau dacă stima ta de sine este legată 
de a fi plăcut de ceilalți, din a le fi util, din a evita conflictul și 
a menține ”pacea” în relații cu orice preț. Dacă ai fost învățat că 
nevoile altora sunt mai importante decât ale tale și că ceilalți, în 
special oamenii apropiați sau cei care au ”autoritate”, trebuie 
puși pe primul plan. Dacă ai fost învățat că nu contează ceea ce 
simți sau îți dorești, ci doar ceea ce ”trebuie făcut”. Să spui nu 
îți poate activa vinovăția, te poate face să te simți egoist, zgârcit 
ș,a.m.d 

Așadar, cum să spui nu în acest context?      Spunând   Nu. 

Așa cum spune un citat frecvent vehiculat ”Nu este un enunț 
complet”. Sau, cum spune și dreptul asertiv nr.2, nu e nevoie să 
oferi explicații elaborate, sau să justifici de ce spui nu. 

IV. Comunică-ți limitele clar și succint: 

Într-o lume ideală, oamenii și-ar da seama că un anumit 
comportament al lor (sau lipsa lui) ne deranjează. În lumea în 
care trăim, lucrurile nu stau așa. Oamenii ne vor încălca 
limitele constant, în mod spontan sau intenționat. Noi suntem 
cei care putem face ceva în această privință și astfel le putem 
arăta cum dorim să fim tratați. E foarte important în acest sens 
să poți vorbi despre limitele tale, în loc să tot acumulezi 
frustrări și să riști ca acestea să erupă într-un mod incontrolabil. 

Cum poți vorbi despre limitele tale? 

Poți spune simplu cum te simți și ce îți dorești folosind 
afirmații care încep sau se axează în jurul lui Eu sau Mie: ”Nu 
îmi place asta”; ”Nu vreau asta” etc. sau poți vorbi despre cum 
un anumit comportament te face să te simți. De ex:” De fiecare 
dată când faci X (poți aduce și exemple) mă simt în următorul 
fel___ ” sau ”Situația aceasta mă face să mă simt____” 

Conform principiilor comunicării nonviolente, este important 
să îți împărtășești sentimentele și să ți le asumi fără să 
învinuiești cealaltă persoană. După ce ai spus despre cum te 
simți sau ce îți dorești în acea situație, poți adauga și o cerere: ” 
Te rog să nu mai faci X”; sau ”Te rog, data viitoare să faci Y”/” 
Mi-ar plăcea să faci Y”; ” Am nevoie să____” 

Exemple pentru utilizarea acestei metode: ”Apreciez discuțiile 
pe care le avem și sugestiile pe care mi le dai. Mi-ar prinde 
bine să am mai mult timp în liniște să mă gândesc la ce voi 
face. Voi reveni către tine când voi avea o imagine mai clară.” 

Momentul în care comunici o limită poate fi o bună 
oportunitate pentru a începe o conversație despre subiectul 
menționat și a ajunge la un acord satisfăcător pentru ambele 
părți (dacă e posibil). 

Ce facem în cazurile în care persoana continuă să ne 
încalce limitele și/ sau nu se poate ajunge la un compromis 
satisfăcător? 

În primul caz, e important să continuăm să ne impunem 
limitele. Aici, este foarte utilă consevența. Dacă am enunțat o 
limită și sentimentele noastre față de limita impusă au rămas 
aceleași, trebuie să persistăm în a-i reaminti persoanei despre 
asta. Aici, o metodă utilă este tehnica discului stricat. Aceasta 
constă în repetiția aceleiași fraze (care transmite dorința sau 
nevoia noastră interlocutorului). Această metodă este în special 
utilă atunci când avem de-a face cu cineva care încearcă să ne 
”împingă” limitele, sau să ne convingă de contrariul a ceea ce i-
am spus. Așa cum am afirmat mai sus, limitele noastre nu 
trebuie să pară raționale în ochii cuiva, nu trebuie să aibă o 
logică, să fie înțelese de cealaltă persoană și nu este ceva ce 
trebuie să discutăm cu celălalt pentru a obține o aprobare. 

Nu e nevoie să reacționăm la manipularea venită din partea 
celeilalte persoane, ci doar să repetăm calm ceea ce ne dorim. 

În ultimă instanță, dacă cealaltă persoană continuă să fie 
intruzivă, putem face următoarele lucruri: Facem o ultimă 
cerere, urmată de enunțarea consecințelor care vor veni odată 
cu nerespectarea limitelor: ”Aș vrea să îmi primesc banii înapoi 
pentru acest produs stricat. În caz contrar, mă voi adresa 
protecției consumatorului”; ” Aș vrea să încetezi să îmi spui ce 
să fac. În caz contrar voi fi nevoit/ă să rup legătura cu tine” 

Suntem consecvenți în a face ceea ce am spus că vom face dacă 
limita nu ni se va respecta sau: oferim consecința promisă. 

Plecăm din acea situație sau rupem relația cu acea persoană 
dacă, în urma unei introspecții, înțelegem că nu putem accepta 
nerespectarea limitei/limitelor enunțate și/sau nu se poate găsi 
un compromis, ca în cazul de mai sus. Implicăm autoritățile în 
măsură să rezolve conflictul, dacă e necesar și dacă natura 
abuzului o cere. E important să menționez aici că sunt situații 
extreme în care apelarea la autorități este pe primul loc de ex. 
atunci când limitele noastre fizice sunt încălcate în mod violent. 

Asumă-ți faptul că unele persoane ar putea fi 
nemulțumite de noua ta abordare 

Dacă a pune limite e ceva nou pentru tine sau ceva ce nu 
practicai mereu, așteaptă-te ca cei din jur să fie nemulțumiți de 
acest lucru. Este posibil ca unele persoane să se supere pe tine, 
să fie agresive sau să își exprime frustrarea în legătură cu faptul 
că ”te-ai schimbat” (nu mai ești atât de ușor de manipulat), că 
nu mai ești un ______la fel de bun ca înainte, că dacă ai ține la 
ei ai face X lucru. 

Așa cum am evidențiat și mai devreme, e important să îți 
menții poziția, dacă desigur asta simți să faci. Nu renunța la 
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limitele nou-impuse din frica de conflict, abandon, respingere, 
din vinovăție sau rușine. Acceptă faptul că s-ar putea să pierzi 
unele relații o dată ce vei începe să îți exprimi adevărul 
personal și că aceste pierderi vor fi spre binele tău.

În această privință, îi dau dreptate lui Brené Bro
că: ”A îndrăzni să punem limite este despre a avea curajul să ne 
iubim pe noi înșine, chiar dacă riscăm să-i dezamăgim pe 
ceilalți.” 

De asemenea, e important să nu fii nici prea rigid în limitele pe 
care le impui, să nu trasezi anumite granițe care să te izoleze de 
cei din jur, care să ridice ziduri prea mari între tine 
nu lasă loc intimității și creșterii. Limitele prea rigide sugerează 
mai degrabă o nevoie de a controla tot ce se întâmplă, o 
închidere față de ceilalți, față de schimbare, o supraprotec
care împiedică viața să curgă. Orice sistem are nevoie de 
existența unui schimb, ori prezența granițelor prea rigide 
împiedică asta. 

În mod ideal, limitele/granițele personale nu sunt nici difuze 
(sau inexistente), nici prea rigide, ci flexibile. Limitele flexibile 
sunt cele în care persoana are suficient control asupra a ceea ce 
lasă să intre sau să țină afară, este rezistentă la contagiunea 
emoțională, manipularea psihologică și este dificil de exploatat. 
În relațiile în care sunt prezente granițele sănătoase, ambele 
părți se acceptă și se respectă una pe cealaltă. Acestea sunt 
caracterizate și printr-o atitudine de cooperare și altruism.

Războiul psihologic Covid: „Tehnici de 
modificare comportamentală” pentru 

supunerea populației 
 

 Adrian P

         Forțele armate canadiene au primit ordin să pună la 
punct un plan pentru a manipula cetățeni
tehnicilor de propagandă, cu scopul de a-i determina să se 
conformeze restricțiilor COVID-19. 

ubsecretarul de stat din Ministerul canadian al Afacerilor 
Publice a anunțat însă că programul de manipulare a 
populației a fost anulat, a scris Ottawa Citizen pe 16 

noiembrie. 

Într-un e-mail adresat redacției, Laurie-Ann Kempton afirmă:

„Canadienii trebuie să aibă o încredere absolută, 
înțelegem perfect rolul nostru de a informa public despre 
inițiativele și activitățile noastre. Ei trebuie să 
ținte.” 

Anunțul lui Kempton vine după ce Ottawa Citizen a dezvăluit 
la începutul acestei luni că forțele armate canadiene doreau să 
pună la punct un plan de „Comunicare Strategică de Apărare”.

S
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ții o dată ce vei începe să îți exprimi adevărul 
și că aceste pierderi vor fi spre binele tău. 

ță, îi dau dreptate lui Brené Brown care afirmă 
”A îndrăzni să punem limite este despre a avea curajul să ne 
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De asemenea, e important să nu fii nici prea rigid în limitele pe 
țe care să te izoleze de 

cei din jur, care să ridice ziduri prea mari între tine și alții, care 
ții și creșterii. Limitele prea rigide sugerează 

mai degrabă o nevoie de a controla tot ce se întâmplă, o 
e schimbare, o supraprotecție 
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țele personale nu sunt nici difuze 
rigide, ci flexibile. Limitele flexibile 

sunt cele în care persoana are suficient control asupra a ceea ce 
țină afară, este rezistentă la contagiunea 

țională, manipularea psihologică și este dificil de exploatat. 
țele sănătoase, ambele 

ți se acceptă și se respectă una pe cealaltă. Acestea sunt 
și altruism. 

Războiul psihologic Covid: „Tehnici de 
modificare comportamentală” pentru 

 

Adrian PĂTRUŞCĂ 

țele armate canadiene au primit ordin să pună la 
țenii cu ajutorul 
i determina să se 

ubsecretarul de stat din Ministerul canadian al Afacerilor 
țat însă că programul de manipulare a 

ttawa Citizen pe 16 

Ann Kempton afirmă: 

„Canadienii trebuie să aibă o încredere absolută, știind că noi 
țelegem perfect rolul nostru de a informa public despre 

rebuie să știe că nu sunt 

țul lui Kempton vine după ce Ottawa Citizen a dezvăluit 
țele armate canadiene doreau să 

pună la punct un plan de „Comunicare Strategică de Apărare”. 

„Influențarea credințelor și comport
Acesta trebuia să folosească „propaganda 
a încerca să influențeze atitudinile, credințele și 
comportamentele cetățenilor”, a scris Citizen.

O schiță a propunerii a fost trimisă la Cartierul General al 
Ministerului Apărării, luna trecută. 

Publicația din Canada relata de asemenea, în luna iulie, că 
armata urma să fie folosită pentru a impune respectarea de către 
populație a regulilor de izolare anti-COVID prin folosirea de 
metode pe care le-a folosit în teatrele de opera
străinătate. 

Tehnici de război 

„Acea campanie trebuia să folosească tactici de propagandă 
similare celor întrebuințate împotriva populației afgane în 
timpul războiului din Afganistan, inclusiv camioane cu 
difuzoare care să transmită mesajele guvenului
Citizen, 

„Operațiunea de propagandă a fost oprită după ce au fost 
formulate îngrijorări legate de etica din spatele unor asemenea 
tehnici.” 

Armata avea de asemenea planuri „de a strânge 
de pe conturile de social-media ale cana
practic la treabă, strângând remarci negative despre premierul 
provinciei Ontario, Doug Ford, și modul în care acesta gestiona 
pandemia. 

Potrivit Ottawa Citizen, armata și-a justificat ac
necesitatea de „a ajuta trupele care trebuiau să lucreze în aziluri 
pe o perioadă lungă în timpul pandemiei de coronavirus”.

Rețelele sociale care au fost examinate conturile includeau 
Facebook, Twitter și Instagram. Informațiile au fost trimise 
guvernului din Ontario. 

Propagandă pe rețea 

O altă tactică pe care armata plănuia să o folosească pe re
sociale consta în utilizarea conturilor personale ale anumitor 
membri ai personalului forțelor armate pentru a difuza mesajele 
guvernului. 

Se preconiza și crearea de legături cu cadrele un
prietene deja cu militarii și cu veteranii, pentru a disemina 
aceste mesaje prin intermediul conturilor lor sau atunci când 
vorbesc cu presa. 

Potrivit Citizen, proiectul datează încă din 2015, apar
generalului Jonathan Holbert Vance, ș
canadian, și a fost aprobat de ministrul Apărării Harjit Sajjan. 
Proiectul era menit să fie folosit în situa
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țarea credințelor și comportamentelor” 
Acesta trebuia să folosească „propaganda și alte tehnici pentru 

țeze atitudinile, credințele și 
țenilor”, a scris Citizen. 

ță a propunerii a fost trimisă la Cartierul General al 

ția din Canada relata de asemenea, în luna iulie, că 
armata urma să fie folosită pentru a impune respectarea de către 

COVID prin folosirea de 
a folosit în teatrele de operațiuni din 

„Acea campanie trebuia să folosească tactici de propagandă 
țate împotriva populației afgane în 

timpul războiului din Afganistan, inclusiv camioane cu 
difuzoare care să transmită mesajele guvenului”, a relatat 

țiunea de propagandă a fost oprită după ce au fost 
formulate îngrijorări legate de etica din spatele unor asemenea 

Armata avea de asemenea planuri „de a strânge și analiza date” 
media ale canadienilor. Ea a și trecut 

practic la treabă, strângând remarci negative despre premierul 
și modul în care acesta gestiona 

a justificat acțiunea prin 
care trebuiau să lucreze în aziluri 

pe o perioadă lungă în timpul pandemiei de coronavirus”. 

țelele sociale care au fost examinate conturile includeau 
și Instagram. Informațiile au fost trimise 

O altă tactică pe care armata plănuia să o folosească pe rețelele 
sociale consta în utilizarea conturilor personale ale anumitor 

țelor armate pentru a difuza mesajele 

și crearea de legături cu cadrele universitare, 
și cu veteranii, pentru a disemina 

aceste mesaje prin intermediul conturilor lor sau atunci când 

Potrivit Citizen, proiectul datează încă din 2015, aparținându-i 
șeful Marelui Stat Major 

și a fost aprobat de ministrul Apărării Harjit Sajjan. 
Proiectul era menit să fie folosit în situații de urgență națională  
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Înainte ca acest proiect să fie dezvăluit opiniei publice, for
armate canadiene au cheltuit deja peste un milion de dolari 
pentru antrenarea ofițerilor săi de relații publice în „tehnici de 
modificare comportamentală”, asemănătoare celor folosite de 
SCL Group (Strategic Communications Laboratories), 
compania mamă a faimoasei Cambridge Analytica.” 
https://evz.ro/razboiul-psihologic-covid-tehnici-de-modificare
comportamentala-pentru-supunerea-populatiei.html 

Când botnița și manipularea tâmpesc 
turma… 

         Habotnițarii țipă că de vină pentru falsa pandemie 
sunt cei care nu respectă regulile. Pentru că a
Și pentru că prostia lor e de-a dreptul uluitoare.

ând Orban și adjuncta lui, Raluca Turcan, ne
vom fi în stare de alertă până la apari
împotriva Covidului, adică încă unul sau doi ani, voi ce 

ați înțeles? Că dacă ar respecta toți regulile ar dispărea virusul? 
Ni s-a spus foarte clar că vor rămâne restricțiile până la apariția 
vaccinului, indiferent de ce facem noi. 

Când ni se vorbea din toate părțile despre „noua normalitate”, 
voi ce ați înțeles? Că vom reveni la normal dacă ar respecta 
regulile și „negaționiștii”? Nu! Ni s-a spus foarte clar că nu 
vom reveni niciodată la viețile dinainte. Vom trăi mereu cu 
botnițe, distanțări sociale și celelalte restricții, indiferent dacă 
respectăm sau nu regulile dictatoriale. 

Acum apar tot felul de experți care ne spun că virusul nu va 
dispărea niciodată și că va fi nevoie să ne vaccinăm regulat, 
nesfârșit. Adică va fi necesar să trăim pentru totdeauna nu doar 
cu restricțiile, ci și cu vaccinări constante. Ce înțel
asta? Că virusul va dispărea dacă vor respecta to
Ni se spune foarte clar că, indiferent ce am face, vi
restricțiile vor rămâne pentru totdeauna. Pe lângă vaccinările 
forțate. Când toate marile puteri ale lumii se bat pentru a fi 
primele care descoperă vaccinul anti-Covid și când ni se spune 
că va fi nevoie să fie vaccinată întreaga popula
(mai mult ca sigur obligatoriu), voi înțelegeți că de vină sunt 
cei care nu respectă regulile? Nu! Indiferent ce facem noi, vom 
trăi mereu cu restricții și vom fi vaccinați forțat de câteva ori pe 
an. 

Știți câți sunt cei care nu respectă regulile, pe 
Ministrul Vela a spus că sunt puțini, însă premierul Orban a 
fost mai concret: 2% dintre români. 2%!!! Voi crede
virusul se răspândește atât de mult pentru că 2% nu poartă 
botniță? Vă e chiar atât de greu să înțelegeți că a crescut 
numărul testelor și e logic să apară mai multe cazuri? 

Voi sunteți de vină pentru ceea ce trăim. Dacă ați face un efort 
minim de gândire măcar cât să vă puneți întrebările de mai sus, 
poate ați înțelege că nu semenii voștri vă sunt dușmani, ci cei 
care ne conduc. Iar ei nu ar reuși să ne transforme în sclavi. 
Însă o fac, pentru că voi cereți asta. Pentru că vă urâți semenii. 
Pentru că vă rugați să moară și capra vecinului. Pentru că vă 

C

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020

Înainte ca acest proiect să fie dezvăluit opiniei publice, forțele 
eja peste un milion de dolari 

țerilor săi de relații publice în „tehnici de 
modificare comportamentală”, asemănătoare celor folosite de 
SCL Group (Strategic Communications Laboratories), 
compania mamă a faimoasei Cambridge Analytica.” 

modificare-

nipularea tâmpesc 

țarii țipă că de vină pentru falsa pandemie 
sunt cei care nu respectă regulile. Pentru că așa li s-a spus. 

a dreptul uluitoare. 

și adjuncta lui, Raluca Turcan, ne-au spus că 
vom fi în stare de alertă până la apariția unui vaccin 
împotriva Covidului, adică încă unul sau doi ani, voi ce 

ți înțeles? Că dacă ar respecta toți regulile ar dispărea virusul? 
țiile până la apariția 

țile despre „noua normalitate”, 
ți înțeles? Că vom reveni la normal dacă ar respecta 

a spus foarte clar că nu 
inte. Vom trăi mereu cu 

țe, distanțări sociale și celelalte restricții, indiferent dacă 

ți care ne spun că virusul nu va 
și că va fi nevoie să ne vaccinăm regulat, la 

șit. Adică va fi necesar să trăim pentru totdeauna nu doar 
țiile, ci și cu vaccinări constante. Ce înțelegeți voi din 

toți regulile? Nu! 
Ni se spune foarte clar că, indiferent ce am face, virusul și 

țiile vor rămâne pentru totdeauna. Pe lângă vaccinările 
țate. Când toate marile puteri ale lumii se bat pentru a fi 

și când ni se spune 
că va fi nevoie să fie vaccinată întreaga populație a planetei 

țelegeți că de vină sunt 
! Indiferent ce facem noi, vom 

ții și vom fi vaccinați forțat de câteva ori pe 

Știți câți sunt cei care nu respectă regulile, pe care îi înjurați? 
țini, însă premierul Orban a 

fost mai concret: 2% dintre români. 2%!!! Voi credeți că 
ște atât de mult pentru că 2% nu poartă 

ță? Vă e chiar atât de greu să înțelegeți că a crescut 
și e logic să apară mai multe cazuri?  

ți de vină pentru ceea ce trăim. Dacă ați face un efort 
ți întrebările de mai sus, 

ți înțelege că nu semenii voștri vă sunt dușmani, ci cei 
și să ne transforme în sclavi. 

ți asta. Pentru că vă urâți semenii. 
ți să moară și capra vecinului. Pentru că vă 

alimentați cu ura pe care o simțiți pentru ceilalți. Pentru că vă 
pasă doar de voi. Pentru că abia așteptați să vedeți un punct 
slab al celor din jur, pentru a-l ataca. Pentru că râd 
noi toți când văd cum vă luptați între voi. Pentru că nu sunteți 
urmași ai dacilor liberi, deoarece din lupi nu pot apărea oi. Și 
pentru că cel mai mare dușman al țării și al poporului român 
sunteți chiar voi.  

„Divide et impera” va funcționa atât timp cât voi existați. Adică 
mereu. Din păcate pentru puținii oameni normali care au 
supraviețuit. 

De ce ne uităm la filme horror 
stârnesc teama

 

             Filmele horror se joacă atât cu aspecte psihologice, 
cât și fiziologice pentru a-ți manipula sentimentele de 
siguranță. 

 venit nou Halloween-ul și, chit că anul ăsta nu e cazul 
să te duci la vreo petrecere, să
destul de bine împământenită în România 

internetul ca să te îndemne să faci ceva tematic. Cel mai la 
îndemână este să-ți deschizi serviciul de streaming preferat și 
să cauți ceva spaime fictive printre sutele de filme și 
tente horror disponibile la câteva click-

Dacă te-ai uitat vreodată la un film horror măcar cvasi
competent, știi gama de senzații pe care ți
Experiența e destul de diferită de vizionarea unui film din orice 
alt gen. Să luăm, ca exemplu, senzația de tensiune: o ai și când 
ajungi la punctele culminante din Avengers
empatiza cu personajele din acele pelicule, dar e
nu tu ești cel care dispare când Thanos pocnește din deget și 
nici nu te simți de parcă te-ai afla în ma
atunci când se oprește la barieră, așa că nu vei reacționa de 
parcă ai fi pus situațiile respective. 

În schimb, când te uiți la Paranormal Activity
direct, ai fi cel urmărit de spirite și apariții violente, și nu o 
mână de actori relativ necunoscuți. Când personajele se duc în 
toiul nopții ca să investigheze un zgomot suspect la parter, 
ritmul tău cardiac îți sugerează mai degrabă că tocmai l
în propria locuință. Chiar dacă realizezi 
un horror ca, să zicem, Halloween e o doar fic
pe un ecran, jump scare-ul inevitabil o să te facă (cel mai 
probabil) să tresari de parcă l-ai fi văzut în via
Michael Myers dând buzna în cameră. 

Și, chit că și filmele dramatice îți evocă senzații negative, 
precum tristețea sau melancolia, cele pe care le experimentăm 
atunci când ne uităm la o peliculă horror 
dezgust (dacă vorbim de un slasher) 
obicei, asemenea sentimente apar în via
unor episoade traumatice sau excesiv de stresante. 
ce continuăm să ne uităm la filme de groază 

A
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ți cu ura pe care o simțiți pentru ceilalți. Pentru că vă 
șteptați să vedeți un punct 

l ataca. Pentru că râd și străinii de 
ți când văd cum vă luptați între voi. Pentru că nu sunteți 

și ai dacilor liberi, deoarece din lupi nu pot apărea oi. Și 
șman al țării și al poporului român 

ționa atât timp cât voi existați. Adică 
ținii oameni normali care au 

De ce ne uităm la filme horror și cum ne 
stârnesc teama 

Ionuţ PREDA 

Filmele horror se joacă atât cu aspecte psihologice, 
ți manipula sentimentele de 

și, chit că anul ăsta nu e cazul 
să te duci la vreo petrecere, sărbătoarea americană e 
destul de bine împământenită în România și pe întreg 

internetul ca să te îndemne să faci ceva tematic. Cel mai la 
ți deschizi serviciul de streaming preferat și 

ți ceva spaime fictive printre sutele de filme și seriale cu 
-uri distanță. 

ai uitat vreodată la un film horror măcar cvasi-
știi gama de senzații pe care ți-o poate provoca. 

ța e destul de diferită de vizionarea unui film din orice 
ția de tensiune: o ai și când 
Avengers sau Nașul. Poți 

empatiza cu personajele din acele pelicule, dar ești conștient că 
ști cel care dispare când Thanos pocnește din deget și 

ai afla în mașină cu Sonny Corleone 
ște la barieră, așa că nu vei reacționa de 

Paranormal Activity ai senzația că tu, 
și apariții violente, și nu o 

ți. Când personajele se duc în 
ții ca să investigheze un zgomot suspect la parter, 

ți sugerează mai degrabă că tocmai l-ai auzit 
alizezi și îți repeți constant că 

e o doar ficțiune proiectată 
ul inevitabil o să te facă (cel mai 

ai fi văzut în viața reală pe 
 

și filmele dramatice îți evocă senzații negative, 
țea sau melancolia, cele pe care le experimentăm 

atunci când ne uităm la o peliculă horror – frică, anxietate, 
dezgust (dacă vorbim de un slasher) –  sunt mai violente. De 

emenea sentimente apar în viața reală doar în cazul 
unor episoade traumatice sau excesiv de stresante. Și atunci, de 
ce continuăm să ne uităm la filme de groază și cum se face că 



 

        160160160160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020 
       

 

cele mai bine realizate ne lasă chiar impresii pozitive, deși în 
viața reală încercăm să evităm emoțiile pe care ni le provoacă? 

Spaimă plăcută 

În primul rând, are de-a face cu motivul de bază pentru care ne 
uităm la un anume gen de filme sau altul – stimularea 
emoțională. Un studiu realizat de cercetători germani în 2010 a 
examinat o serie de cinefili care aveau această atracție aparent 
paradoxală către drame și filme horror. Preferințele lor în 
materie de filme au fost corelate cu un indice care măsoară 
nevoia unui individ aparte de a experimenta situații care induc 
emoții de orice fel, dar și cu modul în care abordează meta-
emoțiile, adică felul în care se raportează cu privire la propriile 
sentimente. Rezultatele au arătat că cei care se identificau ca 
fani ai filmelor horror aveau, în general, o nevoie mai ridicată 
de a experimenta emoții, dar se confruntau și cu senzații 
negative sau ambivalente mai pronunțate. La nivelul meta-
emoțiilor, însă, ei își evaluau propriile sentimente într-un mod 
mai pozitiv decât cei care simțeau o nevoie mai scăzută pentru 
emotivitate. De unde și o toleranță crescută pentru experiențe 
negative scurte, dar intense – precum cele oferite de filmele de 
groază.Toleranța în sine nu explică, însă, decizia conștientă de 
a te uita la un film care îți dă trăiri negative în locul unuia care 
ți-ar putea oferi senzații plăcute. Aici poate interveni transferul 
de excitație, o teorie psihologică ce presupune că o reacție 
puternică la un anumit stimul va amplifica răspunsul pentru un 
alt stimul, chiar și dacă acesta este opus. 

În cazul peliculelor de groază, emoțiile negative create de 
scenele înfricoșătoare ar putea intensifica trăirile pozitive 
ulterioare. De exemplu, dacă ai văzut filmul cu mulți amici în 
cadrul unei petreceri, efectele fizice ale senzațiilor pe care ți le-
a provocat – ritmul cardiac și tensiunea arterială crescute, 
respirația accelerată – persistă și după terminarea peliculei, 
crescând șansele să-ți întărești impresia că a fost o experiență 
distractivă, pe care ai vrea s-o repeți. 

Emoții predestinate 

Există, însă, și plăcere derivată direct din filme în sine. Cel 
puțin asta susține un studiu publicat în 2007 în Journal of 
Consumer Research, în care participanții – împărțiți între 
iubitori ai genului și persoane care nu vizionează astfel de filme 
– au fost examinați în timp ce se uitau la clipuri din filme de 
groază, iar la final au trebuit să descrie emoțiile trăite. În 
general, fanii genului au descris mult mai multe emoții 
pozitive, incluzând plăcere și chiar fericire, decât cealaltă 
categorie, deși ambele grupuri au experimentat nivele similare 
de frică. O explicație ar putea fi că pasionații de filme de 
groază ar putea avea o producție elevată de dopamină, 
hormonul neurotransmițător asociat cu senzația de plăcere. În 
fapt, dopamina este mai degrabă o „răsplată” neurologică care 
ne face mai predispuși să căutăm anumiți stimuli – de exemplu, 
o masă gustoasă – și care este implicată și în procesul de 
condiționare a fricii. 

Producția de dopamină este regulată de molecule numite 
autoreceptori, care fac organismul să o încetinească atunci când 

nivelele devin prea ridicate – o funcție importantă, pentru că 
excesul de dopamină poate duce la dependențe. Dar numărul 
autoreceptorilor variază de la individ la individ, așa că unii vor 
avea o producție mai ridicată a hormonului. În 2008, un studiu 
realizat de Universitatea Vanderbilt a sugerat că asta ar 
determina persoanele cu un număr scăzut de autoreceptori să 
caute mai des senzații riscante sau palpitante, producătoare de 
dopamină, incluzând vizionarea de filme horror. 

Ce se întâmplă în creier în timpul unui film horror? 

Nu doar dopamina este produsă ca reacție la frică. Un film de 
groază bun duce și la un exces de adrenalină, substanța care 
poate declanșa cunoscuta reacție de luptă sau fugă (fight or 
flight). La începutul anului, Universitatea din Turku, Finlanda a 
publicat rezultatele unui studiu în care a analizat cu un scanner 
MRI activitatea neurologică a mai multor voluntari în timp ce 
se uitau la filmele The Conjuring 2 și Insidious. Cercetătorii au 
modelat activitatea înregistrată în diverse părți ale creierului și 
au observat că regiunile implicate în percepția vizuală și 
auditivă au fost active în timpul scenelor bazate pe suspans. De 
partea cealaltă, jump scare-urile au activat regiunile care se 
ocupă de procesarea emoțiilor, evaluarea amenințării și luarea 
de decizii. Însă aceste mecanisme de răspuns rapid au rămas tot 
timpul în comunicare cu cele senzoriale, anticipând constant 
potențialele „pericole” – de aici vine senzația constantă de 
tensiune. Amigdala cerebrală, care este responsabilă cu 
semnalarea producerii de adrenalină, a fost una din zonele cele 
mai stimulate de jump-scare-uri. Comunicarea constantă cu 
zonele senzoriale poate însemna că aceasta pregătește „din 
timp” răspunsul prin producerea constantă a substanței. 

Adrenalina e, însă, o „sabie cu două tăișuri”: ea amplifică 
emoțiile, iar dacă acestea sunt prea negative – de exemplu, de 
la un nivel scăzut de dopamină – poți fi una din persoanele care 
au experiențe neplăcute cu filmele horror. Substanța este 
„vinovată” pentru o parte din reacțiile fizice asociate stării de 
frică, precum întețirea respirației sau încordarea mușchilor. Un 
neurotransmițător similar, noradrenalina, este secretat pentru a 
crește ritmul cardiac. Toate acestea reacții îți pregătesc corpul 
pentru un efort brusc, fie de a lupta, fie de a fugi. 

Cum să joci pe degete un pasionat de horror 

Modul în care filmele ne „păcălesc” creierul în a crede că 
suntem într-o situație de pericol real are de-a face cu instincte 
dobândite în perioada evoluționară, în care strămoșii noștri erau 
mult mai fragili în fața diverselor pericole. Printre amenințări 
se numărau animalele mari și în special prădătorii – din acest 
motiv, cele mai cunoscute creaturi paranormale din horror, 
precum vârcolacii, vampirii sau zombie,  își mușcă victimele. 
Stimulul vizual al unui prădător gata să ne muște activează 
involuntar acele instincte de supraviețuire. Ceva mai apropiat 
de vremurile noastre, instinctele sunt activate și de frica de 
infecție prin mușcătură. 

În același timp, și vederea sângelui creează un răspuns alarmant 
sau de greață, deoarece este interpretat ca un semnal de pericol 
iminent. Un studiu publicat în 2015 în British Medical Journal 
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chiar a observat că filmele horror duc la nivele crescute în 
sânge ale Factorului VIII, o proteină folosită în c
sângelui, sugerând că organismul se pregătește pentru situația 
în care va suferi o rană. 

Un alt tip de antagonist răspândit în filmele de groază, uciga
mascat, semnealează creieruluiprezența unui pericol. Asta 
pentru că învățăm încă de mici să recunoaștem 
expresiile vizuale pentru a identifica intențiile unei persoane 
aflate în proximitate. Ascunderea trăsăturilor faciale este un 
semnal deranjant, drept dovadă eficiența ucigașilor mascați, a 
clovnilor sau a păpușilor posedate ca antagoniști în multe filme 
de groază apreciate. În general, răspunsurile pe care le avem la 
stimulii de frică din filme horror, precum tresăritul sau 
la jumpscare-uri, au scopul de a ne proteja și de a avertiza alți 
membri ai speciei asupra unui potențial pericol. Ele nu ne lasă 
timp să raționalizăm faptul că ne uităm la o operă de ficțiune, în 
care „pericolul” este creat cu intenția de a ne manipula reacțiile.

Iar un film horror bun folosește toate aceste elemente nu doar 
pentru șoc, ci pentru a se juca constant cu instinctele 
involuntare ale spectatorului, creând în primul rând o atmosferă 
credibilă – fără de care stimulii respectivi n
impresioneze așa de tare. Nu ne speriem la Scary Movie 
Shaun of the Dead pentru că ne condiționează inte
de la început să le privim drept comedii morbide, cu reac
absurde ale protagoniștilor la pericol și antagoniști mai mult 
comici decât amenințători. În schimb, ideea că e
Antarctica cu un alien care se poate deghiza în orice din
Thing sau stilul de înregistrare recuperată a unor adolescen
pierduți prin pădure din The Blair Witch Project
tensiune pentru ca creierele noastre să considere că pericolul nu 
e doar de partea cealaltă a ecranului. 

Aspecte urgente importante referitoare la 
TIPURI DE PROFILAXIE a bolilor 
corelate cu unele exemple practice...

 
... care pot fi aplicate preventiv cu succes în situa
epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2  
 

Prof. George BIANU 
Profilaxie – Definiţie   
 

cest termen provine din două cuvinte grece
cuvânt este „pro” care în traducere românească 
înseamnă pentru, cel de-al doilea cuvânt este A
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termen provine din două cuvinte grecești. Primul 
” care în traducere românească 

al doilea cuvânt este 

„phylaxis” care în traducere românească înseamnă 
 
La modul general, profilaxia cuprinde totalitatea metod
mijloacelor și a procedeelor prin care se acţionează în moduri 
adecvate pentru menţinerea stării de sănătate a unui grup de 
fiinţe umane. În plus, profilaxia operează prin modalită
potrivite, inclusiv pentru înlăturarea complicaţiilor 
consecinţelor grave ale bolii respective.
 
O fundamentală idee-forţă în profilaxie este următoarea: „
de sute de ori mai bine să previi prin toate căile adecvate o 
boală, decât să o vindeci”. De altfel, în folclor există un dicton 
care sună astfel: „Este mult mai bine să previi decât să 
vindeci”. Chiar și unii medici, să spunem așa, destupați în sfera 
conştiinţei lor, spun pe bună dreptate: „
metodă în cazul unei eventuale îmbolnăviri este prevenţia
 
Din nefericire, în vremurile apocaliptic
profilaxia este ignorată cu desăvârșire. Acest aspect este foarte 
grav, căci în felul acesta foarte multe fiinţe umane se scufundă 
în stări de frică iraționale, abisale. Datorită prostiei în care se 
complac, marea majoritate a oamenilor ni
că există modalități profilactice certe, eficiente, care ne ajută, 
atunci când sunt aplicate într-un mod atent, sistematic 
perseverent, să nu ne îmbolnăvim, să nu contactăm o anumită 
boală sau să nu ne infectăm cu un anumit virus.
 
Obiectivul fundamental al unei profilaxii adecvate este să ne 
menţinem și să rămânem în continuare sănătoși. Multe fiinţe 
umane s-au obişnuit să meargă la doctor în momentul în care se 
simt rău. Indiferent ce am spune, este clar că, atunci când 
privim într-un mod lucid şi inteligent această obişnuinţă, 
descoperim că trăim într-un sistem straniu care promovează 
boala şi nu sănătatea. 
 
Privind ceea ce se petrece, din acest punct de vedere, se poate 
spune pe bună dreptate că mulți oameni ajung să se 
îmbolnăvească și apoi se confruntă cu suferinţele 
corespondente acelei boli în ciuda faptului că ar fi putut face 
ceva adecvat pentru ei și pentru sănătatea lor spre a evita 
îmbolnăvirea. 
 
În actuala conjunctură în care deja s-a declanşat o isterie bizară, 
tâmpă, referitoare la acest virus numit prescurtat SARS
(care provocă boala COVID-19), chiar şi atunci când sunt 
izolate forţat la domiciliu, ființele umane aşteaptă într
de letargie criminală să descopere dacă s
Starea de prostie crasă combinată cu starea de panică, de 
isterie, a atins culmi uimitoare. 
 
Este însă esențial să reținem că pentru fiecare boală în parte, 
fără nicio excepție, există modalități profilactice perfect 
naturale, eficiente, care atunci când sunt aplicate înt
atent, sistematic şi perseverent fac să apară rezultate 
corespondente. 
Este chiar foarte important să ne dăm seama că, atunci când 
utilizăm zi de zi o anumită metodă profilactică ce face posibilă 
evitarea unei contaminări ce este cu putinţă să apa
ajută enorm să prevenim îmbolnăvirea. Este necesar să ne dăm 
seama că o astfel de modalitate înseamnă cu mult mai mult 
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decât a nu face nimic, rămânând să vegetăm în faţa 
televizorului. 
 
Multe concepte de tratament, inclusiv profilactic, pornesc de la 
aspecte simple, uzuale, cum ar fi, spre exemplu, hrana noastră 
de zi cu zi şi stilul general de viaţă. Este necesar să ştiţi că o 
profilaxie adecvată, eficientă, ce se bazează pe pulberi valabile 
din plante medicinale potrivite pentru a lupta împotriva unei 
îmbolnăviri, poate să facă să apară o stare de sănătate 
înfloritoare, ce atestă invulnerabilitatea noastră în fața acelei 
eventuale boli. Spre exemplu, tratamentul ayurvedic adecvat nu 
începe cu simptomele, ci cu regularizarea echilibrului trupesc, 
intern, prin purificare şi epurare. 
 
Majoritatea terapiilor alternative profilactice trag un necesar 
semnal de alarmă că din cauza modului nostru de viață 
dizarmonios, necorespunzător, apariția simptomelor este 
inevitabilă și în felul acesta este confirmată îmbolnăvirea 
noastră. 
 
Tocmai de aceea, dacă urmărim să fim atenți în permanenţă, 
dacă integrăm modalități profilactice puternice și dacă veghem 
la păstrarea unui echilibru nu numai fizic, ci și în sfera 
conştiinţei noastre, atunci putem fi siguri cu anticipație că, în 
ciuda problemelor zilnice cu care ne putem confrunta, dacă în 
plus recurgem la îngurgitarea atentă, conştientă a unor 
amestecuri adecvate de plante medicinale, multe simptome şi 
boli nici măcar nu vor mai apărea. 
 
Cu privire la profilaxia pe bază de plante medicinale adecvate 
pe care le vom îngurgita într-un mod conştient şi sistematic de 
patru ori pe zi, acţionând în felul acesta descoperim un adevăr 
plin de înțelepciune ce figurează în Biblie, în Geneză, unde ni 
se spune: „Bunul Dumnezeu a creat și a lăsat să existe plantele 
tămăduitoare, iar omul înţelept le foloseşte”. 
 
Este necesar să știți că în fitoterapie (adică în cadrul terapiei ce 
se bazează pe utilizarea plantelor medicinale adecvate), despre 
unele plante medicinale se spune că sunt profilactice în anumite 
boli sau tulburări. În felul acesta se recunoaște acţiunea 
preventivă, certă a unor astfel de plante. 
 
În medicină se mai vorbește uneori, pe ici, pe colo, despre 
profilaxie. Unele lucrări mai vechi de medicină, care promovau 
modalități inteligente de vindecare, definesc profilaxia ca fiind 
acea parte a terapeuticii ce are drept obiect prevenirea apariției 
și dezvoltării bolilor. 
 
Menţionăm în treacăt că în unele tratate de medicină ce sunt 
pline de bun-simț se face referire la o profilaxie cauzală 
veritabilă, la o profilaxie clinică, la o profilaxie etiologică, la o 
profilaxie fitoterapeutică (altfel spus, se recunoaşte profilaxia 
ce se bazează pe anumite plante medicinale a căror eficienţă a 
fost deja constatată chiar prin intermediul unor cercetări 
riguroase realizate în laborator). 
 
Din nefericire, în această stare de isterie ce a cuprins imensa 
majoritate a oamenilor care se scufundă în stări abisale de frică, 
în sutele de articole ce apar pe internet referirile la modalități 
profilactice certe, rapide sunt aproape inexistente. 

 
Având în vedere această tragică situație, vă rugăm să citiţi cu 
multă atenţie tot ceea ce vă expunem şi, mai mult decât atât, 
este urgent necesar să recurgeți în special la modalitățile 
profilactice bazate pe pulberi din plante medicinale, care atunci 
când sunt îngurgitate într-un mod atent, sistematic şi 
perseverent vă ajută să preveniți îmbolnăvirea. Este un aspect 
sută la sută cert. 

 

Mama Natură are la dispoziție o multitudine de modalităţi şi 
mijloace care ne pot ajuta să evităm îmbolnăvirea sau, in 
extremis, ne pot ajuta chiar şi atunci când ne-am îmbolnăvit sau 
ne-am contaminat (mai ales în faza de început a unei 
îmbolnăviri sau a unei contaminări), să ne tratăm prompt cu 
anumite combinații administrate sub formă de pulbere, care 
operează sinergic, susţinându-ne să ne îmbunătățim starea 
lăuntrică, să ne ameliorăm sănătatea şi chiar să ne vindecăm cu 
ajutorul lor. 
 
Este necesar să vă dați seama că nu este o întâmplare că în 
unele tratate de medicină alternativă se face în mod 
semnificativ referire la fitoprofilaxie. Aceasta este definită ca 
fiind utilizarea preventivă a anumitor plante medicinale 
combinate ce sunt potrivite şi care sunt folosite în scopul de a 
împiedica apariţia unei boli, inclusiv a manifestărilor clinice ale 
acesteia. 
 
Este binevenit să ştiţi că în medicină chiar există domeniul 
medicinii preventive primare, care cuprinde ansamblul 
măsurilor ce sunt destinate să evite apariţia bolilor, şi domeniul 
medicinii preventive secundare, care cuprinde ansamblul de 
măsuri ce sunt destinate să evite agravarea bolilor. Mai există, 
de asemenea, o altă formă de medicină preventivă, ce este 
numită medicină preventivă terţiară, care urmărește să limiteze 
sechelele ce apar în urma unor boli. 
 
Privind cu multă atenție la sutele de articole despre epidemia 
COVID-19, constatăm că astfel de referiri la medicina 
preventivă sunt inexistente. În plus, datorită imbecilității crase 
ce îi caracterizează pe cei care cenzurează într-un mod criminal 
anumite informații pe internet, chiar dacă uneori apar referiri 
inteligente, pertinente la anumite modalități profilactice 
eficiente, valoroase, acestea sunt șterse imediat pe motivul 
cretin cum că știința nu a confirmat încă validitatea acestor 
metode. 
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Procedând în felul acesta, se alege într-o manieră dementă, 
tâmpă ca fiinţele umane să sufere, ba chiar să moară, fără a 
avea posibilitatea să cunoască şi apoi să pună în aplicare astfel 
de modalități profilactice sau chiar curative care în prealabil au 
fost totuşi verificate de fiinţele umane care le-au descoperit 
cândva prin experiență proprie. 
 
Toate acestea sunt nişte dovezi indirecte, dar totuşi grăitoare, 
ale vremurilor apocaliptice pe care le trăim. 
 
Este necesar să știți că pe baza studiilor și a cercetărilor noastre 
atente, riguroase au fost elaborate deja două astfel de remedii 
terapeutice bazate pe plante medicinale. Unul dintre acestea are 
certe efecte profilactice spre a vă ajuta să nu fiți contaminaţi de 
virusul COVID-19, iar celălalt este un amestec din plante 
medicinale adecvate ce a fost intitulat amestec fitoterapeutic 
fulger, ce poate fi utilizat în prima etapă a unei contaminări cu 
virusul COVID-19. Aceste preparate se pot procura de la firma 
Santo Raphael SRL, prin comandă pe net, sau chiar de la un 
plafar din oraşul dvs. 
 
Ţinem să precizăm că aceste două remedii profilactice se 
bazează în exclusivitate doar pe anumite plante medicinale și 
fiecare remediu de acest fel operează sinergic. Aceste remedii 
vor putea fi utilizate cu succes pentru a asigura în felul acesta 
modalități profilactice sigure. 
 
Efectele benefice ale acestor remedii vor fi resimţite în mod 
direct, care în felul acesta se vor convinge prin experiență 
directă că toate acestea sunt și rămân cu mult mai mult decât 
nimic. 
 
Tipuri de profilaxie   

 

1. Profilaxia activă este o metodă de ridicare şi de menţinere a 
rezistenţei specifice a unui grup ce este receptiv faţă de o serie 
de boli infecţioase prin imunizare activă, inclusiv cu unele 
plante medicinale eficiente, metodă care se dovedeşte a fi 
fructuoasă inclusiv în epidemii declanşate. Un remediu ce a 
fost elaborat pe bază de plante medicinale adecvate va avea un 
rol chiar foarte mare în această profilaxie activă. 
 
2. Există, de asemenea, profilaxia colectivă. Aceasta se 
adresează unei colectivități sau unui grup. O astfel de profilaxie 
este mai mult sau mai puţin extinsă şi reprezintă, de fapt, 
domeniul esențial al adevăratei profilaxii. 
 

3. Există, de asemenea, profilaxia dispozițională. Acest tip de 
profilaxie cuprinde măsuri reglementate prin dispoziții ale 
organelor sanitare, ce urmăresc anihilarea unor factori cu rol 
epidemiologic. Utilizarea acestui remediu profilactic alcătuit 
din plante medicinale adecvate se înscrie cu succes în măsurile 
de profilaxie ce sunt reglementate prin dispoziţii ale organelor 
sanitare, căci utilizarea acestui remediu profilactic alcătuit din 
plante medicinale adecvate contribuie activ la anihilarea unor 
factori cu rol epidemiologic.  
 
4. Există, de asemenea, profilaxia expozițională. Această formă 
de profilaxie cuprinde totalitatea măsurilor prin care se 
urmăreşte limitarea expunerii la infecție a fiinţei umane, dar 
mai cu seamă a unei colectivități. În cadrul acestei măsuri sunt 
incluse izolarea, carantinarea etc.  
 
5. Există, de asemenea, o profilaxie generală.  

6. Există, de asemenea, profilaxia personală. Acest fel de 
profilaxie urmăreşte prevenirea îmbolnăvirii unei fiinţe umane 
prin aplicarea de măsuri care vizează creşterea rezistenței ei 
lăuntrice nespecifice. Presupune o imunizare atât activă, cât şi 
pasivă şi implică chiar măsuri de igienă personală. 

Referitor la această formă de profilaxie, aceia sau acelea dintre 
voi care veți îngurgita remediul profilactic ce vă va fi pus în 
mod gratuit la dispoziţie veţi simţi prin experiență directă atât 
creşterea rezistentei nespecifice, cât și creșterea, amplificarea 
unei imunizări nu numai active, ci și pasive. 

7. Există, de asemenea, o profilaxie nespecifică, sinonimă cu 
profilaxia generală. Aceasta include măsuri generale care 
privesc în primul rând natura receptivă și au drept scop 
creșterea, amplificarea stării de rezistență binefăcătoare 
nespecifică față de infecţii. În această formă de profilaxie intră 
o alimentație adecvată excelentă. Pentru cei care se află pe o 
cale spirituală, sugerăm chiar postul alimentar numai cu apă 
sau alegerea unei alimentații în mod preponderent solare, Yang, 
care vă ajută să evitați o eventuală contaminare cu virusul 
COVID-19. 

8. Există, de asemenea, profilaxia pasivă. Aceasta include 
imunizarea pasivă fie a unei fiinţe umane, fie a unui grup 
receptiv, prin îngurgitarea de 4 ori pe zi a amestecului de plante 
medicinale ce face să apară certe efecte profilactice. Dacă unii 
sau unele dintre voi veţi alege să postiţi bând însă apă, este 
binevenit, este chiar necesar să îngurgitați de 4 ori pe zi 
amestecul de plante medicinale pulbere care au efecte 
profilactice şi vă feresc de o eventuală contaminare cu virusul 
COVID-19. 

9. Există, de asemenea, o profilaxie specifică. Aceasta 
utilizează produse perfect naturale cu o acţiune strict limitată 
față de un anumit agent patogen. Sugerăm în această direcţie 
utilizarea mierii perfect naturale, a polenului apicol (2 linguriţe 
pe zi) şi vă sfătuim să îngurgitați de 3 ori pe zi câte 2 picături 
de tinctură de propolis. 
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Cei care dispuneți de aparate zepter pentru cromoterapie veți 
putea să realizați într-un anume mod şedinţe simple de 
cromoterapie, lăsând aparatul focalizat asupra trupului vostru 
atunci când dormiți și veți folosi: o zi filtrul galben, o zi filtrul 
verde, o zi filtrul portocaliu şi apoi veţi relua în aceeași ordine. 

Cei care dispuneți de anumite cristale adecvate le puteţi plasa 
în mâna stângă (dacă nu sunteți stângaci) și apoi veți urmări să 
simțiți într-un flux neîntrerupt energia subtilă benefică specifică 
a cristalului respectiv. Veți simți în acel context cum energia 
subtilă pe care o captați prin intermediul cristalului se 
acumulează în aura voastră și vă procură o stare lăuntrică 
corespondentă cu structura acelui cristal. 

10. Există, de asemenea, o profilaxie de urgență. Aceasta 
include măsuri de prevenire a unor boli infecto-contagioase sau 
a extinderii lor epidemice. Astfel de măsuri pot fi aplicate de 
urgenţă în minimum de timp posibil. În această direcţie, vă 
sugerăm să utilizați prin inhalare, unele uleiuri esențiale 
volatile, perfect naturale, cum ar fi: ulei natural volatil de 
mentă, ulei volatil natural din busuioc, ulei volatil natural din 
teetree, iar din seria deja binecunoscută de unii dintre voi de 
uleiuri naturale volatile de la firma Young Living puteţi utiliza 
ulei volatil esențial din lămâie, ulei volatil esenţial din lavandă 
sau combinația de uleiuri volatile esenţiale pentru purificare. 

Mai ales atunci când veniți în contact cu alte ființe umane 
străine la locul de muncă sau atunci când vrând-nevrând 
utilizați un mijloc de transport în comun, va fi binevenit să 
inhalaţi, să mirosiți una dintre aceste surse de ulei esențial 
volatil, căci astfel eliminați în totalitate posibilitatea unei 
eventuale contaminări cu virusul COVID-19. 

De asemenea, tot ca o profilaxie de urgență, ezoterică, vă puteţi 
face o sferă subtil-energetică de protecție mai ales când vă 
aflați într-o încăpere cu alte fiinţe umane, necunoscute, dar şi 
când vă aflați în spaţiu deschis, afară. 

Tot ca profilaxie de urgenţă, atunci când vă confruntaţi cu o 
stare lăuntrică ciudată, veţi putea folosi cu succes setul de 
culori pentru a intra printr-o adecvată vizualizare în comuniune 
cu anumiţi curenţi subtili coloraţi. Vă sugerăm în această 
direcţie să folosiți curentul subtil colorat galben, curentul subtil 
colorat violet, curentul subtil colorat verde, curentul subtil 
colorat portocaliu, curentul subtil colorat roz. 

Corelând într-un mod înțelept aceste dezvăluiri referitoare la 
tipurile de profilaxie despre care aţi citit în premieră, puteți fi 
siguri, puteți fi sigure sută la sută că aveți la dispoziție mijloace 
profilactice puternice care, în măsura în care veți alege să le 
puneți zi de zi în practică în strânsă legătură cu nevoile voastre 
stringente, se vor dovedi cu mult mai mult decât a nu face 
nimic, complăcându-vă în stări de frică, de letargie, de groază 
cum că ați putea să fiți contaminați de către virusul COVID-19. 

Vă sfătuim să începeți neîntârziat să puneţi în practică 
modalitățile profilactice eficiente pe care vi le-am dezvăluit. 
Procedând în felul acesta, aveți numai de câştigat în ceea ce 
privește sănătatea voastră ce nu va fi deloc afectată. Amintiți-

vă că a şti ceea ce putem face spre binele nostru, fără a alege 
apoi să acționăm într-un mod adecvat şi prompt, este o supremă 
laşitate pe care în actuala conjunctură o putem plăti scump cu 
suferinţe ce pot fi totuşi evitate. 

Medicina preventivă   

Este necesar să știți că profilaxia este menţionată uneori în 
lucrările de specialitate sub denumirea de medicină preventivă. 

Medicina preventivă desemnează un ansamblu de activități 
specifice care se situează într-un stadiu anterior apariţiei 
bolilor. În acest fel, ea pune în practică o importantă idee-forță 
ce sună astfel: „Este cu mult mai bine să previi decât să 
vindeci”. 

Medicina preventivă nu poate să existe fără o cunoaştere 
precisă a cauzelor patologiilor pe care urmăreşte să le prevină. 
O astfel de medicină se poate aplica de fiecare dată cu succes 
grupurilor umane, populațiilor și ființelor umane. 

În primul rând, medicina preventivă își orientează acţiunile 
adecvate asupra populaţiilor tefere, cu alte cuvinte, sănătoase, 
care nu au fost afectate de patologiile a căror prevenire se 
urmărește și care nu s-au confruntat, în principiu, cu niciun risc 
particular. Acest fel de medicină este numită „medicină de 
prevenire primară”. 

În actualul context ce include isteria adeseori cretină referitoare 
la o eventuală contaminare cu coronavirusul COVID-19, 
asistăm cu uimire la scenarii aberante, șocante, în cadrul cărora 
ființele umane ce sunt izolate sau care sunt plasate în carantină 
așteaptă într-un mod letargic să descopere fie că sunt sănătoase 
în continuare, fie că s-au contaminat cu coronavirusul COVID-
19. 

Dincolo de această aşteptare inertă, fatală, constatăm că astfel 
de fiinţe umane nici măcar nu bănuiesc că există totuşi 
modalităţi profilactice, certe, puternice, care se bazează pe 
combinaţii de plante medicinale adecvate ce le pot dinamiza, le 
pot întări sistemul imunitar, permiţându-le, prin îngurgitarea 
lor, să lupte activ împotriva unei eventuale contaminări – ceea 
ce le conferă în mod evident şanse imense de a evita 
îmbolnăvirea. 

Faptul că nu li se indică oamenilor posibilitatea de a utiliza 
profilactic unele amestecuri adecvate de plante medicinale ce îi 
pot ajuta să se imunizeze prompt, evitând astfel contaminarea 
cu acest virus, este un aspect tragic, revoltător și totodată ceva 
straniu, ceva dubios. 

Faptul că așa-zişii cerberi care cenzurează prompt orice 
informație referitoare la modalități ce sunt cunoscute de sute de 
ani ca având certe efecte profilactice arată că de undeva, din 
umbră, se acționează într-o manieră criminală pentru ca ființele 
umane să fie în unele situaţii pe care deja le cunoaștem cu toții 
condamnate la moarte. Faptele sunt edificatoare în această 
direcţie. 

Medicina naturistaMedicina naturistaMedicina naturistaMedicina naturista    



 

        165165165165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020 
       

 

Merită să ne întrebăm, pe bună dreptate: Ce anume îi 
deranjează pe aceia care sunt plătiţi cu mulţi bani doar pentru a 
șterge prompt informaţii referitoare la modalități fito-
profilactice care şi-au dovedit eficiența, valoarea chiar de sute 
de ani? Pretextul lor este aberant, este chiar dement. Ei susţin 
că acţionează în acest mod doar pentru că astfel de metode 
profilactice perfect naturale nu au fost încă verificate ştiinţific. 

În felul acesta constatăm că a apărut şi s-a amplificat o bizară şi 
tiranică ştiinţă care, paradoxal, întoarce spatele sau închide într-
o manieră criminală ochii atunci când este necesar să ia în 
considerare numărul deja imens de fiinţe umane care sunt nişte 
sărmane victime ale campaniilor de vaccinare. Multe dintre 
aceste fiinţe umane au fost grav şi ireversibil afectate în urma 
vaccinării pe care au acceptat-o într-un mod naiv, fără a bănui 
tragedia cu care se vor confrunta după aceea. 

Merită să ne întrebăm, dacă dispunem de inteligentă şi de bun-
simţ: Pentru ce cenzurează cerberii internetului ceva ce este 
binefăcător, cum ar fi o plantă medicinală, care nu este nici 
ilegală, nici toxică? 
De asemenea, este binevenit să ne amintim că circa 65% dintre 
medicamente, inclusiv medicamentele alopate, se bazează 
totuşi pe extracte ce provin din diferite plante medicinale. 
Strategia utilizată în acest context, care presupune cenzurarea 
promptă şi eliminarea unor informații ce apar pe internet 
referitoare la remedii fitoterapeutice care nu sunt toxice, este 
bizară, stranie, dubioasă și în mare măsură aberantă. 

Celor cărora li se impune izolarea li se „prescrie” o iraţională 
modalitate: ,,Staţi acasă şi, dacă o să vă îmbolnăviţi, veniți că o 
să vă tratăm noi doar alopat”. 

Având în vedere aceste situaţii, ne putem întreba pe bună 
dreptate: Dacă este doar așa, atunci profilaxia, atunci fito-
profilaxia, atunci medicina preventivă – de ce mai există, de ce 
mai sunt menţionate în multe tratate de medicină? De ce se 
evită tocmai acum să se vorbească despre toate acestea şi, în 
mod paradoxal, se procedează ca și cum profilaxia eficientă sau 
fito-profilaxia sau medicina preventivă nu ar exista. 

Banalitatea unor sfaturi precum spălatul pe mâini sau utilizarea 
unei măști ne apare ca fiind simplistă, banală și parţială. Chiar 
se poate spune că această strategie îi consideră tâmpiţi pe 
oameni și chiar urmărește să-i prostească. 

Este posibil ca printre cei care citesc aceste rânduri să existe 
unele persoane sceptice sau care hrănesc serioase îndoieli 
referitoare la fito-profilaxia ce poate fi de un imens folos în 
cazul bolilor contagioase epidemice. 

Elixirul celor patru hoţi 

În acest context, am ales să vă prezentăm o astfel de dovadă cu 
totul extraordinară, ce este binecunoscută de cei care au studiat-
o. Ceea ce vă vom prezenta în continuare se referă la ciuma 
bubonică. 

Ciuma bubonică e o boală contagioasă epidemică și endemică 
foarte gravă, ce este cauzată de o infecţie bacteriană cu yersinia 
pestis transmisă la om de la rozătoare, mai ales şobolani, sau 
chiar direct prin anumiți vectori, cum ar fi puricii. Această 
boală frecventă se manifestă în special prin febră, astenie și 
delir. Cea mai agresivă desfășurare a sa, cunoscută și sub 
numele de „moartea neagră”, s-a înregistrat în Evul Mediu, 
atunci când pandemiile de ciumă au ucis zeci de milioane de 
oameni. În ţările dezvoltate, boala este rară și se tratează cu 
antibiotice, dar chiar și așa, într-o anumită fază avansată, ea 
poate deveni fatală. În prezent apar anual la nivel mondial între 
1000 și 2000 de cazuri. 

Ciuma bubonică este una dintre bolile care, de-a lungul istoriei, 
a provocat pandemii cu pierderi de vieți umane estimate la zeci 
de milioane de morţi. Încă de la începutul erei creștine au 
existat trei astfel de mari epidemii. Nu vom intra în detalii cu 
privire la acestea. 

Ceea ce urmărim să vă amintim este un caz deja binecunoscut 
în care patru hoţi ce cunoşteau şi utilizau sistematic o anumită 
reţetă pe bază de plante, pe care ceilalți oameni nu o cunoşteau, 
alegeau să intre în casele celor care muriseră din cauza 
epidemiei de ciumă şi furau de acolo nestingheriţi felurite 
lucruri sau obiecte de valoare. Restul fiinţelor umane nu 
îndrăzneau să pună piciorul în astfel de case, deoarece se 
temeau, pe bună dreptate, că astfel se vor contamina şi apoi vor 
muri. Banda celor patru hoți își continua însă activitatea. După 
o anumită perioadă de timp, invulnerabilitatea lor a trezit o 
mare curiozitate în ceilalți oameni. De aceea, cei patru hoţi au 
fost pândiți, iar apoi au fost înhățați din casa în care locuiau, 
unde îşi adunaseră feluritele lucruri de valoare şi s-a decis 
condamnarea lor la moarte. 

Totuși, doi dintre cei care se ocupau cu judecarea lor au fost 
chiar foarte curioși să afle cum era posibil ca cei patru hoți să 
pătrundă în casele contaminate ale celor care muriseră din 
cauza epidemiei de ciumă fără a fi câtuși de puțin afectați de 
această boală contagioasă. În urma cercetărilor, cei patru hoţi 
au ales să facă un sui generis târg și au spus că, dacă li se 
garantează viața și sunt lăsați să plece din acea localitate, vor 
dezvălui secretul ce le permite să intre în casele în care 
locuitorii muriseră de ciumă bubonică fără a se îmbolnăvi 
vreodată de această boală contagioasă epidemică de care toți 
oamenii obişnuiţi se temeau. 

În final, în urma acestui târg, cei patru hoți au destăinuit 
secretul, nu au fost condamnați la moarte şi chiar au fost lăsați 
să plece din localitate. Astfel s-a descoperit o rețetă care apoi a 
fost utilizată cu succes în Evul Mediu de foarte multe fiinţe 
umane pentru a evita îmbolnăvirea de ciumă bubonică, de 
fiecare dată când apărea o nouă pandemie.  

Este necesar să știți că această deja faimoasă rețetă, ce se 
bazează pe ceea ce am putea numi fito-profilaxie, este 
cunoscută chiar și actualmente sub denumirea clasică „elixirul 
celor patru hoţi”. Aspectele pe care vi le-am expus sunt strict 
autentice. Faptele menţionate, constatate ca atare, ne scutesc de 
alte comentarii.  
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Ceea ce s-a petrecut atunci cu cei patru hoți ingenioşi care 
utilizau sistematic acea rețetă a dovedit că respectivul remediu 
chiar funcționa sută la sută. Totodată, avem 
dovadă legendară, semnificativă de fito-profilaxie eficientă 
pentru o boală contagioasă epidemică şi endemică foarte gravă. 
Ulterior, acea rețetă a figurat la loc de cinste în multe tratate de 
medicină naturistă sau, altfel spus, de medicină alternativă.

Desigur, pentru cei sceptici, pentru cei cârcotaşi, pentru cei 
cărora oricâte dovezi li s-ar furniza nu cred nici în ruptul 
capului că aşa ceva este cu putinţă, această poveste autentică n
o să-i impresioneze câtuşi de putin. Dar este posibi
aceia dintre voi care sunteți înzestrați cu inteligenţă creatoare, 
bun-simţ şi cu intuiţie, relatarea acestui exemplu să vă 
impacteze şi mai ales să vă determine să vă da
Mama Natură cuprinde o mulțime de remedii perfect naturale şi 
că multe plante, atunci când sunt utilizate într
sistematic, în anumite doze, fac să apară şi să persiste uimitoare 
efecte profilactice, care sunt cuprinse în categoria modalităţilor 
certe fito-profilactice. 

Pe baza unor cercetări atente, ample, au fost elaborate două 
remedii, dintre care unul este un tonic profilactic pentru 
coronavirusul COVID-19. Cel de-al doilea remediu este tot un 
tonic alcătuit din foarte multe plante cu efecte antivirale certe. 
Considerăm că este necesar să specificăm faptul că aceste două 
remedii elaborate de noi sunt structurate din plante cunoscute 
pentru efectele lor antivirale certe, iar prin combinarea acestor 
plante în anumite proporţii apare un fenomen de sinergie.

Sinergie   

Termenul sinergie provine de la cuvântul grec „sinerghia
în traducere românească înseamnă a munci împreună. În sens 
fiziologic, sinergia desemnează asocierea a două sau a mai 
multe principii, a două sau a mai multe plante adecvate care 
acţionează pentru realizarea unui anumit efect.
În cazul fenomenelor de sinergie ocultă, este în felul acesta 
desemnată o acţiune cooperativă, astfel că efectul total al 
acestora este net superior sumei celor două sau mai multor 
efecte ce ar putea fi considerate în mod separat. 

Sinergia ne ajută să descoperim inclusiv prin experienţă 
lăuntrică directă modul în care se manifestă în cadrul Crea
dumnezeieşti Principiul totalității oculte. 

Anumite plante medicinale asociate după anumite criterii, care 
sunt selectate în prealabil deoarece sunt adecvate pent
anumit efect, declanşează fenomene de sinergie printr
tainic ce este ceva cu mult mai mult decât un simplu proces 
aditiv, ce ține de o potențializare aparte. În felul acesta, se 
poate spune că sinergia ce survine prin asocierea inteligentă, 
adecvată a unor plante medicinale face să apară o acţiune 
considerabil mărită, simultană, ce este îndreptată în acelaşi 
sens. 
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CIMBRU + MIERE –
remediu pentru plămâni 

respiratorii
 
Ana Maria POSTOLACHE

          Mierea de albine este elixirul de aur al albinelor, pe 
care acestea o produc din nectarul florilor.

ste un aliment constructiv, care con
considerate de nutriționiști necesare sănătății, dezvoltării și 
refacerii organismului. Sirop de Cimbru cu Mie

Cimbru cu Miere Acest lichid auriu poate vindeca cele mai 
diverse afecțiuni, de la o tuse persistentă la o rană dureroasă, 
datorită proprietăților sale bactericide și bacteriostatice, 
antiseptice, expectorante, regeneratoare, laxative 
imunostimulatoare. Folosită în amestec cu unele plante 
medicinale, mierea devine un medicament puternic. Cimbrul 
face o pereche foarte bună cu mierea, datorită proprietă
sale antimicrobiene și anti-inflamatoare. Acesta con
compusul activ care îi dă plantei aroma 
Timolul este un antioxidant puternic, care distruge radicalii 
liberi cauzatori de boli. Cimbru cu miere 
40 g de cimbru uscat • ½ borcan de miere Preparare Pune
cimbrul în borcanul cu miere și amest
rezultată este prea groasă, adăugați 50 ml de apă purificată 
(adică fiartă și răcită). Amestecați din nou până la omogenizare, 
și păstrați borcanul la loc călduros 2 săptămâni. Amestecați în 
borcan zilnic. După finalul perioadei de m
preparatul printr-un tifon sau strecurătoare. Din această miere 
de cimbru se ia câte 1 lingură, de 2-3 ori pe zi. În tuberculoza 
pulmonară, mierea se combină cu hrean ras. Se amestecă un 
pumn de hrean ras cu 500 g de miere de albine 
zile. Se amestecă preparatul zilnic. 
 
Sursa: https://lataifas.ro/boli-si-tratamente-naturiste/70787/cimbru
remediu-pentru-plamani-si-infectiile 
respiratorii/?fbclid=IwAR2c_xw6UiOio40d7GAwIuIVwDr4eH6gO1YhHehE025fMnZNao
yRE2n-hPQ  

 

GRÂU ÎNCOLŢIT, cu MIERE 
miraculos pentru renaşterea organismului
 
         În terapia naturistă, grâul germinat a 
din cele mai vechi timpuri ca leac miraculos pentru 
renaşterea organismului, prin stoparea evoluţiei unor boli 
grave şi chiar vindecarea acestora.  

râul încolţit – aliment şi medicament viu 
găsit în comerţ sau poate fi prepar
(recomandat), după metoda Valeriu Popa, cunoscut ca 

un un deschizător de drum în domeniul bioenergeticii umane şi 
al naturismului din ţară, metodele sale terapeutice ducând la 
vindecări spectaculoase. Iată metoda sa de preparare a grâului 
încolţit: Grâu încolţit – metodă Valeriu Popa Se cumpără grâu 
din ultima recoltă, care se cerne prin sită, iar joi dimineaţa la 
ora 6 se pune la încolţit 1 kg. de grâu, într
capacitate de 5 litri. Se spală cu apă rece până se obţine o apă 
curată. Oala se umple cu apă limpede şi se pune într
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– cel mai bun 
remediu pentru plămâni și infecțiile 

respiratorii 

Ana Maria POSTOLACHE 
 

ne este elixirul de aur al albinelor, pe 
care acestea o produc din nectarul florilor. 

ste un aliment constructiv, care conține toate vitaminele 
ționiști necesare sănătății, dezvoltării și 

refacerii organismului. Sirop de Cimbru cu Miere Sirop de 
Cimbru cu Miere Acest lichid auriu poate vindeca cele mai 

țiuni, de la o tuse persistentă la o rană dureroasă, 
ților sale bactericide și bacteriostatice, 

antiseptice, expectorante, regeneratoare, laxative și 
timulatoare. Folosită în amestec cu unele plante 

medicinale, mierea devine un medicament puternic. Cimbrul 
face o pereche foarte bună cu mierea, datorită proprietăților 

inflamatoare. Acesta conține timol, 
dă plantei aroma și mirosul unic. 

Timolul este un antioxidant puternic, care distruge radicalii 
liberi cauzatori de boli. Cimbru cu miere – rețetă Ingrediente • 
40 g de cimbru uscat • ½ borcan de miere Preparare Puneți 

și amestecați bine. Dacă pasta 
ți 50 ml de apă purificată 

și răcită). Amestecați din nou până la omogenizare, 
și păstrați borcanul la loc călduros 2 săptămâni. Amestecați în 
borcan zilnic. După finalul perioadei de macerare, filtrați 

un tifon sau strecurătoare. Din această miere 
3 ori pe zi. În tuberculoza 

pulmonară, mierea se combină cu hrean ras. Se amestecă un 
pumn de hrean ras cu 500 g de miere de albine și se lasă 20 de 

naturiste/70787/cimbru-miere-cel-mai-bun-

respiratorii/?fbclid=IwAR2c_xw6UiOio40d7GAwIuIVwDr4eH6gO1YhHehE025fMnZNao

GRÂU ÎNCOLŢIT, cu MIERE – leac 
miraculos pentru renaşterea organismului 

În terapia naturistă, grâul germinat a fost folosit încă 
din cele mai vechi timpuri ca leac miraculos pentru 
renaşterea organismului, prin stoparea evoluţiei unor boli 

 
aliment şi medicament viu – poate fi 

găsit în comerţ sau poate fi preparat acasă 
(recomandat), după metoda Valeriu Popa, cunoscut ca 

un un deschizător de drum în domeniul bioenergeticii umane şi 
al naturismului din ţară, metodele sale terapeutice ducând la 
vindecări spectaculoase. Iată metoda sa de preparare a grâului 

metodă Valeriu Popa Se cumpără grâu 
din ultima recoltă, care se cerne prin sită, iar joi dimineaţa la 
ora 6 se pune la încolţit 1 kg. de grâu, într-o oală smălţuită, cu o 
capacitate de 5 litri. Se spală cu apă rece până se obţine o apă 

rată. Oala se umple cu apă limpede şi se pune într-un loc 
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ferit. La orele 14 şi 22 se scurge apa în care a stat grâul şi se 
spală din nou, până când apa devine din nou curată. Oala se 
umpe din nou şi se lasă la o parte. Vineri, la ora 6, se scurge 
apa, iar grâul se transferă în strecurătoare. Strecurătoarea se 
pune sub un jet de apă, iar în timpul spălării (care durează 
câteva secunde) grâul nu se amestecă. O astfel de spălare se 
repetă din 8 în 8 ore, la orele 6 – 14 – 22, până iese embrionul 
(colţul) de 2 mm. şi rădăcinile de 5 mm. (sâmbătă, la prânz, sau 
seara, cel mai târziu). După obţinerea mărimii embrionului şi a 
rădăcinii, grâul se pune în sticle de lapte, care se vor acoperi cu 
dopuri şi care se păstrează la frigider. Este bine de ştiut că 
dintr-un kilogram de grâu se poate obţine 1,5 kg. de grâu 
încolţit, cantitate suficientă pentru o săptămână. Maximum de 
substanţe folositoare organismului În bobul de grâu aflat la 
germinare se petrec nişte modificări uimitoare, informează 
observaţiile ştiinţifice. Germenii de grâu sau grâul încolţit sunt 
seminţe trecute în stare activă (din stare latentă) care conţin 
maximum de substanţe folositoare organismului uman. 
Mineralele (fosfor, magneziu, calciu) conţinute de aceştia sunt 
uşor de asimilat de organism, la acestea adăugându
vitaminele A, B, E, K, D, Pp, enzime şi anumiţi hormoni 
vegetali, cu efecte terapeutice extraordinare. Cura cu grâu 
încolţit Pentru a fi mărunţit, grâul încolţit se dă prin maşina de 
tocat, după care se amestecă cu miere lichidă, natura
provenită din surse de încredere. Doza de grâu consumată 
zilnic: • Adulţi: 3 – 6 linguri • Copii cu vârste între 7 
– 2 linguri • Copii cu vârste între 2 – 6 ani: 1 
Administrarea germenilor de grâu se face dimineaţa, pe 
stomacul gol. Primele efecte ale curei se observă după 3 
săptămâni, stabilizarea acestora (efectelor pozitive) apărând, 
însă, după 2 – 3 luni şi respectiv 6 – 12 luni în cazul 
persoanelor care suferă de afecţiuni grave sau în cazul 
persoanelor devitalizate. grau incoltit Graul incoltit, elixir 
pentru sanatate Acţiuni terapeutice ale curei Primele efecte 
observate la cura cu grâu încolţit sunt: → oprirea căderii 
părului → mărirea sau refacerea acuității vizuale → 
îmbunătăţirea coordonării mişcărilor → întărirea
înfrumuseţarea pielii → reglarea activităţii nervoase → mărirea 
vitalităţii Indicaţii terapeutice ale curei Cura cu grâu încolţit 
este recomandată în: tratamentul întârzierilor de creştere la 
copii; boli de piele (acnee, eczeme, afecţiuni infec
recidivante); îmbătrânire, îmbătrânire prematură; afecţiuni 
hepatice; subponderalitate (are efect reglator asupra greutăţii 
corporale). La femei, cura mai este indicată în cazurile de 
estompare a caracterelor feminine (talie îngustă, voce subţire, 
lipsa pilozităţilor (părului) din zona abdomenului, etc.). Cura 
poate fi urmată de către persoanele cu tromboflebită; arterită; 
tumori ale stomacului, tumori în general; cancer; afecţiuni 
oculare; afecţiuni respiratorii recidivante; impotenţă şi 
sterilitate masculină; amenoree, dismenoree; anemie, lipsă de 
calciu şi magneziu; dureri de cap, migrene; insomnie. 
Contraindicaţii Cura cu grâu încolţit este contraindicată în 
dezechilibre cauzate de excesul de hormoni estrogeni în 
organism. 
Sursa: https://topremediinaturiste.ro/grau-incoltit-cu-miere-leac-miraculos
renasterea-organismului/?fbclid=IwAR3Wp5soNovDGng515UXR7VgVHM7gaDWHs__
l5bsXyT-KmjnHfa3tIffJA  
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ferit. La orele 14 şi 22 se scurge apa în care a stat grâul şi se 
spală din nou, până când apa devine din nou curată. Oala se 
umpe din nou şi se lasă la o parte. Vineri, la ora 6, se scurge 

grâul se transferă în strecurătoare. Strecurătoarea se 
pune sub un jet de apă, iar în timpul spălării (care durează 
câteva secunde) grâul nu se amestecă. O astfel de spălare se 

22, până iese embrionul 
mm. şi rădăcinile de 5 mm. (sâmbătă, la prânz, sau 

seara, cel mai târziu). După obţinerea mărimii embrionului şi a 
rădăcinii, grâul se pune în sticle de lapte, care se vor acoperi cu 
dopuri şi care se păstrează la frigider. Este bine de ştiut că 

kilogram de grâu se poate obţine 1,5 kg. de grâu 
încolţit, cantitate suficientă pentru o săptămână. Maximum de 
substanţe folositoare organismului În bobul de grâu aflat la 
germinare se petrec nişte modificări uimitoare, informează 

Germenii de grâu sau grâul încolţit sunt 
seminţe trecute în stare activă (din stare latentă) care conţin 
maximum de substanţe folositoare organismului uman. 
Mineralele (fosfor, magneziu, calciu) conţinute de aceştia sunt 

cestea adăugându-se 
vitaminele A, B, E, K, D, Pp, enzime şi anumiţi hormoni 
vegetali, cu efecte terapeutice extraordinare. Cura cu grâu 
încolţit Pentru a fi mărunţit, grâul încolţit se dă prin maşina de 
tocat, după care se amestecă cu miere lichidă, naturală, 
provenită din surse de încredere. Doza de grâu consumată 

6 linguri • Copii cu vârste între 7 – 14 ani: 1 
6 ani: 1 – 3 linguriţe 

Administrarea germenilor de grâu se face dimineaţa, pe 
l gol. Primele efecte ale curei se observă după 3 – 4 

săptămâni, stabilizarea acestora (efectelor pozitive) apărând, 
12 luni în cazul 

persoanelor care suferă de afecţiuni grave sau în cazul 
rau incoltit Graul incoltit, elixir 

pentru sanatate Acţiuni terapeutice ale curei Primele efecte 
observate la cura cu grâu încolţit sunt: → oprirea căderii 

ții vizuale → 
îmbunătăţirea coordonării mişcărilor → întărirea dinţilor → 
înfrumuseţarea pielii → reglarea activităţii nervoase → mărirea 
vitalităţii Indicaţii terapeutice ale curei Cura cu grâu încolţit 
este recomandată în: tratamentul întârzierilor de creştere la 
copii; boli de piele (acnee, eczeme, afecţiuni infecţioase 
recidivante); îmbătrânire, îmbătrânire prematură; afecţiuni 
hepatice; subponderalitate (are efect reglator asupra greutăţii 
corporale). La femei, cura mai este indicată în cazurile de 
estompare a caracterelor feminine (talie îngustă, voce subţire, 
ipsa pilozităţilor (părului) din zona abdomenului, etc.). Cura 

poate fi urmată de către persoanele cu tromboflebită; arterită; 
tumori ale stomacului, tumori în general; cancer; afecţiuni 
oculare; afecţiuni respiratorii recidivante; impotenţă şi 

masculină; amenoree, dismenoree; anemie, lipsă de 
calciu şi magneziu; dureri de cap, migrene; insomnie. 
Contraindicaţii Cura cu grâu încolţit este contraindicată în 
dezechilibre cauzate de excesul de hormoni estrogeni în 

miraculos-pentru-
ganismului/?fbclid=IwAR3Wp5soNovDGng515UXR7VgVHM7gaDWHs__-

 

 

Ceai de MĂCEȘE mai bun decât pastilele 
de vitamina C

 
         Măceșele (Rosa canina) dețin recordul în ceea ce 
privește concentrația ridicată de vitamina C.

n pulpa măceşelor se găsește de 50 de ori mai multă 
vitamina C decât în lămâi și de 200 de ori mai multă decât în 
mere. Foarte important este și faptul că vitamina C conținută 

de boabele de măceș se asimilează foarte repede în organism și 
este de două ori mai eficientă decât echivalentul ei de sinteză. 
Măceșele mai conțin și alte substanțe valoroase pentru sistemul 
de apărare al organismului: vitaminele A 
complexul B și vitamina K.  

Totodată, sunt un mineralizant de excep
magneziu, calciu, fier, fosfor, potasiu, seleniu 
de măceșe la rece Ingrediente 2 lingurițe (10 g) de măceșe 
uscate și zdrobite 1 cană de apă rece Mod de preparare și 
administrare Se toarnă apa rece peste măce
zdrobite. Se acoperă și se lasă la macerat pentru 24 de ore, timp 
în care maceratul trebuie amestecat de 3
perioadă, lichidul se strecoară și se consumă. Puterea 
energizantă a măceşelor crește dacă în macerat se adaugă 1 
linguriță de miere de albine și câteva picături de suc de lămaie. 
Se consumă câte 2 căni pe zi, diminea
săptămâni. Maceratul de macese stimuleaza sistemul imunitar
 Observații • La prepararea remediilor pe bază de măceșe se 
recomandă evitarea completă a uneltel
ȋntrucât acestea catalizează descompunerea enzimatică a 
vitaminei C. • Toate uneltele trebuie să fie din metal emailat, 
inox, mase plastice, sticlă, lemn, teflon
putere tămăduitoare o au fructele măce
Beneficiile maceratului la rece A fost demonstrat faptul că 
măceșul este mai bun decât pastilele de vitamina C, acționând 
la fel de prompt, dar fiind mult mai u
organism. Maceratul la rece valorifică principiile active ale 
măceșelor. Procedeul de macerare la rece păstrează intactă 
vitamina C, considerată regina vitaminelor, căci poate fi 
folosită atât ca terapie de prevenție, cât și curativ. Principiile 
active din acest elixir ȋncurajează formarea anticorpilor care 
luptă împotriva virușilor și bacteriilor ce invadează organismul, 
alungând infecțiile și bolile. Este un excelent stimulator al 
Sursa: https://topremediinaturiste.ro/ceai-de-macese-mai
c/?fbclid=IwAR0twfLtblHBnLqiID1keuPEjVcQw3bAWsSmLi4
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ȘE mai bun decât pastilele 
de vitamina C 

șele (Rosa canina) dețin recordul în ceea ce 
ște concentrația ridicată de vitamina C.  

ște de 50 de ori mai multă 
și de 200 de ori mai multă decât în 

și faptul că vitamina C conținută 
ș se asimilează foarte repede în organism și 

eficientă decât echivalentul ei de sinteză. 
șele mai conțin și alte substanțe valoroase pentru sistemul 

de apărare al organismului: vitaminele A și E, o parte din 

 
Totodată, sunt un mineralizant de excepție, fiind bogate în 
magneziu, calciu, fier, fosfor, potasiu, seleniu și zinc. Macerat 

șe la rece Ingrediente 2 lingurițe (10 g) de măceșe 
și zdrobite 1 cană de apă rece Mod de preparare și 

administrare Se toarnă apa rece peste măceșele uscate și 
și se lasă la macerat pentru 24 de ore, timp 

în care maceratul trebuie amestecat de 3-4 ori. După această 
și se consumă. Puterea 

ște dacă în macerat se adaugă 1 
și câteva picături de suc de lămaie. 

Se consumă câte 2 căni pe zi, dimineața și seara, vreme de 2 
săptămâni. Maceratul de macese stimuleaza sistemul imunitar. 

ții • La prepararea remediilor pe bază de măceșe se 
recomandă evitarea completă a uneltelor de metal (fier, cupru), 
ȋntrucât acestea catalizează descompunerea enzimatică a 
vitaminei C. • Toate uneltele trebuie să fie din metal emailat, 

clă, lemn, teflon etc. • Cea mai mare 
putere tămăduitoare o au fructele măceșului de munte. 
Beneficiile maceratului la rece A fost demonstrat faptul că 

șul este mai bun decât pastilele de vitamina C, acționând 
la fel de prompt, dar fiind mult mai ușor de asimilat de 
organism. Maceratul la rece valorifică principiile active ale 

r. Procedeul de macerare la rece păstrează intactă 
vitamina C, considerată regina vitaminelor, căci poate fi 

ție, cât și curativ. Principiile 
ȋncurajează formarea anticorpilor care 

șilor și bacteriilor ce invadează organismul, 
țiile și bolile. Este un excelent stimulator al  

mai-bun-decat-pastilele-de-vitamina-
c/?fbclid=IwAR0twfLtblHBnLqiID1keuPEjVcQw3bAWsSmLi4-7l4wY4ravs_Vv6-zzpQ#  
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Uleiul esenţial de tămâie distruge celulele 
canceroase şi stimulează sistemul imunitar

        Uleiul esenţial de tămâie are o aromă balsamică, dulce, 
caldă, cu puternice efecte revigorante. Ajută la 
conştientizarea şi intensificarea legăturilor spirituale, la 
calmare, reducerea stresului şi atenuarea blocajelor 
emoţionale.  

ămâia reprezintă o componentă valoroasă din produsele 
de îngrijire a pielii îmbătrânite şi uscate, iar vechii 
egipteni o utilizau în măştile de întinerire.

are şi efecte terapeutice, având proprietatea de a stimula 
sistemul imunitar şi poate chiar să distrugă celulele canceroase, 
aşa cum au arătat câteva studii. 

Unul dintre cele mai importante studii recente a fost realizat de 
cercetătorii de la Universitatea din Leicester, Anglia, în 2013. 
Cercetătorii au descoperit că acidul acetil
boswellic (AKBA) a ţintit şi a distrus celulele canceroase 
ovariene. Constatările au fost deosebit de semnificative pentru 
că au arătat că AKBA a avut acest efect chiar şi pentru 
pacientele cu cancer ovarian în stadiu avansat, nu doar în 
studiile de laborator efectuate pe celule izolate.  

„Tămâia este luată de mulţi oameni, neavând efecte secundare 
cunoscute”, a declarat cercetătorul principal Kamla Al
Salmani. Această constatare are un potenţial enorm pentru un 
viitor studiu clinic şi, astfel, pentru dezvoltarea unui tratament 
suplimentar pentru cancerul ovarian. 

Un alt studiu publicat în BMC Complementary and Alternative 
Medicine în 2009 a constatat că tămâia poate declanşa moartea 
celulelor canceroase ale vezicii urinare prin activarea mai 
multor căi celulare diferite. Un alt studiu, realizat de 
cercetătorii de la Universitatea Nihon din Tokyo şi publicat în 
Biological and Pharmaceutical Bulletin, a arătat
componente chimice ale tămâiei au reuşit să omoare trei linii 
celulare separate de celule neuroblastomice. Acelaşi studiu a 
constatat, de asemenea, că tămâia a inhibat creşterea virusului 
Epstein-Barr. Alte studii au arătat că tămâia poate di
cancerul de creier, sân, colon, pancreas, prostată şi stomac.

Proprietăţile anti-canceroase ale tămâiei provin, parţial, din 
efectele sale puternice asupra sistemului imunitar. Un studiu 

T
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Uleiul esenţial de tămâie distruge celulele 
canceroase şi stimulează sistemul imunitar 

Uleiul esenţial de tămâie are o aromă balsamică, dulce, 
caldă, cu puternice efecte revigorante. Ajută la 

rea legăturilor spirituale, la 
calmare, reducerea stresului şi atenuarea blocajelor 

 

ămâia reprezintă o componentă valoroasă din produsele 
de îngrijire a pielii îmbătrânite şi uscate, iar vechii 
egipteni o utilizau în măştile de întinerire. Dar tămâia 

are şi efecte terapeutice, având proprietatea de a stimula 
sistemul imunitar şi poate chiar să distrugă celulele canceroase, 

Unul dintre cele mai importante studii recente a fost realizat de 
niversitatea din Leicester, Anglia, în 2013. 

Cercetătorii au descoperit că acidul acetil-11-ceto-beta-
boswellic (AKBA) a ţintit şi a distrus celulele canceroase 
ovariene. Constatările au fost deosebit de semnificative pentru 

st efect chiar şi pentru 
pacientele cu cancer ovarian în stadiu avansat, nu doar în 

 

Tămâia este luată de mulţi oameni, neavând efecte secundare 
”, a declarat cercetătorul principal Kamla Al-

ani. Această constatare are un potenţial enorm pentru un 
viitor studiu clinic şi, astfel, pentru dezvoltarea unui tratament 

BMC Complementary and Alternative 
âia poate declanşa moartea 

celulelor canceroase ale vezicii urinare prin activarea mai 
multor căi celulare diferite. Un alt studiu, realizat de 
cercetătorii de la Universitatea Nihon din Tokyo şi publicat în 

, a arătat că mai multe 
componente chimice ale tămâiei au reuşit să omoare trei linii 
celulare separate de celule neuroblastomice. Acelaşi studiu a 
constatat, de asemenea, că tămâia a inhibat creşterea virusului 

Barr. Alte studii au arătat că tămâia poate distruge 
cancerul de creier, sân, colon, pancreas, prostată şi stomac. 

canceroase ale tămâiei provin, parţial, din 
efectele sale puternice asupra sistemului imunitar. Un studiu 

realizat de cercetătorii de la Centrul Medical al Universităţi
Baylor, a constatat că tămâia acţionează asupra genelor care 
ajută la reglarea sistemului imunitar, ducând la moartea 
celulelor canceroase. Un alt studiu, publicat în 
Research, a constatat că şoarecilor cărora li s
tămâie au prezentat creşteri ale câtorva markeri cheie ai funcţiei 
imunitare, în principal nivelurile de celule albe din sânge 
(limfocite). 

Numeroase studii au confirmat că tămâia este un puternic 
antiinflamator. Aceasta poate explica în parte utilitatea sa în 
combaterea infecţiilor şi în tratarea afecţiunilor autoimune, cum 
ar fi astmul, artrita reumatoidă şi boala inflamatorie intestinală. 
Tămâia poate fi de asemenea folosită pentru a vindeca pielea, 
inclusiv în caz de acnee şi cicatrici. 

Tămâia poate fi luată sub formă de ulei esenţial nediluat aplicat 
pe piele sau intern, câteva picături sub limbă. De asemenea, 
tămâia poate fi şi inspirată pe cale aeriană. Există numeroase 
specii de tămâie, inclusiv Boswellia carteri
şi Boswellia sacra. Toate cele trei specii au prezentat efecte 
anti-canceroase puternice în testele ştiinţifice.

«Internetul» copacilor şi inteligen
vegetale 

Prof. dr. Dumitru Constantin DULCAN

          Peter Wohllenben este un împătimit cercetător al 
vieții arborilor. În cartea sa Viața secretă a copacilor
avut surpriza să descopăr un univers deosebit de complex 
de interesant.  

proape nimic din ceea ce se petrece în universul uman 
nu lipsește din cel al arborilor, demonstrând că, 
indiferent de forma de manifestare 

vegetală, există o unitate a vieții. 

Știu că sunt voci care vor replica prompt că această unitate a 
vieții este rezultatul evoluției lumii vii, de la formele simple 
vegetale până la cele mai complexe din lumea animală. Eu am 
însă un alt răspuns: unitatea lumii vii este rezultatul unei 
singure rațiuni, al unui model general și unic.

Aflăm că, asemenea nouă, oamenilor, 
trebuințe. Au, ca și noi, o viață limitată 
până la multe sute de ani. Este o lege a naturii în virtutea căreia 

A
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realizat de cercetătorii de la Centrul Medical al Universităţii 
Baylor, a constatat că tămâia acţionează asupra genelor care 
ajută la reglarea sistemului imunitar, ducând la moartea 
celulelor canceroase. Un alt studiu, publicat în Phytotherapy 

, a constatat că şoarecilor cărora li s-a administrat 
ezentat creşteri ale câtorva markeri cheie ai funcţiei 

imunitare, în principal nivelurile de celule albe din sânge 

Numeroase studii au confirmat că tămâia este un puternic 
antiinflamator. Aceasta poate explica în parte utilitatea sa în 

rea infecţiilor şi în tratarea afecţiunilor autoimune, cum 
ar fi astmul, artrita reumatoidă şi boala inflamatorie intestinală. 
Tămâia poate fi de asemenea folosită pentru a vindeca pielea, 

ormă de ulei esenţial nediluat aplicat 
pe piele sau intern, câteva picături sub limbă. De asemenea, 
tămâia poate fi şi inspirată pe cale aeriană. Există numeroase 

Boswellia carteri, Boswellia serrata 
e trei specii au prezentat efecte 

canceroase puternice în testele ştiinţifice. 

«Internetul» copacilor şi inteligența lumii 
 

Prof. dr. Dumitru Constantin DULCAN 

Peter Wohllenben este un împătimit cercetător al 
ța secretă a copacilor am 

avut surpriza să descopăr un univers deosebit de complex și 

proape nimic din ceea ce se petrece în universul uman 
ște din cel al arborilor, demonstrând că, 

indiferent de forma de manifestare – animală sau 

 

Știu că sunt voci care vor replica prompt că această unitate a 
ții este rezultatul evoluției lumii vii, de la formele simple 

vegetale până la cele mai complexe din lumea animală. Eu am 
s: unitatea lumii vii este rezultatul unei 

țiuni, al unui model general și unic. 

Aflăm că, asemenea nouă, oamenilor, și copacii au aceleași 
țe. Au, ca și noi, o viață limitată – este adevărat, uneori 

a naturii în virtutea căreia 
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ființele care au nevoie de mult timp până să ajungă la 
maturitate au o viață lungă, iar cele care ating rapid maturitatea 
trăiesc puțin. 

Copacii sunt ființe sociale, ni se spune. Își împart hrana între ei 
și îi ajută pe cei mai firavi. 

Copacii respiră absorbind dioxidul de carbon 
oxigenul atât de necesar vieții, prin procesul de fotosinteză.
Se hrănesc cu zahăr pe care îl împart cu ciupercile, care le dau 
în schimb azot și fosfor.  

Ciupercile înconjoară rădăcinile copacilor și astfel îi conectează 
într-o vastă rețea extinsă pe arii mari prin care aceștia comunică 
între ei constituind ceea ce frumos numește Peter Wohlleben, 
„un adevărat internet al copacilor”. Prin aceste re
transmit reciproc informații și se avertizează în caz de pericole. 
Trimit mesaje chimice (feromoni) prin frunze 
electrice prin rădăcini. 

Ni se spune, de asemenea, că ar simți durerea și că au memorie, 
că dau dovadă de generozitate când își împart lumina soarelui 
cu „vecinii”. 

Probabil că exprimarea acestor însușiri atât de direct poate friza 
o tendință antropomorfică, o asemănare exagerată cu ființa 
umană, dar în mod cert și lumea vegetală acoperă un registru de 
capacități care amintește de cel uman, deși un sistem care să 
genereze aceste capacități nu s-a descris încă... 

Același autor vorbește despre „spiritul altruist
Oferă, prin rădăcini, glucoza pe care o produc în frunze 
„vecinilor” mai neajutorați sau bolnavi. Parcă noi am învățat că 
cei mai slabi și bolnavi din natură sunt lăsați să moară prin 
selecție naturală. Oare copacii fac excepție? Ni se spune că 
fagul, luat desigur ca exemplu, dar nereducându
exclusiv la nivelul său, poate „lega prietenii” cu al
aceștia se pot hrăni reciproc. 

Catherine Lenne (2018) ne spune că un studiu efectuat cu 
trasori radioactivi a evidențiat substanțe hidrocarbonate 
produse de un arbore la vecinii săi, transmise probabil prin 
rețeaua de ciuperci care le înconjura rădăcinile. 

Copacii din pădure înfloresc în momente apropiate, dar pentru 
a evita endogamia (riscul de a se fecunda cu propriul polen), 
aplică o strategie ce pare gândită de o conştiinţă ra
Iată un exemplu de strategie aplicată la cireșul sălbatic, la care 
structurile masculine și cele feminine sunt situate pe aceea
floare. Dacă polenul cu care s-a încărcat o albină este al 
aceleiași flori, pentru a evita propriul polen, ductul (canalul) 
spre ovul se închide. Dacă polenul adus de albină este de la alt 
cireș, ductul spre ovul rămâne deschis. 

Copacii dispun de o serie de mecanisme de apărare: secretă 
substanțe otrăvitoare prin frunze, emit substanțe cu rol de 
antibiotice (fitoncide) împotriva virusurilor 
Când girafele se hrănesc cu frunze de salcâm, acesta secretă o 
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țele care au nevoie de mult timp până să ajungă la 
ță lungă, iar cele care ating rapid maturitatea 

țe sociale, ni se spune. Își împart hrana între ei 

Copacii respiră absorbind dioxidul de carbon și elimină 
ții, prin procesul de fotosinteză. 

Se hrănesc cu zahăr pe care îl împart cu ciupercile, care le dau 

și astfel îi conectează 
țea extinsă pe arii mari prin care aceștia comunică 

ște Peter Wohlleben, 
„un adevărat internet al copacilor”. Prin aceste rețele își 

vertizează în caz de pericole. 
Trimit mesaje chimice (feromoni) prin frunze și semnale 

ți durerea și că au memorie, 
și împart lumina soarelui 

șiri atât de direct poate friza 
ță antropomorfică, o asemănare exagerată cu ființa 

și lumea vegetală acoperă un registru de 
ți care amintește de cel uman, deși un sistem care să 

spiritul altruist” al copacilor. 
Oferă, prin rădăcini, glucoza pe care o produc în frunze 

ți sau bolnavi. Parcă noi am învățat că 
ți să moară prin 

ție naturală. Oare copacii fac excepție? Ni se spune că 
fagul, luat desigur ca exemplu, dar nereducându-se fenomenul 
exclusiv la nivelul său, poate „lega prietenii” cu alți copaci, iar 

atherine Lenne (2018) ne spune că un studiu efectuat cu 
țiat substanțe hidrocarbonate 

produse de un arbore la vecinii săi, transmise probabil prin 
 

momente apropiate, dar pentru 
a evita endogamia (riscul de a se fecunda cu propriul polen), 
aplică o strategie ce pare gândită de o conştiinţă rațională. 

șul sălbatic, la care 
nine sunt situate pe aceeași 
a încărcat o albină este al 

și flori, pentru a evita propriul polen, ductul (canalul) 
spre ovul se închide. Dacă polenul adus de albină este de la alt 

Copacii dispun de o serie de mecanisme de apărare: secretă 
țe otrăvitoare prin frunze, emit substanțe cu rol de 

antibiotice (fitoncide) împotriva virusurilor și bacteriilor. 
Când girafele se hrănesc cu frunze de salcâm, acesta secretă o 

substanță toxică în frunze și îi avertizează și pe „vecini” de 
pericol. La rândul lor, pe o rază de 100 de metri, toţi salcâmii 
recurg la acest mijloc de apărare. Girafa dă 
inteligență și va ataca salcâmii situați dincolo de acest 
perimetru! 
Stejarii se apără de insecte secretând în frunze 
taninuri otrăvitoare. Mesteacănul secretă betulina, cu efect 
antiviral și antibacterian. 

Am comentat aceste conduite la nivelul regnului vegetal pentru 
a ilustra ideea că, indiferent de regnul vegetal sau
nivel de copaci sau de plante, de oameni sau animale situate pe 
trepte filogenetice diferite și, evident, premergătoare, viața este 
exprimată printr-o mulțime de conduite, de manifestări care, în 
expresia lor funcțională, reprezintă o inteligen
înscrisă în marea Conștiință Cosmică. 

Aducerea temei în această discuție este strict necesară pentru a 
înțelege că Viața este una singură la toate nivelurile sale de 
manifestare, că viața omului este dependentă de tot ceea ce ne 
înconjoară. 

Vedem că viața freamătă peste tot –
pământului, în apă sau în aer. Tot ceea ce trăie
cu noi pe această planetă sunt frații și surorile noastre cu care 
formăm o mare Familie și, în consecință, față de care se cuvine 
să manifestăm același respect ca și pentru propria familie!

Extras din cartea Creierul și Mintea Universului
Constantin Dulcan 

Magneziul, ozonul organismului uman

 

         Magneziul este un nutrient intracelular şi
al metabolismului. Este un metal alcalin implicat în peste 
300 de procese chimice importante din organism precum 
producerea energiei, sinteza moleculelor esenţiale şi 
transmisia ionilor între membranele celulare.

n mineral anti-stres care este în acelaşi timp şi unul 
dintre cele mai importante componente ale lumii 
vegetale, acesta fiind principalul element ce stă la baza 

clorofilei. Iată câteva lucruri importante pe care trebuie să le 
ştii despre magneziu: ✴ Magneziul este necesar pentru i
sistemul digestiv. Are un efect pozitiv asupra membranelor 
musculare, asupra nervilor în general, a nervilor excretory şi 
secretori în particular. ✴ Este un alcalinizator pentru organism (creşte nivelul pH
ului), neutralizând acizii. ✴ Relaxează creierul şi sistemul nervos, având efecte de 
calmare asupra acestora, îmbunătăţind astfel şi flexibilitatea 
muşchilor, a nervilor, încheieturilor şi ligamentelor.✴ Magneziul este recunoscut pentru calitatea sa de a ameliora 

U
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și îi avertizează și pe „vecini” de 
pericol. La rândul lor, pe o rază de 100 de metri, toţi salcâmii 
recurg la acest mijloc de apărare. Girafa dă și ea dovadă de 

ță și va ataca salcâmii situați dincolo de acest 

se apără de insecte secretând în frunze și scoarță 
taninuri otrăvitoare. Mesteacănul secretă betulina, cu efect 

Am comentat aceste conduite la nivelul regnului vegetal pentru 
a ilustra ideea că, indiferent de regnul vegetal sau animal, la 
nivel de copaci sau de plante, de oameni sau animale situate pe 

și, evident, premergătoare, viața este 
țime de conduite, de manifestări care, în 

țională, reprezintă o inteligență, o rațiune 
 

ție este strict necesară pentru a 
țelege că Viața este una singură la toate nivelurile sale de 

ța omului este dependentă de tot ceea ce ne 

– în pământ, la suprafața 
pământului, în apă sau în aer. Tot ceea ce trăiește și coabitează 

ții și surorile noastre cu care 
și, în consecință, față de care se cuvine 

și respect ca și pentru propria familie!  

și Mintea Universului, de prof. dr. Dumitru 

Magneziul, ozonul organismului uman 

Sânziana BUSUIOC 

 

Magneziul este un nutrient intracelular şi un electrolit 
al metabolismului. Este un metal alcalin implicat în peste 
300 de procese chimice importante din organism precum 
producerea energiei, sinteza moleculelor esenţiale şi 
transmisia ionilor între membranele celulare.  

este în acelaşi timp şi unul 
dintre cele mai importante componente ale lumii 
vegetale, acesta fiind principalul element ce stă la baza 

clorofilei. Iată câteva lucruri importante pe care trebuie să le 

Magneziul este necesar pentru inima, muşchi şi pentru 
sistemul digestiv. Are un efect pozitiv asupra membranelor 
musculare, asupra nervilor în general, a nervilor excretory şi 

Este un alcalinizator pentru organism (creşte nivelul pH-

Relaxează creierul şi sistemul nervos, având efecte de 
calmare asupra acestora, îmbunătăţind astfel şi flexibilitatea 
muşchilor, a nervilor, încheieturilor şi ligamentelor. 

Magneziul este recunoscut pentru calitatea sa de a ameliora 
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crampele menstruale şi retenţia de apă (în combinaţie cu calciul 
şi vitamina B6). ✴ Mai bine de 80% din populaţia lumii are deficienţe de 
magneziu. Depresia, problemele suprarenale, anxietatea, 
oboseala, anorexia, problemele menstruale, insomnia, spasmele 
musculare, convulsiile, hiperactivitatea sistemului nervos, 
personalitatea eratică etc. sunt toate semne ale deficientei de 
magneziu. ✴ Deficienţa de magneziu creşte odată cu consumul de alcool, 
cofeină, pastile anticoncepţionale, excesul de zahăr şi diuretice.✴ Stresul măreşte cantitatea de magneziu eliminat din 
organism, făcând inima mai sensibilă, problemele care pot 
apărea fiind cât se poate de serioase.✴ Creierul are în mod normal o concentraţie mare de 
magneziu. Acest element este de aceea extrem de important 
pentru funcţionarea eficientă a neurotransmiţătorilor.✴ Magneziul este un sedativ natural care relaxează muşchii şi 
vasele de sânge. Calciul, pe de altă parte, contractează muşchii.✴ Activează dezvoltarea celulelor, îmbunătăţeşte elasticitatea 
ţesuturilor şi relaxează sistemul nervos central.✴ Glanda pituitară se foloseşte de magneziu pentru a regla 
funcţiile adrenale, tiroide şi paratiroide.✴ Magneziul joacă un rol important în metabolizarea 
carbohidraţilor. Poate influenţa de asemenea eliberarea 
insulinei, hormonul care ajută la reglarea nivelului glucozei din 
sânge. Deficienţe de magneziu vom întâlni de aceea adeseori la 
pacienţii bolnavi de diabet de tip 2. 

Surse de magneziu: Cea mai bună metodă de a obţine 
magneziul este consumul alimentelor neprocesate,
aproape orice aparţine unei diete vegetale. Alimentele cele mai 
bogate în magneziu sunt de obicei bogate şi în fibre şi potasiu. 
Dintre cele mai importante amintim aici alunele, seminţele, 
nucile şi legumele. Bogate în acest mineral sunt şi me
caisele, căpşunile şi zmeură, fructele de avocado.
Sursă: ecomagazin.ro 

Carnea injectată, cel mai bine
secret din industrie. Câtă pastramă dopată 

cu seringa mâncăm fără să ştim

        “Mulţi evită salamurile, ca să scape de E
produsele premium apa, sarea şi polifosfaţii sunt introduşi 
pe scară largă prin tehnica numită “injectare”. Du
dopajul cu acul şi seringa, carnea rezistă în galantare şi trei 
săptămâni. 

nformaţiile despre carnea injectată sunt încă vagi şi puţin 
vehiculate în România. Un scandal mare a izbucnit în 
Marea Britanie în urmă cu patru ani, când marile lanţuri de 

supermarket-uri au fost obligate să precizeze sortimentele care 
erau injectate. La noi, declicul n-a sosit, fiecare român 
îngurgitând anual 10 kg de semipreparate, în medie, fără să 
aibă în vedere câtă carne este “dopată” cu seringa.

Acele cu apă, sare şi polifosfaţi 

Injectarea cărnii în România e practicată pe scară largă, 
devenind uzuală. Cei care nu o fac au transformat subiectul în 

I

Medicina naturistaMedicina naturistaMedicina naturistaMedicina naturista

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020

e şi retenţia de apă (în combinaţie cu calciul 

Mai bine de 80% din populaţia lumii are deficienţe de 
magneziu. Depresia, problemele suprarenale, anxietatea, 
oboseala, anorexia, problemele menstruale, insomnia, spasmele 

siile, hiperactivitatea sistemului nervos, 
personalitatea eratică etc. sunt toate semne ale deficientei de 

Deficienţa de magneziu creşte odată cu consumul de alcool, 
cofeină, pastile anticoncepţionale, excesul de zahăr şi diuretice. 

ăreşte cantitatea de magneziu eliminat din 
organism, făcând inima mai sensibilă, problemele care pot 
apărea fiind cât se poate de serioase. 

Creierul are în mod normal o concentraţie mare de 
magneziu. Acest element este de aceea extrem de important 

funcţionarea eficientă a neurotransmiţătorilor. 
Magneziul este un sedativ natural care relaxează muşchii şi 

vasele de sânge. Calciul, pe de altă parte, contractează muşchii. 
Activează dezvoltarea celulelor, îmbunătăţeşte elasticitatea 

elaxează sistemul nervos central. 
Glanda pituitară se foloseşte de magneziu pentru a regla 

funcţiile adrenale, tiroide şi paratiroide. 
Magneziul joacă un rol important în metabolizarea 

carbohidraţilor. Poate influenţa de asemenea eliberarea 
hormonul care ajută la reglarea nivelului glucozei din 

sânge. Deficienţe de magneziu vom întâlni de aceea adeseori la 

Cea mai bună metodă de a obţine 
magneziul este consumul alimentelor neprocesate, în general, 
aproape orice aparţine unei diete vegetale. Alimentele cele mai 
bogate în magneziu sunt de obicei bogate şi în fibre şi potasiu. 
Dintre cele mai importante amintim aici alunele, seminţele, 
nucile şi legumele. Bogate în acest mineral sunt şi merele, 
caisele, căpşunile şi zmeură, fructele de avocado. 

Carnea injectată, cel mai bine păstrat 
secret din industrie. Câtă pastramă dopată 

cu seringa mâncăm fără să ştim 

Mulţi evită salamurile, ca să scape de E-uri, dar în 
produsele premium apa, sarea şi polifosfaţii sunt introduşi 
pe scară largă prin tehnica numită “injectare”. După 
dopajul cu acul şi seringa, carnea rezistă în galantare şi trei 

nformaţiile despre carnea injectată sunt încă vagi şi puţin 
vehiculate în România. Un scandal mare a izbucnit în 
Marea Britanie în urmă cu patru ani, când marile lanţuri de 

uri au fost obligate să precizeze sortimentele care 
a sosit, fiecare român 

îngurgitând anual 10 kg de semipreparate, în medie, fără să 
aibă în vedere câtă carne este “dopată” cu seringa. 

Injectarea cărnii în România e practicată pe scară largă, 
devenind uzuală. Cei care nu o fac au transformat subiectul în 

marketing, precizând pe ambalaje că marfa lor nu e injectată, 
dar cazurile sunt rarisime. 

În şcolile de profil alimentar, elevii învaţă tehnicile injectării ca 
lecţie obligatorie. Pastrama şi muşchiul sunt roz, suculente şi 
proaspete în galantar. Explicaţia e simplă: sunt injectate cu apă, 
sare şi conservanţi pentru un aspect cât mai lucios şi pentru a
păstra culoarea chiar şi-o lună. 

“Practic cumpărăm numai jumătate din cantitatea de carne pe 
care o plătim, restul e substanţa cu care a fost injectată: apă, 
sare, coloranţi chimici”, explică dr. Gheorghe Mencinicopschi, 
directorul Insitutului de Cercetari Alimentare din Bucureşti.” 
http://evz.ro/carnea-injectata-cel-mai-bine-pastrat
pastrama-dopata-cu-serin-967.html 

Creierul copiilor este devastat de lumina 
albastră produsă de electronicele cu 

touchscreen

           Un studiu recent relevă ce se petrece cu creierul 
copiilor care utilizează tablete. 

edem copii care se joacă cu telefoane
calculatoare în fiecare zi. Mai nou chiar şi şcoala se 
face online, ceea ce înseamnă în faţa tabletei sau a 

calculatorului. Tehnologia a devenit o parte integrantă a 
societăţii şi tabletele cu ecran tactil iau locul manualelor de 
hârtie şi caietelor. Însă, toate acestea au un preţ.

O cercetare interesantă publicată în 
investigat efectele folosirii frecvente a tabletelor, smartphone
urilor şi laptopurilor de către copii. Rezultatele sunt 
îngrijorătoare, în sensul în care folosirea regulată a tehnologiei 
poate afecta în mod nefast somnul copiilor.

715 de părinţi din Marea Britanie au participat la un sondaj 
online. În cadrul studiului, părinţii au răspuns la diverse 
întrebări despre copiii lor, inclusiv cât timp petrec în fa
dispozitivelor electronice. Studiul a observat o legătură directă 
între timpul petrecut în faţa ecranului aparatelor electronice şi 
dificultăţile de dormit ale copiilor mici. Studiul a concluzionat 
că „Fiecare oră suplimentară de utilizare a ecranului tac
asociată cu o reducere generală a somnului cu 15,6 minute

75% dintre părinţii din acest sondaj au confirmat că micuţii lor, 
cu vârste cuprinse între 6 luni şi 3 ani, folosesc 
(ecran tactil) în fiecare zi.  

Alte studii au avut rezultate similare şi au remarcat că frecven
utilizării zilnice creşte odată cu vârsta. Copiii cu vârsta 
cuprinsă între 6 şi 11 luni utilizează echipamente de tip 
touchscreen în procent de aproximativ 51%, iar utilizarea 
acestor electronice la vârste cuprinse î
creşte la 92,05%. 

V
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marketing, precizând pe ambalaje că marfa lor nu e injectată, 

ii învaţă tehnicile injectării ca 
lecţie obligatorie. Pastrama şi muşchiul sunt roz, suculente şi 
proaspete în galantar. Explicaţia e simplă: sunt injectate cu apă, 
sare şi conservanţi pentru un aspect cât mai lucios şi pentru a-şi 

ăm numai jumătate din cantitatea de carne pe 
care o plătim, restul e substanţa cu care a fost injectată: apă, 
sare, coloranţi chimici”, explică dr. Gheorghe Mencinicopschi, 

ri Alimentare din Bucureşti.” 
pastrat-secret-din-industrie-cata-

Creierul copiilor este devastat de lumina 
albastră produsă de electronicele cu 

touchscreen 

Un studiu recent relevă ce se petrece cu creierul 

edem copii care se joacă cu telefoane, tablete şi 
calculatoare în fiecare zi. Mai nou chiar şi şcoala se 
face online, ceea ce înseamnă în faţa tabletei sau a 

calculatorului. Tehnologia a devenit o parte integrantă a 
societăţii şi tabletele cu ecran tactil iau locul manualelor de 

etelor. Însă, toate acestea au un preţ. 

O cercetare interesantă publicată în Scientific Reports a 
investigat efectele folosirii frecvente a tabletelor, smartphone-
urilor şi laptopurilor de către copii. Rezultatele sunt 

osirea regulată a tehnologiei 
poate afecta în mod nefast somnul copiilor. 

715 de părinţi din Marea Britanie au participat la un sondaj 
online. În cadrul studiului, părinţii au răspuns la diverse 
întrebări despre copiii lor, inclusiv cât timp petrec în fața 
dispozitivelor electronice. Studiul a observat o legătură directă 
între timpul petrecut în faţa ecranului aparatelor electronice şi 
dificultăţile de dormit ale copiilor mici. Studiul a concluzionat 

Fiecare oră suplimentară de utilizare a ecranului tactil este 
asociată cu o reducere generală a somnului cu 15,6 minute.” 

75% dintre părinţii din acest sondaj au confirmat că micuţii lor, 
cu vârste cuprinse între 6 luni şi 3 ani, folosesc touchscreen 

te similare şi au remarcat că frecvența 
utilizării zilnice creşte odată cu vârsta. Copiii cu vârsta 
cuprinsă între 6 şi 11 luni utilizează echipamente de tip 
touchscreen în procent de aproximativ 51%, iar utilizarea 
acestor electronice la vârste cuprinse între 25 şi 36 de luni 
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Rezultatele acestui studiu nu reprezintă deloc o surpriză, 
deoarece mai multe studii au fost deja efectuate la adulţi pentru 
a afla corelaţia dintre modelele de dormit şi timpul petrecut în 
faţa ecranelor sensibile. 

Însă, pericolele majore ale utilizării în mod frecvent a aparaturii 
electronice sunt expunerea la radiaţiile electromagnetice (care 
pot provoca cancer) şi lumina albastră (blue light
ecrane. Expunerea, în timpul nopţii, la lumina albastră a 
ecranelor îi face pe oameni mai atenţi şi, prin urmare, ei au o 
incapacitate mai mare de a adormi. În realitate, expunerea la 
orice lumină puternică afectează somnul. Aceasta se petrece 
deoarece împiedică melatonina (hormonul somnului) să fie 
secretată. Totuşi, lumina albastră este cea mai dăunătoare 
pentru sănătatea oamenilor. 

Arma anti-Covid este imunitatea bazată 
pe gândire benefică, creatoare, în timp ce 

izolarea tâmpeşte omul

Prof. univ. dr. doc. Alexandru-Vladimir CIUREA

                   I. Gândiţi benefic, creator! Scoate
pot” din vocabular!  

ncă de la începutul secolului trecut, când s-a început studiul 
neuro-fiziologiei cerebrale, s-a dovedit că dacă gânde
benefic, creator și ești calm, senin în fața provocărilor vieții, 

se secretă anumiți aminoacizi favorabili pentru desfășurarea 
proceselor normale în creier. Deci creativitatea benefică ne 
ajută în cele mai grave situații. Să fim convinşi că există soluții 
pentru orice! Știți ce se spune, că muți și muntele din loc cu 
puterea conştiinţei! Scoateți-l pe „nu pot” din vocabular. Dacă 
gândim benefic, creierul își îndeplinește mai lesne funcțiile și 
totul merge bine. 

Deci binele, creativitatea benefică este necesar să existe 
gândire, și în fapte. Mă dau exemplu pe mine. Pot să spun 
gândind benefic, creator în ultimii zece ani, nu mai doresc să 
am niciun fel de dușman. Nu mă interesează, nu mă mai agață 
gelozia, invidia, ura, dușmănia. Nu mai sunt reactiv. De 
exemplu, la spital, cineva mi-a făcut odată un raport foarte dur, 
dar nu am ripostat. Am zâmbit. Când mi-a venit mie rândul să
fac raport, l-am făcut la superlativ. Nu-i venea să creadă. Pur 
simplu m-am poziționat în afara conflictului, în zona bună, 
binefăcătoare a situațiilor. Și asta aplic în toate sectoarele vieții 
mele. 

Neuronii „prăjiți” nu se mai refac  

Toată lumea este în agitație permanentă și nu prea știe să 
întrețină acest miracol cu care a fost dăruită: creierul. Trupul 
omenesc este un miracol. Creierul și gândirea umană, la fel. În 
timpul unei conversații, în creierul meu se pun în func
și mii de legături simultan, de gândire, de percepție, de auz, de 
văz, conexiuni care mă ajută să vă dau un răspuns cât mai bun, 
exact ca un miracol. Or, omul face tot ce este posibil să

Î
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Rezultatele acestui studiu nu reprezintă deloc o surpriză, 
deoarece mai multe studii au fost deja efectuate la adulţi pentru 
a afla corelaţia dintre modelele de dormit şi timpul petrecut în 

Însă, pericolele majore ale utilizării în mod frecvent a aparaturii 
electronice sunt expunerea la radiaţiile electromagnetice (care 

blue light) emanată de 
ecrane. Expunerea, în timpul nopţii, la lumina albastră a 
cranelor îi face pe oameni mai atenţi şi, prin urmare, ei au o 

incapacitate mai mare de a adormi. În realitate, expunerea la 
orice lumină puternică afectează somnul. Aceasta se petrece 
deoarece împiedică melatonina (hormonul somnului) să fie 

uşi, lumina albastră este cea mai dăunătoare 

Covid este imunitatea bazată 
pe gândire benefică, creatoare, în timp ce 

izolarea tâmpeşte omul 

Vladimir CIUREA 

enefic, creator! Scoateți-l pe „nu 

a început studiul 
a dovedit că dacă gândești 

și ești calm, senin în fața provocărilor vieții, 
ți aminoacizi favorabili pentru desfășurarea 

proceselor normale în creier. Deci creativitatea benefică ne 
ții. Să fim convinşi că există soluții 

Știți ce se spune, că muți și muntele din loc cu 
l pe „nu pot” din vocabular. Dacă 

și îndeplinește mai lesne funcțiile și 

Deci binele, creativitatea benefică este necesar să existe și în 
și în fapte. Mă dau exemplu pe mine. Pot să spun că 

gândind benefic, creator în ultimii zece ani, nu mai doresc să 
șman. Nu mă interesează, nu mă mai agață 

șmănia. Nu mai sunt reactiv. De 
a făcut odată un raport foarte dur, 

a venit mie rândul să-i 
i venea să creadă. Pur și 

ționat în afara conflictului, în zona bună, 
țiilor. Și asta aplic în toate sectoarele vieții 

ție permanentă și nu prea știe să 
țină acest miracol cu care a fost dăruită: creierul. Trupul 

și gândirea umană, la fel. În 
reierul meu se pun în funcțiune mii 

și mii de legături simultan, de gândire, de percepție, de auz, de 
văz, conexiuni care mă ajută să vă dau un răspuns cât mai bun, 
exact ca un miracol. Or, omul face tot ce este posibil să-l 

lichideze, face tot ce e rău pentru creierul său. Suprasolicită 
organul cerebral cu foarte multe elemente perturbatoare 
merge pe o linie conducătoare, prioritară, în cursul unei zile sau 
a la longue, se disipează în tot felul de ac
neimportante, și nu își canalizează toată energia, toată puterea, 
toată inteligența și creativitatea către acțiuni benefice, 
creatoare, generatoare de bucurie și satisfacție.

Știți că cele mai multe celule nervoase se pierd la furie, la 
ceartă? Neuronii „prăjiți” nu se mai recapătă. A
mică și grăsuță, care la un moment dat spunea, „
meu, că inima este mică, dosul este mare… Nu le mai pune la 
inimă…”. Foarte bună ideea. Puneți supărările în altă parte, nu 
la inimă. În plus, persoanele nervoase, u
țânțar fac armăsar, ajung repede la dereglări. Le crește 
tensiunea. Devin anxioși. Ori primesc diagnosticul de colon 
iritabil. 

Organismul uman este programat să îndeplinească cinci 
sarcini pe zi  

Stresul este egal tensiune. La fel se petrece 
Organismul uman este programat să îndeplinească cinci sarcini 
pe zi. Dacă mai adaugi încă cinci, creierul nu le va face bine 
nici pe primele. Nu putem mai mult. Sigur că există 
super dotate, cum a fost marele istoric Iorga, de exempl
nu toți oamenii au așa o mare capacitate de sinteză. Sigur există 
și persoane antrenate, sunt intelectuali, spioni, scriitori, 
yoghini, acestea sunt excepțiile. Este important ca omul 
obișnuit se păzească ca să nu intre în stres.

Există mai multe feluri de stres: profesional, emo
endocrin (în special la doamne), apoi stresul de familie, stresul 
stradal, stresul din trafic, stresul indus de media 
să nu mai zic de stresul pe care ni-l provocăm singuri, noi cu 
noi, prin faptul că nu ne observăm, nu ne strunim gândurile 
reacțiile. Să luăm un exemplu: dacă mâncați, și mâncați și iar 
mâncați și v-ați săturat, dar tot vă mai puneți în farfurie, ce se 
petrece? Dați afară. Trupul ripostează. 

La fel face și creierul. Dacă îl forțezi și îi dai o sarcină și încă o 
sarcină și încă 5 și încă 7, se blochează, nu le mai poate face 
nici pe primele, pentru că intră în stare de stres, de tensiune, 
sunt prea multe procese care se petrec simultan. Creierul este 
important să aibă un regim foarte 
„Langsam aber sicher” (încet, dar sigur
Prin echilibru și optimism învingem. În creier sunt foarte multe 
legături care este necesar să funcționeze corect. Și atenție! De 
la stres la burn-out (epuizare totală) e doar un pas.

Dacă ajung să te streseze cei apropiați, dacă ești super
te simți copleșit de viață, se produce o decompensare ușoară, 
apoi apar atacuri de panică, anxietate, depresie etc. Nu e de 
glumit. O stare depresivă complică existen
depresivă funcțiile cerebrale scad. E vital să facem tot posibilul 
să nu cădem în depresie, pentru că organismul are nevoie să 
lupte cu boala. 

Medicina natuMedicina natuMedicina natuMedicina naturistaristaristarista    

Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020 

ntru creierul său. Suprasolicită 
organul cerebral cu foarte multe elemente perturbatoare și nu 
merge pe o linie conducătoare, prioritară, în cursul unei zile sau 

, se disipează în tot felul de acțiuni mărunte, total 
izează toată energia, toată puterea, 

ța și creativitatea către acțiuni benefice, 
și satisfacție. 

Știți că cele mai multe celule nervoase se pierd la furie, la 
ți” nu se mai recapătă. Aveam o șefă 

și grăsuță, care la un moment dat spunea, „Nu uita, dragul 
meu, că inima este mică, dosul este mare… Nu le mai pune la 

ți supărările în altă parte, nu 
la inimă. În plus, persoanele nervoase, ușor iritabile, care din 
țânțar fac armăsar, ajung repede la dereglări. Le crește 

și. Ori primesc diagnosticul de colon 

Organismul uman este programat să îndeplinească cinci 

Stresul este egal tensiune. La fel se petrece și intelectual. 
Organismul uman este programat să îndeplinească cinci sarcini 
pe zi. Dacă mai adaugi încă cinci, creierul nu le va face bine 
nici pe primele. Nu putem mai mult. Sigur că există și persoane 
super dotate, cum a fost marele istoric Iorga, de exemplu. Dar 

ți oamenii au așa o mare capacitate de sinteză. Sigur există 
și persoane antrenate, sunt intelectuali, spioni, scriitori, 

țiile. Este important ca omul 
șnuit se păzească ca să nu intre în stres. 

luri de stres: profesional, emoțional, 
endocrin (în special la doamne), apoi stresul de familie, stresul 
stradal, stresul din trafic, stresul indus de media și societate, ca 

l provocăm singuri, noi cu 
nu ne observăm, nu ne strunim gândurile și 

țiile. Să luăm un exemplu: dacă mâncați, și mâncați și iar 
ți săturat, dar tot vă mai puneți în farfurie, ce se 

ți afară. Trupul ripostează.  

și îi dai o sarcină și încă o 
și încă 5 și încă 7, se blochează, nu le mai poate face 

nici pe primele, pentru că intră în stare de stres, de tensiune, 
sunt prea multe procese care se petrec simultan. Creierul este 
important să aibă un regim foarte planificat. Pas cu pas. 

încet, dar sigur), cum spune neamțul. 
și optimism învingem. În creier sunt foarte multe 

ționeze corect. Și atenție! De 
doar un pas. 

ți, dacă ești super-obosit și 
ți copleșit de viață, se produce o decompensare ușoară, 

apoi apar atacuri de panică, anxietate, depresie etc. Nu e de 
glumit. O stare depresivă complică existența. În boala 

țiile cerebrale scad. E vital să facem tot posibilul 
să nu cădem în depresie, pentru că organismul are nevoie să 
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Toată viața cotidiană, rutina zilnică, e nevoie să meargă ca pe 
roate. Știți vorba aceea: „Munca înnobilează pe om”. Cel mai 
bun medicament este să avem activitate! Dacă stai și te uiți pe 
tavan te năpădesc gândurile. Activitatea fizică și cerebrală sunt 
importante. Dacă ai activitate, organismul se mobilizează, te 
ascultă. Sunt atâtea exemple de oameni bolnavi care s-au 
apucat de dans, au început să învețe o limbă străină, să patineze 
ori să înoate. Au reînviat, pentru că au dat comandă creierului 
și trupului lor că se poate. Că ei doresc să meargă mai departe 
cu viața. Deci, gândirea benefică, creatoare este mai mult decât 
o alegere inspirată, este calea de urmat. Faceți ce vă place, ce 
vă aduce bucurie! 

Este important să ne facă plăcere ceea ce facem, să vedem în 
alimentație, în masă un regal, un cadou, un prilej de întâlnire, 
de conversație plăcută, de savurare a preparatelor. Este 
important să ne creăm un anumit fel de ambient, să privim, să 
gustăm, să savurăm cu bucurie bucatele. Nu este recomandat să 
mâncăm în picioare, în fugă, cu ochii ațintiți în ecranul 
televizorului, cu conştiinţa aiurea sau așezați la volan. Nu. E 
nevoie să fii liniștit. Să te bucuri de mâncare, cum spune 
englezul, „enjoy”. 

Dacă vrem să fim nestresați, este necesar să ne trezim cât mai 
devreme de dimineață. Apoi să ne facem tabieturile în tihnă. 
Igiena de dimineață, gustarea de dimineață, liniștea de 
dimineață, toate acestea asigură o liniște interioară peste care 
totul se așează corect. Apoi ar fi bine să ne facem planul zilei 
cu voce tare – ce am de făcut azi? Am de făcut cutare, cutare și, 
obligatoriu, la ora 22 să fac tot posibilul să adorm. Fără telefon! 
E cel mai mare inamic al somnului și el să fie pus cât mai 
departe de noi înainte de somn. Pentru că nu favorizează 
relaxarea creierului. 

Pregătiți-vă somnul din timp. Când simțiți oboseala: stiloul jos, 
luați un repaus, deschideți geamul, uitați-vă afară, puneți o 
melodie frumoasă, faceți ceva care vă face plăcere, consumați o 
băutură minunată din plante medicinale sau fructe proaspete, 
ori purtați o discuție liniștitoare. Seara, relaxați-vă într-o 
ambianță armonioasă pentru refacerea circuitelor cardiace și 
cerebrale, faceți un duș și angrenați-vă în activități care să vă 
facă plăcere. Așezați-vă comod și căutați să nu depășiți ora 22. 
Pentru că în somn se secretă hormoni de creștere. Creierul, 
organele interne se refac în anumite intervale orare. Funcțiile 
interne care curăță organismul se produc atunci când dormim, 
când organismul nu are alte sarcini de dus. 

Celula nervoasă are și ea nevoie de refacere și acest fapt se 
petrece în timpul somnului şi în meditaţie profundă. Cunoaștem 
o serie de boli cronice degenerative ale sistemului nervos, 
Alzheimer sau Parkinson sunt cele mai cunoscute exemple. 
Dacă nu îi dăm timp celulei nervoase să se refacă, pe suprafața 
ei se depun anumite dejecte, depozite de beta-amiloid, care 
încastrează celula. Cu un astfel de „corset” în jurul său, celula 
dezvoltă boala Alzheimer. 

Cred că eu sunt cel mai bun exemplu de antistres. Sunt foarte 
organizat și nu ies din programul meu stabilit pentru niciun 
pretext. Și un element esențial – zâmbetul. Zâmbetul produce o 

stare bună, iar creierul o simte. Așa transformi răul în bine. 
Fiind conștient de ceea ce faci în fiecare moment, fără să lași 
gândurile să sară ca maimuța de la una la alta într-un ritm 
amețitor. Cu calm și cu zâmbetul pe buze. 

II. În şase luni de restricţii, izolarea ne-a tâmpit  

Izolarea are efecte neurologice serioase, în special persoanele 
vârstnice este necesar să iasă afară să socializeze, pentru 
stimularea creierului și a imunității. În această perioadă, au 
apărut situații frecvente în care mai multe persoane suferă de 
tulburări de memorie, dezorientare, probleme de echilibru sau 
lipsa coordonării. Toate sunt efecte ale unei rutine zilnice 
repetitive și limitate între patru pereți. 

Am observat ceva – încă nu sunt raportate –, la pacienții mei 
care au fenomene ușoare, ce evoluează. Mi-e foarte jenă să-i 
arunc în față unei doamne/domn „Dumneata ai Alzheimer!”. 
Toți vin în ultimul timp, de la o anumită vârstă, cu tulburări de 
memorie, dezorientare, probleme de echilibru sau nu mai au 
coerența gestului, scapă paharul. De ce? „Mama e stresată, 
bunica nu se mai coordonează.” Altceva este.  

Conexiunile în sistemul nervos nu se mai fac corect, pentru că 
această izolare nu a dus la ceva bun. Între patru pereți, uitându-
ne eventual la TV sau discutând aceleași aspecte în familie, nu 
am făcut decât să ne tâmpim luni și luni de zile. Este important 
să ieșim afară! Omul este un produs social, are nevoie să 
vorbească, să comunice, să colaboreze, să socializeze.  

Izolarea are efecte neurologice serioase, iar persoanele 
vârstnice sunt cele mai expuse de izolare, și este important să 
iasă afară în parc. Este binevenit să aducem transformări 
constructive, benefice în existența noastră de zi cu zi. În acest 
moment ne-am izbit de ceva nou și în această situație nouă în 
care ne aflăm este necesar să ne adaptăm. Persoanele în vârstă, 
nu le lăsați în casă. Scoateți-i măcar pe o bancă, în parc, să 
vorbească, să joace șah, să dezlege cuvinte încrucișate. Toate 
preocupările acestea dezvoltă cerebral o grămadă de activități. 

Am constatat în ultimul timp că foarte mulţi vin în familie și 
spun că parcă uită, nu mai știu, pun cheile în frigider... Această 
adunare face foarte bine pentru toată lumea. Schimbul de idei, 
vederea. Faptul că unul are o cravată mai frumoasă, o 
îmbrăcăminte superbă, o coafură. Asta face foarte bine, nu este 
invidie, nu este gelozie, este o gândire benefică. Aici urmează 
și al doilea element, descărcarea endocrină, și al treilea 
element, imunitatea.  

Gândurile benefice, creatoare este bine să fie cultivate. Dacă 
suntem încontinuu încruntați, supărați, atunci nu obținem 
nimic, nici interlocutorii tăi, nici cei de la servici, nici cei de 
acasă. Asta nu duce la nimic bun. Scade și imunitatea și te face 
vulnerabil la Covid și la alți factori perturbatori din mediu. 
Unul dintre mijloacele de luptă împotriva Covid-ului este 
imunitatea, deci gândurile bune, starea noastră de sănătate, de 
prospețime, activitatea fizică și gândirea benefică, creatoare. 

Medicina naturistaMedicina naturistaMedicina naturistaMedicina naturista    
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Marea Resetare: Conspirația ‘BBB 

COVID’ iese la lumină

           Planul datează din 2015 și prevede folosirea unui 
dezastru pentru înlocuirea capitalismului cu un comunism 
global. 

e straniu: nimeni nu suflă o vorbuliță! Aruncându
orbeții cu capul înainte sub al doilea val de covid, 
tocmai am prăpădit 80 de miliarde de euro. Este suma 

care era necesar să revină țării noastre din pachetul de 750 de 
miliarde de euro, convenit de UE, în iulie, pentru a ajuta 
membre să depășească criza economică provocată de epidemie.

Intrând într-un nou lockdown, România și întreaga Europă 
deschid larg porțile pentru o nouă criză economică. În 
condițiile în care prima nu a trecut. Consecințele se anunță 
devastatoare.  

Reuniți într-o videoconferință, la 3 noiembrie, miniștrii de 
Finanțe din Zona Euro au exclus categoric vreun nou ajutor 
pentru statele membre. Comisarul european pentru Economie, 
Paolo Gentiloni, a declarat că, din cauza valului doi de covid, 
statele membre ar putea fi obligate să ia măsuri suplimentare. 
Acestea ar urma să fie finanțate din împrumuturi, prof
suspendarea regulilor privind deficitul. În ceea ce prive
eventual nou pachet de ajutoare, Gentiloni a retezat scurt orice 
speranță: „La ora actuală, obiectivul principal este aplicarea 
(măsurilor deja luate)”. 

Klaus Regling, șeful Mecanismului European de Stabilitate 
(MES) – fondul de salvare al UE – a subliniat și el necesitatea 
unor eforturi suplimentare la nivel național. Însă, la scară 
europeană, „nu cred că este necesar să facem altceva pentru 
moment”. 

Așadar, pentru traversarea celei de-a doua crize economice, UE 
binecuvântează „metoda Câțu”: împrumutul până la capăt. 
România s-a împrumutat până acum cu 130 de miliarde de lei, 
vreo 27 de miliarde de euro. Adică o treime din banii pe care îi 
așteptăm de la UE. Care vin și ei cu anumite c
care jumătate reprezintă tot împrumuturi, care e necesar să fie 
și ele restituite. 

România avea în 2019 una dintre cele mai mici datorii din UE, 
ca pondere din PIB: 35,4%, în condițiile unei medii la nivel 
european de aproape 80%. Împrumuturile lui Câ

C
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ția ‘BBB – 
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și prevede folosirea unui 
dezastru pentru înlocuirea capitalismului cu un comunism 

ță! Aruncându-ne ca 
ții cu capul înainte sub al doilea val de covid, 

miliarde de euro. Este suma 
țării noastre din pachetul de 750 de 

miliarde de euro, convenit de UE, în iulie, pentru a ajuta țările 
șească criza economică provocată de epidemie. 

 

și întreaga Europă 
țile pentru o nouă criză economică. În 

țiile în care prima nu a trecut. Consecințele se anunță 

ță, la 3 noiembrie, miniștrii de 
reun nou ajutor 

pentru statele membre. Comisarul european pentru Economie, 
Paolo Gentiloni, a declarat că, din cauza valului doi de covid, 
statele membre ar putea fi obligate să ia măsuri suplimentare. 

țate din împrumuturi, profitând de 
suspendarea regulilor privind deficitul. În ceea ce privește un 
eventual nou pachet de ajutoare, Gentiloni a retezat scurt orice 

La ora actuală, obiectivul principal este aplicarea 

lui European de Stabilitate 
și el necesitatea 

țional. Însă, la scară 
nu cred că este necesar să facem altceva pentru 

a doua crize economice, UE 
țu”: împrumutul până la capăt. 

a împrumutat până acum cu 130 de miliarde de lei, 
vreo 27 de miliarde de euro. Adică o treime din banii pe care îi 
șteptăm de la UE. Care vin și ei cu anumite condiții. Și din 

care jumătate reprezintă tot împrumuturi, care e necesar să fie 

România avea în 2019 una dintre cele mai mici datorii din UE, 
țiile unei medii la nivel 
rile lui Câțu au aruncat-o 

în iulie la 42,2% din PIB, iar UE prognozează că va ajunge la 
63,6% în 2022. Așadar, o dublare a datoriei naționale în doar 
doi ani! În condițiile în care, atenție!, pentru o economie 
precum a României, nivelul recomandabil de în
recomandat să depășească 45% din PIB.

Nu doar România, ci întreaga Europă se înglodează în datorii 
din cauza priponirii economiilor pe motiv de covid. Datoria 
medie a UE va depăși 86% din PIB anul acesta, pentru a ajunge 
la anul să depășească 100%. Cele mai îndatorate 
Grecia (a cărei datorie națională va fi de 207% din PIB la 
sfârșitul lui 2020), Italia (160%), Portugalia (135%), Spania 
(120%), Franța (120%). 

Împrumutul nu are nimic rău în sine. Este doar un instrument 
economic: depinde cum este folosit. Însă a combate criza 
economică prin împrumuturi, la dobânzi din ce în ce mai mari, 
în condițiile în care economiile sunt ținute închise, este o 
sinucidere. Un colaps anunțat, către care Europa și cea mai 
mare parte a lumii civilizate se îndreaptă cu ochii închi
că asistăm la o sinucidere în masă. 

Nimeni nu garantează că valul doi de covid va fi 
Gates, acest „tătuc” al virușilor, prognoza în septembrie că 
epidemia se va termina „în cel mai bun caz, probabil, 

După 7-8 luni, deja economiile (inclusiv cele mai performante) 
gâfâie. Peste tot în lume, traiul oamenilor s
dramatic, devenind sub-viețuire. Viață de pușcăriaș. Singurul 
aspect permis omului este munca. Orice distrac
pentru suflet sunt interzise. Cum va arăta lumea peste doi ani, 
când distrugerile economice, sociale 
incalculabile? 

Peisajul mondial seamănă astăzi frapant cu Bucure
1980, când Ceaușescu a dat ordin ca tot orașul vechi, cu 
farmecul său patriarhal, cu istoria lui mirosind a tei 
nopții, să fie ras de pe fața pământului, iar pe ruinele sale să 
înalțe un coșmar de beton. 

„Build Back Better.” BBB. „A construi la loc mai bine
un concept adoptat de ONU în 2015, care 
folosească un dezastru ca pe un impuls pentru a construi 
societăți mai viguroase decât înainte
Build Back Better este unul dintre sloganele electorale lui Joe 
Biden! Dar îl auzi adesea în gurile globali
Charles la Justin Trudeau și de la Emmanuel Macron la Angela 
Merkel. În octombrie, de pildă, Melinda Gates spunea: „
se va schimba definitiv… o vom construi la loc mai bine
Planul pentru aplicarea principiului BBB a fost botezat 
Great Reset (Marea Resetare) și va fi bătut în cuie la Forumul 
Economic Mondial (FEM) de la Davos, din ianuarie 2021. Cu 
ocazia unei reuniuni virtuale, organizată de FEM anul acesta, în 
iunie, la care au participat unii dintre cei mai puternici oameni 
de afaceri de pe planetă, oficiali guvernamentali 
fost schițate câteva principii generale. În esență, Marea 
Resetare își propune să înlocuiască capitalismul cu un 
comunism planetar. Un fel de Komintern II.
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în iulie la 42,2% din PIB, iar UE prognozează că va ajunge la 
șadar, o dublare a datoriei naționale în doar 
țiile în care, atenție!, pentru o economie 

precum a României, nivelul recomandabil de îndatorare nu este 
șească 45% din PIB. 

Nu doar România, ci întreaga Europă se înglodează în datorii 
din cauza priponirii economiilor pe motiv de covid. Datoria 

și 86% din PIB anul acesta, pentru a ajunge 
scă 100%. Cele mai îndatorate țări sunt 

țională va fi de 207% din PIB la 
șitul lui 2020), Italia (160%), Portugalia (135%), Spania 

Împrumutul nu are nimic rău în sine. Este doar un instrument 
epinde cum este folosit. Însă a combate criza 

economică prin împrumuturi, la dobânzi din ce în ce mai mari, 
țiile în care economiile sunt ținute închise, este o 

țat, către care Europa și cea mai 
te se îndreaptă cu ochii închiși. Pare 

Nimeni nu garantează că valul doi de covid va fi și ultimul. Bill 
șilor, prognoza în septembrie că 

în cel mai bun caz, probabil, în 2022”. 

8 luni, deja economiile (inclusiv cele mai performante) 
gâfâie. Peste tot în lume, traiul oamenilor s-a degradat 

țuire. Viață de pușcăriaș. Singurul 
aspect permis omului este munca. Orice distracție sau balsam 

tru suflet sunt interzise. Cum va arăta lumea peste doi ani, 
când distrugerile economice, sociale și culturale vor fi 

Peisajul mondial seamănă astăzi frapant cu Bucureștiul anilor 
șescu a dat ordin ca tot orașul vechi, cu 

ecul său patriarhal, cu istoria lui mirosind a tei și a regina-
ții, să fie ras de pe fața pământului, iar pe ruinele sale să 

A construi la loc mai bine.” Este 
un concept adoptat de ONU în 2015, care își propune „să 
folosească un dezastru ca pe un impuls pentru a construi țări și 

ți mai viguroase decât înainte”. 
Build Back Better este unul dintre sloganele electorale lui Joe 
Biden! Dar îl auzi adesea în gurile globaliștilor, de la Prințul 

și de la Emmanuel Macron la Angela 
Merkel. În octombrie, de pildă, Melinda Gates spunea: „Viața 
se va schimba definitiv… o vom construi la loc mai bine”. 
Planul pentru aplicarea principiului BBB a fost botezat The 

și va fi bătut în cuie la Forumul 
Economic Mondial (FEM) de la Davos, din ianuarie 2021. Cu 
ocazia unei reuniuni virtuale, organizată de FEM anul acesta, în 
iunie, la care au participat unii dintre cei mai puternici oameni 

oficiali guvernamentali și activiști, au 
țate câteva principii generale. În esență, Marea 

și propune să înlocuiască capitalismul cu un 
anetar. Un fel de Komintern II. 
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„Fiecare țară, de la Statele Unite la China, este necesa
participe, și fiecare industrie, de la petrol și gaze la 
tehnologiile digitale, este necesar să fie transformată
Klaus Schwab, fondatorul și președintele FEM, într
publicat pe site-ul Forumului. 

„Pe scurt, avem nevoie de o Mare Resetare a capitalismului
conchide Schwab. 

Dar schimbările nu se vor rezuma doar la industrie. „
aspectele societăților și economiilor noastre
„restructurate”, „de la educație la contractele sociale și 
condițiile de muncă”. 

Alături de Schwab, la reuniunea virtuală a FEM din iunie au 
participat Prințul Charles, unul dintre primii partizani ai Marii 
Resetări, Gina Gopinath, economist șef al FMI, Antonio 
Guterres, secretarul general al ONU și președinții unor 
corporații importante, precum Microsoft sau BP. De asemenea, 
au participat activiști de la grupuri precum Greenpeace 
International și profesori universitari, toți partizani ai Marii 
Resetări.  

Deși detaliile nu se cunosc, totul pare un amestec sulfuros de 
Bernie Sanders cu Greta Thunberg. 

Așa cum arăta încă din 2015 planul BBB al ONU, era nevoie 
de un „declanșator”. Iar acesta a fost pandemia covid.
„Avem o strălucită oportunitate să extragem ceva bun din 
această criză – undele sale de șoc fără precedent i
face pe oameni mai receptivi față de marile viziuni ale 
schimbării”, a spus Prințul Charles în alocuțiunea sa.
„Este o oportunitate pe care nu am mai avut
probabil că nu o vom mai avea vreodată
moștenitorul tronului britanic. 

Declarația sa seamănă uimitor cu cea pe care George Soros o 
făcea cu o lună înainte, tot despre formidabila oportunitate pe 
care covid o reprezintă pentru globalism: „Suntem într
moment revoluționar, în care putem realiza ceea ce părea de 
neconceput”. 

Ultima carte a lui Klaus Schwab, care se nume
Covid-19: Marea Resetare, nu lasă nicio îndoială că pandemia 
de coronavirus este „oportunitatea de aur” pentru a accelera 
ritmul schimbărilor către un „nou normal
„La data la care scriu (iunie 2020), pandemia continuă să se 
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țară, de la Statele Unite la China, este necesar să 
și fiecare industrie, de la petrol și gaze la 

tehnologiile digitale, este necesar să fie transformată”, afirmă 
și președintele FEM, într-un articol 

etare a capitalismului”, 

Dar schimbările nu se vor rezuma doar la industrie. „Toate 
ților și economiilor noastre” trebuie 

ție la contractele sociale și 

la reuniunea virtuală a FEM din iunie au 
țul Charles, unul dintre primii partizani ai Marii 

șef al FMI, Antonio 
și președinții unor 

t sau BP. De asemenea, 
ști de la grupuri precum Greenpeace 

și profesori universitari, toți partizani ai Marii 

și detaliile nu se cunosc, totul pare un amestec sulfuros de 

cum arăta încă din 2015 planul BBB al ONU, era nevoie 
șator”. Iar acesta a fost pandemia covid. 

Avem o strălucită oportunitate să extragem ceva bun din 
șoc fără precedent i-ar putea 

ță de marile viziuni ale 
țul Charles în alocuțiunea sa. 

Este o oportunitate pe care nu am mai avut-o niciodată și 
probabil că nu o vom mai avea vreodată”, a subliniat 

cu cea pe care George Soros o 
făcea cu o lună înainte, tot despre formidabila oportunitate pe 

Suntem într-un 
ționar, în care putem realiza ceea ce părea de 

, care se numește chiar așa, 
, nu lasă nicio îndoială că pandemia 

” pentru a accelera 
nou normal”: 

La data la care scriu (iunie 2020), pandemia continuă să se 

agraveze în toată lumea. Mulți dintre noi se întreabă când 
situaţia va reveni la normal. Răspunsul este scurt: niciodată. 
Nimic nu va mai întoarce la sentimentul «pervertit» al 
normalității care domnea înainte de criză, deoarece pandemia 
de coronavirus marchează un punct de cotitură fundamental în 
traiectoria noastră globală.” 

Se dezleagă astfel și misterul grabei cu care liderii politici 
mondiali și dâmbovițeni – ne vesteau că „
niciodată la fel”, când nici nu ajunsese epidemia bine în 
Europa. Ei, liderii, erau la curent cu Marele Plan.

OMS VREA SA NE BAGE PE GAT 
„CERTIFICATUL DIGITAL DE VACCINARE

        OMS ia în considerare dezvoltarea unui certificat 
digital de vaccinare care să fie utilizat cei care vor să 
călătorească în străinătate, în actualul context 
epidemiologic. 

ăsura este parte a unui proiect pilot dezvoltat de 
Organizația Mondială a Sănătății, în colaborare cu 
Estonia, în cadrul programului COVAX, lansat 

pentru a asigura accesul echitabil la viitoarele vaccinuri. Cei 
doi parteneri, Estonia și OMS, au demarat, în luna octombrie, 
un proiect privind un certificat digital de vaccinare 
galben inteligent” – care să fie utilizat de cei care inten
să călătorească în străinătate fără a mai fi supu
impuse de autoritățile diverselor state. Certificatul digital de 
vaccinare va permite urmărirea datelor medicale ale fiecărui 
posesor şi va contribui la îmbunătățirea măsurilor de răspândire 
a infecțiilor cu noul coroanvirus. 

„Analizăm cu multă atenţie posibilitatea utilizării tehnologiei în 
combaterea crizei COVID-19, inclusiv modul în care putem 
colabora cu statele membre în vederea obţinerii unui certificat 
electronic de vaccinare”, a declarat Siddhartha Datta, un expert 
OMS în materie de vaccinuri, în cadrul unei videoconferinţe de 
la Copenhaga. 

El a avertizat că orice iniţiativă tehnologică nu trebuie să 
copleşească ţările în contextual măsurilor luate pentru 
combaterea pandemiei de coronavirus. O astfel de aplica
trebuie să respecte diferite legi 
frontierelor fără probleme. Expertul OMS a dat ca exemplu 
unele aplicaţii naţionale de urmărire a cazurilor de COVID
care nu funcţionează în străinătate și, deci, nu ajută.

M
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Nimic nu va mai întoarce la sentimentul «pervertit» al 
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și misterul grabei cu care liderii politici – 
ne vesteau că „lumea nu va mai fi 

”, când nici nu ajunsese epidemia bine în 
Europa. Ei, liderii, erau la curent cu Marele Plan. 
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OMS ia în considerare dezvoltarea unui certificat 
digital de vaccinare care să fie utilizat cei care vor să 

tate, în actualul context 

ăsura este parte a unui proiect pilot dezvoltat de 
ția Mondială a Sănătății, în colaborare cu 

Estonia, în cadrul programului COVAX, lansat 
pentru a asigura accesul echitabil la viitoarele vaccinuri. Cei 

și OMS, au demarat, în luna octombrie, 
un proiect privind un certificat digital de vaccinare – „un card 

care să fie utilizat de cei care intenționează 
să călătorească în străinătate fără a mai fi supuși restricțiilor 

țile diverselor state. Certificatul digital de 
vaccinare va permite urmărirea datelor medicale ale fiecărui 

țirea măsurilor de răspândire 

posibilitatea utilizării tehnologiei în 
19, inclusiv modul în care putem 

colabora cu statele membre în vederea obţinerii unui certificat 
electronic de vaccinare”, a declarat Siddhartha Datta, un expert 

n cadrul unei videoconferinţe de 

El a avertizat că orice iniţiativă tehnologică nu trebuie să 
copleşească ţările în contextual măsurilor luate pentru 
combaterea pandemiei de coronavirus. O astfel de aplicație 

 şi să asigure trecerea 
frontierelor fără probleme. Expertul OMS a dat ca exemplu 
unele aplicaţii naţionale de urmărire a cazurilor de COVID-19 

și, deci, nu ajută. 
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Mai multe state europene au anunțat că în perioada urmă
vor demara campanii de vaccinare împotriva infectării cu noul 
coronavirus, după autorizarea unor unor vaccinuri eficiente 
sigure. 

OMS se pronunță împotriva „pașapoartelor de imunitate”
Pe de altă parte, un alt oficial OMS, Catherine Smalwood, a 
declarat că Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu recomandă 
utilizarea „paşapoartelor de imunitate” ca parte a măsurilor 
privind revenirea la o anumită normalitate în ceea ce priveşte 
călătoriile transfrontaliere. 

„Nu recomandăm paşapoartele de imunitate şi ni
mijloc de prevenire a transmiterii transfrontaliere a COVID
19”, a mai spus Catherine Smallwood. 

Expertul a solcitat, în schimb, statelor să studieze datele privind 
transmiterea virusului şi să elaboreze ghiduri de călătorie 
pentru cetățeni. 

Catherine Smallwood a afirmat, totodată, că OMS nu 
recomandă în cazul pasagerilor care călătoresc în străinătate 
testele rapide antigen folosite de unele companii aeriene pe 
aeroporturi. Ea și-a justificat opinia arătând că, în condiţiile în 
care testele antigen sunt mai puţin precise decât testele PCR 
moleculare, este foarte posibil ca unele cazuri de infectare cu 
noul coronavirus să rămână nedetectate. 

‘Pandemie’: 98% dintre pozitivi au doar o 
răceală comună 

 
Dr. Roxana BRUNO

           Pentru a înțelege pe deplin o problemă, este necesar 
să cunoaștem cât mai multe date.  

ar modul în care aceste date sunt colectate va fi crucial 
pentru ca înțelegerea să fie aproape de realitate. În ceea 
ce privește actuala pandemie Covid-19, datele care ne 

sunt furnizate zilnic ca ilustrare a ceea ce se petrece sunt în 
principal numărul de „cazuri” și numărul de decese. Marele 
paradox este că, potrivit oamenilor de 
profesioniștilor din domeniul sănătății, se fac greșeli grave care 
fac ca aceste cifre să nu fie de încredere. Specula
interesele marilor companii par să joace un rol central în 
gestionarea informațiilor despre acest virus, spun ei.

„Dacă testez o întreagă populație pentru coronavirus, doar 
într-o perioadă de iarnă când bolile respiratorii, gripa 

D
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țat că în perioada următoare 
vor demara campanii de vaccinare împotriva infectării cu noul 
coronavirus, după autorizarea unor unor vaccinuri eficiente și 

ță împotriva „pașapoartelor de imunitate” 
Pe de altă parte, un alt oficial OMS, Catherine Smalwood, a 

clarat că Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu recomandă 
utilizarea „paşapoartelor de imunitate” ca parte a măsurilor 
privind revenirea la o anumită normalitate în ceea ce priveşte 

„Nu recomandăm paşapoartele de imunitate şi nici testarea ca 
mijloc de prevenire a transmiterii transfrontaliere a COVID-

Expertul a solcitat, în schimb, statelor să studieze datele privind 
transmiterea virusului şi să elaboreze ghiduri de călătorie 

Catherine Smallwood a afirmat, totodată, că OMS nu 
recomandă în cazul pasagerilor care călătoresc în străinătate 
testele rapide antigen folosite de unele companii aeriene pe 

a justificat opinia arătând că, în condiţiile în 
antigen sunt mai puţin precise decât testele PCR 

moleculare, este foarte posibil ca unele cazuri de infectare cu 

‘Pandemie’: 98% dintre pozitivi au doar o 

Dr. Roxana BRUNO 

e pe deplin o problemă, este necesar 

ar modul în care aceste date sunt colectate va fi crucial 
țelegerea să fie aproape de realitate. În ceea 

19, datele care ne 
te zilnic ca ilustrare a ceea ce se petrece sunt în 

și numărul de decese. Marele 
paradox este că, potrivit oamenilor de știință și al 

știlor din domeniul sănătății, se fac greșeli grave care 
fie de încredere. Speculațiile politice și 

interesele marilor companii par să joace un rol central în 
țiilor despre acest virus, spun ei. 

 

ție pentru coronavirus, doar 
respiratorii, gripa și 

răcelile obișnuite sunt endemice, probabilitatea de a detecta un 
coronavirus care provoacă o răceală comună este foarte mare, 
Dar asta nu înseamnă că este Covid
gravă, poate că este vorba despre o răceală comună
avertizat într-un interviu acordat ziarului 
Bruno, absolventă de biochimie și doctor în imunologie, cu 
postdoctorate la Institutul „Max Planck” de Neurobiologie din 
Germania și Institutul de Neuroștiințe din Alicante, Spania.

Reporter: Cât de fiabile sunt testele PCR pe care le utiliza
pentru a detecta cazuri de coronavirus?

Roxana Bruno: Testele RT-PCR (reac
sunt destinate să amplifice genomul viral. Aceste teste sunt 
foarte sensibile, adică au capacitatea de a detecta un număr 
redus de copii de particule virale, o mică parte a genomului, dar 
au dezavantajul că nu înseamnă că dacă aceste particule au fost 
detectate, atunci există viruși infecțioși în probele respiratorii. 
Detectarea virusului nu este echivalentă cu infectarea virală.

Rep.: De ce virusul poate fi prezent fără infectare?

R.B.: Pentru că am avut contact cu virusul, l
este acolo pentru că este sezonier, este un virus care circulă în 
acest sezon al anului, dar propriul nos
atacat. Avem un sistem imunitar înnăscut în mucoasă, care 
neutralizează rapid sau distruge virusul. A
probă din tractul respirator, o introduc în PCR 
există material genetic care corespunde acestui vi
înseamnă că acest virus este intact, cu capacitatea de a infecta 
sau că mă poate infecta, deoarece sistemul meu imunitar l
distrus. 

Rep.: Cât de specific este acest test?  

R.B.: RT-PCR este un test de amplificare. Adică detectează o 
copie și o amplifică într-un mod exponen
vizibilă. Dar este foarte dificil să detectăm dacă am început de 
la o singură copie, 10 copii sau 100 de exemplare, deoarece 
produsul final este o amplificare. 

Creatorul tehnicii în sine, Kary Mullis, lau
Nobel, a spus că testul nu servește la cuantificare. Ba mai mult, 
el a fost împotriva aplicării pentru virusuri, deoarece acestea 
toate genomurile au zone comune. Aceasta înseamnă că, atunci 
când amplificăm o mică parte a genomului, nu
provine: poate proveni dintr-un virus, din cromozomii no
poate avea o reacție încrucișată… prin urmare, în anumite 
situații PCR este de mare ajutor, dar în altele nu este.

Rep.: În cazul lui Sars-CoV-2?  

R.B.: În acest caz, am studiat testul PCR utilizat, care a fost cel 
proiectat de echipa lui Christian Drosten (asesorul lui Merkel) 
la spitalul „La Charité” din Berlin și despre care autorii spun că 
evidenţiază Sars-CoV-2. Dar am constatat că nu este cazul. Mai 
mult, apar reacţii încrucișate cu toate celelalte coronavirusuri 
de tip Sars. De asemenea, este reactiv încruci

dezbateridezbateridezbateridezbateri    

Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020 

șnuite sunt endemice, probabilitatea de a detecta un 
coronavirus care provoacă o răceală comună este foarte mare, 
Dar asta nu înseamnă că este Covid-19, care este o boală 
gravă, poate că este vorba despre o răceală comună”, a 

un interviu acordat ziarului La Prensa, dr. Roxana 
și doctor în imunologie, cu 

postdoctorate la Institutul „Max Planck” de Neurobiologie din 
și Institutul de Neuroștiințe din Alicante, Spania. 

Cât de fiabile sunt testele PCR pe care le utilizați 
pentru a detecta cazuri de coronavirus?  

PCR (reacția în lanț a polimerazei) 
sunt destinate să amplifice genomul viral. Aceste teste sunt 

tatea de a detecta un număr 
redus de copii de particule virale, o mică parte a genomului, dar 
au dezavantajul că nu înseamnă că dacă aceste particule au fost 

și infecțioși în probele respiratorii. 
chivalentă cu infectarea virală. 

De ce virusul poate fi prezent fără infectare?  

Pentru că am avut contact cu virusul, l-am prins. Virusul 
este acolo pentru că este sezonier, este un virus care circulă în 
acest sezon al anului, dar propriul nostru sistem imunitar l-a 
atacat. Avem un sistem imunitar înnăscut în mucoasă, care 
neutralizează rapid sau distruge virusul. Așadar, când iau o 
probă din tractul respirator, o introduc în PCR și detectez că 
există material genetic care corespunde acestui virus. Dar nu 
înseamnă că acest virus este intact, cu capacitatea de a infecta 
sau că mă poate infecta, deoarece sistemul meu imunitar l-a 

 

PCR este un test de amplificare. Adică detectează o 
un mod exponențial pentru a o face 

vizibilă. Dar este foarte dificil să detectăm dacă am început de 
la o singură copie, 10 copii sau 100 de exemplare, deoarece 

Creatorul tehnicii în sine, Kary Mullis, laureat al premiului 
ște la cuantificare. Ba mai mult, 

el a fost împotriva aplicării pentru virusuri, deoarece acestea și 
toate genomurile au zone comune. Aceasta înseamnă că, atunci 
când amplificăm o mică parte a genomului, nu știm de unde 

un virus, din cromozomii noștri, 
ție încrucișată… prin urmare, în anumite 

ții PCR este de mare ajutor, dar în altele nu este. 

stul PCR utilizat, care a fost cel 
proiectat de echipa lui Christian Drosten (asesorul lui Merkel) 

și despre care autorii spun că 
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betacoronavirusuri care nu sunt Sars, cum ar fi cele ale răcelii 
comune. 

Rep.: Dacă o persoană are virusul gripei comune în trup și 
face un test PCR, ar putea rezulta ca fiind pozitiv pentru Sars-
CoV-2?  

R.B.: Exact. Când pur și simplu sunteți pozitiv pentru un virus 
din familia betacoronavirus, aveţi o răceală comună. Una din 
cinci răceli este cauzată de coronavirus. Prin urmare, suverană 
este manifestarea clinică, care ne va spune cu ce boală 
respiratorie ne confruntăm. 

Rep.: Când vorbești despre manifestare clinică, vrei să spui 
simptomele pe care le are persoana?  

R.B.: Da. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a fost foarte 
clară și a spus că sunt necesare criterii clinice pentru a defini 
care este un caz Covid-19. Oricare dintre simptomele care 
indică faptul că ne confruntăm cu o infecție respiratorie (dureri 
în gât, tuse, febră, pierderea gustului, pierderea mirosului, 
dureri respiratorii) precum și pneumonia bilaterală, afectarea 
celor doi plămâni, cu simptome puternice de inflamație (marker 
de inflamație ar fi proteina C reactivă crescută), sedimentare 
eritrocitară ridicată și pot exista și coagulopatii. Față de această 
simptomatologie, în care este exclus un alt agent infecțios, și 
atunci când este dat un test PCR pozitiv pentru un 
betacoronavirus, atunci acesta este un caz pozitiv de Covid-19. 

 

Rep.: Alți specialiști subliniază că aici se amestecă conceptele 
de infecție și caz.  

R.B.: Da, se amestecă, pentru că toate persoanele care la testare 
au rezultat pozitiv sunt considerate ca un caz Covid. Dar 
ulterior se vede că numărul bolnavilor și decedaților nu se 
corelează cu aceste rate de pozitivitate. Numărul de cazuri este 
supraestimat. Dacă am face autopsii și dacă am pune în context 
toate bolile de bază ale persoanelor decedate, am vedea că 
marea majoritate a murit din cauza comorbidităților și nu din 
cauza Covidului. 

Rep.: Credeți că există o manipulare rău intenționată și 
politică a acestei situații?  

R.B.: Vedem că nu există un management corect din punct de 
vedere epidemiologic. De asemenea, considerăm că 
informațiile care provin din Europa nu au fost utilizate, 
deoarece știam perfect care este populația susceptibilă să sufere 
de pneumonie severă și să moară de acest virus pandemic: 
persoane de peste 65 de ani cu comorbidități. Cu aceste 

informații, care erau foarte clare, acești pacienți ar fi putut fi 
izolați și urmăriți; în total, ar exista în jur de cinci milioane în 
țară. În acest fel, am fi permis virusului să circule în populația 
sănătoasă pentru ca acesta să dezvolte imunitate. Deoarece de 
fiecare dată când virusul intră în contact cu sistemul imunitar al 
unei persoane, este „atacat”, deoarece sistemul imunitar îl 
respinge, generează anticorpi, imunitatea celulară distruge 
celulele infectate. În acest fel, vom primi anticorpi care să 
acționeze ca un firewall, virusul va fi neutralizat la fiecare 
persoană și transmisia va fi întreruptă. 

Rep.: Cui atribuiți această gestionare greșită?  

R.B.: Asta este întrebarea la care urmărește să ne răspundă 
echipa de consultanță a președintelui. Ne-am întâlnit imediat cu 
epidemiologi argentinieni, deoarece am înțeles din prima zi că 
a existat un management greșit. Dacă OMS vă avertizează 
începând cu 31 decembrie că există un focar pandemic, care 
provoacă pneumonii severe și că oamenii mor și există o alertă 
de sănătate epidemiologică, prima mișcare este să începeți să 
controlați avioanele care vin din focare pandemice. În schimb, 
pe 19 martie au pus carantină pentru toți cei sănătoși. Au lăsat 
avioanele să intre din 31 decembrie fără să aplice un singur 
control persoanelor care provin din focarele de pandemie. Nu 
ar fi fost mai ușor să se pună în carantină la domiciliu pasagerii 
și echipajul acestor avioane timp de 15 zile? 

Rep: Este posibil ca autoritățile sanitare argentiniene să nu 
cunoască concepte atât de clare precum, de exemplu, lipsa 
sensului epidemiologic de a merge să facă teste în masă?  

R.B.: Evident, ei știu. Dacă spun tuturor că statisticile cresc, că 
virusul se răspândește, că oamenii mor, dacă fac toată 
manipularea și numără cadavrele, dacă nu spun adevărul și nu 
fac bine testele, în acest fel mențin frica, făcând să pară mai 
mare numărul de cazuri în statistici. Pentru că ei știu că testele 
vor oferi rezultate pozitive false, știu că vor detecta 
coronavirusuri sezoniere… nu sunt niște ignoranți care nu știu 
ce fac. În ceea ce privește statisticile, există un sentiment fals al 
unei realități a unei pandemii, a unei situații de urgență pentru 
sănătate. Din punct de vedere epidemiologic, nimic nu este 
susținut. 

Rep.: Ce responsabilitate are OMS?  

R.B.: OMS are o responsabilitate mare, deoarece a avut nevoie 
de mult timp pentru a comunica existenţa focarelor pandemice 
și ce s-a petrecut. În plus, a dat toate informațiile anapoda: a 
spus că nu este necesar să se facă autopsii și că e necesar ca 
morții să fie incinerați, ascunzând astfel dovezile a ceea ce se 
petrece. Din fericire, italienii n-au fost ascultători, au făcut 
autopsii și au aflat adevărul: că este o boală care provoacă 
coagulopatie, o furtună cu citokine și că este necesar să fie 
tratată exact contrar celor spuse de OMS, care afirmase că este 
bine să fie utilizate antiinflamatoarele, că nu este indicat să se 
utilizeze corticosteroizi… exact opusul a ceea ce era necesar să 
fie făcut. Multe persoane decedate ar fi fost salvate. De aceea, 
în acest moment, există comisii internaționale independente 
care investighează și care vor cere explicații, deoarece a avut 
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loc un genocid. Au spus că este necesar să se facă ventilare 
artificială, dar ventilatoarele ucideau, deoarece existau cheaguri 
care înfășurau alveolele pulmonare și aerul sub presiune 
deteriora din această cauză țesuturile. Au explodat plămânii 
bătrânilor și persoanelor care aveau alte patolo
infectate cu acest virus. Este o crimă împotriva umanită

Pentru această lipsă de docilitate a italienilor față de OMS, este 
necesar ca argentinienii să le mulțumească astăzi. Pentru că 
medicii coroborează şi rapid, când au citit acele
început să caute alternative. Au folosit imediat 
antiinflamatoare, ibuprofenul solubil în apă, au făcut 
ibuprofenat de sodiu și au început să pulverizeze cu acesta. În 
24 de ore, toți cei internați cu simptome de coronavirus au fost 
externați. Noi în acest fel procedăm. 

Rep.: Este utilizat acest tratament în restul țării?

R.B.: În provincia Jujuy este utilizat. Hidroxiclorochina este un 
alt medicament pe care l-au testat și a funcționat, salvând vieți. 
Am văzut-o în Statele Unite, dar Anthony Fauci 
spus că totul este o farsă, că nu funcționează, că este necesar să 
fie interzis. 

Rep.: Și ce părere aveți despre vaccinul care se așteaptă să fie 
salvatorul care să ne scape de această pandemie?

R.B.: Când declarațiile oficiale ne spun că nu vom putea ie
din carantină până la apariția vaccinului, ne fac să bănuim că 
există un conflict de interese aici. Vedem că există 
medicamente care vindecă boala, că nu mai moare nimeni, că 
letalitatea este mai mică de 0,2%, adică 2 din 1000 pot ajun
la terapie intensivă și pot muri din cauza unor patologii 
anterioare. Vedem că peste 98% dintre cei care au un rezultat 
pozitiv în urma testului în Argentina suferă de o răceală 
comună sau o răceală ușoară sau moderată și nu au nevoie de 
spitalizare. Vedem că prognosticul și evoluția bolii nu mai 
prezintă niciun risc, dar plătim 500 de pesos pe zi persoanei, 
astfel încât să poată merge la „Technopolis” cu o răceală. 
Evident, facem o manipulare a statisticilor pentru a justifica 
faptul că în continuare ținem în carantină sănăto
sosirea unui vaccin care, în mod evident, are un scop comercial. 
Cu circumstanța agravantă că, la sosirea vaccinului, nimeni nu 
va avea nevoie de el, pentru că toți avem deja anticorpi.

Rep.: Vaccinurile împotriva Sars-CoV-2 sunt deja testate pe 
oameni și s-a răspândit vestea că primele rezultate sunt foarte 
încurajatoare.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020

r să se facă ventilare 
artificială, dar ventilatoarele ucideau, deoarece existau cheaguri 
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Și ce părere aveți despre vaccinul care se așteaptă să fie 
salvatorul care să ne scape de această pandemie?  

că nu vom putea ieși 
ția vaccinului, ne fac să bănuim că 

există un conflict de interese aici. Vedem că există 
medicamente care vindecă boala, că nu mai moare nimeni, că 
letalitatea este mai mică de 0,2%, adică 2 din 1000 pot ajunge 

și pot muri din cauza unor patologii 
anterioare. Vedem că peste 98% dintre cei care au un rezultat 
pozitiv în urma testului în Argentina suferă de o răceală 

șoară sau moderată și nu au nevoie de 
și evoluția bolii nu mai 

prezintă niciun risc, dar plătim 500 de pesos pe zi persoanei, 
astfel încât să poată merge la „Technopolis” cu o răceală. 
Evident, facem o manipulare a statisticilor pentru a justifica 

nem în carantină sănătoși până la 
sosirea unui vaccin care, în mod evident, are un scop comercial. 

ța agravantă că, la sosirea vaccinului, nimeni nu 
ți avem deja anticorpi. 

2 sunt deja testate pe 
a răspândit vestea că primele rezultate sunt foarte 

R.B.: Nu avem acces la proces, sunt procese închise, cu date 
confidențiale. Nu știm cum se dovedesc. Cu toate acestea, la 
unii voluntari din alte țări au fost raportate decese 
nefaste. În curând voi explica într-un videoclip medicilor un 
fenomen numit „interferență virală”. Conform cercetărilor din 
Statele Unite, Spania și Italia, se suspectează că persoanele care 
au murit acum, bătrânii, au fost anterior vaccinaţi cu un vaccin 
antigripal care conținea coronavirus. Au fost anterior 
sensibilizați, prin urmare, atunci când au intrat în contact cu 
Sars-CoV-2, au dezvoltat o boală mult mai gravă. Cei care nu 
au murit nu au fost vaccinați sau cel pu
demonstreze că au primit vaccinul. O anchetă este deschisă în 
acest moment. Acest aspect este foarte grav.

Rep.: Există studii științifice asupra acestui fenomen de 
interferență virală?  

R.B.: În ianuarie 2020, a fost publica
SUA, asupra populației vaccinate împotriva gripei. Astfel, ei au 
descoperit că la cei vaccinați a apărut un fenomen numit 
„interferență virală” și există o posibilitate mai mare de 36% de 
a dezvolta o boală betacoronavirus și un r
de a dezvolta o boală metapneumovirus. Cu alte cuvinte, 
vaccinul împotriva gripei i-a predispus pe cei care l
boli din cauza betacoronavirusului respirator sau a 
metapneumovirusului. Simptomele metapneumovirusului sunt 
tuse uscată, febră, pierderea gustului, pierderea mirosului 
pneumonie. 

“Covid-19 este o farsă! Masca, distanţarea 
şi testele sunt inutile! Totul este o afacere”
 

          Dr. Roger Hodkinson, patolog de top, a declarat 
oficialilor guvernamentali din Alberta, în timpul unei 
conferințe zoom, că actuala criză a coronavirusului este 
„cea mai mare farsă perpetuată vreodată unui public”.

atologul de top susține că noul coronavirus este „cea mai 
mare farsă perpetuată vreodată unui public”. 
Comentariile lui Hodkinson au fost făcute în timpul unei 

discuții care a implicat Comitetul pentru Servicii Publice și 
Comunitate, iar clipul a fost ulterior încărcat pe YouTube.
„Există o isterie publică complet nefondată condusă de mass
media și politicieni, este revoltător, aceasta este cea mai mare 
farsă perpetuată vreodată unui public neştiutor”, a spus 
Hodkinson şi continuă: Nu este altceva decât un sezon rău de 
gripă. Acesta nu este Ebola. Nu este SARS”.
Medicul a spus că nu se poate face nimic pentru a o
răspândirea virusului, în afară de protejarea persoanelor în 
vârstă, mai vulnerabile și că întreaga situație reprezintă „jocul 
politic al medicamentelor, iar acesta este un joc foarte 
periculos”. Hodkinson a subliniat că „distan
inutilă, deoarece COVID-19 este răspândit de aerosolii care se 
răspândesc aproximativ 30 de metri înainte de a se aşeza pe 
suprafeţe”. 
De asemenea, Hodkinson a criticat măsura obligatorie de a 
purta mască, spunând că este complet inutilă.

P
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În ianuarie 2020, a fost publicat un studiu al Armatei în 
ției vaccinate împotriva gripei. Astfel, ei au 

ți a apărut un fenomen numit 
ță virală” și există o posibilitate mai mare de 36% de 

și un risc cu 51% mai mare 
de a dezvolta o boală metapneumovirus. Cu alte cuvinte, 

a predispus pe cei care l-au făcut la 
boli din cauza betacoronavirusului respirator sau a 
metapneumovirusului. Simptomele metapneumovirusului sunt 

uscată, febră, pierderea gustului, pierderea mirosului și 

19 este o farsă! Masca, distanţarea 
şi testele sunt inutile! Totul este o afacere” 

 Antonia Hendrik 
 

Dr. Roger Hodkinson, patolog de top, a declarat 
entali din Alberta, în timpul unei 

țe zoom, că actuala criză a coronavirusului este 
„cea mai mare farsă perpetuată vreodată unui public”. 

ține că noul coronavirus este „cea mai 
mare farsă perpetuată vreodată unui public”. 

tariile lui Hodkinson au fost făcute în timpul unei 
ții care a implicat Comitetul pentru Servicii Publice și 

Comunitate, iar clipul a fost ulterior încărcat pe YouTube. 
„Există o isterie publică complet nefondată condusă de mass-

este revoltător, aceasta este cea mai mare 
farsă perpetuată vreodată unui public neştiutor”, a spus 
Hodkinson şi continuă: Nu este altceva decât un sezon rău de 
gripă. Acesta nu este Ebola. Nu este SARS”. 
Medicul a spus că nu se poate face nimic pentru a opri 
răspândirea virusului, în afară de protejarea persoanelor în 

și că întreaga situație reprezintă „jocul 
politic al medicamentelor, iar acesta este un joc foarte 
periculos”. Hodkinson a subliniat că „distanțarea socială este 

19 este răspândit de aerosolii care se 
răspândesc aproximativ 30 de metri înainte de a se aşeza pe 

De asemenea, Hodkinson a criticat măsura obligatorie de a 
purta mască, spunând că este complet inutilă. 
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„Măștile sunt cu totul inutile. Nu există nicio bază de dovezi 
pentru eficacitatea lor ”, a spus el: „Măștile de hârtie și măștile 
din țesătură sunt pur și simplu inutile. Nici măcar nu sunt 
purtate eficient de cele mai multe ori. Este cu totul ridicol 
văzându-i pe acești oameni nefericiți, fără educație 
asta într-un sens peiorativ – că poartă măşti pe fa
De asemenea, medicul a criticat lipsa de fiabilitate a testelor 
PCR, menționând că „rezultatele pozitive ale testelor nu 
înseamnă o infecție clinică” și că toate testele ar trebui să se 
oprească deoarece rezultatele false „conduc isteria publică”.
„Sunt absolut revoltat că acest lucru a atins acest nivel, totul ar 
trebui să se oprească mâine”, a conchis dr. Hodkinson.
Hodkison încheie cu câteva sfaturi pentru factorii de decizie din 
Alberta: „Lăsaţi oamenii să ia propriile decizii. Ar trebui să fi
complet detaşaţi de afacerile din medicină. Sunt absolut 
revoltat că acest lucru a atins acest nivel, totul ar trebui să se 
oprească mâine. Mulțumesc foarte mult”, a co
Hodkinson. 
Cine este Dr. Roger Hodkinson: A obţinut titlurile de medicină 
generală de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie 
(MA, MB, B. Chir.), Unde a fost cercetător la Corpus Christi 
College. După o rezidență la Universitatea din Columb
Britanică, el a devenit patolog general certificat de Royal 
College (FRCPC) și, de asemenea, membru al Colegiului 
patologilor americani (FCAP). 
El a cerut oprirea restricțiilor, utilizarea măștii, testarea și 
distanțarea socială 
Dr. Roger Hodkinson oferă perspectiva sa în cuno
cauză Consiliului orașului Edmonton cu privire la modul în 
care guvernele au reacționat la COVID-19. 
El este de acord că este timpul să ne întoarcem la normal. Dr. 
Roger Hodkinson a ocupat numeroase funcții de prestigiu în
instituții medicale din Canada. În prezent firma sa vinde teste 
COVID și are cunoștințe directe cu privire la lipsa de 
eficacitate pentru diagnosticarea bolii, informează 
summit.news.”SURSA: evz.ro 

 
Testarea Covid, aruncată în aer 

Generalul Ioan Sârbu, fost comandant al 
Direcţiei Medicale a Armatei, acuză

          Potrivit fostului comandant al Spitalului Militar 
Central, aparatele pe care se fac testele Covid nu sunt 
omologate, iar gradul de eroare al testelor este de până la 
30-40%.  

oan Sârbu a dezvăluit că RENAR-ul, instituţie care 
acreditează laboratoarelor de analize, a refuzat să facă 
acreditarea în privinţa aparatelor cu care se prelucrează 

testele Covid tocmai din cauză că acestea dau erori mari.

Doctorul Ioan Sârbu a mai acuzat că nu răspunde nimeni pentru 
rezultatele testelor, iar românii nu au pe cine să tragă la 
răspundere. 

 

I
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l inutile. Nu există nicio bază de dovezi 
știle de hârtie și măștile 

țesătură sunt pur și simplu inutile. Nici măcar nu sunt 
purtate eficient de cele mai multe ori. Este cu totul ridicol 

ți, fără educație – nu spun 
că poartă măşti pe față”. 

De asemenea, medicul a criticat lipsa de fiabilitate a testelor 
ționând că „rezultatele pozitive ale testelor nu 

testele ar trebui să se 
oprească deoarece rezultatele false „conduc isteria publică”. 
„Sunt absolut revoltat că acest lucru a atins acest nivel, totul ar 
trebui să se oprească mâine”, a conchis dr. Hodkinson. 

orii de decizie din 
Alberta: „Lăsaţi oamenii să ia propriile decizii. Ar trebui să fiți 
complet detaşaţi de afacerile din medicină. Sunt absolut 
revoltat că acest lucru a atins acest nivel, totul ar trebui să se 

țumesc foarte mult”, a conchis dr. 

Cine este Dr. Roger Hodkinson: A obţinut titlurile de medicină 
generală de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie 
(MA, MB, B. Chir.), Unde a fost cercetător la Corpus Christi 

ță la Universitatea din Columbia 
Britanică, el a devenit patolog general certificat de Royal 

și, de asemenea, membru al Colegiului 

țiilor, utilizarea măștii, testarea și 

ă perspectiva sa în cunoștință de 
șului Edmonton cu privire la modul în 

El este de acord că este timpul să ne întoarcem la normal. Dr. 
ții de prestigiu în 

ții medicale din Canada. În prezent firma sa vinde teste 
și are cunoștințe directe cu privire la lipsa de 

eficacitate pentru diagnosticarea bolii, informează 

Testarea Covid, aruncată în aer – 
fost comandant al 

Direcţiei Medicale a Armatei, acuză 

Potrivit fostului comandant al Spitalului Militar 
Central, aparatele pe care se fac testele Covid nu sunt 
omologate, iar gradul de eroare al testelor este de până la 

ul, instituţie care 
acreditează laboratoarelor de analize, a refuzat să facă 
acreditarea în privinţa aparatelor cu care se prelucrează 

testele Covid tocmai din cauză că acestea dau erori mari.  

de nimeni pentru 
rezultatele testelor, iar românii nu au pe cine să tragă la 

Iată declaraţiile făcute de fostul comandant al Spitalului Militar 
Central: 

„Pandemia există şi e necesar să ne obişnuim să trăim cu ea. În 
privinţa testelor Covid, sunt nişte chestiuni care pe mine mă 
intrigă şi mă revoltă. Această comunicare haotică, cu 
certitudine, vrea să inducă degringolada în rândul populaţiei, ca 
să nu mai înţeleagă nimeni nimic. Grupul de Comunicare 
Strategică este o struțo-cămilă pe care nu 
gândire patologică a putut să inventeze această structură care să 
ne comunice nişte aspecte alambicate, de neînţeles. Este foarte 
complicat şi pentru unii medici să traducă aceste comunicate.

Aceste rezultate e necesar să fie asumate. Dacă
verificăm aceste date, nu avem de la cine să le luăm.

Nu semnează nimeni (pentru rezultatele testelor) şi nu răspunde 
nimeni. Tocmai asta au vrut. 

Însă mai este o mare problemă. Cea a aparatelor care 
procesează aceste teste, dar şi a personalului.
existe un personal calificat. 

Aparatele nu sunt omologate. Structura responsabilă de acest 
aspect este RENAR-ul, care a refuzat să le omologheze pentru 
că aparatele dădeau erori de plus/minus 40%. RENAR a refuzat 
să facă asta, iar Guvernul a dat această treabă în 
responsabilitatea DSP-ului, care nu are tehnicieni, nu este 
abilitat de stat. 

Sunt şi chestiuni de recoltare. Sunt şi chestiuni de transport. 
Există firme de curierat care aduc teste. Acestea ar fi necesar să 
fie transportate într-un regim special. Poate să existe eroare de 
recoltare sau de transport. 

Ajungem la procesare, iar într-un aparat care face aceasta, care 
nu este omologat, gradul de eroare, mi
sunt implicaţi în asta, este de până la 30

Aparatul are şase geode în care se introduc şase eprubete. 
Atunci când una dintre probe este pozitivă, aparatul 
semnalizează. Şi toate cele şase probe sunt declarate pozitive. 
Teoretic, ar fi necesar să ia pe rând fiecare din cele şase probe 
şi să testeze separat.” 
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Iată declaraţiile făcute de fostul comandant al Spitalului Militar 

„Pandemia există şi e necesar să ne obişnuim să trăim cu ea. În 
sunt nişte chestiuni care pe mine mă 

intrigă şi mă revoltă. Această comunicare haotică, cu 
certitudine, vrea să inducă degringolada în rândul populaţiei, ca 
să nu mai înţeleagă nimeni nimic. Grupul de Comunicare 

cămilă pe care nu am înţeles-o. Ce 
gândire patologică a putut să inventeze această structură care să 
ne comunice nişte aspecte alambicate, de neînţeles. Este foarte 
complicat şi pentru unii medici să traducă aceste comunicate. 

Aceste rezultate e necesar să fie asumate. Dacă vrem să 
verificăm aceste date, nu avem de la cine să le luăm. 

Nu semnează nimeni (pentru rezultatele testelor) şi nu răspunde 

Însă mai este o mare problemă. Cea a aparatelor care 
procesează aceste teste, dar şi a personalului. Este necesar să 

Aparatele nu sunt omologate. Structura responsabilă de acest 
ul, care a refuzat să le omologheze pentru 

că aparatele dădeau erori de plus/minus 40%. RENAR a refuzat 
a dat această treabă în 

ului, care nu are tehnicieni, nu este 

Sunt şi chestiuni de recoltare. Sunt şi chestiuni de transport. 
Există firme de curierat care aduc teste. Acestea ar fi necesar să 

un regim special. Poate să existe eroare de 

un aparat care face aceasta, care 
nu este omologat, gradul de eroare, mi-au spus colegii mei care 
sunt implicaţi în asta, este de până la 30-40%. 

l are şase geode în care se introduc şase eprubete. 
Atunci când una dintre probe este pozitivă, aparatul 
semnalizează. Şi toate cele şase probe sunt declarate pozitive. 
Teoretic, ar fi necesar să ia pe rând fiecare din cele şase probe 
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Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae: 

Vaccinarea anti Covid-19 – între optimism 
și reticență 

 

Jurn. Daniel ROXIN 

           Vasile Astărăstoae, Art-Emis.ro: În aceste zile, agenda 
publică, paradoxal, nu esta acoperită de campania electorală
de problema vaccinului anti-Covid. Anunțul făcut de trei firme, 
privind punerea pe piață, probabil, în decembrie, a unui vaccin 
a împărțit lumea între optimism exagerat 
Optimismul este manifestat mai ales de cei care au gestionat 
pandemia, adică de clasa politică. Este și normal, deoarece s
constatat că lumea traumatizată de mesajele apocaliptice
confruntată cu efectele unei crize medicale și social
a devenit tot mai refractară la măsurile (ineficiente) introduse. 
Era momentul să se transmită și un mesaj optimism. Cu ochii 
pe sondajele de opinie, politicienii s-au repezit să îmbră
teza că avem un vaccin eficient și că apare „
depărtare”. Același optimism debordant l-am văzut 
de medici, trompete pe sticla televizoarelor, care, după ce ne
prezentat o imagine înfiorătoare a pandemiei, acum 
propovăduiesc vaccinul ca un panaceu pentru Covid
nu știu nimic despre el. 

Cu toate acestea, o asemenea viziune nu este împărtă
număr important de persoane. O parte a medicilor 
populației este reticentă și, mai mult, nu dore
vaccineze. În discuții avute într-un un grup multina
zoom), din care fac parte și persoane cu expertiză în domeniul 
cercetării farmaceutice (de exemplu, un profesor la o facultate 
de farmacie din Elveția, care lucrează în cercetare de 35 de ani 
la o mare companie farmaceutică), am încercat să vedem 
există această reticență. 

Sintetizând, iată câteva elemente: 

– Firmele producătoare ale vaccinului nu au niciun fel de 
experiență si expertiză în acest domeniu. Moderna
start-up, care a profitat de această oportunitate (cererea de 
vaccin). Pfizer/BioNTech și AstraZeneca nu au mai produs 
vaccinuri până-n prezent. Cu alte cuvinte, s-au califi
asta ridică un semn de întrebare. 

– În afara unor comunicate vagi, rezultatele nu au fost supuse 
analizei în lumea științifică. Ni se comunică că este o 
tehnologie de biologie moleculară, utilizată pentru prima oară 
în domeniul producerii vaccinului, dar nu ni se comunică 
efectele secundare, indicațiile/contraindicațiile, iar eficiența 
vaccinului a crescut de la o zi la alta precum aluatul la dospit 
(în decurs de o săptămână de la 85% la 95%). 
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Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae: 
între optimism 

Jurn. Daniel ROXIN – Bucureşti 

În aceste zile, agenda 
publică, paradoxal, nu esta acoperită de campania electorală, ci 

țul făcut de trei firme, 
ță, probabil, în decembrie, a unui vaccin 

optimism exagerat și reticență. 
este manifestat mai ales de cei care au gestionat 

și normal, deoarece s-a 
traumatizată de mesajele apocaliptice și 

și social-economice 
la măsurile (ineficiente) introduse. 

și un mesaj optimism. Cu ochii 
au repezit să îmbrățișeze 

și că apare „o luminiță în 
am văzut și la o serie 

te pe sticla televizoarelor, care, după ce ne-au 
a pandemiei, acum 

propovăduiesc vaccinul ca un panaceu pentru Covid-19, deși 

Cu toate acestea, o asemenea viziune nu este împărtășită de un 
ortant de persoane. O parte a medicilor și a 

nu dorește să se 
un un grup multinațional (pe 

și persoane cu expertiză în domeniul 
exemplu, un profesor la o facultate 

ția, care lucrează în cercetare de 35 de ani 
la o mare companie farmaceutică), am încercat să vedem de ce 

nu au niciun fel de 
Moderna este un 

up, care a profitat de această oportunitate (cererea de 
nu au mai produs 
au calificat rapid și 

rezultatele nu au fost supuse 
științifică. Ni se comunică că este o nouă 

de biologie moleculară, utilizată pentru prima oară 
vaccinului, dar nu ni se comunică 

țiile/contraindicațiile, iar eficiența 
vaccinului a crescut de la o zi la alta precum aluatul la dospit 

– În producerea unui vaccin, există anumite
anumit interval de timp și un anumit număr de voluntari pe care 
se testează. Aceste faze, în primul rând, 
apoi, dozele terapeutice și în final, 
secundare. Calculând la minimum, apare imposibil ca s
parcurse toate fazele într-un interval de 8
că, într-un comunicat, firma „Pfizer” a anun
3 s-au desfășurat concomitent, dar acest lucru nu este 
recomandat, mai ales la un vaccin nou.

– Deoarece este o tehnologie nouă, studiul clinic este un studiu 
de cercetare pe subiecți umani și trebuie să îndeplinească 
anumite cerințe științifice și etice, ceea ce crește timpul de 
elaborare a concluziilor. 

– Este singurul vaccin la care temperatura de păstrare este între 
-78ºC și -80ºC.. S-a comunicat că, dacă nu este păstrat la o 
asemenea temperatură, vaccinul se inactivează. Nu s
se întâmplă dacă un vaccin inactivat este injectat unei persoane. 
Dacă nu ar avea niciun efect, ar fi doar o problemă de eficien
Dar s-ar putea ca, dată fiind tehnologia genetică utilizată cu 
A.R.N.-pur, vaccinul inactivat să producă efecte secundare 
importante. Nu știm dacă acest lucru a fost studiat.

În lume, există patru mari corpora
activitate exclusiv producerea de vaccin. Din momentul apar
pandemiei, acele corporații (cu un personal cu vastă expertiză 
și experiență în domeniu) au anunțat că lucrează la un vaccin. 
Până-n prezent, nu au anunțat punerea pe piață
anti-Covid. Lucrul acesta ține de credibilitate 
aceste firme ar pune pe piață un vaccin insuficient studiat și 
acesta s-ar dovedi ineficient sau cu efecte secundare majore, ar 
intra rapid în faliment. Pentru „Pfizer” sau „AstraZeneca” nu 
există acest risc. Dacă ar da faliment divizia nou înfiin
vaccinuri, ele vor rămâne pe piață prin celelalte produse 
medicamentoase pe care le comercializează. Un lucru, care 
atrage atenția asupra eticii, este faptul că în momentul în care 
„Pfizer” a anunțat noul vaccin și acțiun
un nivel record, „CEO-ul Pfizer” și-a vândut ac

Om de știință băgat la închisoare după 
ce a descoperit că viruși cauzatori de 
moarte ajung în corpul uman prin 

intermediul vaccinurilor

          Dr. Judy Mikovitz, cercetator in biologie moleculara, 
a fost trimisa la închisoare după ce a descoperit ca 
retrovirusi cauzatori de moarte ajung in corpul uman prin 
intermediul vaccinurilor.  

 poveste adevărata, tulburatoare, publicata mai intai in 
Natural News, in care dr. Mikovi
retrovirusi cauzatori de moarte au fost introdu

corpurile a 25 milioane de americani prin intermediul 
vaccinurilor”. 

O
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În producerea unui vaccin, există anumite faze,care au un 
și un anumit număr de voluntari pe care 

se testează. Aceste faze, în primul rând, evaluează toxicitatea, 
și în final, eficiența și efectele 

. Calculând la minimum, apare imposibil ca să fie 
un interval de 8-9 luni. Este adevărat 

a anunțat că faza 2 și faza 
dar acest lucru nu este 

recomandat, mai ales la un vaccin nou. 

ogie nouă, studiul clinic este un studiu 
ți umani și trebuie să îndeplinească 

țe științifice și etice, ceea ce crește timpul de 

la care temperatura de păstrare este între 
a comunicat că, dacă nu este păstrat la o 

asemenea temperatură, vaccinul se inactivează. Nu s-a spus ce 
se întâmplă dacă un vaccin inactivat este injectat unei persoane. 
Dacă nu ar avea niciun efect, ar fi doar o problemă de eficiență. 

ar putea ca, dată fiind tehnologia genetică utilizată cu 
vaccinul inactivat să producă efecte secundare 

știm dacă acest lucru a fost studiat. 

patru mari corporații, care au obiect de 
erea de vaccin. Din momentul aparției 
ții (cu un personal cu vastă expertiză 

și experiență în domeniu) au anunțat că lucrează la un vaccin. 
țat punerea pe piață a unui vaccin 

de credibilitate și încredere: dacă 
ță un vaccin insuficient studiat și 

ar dovedi ineficient sau cu efecte secundare majore, ar 
intra rapid în faliment. Pentru „Pfizer” sau „AstraZeneca” nu 

faliment divizia nou înființată de 
ță prin celelalte produse 

medicamentoase pe care le comercializează. Un lucru, care 
, este faptul că în momentul în care 

țat noul vaccin și acțiunile la bursă au crescut la 
a vândut acțiunile. 

știință băgat la închisoare după 
și cauzatori de 

moarte ajung în corpul uman prin 
intermediul vaccinurilor 

or in biologie moleculara, 
a fost trimisa la închisoare după ce a descoperit ca 
retrovirusi cauzatori de moarte ajung in corpul uman prin 

poveste adevărata, tulburatoare, publicata mai intai in 
Natural News, in care dr. Mikovitz a gasit dovada “ca 
retrovirusi cauzatori de moarte au fost introduși in 

corpurile a 25 milioane de americani prin intermediul 
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Mikovitz a lucrat cu retrovirusi umani si s-a concentrat pe 
cercetări in imunoterapie si SIDA. In 2009 a facut 
domeniul bolilor neurologice, incluzând autismul, ocazie cu 
care a descoperit ca multi dintre pacienti aveau probleme 
medicale serioase precum cancerul, probleme neuromotorii si 
sindromul oboselii cornice. 

Collective-evolution.com consemnează: 

Ea (Dr. Mikovitz) credea ca un virus este cauza acestor stări 
anormale de sănătate si prin cercetările efectuate a izolat viru
care s-au dovedit a proveni de la șoareci. 

“Se asemăna cu un virus, “mirosea” ca un virus, era un 
retrovirus, pentru ca acestia sunt tipurile de virusi care distrug 
sistemul imunitar. In anii ’90 multi cercetatori au izolat 
retrovirusi de la pacienti, dar guvernul a spus ca sunt 
“contaminanți” care in fapt nu exista si nu au nimic in comun 
cu boala. Astfel, noi am izolat o noua familie de virusi care 
erau denumiti “xenotropie leukemia virus-
Asadar, acesti viruși erau “murine leukemia viruses” care se 
gasesc la soareci. In urma cu doi ani am trimis si s
un articol referitor la aceasta descoperire, in rev
din 8 octombrie 2009, una din cele mai bune publicatii de 
stiinta din lume. Un astfel de articol ar fi asigurat cariera 
oricarui cercetător, insa in cazul meu a dus la distrugerea vietii 
mele ca om de știință, asa cum o aveam pana atunci.”

Virus transmis prin vaccinuri 

Publicarea descoperirii doctorului Mikovitz nu a înfuriat 
imediat industria farmaceutica. Insa, cand dupa doi ani, intr
alt articol s-a facut legatura dintre vaccinuri si acest virus nou, 
rezultatele cercetarii doctorului Mikovitz au devenit prea 
periculoase pentru “Statul paralel” . 

Iata cum explica dr. Mikovitz intr-un video 

“In 2011, un alt cercetator al bolii SIDA, a scris un articol si s
publicat in revista “Frontiers in Microbiology”, articol care m
costat enorm pe mine. N-am stiut de intentia acestuia de a scrie 
acest articol in care sa arate ca, cel mai probabil, acesti “murine 
leukemia virus-related viruses” ajung in corpul uman prin 
intermediul vaccinurilor. 

Asadar, cand am început vaccinarea populatiei? In anii
antipolio, cand pentru a obtine virusi atenuati, mai putin 
patogenici, mai putin toxici, ii treceam prin creierul soarecilor, 
insa, cei ce lucrau cu acesti virusi, oameni de stiinta angajati ai 
Institutului National al Cancerului, recunoșteau ca at
tesut uman intra in contact cu tesut de soareci, exista 
posibilitatea ca un vaccin sa se contamineze cu un virus 
“adormit” care nu afecteaza șoarecii, insa omoara omul sau ii 
cauzeaza probleme serioase de sanatate.” 

Nu mult dupa publicarea articolului, “Statul paralel” a 
concluziona ca este un pericol pentru industria vaccinurilor si 
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a concentrat pe 
cercetări in imunoterapie si SIDA. In 2009 a facut cercetari in 
domeniul bolilor neurologice, incluzând autismul, ocazie cu 
care a descoperit ca multi dintre pacienti aveau probleme 
medicale serioase precum cancerul, probleme neuromotorii si 

Ea (Dr. Mikovitz) credea ca un virus este cauza acestor stări 
anormale de sănătate si prin cercetările efectuate a izolat virușii 

“Se asemăna cu un virus, “mirosea” ca un virus, era un 
ia sunt tipurile de virusi care distrug 

sistemul imunitar. In anii ’90 multi cercetatori au izolat 
retrovirusi de la pacienti, dar guvernul a spus ca sunt 

ți” care in fapt nu exista si nu au nimic in comun 
familie de virusi care 

-related virus”. 
și erau “murine leukemia viruses” care se 

In urma cu doi ani am trimis si s-a publicat 
un articol referitor la aceasta descoperire, in revista “Science” 
din 8 octombrie 2009, una din cele mai bune publicatii de 
stiinta din lume. Un astfel de articol ar fi asigurat cariera 
oricarui cercetător, insa in cazul meu a dus la distrugerea vietii 

știință, asa cum o aveam pana atunci.” 

Publicarea descoperirii doctorului Mikovitz nu a înfuriat 
imediat industria farmaceutica. Insa, cand dupa doi ani, intr-un 

a facut legatura dintre vaccinuri si acest virus nou, 
ikovitz au devenit prea 

“In 2011, un alt cercetator al bolii SIDA, a scris un articol si s-a 
publicat in revista “Frontiers in Microbiology”, articol care m-a 

am stiut de intentia acestuia de a scrie 
acest articol in care sa arate ca, cel mai probabil, acesti “murine 

related viruses” ajung in corpul uman prin 

Asadar, cand am început vaccinarea populatiei? In anii ’30 cu 
antipolio, cand pentru a obtine virusi atenuati, mai putin 
patogenici, mai putin toxici, ii treceam prin creierul soarecilor, 
insa, cei ce lucrau cu acesti virusi, oameni de stiinta angajati ai 

șteau ca atunci cand 
tesut uman intra in contact cu tesut de soareci, exista 
posibilitatea ca un vaccin sa se contamineze cu un virus 

șoarecii, insa omoara omul sau ii 

lului, “Statul paralel” a 
concluziona ca este un pericol pentru industria vaccinurilor si 

si-a pus in mișcare puternicele mecanisme specializate pe 
minciuna, mușamalizare, înșelăciune: 

“Am fost concediata, trimisa la închisoare fara motiv, fara a fi 
audiata, lipsita de orice drept civil, pur si simplu am fost 
înșfăcata din casa si încătușata pe data de 18 noiembrie 2011. 
Am refuzat sa anunt public ca rezultatele cercetării ar fi 
incorecte, sa spun ca a fost o eroare in cercetare, avem 
rezultatele cercetării, le-am aratat, le-am prezentat tot, doar am 
refuzat sa neg public rezultatele muncii mele.

Mi-au recomandat sa spun tuturor ca a fost o farsa si astfel voi 
fi libera sa ma intorc acasa, altfel ma vor distruge. Si m
distrus!” Dr. Mikovitz a fost arestata fara mandat de arestare si 
tinuta in arest timp de cinci zile, fara posibilitatea de a iesi pe 
cautiune, primind apoi o pedeapsa de 4 ani, perioada in care nu 
mai avea voie sa iasa public cu rezultatele cercetarilor ei. 
Cariera i-a fost distrusa. Povestea ei este cuprinsa in cartea 
“Calamitate: Un om de stiinta face cercetări in căutarea 
adevarului despre retrovirusii umani si sindromul oboselii 
cornice, autism si alte boli”. 

In mod ironic, FDA (Agentia Federala a Medicamentului din 
Statele unite) a aprobat acum un protocol pentru testarea si 
detectarea retrovirusilor din rezervele de sange ale statelor 
unite, care valoreaza milioane de dolari, bazat in mare parte pe 
cercetarile doctorului Mikovitz, dar este sub conducerea Big 
Pharma. 

Danemarca: Legea pent
forțată a fost abandonată, după proteste 

publice 

       „Legea epidemiei” i-ar fi conferit guvernului danez 
puterea de a adopta măsuri obligatorii de carantină, 
împotriva oricui este infectat cu o boală periculoasă, dar a 
fost partea despre vaccinări care a provocat cea mai mare 
revoltă. 

utoritatea daneză pentru sănătate ar putea defini grupuri 
de persoane care trebuie vaccinate pentru a izola 
elimina o boală periculoasă”, relatează publica

Local. 

„Oamenii care refuză cele de mai sus pot 
fie constrânși [la vaccinare] prin forță fizică, cu ajutorul 
poliției.” 

A
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“Am fost concediata, trimisa la închisoare fara motiv, fara a fi 
a, lipsita de orice drept civil, pur si simplu am fost 

șfăcata din casa si încătușata pe data de 18 noiembrie 2011. 
Am refuzat sa anunt public ca rezultatele cercetării ar fi 
incorecte, sa spun ca a fost o eroare in cercetare, avem 

am prezentat tot, doar am 
refuzat sa neg public rezultatele muncii mele. 

au recomandat sa spun tuturor ca a fost o farsa si astfel voi 
fi libera sa ma intorc acasa, altfel ma vor distruge. Si m-au 

a fara mandat de arestare si 
tinuta in arest timp de cinci zile, fara posibilitatea de a iesi pe 
cautiune, primind apoi o pedeapsa de 4 ani, perioada in care nu 
mai avea voie sa iasa public cu rezultatele cercetarilor ei. 

a ei este cuprinsa in cartea 
“Calamitate: Un om de stiinta face cercetări in căutarea 
adevarului despre retrovirusii umani si sindromul oboselii 

In mod ironic, FDA (Agentia Federala a Medicamentului din 
at acum un protocol pentru testarea si 

detectarea retrovirusilor din rezervele de sange ale statelor 
unite, care valoreaza milioane de dolari, bazat in mare parte pe 
cercetarile doctorului Mikovitz, dar este sub conducerea Big 

Danemarca: Legea pentru vaccinare 
țată a fost abandonată, după proteste 

 

 

ar fi conferit guvernului danez 
puterea de a adopta măsuri obligatorii de carantină, 
împotriva oricui este infectat cu o boală periculoasă, dar a 

vaccinări care a provocat cea mai mare 

utoritatea daneză pentru sănătate ar putea defini grupuri 
de persoane care trebuie vaccinate pentru a izola și 
elimina o boală periculoasă”, relatează publicația The 

sus pot – în unele situații – să 
și [la vaccinare] prin forță fizică, cu ajutorul 
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Cu toate acestea, după nouă zile consecutive de proteste 
împotriva noii legi, aceasta a fost abandonată. 

Cu un vaccin împotriva coronavirusului disponibil în curând, 
guvernele din întreaga lume se gândesc la ce măsuri punitive 
trebuie aplicate împotriva celor care refuză vaccinarea.

S-au făcut publice efectele adverse ale 
vaccinului anti covid19, sunt 22 iar 

„decesul” este pe listă 

         Un document FDA (Food and Drug Administration), 
adică Administraţia Alimentelor şi Medicamentelor din 
Statele Unite, admite că vaccinul anti covid19 poate avea 22 
de efecte secundare, inclusiv moartea. 

oate medicamentele au efecte secundare, inclusiv banala 
aspirină, dar ideea este dacă beneficiile întrec posibilele 
efecte secundare. Virusul SARS–CoV–2 are o mortalitate 

undeva în jurul a 1% , dar în realitate mortalitatea este mult mai 
mică dacă ţinem cont că multe persoane au căpătat imunitate 
fără să aibă nici un simptom (fără să fie luate în evidenţă). În 
aceste condiţii, cele 22 de efecte secundare par a întrece cu 
mult toate beneficiile potenţiale ale vaccinului. 

Mai multe dintre aceste efecte duc la apariţia unor afecţiuni 
care vor îngreuna sistemul sanitar şi aşa dat peste cap de 
covid19, printre acestea găsim: sindromul Guillain Barre, boli 
autoimune sau infecţii miocardice. 

Date din studiul FDA despre vaccinul anti covid19

O reuniune a comitetului consultativ al Administra
Alimente și Medicamente din SUA (U.S. Food & Drug 
Administration advisory committee) intitulată „
produse biologice conexe” (Vaccines and Related Biological 
Products), postată online pe 22 octombrie 2020, a prezentat 
date despre viitorul vaccin anti covid19. 

Printre altele, în cadrul reuniunii a fost făcută publică o 
prezentare în PowerPoint cu 27 de diapozitive alcătuită de 
către: doctorul Steve Anderson director MPP, Office of 
Biostatistics & Epidemiology, Center for Biologics Evaluation 
and Research (CBER). Diapozitivul 16 al prezentării sale a 
inclus o „Listă de lucru” a „posibilelor efecte adverse
cu lansarea iminentă a vaccinurilor anti COVID
supravegherii de siguranța a FDA.  

A se vedea: Prezentarea FDA – AICI 

Lista include decesul, precum și alte 21 de afecțiuni (dintre care 
majoritatea sunt probabile a afecta pacientul pe via
sunt asociate vaccinurilor în lucru anti COVID-19. 

T
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Cu toate acestea, după nouă zile consecutive de proteste 

nibil în curând, 
guvernele din întreaga lume se gândesc la ce măsuri punitive 
trebuie aplicate împotriva celor care refuză vaccinarea. 

au făcut publice efectele adverse ale 
vaccinului anti covid19, sunt 22 iar 

 

FDA (Food and Drug Administration), 
adică Administraţia Alimentelor şi Medicamentelor din 
Statele Unite, admite că vaccinul anti covid19 poate avea 22 

oate medicamentele au efecte secundare, inclusiv banala 
ă, dar ideea este dacă beneficiile întrec posibilele 

are o mortalitate 
undeva în jurul a 1% , dar în realitate mortalitatea este mult mai 
mică dacă ţinem cont că multe persoane au căpătat imunitate 

simptom (fără să fie luate în evidenţă). În 
aceste condiţii, cele 22 de efecte secundare par a întrece cu 

Mai multe dintre aceste efecte duc la apariţia unor afecţiuni 
aşa dat peste cap de 

covid19, printre acestea găsim: sindromul Guillain Barre, boli 

Date din studiul FDA despre vaccinul anti covid19 

O reuniune a comitetului consultativ al Administrației pentru 
in SUA (U.S. Food & Drug 

Administration advisory committee) intitulată „Vaccinuri și 
e” (Vaccines and Related Biological 

Products), postată online pe 22 octombrie 2020, a prezentat 

tele, în cadrul reuniunii a fost făcută publică o 
prezentare în PowerPoint cu 27 de diapozitive alcătuită de 
către: doctorul Steve Anderson director MPP, Office of 
Biostatistics & Epidemiology, Center for Biologics Evaluation 

vul 16 al prezentării sale a 
posibilelor efecte adverse” asociată 

cu lansarea iminentă a vaccinurilor anti COVID-19 supuse 

și alte 21 de afecțiuni (dintre care 
majoritatea sunt probabile a afecta pacientul pe viață), toate 

19.  

Răsturnare de situație – nu mai vorbim de conspira

Implicațiile acestei prezentări sunt colosale şi extrem de 
îngrijorătoare. Personalul FDA, un organism prestigios creat in 
1906, este conștient de posibilele efecte secundare chiar letale 
ale vaccinurilor anti COVID-19. Mai mult, aceştia se pregătesc 
în avans pentru a fi atenţi şi a monitoriza astfel de rezultate 
adverse prin „supraviețuirea post-comercializare”. 

Această abordare încalcă principiul precau
o intervenție medicală să fie dovedită sigură înainte de a fi 
lansată pe piață. Sub nici o formă legislaţia statelor occidentale 
nu permite efectuarea de teste în masă pe populaţie.

Dacă se știe în prealabil că produsul poate provoca efecte 
adverse, în special moartea, și este eliberat în continuare fără ca 
publicul să fie pe deplin informat cu privire la riscurile 
asociate, aceasta constituie o încălcare flagrantă a principiilor 
etice medicale stabilite prin codul de la Nürnberg. 

Se încalcă cele mai elementare drepturi ale omului, începând cu 
dreptul la viaţă şi încheind cu interdicţia aplicării de tratamente 
inumane. 

Efectele secundare posibile ale vaccinului anti covid19:
– Sindromul Guillain-Barré,  
– Encefalomielita diseminată acută,  
– Mielite transversă,  
– Encefalită / mielita simpla / encefalomielita / meningoencefalita / me
encepholapathy,  
– Convulsii / crize,  
– Accident vascular cerebral,  
– Narcolepsie și cataplexie,  
– Anafilaxiei,  
– Infarct miocardic acut,  
– Miocardita / pericardita,  
– Boli autoimune,  
– Decese.  
– Rezultatele nedorite in evoluția sarcinii la femeile însărcinate,
– Alte boli demielinizante acute;  
– Reacții alergice non-anafilactice;  
– Trombocitopenie;  
– Coagulare intravasculară diseminată;  
– Tromboembolism venos;  
– Artrită și artralgie / dureri articulare;  
– Boala Kawasaki;  
– Sindromul inflamator multisistem la copii;  
– Boala dependentei crescute de anticorpi (ADE )

SURSE: 
# FDA, Situl oficial Studii 
Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee October 22, 
2020 
# FDA prezentarea – pdf – pt descarcat 
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etice medicale stabilite prin codul de la Nürnberg.  

Se încalcă cele mai elementare drepturi ale omului, începând cu 
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Efectele secundare posibile ale vaccinului anti covid19: 

Encefalită / mielita simpla / encefalomielita / meningoencefalita / meningită / 

la femeile însărcinate, 

Boala dependentei crescute de anticorpi (ADE ) 

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee October 22, 
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PDF – Prezentarea FDA, Vaccin Cocid19 

Efecte adverse| Patru pacienți au dezvoltat 
paralizie facială după ce au primit 

vaccinul Pfizer 

       Patru voluntari vaccinați cu produsul Pfizer / 
BioNTech au dezvoltat o formă de paralizie facială 
paralizia lui Bell. Agenția Americană a Medicamentului 
(FDA) a dezvăluit într-un comunicat efectele secundare 
grave.  

ficialii FDA susțin că reacția nu fost cauzată de vaccin, 
cel mai probabil, dar îndrumă Pfizer să monitorizeze 
îndeaproape procesul de vaccinare. 

Paralizia lui Bell poate surveni în orice moment, fără o cauză 
clară, dar infecțiile respiratorii sunt considerate un factor de 
risc. 

FDA susține că nu există o legătură concretă între vaccin și 
respectiva formă de paralizie, dar recomandă medicilor să 
monitorizeze cu mare atenție evoluția, scrie  

În cazul unuia dintre pacienți, reacția a survenit la trei zile de la 
vaccinare și a dispărut după alte zece. În celelalte cazuri, 
efectele adverse au apărut după 9, 37, respectiv 48 de zile după 
vaccinarea împotriva SARS-Cov-2. Fiecare s-a recuperat după 
10 – 21 de zile. 

Paralizia lui Bell apare brusc și arată alarmant, ca un accident 
vascular cerebral. Majoritatea bolnavilor observă că o parte a 
feței lor începe să cadă, iar mușchii devin slabi.
ambele părți ale feței pot deveni temporar paralizate.

Neurolog renumit: Măștile sunt o crimă 
împotriva umanității și un abuz asupra 

copiilor 

Dr. Margarite Griesz

 

         Este neurolog și neurofiziolog cu doctorat în 
farmacologie, cu interes special în neurotoxicolog
medicină de mediu, neuroregenerație și neuroplasticitate

O
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ți au dezvoltat 
paralizie facială după ce au primit 

ți cu produsul Pfizer / 
BioNTech au dezvoltat o formă de paralizie facială – 

icană a Medicamentului 
un comunicat efectele secundare 

țin că reacția nu fost cauzată de vaccin, 
cel mai probabil, dar îndrumă Pfizer să monitorizeze 

te surveni în orice moment, fără o cauză 
țiile respiratorii sunt considerate un factor de 

ține că nu există o legătură concretă între vaccin și 
respectiva formă de paralizie, dar recomandă medicilor să 

ți, reacția a survenit la trei zile de la 
și a dispărut după alte zece. În celelalte cazuri, 

efectele adverse au apărut după 9, 37, respectiv 48 de zile după 
a recuperat după 

și arată alarmant, ca un accident 
vascular cerebral. Majoritatea bolnavilor observă că o parte a 

ței lor începe să cadă, iar mușchii devin slabi. În cazuri rare, 
pot deveni temporar paralizate. 

știle sunt o crimă 
ții și un abuz asupra 

Dr. Margarite Griesz-Brisson 

 

și neurofiziolog cu doctorat în 
farmacologie, cu interes special în neurotoxicologie, 

ție și neuroplasticitate.  

ată ce spune ea despre măști și efectele acestora asupra 
creierului nostru: 

„Respirarea aerului nostru expirat va crea fără îndoială o 
deficiență de oxigen și o intoxicație cu dioxid de carb
că creierul uman este foarte sensibil la lipsa de oxigen.
celule nervoase, de exemplu, în hipocamp, care nu pot 
supraviețui mai mult de 3 minute fără oxigen.
acute sunt dureri de cap, somnolență, amețeli, probleme de 
concentrare, încetinirea timpului de reac
sistemului cognitiv. 

Cu toate acestea, atunci când aveți lipsă cronică de oxigen, 
toate aceste simptome dispar, pentru că vă obi
eficiența dvs. este afectată și insuficiența de oxigen din creier 
continuă să progreseze. 

Știm că bolile neurodegenerative progresează în timp, de la 
ani la decenii, pentru a se dezvolta
numărul de telefon, deteriorarea creierului tău a început 
deja acum 20 sau 30 de ani. 

În timp ce vă gândiți că v-ați obișnuit să vă purtați masca și să 
respirați propriul aer expirat, procesele degenerative din creier 
se amplifică pe măsură ce lipsa de oxigen continuă.

A doua problemă este că celulele nervoase din creier nu sunt 
capabile să se dividă normal. Deci, în c
noastre vor permite renunțarea la măști și revenirea la o 
respirație liberă, celulele nervoase pierdute nu vor mai fi 
regenerate. Ce a dispărut, a dispărut. 

[..] Nu port mască, am nevoie de creierul meu pentru a 
gândi. Vreau să am un cap clar când mă ocup de pacien
și să nu fiu într-o anestezie indusă de dioxid de carbon.

[..] Nu există nicio impunere fondată medical pentru 
faciale, deoarece privarea de oxigen este periculoasă pentru 
fiecare creier . Trebuie să fie decizia liberă a fiecărei fiin
umane, dacă vrea să poarte o mască, care este oricum absolut 
ineficientă pentru a proteja de un virus.

Pentru copii și adolescenți, măștile sunt un rău 
absolut . Copiii și adolescenții au un sistem imunitar extrem de 
activ și adaptativ și au nevoie de o interacțiune constantă cu 
microbiomul Pământului. Creierul lor este, de asemenea, 
incredibil de activ, deoarece are atât de multe de 
învățat. Creierul copilului sau creierul tinerilor este însetat de 
oxigen. Cu cât organul este mai activ din punct de vedere 
metabolic, cu atât este nevoie de mai mult oxigen.
adolescenți fiecare organ este activ din punct de vedere 
metabolic. 

Privarea creierului unui copil sau a unui adolescent de oxigen 
sau restricționarea acestuia în orice mod nu este doar 
periculoasă pentru sănătatea lor, ci este absolut 
criminală. Deficitul de oxigen inhibă dezvoltarea creierului, iar 
daunele care au avut loc NU POT fi inversate.

I
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că creierul uman este foarte sensibil la lipsa de oxigen. Există 
celule nervoase, de exemplu, în hipocamp, care nu pot 

țui mai mult de 3 minute fără oxigen. Simptomele 
ță, amețeli, probleme de 

încetinirea timpului de reacție – reacții ale 

ți lipsă cronică de oxigen, 
toate aceste simptome dispar, pentru că vă obișnuiți. Dar 

ța dvs. este afectată și insuficiența de oxigen din creier 

bolile neurodegenerative progresează în timp, de la 
ani la decenii, pentru a se dezvolta . Dacă astăzi îți uiți 
numărul de telefon, deteriorarea creierului tău a început 

șnuit să vă purtați masca și să 
ți propriul aer expirat, procesele degenerative din creier 

se amplifică pe măsură ce lipsa de oxigen continuă. 

A doua problemă este că celulele nervoase din creier nu sunt 
Deci, în cazul în care guvernele 

țarea la măști și revenirea la o 
ție liberă, celulele nervoase pierdute nu vor mai fi 

[..] Nu port mască, am nevoie de creierul meu pentru a 
cap clar când mă ocup de pacienții mei 

o anestezie indusă de dioxid de carbon. 

[..] Nu există nicio impunere fondată medical pentru măștile 
faciale, deoarece privarea de oxigen este periculoasă pentru 

zia liberă a fiecărei ființe 
umane, dacă vrea să poarte o mască, care este oricum absolut 
ineficientă pentru a proteja de un virus. 

și adolescenți, măștile sunt un rău 
și adolescenții au un sistem imunitar extrem de 

și au nevoie de o interacțiune constantă cu 
Creierul lor este, de asemenea, 

incredibil de activ, deoarece are atât de multe de 
Creierul copilului sau creierul tinerilor este însetat de 

ai activ din punct de vedere 
metabolic, cu atât este nevoie de mai mult oxigen. La copii și 

ți fiecare organ este activ din punct de vedere 

Privarea creierului unui copil sau a unui adolescent de oxigen 
rice mod nu este doar 

periculoasă pentru sănătatea lor, ci este absolut 
Deficitul de oxigen inhibă dezvoltarea creierului, iar 

daunele care au avut loc NU POT fi inversate. 
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Copilul are nevoie de creier pentru a învăța, iar creierul are 
nevoie de oxigen pentru a funcționa. Nu avem nevoie de un 
studiu clinic pentru asta. Aceasta este fiziologie simplă, 
incontestabilă. Deficitul de oxigen indus în mod inten
un pericol absolut deliberat pentru sănătate și o contraindicație 
medicală absolută. 

O contraindicație medicală absolută în medicină înseamnă că 
acest medicament, această terapie, această metodă sau măsură 
nu trebuie utilizate – nu este permis să fie utilizată.
constrânge o întreagă populație să folosească forțat o 
contraindicație medicală absolută, trebuie să existe motive certe 
și serioase pentru aceasta, iar motivele trebuie prezentate 
organelor interdisciplinare și independente competente pentru a 
fi verificate și autorizate. 

Când peste zece ani, demența va crește exponenți
generațiile mai tinere care nu și-au putut atinge poten
dat de Dumnezeu, nu va ajuta să spui „nu am avut nevoie 
de măști”. 

[..] Cum pot un veterinar, un distribuitor de software, un om de 
afaceri, un producător de mașini electrice și un fizicia
decidă cu privire la chestiuni legate de sănătatea întregii 
populații? Vă rog dragi colegi, trebuie să ne trezim cu to

Știu cât de dăunătoare este depravarea oxigenului pentru creier, 
cardiologul o știe pentru inimă, pneumologul o știe pentru 
plămâni. Privarea de oxigen dăunează fiecărui organ.

Unde sunt departamentele noastre de sănătate, asigurările 
noastre de sănătate, asociațiile noastre medicale?
datoria lor să fie vehement împotriva blocării și să o oprească 
de la bun început. 

De ce consiliile medicale dau pedepse medicilor care acordă 
scutiri oamenilor? Persoana sau medicul trebuie să demonstreze 
serios că depravarea oxigenului dăunează oamenilor?
medicamente reprezintă medicii și asociațiile noastre medicale?

Cine este responsabil pentru această crimă? Cei care vor să o 
aplice? Cei care l-au lăsat să se întâmple și să se joace, sau cei 
care nu o împiedică? [..] Nu este vorba de măști, nu este vorba 
de viruși, cu siguranță nu, este vorba de sănătatea ta.
despre mult mai mult. Nu particip. Nu mi-e frica.

[..] Puteți observa, deja ne iau aerul pentru a respira

Imperativul orei este responsabilitatea personală.

Noi suntem responsabili pentru ceea ce gândim, nu mass
media. Noi suntem responsabili pentru ceea ce facem, nu 
superiorii noștri. Noi suntem responsabili pentru sănătatea 
noastră, nu Organizația Mondială a Sănătății. Și noi suntem 
responsabili pentru ceea ce se întâmplă în țara noastră, nu 
guvernu ”. 
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ța, iar creierul are 
Nu avem nevoie de un 

Aceasta este fiziologie simplă, 
Deficitul de oxigen indus în mod intenționat este 

și o contraindicație 

ție medicală absolută în medicină înseamnă că 
acest medicament, această terapie, această metodă sau măsură 

nu este permis să fie utilizată. Pentru a 
ție să folosească forțat o 

ție medicală absolută, trebuie să existe motive certe 
și serioase pentru aceasta, iar motivele trebuie prezentate 

și independente competente pentru a 

ța va crește exponențial și 
au putut atinge potențialul 

dat de Dumnezeu, nu va ajuta să spui „nu am avut nevoie 

[..] Cum pot un veterinar, un distribuitor de software, un om de 
șini electrice și un fizician să 

decidă cu privire la chestiuni legate de sănătatea întregii 
Vă rog dragi colegi, trebuie să ne trezim cu toții. 

Știu cât de dăunătoare este depravarea oxigenului pentru creier, 
știe pentru inimă, pneumologul o știe pentru 

Privarea de oxigen dăunează fiecărui organ. 

Unde sunt departamentele noastre de sănătate, asigurările 
țiile noastre medicale? Ar fi fost 

și să o oprească 

e consiliile medicale dau pedepse medicilor care acordă 
Persoana sau medicul trebuie să demonstreze 

serios că depravarea oxigenului dăunează oamenilor? Ce 
și asociațiile noastre medicale? 

Cei care vor să o 
și să se joace, sau cei 

ști, nu este vorba 
și, cu siguranță nu, este vorba de sănătatea ta. Este vorba 

e frica. 

ți observa, deja ne iau aerul pentru a respira. 

Imperativul orei este responsabilitatea personală. 

Noi suntem responsabili pentru ceea ce gândim, nu mass-
media. Noi suntem responsabili pentru ceea ce facem, nu 

ștri. Noi suntem responsabili pentru sănătatea 
ția Mondială a Sănătății. Și noi suntem 

țara noastră, nu 

 

Măștile ne transformă în robi obedienți

          În numele Covid, Statul ne-a intrat în fiecare ungher 
al existenței noastre.  

 intervenit între soți și soții aflați la sfârșitul vieții lor. 
Le-a interzis bătrânilor să-și îmbrățișeze nepoții. Ne
interzis nunțile și înmormântările, a închis biseric

redus la tăcere muzica monahală a stranelor din catedrale 
împiedicat închinarea liberă la Dumnezeu pentru prima dată în 
800 de ani. De asemenea, ne-a interzis întâlnirile publice, cu 
excepția cazului în care suntem de stânga.

Ne-a ordonat să stăm acasă, ne-a mustrat 
pentru că ne bronzam, mergeam în drume
pentru că ne plimbam în grădinile din fa

A forțat milioane de oameni să nu mai lucreze, a subminat 
educația unui număr indefinit de tineri și a de
angajatorul nostru în cea mai mare lovitură de stat încercată 
vreodată de non-comuniști. 

Vom descoperi curând că a nenorocit de asemenea o economie 
deja șubredă și ne-a lipsit pe mulți de slujbe și afaceri pe care le 
credeam sigure. În curând ne va confisca economiile prin taxe 
și inflație pentru a plăti dezastrul pe care l

Apoi ne-a spus ce să purtăm. Și ceea ce vrea să purtăm este o 
botniță de cârpă udă, un șervet pe față care îl transformă pe un 
om normal într-un umil supus, fără glas, care doar murmură.

Și pare că are succes. Este ceva cu care britanicii moderni nu se 
obișnuiesc?! Consumul de măști al britanicilor este acum atât 
de ridicat încât peste șase luni vor apărea articole cu delfini și 
balene care înoată într-un ocean de
milioanelor de litri de dezinfectant și care înghit ghemotoace 
solide de măști folosite. Aceste obiecte par să fi devenit noile 
pungi de plastic. De ce are loc această nebunie?

Vă dau un indiciu. Pe 12 iulie, Deborah Cohen, corespo
medical al BBC 2 Newsnight, a dezvăluit ceva extraordinar. 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a inversat 
recomandarea sa cu privire la folosirea mă

A
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pentru că ne bronzam, mergeam în drumeții montane sau chiar 
pentru că ne plimbam în grădinile din fața casei. 

țat milioane de oameni să nu mai lucreze, a subminat 
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angajatorul nostru în cea mai mare lovitură de stat încercată 
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Și ceea ce vrea să purtăm este o 
ță de cârpă udă, un șervet pe față care îl transformă pe un 

glas, care doar murmură. 

Și pare că are succes. Este ceva cu care britanicii moderni nu se 
șnuiesc?! Consumul de măști al britanicilor este acum atât 

șase luni vor apărea articole cu delfini și 
un ocean devenit lipicios din cauza 

și care înghit ghemotoace 
ști folosite. Aceste obiecte par să fi devenit noile 

pungi de plastic. De ce are loc această nebunie? 

Vă dau un indiciu. Pe 12 iulie, Deborah Cohen, corespondentul 
, a dezvăluit ceva extraordinar. 

ția Mondială a Sănătății (OMS) a inversat 
recomandarea sa cu privire la folosirea măștilor de la „nu le 
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purtați” la „purtați-le”. Informația esențială era aceea că 
motivul nu l-a reprezentat informația științifică – dovezile nu 
susțin purtarea măștilor – ci din cauza lobbyului politic. 

Jurnalista a scris pe Twitter: „ni s-a comunicat prin diferite 
surse că în comisia OMS nu au existat dovezi care să susțină 
purtarea măștilor, dar totuși le-au recomandat din cauza 
lobbyului politic”. BBC a întrebat OMS cu privire la acest 
aspect, iar organizația nu a negat știrea. 

OMS susținea în martie: „În prezent nu există dovezi că 
purtarea măștilor (fie ele medicale sau de altă natură) de către 
persoanele sănătoase în comunitatea mai largă, inclusiv 
purtarea universală a măștilor, pot proteja de infecția contra 
virusurilor respiratorii, inclusiv Covid-19”. 

Postul american de televiziune CNN relata pe 31 martie că 
Mike Ryan, directorul executiv al programului de urgențe 
medicale al OMS, a afirmat într-o conferință la Geneva: „Nu 
există nicio dovadă specifică care să arate că purtarea 
măștilor are vreun beneficiu potențial. În fapt, există anumite 
dovezi care sugerează opusul, atunci când masca nu este 
purtată cum este necesar sau nu este aşezată adecvat.” 

În urmă cu câteva luni, OMS și-a schimbat recomandarea și a 
spus că „sfătuiește guvernele să încurajeze publicul general să 
poarte măști unde există transmisie pe scară largă iar 
distanțarea fizică este dificilă, cum este cazul în transportul 
public, în magazine sau în alte locuri închise și aglomerate”. 

Nu în urmă cu mult timp, principalul responsabil de sănătatea 
publică din Anglia, Christ Whitty, a declarat că purtarea 
măștilor nu poate face mai nimic pentru a stopa epidemia. În 
opinia prof. Whitty, dacă cineva este infectat și poartă mască, 
asta ar putea reduce riscul de a da mai departe infecția, însă 
purtarea măștii nu are aproape niciun efect pentru a reduce 
riscul de a contracta boala. 

„Când vine vorba de a purta masca, recomandarea noastră 
este clară: dacă nu ai infecția, purtarea măștii nu reduce riscul 
sub nicio formă. Așadar nu recomandăm aceasta.” 

De asemenea, Autoritatea pentru Standarde în Publicitate a 
interzis în martie reclamele pentru măști a două companii 
deoarece susținea că erau „înșelătoare, iresponsabile și cel mai 
probabil cauzau frică fără un motiv justificabil”. 

Tot pe atunci, Dr. Jenny Harries, adjunctul pentru Sănătate, a 
avertizat că oamenii s-ar putea să fie mai expuși la Covid prin 
purtarea măștilor. Măștile ar putea „în fapt să capteze virusul” 
iar persoana care o poartă să-l respire. „Pentru oamenii 
obișnuiți care merg pe stradă, nu este o idee bună”, a afirmat 
ea. 

Pe 3 aprilie, celălalt adjunct al Sănătății, profesorul Jonathan 
Van-Tam a afirmat că nu crede că oamenii sănătoși care poartă 
măști ar putea reduce răspândirea bolii în Marea Britanie. 

Era adevărat atunci și încă este adevărat. Dovezile sunt într-
adevăr slabe. Există o mulțime de studii care arată că 
argumentul în favoarea măștilor este slab, în special un studiu 
realizat pentru stomatologi, în urmă cu patru ani, și care a 
dispărut pe nesimțite de pe internet după ce oponenții măștilor 
au început să-l citeze. 

Tot ce s-a schimbat au fost politicile. De ce s-au schimbat? 
Adevărul este că politicile privind măștile sunt exclusiv despre 
putere și frică. Guvernul și-a început carantina sălbatică și 
disproporționată răspândind frica față de o molimă devastatoare 
care va distruge sistemul de sănătate și va ucide sute de mii. 
Acum, după ce mulți oameni și-au dat seama că nu este nimic 
de felul acesta, e nevoie să fie găsite noi metode pentru a ține 
nivelul de alarmă ridicat. 

Una dintre metode a fost dezvăluită de minunații oameni de 
știință de la Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. 
Intrigați de faptul că apar în continuare mulți morți în Anglia 
din cauza Covid, în timp ce în Scoția fenomenul a încetat, ei s-
au uitat la informațiile publicate de autorități. Acolo au 
descoperit, în cuvintele lor devastatoare, că „autoritățile se 
pare că îi caută în baza de date a sistemului public de sănătate 
pe cei care au fost pozitivi și pur și simplu verifică dacă mai 
sunt sau nu în viață. Autoritățile nu par să ia în considerare 
când a fost făcut testul, sau dacă persoană respectivă a fost 
tratată cu succes în spital și externată. Oricine a fost testat 
pozitiv pentru Covid și a murit mai apoi, indiferent de cauză, 
va fi trecut ca mort de Covid”. 

„Prin această definiție, nimănui care are Covid în Anglia nu îi 
este permis să se vindece de boală. Un pacient care a fost testat 
pozitiv, care a fost tratat cu succes, externat, va fi considerat o 
victimă a Covid chiar dacă va face infarct sau va fi lovit de 
autobuz trei luni mai târziu.” 

Curg de asemenea dovezile care indică faptul că un mare 
număr de morți din ultimele luni au fost cauzate nu de Covid ci 
de lipsa accesului la tratamente medicale ale celor care sufereau 
de cancer și alte boli. 

În pofida propagandiștilor de la BBC, care încearcă pe cât de 
tare pot să nu menționeze vreodată legiunile de oameni de 
știință care contestă politicile guvernului, oamenii încep să se 
întrebe în număr din ce în ce mai mare, dacă nu au fost înșelați. 

În câteva săptămâni, guvernul se va confrunta cu ceea ce s-ar 
putea să fie una dintre cele mai grele crize din 1929 și până 
astăzi. Din acest motiv este nevoie să întrețină frica.  

O metodă este testarea masivă. Asta se petrece în Leicester, 
unde se merge din ușă în ușă pentru a descoperi oameni 
„infectați”, chiar dacă aceștia nu au simptome (cum se petrece 
de regulă) și sunt perfect sănătoși. După care sună alarma și 
închid orașul. 

Dar îmbotnițarea populației este o metodă și mai bună. Masca 
este o insignă a supușeniei și servilismului. Toți cei care o 
poartă public subscriu la interpretarea guvernului. Societățile în 
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care cetățenii sunt descurajați să protesteze împotriva regimului 
sunt destul de respingătoare. Dar țările în care cetățenii sunt 
forțați să susțină opinia statului sunt mult mai aproape de 
totalitarism. 

Este chiar mai rău decât atât. Priviți la mulțimile cu mască, cu 
ochii holbați neliniștit de deasupra acelei bucăți de material 
oribil care le ascunde jumătate din față și îi transformă din 
ființe normale în oameni obedienți și fără voce. Efectul 
psihologic al acestor accesorii este enorm asup
poartă. Și au de asemenea un rezultat neplăcut pentru societate 
ca întreg. 

Dizidenții, care nu doresc să poarte așa ceva, sunt făcuți să sară 
în ochii majorității obediente care apoi devine foarte dornică 
să-i preseze pe non-conformiști să facă cum li s
denunțe la poliție. 

Când a început toată această nebune, mi-a fost frică. Nu de 
boală, care a fost exagerată din capul locului. Era frica de ceea 
ce ni se petrece: sfârșitul libertății și preschimbarea uneia dintre 
cele mai libere țări de pe pământ într-o societate înregimentată 
și conformistă, aflată sub supraveghere permanentă.

În opinia mea dacă porți acea mască îți dai consimțământul 
pentru această schimbare. 

Studiu științific, în Danemarca: Măștile 
NU protejează de COVID

 

Jurn. Daniel ROXIN 

 
Adrian Pătrușcă, Evz.ro: Un studiu danez extins arată că nu 
există nici o dovadă că purtarea măștii reduce semnificativ 
riscul de infectare cu virusul care produce COVID

Testarea aleatorie nu a dezvăluit nici o diferen
semnificativă între ratele de infectare cu coronavirus ale 
purtătorilor de mască și ale celor care nu au purtat m

În realitate, arată studiul, folosirea unei mă
probabilitatea de infectare. 

„În a treia analiză post hoc, care a examinat constela
caracteristici ale pacienților, nu am descoperit un subgrup la 
care măștile au fost eficiente la niveluri conven
semnificație statistică”, arată autorii cercetării. 
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Un studiu danez extins arată că nu 
știi reduce semnificativ 

riscul de infectare cu virusul care produce COVID-19. 

Testarea aleatorie nu a dezvăluit nici o diferență statistică 
semnificativă între ratele de infectare cu coronavirus ale 

și ale celor care nu au purtat mască. 

În realitate, arată studiul, folosirea unei măști poate mări 

„În a treia analiză post hoc, care a examinat constelațiile de 
ților, nu am descoperit un subgrup la 

niveluri convenționale de 

Singura cercetare autentică 

Testul controlat aleatoriu, care este considerat drept conceptul 
„de referință” pentru cercetarea științifică, a avut un eșantion de 
peste 6000 de persoane. 

Majoritatea studiilor efectuate până acum pe diverse tipuri de 
măști privind gradul de protecție împotriva coronavirușilor, nu 
au fost avut teste controlate aleatoriu, nici nu au fost realizate 
țintit pe SARS-CoV-2. 

Studiul clinic realizat de echipa de cercetători danezi a fost 
realizat din aprilie până în iunie, în Danemarca, o zonă în care 
masca se poartă doar ocazional, guvernul recomandând doar 
distanțare socială și spălare frecventă pe mâini.

Visul lui Bill Gates: vaccinarea obligatorie 
la nivel mondial!

         Bill Gates, tătucul vaccinurilor dubioase 
fi necesar, în viziunea lui, să diminueze popula
– ocupă un loc central în gestionarea actualei pandemii.

eclarațiile sale referitoare la situaţia ce confirmă 
planurile malefice globaliste ale acestuia, sunt 
camuflate sub aparența bunelor intenții umanitare. 

„Situaţia nu se va întoarce cu adevărat la normal până când nu 
vom avea un vaccin care să ajungă, practic, la întreaga lume
a afirmat Gates la Fox News. 

Nu întâmplător, tocmai o companie finan
dezvoltat un vaccin împotriva coronavirusului! Este o banală 
coincidență? 

Tot o coincidenţă este şi faptul că la 18 octombrie 2019, John 
Hopkins Center for Health Security în colaborare cu World 
Economic Forum și Fundația Bill & Melinda Gates au 
prezentat la New York un eveniment denumit 
s-a simulat o pandemie de coronavirus pornită din China 
răspândită în toată lumea pentru a demonstra care sunt costurile 
economice și de vieți umane legate de infec
virus? La summit au participat 15 lideri de multina
guverne și sănătate publică. După trei luni a explodat pandemia 
coronavirus la Wuhan!  

Iată ce spunea acționarul șef (Bill Gates) al Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS) în urmă cu zece ani (2010): 
„Astăzi lumea are 6,8 miliarde de oameni 

D
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până la aproximativ nouă miliarde. Acum, dacă am face o 
treabă foarte eficientă cu noile vaccinuri, cu asisten
medicală, cu serviciile de sănătate și control al reproducerii, 
am putea reduce aceste cifre cu 10 sau chiar 15 la sută!

Genocidul legal organizat de acesta s-a soldat numai în India cu 
distrugerea vieților a aproximativ 47.500 de copii, rămași 
paralizați ca urmare a campaniei de vaccinare anti
cu vaccinuri administrate oral, desfășurată de „bunul 
samaritean” Bill Gattes. 

Celebritățile studiourilor cinematografice Bollywood au fost 
angajate pe bani mulți de Fundația Gates, fiind folosite pentru a 
îndemna publicul să accepte vaccinările anti-poliomielită, cele 
care au provocat tragedia zecilor de mii de copii nenoroci
pentru tot restul vieții. 

Împotriva Fundației Bill și Melinda Gates a fost intentat, în al 
doilea deceniu al mileniului trei, un proces penal pe rolul Cur
Supreme din India. Probabil s-a ales praful de el, India fiind 
printre cele mai corupte țări din lume. Probele din dosarul 
respectiv demonstrau complicitatea dintre 
Appropriate Technology in Health (PATH) și Global Alliance 
for Vaccine and Immunization (GAVI - Alianța Globală pentru 
Vaccinuri și Imunizare), principala mașinărie de lobby și de 
corupere a guvernelor, întru otrăvirea popula
reunește guvernele țărilor în curs de dezvoltare și donatorii 
Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF, Banca Mondială, 
industria farmaceutică a vaccinurilor, agenții de cercetare, 
societatea civilă cu falangele Soros, Fundația Bill & Melinda 
Gates și alți „filantropi”. Toate aceste organizații, cu activități 
suspectate ca fiind genocidare în numele „salvării vie
pentru stoparea bolilor sunt finanțate cu miliarde de dolari de 
Bill, asasinul ce locuieşte în conacul Xanadu 2.0 cu vedere la 
lacul Washington din Medina. 

Vă mai mirați acum de ce erau/sunt raportați toți decedații ca 
fiind morți din cauza coronavirusului? Aveau nevoie să fie un 
număr cât mai mare de victime pentru ca oamenii de pe tot 
globul să accepte vaccinarea obligatorie fără să se revolte.

Apăruse chiar un soi de „concurs” sinistru european al 
numărului de morți, câștigat cu brio de Italia, care a raportat 
toate decesele bolnavilor cronici în ultimul stadiu ca fiind 
cauzate de coronavirus. 

Este clar că se executa o comandă dată la vârful piramidei 
globale. Edificatoare în acest sens a fost și declarația celui 
botezat de părinți cu un diminutiv – Nelu (Nelu Tătaru), nenea 
ăla cu un moț tapat vâlvoi în frunte care, cică, este ministrul 
Sănătății: „Eu am solicitat ca în fiecare județ toate decesele pe 
care le avem să fie considerate ca deces suspect coronavirus 
să avem în continuare o evaluare a lor completă
toți decedații sunt modificați în victime ale coronavirusului? 
Sunt băgați la bilanțul acesta macabru și morții rezultați din 
accidente rutiere, sinucideri sau crime? 

Într-un interviu realizat de reporterul CNN Sanjay Gupta cu Bill 
Gates, în februarie 2011, acesta a afirmat următoarele:
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ți la bilanțul acesta macabru și morții rezultați din 

njay Gupta cu Bill 
Gates, în februarie 2011, acesta a afirmat următoarele: 

„Dr. Sanjay Gupta: Zece miliarde de dolari în următorii 10 
ani pentru a face «anul vaccinurilor». Ce înseamnă asta exact?
Bill Gates: În acest deceniu, credem că se pot realiza prog
uimitoare atât în ceea ce priveşte inventarea de noi vaccinuri, 
cât și în asigurarea distribuirii lor către toţi copiii care au 
nevoie de ele. Nu mai avem nevoie decât de vreo 
– și atunci ai avea toate instrumentele pentru a reduce 
mortalitatea infantilă, a reduce cre
influenţa în consecinţă orice altceva 
care beneficiază de asta.” 

Bill Gates a declarat că fundația sa finanțează construcția de 
fabrici care vor produce șapte vaccinuri împotri
coronavirusului. Fundaţia a declarat că alocă miliarde de dolari 
în acest scop.  

Pentru ca tabloul să fie complet, nu putem să nu îl menţionăm, 
în final, pe cel care gestiona criza COVID
Anthony Fauci, care afirmase inițial că aceast
un fleac. Tot el a prezis această pandemie, exact ca Bill Gates, 
în 2017. 

În 2017, la forumul privind pregătirea împotriva pandemiei, la 
Universitatea Georgetown, Fauci a făcut o declara
administrația Trump nu va avea probleme do
mondiale în materie de sănătate, ci şi că se va confrunta cu o 
epidemie de boală surpriză! Acest om a putut fi văzut în 
compania, precum și în parteneriate de afaceri cu Bill Clinton, 
Obama și, desigur, Bill Gates. 

Paralele frapante între atentatele din 11 
septembrie 2001 și criza Covid

        Există numeroase asemănări între criza Covid 
evenimentele din 11 septembrie care este important să fie 
identificate și înțelese ca atare, pe măsură ce Operațiunea 
Coronavirus continuă să înainteze la nivel global.

ulte națiuni din întreaga lume, inclusiv Canada și 
Australia, fac demersuri pentru a lansa următoarea 
fază a operațiunii, care implică identități digitale, 

biometrie și certificate digitale de vaccinare (sau pașapoarte de 
imunitate), așa cum prevestea Bill Gates cu ceva luni în urmă. 
Este imperativ ca toți să înțelegem că aceasta este o operațiune 
de anvergură sau un exercițiu pe viu conceput pentru a 
transforma fundamental societatea în conformitate cu 
obiectivele Noii Ordini Mondiale (NWO).

Comparând operațiunea actuală Covid cu operațiunea din 11 
septembrie, putem discerne tiparele de operare, devenind mai 
conştienţi cu privire la agenda care este în desfăşurare, 
deoarece există un anumit mod prin care răul deturnează binele. 
Mai jos este o listă cu 16 asemănări Covid
observat, dar ar putea fi mai multe: 

M
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1. Mass-media principală (mainstream media, MSM) și 
guvernele sporesc teama populației printr-o propagandă 
necontenită  

Luni întregi, MSM nu s-a concentrat pe altceva decât pe 
subiectul Covid începând din martie, cu scopul ca aproape toate 
„știrile” să sperie omenirea și să o transforme într-o masă de 
manevră care să manifeste supunere docilă. Multe dintre 
proiecțiile inițiale s-au dovedit a fi complet greșite. Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS), controlată de Gates, a prezis că 
mortalitatea va fi de 3,4%, dar un studiu derulat ulterior de 
Universitatea Stanford și de CDC a arătat că mortalitatea este 
în jur de 0,1-0,26%; Colegiul Imperial, finanțat de Gates, a 
prezis că 2 milioane de americani vor muri, când de fapt doar 
aproximativ 270.000 au decedat până acum (iar aceste statistici 
oficiale sunt jenant de false din cauza modului fraudulos în care 
au fost completate certificatele de deces Covid).  

În mod similar, după 11 septembrie, a existat o propagandă 
nesfârșită despre modul în care libertatea însăși era atacată de 
terorismul islamic radical. Oamenii au fost mai întâi 
traumatizați și apoi asediați cu o serie de dezinformări care i-au 
acoperit pe adevărații conspiratori, au mutat atenția asupra 
dușmanilor fictivi și au indus şi stimulat dorința oamenilor de a 
vrea să fie salvaţi (baza pentru un control guvernamental 
sporit). Una dintre asemănările interesante 9/11 - Covid este 
graficul amenințărilor codificate prin culori. 

 

 

2. Măsurile guvernamentale ucid mult mai mulți oameni 
decât evenimentul în sine!  

În ambele cazuri, reacția guvernamentală este mai periculoasa 
decât presupusa amenințare în sine, aşa cum se petrece în 
medicina occidentală, unde în mod frecvent tratamentul este 
mai periculos decât boala. (Chimioterapia vă spune ceva?…) 
Narațiunea oficială din 11 septembrie ne spune că aproximativ 
3.000 de americani au murit din cauza evenimentului, totuși 11 
septembrie a dat naștere aşa-zisului „război împotriva terorii”, 
sub auspiciile căruia SUA au invadat Irakul, Afganistanul și 
mai târziu multe alte națiuni din Orientul Mijlociu, ucigând cel 

puțin 1 milion de oameni numai în Irak.  Când a început 
Operațiunea Coronavirus, ni s-a spus să blocăm totul timp de 2 
săptămâni pentru a „aplatiza curba”, totuși 10 luni mai târziu 
oamenii se plimbă purtând măști și încă nu se apropie prea mult 
unii de alţii. Între timp, rezultatul politicilor guvernamentale de 
blocare a fost stresul crescut, anxietatea, depresia, șomajul, 
sărăcia, criminalitatea și sinuciderea. Mulți analişti și 
organizații au prezis că blocajul va ucide mai mulți oameni 
decât se presupune că ar fi salvat. 

3. Nu sunt investigate coincidențele  

Operațiunea de tip steag fals din 11 septembrie a fost 
caracterizată de o serie uimitoare de coincidențe, care nu au 
fost niciodată cercetate și pe care autoritățile le-au măturat sub 
covor, cum ar fi pașapoartele care supraviețuiesc în mod magic 
incendiilor din birouri și ajung intacte la sol, o clădire care se 
prăbușește de la sine la peste 8 ore după ce avioanele au lovit 
clădirile din apropiere (dar nu şi pe aceasta) și avioanele de 
vânătoare care nu reușeau să fie scoase din cea mai apropiată 
bază.  În operațiunea Covid, a fost o „coincidență” uimitoare 
faptul că Fauci, prin intermediul NIH, a finanţat laboratoarele 
de virusologie chineze din Wuhan, în total cu 7,4 milioane de 
dolari (două tranşe de 3,7 milioane de dolari) pentru cercetări 
asupra mutaţiilor virale, adică, spus pe şleau, pentru cercetări în 
direcţia transformării virusurilor în arme biologice. A fost, de 
asemenea, o altă coincidență faptul că armata SUA, Bill Gates 
precum și organizații și oameni ai ONU planificau exact acest 
scenariu cu ani înainte să se producă. 

4. Introducerea unei noi paradigme fundamentale 
(Războiul împotriva terorii vs. Războiul împotriva 
bioterorii)  

Suntem îndoctrinați constant spre o nouă paradigmă a 
biosecurității, prin care autoritățile speră să își avanseze agenda 
de control apelând la nevoia de siguranță publică împotriva 
unui nou dușman. În lumea post 11 septembrie, a fost introdus 
războiul împotriva terorii, iar inamicul inventat a fost bin 
Laden și teroriștii islamici radicali; în lumea post-Covid, există 
războiul împotriva bioterorii și inamicul inventat este un virus 
invizibil. În ambele cazuri, ni s-a spus că inamicul ar putea 
pândi oriunde și peste tot și doar o supraveghere și un control 
guvernamental sporit ne-ar putea salva. 

5. Narațiuni oficiale false  

În ambele operațiuni, narațiunea oficială are mai multe găuri 
decât o bucată de şvaiţer. În operațiunea din 11 septembrie, ni 
ce cerea să credem că teroriștii au reușit să direcţioneze avioane 
în clădiri pilotându-le cu o mare abilitate, folosind manevre pe 
care nici piloții experimentați nu le-ar putea gestiona, în timp 
ce legile fizicii au fost suspendate în acea zi, întrucât 
combustibilul pentru avioane a făcut în mod magic să fie ars 
betonul şi oțelul, în ciuda faptului că acest tip de combustibil 
nu are un punct de ardere suficient de mare pentru a face 
aceasta. În operațiunea Covid, ni se cere să credem că virusul 
este literalmente peste tot, poate fi transmis prin intermediul 
banilor, poate trăi pe suprafețe timp de zile sau săptămâni și 
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continuă să prospere prin transmiterea asimptomatică, deşi 
niciun alt virus cunoscut nu a făcut-o vreodată. 

6. Previziuni  

De ce a raportat BBC ştirea referitoare la prăbuşirea clădirii nr. 
7 cu 30 de minute înainte ca aceasta să se producă? De ce 
primarul din San Francisco, Willie Brown, și autorul Salmon 
Rushdie au primit apeluri telefonice în prealabil, spunându-li-se 
să nu urce în avioane care merg la New York? De ce guvernul 
chinez a făcut un exercițiu pentru un focar de coronavirus cu 30 
de zile înainte de Jocurile Militare de la Wuhan? De ce 
guvernul SUA a executat sau a adoptat atâtea simulări, exerciții 
și legi care au fost planificate pentru coronavirus ? 

7. Eveniment precedat de exerciții / simulări care „au fost 
în direct” sau au imitat în mod ciudat exact ceea ce s-a 
petrecut mai târziu  

Potrivit lui Kevin Ryan, NORAD a simulat 28 de evenimente 
de deturnare în decurs de 2 ani înainte de 11 septembrie, dintre 
care 6 s-au concentrat pe deturnări în SUA și 1 care exersa 
interceptarea avioanelor deturnate care se îndreptau către 
clădirea ONU din New York. Webster Tarpley a descoperit că 
au avut loc 46 de exerciții și simulări în ziua de 11 septembrie! 
În Operațiunea Coronavirus, pe lângă Dark Winter (2001), 
Atlantic Storm (2005), Clade X (2018), Crimson Contagion 
(2019), a existat de acum celebrul Eveniment 201 (octombrie 
2019) care a simulat un focar de coronavirus care provine din 
Brazilia și intră în SUA pentru a infecta milioane de oameni. 

8. Tranzacții privilegiate  

9/11 a fost caracterizat de un număr imens de tranzacții 
privilegiate. Studiul Inițierea operațiunii 9/11, cu dovezi ale 
tranzacțiilor privilegiate efectuate în prealabil expune foarte 
amănunţit detaliile. În mod similar, înainte ca epidemia Covid 
să lovească SUA, au existat mulți politicieni (în special 
senatori) care au cumpărat sau vândut acțiuni înainte ca 
economia SUA să se prăbușească. 

9. Beneficii suspecte pentru câțiva puternici  

Nu este interesant modul în care marii jucători par să 
beneficieze cel mai mult de pe urma acestor catastrofe și crize? 
În perioada 11 septembrie, Halliburton, contractanții de 
apărare, companiile de petrol și gaze și altele au investit în Irak 
/ Afganistan pentru a da lovitura. În timpul Covid, anumiți 
miliardari și-au mărit averea cu 27%. În ambele cazuri, cei 
bogați și puternici au devenit mai bogați și mai puternici. 

10. Controlul informațiilor prin agențiile de Intelligence  

Crizele fabricate precum 9/11 și Covid deschid ușa pentru 
corporațiile private care au legături cu MIC (Complexul 
armată-intelligence) pentru a obține un punct de sprijin în ceea 
ce privește un acces mai mare la datele noastre. 9/11 a fost o 
afacere bună pentru companiile de supraveghere; Palantir, 

compania inițiată CIA, a lui Peter Thiel, gestionează bazele de 
date utilizate de CDC (în SUA) și NHS (în Marea Britanie), 
care se află la baza luării deciziilor în ceea ce priveşte Covid. 

11. Un dușman fictiv, atotputernic și evaziv  

Gândiți-vă la aceasta timp de un minut: Al-Qaeda și SARS-
CoV-2 pot fi rareori văzute, nu pot fi oprite cu ușurință (sau nu 
pot fi oprite deloc), necesită mult timp, bani și concentrare 
pentru a fi înfrânte (mai multe din mentalitate de război) și sunt 
un tip de dușman complet nou (război asimetric și transmisie 
asimptomatică). Ni s-a spus că alte coronavirusuri umane se 
comportă într-un mod sezonier, foarte previzibil, dar nu și 
SARS-CoV-2. A fost cumva diferit. FBI nu l-a acuzat niciodată 
pe bin Laden; de asemenea, el arăta diferit în fiecare videoclip 
fals pe care l-au lansat. Bin Laden părea să aibă mai multe vieți 
decât pisica proverbială, dar în cele din urmă ni s-a spus doar să 
credem că l-au ucis și i-au aruncat trupul în mare; nu a existat 
niciodată nicio dovadă pentru acestea. Mai mulți presupuși 
terorişti din Orientul Mijlociu au apărut în viață în altă parte. 
Comparați acești dușmani fictivi cu un virus care nu a fost 
niciodată izolat și purificat. 

12. Știința „gunoi” („junk”)  

În cea mai mare parte, știința a devenit, din păcate, un 
instrument folosit pentru ca interesele monetare să își impună 
agenda. Cel care plătește schimbă melodia. Există multe 
prostituate intelectuale în halate albe care vor găsi orice rezultat 
pozitiv pe care sunt plătite să îl găsească. Ambele operațiuni 
sunt marcate de știință „junk” sau frauduloasă. În cazul zilei de 
11 septembrie, există multe mistere în ceea ce priveşte 
prăbuşirea celor 3 clădiri din New York, inclusiv 
muşamalizarea de către NIST, care a fost expusă la începutul 
acestui an în studiul Universităţii Fairbanks din Alaska, O 
reevaluare structurală a prăbuşirii Clădirii 7 World Trade 
Center. Arhitecți, ingineri și piloți profesioniști au declarat cu 
toții că narațiunea oficială referitoare la 11 septembrie nu stă în 
picioare din punct de vedere științific și nu respectă legile 
fizicii. La fel, narațiunea oficială Covid a abuzat din plin de 
știință, exploatând ignoranța oamenilor cu privire la natura unui 
virus și la natura contagiunii și a bolilor. De asemenea, s-au 
folosit cifre umflate şi falsificate sub semnătura științei pentru a 
speria oamenii, s-au oferit stimulente financiare pentru medici 
și spitale pentru a umfla numărul de cazuri şi decese Covid, ca 
să nu mai vorbim de utilizarea înșelăciunii „cu coronavirus” în 
loc de „de coronavirus”, pentru a denatura cauza reală a morții 
pentru milioane de oameni. 

13. Cenzura disidenței  

O altă asemănare dintre Covid şi evenimentul din 11 
septembrie este că ambele au fost marcate de cenzură sau 
suprimarea probelor. În operațiunea Covid, YouTube deținut de 
Google a șters canalele în stânga şi-n dreapta, CEO-ul Susan 
Wojcicki anunțând la un moment dat că nu va permite niciun 
conținut cu informații contrare celor propagate de OMS-ul 
controlat de Gates! În operațiunea din 11 septembrie, MSM a 
selectat cu atenție pe cine doresc să intervieze, iar eroii precum 
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William Rodriguez au fost inițial bineveniţi, dar apoi au fost 
imediat respinși când au refuzat să urmeze scenariul. Comparați 
afirmaţia lui George Bush Jr.: „Să nu tolerăm ni
revoltătoare ale conspirației cu privire la atacurile din 11 
septembrie” cu propaganda actuală „O ucizi pe bunica
ieși afară fără mască. 

14. Denunțarea negaţioniştilor  

Termenul negaţionist a devenit un cuvânt-armă în ultimul 
deceniu, fiind folosit împotriva celor care refuză să creadă în 
anumite narațiuni (de exemplu, negaţioniştii schimbărilor 
climatice sau negaţioniştii climei pentru cei care nu cred în 
povestea încălzirii globale provocate de om). La sfâr
de-Al Doilea Război Mondial, Hermann Goering a admis care 
este planul de joc al liderilor din orice țară: „De ce, desigur, 
oamenii nu vor război! ... Firește, oamenii de rând nu vor 
război: nici în Rusia, nici în Anglia, nici în Germania. Asta se 
înțelege ... [dar] oamenii pot fi întotdeauna adu
liderilor. Este uşor. Tot ce este nevoie să face
spuneți că sunt atacați și să îi acuzaţi pe cei care caută să 
menţină pacea de lipsă de patriotism și de expunerea țării la 
pericole. Funcționează la fel în orice țară.” O altă mare 
asemănare dintre Covid şi 11 septembrie este denun
negaţioniştilor, denunțarea oricui nu respectă narațiunea 
oficială guvernamentală. Cu privire la 11 septembrie, a mers 
ceva de genul acesta: „Ești antipatriotic și ne-
nu urăști Al Qaeda și pe bin Laden”, în timp ce în pentru Covid 
merge așa ceva: „Ești egoist și pui în pericol comunitatea dacă 
protestezi, nu te distanțezi social și nu porți mască

15. Introducerea unui nou nivel de birocrației a securităţi

În ambele cazuri, a fost introdus un nou nivel de birocra
securităţii de stat. În operațiunea din 11 septembrie, a fost creat 
Departamentul pentru Securitate Internă (DHS). În doar câ
ani, acest departament federal a devenit rapid una dintre ce
mai mari agenții federale, înghiţind zeci de miliarde de dolari ai 
contribuabililor în fiecare an de atunci. Termenul „Patrie” abia 
mai exista în SUA înainte de aceasta. DHS a generat, de 
asemenea, infamul TSA, notoriu pentru opțiunea cu două 
direcţii pe care o oferă călătorilor: radiații sau molestare. În 
timp ce operațiunea Covid nu a creat încă o nouă agenție 
federală americană, totuși este de netăgăduit că pretextul Covid 
a dat guvernelor o putere masivă de a pătrunde adânc în vie
noastre. 

16. Trauma psihologică și ritualică  

Operațiunea din 11 septembrie a fost foarte ritualică; două mici 
exemple sunt numerologia: 911 este numărul apelat în SUA 
atunci când există o situație de urgență, și conotaţiile 
francmasonice (Turnurile Gemene WTC reprezentâ
gemeni ai lui Boaz și Joachim). La fel, întreaga operațiune 
Coronavirus este în lung şi în lat plină de ritualistică, inclusiv 
elemente precum blocare și carantină (izolare), respingere 
(spălarea mâinilor), purtarea măştii (cenzură, supunere, 
dezumanizare, întărirea unei idei false de pericol, persoană 
alternativă) și distanțare socială (noul normal). Asemănările 
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zumanizare, întărirea unei idei false de pericol, persoană 
și distanțare socială (noul normal). Asemănările 

dintre Covid şi 11 septembrie sunt izbitoare, întrucât în ambele 
cazuri ideea este de a traumatiza publicul prin frică, de a
separa de modurile obișnuite de funcționare și de a
descompune astfel încât să accepte un nou mod de a fi.

Gânduri finale despre asemănările dintre Covid şi 11 
septembrie  

A înțelege aceste două masive operațiuni psihologice înseamnă 
a înțelege modul în care Agenda Noii Ordini Mondiale 
avansează în lumea noastră. Există un model distinctiv pentru 
întuneric / inconștiență în felul în care înșeală, trădează, 
păcălește, distrage atenția, induce confuzie și manipulează. În 
cele din urmă, știm că acest joc pervers ur
oamenilor stări cumplite de anxietate, stres 
accepta orice nivel de securitate a statului, supravegherea 
corporatocratică, invazia vieții private și încălcarea drepturilor 
lor suverane, inalienabile, inerente, date de Du
Expunând toate acestea, înșelăciunea nu mai este eficientă. 
Puterea acestor operaţiuni de tip steag fals 
psihologice constă în capacitatea lor de a manipula percep
odată ce populația trezită vede în spatele perdelei de fum, 
puterea lor se evaporă. 

Guvernul Britanic se așteaptă la un volum 
mare de efecte adverse cauzate de vaccinul 

anti Covid

      Marea Britanie se pregătește pentru o campanie masivă 
de vaccinare Covid, planificând injectarea a milioane de 
cetățeni, cu un vaccin experimental. 

e măsură ce data se apropie de lansarea acestei măsuri 
fără precedent, Organismul de Sănătate din Marea 
Britanie, MHRA (Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency), face o solicitare 
publicând următorul anunț: MHRA caută urgent un software de 
Inteligență Artificială, pentru a procesa un volum mare de 
Efecte Adverse cauzate de vaccinul Covid
asigure că niciunul dintre aceste Efecte Adverse nu este omis.

Noile vaccinuri IGT vor putea modi
genetic specia umană

        De ce este guvernul atât de maniac în legătură cu 
injectarea de vaccinuri? De ce vrea ca vaccinarea să devină 
OBLIGATORIE și ca fiecare să fie injectat? 

uați în considerare acest articol care scoate la ive
graba cu care guvernele lumii vor ca vaccinarea să 
devină obligatorie căci articolul pune în eviden

în care vaccinurile vor duce la schimbarea ADN
întreaga planetă. 

P

L
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Referința este New York Times, din data de 15 martie 2015: 
„Protecția Fără un vaccin.” („Protection Without Vaccin”). 

Aceast articol descrie frontiera de cercetare. 

Aici e citată „cheia înțelegerii demersului” care ilustrează 
utilizarea genelor sintetice pentru a „proteja împotriva bolilor”, 
în timp ce schimbă definitiv structura genetică a oamenilor. 

Acest lucru nu este science-fiction: „Prin introducerea unor 
gene sintetice în mușchii maimuțele [experimentale], oamenii 
de știință fac în esență o re-inginerie a animalelor pentru a 
rezista bolii.” 

„Cerul este limita „, a declarat Michael Farzan, imunolog la 
Scripps si autorul principal al noului studiu. 

„Prima intervenție la om, pe baza acestei strategii – numita 
imunoprofilaxie prin transfer de gene, sau I.G.T. – Este în curs 
de desfășurare, și multe alte vaccinuri noi sunt planificate „. 

New York Times : „I.G.T. este o vaccinare cu totul diferită de 
vaccinarea tradițională. Este de fapt o formă de terapie 
genetică”. 

„Oamenii de știință izolează gene umane sau animale care 
produc anticorpi puternici împotriva anumitor boli, și apoi le 
sintetizează în versiuni artificiale”. 

„Genele sunt plasate în virusuri și injectate apoi în țesutul 
uman, de obicei prin injecții musculare.” 

Aici este cheia: „Viruși artificiali vor invada celulele umane cu 
sarcinile utile prezente în ADN-ul lor, iar gena sintetică este 
încorporată în ADN-ul propriu al destinatarului uman. Dacă 
totul merge bine, noile gene vor instrui celulele pentru a începe 
producția de anticorpi puternici.” …Dacă totul merge bine… 

Citiți vă rugăm din nou: „gena sintetică este încorporată în 
ADN-ul propriu al destinatarului uman.” 

Practic avem de-a face cu o alterare genetică DEFINITIVĂ a 
ADN-ului acelei persoane. Avem de-a face cu O Modificare 
Permanentă care se va transmite și urmașilor lui. 

Articolul din New York Times îl citează pe Dr. David 
Baltimore care lansează o atenționare : 

„Cu toate acestea, Dr. Baltimore spune că el prevede că unii 
oameni ar putea fi șmecheri, și să se opune acestei strategii de 
vaccinare, care înseamnă modificarea ADN-ului lor, chiar dacă 
aceasta previne o boala potențial fatală.” 

Da, unii oameni „ar putea fi șmecheri”. 

În cazul în care aceștia mai au două sau trei celule ale creierului 
lor în funcțiune, ei nu vor permite ca ADN-ul lor și al urmașilor 

lor să fie modificat PERMANENT așa cum vor făuritorii lumii 
noi a vaccinurilor. 

Hai să analizăm acest lucru în continuare. 

Sub acoperirea prevenirii bolilor, vaccinurile sunt purtătoarele 
ideale pentru ca tot felul de gene să fie încorporate în mod 
definitiv în structura umană. (observați că toate programele 
operaționale sunt întotdeauna acoperite la suprafață cu un scop 
laudativ pentru a ascunde adevărata lor intenție). 

Tonajul enorm de propagandă despre vaccinuri, care să ducă la 
legile rezultante care să impună vaccinările obligatorii, legi pe 
baza cărora să se impună și să pună în aplicare acest tip de 
vaccinare, vor crea un canal puternic de teste prin care este 
eminamente posibilă această re-inginerie genetică la scară 
planetară. 

Vă dați seama ce va însemna atunci „că un vaccin e în perioada 
de probă sau de monitorizare”? 

Genele sintetice vor fi injectate în miliarde de oameni, ceea ce 
ar forma un experiment planetar pentru a crea o specie alterată. 

Acest experiment grandios ar putea fi compartimentat. De 
exemplu, în secret, genele 1-6 ar putea fi injectate în grupa A în 
geo-localizarea I. În timp, ce Genele 7-12 vor fi injectate în 
grupa B în geo-locația II. Și asa mai departe. 

Apoi „beneficiarii” vaccinării genetice vor fi supuși unei 
supravegheri permanente pentru a evalua rezultatele. 

Sub diferite pretexte (ex. medicina preventivă), membrii 
acestor grupuri vor fi aduși în clinici pentru examene și teste 
medicale, pentru a se descoperi markerii care să dezvăluie 
răspunsurile așteptate sau neașteptate ale corpurilor lor la 
aceste modificări genetice. 

Se vor verifica diverse aspecte. Sunt acești oameni mai 
puternici sau mai slabi? Prezintă sau nu semne de boală? 
Raportează schimbările așteptate? Prezintă Schimbări de 
comportament? 

Astfel prin supraveghere și testare, tot felul de informații pot fi 
adunate și centralizate. 

Desigur, nu există nici un consimțământ în cunoștință de cauză, 
a celor care vor fi supuși unei vaccinări obligatorii cu astfel de 
vaccinuri. Căci nimeni dintre ei nu poate verifica ce modificări 
genetice concrete vor face aceste vaccinuri. 

Cobaii umani vor deveni adevărați „porcușori de Guineea” care 
nu au cunoștință de ceea ce se face cu ADN-ul lor. 

Dar care ar putea fi obiectivele acestui program de cercetare 
dement? Scopurile ar putea fi multiple. 
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Ele ar varia, dar la un nivel simplificat, ele ar fi în principal 
două. 

Pe de o parte, vor fi Creați oameni mai Slabi, mai Docili și mai 
Ascultători și mai Dependenți. 

Pe de altă parte, vor fi Creați oameni mai Puternici, mai 
Sănătoși, mai Inteligenți și mai Talentați. Evident, rezultatele 
benefice ale ultimelor experimente s-ar aplica după ce vor fi 
testate ani în șir pe sute de milioane de oameni dintre cei mai 
„puțini aleși”, pentru ca „cei aleşi” să devină „mai Puternici, 
mai Sănătoși, mai Inteligenți și mai Talentați”. 

În mod clar, o parte din această cercetare va fi transportată în 
interiorul armatei. Secretul este mai ușor de menținut în armată, 
iar scopul ar putea fi acela de a produce „soldați mai buni”. „A 
avea soldați mai buni” este un obiectiv de lunga durata a 
Pentagonului și a brațului său de cercetare, DARPA. 

Un experiment cu un vaccin global de tipul celui pe care l-am 
descris aici are și un alt bonus pentru planificatorii lui: 

Efectele viitoarelor îmbolnăviri nu „vor avea nimic de-a face cu 
vaccinurile”. 

Acei oameni care se îmbolnăvesc sau mor pot fi considerați 
oficial ca suferind de diferite boli și tulburări. Nimeni dintre 
victime și nici chiar personalul medical, care nu lucrează în 
domeniul geneticii, nu vor putea spune dacă aceste boli sau 
tulburări au fost cauzate de alterările genetice produse de 
vaccinuri sau de alterări genetice naturale. 

Numărul de victime, în acest mare experiment, nu ar fi de nici 
un interes pentru formatorii „Noii Ordini Mondiale”. 

Așa cum am documentat extensiv, în sistemul medical din SUA 
au murit deja 2,25 de milioane de oameni în ultimul deceniu (o 
estimare conservatoare), ca urmare a unor infecții intra-
spitalicești sau a unor medicamente aprobate de FDA precum și 
a altor rele tratamente aplicate în spitale. 

Liderii majori din mass-media și din guvern deși sunt informați 
și sunt conștienți de oamenii care mor cu zile în spitale, n-au 
făcut nimic ani de zile ca să împiedece asta. 

Dar iată aici un citat al biologului molecular de le Universitatea 
din Princeton, Lee Silver, despre cum va arăta „Lumea 
Viitorului” 

Acesta vă oferă o idee despre cât de importantă este pentru 
geneticieni această inginerie genetică viitoare care se va face 
prin intermediul vaccinurilor: 

„Cei Îmbogățiți-Genetic („The GenRich” class) care reprezintă 
zece la suta din populația americană [va] transporta toate 
genele sintetice. Toate aspectele economiei, ale mass-mediei, 
ale industriei de divertisment, până la industria cunoașterii sunt 
controlate de către membrii clasei „GenRich” … 

„Cei Naturali” – „The Naturals” [oameni nealterați genetic] 
lucrează ca furnizori cu venituri reduse în servicii sau ca 
muncitori. [Eventual] clasa „Gen-Rich” și clasa „Naturali” vor 
deveni cu timpul specii complet separate, specii care nu vor 
mai avea în viitor nici o capacitate de încrucișare. Clasa „Gen-
Rich” va avea ‘un interes romantic’ față de cei inferiori, la fel 
de mare cum are în prezent un om față de un cimpanzeu”. 

„Mulți cred că este în mod inerent nedrept ca unii oameni să 
aibă acces la tehnologiile care pot oferi avantaje în timp ce alți, 
mai puțin bogați, sunt forțați să depindă de noroc, [dar] 
societatea americană aderă la principiul conform căruia 
libertatea personală și averea personală sunt determinanții 
primari a ceea ce li se permite indivizilor și a ceea ce sunt 
capabili să facă”. 

„Într-adevăr, într-o societate care apreciază libertatea 
individuală, mai presus de toate, este greu de găsit un temei 
legitim pentru restricționarea utilizării reprogramării-genetice. 
Voi argumenta [că] utilizarea tehnologiilor reprogramării 
genetice este inevitabilă. Fie că ne place sau nu, reprogramarea 
genetică va domni pe piața mondială.” 

Iată aici „o altă bijuterie”, scoasă de Gregory Stock, fostul 
director al programului în medicină, tehnologie și societate de 
la Universitatea de Medicină UCLA: 

„Chiar și în cazul în care jumătate din speciile din lume s-ar 
pierde [în timpul experimentelor genetice], o enormă 
diversitate ar rămâne în continuare”. 

„Atunci când cei în viitorul îndepărtat vor privi înapoi această 
perioadă a istoriei, ei probabil nu vor considera că în zilele 
noastre mediul natural a fost sărăcit, ci ne vor vedea ca 
reprezentând perioada istorică când au apărut o multitudine de 
forme noi – unele biologice, unele tehnologice, unele o 
combinație dintre cele două”. 

„Noi trebuie să ne ajutăm cel mai bine pe noi înșine, precum și 
să servim generațiile viitoare, concentrându-ne mai degrabă 
asupra consecințelor pe termen scurt ale acțiunilor noastre, 
decât pe noțiunile noastre vagi despre nevoile viitorului 
îndepărtat”. 

Observați că acești doi oameni de știință bine-cunoscuți 
vorbesc despre „etică.” 

Un număr semnificativ de astfel de experți și oameni de știință 
au propria lor versiune alienată a ceea ce este bine și rău. 

Cu vaccinuri care modifică permanent ADN-ul uman, vaccinuri 
ce stau gata să apară și ținând cont de înclinația corporativă a 
multinaționalelor și a guvernelor de a controla societate și de a-
i impune mereu noi obligativități, ne imaginăm deja cum va 
arăta și cum va fi populată „Lumea Viitorului”. 

Aceasta nu este o perspectivă îndepărtată. Vaccinurile I.G.T 
sunt în perioada de teste. 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    



 

        192192192192                                                                                                                                                                                                
       

 

Orice inovație genetică, poate să ne aducă mai aproape de o 
lume în care oamenii ar ajunge să se comporte din ce în ce mai 
simplist după schema „stimul-răspuns”. Caz în care libertatea 
va fi ceva de domeniul trecutului. 

Acesta este motivul pentru care apărarea libertă
drepturilor constituționale devine tot mai importantă.

Această luptă nu se rezumă doar la cine controlează 
mai ales la cine controlează propaganda. 

De aceea să spunem NU, lui Silver Lee la Princeton sau lui 
Gregory Stock sau lui Bill Gates sau lui George Soros sau lui 
David Rockefeller sau lui Stephen Hawking sau lui Obama sau 
lui Clinton sau lui Monsanto sau familiei Bush sau posturilor 
TV: PBS sau FOX sau socialiștilor sau comuniștilor sau neo
liberalilor sau neo-conservatorilor, sau unor vrăjitori de 
inginerii genetice de la Harvard, MIT sau UCLA. 

Noile vaccinuri nu sunt vaccinuri…

           Ce se pregătește acum în lupta împotriva Covid
nu sunt „vaccinuri”, ci modificatori genetici, o altă 
generație de tratamente genetice experimentale în faze 
primare, de laborator sau, cel mult, de studii pe a

ste iresponsabil faptul că s-a adoptat şi că se propagă în 
continuare informaţia falsă că aceste tratamente genetice 
nevalidate ştiinţific şi comercial ar fi de fapt 

„vaccinuri”. 

Comunitatea medicală şi ştiinţifică are datoria de a restaura 
adevărul ştiinţific despre aceste proceduri incerte şi 
rudimentare până şi în studiile pe animale. În mod particular, în 
ţara noastră, această datorie revine personalului medical şi 
oamenilor de ştiinţă din toate domeniile aferente acestor 
practici bio-medicale. 

Din puţinele informaţii media despre aceste noi produse, ştim 
că ele includ ARN mesager, mARN, care poate avea şi 
capabilităţi de inserare în genomul uman. 
HIV este, de exemplu, un astfel de experiment viral şi 
epidemiologic care a eşuat în orice tentativă de tratament, în 
ciuda enormelor investiţii din ultimele decenii ale companiilor 
Farma şi Biotech.  

Informaţii despre noile metode mARN se găsesc online pentru 
companiile: ModeRNA (companie de biotehnologie din 
Boston-SUA care dezvoltă tehnologii de vaccinare pe baza 
mARN), și Inovio (companie de biotehnologie din Carolina de 
Nord-SUA care dezvoltă produse pe bază de ADN sintetic). 

Ambele sunt finanțate acum şi de Bill & Mellinda Gates 
Foundation. Multiple alte aspecte ale acestor proceduri şi 
posibile implementări în medicina viitorului pot fi, de exemplu, 
evaluate de fiecare online pentru companii ca ProfUSA.

E
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evaluate de fiecare online pentru companii ca ProfUSA. 

ModeRNA a început să activeze în stealth
2010 şi are acum o valoare de capitalizare NASDAQ de 7,5 
miliarde de dolari.  

Cu un start-up fără niciun produs final sau într
de clinical trials (studii clinice), ModeRNA a obţinut în mod 
constant fonduri imense de la investitori privaţi. 

Compania a fost criticată de comunitatea ştiinţifică, inclusiv de 
un op-ed de impact din revista Nature
2018, compania s-a restructurat şi în 2019 a cerut aportul 
cercetătorilor de la Harvard Medical School pentru a putea 
continua dezvoltarea şi testarea de laborator a acestor terapii 
genetice, încă în stare incipientă după un deceniu de investiţii 
imense şi de eforturi concertate. 

Un fapt este cert şi anume că astfel de tehnologii genetice sunt 
aproximative şi incerte până şi în studii pe plante. Roşiile au 
fost un astfel de etalon pentru perfectarea ingineriei gen
chiar şi aici, rezultatele au rămas aleatoare şi dependente de 
specificitatea genetică a plantei astfel prelucrate.

Cercetător român cu doctorat în SUA: „
este de fapt un modificator genetic ce ar putea fi împră
în aer. Măștile pregătesc terenul, provocând leziuni 
respiratorii și slăbind sistemul imunitar

Evident că în cazul animalelor şi cu atât mai mult al oamenilor, 
diversitatea genetică este un element combinatorial care face 
orice tentativă de manipulare genetică
imposibilă”.  

Nu este de mirare că miliardele de dolari investite numai în 
ModeRNA nu au dat rezultate nici după un deceniu de 
cercetare ştiinţifică şi medicală. La fel, terapiile genetice pentru 
boli rare, definite mai punctual din punct de vedere genetic, nu 
au avut rezultate concluzive în ultimele decenii.

Altfel spus, dacă genetically modified foods
modificate genetice) au fost şi sunt o mare problemă socială şi 
etică, atunci genetically modified humans
genetic) sunt dincolo de frontierele eticii ştiinţifice şi medicale 
cunoscute vreodată. 

Şi când acest grup ţintă pentru experimente rudimentare şi 
incerte suntem noi, românii din acest areal geografic, atunci 
problemele etice escaladează la nivel pol
naţională. 

În acest context, Inovio aduce o inovaţie extremă în 
administrarea eficientă a produşilor activi dintr
mARN. Inovio foloseşte electroforeza, prin care câmpuri 
electromagnetice sunt aplicate la locul injecţiei pe
distruge bariera celulară şi a facilita astfel penetrarea produşilor 
activi în celule. 

În condiţiile în care aceşti produşi sunt capabili să 
interacţioneze şi/sau să modifice, editând genomul uman, 
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ModeRNA a început să activeze în stealth-mode (secretiv) în 
2010 şi are acum o valoare de capitalizare NASDAQ de 7,5 

up fără niciun produs final sau într-o fază avansată 
de clinical trials (studii clinice), ModeRNA a obţinut în mod 
constant fonduri imense de la investitori privaţi.  

Compania a fost criticată de comunitatea ştiinţifică, inclusiv de 
Nature, în februarie 2016. În 

a restructurat şi în 2019 a cerut aportul 
cercetătorilor de la Harvard Medical School pentru a putea 
continua dezvoltarea şi testarea de laborator a acestor terapii 

entă după un deceniu de investiţii 

Un fapt este cert şi anume că astfel de tehnologii genetice sunt 
aproximative şi incerte până şi în studii pe plante. Roşiile au 
fost un astfel de etalon pentru perfectarea ingineriei genetice şi 
chiar şi aici, rezultatele au rămas aleatoare şi dependente de 
specificitatea genetică a plantei astfel prelucrate. 

Cercetător român cu doctorat în SUA: „«Vaccinul anti-covid» 
este de fapt un modificator genetic ce ar putea fi împrăștiat și 

știle pregătesc terenul, provocând leziuni 
și slăbind sistemul imunitar.” 

Evident că în cazul animalelor şi cu atât mai mult al oamenilor, 
diversitatea genetică este un element combinatorial care face 
orice tentativă de manipulare genetică o adevărată „misiune 

Nu este de mirare că miliardele de dolari investite numai în 
ModeRNA nu au dat rezultate nici după un deceniu de 
cercetare ştiinţifică şi medicală. La fel, terapiile genetice pentru 

unct de vedere genetic, nu 
au avut rezultate concluzive în ultimele decenii. 

genetically modified foods (GMF, alimente 
modificate genetice) au fost şi sunt o mare problemă socială şi 

genetically modified humans (oameni modificaţi 
genetic) sunt dincolo de frontierele eticii ştiinţifice şi medicale 

Şi când acest grup ţintă pentru experimente rudimentare şi 
incerte suntem noi, românii din acest areal geografic, atunci 
problemele etice escaladează la nivel politic şi de securitate 

În acest context, Inovio aduce o inovaţie extremă în 
administrarea eficientă a produşilor activi dintr-un „vaccin” 
mARN. Inovio foloseşte electroforeza, prin care câmpuri 
electromagnetice sunt aplicate la locul injecţiei pentru a 
distruge bariera celulară şi a facilita astfel penetrarea produşilor 

În condiţiile în care aceşti produşi sunt capabili să 
interacţioneze şi/sau să modifice, editând genomul uman, 
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tehnologia Inovio devine similară cu cea promovată de 
ModeRNA, însă mult mai eficientă şi mai invazivă. 

Asemeni oricărei noi proceduri medicale, şi aceste terapii 
genetice produse în SUA necesită să treacă prin procesul de 
validare a FDA (Food and Drug Adminstration, Adminstraţia 
Alimentelor şi a Medicamentelor). Acest proces de validare 
este specific fiecărui produs, este de lungă durată şi este extrem 
de costisitor în multiplele faze ale studiilor clinice necesare. 

Un vaccin, în mod particular, este validat pe o durată foarte 
lungă, chiar şi de decenii dacă este vorba de un vaccin 
recomandat unor grupuri largi de populaţie. Aceasta este o 
obligaţie etică fundamentală, deoarece aceste produse pot avea 
efecte pe termen mediu şi lung, şi deci generational.  

Mai mult, faza de R&D (Research & Development, Cercetare 
şi Dezvolare) pentru un vaccin implică mai bine de un deceniu 
de cercetări şi studii pe animale. După care urmează multiple 
faze de studii clinice şi validarea independentă pentru 
aprobările FDA. 

Adăugăm că industriile Farma şi Biotech nu au proceduri de 
validare ale vaccinurilor pentru copii, din lipsa evidentă de 
voluntari, respectiv de părinţi care să îşi ofere copiii ca 
voluntari în toate studiile clinice necesare validării FDA a 
produsului pentru copii. 

Fiecare în parte este responsabil să se informeze cine sunt şi 
cum au selectat industriile medicale voluntarii folosiţi în 
studiile clinice pentru validare FDA.   

În ceea ce priveşte modul de administrare a vaccinurilor, 
populaţia a fost condiţionată să creadă într-o relaţie directă cu 
imaginea acului şi a seringii. Totuşi vaccinurile au fost 
îndelung aplicate pe populaţii largi, peste ţări întregi, pe cale 
aeriană, ca vaccinuri respiratorii, aerosoli.  

Însuşi Nicolae Cajal a perfectat acum un secol această 
procedură, care în răstimpul anilor a fost îmbunătăţită atât ca 
mod de dispersare cât şi în compoziţia chimică care facilitează 
asimilarea eficientă a compuşilor activi.  

Mai mult, aplicaţiile aeriene se pot efectua repetat, astfel încât 
efectele medicaţiei să fie mai puternice şi să asigure o sursă 
continua de rapel sau de variaţie a vaccinurilor. O astfel de 
procedură pentru oameni şi animale a fost aplicată şi 
documentată îndelung de presa internaţională în ultimele 
decenii. 

Să menţionăm că eficienţa medicaţiei şi a vaccinării prin 
aerosoli este dependentă de starea de sănătate a sistemului 
respirator superior al subiecţilor supuşi acestui tratament. Orice 
leziuni de pe tractul respirator superior sunt cai de acces pentru 
compuşii chem-meds aplicaţi. Orice slăbire a protecţiei naturale 
prin mucus, cili şi alte secreţii de pe tractul respirator superior 
facilitează accesul acestor compuşi chem-meds, cât şi al altor 
microorganisme şi poluanţi din atmosferă. 

Ştim că, pe lângă poluare, purtatul măştii a fost criticat global 
de medici şi de oamenii de ştiinţă ca fiind şi o modalitate de 
îmbolnăvire a căilor respiratorii superioare şi a plămânilor. Mai 
mult, deprivarea de oxigen şi inspirarea dioxidului de carbon 
cumulat în mască, pe lungă durată, creează multiple afecţiuni şi 
hypoxie la nivel celular şi, treptat, afectează organele, inclusiv 
creierul.  

Adăugând slăbirea sistemului imunitar după 8 luni de 
igienizare, izolare, inactivitate fizică, contaminare cu poluanţi 
chimici din spaţiile închise etc., vor exista mulţi oameni 
vulnerabili la microorganismele din ecosistemul nostru 
cotidian, cu care coexistăm, ca hominizi, de peste 600 de 
milioane de ani.  

Astfel de persoane vor fi, deopotrivă, vulnerabile şi la compuşii 
chem-meds sau/şi nano-meds care pot fi, eventual, dispersaţi în 
proceduri medicale „obligatorii”, mult simplificate operaţional 
prin aplicări aeriene. 

Pentru comunităţile ţărilor democratice şi cu regimuri politice 
stabile, această procedură implica însă specificări legale şi 
marca legală a „obligativităţii” pentru aceste proceduri. 
Obligativitatea este o specificaţie necesară dacă aceste 
proceduri sunt aplicate pe cale aeriană peste zone largi şi, deci, 
îi afectează pe toţi locuitorii din acel areal.  

Fiecare cunoaşte sau se poate informa despre drepturile 
constituţionale în calitate de cetăţeni ai unei ţări şi despre 
„obligativitatea” actelor medicale, a vaccinurilor, în mod 
particular.  

Această legislaţie a „obligativităţii” actelor medicale pentru toţi 
locuitorii unei ţări sau ai unei federaţii este însă în contrast 
flagrant cu însăşi misiunea corporatistă a companiilor Farma şi 
Biotech, care vizează personalizarea actului medical. Acest 
deziderat corporatist este explicit şi puternic promovat de peste 
un deceniu pe toate canalele internaţionale de informare 
publică, ştiinţifică şi de business.  

Obligativitatea este însă sinonimă din punct de vedere 
procedural cu uniformitatea execuţiei unui act medical, al 
vaccinului, bunăoară, pentru toţi locuitorii unei ţări. Însă 
uniformitatea unei proceduri medicale se întâlneşte numai în 
fazele experimentale ale studiilor pe animale, unde statistica 
este necesar să fie relevantă indiferent de starea de sănătate a 
fiecărui animal din cohorta de laborator. 

Cele prezentate mai sus sunt elemente de început pentru căutări 
şi cercetări personale pe această temă, atât pentru profesioniştii 
din mediul ştiinţific şi medical, cât şi pentru fiecare cetăţean în 
parte. Informaţiile de limba engleză sunt bine documentate şi 
editate pertinent, lăsând liberul arbitru în estimarea calităţii şi 
veridicităţii acestor informaţii.  

Vorbim de noi proceduri şi terapii genetice combinate cu ştiinţă 
şi tehnologie de ultim nivel, din multiple discipline ştiinţifice. 
A învăţa şi a analiza critic este acum mai mult decât o 
disciplină personală în viaţă, din punct de vedere cognitiv şi 
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profesional – este singura cale de a decide şi de a acţiona acum 
Pro Viaţă în România. 

În concluzie, noile vaccinuri nu sunt vaccinuri. Medicina nu 
este uniformă și obligatorie, ci este personalizată, inclusiv în 
decizia fiecărui om privind propriul său trup. 

Responsabilitatea adulţilor fată de copiii lor, faţă de copiii 
României prin care noi înşine existăm ca verigă a timpului, este 
acum de o extremă urgenţă. Pentru că, ignoranţa, în secolul 21, 
când toate resursele de informare sunt accesibile tot 
rămâne o opţiune personală. 

Virusurile reprezintă doar o materie 
organica moartă 

 
 
             Câteva date despre așa-zisele „virusuri”
 
         Așa-zisele „virusuri” nu mănâncă și nu beau, nu au 
metabolism, deci nu generează energie, nu fac sch
energie, nu au secreții, nu defechează, nu au nicio activitate, 
nu au structuri nervoase, nu au senzori nervo
energie (electrică) nervoasă, nu au capacitate reproductivă, 
cu alte cuvinte nu au nicio caracteristică specifică vie
 

eea ce noi numim „virusuri” reprezintă de fapt materie 
organică moartă, formată din ARN și ADN genetic și 
cromozomal încapsulat într-un înveliș proteic (capsidă), 

aceste capside fiind identice cu capsidele genomurilor din miile 
de unități vii numite mitocondrii sau organéle, care populează 
fiecare celulă umană într-un număr care poate cre
câteva sute până la 30.000 și chiar mai mult. 

Ca genomuri, așa-zisele „virusuri” sunt doar șabloane genetice 
ale organismelor entitative ce posedă toate caracteris
vieții, precum bacteriile, mitocondriile (organite), fungi și de 
asemenea celulele umane! 
 
Aceste genomuri din nuclee celulare și din mitocondrii sunt de 
fapt șabloanele genetice pentru mitoză (diviziunea și 
reproducerea celulară și mitocondrială), pentru sinteza 
proteinelor mitocondriale, pentru utilizarea mitocondrială a 
zahărului (arderea glucozei sau transformare prin oxidare) 
convertirea în energie cu ajutorul adenozin trifosfatului (ATP), 
alături de miriade de alte procese biologice. 
 

C
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este singura cale de a decide şi de a acţiona acum 

În concluzie, noile vaccinuri nu sunt vaccinuri. Medicina nu 
și obligatorie, ci este personalizată, inclusiv în 

Responsabilitatea adulţilor fată de copiii lor, faţă de copiii 
României prin care noi înşine existăm ca verigă a timpului, este 
acum de o extremă urgenţă. Pentru că, ignoranţa, în secolul 21, 
când toate resursele de informare sunt accesibile tot timpul, 

Virusurile reprezintă doar o materie 

zisele „virusuri”  

și nu beau, nu au 
metabolism, deci nu generează energie, nu fac schimb de 

ții, nu defechează, nu au nicio activitate, 
nu au structuri nervoase, nu au senzori nervoși și nici 
energie (electrică) nervoasă, nu au capacitate reproductivă, 
cu alte cuvinte nu au nicio caracteristică specifică vieții.  

ce noi numim „virusuri” reprezintă de fapt materie 
și ADN genetic și 
ș proteic (capsidă), 

aceste capside fiind identice cu capsidele genomurilor din miile 
ii sau organéle, care populează 

un număr care poate crește de la 

 

șabloane genetice 
ale organismelor entitative ce posedă toate caracteristicile 

ții, precum bacteriile, mitocondriile (organite), fungi și de 

și din mitocondrii sunt de 
șabloanele genetice pentru mitoză (diviziunea și 

pentru sinteza 
proteinelor mitocondriale, pentru utilizarea mitocondrială a 
zahărului (arderea glucozei sau transformare prin oxidare) și 
convertirea în energie cu ajutorul adenozin trifosfatului (ATP), 

Când postulatele lui Koch au demontat teoria că bacteriile ar 
cauza boli, cartelul medico-farmaceutic (care este interesat nu 
de sănătate, ci de cum să ne țină bolnavi și ignoranți) a inventat 
noi țapi ispășitori invizibili pe care i-
este necesar să fie „omorâți” cu ajutorul medicamentelor. Așa 
cum teoria germenilor a fost dărâmată de postulatele lui Koch, 
la fel s-a petrecut și cu teoria virală a cauzei bolilor 
fost discreditată și demontată complet. Nu există niciun fel de 
cercetare și niciun experiment publicat în care vreun așa
„virus” să fi fost testat după criteriile lui Koch.
 
Genomurile lipsite de viață nu invadează și nici nu au cum să 
invadeze celulele, așa cum ni se tot povestește. Ce se vede în 
fotografii sunt celule aflate în procesul de consumare a 
deșeurilor (proces numit pinocitoză sau fagocitoză), proces în 
care ele absorb și reciclează produsele reziduale ale celulelor 
vecine care și-au încheiat ciclul de viață.
 
Afirmațiile cum că așa-zisele „virusuri” (care 
proprietate a vieții, sunt lipsite de orice abilitate de a se mișca și 
de a manevra exteriorul) ar ataca celule, ar ocupa pozi
luptă, s-ar injecta într-o celulă, ar infecta
cauza mari distrugeri, sau că ar putea ac
formă, sunt complet absurde. Organismul viu întotdeauna 
acționează și produce rezultate care-i sunt favorabile.
 
Doar moleculele chimice otrăvitoare reprezintă un risc. 
Substanțele moarte sunt întotdeauna pasive; se acționează doar 
ASUPRA lor, cel care poate acționa putând fi numai un 
organism viu. Însăși afirmația că „virusurile” ar ataca este pură 
ficțiune, când ele nu au în niciun fel posibilitatea de a se mișca, 
de a se propulsa, de a asalta sau de a porni ac
și simplu sunt lipsite de orice energie, instrument sau abilitate 
de a distruge ceva. 
 
Așa zisele „virusuri” în realitate sunt deșeuri genomice 
celulare, „citomegalovirusul” fiind de fapt nucleul genomic al 
unei celule moarte. Majoritatea așa-ziselor „virusuri” s
fapt genomuri ale celor câteva sute (ajungând până la 30.000 
sau mai mult) de mitocondrii care se găsesc într
populația celulei fiind determinată de specializarea și funcția 
acesteia. 
Predominanța numerică a așa-ziselor „virusuri” este dat
genomurile din miliardele de miliarde de mitocondrii 
organite care se află în unitățile vii ale miliardelor de celule 
care mor zilnic în trupul omenesc.  

Unele din așa-zisele „virusuri” sunt numite 
„citomegalovirusuri” („virusuri de celule mari”)
aceste structuri foarte mari provin din nucleul unei celule care 
este mai mare decât câteva mii de mitocondrii la un loc. Alte 
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ostulatele lui Koch au demontat teoria că bacteriile ar 
farmaceutic (care este interesat nu 
țină bolnavi și ignoranți) a inventat 

-a numit virusuri și care 
ți” cu ajutorul medicamentelor. Așa 

cum teoria germenilor a fost dărâmată de postulatele lui Koch, 
și cu teoria virală a cauzei bolilor – care a 

și demontată complet. Nu există niciun fel de 
și niciun experiment publicat în care vreun așa-zis 

„virus” să fi fost testat după criteriile lui Koch. 

ță nu invadează și nici nu au cum să 
șa cum ni se tot povestește. Ce se vede în 
le aflate în procesul de consumare a 

șeurilor (proces numit pinocitoză sau fagocitoză), proces în 
și reciclează produsele reziduale ale celulelor 

ță. 

zisele „virusuri” (care n-au nicio 
ții, sunt lipsite de orice abilitate de a se mișca și 

de a manevra exteriorul) ar ataca celule, ar ocupa poziții de 
o celulă, ar infecta-o, ar programa-o, ar 

cauza mari distrugeri, sau că ar putea acționa sub orice altă 
formă, sunt complet absurde. Organismul viu întotdeauna 

i sunt favorabile.  

Doar moleculele chimice otrăvitoare reprezintă un risc. 
țele moarte sunt întotdeauna pasive; se acționează doar 

ționa putând fi numai un 
și afirmația că „virusurile” ar ataca este pură 

țiune, când ele nu au în niciun fel posibilitatea de a se mișca, 
de a se propulsa, de a asalta sau de a porni acțiuni ofensive; pur 

lu sunt lipsite de orice energie, instrument sau abilitate 

șa zisele „virusuri” în realitate sunt deșeuri genomice 
celulare, „citomegalovirusul” fiind de fapt nucleul genomic al 

ziselor „virusuri” sunt de 
fapt genomuri ale celor câteva sute (ajungând până la 30.000 
sau mai mult) de mitocondrii care se găsesc într-o celulă, 

ția celulei fiind determinată de specializarea și funcția 

ziselor „virusuri” este dată de 
genomurile din miliardele de miliarde de mitocondrii și 

țile vii ale miliardelor de celule 

 

zisele „virusuri” sunt numite 
„citomegalovirusuri” („virusuri de celule mari”). De fapt, 
aceste structuri foarte mari provin din nucleul unei celule care 
este mai mare decât câteva mii de mitocondrii la un loc. Alte 
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„virusuri” ajung în sânge din intestine, unde bacteriile mor cu 
miliardele, zi de zi! Ele de asemenea au genomuri. Maj
„virusurilor” externe trupului uman sunt de fapt structuri 
genomice provenite de la bacterii și fungi. 
 
Miliarde de „virusuri” sunt consumate zilnic de celulele 
trupului uman care reciclează astfel conținutul celulelor ce au 
murit. Prin procesele de pinocitoză și fagocitoză, celulele aflate 
în contact cu mâncarea se invaginează formând un stomăcel 
provizoriu, secretă lizozomi pentru digestie și astfel convertesc 
„virusurile” și celelalte materiale în aminoacizi, acizi simpli 
grași și glucoză, cu scopul de a le reutiliza. Mineralele 
vitaminele implicate în aceste procese sunt și ele reutilizate. Ce 
se vede în fotografiile acestor procese este întotdeauna o 
activitate biologică în favoarea celulei, niciodată a a
numitului „virus”. 
 
Este o minciună afirmația că un fragment de material organic 
mort, un genom denumit de noi „virus”, ar putea „comanda” 
altor entități vii să-l reproducă. Nu este reprodus, ci în realitate 
este doar reciclat – prin procesele digestive celulare el este pur 
și simplu descompus în substanțele nutritive ce îl compun. 
Când un genom este reprodus, acest fapt se petrece DOAR în 
interiorul unui organism (o celulă, bacterie, fung, mitocondrie 
sau altă organită celulară etc.) pentru care acesta reprezintă un 
șablon genetic și nimic mai mult. Reproducerea unui genom 
străin de către o celulă – așa cum afirmă și insinuează 
apologeții și propagandiștii sistemului medical 
contradicție cu toate principiile biologiei. 
 
„Virusurile” nu incubează! Incubarea înseamnă cre
ovul fertilizat și dezvoltarea lui într-un organism pluricelular. 
Niciun alt proces nu poate fi numit „incubație” fără a viola 
sensul acestui cuvânt. Nu există nici virusuri „inactive”, 
„inactivate”, virusuri „care dorm”, din moment ce numai 
organismele vii hibernează sau își suspendă activitățile în alte 
moduri.  
 
Să recapitulăm: genomurile sau „virusurile” sunt de fapt 
deșeuri celulare moarte și incapabile de orice activitate. Așadar 
ele n-au cum să-și „suspende activitatea” și nu pot fi nici „în 
stare latentă”. 
 
Afirmația cum că „virusurile” (care sunt de fapt materiale 
celulare genomice fără membre, flageli, dinți sau guri, și fără 
nicio abilitate de nici un fel) ar putea ataca și sabota o celulă 
auto-suficientă de milioane de ori mai mare ca dimensiuni
irațională, ilogică, ridicolă și desigur stupidă. 
 
Cuvântul „virus”, atât la origine cât și în prezent, înseamnă 
otravă – în ciuda tuturor definițiilor contradictorii ce au 
împodobit acest mit vechi de peste 100 de ani. Cuvântul 
virulent nu înseamnă contagios, ci otrăvitor. 
 
În mod natural, celulele rezistă și, având o multitudine de 
abilități de apărare, ele se debarasează rapid de orice „atacatori” 
sau îi distrug la fel de rapid (în special substanțele moarte care 
nu corespund cu interesele lor vitale). În urma mor
(în trupul uman mor zilnic câteva sute de miliarde de celule), 
săculeții cu lizozomi din celulă se rup și dezintegrează celula 
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„virusuri” ajung în sânge din intestine, unde bacteriile mor cu 
miliardele, zi de zi! Ele de asemenea au genomuri. Majoritatea 
„virusurilor” externe trupului uman sunt de fapt structuri 

Miliarde de „virusuri” sunt consumate zilnic de celulele 
ținutul celulelor ce au 

și fagocitoză, celulele aflate 
în contact cu mâncarea se invaginează formând un stomăcel 

și astfel convertesc 
și celelalte materiale în aminoacizi, acizi simpli 

copul de a le reutiliza. Mineralele și 
și ele reutilizate. Ce 

se vede în fotografiile acestor procese este întotdeauna o 
activitate biologică în favoarea celulei, niciodată a așa 

ția că un fragment de material organic 
mort, un genom denumit de noi „virus”, ar putea „comanda” 

l reproducă. Nu este reprodus, ci în realitate 
prin procesele digestive celulare el este pur 

țele nutritive ce îl compun. 
Când un genom este reprodus, acest fapt se petrece DOAR în 
interiorul unui organism (o celulă, bacterie, fung, mitocondrie 
sau altă organită celulară etc.) pentru care acesta reprezintă un 

c mai mult. Reproducerea unui genom 
șa cum afirmă și insinuează 

ții și propagandiștii sistemului medical – este în 

„Virusurile” nu incubează! Incubarea înseamnă creșterea unui 
un organism pluricelular. 

ție” fără a viola 
sensul acestui cuvânt. Nu există nici virusuri „inactive”, 
„inactivate”, virusuri „care dorm”, din moment ce numai 

și suspendă activitățile în alte 

Să recapitulăm: genomurile sau „virusurile” sunt de fapt 
șeuri celulare moarte și incapabile de orice activitate. Așadar 

și „suspende activitatea” și nu pot fi nici „în 

ția cum că „virusurile” (care sunt de fapt materiale 
ți sau guri, și fără 
și sabota o celulă 

suficientă de milioane de ori mai mare ca dimensiuni este 

și în prezent, înseamnă 
țiilor contradictorii ce au 

împodobit acest mit vechi de peste 100 de ani. Cuvântul 

și, având o multitudine de 
ți de apărare, ele se debarasează rapid de orice „atacatori” 

țele moarte care 
le). În urma morții celulare 

(în trupul uman mor zilnic câteva sute de miliarde de celule), 
ții cu lizozomi din celulă se rup și dezintegrează celula 

transformând-o în deșeuri celulare. În aceste deșeuri ale celulei 
se află și rămășițele a 20-30 de mii de mitocondrii sau organite 
pe care majoritatea celulelor le au (o excep
exemplu, globulele roșii). 
Din cauza protecției extraordinare pe care le
capsidele, lizozomii nu dezintegrează complet tegumentul 
genomilor, miliarde de astfel de genomi rămânând relativ 
intacți în urma procesului. Acești genomi nu rămân însă intacți 
în urma procesului de reciclare. Ei sunt recicla
foarte prevăzător și econom. 
 
Fiziologii spun în lecțiile lor că celulele când mor sunt 
dezintegrate de propriii lor lizozomi. Atunci, oare ce anume le
ar conferi așa-ziselor „virusuri” super puterea de a supravie
măcelului enzimelor digestive care anihilează toate genomurile 
mitocondriale? Mai ales că nu există 
diferență între cele două (ele fiind identice)? Cum pot 
substanțele chimice să discearnă și să facă diferența între 
genomurile mitocondriale și cele ale „virusurilor” străine, 
despre care – culmea – tot ei zic că au fost create de celule (!) 
printr-un modus operandi ficțional (care dacă ar fi adevărat, ar 
însemna că „virusul” ar fi compus tot din material domestic 
creat de procesele interne ale celulei).  
 
Există o axiomă/postulat care zice că dacă două elemente sunt 
egale cu un al treilea, cele două sunt egale într
fiziologie aceasta este echivalentul cu a spune că a
„virusuri” sunt de fapt genomurile celulelor 
mitocondriilor. 

Profețiile Părintelui Justin Pârvu se 
împlinesc azi: «Veți fi căutați și în 

crăpăturile pământului pentru vaccinare 
și acte biometrice»

 
           „Să nu le acceptați!” Cine nu se vaccinează va fi 
exclus social!  
 

ărintele Justin Pârvu a spus-o acum 11 ani: „
vremea, nu prea departe, când to
controlate electronic. Actele vor fi biometrice. Nu

mai putea să circulați fără ele. Să nu le acceptați
marele duhovnic, alături de colegii săi de genera
sfântă, ca Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Adrian 
Făgețeanu, Părintele Ioanichie Bălan, Părintele Ioan de la 
Rarău, Părintele Crăciun Opre, ierarhii IPS Bartolomeu Anania, 
PS Justinian, PS Sebastian și frații români de la Sfântul Munte 
Athos. „Chiar dacă veți fi căutați și în crăpăturile pământului. 
Și să nu primiți nici vaccinul și nimic ce aduc nou puterile 
politice de azi. De aceea vă zic – aveți încredere că Domnul vă 
va da putere să mărturisiți pentru El.  
 
Trăim într-o lume anarhică, întreaga clasă politică este 
vrăjmaşă a lui Hristos și slujitoare răului, de aceea numai 
simpla noastră viețuire, fără sa abdicăm de la p
noastre creștine, este o mărturisire și o mucenicie de zi cu zi. 
Ce am trăit noi, chiar închiși în temnițele bolșevice, va fi nimic 
pe lângă ce veți trăi voi”, ne avertiza Duhovnicul Neamului.
 

P
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A scris atunci un Apel profetic și l-a difuzat la nivel na
prin pelerini și fiii săi duhovnicești: 
 
„Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei 
profeții. Prin lege, prin ordonanță de guvern, românii sunt 
obligați să se încadreze într-un plan de urmărire 
supraveghere la nivel național și mondial, proiect care le 
răpește de fapt oamenilor libertatea.  
 
Românilor li se cere să-și pună pe pașapoarte, pe permisele 
auto și pe orice alt act personal, cipul biometric ce conține 
amprenta digitală, imaginea facială și toate datele personale. 
Poate pentru mulți dintre dumneavoastră acest cip pare un 
obiect nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de 
însemnare a oamenilor, de codare și stocare a datelor de 
identificare, se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan 
demonic, prin care de bună voie îți vinzi sufletul diavolului.
 
Însemnarea oamenilor ca pe vite este primul pa
măsuri luate pentru controlul absolut al ființei umane. Dragii 
mei, după cum proorocesc Sfinții Părinți, primirea acestui 
semn este lepădarea noastră de credință. Să nu credeți că 
putem sluji și lui Dumnezeu și lui mamona.   
 
Nu, dragii mei, nu primiți acest însemn diavolesc care vă 
răpește ceea ce vă aparține prin moștenire de la Dumnezeu, 
dreptul la identitate, dreptul la unicitate și originalitate, al 
fiecărei ființe umane!   
 
Este necesar să vă apărați acest drept de la Dumnezeu, chiar 
de ar fi să plătiți cu prețul vieții voastre. În zadar câștigați cele 
ale lumii, dacă vă pierdeți sufletele voastre și ale copiilor 
voștri, pentru că Sfinții Apostoli ne spun clar «se cuvine să 
ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni».
Apelul Părintelui Justin. 
 
În ciuda boicotului și a batjocurii presei oficiale, un milion de 
români (1.000.000) au semnat o petiție pentru Referendum pe 
tema actelor biometrice, la îndemnul vrednicului de pomenire 
ctitor al Mănăstirii Petru Vodă, ignorată de trepăd
străini de România din politica dâmbovițeană.  
 
A fost cea mai mare petiție cu semnături olografe de până 
atunci, din întreaga istorie a României. A mai fost depă
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și pe orice alt act personal, cipul biometric ce conține 

și toate datele personale. 
ți dintre dumneavoastră acest cip pare un 

patele acestui sistem de 
și stocare a datelor de 

identificare, se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan 
ți vinzi sufletul diavolului.   

Însemnarea oamenilor ca pe vite este primul pas al unor alte 
ței umane. Dragii 

ții Părinți, primirea acestui 
ță. Să nu credeți că 

ți acest însemn diavolesc care vă 
ște ceea ce vă aparține prin moștenire de la Dumnezeu, 

și originalitate, al 

ți acest drept de la Dumnezeu, chiar 
ți cu prețul vieții voastre. În zadar câștigați cele 

ți sufletele voastre și ale copiilor 
ștri, pentru că Sfinții Apostoli ne spun clar «se cuvine să 

ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni».” – din 

și a batjocurii presei oficiale, un milion de 
ție pentru Referendum pe 

tema actelor biometrice, la îndemnul vrednicului de pomenire 
ctitor al Mănăstirii Petru Vodă, ignorată de trepădușii și agenții 

ție cu semnături olografe de până 
atunci, din întreaga istorie a României. A mai fost depășită doar 

de semnăturile strânse pentru Referendumul pentru Familie. S
a scris atunci o carte, cu opinii pertinente 
întreaga lume – Dictatura Biometrică –
 

Elitele care au instaurat deja Noua Ordine 
Mondială pregătesc terenul: cine nu se 

vaccinează va fi exclus social!
 

          Ce alegi? Vaccinat și cu cip sau proscris? Excluziunea 
socială este ceea ce-i așteaptă pe oamenii care vor refuza 
noul vaccin pregătit în laboratoarele Big Pharma 
cerut/comandat de „Elita” globalistă.
 

oua Ordine Mondială (New World O
prin care va constrânge popula
vaccinarea obligatorie; în caz contrar, multe drepturi 

libertăți cetățenești vor fi restrânse, apoi definitiv anulate!
 
S-a pus „lockdown” pe toată planeta în primăvară, a
va împiedica NWO de un cetățean îndărătnic...
Iar eticheta de „pericol social” este pregătită a fi lipită de 
„fruntea” oricui refuză vaccinul anti-Covid. De fapt, la cum se 
prezintă situaţia actuală, mai degrabă vaccin anti
 
Pentru început, scriu americanii, se vor impune o serie de reguli 
privind accesul la evenimentele publice, fie ele spectacole de 
teatru, balet, concerte sau întreceri sportive. Aici, în acest 
sector, fiecare organizator va permite să intre doar spectatorii 
care fac dovada vaccinării împotriva SARS
 
Poate pare de necrezut, dar deja s-a anun
va intra în vigoare imediat ce restricțiile impuse de autorități 
din cauza Covid-19 vor fi ridicate. Evident, 
„minune” va fi disponibil pentru popula
 
Chiar dacă accesul se va face un pic mai dificil, fiindcă 
organizatorii plănuiesc să verifice fiecare persoană în parte, va 
fi întocmită o listă de verificare a celor care 
bilet. Iar datele vor fi încărcate și stocate inclus
mobile – la poarta de acces, fiecare american va prezenta 
dovada că s-a vaccinat sau că are un test negativ pentru Covid
19, dar nu mai vechi de 72 de ore, aten
 
Planul NOW va utiliza trei componente separate, inclusiv o 
aplicație de ticketing, dar și firme care oferă informații despre 
sănătate, precum CLEAR Health Pass, sau distribuitori de 
testare/vaccinare (Labcorp ori CVS Minute Clinic).
 
Se dau asigurări însă, că niciuna dintre acestea nu va stoca 
va accesa înregistrările medicale ale cetă
După ce își face vaccinul, persoana în cauză are obligația să ia 
legătura cu firmele acestea (CLEAR Health Pass, IBM Digital 
Health Pass etc.) și să solicite accesul în baza de date (aplicația 
Ticketmaster). Cine nu face asta, adio
săli de teatre, la cinematografe şamd. 
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de semnăturile strânse pentru Referendumul pentru Familie. S-
atunci o carte, cu opinii pertinente și studii științifice din 

– cipul controlului total.  

Elitele care au instaurat deja Noua Ordine 
Mondială pregătesc terenul: cine nu se 

vaccinează va fi exclus social! 

Nicholas Cezar 
 

și cu cip sau proscris? Excluziunea 
șteaptă pe oamenii care vor refuza 

noul vaccin pregătit în laboratoarele Big Pharma și 
cerut/comandat de „Elita” globalistă.  

oua Ordine Mondială (New World Order) are pârghiile 
prin care va constrânge populația globului să aleagă 
vaccinarea obligatorie; în caz contrar, multe drepturi și 

ți cetățenești vor fi restrânse, apoi definitiv anulate!  

a pus „lockdown” pe toată planeta în primăvară, așa că nu se 
țean îndărătnic... 

Iar eticheta de „pericol social” este pregătită a fi lipită de 
Covid. De fapt, la cum se 

prezintă situaţia actuală, mai degrabă vaccin anti-TOT. 

americanii, se vor impune o serie de reguli 
privind accesul la evenimentele publice, fie ele spectacole de 
teatru, balet, concerte sau întreceri sportive. Aici, în acest 
sector, fiecare organizator va permite să intre doar spectatorii 

nării împotriva SARS-CoV-2!  

a anunțat în State că măsura 
țiile impuse de autorități 

19 vor fi ridicate. Evident, și după ce vaccinul 
populație. 

Chiar dacă accesul se va face un pic mai dificil, fiindcă 
organizatorii plănuiesc să verifice fiecare persoană în parte, va 
fi întocmită o listă de verificare a celor care și-au achiziționat 

și stocate inclusiv pe telefoanele 
la poarta de acces, fiecare american va prezenta 

a vaccinat sau că are un test negativ pentru Covid-
19, dar nu mai vechi de 72 de ore, atenție! 

Planul NOW va utiliza trei componente separate, inclusiv o 
și firme care oferă informații despre 

sănătate, precum CLEAR Health Pass, sau distribuitori de 
testare/vaccinare (Labcorp ori CVS Minute Clinic).  

Se dau asigurări însă, că niciuna dintre acestea nu va stoca și nu 
edicale ale cetățenilor. 

și face vaccinul, persoana în cauză are obligația să ia 
legătura cu firmele acestea (CLEAR Health Pass, IBM Digital 

și să solicite accesul în baza de date (aplicația 
Ticketmaster). Cine nu face asta, adio intrare pe stadioane, în 
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Dar asta nu e tot! Restricțiile nu se opresc aici, la spectacole și 
evenimente sportive. Planul este de a interzice 
cum ar fi tichetele de masă sau chiar accesul la instit
publice. Ca să nu mai vorbim despre admiterea în 
universități, ce pe viitor va fi permisă doar celor care fac 
dovada vaccinării obligatorii!  
 
Cam aşa cum este momentan în China, unde „vaccinul” este 
înlocuit de un scor; cine nu îndeplinește un anumit „scoring”, 
nu are parte de toate „facilitățile” oferite de stat 
educație, ajutor social etc. Articol preluat din ziarul Na
 
 

Totuși, care este bilanțul termoscanării?

           Ați uitat sau v-ați obișnuit, nu-i așa? Unii dint
nu. Au trecut 9 luni de când s-a instaurat termoscanarea.

ilioane de persoane au fost termometrizate zilnic, în 
acest interval. Sute de milioane de români au fost 
termometrizați în mod repetat, la serviciu sau în 

magazine. Sute de milioane. 

Dacă n-ați observat, multe magazine au instalat dispozitive 
discrete de scanare de la distanță, nu mai există un paznic care 
face asta. Treci prin porțile de acces și undeva e plasat scanerul, 
în afara razei tale de observație. 

Ni s-a spus că această măsură abuzivă și arbitrară este pentru 
protecția populației și limitarea numitei pandemii. Au făcut 
autoritățile o evaluare a acestei măsuri? S-a măsurat eficien
ei? Câți cetățeni au fost descoperiți cu febră? Câte vieți a salvat 
termoscanarea?  

Ce s-a petrecut cu cei având temperatură peste 37,3? I
raportat sau deferit DSP-ului? S-a făcut o centralizare a datelor 
despre febrili? Li s-a întocmit dosar de suspec
izoleta și i-ați internat direct în spital? Câți termoscanați cu 
febră au fost testați pozitiv cu Covid 19? Cum dovediți că o 
măsură de siguranță sanitară, care încalcă mai multe legi și 
competențe, ne-a ferit de boală?  

Unde sunt cifrele, statisticile care ne arată că termoscanarea se 
justifică și este necesar să fie aplicată în conti
petrece cu termoscanații cu febră în contextul legii carantinei și 
listei cu bolile pentru care ești trimis în arest spitalicesc, 
inclusiv gripă? Voi, oamenilor, ați auzit de vreun cunoscut 
termoscanat cu febră și trimis la medicul de familie 
spital?  

M
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țiile nu se opresc aici, la spectacole și 
evenimente sportive. Planul este de a interzice și alte drepturi, 
cum ar fi tichetele de masă sau chiar accesul la instituții 
publice. Ca să nu mai vorbim despre admiterea în școli și 

ți, ce pe viitor va fi permisă doar celor care fac 

Cam aşa cum este momentan în China, unde „vaccinul” este 
un anumit „scoring”, 

țile” oferite de stat – locuință, 
Național 

și, care este bilanțul termoscanării? 

șa? Unii dintre noi 
a instaurat termoscanarea.  

ilioane de persoane au fost termometrizate zilnic, în 
acest interval. Sute de milioane de români au fost 

ți în mod repetat, la serviciu sau în 

 

ți observat, multe magazine au instalat dispozitive 
ță, nu mai există un paznic care 

țile de acces și undeva e plasat scanerul, 

și arbitrară este pentru 
ția populației și limitarea numitei pandemii. Au făcut 

a măsurat eficiența 
ți cetățeni au fost descoperiți cu febră? Câte vieți a salvat 

cu cei având temperatură peste 37,3? I-ați 
a făcut o centralizare a datelor 

a întocmit dosar de suspecți? I-ați luat cu 
ți internat direct în spital? Câți termoscanați cu 

ți pozitiv cu Covid 19? Cum dovediți că o 
ță sanitară, care încalcă mai multe legi și 

Unde sunt cifrele, statisticile care ne arată că termoscanarea se 
și este necesar să fie aplicată în continuare? Ce se 

ții cu febră în contextul legii carantinei și 
ști trimis în arest spitalicesc, 

ți auzit de vreun cunoscut 
și trimis la medicul de familie sau la 

Sau termoscanarea e un capitol încheiat 
asimilat cu bucurie de sclaveți, așa cum va fi și masca?

Altfel, rămâne cum am stabilit: termoscanarea încalcă vreo 
câteva legi românești și convenții europene:
- Constituția – aplicarea unui tratament degradant;
- Legea pacientului – exercitarea unui act medical de către 
persoane neautorizate; 
- Protecția datelor personale GDPR – culegerea unei informa
despre sănătate de la o persoană identificabilă, de către 
persoane fără atribuții de operator de date personale, 
neautorizate medical, cu vicierea consim
în urma condiționării accesului în incintă de supunerea la 
termoscanare; 
- Legile antidiscriminare și de protecție a consumatorului 
refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la 
serviciile oferite de magazine sau de orice al
servicii, proprietate privată, ori publică.

Apel de trezire către umanitate 
pregăteşte vaccinul Luciferază

           Am urmărit un material video de vreo 22 de minute 
pe care l-am primit pe un grup whatsapp de discuţii. Cele 
susţinute în clip, dincolo de detaliile tehnice şocante, sunt 
despre fapte şi scenarii strategice urmate în proporţie de 
100% de demersuri birocratice şi acţiuni
economice vizibile din avion.  

mi asum riscul ca pagina aceasta de facebook să fie blocată 
publicând materialul aici, împreună cu unele comentarii ale 
mele. 

Rezumativ, clipul vorbeşte despre transhumanism, adică despre 
trecerea de la omul actual (homo sapiens
„îmbunătățit” genetic sau prin bio-tehnologie, la omul re
(homo deus, omul 2.0). În clip se vorbeşte despre vaccinul celor 
de la Moderna, o companie de biotehnologie care lucrează la 
primul său vaccin, bazat pe ARN modificat genetic, odată cu 
care în trupul omului nou-normal se va introduce o enzimă cu 
nume ciudat – luciferază, cu rol de marker identitar, şi nişte 
nanoroboți – hydrogel, cu rol de conexiune permanentă la 
centrul de control şi supraveghere operat d
se vorbeşte, de asemenea, de implicarea armatei americane în 
proiect (prin DARPA) şi de obligativitatea vaccinării sub 
pretextul neutralizării covid-19. 

Î
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Sau termoscanarea e un capitol încheiat și permanentizat, 
ți, așa cum va fi și masca? 

Altfel, rămâne cum am stabilit: termoscanarea încalcă vreo 
ști și convenții europene: 
carea unui tratament degradant; 

exercitarea unui act medical de către 

culegerea unei informații 
despre sănătate de la o persoană identificabilă, de către 

ții de operator de date personale, 
neautorizate medical, cu vicierea consimțământului persoanei, 

ționării accesului în incintă de supunerea la 

și de protecție a consumatorului – 
persoane sau unui grup de persoane la 

serviciile oferite de magazine sau de orice alți prestatori de 
servicii, proprietate privată, ori publică. 

Apel de trezire către umanitate – Se 
pregăteşte vaccinul Luciferază 

 Gheorghe PIPEREA  

material video de vreo 22 de minute 
am primit pe un grup whatsapp de discuţii. Cele 

susţinute în clip, dincolo de detaliile tehnice şocante, sunt 
despre fapte şi scenarii strategice urmate în proporţie de 
100% de demersuri birocratice şi acţiuni politico-

mi asum riscul ca pagina aceasta de facebook să fie blocată 
publicând materialul aici, împreună cu unele comentarii ale 

 

Rezumativ, clipul vorbeşte despre transhumanism, adică despre 
homo sapiens, omul 1.0), la omul 

tehnologie, la omul re-editat 
, omul 2.0). În clip se vorbeşte despre vaccinul celor 

de la Moderna, o companie de biotehnologie care lucrează la 
ARN modificat genetic, odată cu 

normal se va introduce o enzimă cu 
luciferază, cu rol de marker identitar, şi nişte 

hydrogel, cu rol de conexiune permanentă la 
centrul de control şi supraveghere operat de proprietar. În clip 
se vorbeşte, de asemenea, de implicarea armatei americane în 
proiect (prin DARPA) şi de obligativitatea vaccinării sub 
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Note personale: 

Transhumanismul! Am scris despre nenorocirea asta nazistă și 
satanică încă din 2015 (Parakletos se numește cartea; discuţia 
relativă la acest curent se găseşte în cap. III – Ultra). Puținii 
oameni care au avut chef să frunzărească această carte s-au 
împărţit în două categorii: unii au fost încântaţi de conceptul 
creştin de Parakletos („aliatul”, „mângâietorul”), dar s-au 
limitat la cele câteva zeci de pagini de exegeză biblică pe care 
am încercat-o; alţii au făcut ironii la adresa conceptului şi au 
renunțat să mai citească după 2 pagini; pe facebook, evident, 
inteligenţii şi vitejii anonimi ai tastaturii au zis că autorul este 
doar un „avocățel” care a fost apucat de fervoare creștină, 
trecând mai departe, la alte persoane pe care să le strivească 
sub imensa lor înţelepciune şi erudiţie.  

Ba unii, şi mai buni cunoscători ai lumii, au băgat rapid clișeul 
cu „ce fumezi, că vreau și eu” – și culmea este ca musiu Elon 
Musk, susţinător pe față al transhumanismului, este fumător 
inveterat de „iarbă” (aka, marijuana) şi alte chestii „recreative”. 

Adevărul este că, așa cum spune și ţipă din clip, în 2015 
credeam că această diabolică ideologie nazistă va deveni 
realitate doar prin 2030 şi, de fapt, speram că ea va dispărea 
între timp de la sine, ca orice ideologie care tinde la crearea 
„omului nou, de tip comunist” sau a „supraomului”. 

Iată însă că trecerea la „omul 2.0” se face acum!  

Acest om „îmbunătățit” va fi (cel puţin în teorie) un om sănătos 
– tun, apt să trăiască sute de ani, cu capacităţi fizice şi 
intelectuale similare roboţilor şi inteligențelor artificiale, va fi 
un „ales” prin rating social ridicat, cu bani şi cu tot norocul din 
lume de a se fi născut în societatea şi familia potrivite. Noi, 
ceilalţi, vom rămâne la stadiul 1.0., cu toate părţile nefaste ale 
condiţiei umane, inclusiv cu starea de captivi şi iobagi pe moşia 
noilor feudali, care vor putea trăi sute de ani (dar şi cu ceea ce 
este frumos şi înălțător în noi – iubirea, compasiunea, 
altruismul, solidaritatea, cooperarea și mortalitatea necesară 
înlocuirii noastre cu noua generaţie). 

Culmea spaimelor apocaliptice din noi este că vaccinul celor de 
la Moderna ne va marca cu semnul fiarei – enzima „luminoasă” 
utilizată pentru a putea fi identificaţi cei cu vaccin și pentru a 
putea fi separați de cei fără vaccin se numește Luciferază! Cu 
„ajutorul” acestei enzime, cei vaccinaţi vor ajunge niște simple 
obiecte, identificabile aşa cum sunt identificate mărfurile cu 
coduri de bare, ca la magazinul virtual al lui Bezos! Și, în plus, 
vaccinații, nou-normalii, vor fi permanent conectați, deci 
controlabili şi uşor de supravegheat de oriunde, din cloud, de 
pe tabletă sau de pe telefonul mobil, prin acei nanoroboți 
fabricați de armata SUA (??!!), numiți hydrogel!  

China, cu al său sistem de identificare facială, care presupune 
efortul de a instala și întreține miliarde de camere de 
supraveghere, și cu al său sistem de „scor social”, devine mic 
copil față de ceea ce pregătesc „democrata” Americă și 
sistemul public-privat militaro-tehnologic impus la nivel global 

de armata SUA (cea mai costisitoare din istorie) și instituțiile 
globaliste. 

 

Pentru toate aceste vaccinuri şi componente ale vaccinurilor 
vor fi acordate patente, adică drept de proprietate (industrială) 
exclusivă. Cui? Patronilor Moderna. Lui Bill Gates. Lui Elon 
Musk. Tipii ăștia care nu mai pot de grija noastră. De vreme ce 
aceste substanțe și acești nano-roboți o să facă parte din trupul 
nou-normalilor, nu este exclus ca proprietarii patentelor să 
pretindă, ca şi în cazul seminţelor modificate genetic, drepturi 
de proprietate asupra unor părţi din trupul nou-normalilor. 

Sunt uluit şi furios față de lipsa de reacţie a politicienilor 
conservatori americani. Sunt, de asemenea, şocat de lipsa de 
reacţie a majorităţii populaţiei, care se declară, de altfel, 
credincioasă în Dumnezeu, după chipul şi asemănarea căruia a 
fos făcut omul.  

Nu înțeleg: ce tip de creștini, credincioşi iudei sau musulmani 
sunt aceşti oameni care îi lasă pe acești naziști satanici să 
accelereze în această cursă de re-editare a omului, ba chiar să o 
facă bazându-se pe ajutorul armatei americane și pe banii 
contribuabililor? (Notă : Space X există doar pentru că are 
contracte de zeci de miliarde cu statul; Moderna nu a făcut 
niciun vaccin până acum, ci numai bani din proiecte de 
cercetare finanțate de stat).  

Unde sunt toți acei profeți de televiziune și stadion cu care ne-
au obișnuit americanii şi pe care i-au exportat mai peste tot, că 
nu îi văd luând atitudine contra acestui curent satanic? Cum de 
li se permite acestor Noe diabolici să rescrie proiectul uman, să 
remodeleze omul ca și când ar fi o figurină de plastilină? 

Omul obișnuit ce zice: ar fi de acord ca ei și descendenții lor să 
nu mai fie făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci 
după codurile genetice ale lui Musk, Bezos, Gates sau 
Zuckerberg? 

PS: În speranța că facebook nu mă va cenzura, adaug în 
„apărarea” mea faptul că pe Netflix este un serial în limba 
germană, denumit Biohacker, care „tratează” exact tehnologia 
cu care omul este modificat genetic – în film, tehnologia chiar 
se numeşte „Homo Deus”. Vă invit să urmăriţi acest serial. 
Merită. Este nu doar premonitoriu – este despre ceea ce ni se 
petrece acum, azi, când vorbim.  

 
 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    



 

        199199199199                                                                                                                                                                                                
       

 

 
Dincolo de coronavirus, se dau şi alte 
lupte. Imensele bogăţii din Arctica, noul 
tărâm de luptă al marilor puteri ale lumii

 
Michael Mann, Joseph Borrell

          Uniunea Europeană şi SUA caută să contracareze 
creşterea influenţei Rusiei şi Chinei într-o zonă bogată în 
petrol, gaze naturale şi resurse minerale, dar şi de o 
importanţă militară strategică  

niunea Europeană are de patru ani o strategie pentru
regiunea arctică, iar acum vrea să modifice abordarea, 
un proces lent al cărui deznodământ este neclar. Cu 

tendinţele geopolitice accelerând, Uniunea s-ar putea trezi într
o cursă contracronometru pentru o regiune bogată în petrol, 
gaze naturale şi resurse minerale şi de importanţă militară 
strategică. 

Un număr tot mai mare de state europene au propriile strategii 
naţionale pentru Arctica, în timp ce puterile globale, chiar şi 
cele care nu au ca vecinătate regiunea, se luptă pentru o 
influenţă cât mai mare acolo, scrie Euractiv. Recent, SUA au 
avertizat că vor deveni mai active în Arctica pentru a 
contracara influenţa în creştere a Rusiei şi eforturile Chinei de a 
ocupa o poziţie în regiunea bogată în resurse naturale.

Uniunea Europeană este într-un moment de impas cu politicile 
externe. Parteneriatul Estic, un efort de a-şi apropia Moldova, 
Ucraina, Georgia, Belarus, Armenia şi Azerbaidjan, se apropie 
de un eşec. Republica Moldova este politic mai aproape de 
Rusia decât de UE, Ucraina este paralizată econ
de conflictul separatist din est, unde legea o fac miliţii pro
iar celelalte state sunt departe de valorile democratice 
occidentale. Tot în est, Turcia se distanţează accelerat de 
Uniune, devenind chiar o forţă opusă altor state comun
ceea ce priveşte interesele economice în Marea Mediterană. De 
asemenea, în sud, Serbia, cea mai importantă economie 
balcanică, este aliatul tradiţional al Rusiei în chestiunile 
geopolitice şi, mai nou, curtează economic China, deşi este ţară 
candidată la aderare la UE şi primeşte în consecinţă fonduri 
europene semnificative. Astfel, Arctica devine o oportunitate 
pentru UE de a demonstra că încă mai contează în geopolitica 
regională şi globală. 

U
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Dincolo de coronavirus, se dau şi alte 
lupte. Imensele bogăţii din Arctica, noul 
tărâm de luptă al marilor puteri ale lumii 

Michael Mann, Joseph Borrell 
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Ucraina, Georgia, Belarus, Armenia şi Azerbaidjan, se apropie 
de un eşec. Republica Moldova este politic mai aproape de 
Rusia decât de UE, Ucraina este paralizată economic şi politic 
de conflictul separatist din est, unde legea o fac miliţii pro-ruse, 
iar celelalte state sunt departe de valorile democratice 
occidentale. Tot în est, Turcia se distanţează accelerat de 
Uniune, devenind chiar o forţă opusă altor state comunitare în 
ceea ce priveşte interesele economice în Marea Mediterană. De 
asemenea, în sud, Serbia, cea mai importantă economie 
balcanică, este aliatul tradiţional al Rusiei în chestiunile 
geopolitice şi, mai nou, curtează economic China, deşi este ţară 

dată la aderare la UE şi primeşte în consecinţă fonduri 
europene semnificative. Astfel, Arctica devine o oportunitate 
pentru UE de a demonstra că încă mai contează în geopolitica 

Între timp, UE a început să pregătească terenul pentru 
strategie privind regiunea arctică. Noul ambasador al UE pentru 
această zonă, Michael Mann, numit în aprilie, a declarat pentru 
Euractiv la începutul anului că încă nu era clar când blocul „
avansa actualizarea politicii actuale şi ce formă va lua
strategie. 

La sfârşitul lunii iulie, Comisia Europeană şi serviciul 
diplomatic al UE (SEAE) au lansat o consultare publică privind 
politica arctică a UE, care, potrivit oficialilor europeni, este 
menită să conducă la o „reflecţie largă
viitoare a blocului pentru regiune, care să includă ambiţiile UE 
în cadrul Acordului Verde şi de securitate. Consultarea 
urmăreşte evaluări cu privire la punctele tari şi deficienţele 
politicii existente în vederea unei eventuale pregătiri a unei 
abordări actualizate. 

„Arctica este o frontieră în evoluţie rapidă în relaţiile 
internaţionale“, a declarat diplomatul-
care a adăugat că schimbările climatice transformă dramatic 
regiunea şi îi măresc importanţa geopolitică, o serie 
văzând noi oportunităţi strategice şi economice în Nord. „
necesar să ne asigurăm că Arctica rămâne o zonă cu tensiuni 
reduse şi cooperare paşnică, unde problemele sunt rezolvate 
prin dialog constructiv. UE este necesar să fie complet 
echipată pentru a gestiona în mod eficient noua dinamică, în 
conformitate cu interesele şi valorile noastre

Comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit al UE Virginijus 
Sinkevicius a fost mai direct în comentarii. „
în Arctica nu rămâne în Arctica. Ne priveşte pe toţi şi UE este 
necesar să fie în prim-plan cu o politică arctică clară şi 
coerentă pentru a face faţă provocărilor din următorii ani
spus el. Consultarea publică a fost deschisă până pe 6 
noiembrie 2020. Alţii nu pot şi nu vor să aştepte. Finlanda, la 
fel ca Norvegia şi Danemarca, este în curs de actualizare a 
propriei sale strategii naţionale arctice. Fostul premier 
finlandez Antti Rinne a cerut în mod repetat UE să facă la fel.

„Credem că ar fi necesar să existe mai multă UE în Arctica şi 
mai mult din zona arctică în UE“, a subliniat el în toamna 
anului trecut. „Dacă nu creăm o strategie arctică proprie, alte 
puteri globale vor avea din ce în ce mai multă influenţă şi 
acţiuni în regiune“, a declarat eurodeputatul U
„Dacă UE nu este suficient de activă când vine vorba de 
dezvoltarea arctică, Rusia şi China îşi vor pune în aplicare 
agendele, iar Europa se prezintă foarte modest în această 
privinţă“. 

Beijingul, deşi China n-are acces direct la regiunea
intensificat constant influenţa dincolo de Cercul Polar în 
ultimul deceniu. De aceea, ţările nordice ar fi important să 
urmărească să dezvolte o abordare comună a implicării crescute 
a acestei superputeri în Arctica, avertizează Raportul de 
externă şi de securitate Nordic 2020, comandat de miniştrii de 
Externe ai statelor europene nordice. 

Aflat în Danemarca la începutul lunii august, secretarul de stat 
american Mike Pompeo a declarat că SUA şi mulţi dintre aliaţii 
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lor au reacţionat prea lent la interesele chineze şi ruse în 
regiunea arctică. „Cred că am fost cu toţii un pic naivi uitându
ne la cum nu numai interesele ruşilor, dar şi ale chinezilor 
acolo continuă să devină din ce în ce mai agresive
oficialul. „Am întârziat puţin. Bine, am mai întârziat la 
petreceri şi înainte şi m-am distrat de minune. Vom reuşi
adăugat el.  

În 2018, China şi-a dezvăluit viziunea pentru un „
mătăsii polar“, iar în acelaşi an o companie de construcţii de 
stat a intrat în concurs pentru renovarea aeroporturilor din 
Groenlanda, un teritoriu arctic autonom aparţinând de 
Danemarca. Acolo, SUA au o bază aeriană strategică. 

În luna iulie, SUA şi-au redeschis consulatul din Groenlanda, 
închis din 1953, notează Euronews. Preşedintele ameri
Donald Trump şi-a exprimat anul trecut interesul de a cumpăra 
Groenlanda. „Ne temem că Arctica va deveni un teren de 
manevră sau un teatru de război pentru marile puteri
declarat înainte de venirea lui Pompeo ministrul de Externe al 
Insulelor Feroe Jenis av Rana. 

Apple va folosi scanarea venelor de pe fa
utilizatorului pentru autentificarea 

biometrică 

           De-a lungul anilor până şi foarte securizatul Apple 
Face ID a fost păcălit de gemeni sau măşti de latex de la 
Hollywood. Apple vrea să ia măsuri pentru a face 
autentificarea biometrică mai sigură pe telefoanele sale şi a 
brevetat un sistem care identifică venele de pe fa
utilizatorului. 

şa numitul „Vein ID” nu e chiar ceva nou, iar LG 
implementase anul trecut pe telefoanele sale un si
care îţi „citea” venele din palmă. Ce vrea Apple să facă 

este să cartografieze vasele de sânge aflate sub piele, iar fiecare 
om le are dispuse altfel, generând astfel un mecanism biometric 
unic. Brevetul a fost acordat companiei din Cupertino de către
Biroul SUA de Trademark-uri şi Brevete, în luna iulie.

Documentele menţionează un sistem care va crea o hartă 3D a 
venelor utilizatorului folosind o tehnologie de „
imagine sub epidermală, ce implică o cameră cu senzor 
infraroşu”. În plus, senzorul va putea captura şi fluxul sanguin 
şi modelele produse de interferenţele luminoase pe faţa 
utilizatorului. 

A
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rul va putea captura şi fluxul sanguin 
şi modelele produse de interferenţele luminoase pe faţa 

Se întrevede şi o aplicare medicală a acestui sistem şi în funcţie 
de cât de profund sunt „citite” vasele de sânge, am putea 
discuta despre luarea tensiunii sau chiar descoperirea de vase 
sanguine blocate.  

Reamintim că Face ID are o rată de eşec de 1 la 1 milion, dar 
cu noul mecanism ar putea ajunge la infailibilitate.

Odată cu punerea la punct a acestui nou sistem, autorităţile au 
încă un pattern biometric după care să ne identifice, de o mare 
acurateţe, iar camerele viitorului ne vor urmări peste 
tot.  

Justiția din Marea Britanie a decis că 
poliția folosește ilegal recunoașterea 
facială, încălcând via

          Instanţa s-a pronunţat în procesul intentat de 
militantul pentru drepturile civile Ed Bridges, în vârstă de 
37 de ani. Reclamaţiile acestuia fuseseră anterior respinse 
de mai multe ori, iar procesul era urmărit cu atenţie de cei 
care se opun tehnologiei de recunoaştere facială.

Bridges a arătat că i-a fost scanată faţa, la Cardiff, în Ţara 
Galilor, de două ori: în 2017, când făcea cumpărături de 
Crăciun, şi în 2018, cu ocazia unei manifestaţii. De ambele 
dăţi, s-a folosit tehnologia automată de recunoaştere AFR 
Locate, care utilizează camere de supraveghere semnalate ca 
atare pentru scanarea feţelor trecătorilor. Fotografiile obţinute 
astfel sunt comparate cu cele dintr-o „listă de supraveghere” în 
care pot fi incluşi suspecţi, persoane dispărute sau care prezintă 
interes din alte motive. 

agistraţii au apreciat că utilizarea recunoaşterii 
faciale nu este suficient reglementată, însă nu s
pronunţat împotriva tehnologiei în sine. În schimb, ei 

au decis că „prea multe sunt lăsate la aprecierea fiecărui agent 
de poliţie” şi că nu există prevederi clare privind locurile unde 
poate fi utilizată tehnologia, nici privind adăugarea unei 
persoane pe lista de supraveghere. De asemenea, Curtea a 
considerat că poliţia galeză nu a făcut tot ce se putea pentru a 
verifica dacă software-ul respectiv nu are tendinţe rasiste sau 
sexiste; conform deciziei din 11 august, poliţiştii nu au evaluat 
corect impactul tehnologiei asupra protecţiei datelor.

M
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Bridges s-a declarat „încântat” de verdictul împotriva 
„instrumentului invaziv şi discriminatoriu” de „supraveghere în 
masă”. La rândul său, organizaţia neguvernamentală Liberty, 
care l-a susţinut, a salutat „o victorie importantă
autorităţilor „să recunoască pericolele grave
instrumentului care ţine de „distopie”. 

Poliţia din Ţara Galilor a declarat că nu va face apel împotriva 
deciziei. 

Regatul Unit, unde există un număr ridicat de camere de 
supraveghere – 420.000 doar la Londra – prezintă condiţii 
propice pentru implementarea recunoaşterii faciale. S
efectuat deja mai multe teste în acest sens în capitală, la 
Manchester, la Liverpool şi la Sheffield. 

Clonele și Cyborgii se vor plimba printre 
noi? Cât de aproape este realitatea de 

filmele SF? 
 

Jurn. Daniel ROXIN 

        Dacă vă imaginați că momentul în care clonele umane, 
cyborgii sau entitățile umane non-biologice se vor plimba 
printre oamenii normali este încă departe în timp, vă 
înșelați.  

otrivit prof. univ. dr. Leon Zăgrean, specialist în 
neuroștiințe fundamentale, acest lucru se va petrece în 
chiar acești ani pe care îi trăim, dacă nu cumva se petrece 

deja. 

Progresele la care știința a ajuns sunt uimitoare
moment există toate condițiile pentru a se crea hibrizi om
mașină sau entități umane non-biologice cu organe, 
sânge non-biologic (create în laborator), dar cu aparen
umană. 

Dacă în cazul clonării entitatea nou apărută se 
ritmul biologic obișnuit, în cazul entităților umane non
biologice un om adult poate fi creat în laborator pe parcursul 
unui singur an, speranța de viată a unei astfel de entități fiind de 
sute de ani. 

În condițiile în care, pe de o parte, o entitate umană non
biologică nu ar putea fi identificată printre oamenii normali, iar 
pe de altă parte, ea poate să manifeste performan
net superioare omului obișnuit, imaginați-vă consecin
pentru viitorul speciei noastre… 

În concluzie, realitatea concurează SF-ul. 

Aflați mai multe despre acest subiect extrem de incitatant în 
episodul de mai jos al emisiunii Mistere la grani
cunoașterii, în care l-am avut invitat pe prof. univ. dr. Leon 
Zăgrean. 

P
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am avut invitat pe prof. univ. dr. Leon 
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Evenimentul 201, Agenda ID2020, Agenda 
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        “Mai întâi apare farsa – un guvern (aproape) universal 
minte întregul mapamond cu privire la un virus mortal, pe 
care OMS l-a numit COVID-19.  

ecizia privind o blocare globală 
urmărește prăbușirea economiei mondiale 
luată în cadrul conferinței Fo

Mondial de la Davos, din 21 – 24 ianuarie 2020.

În 30 ianuarie, OMS a declarat stare de urgen
sănătății publice și a catalogat boala indusă de COVID
pericol internațional (PHEIC – Public Health Emergency of 
International Concern). În acel moment, existau doar 150 de 
cazuri COVID-19 în afara Chinei. Niciun motiv pentru a 
declara o pandemie. Pe 11 martie, dr. Tedros, director general 
al OMS, a transformat pericolul internaţional într
Acest fapt a dat undă verde pentru începerea 
aplicare a „Planului”. 

Pandemia era necesară ca pretext pentru a opri 
economia mondială și țesătura socială de bază.

Nu există nicio coincidență. Au fost o serie de evenimente 
pregătitoare, toate îndreptându-se către direc
mondial monumental. A început cu 10 ani în urmă 
realitate probabil cu mult mai devreme 
Rockefeller 2010, care descria prima fază a unui plan 
monstruos – scenariul Lock Step (pasul de blocare). Print
ultimele mișcări pregătitoare pentru „pandemie” s
Evenimentul 201, organizat la New York în 18 octombrie 2019.

Evenimentul a fost sponsorizat de Centrul John Hopkins pentru 
Sănătate Publică, Fundația Bill și Melinda Gates (BMGF) și 
Forumul Economic Mondial (WEF), clubul celor boga
puternici care se întâlnesc în fiecare ianuarie la Davos, Elve
Au participat firme producătoare de produse farmaceutice 
(grupuri de interes pentru vaccinuri), precum 
controlul și prevenirea bolilor (CDC) din SUA 

Unul dintre obiectivele Evenimentului 201 a fost simularea 
computerizată a unei pandemii cu virus corona. Virusul simulat 
a fost numit SARS-2-nCoV, sau ulterior 2019
Rezultatele simulării au fost dezastruoase, omo
milioane de oameni în 18 luni și prăbuşind piața bursieră cu 
mai mult de 30% – provocând șomaj și faliment grav. Tocmai 
scenariul pe care îl trăim acum. 

Scenariul Lock Step prevede o serie de evenimente sau 
componente terifiante ale Planului, ca
implementate prin așa-numita Agenda ID2020, o crea
Gates, complet integrată în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 
(SDG) ale ONU – Agenda 2030, agenda ascunsă necunoscută 
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pentru majoritatea membrilor ONU – având aceeași dată țintă 
pentru finalizare ca și Agenda ID2020 – anul 2030. 

În acest articol sunt prezentate doar aspecte cheie din ceea ce 
lumea trăiește acum, precursoare ale unor evenimente mult mai 
grave care se vor petrece dacă nu stopăm aceste „jocuri” 
murdare. Iată câteva puncte din scenariu, pentru a arăta cum a 
fost planificată această farsă complet criminală: 

– Implementarea unui program masiv de vaccinare, probabil 
prin vaccinare obligatorie; visul lui Bill Gates este să vaccineze 
7 miliarde de oameni. 

– Reducerea masivă a populației (un plan eugenic) prin 
vaccinare și alte mijloace. Iată ce afirma Bill Gates: „dacă 
facem o treabă cu adevărat bună cu vaccinurile, putem reduce 
populația lumii cu 10-15%”. („Inovarea pentru Zero!” – discurs 
la conferința anuală TED2010, Long Beach, California, 18 
februarie 2010). 

Bill Gates susține de ani buni necesitatea unei reduceri masive 
a populației și, într-adevăr, cei peste 20 de ani de programe 
extinse de vaccinare ale Fundației Bill și Melinda Gates în 
Africa, India și alte locuri din lume au condus la un record de 
sterilizare involuntară a femeilor între 14 și 49 de ani. În 2014 
și 2015, Kenya a realizat un program masiv de vaccinare 
împotriva tetanosului, sponsorizat de OMS și UNICEF. 
Doctorii kenieni au descoperit agenți anti-fertilitate în 
componența vaccinului. 

– Un cod de identificare electronic pentru fiecare persoană de 
pe planetă sub formă de nanocip, posibil injectat prin 
vaccinarea obligatorie. Acest nanocip ar putea fi încărcat de la 
distanță cu toate datele personale. 

– Bani digitalizați, nu va mai exista numerar. 

– Lansarea universală a tehnologiei 5G, urmată ulterior de 6G. 
Aceasta va conduce la un control total asupra fiecărui om de pe 
planetă. Va fi prezentat și vândut oamenilor Internetul 
Obiectelor (Internet of Things – IoT), adică autovehicule fără 
conducător, echipamente de bucătărie robotizate, inteligență 
artificială (AI) pentru producerea și livrarea a tot ceea ce omul 
actualei societăți își dorește. Ceea ce nu arată prezentarea de 
vânzare, este modul în care oamenii vor fi marginalizați și 
înrobiți. Pentru a putea pune în practică acest plan principal, 
sunt necesare unde electromagnetice de înaltă frecvență. Prin 
urmare, pentru elitele malefice implementarea 5G este o 
necesitate, indiferent de impactul asupra sănătății oamenilor, 
faunei și florei, și indiferent de modul în care acestea pot 
influența infecțiile virale, cum se vehiculează că se petrece în 
cazul actualului COVID-19. 

OMS rămâne tăcută, deși recunoaște că nu a fost efectuat 
niciun studiu independent cu privire la pericolele 5G și a 
câmpurilor electromagnetice în general. Asta înseamnă că 
OMS este cooptată de cei Mari și Puternici în acest joc mortal? 
Este suficient să spunem că, spre deosebire de alte agenții 
ONU, OMS a fost creată în 1948 de către Fundația Rockefeller. 

Este de remarcat și faptul că aproximativ jumătate din bugetul 
OMS provine din surse de interes privat, în mare parte industria 
farmaceutică, dar și altele, precum giganții telecom. 

Toate acestea ne pot ajuta să înțelegem ce se petrece chiar 
acum, în această primă fază a scenariului Lock Step. Ilustrează 
în culori vii natura criminală a Dark Deep State (întunecatului 
stat din umbră). 

Nu contează dacă piața bursieră se prăbușește: acesta este 
sindromul speculanților, jocul riscant al oamenilor bogați, piața 
bursieră fiind o invenție occidentală pentru a se juca cu 
capitalul și câștigurile de capital în detrimentul lucrătorilor, ale 
căror vieți depind de funcționarea acelui capital. Ei sunt primii 
care pică, atunci când „Big Money” solicită o fuziune sau un 
faliment. 

Carantina aproape universală, blocarea totală a afacerilor, mici 
sau mari – restaurante, construcții, turism, ferometal mic și 
mare, brutării, linii aeriene, transport – lanțuri de aprovizionare 
întrerupte – fabrici, prelucrare de produse alimentare nu a fost 
justificată de nimic, nu a dispărut total și ecourile ei continuă să 
afecteze economia mondială. 

În Nordul Global, aproximativ 90% din tranzacțiile comerciale 
provin din întreprinderi mici și mijlocii (IMM). Aproape toate 
au fost închise acum. Două treimi sau mai multe dintre ele nu 
se mai vor deschide niciodată. Angajații și lucrătorii au fost 
concediați sau au intrat în regim de muncă part time, adică 
salariu cu jumătate de normă, când totuși aveau familii de 
întreținut. Sărăcia și disperarea s-au instalat și au devenit 
agresive. Nu mai e posibilă o viziune a viitorului. Ratele de 
sinucideri vor crește – vezi Grecia în criza 2008/2009 și zece 
ani mai târziu – familii destrămate, execuții ipotecare, familii 
expulzate din apartamentele închiriate deoarece nu mai pot 
plăti chiriile. Cerșetoria în stradă devine normală, cu excepția 
faptului că nu mai rămâne nimeni care să economisească un 
ban. 

În Europa se așteaptă ca cel puțin o treime sau poate 50%, sau 
mai mult din forța de muncă – în funcție de țară și de structura 
forței de muncă – să devină șomeri sau să treacă la muncă part 
time. Și acesta este doar începutul. În SUA cifrele oficiale ale 
șomajului depășeau 23 de milioane la începutul lunii mai, și 
este de așteptat, prin prognozele FED, Goldman Sachs, 
Bloomberg, să ajungă între 32% și 40% în următorul trimestru. 
Intrarea în faliment va scăpa de sub control. 

FMI prevede pentru 2020 o contracție economică la nivel 
mondial de doar 3%, și o mică rată de creștere în ultima parte a 
anului 2021. Cât de ridicol! Pe ce planetă sunt acești oameni? 
Pe cine caută să păcălească și de ce? Poate pentru a încuraja 
țările să împrumute sume uriașe de valută de la aceste instituții 
prădătoare – FMI și Banca Mondială – pentru a se afunda în 
datorii imense, gândindu-se că totul va fi bine, conform cu 
previziunile FMI? Sclavie viitoare prin înșelăciune? 

Nordul Global are un fel de rețele de siguranță socială, care 
indiferent cât de slabe ar fi, există o speranță de ușurare. O altă 
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sclipire a speranței este construită pe premisele pe care 
omenirea le va crea în mod constant, lucrând ingenios, 
inventând, avansând ca râul care curge spre noi orizonturi, 
creând noi dinamici, noi locuri de muncă… da, asta este ce 
poate face omenirea, și în confortul nostru am uitat această 
virtute, o virtute esențială pentru supraviețuire – supraviețuirea 
crizei corona. 

Sudul Global, sau țările în curs de dezvoltare, au o poveste mai 
sumbră. În condiții normale, o treime sau jumătate din 
economie este informală, ceea ce înseamnă că nu este 
reglementată de nicio normă de organizare formală sau legală. 
Aceștia sunt muncitori pe termen scurt, muncitori zilieri, pe oră 
– care trăiesc de pe o zi pe alta, fără economii, fără asigurări – 
și, în cele mai multe cazuri, fără asigurare de sănătate. Ei sunt 
efectiv lăsați la capriciul „pieții”. Iar acum piața s-a prăbușit. 

Oamenii au rămas fără nimic. Fără muncă, fără venituri, fără 
bani pentru a plăti mâncarea, chiria, medicamentele, iar 
guvernul le ordonă afectaților de sărăcie să rămână acasă – 
blocare în carantină – pentru a se proteja de un virus, un virus 
impus pe care nu-l vede nimeni, dar guvernul și mass-media se 
asigură că sunteți conștienți – și speriați – de pericolul pe care 
îl presupune, despre care nu puteți ști niciodată dacă este 
adevărat sau fals. […] 

The New York Times (22 aprilie 2020) scria: „În loc de 
coronavirus, ne va ucide foamea.” Se apropie o criză alimentară 
globală. Lumea nu s-a confruntat niciodată cu un pericol de 
foamete ca acum, afirmau specialiștii. S-ar putea dubla numărul 
persoanelor care suferă acut de foame, ajungând la 265 de 
milioane până la sfârșitul acestui an. 

De asemenea, The New York Times arată: „În Kibera, cea mai 
mare mahala din Nairobi, Kenya, rezidenții trăiesc deja în 
sărăcie extremă. Disperați să mănânce au declanșat o 
debandadă în timpul unei livrări recente de făină și ulei de gătit, 
care s-a soldat cu mulți răniți și două persoane moarte.” 
„În India, mii de muncitori se aşază la coadă de două ori pe zi 
pentru pâine și legume prăjite, pentru a menține foamea la o 
limită suportabilă.” „Și în Columbia, gospodăriile sărace atârnă 
haine roșii și steaguri de la geamurile și balcoanele lor, ca semn 
că le este foame.” 

Aceasta amintește de infama afirmaţie al lui Kissinger din anii 
’70 despre foamete: „Cine controlează aprovizionarea cu 
alimente, controlează oamenii; cine controlează petrolul, 
controlează națiunile; cine controlează energia, poate controla 
continente întregi; cine controlează banii, poate controla 
lumea.” 
Kissinger, şi de asemenea Bill Gates şi Rockefeller-ii sunt 
„bine intenționați”: nu au făcut niciodată un secret din dorința 
lor de a reduce populația mondială într-o manieră care 
amintește de eugenie, pentru „eradicarea sărăciei”, de exemplu 
prin vaccinare, începând cu Africa.  

Gates a sugerat recent să-și testeze noul vaccin împotriva 
coronavirusului în Africa – la care a protestat chiar și amicul 
său, dr. Tedros, directorul general al OMS. 

Pandemia de coronavirus a adus sărăcia și foametea la milioane 
de oameni din întreaga lume. Și nu se întrevede vreun final. 
Dimpotrivă, s-ar părea că aproape toate guvernele sunt cooptate 
sau forţate tacit să adere la „directive”. 
Este atât diabolic, cât şi dincolo de puterea de înțelegere. De 
ce? „Elitele globale” cred cu adevărat că în felul acesta 
contribuie la viitorul și bunăstarea umanității. Cu toate acestea, 
acțiunile lor abjecte au dus la mizerie, șomaj și disperare . 

Fără astfel de măsuri coercitive, cu greu s-ar putea explica de 
ce aproape toate guvernele planetei se supun acestei oribile 
agende sociale și economice și mint, mint, mint abject oamenii. 
Aceiași oameni pe care ar fi necesar să îi protejeze împotriva 
șomajului, foametei și disperării. 

În circumstanțele „normale” de inegalitate de la nivelul 
întregului globul, aproximativ 9 milioane de oameni mor anual 
din cauza bolilor legate de foame și foamete. Această cifră 
poate acum să crească exponențial. Poate se va ajunge la zeci 
de milioane sau mai mult. 

Foametea și moartea din cauza foametei ar putea fi în 
continuare afectate de lipsa de alimente cauzată artificial sau de 
secete și inundații – rezultate din schimbările climatice 
provocate de om în mod special, nu prin creșterea ridicată a 
temperaturii provocată de CO2, cu se susţine în mod ridicol, ci 
de sistemul HAARP al Forțelor Aeriene din SUA (HAARP = 
Programul de cercetare aurorală activă de înaltă frecvență). 

„În timpul războiului din Vietnam, s-au folosit tehnici de 
manipulare a norilor, începând cu anul 1967, în cadrul 
Proiectului Popeye, al cărui obiectiv era să prelungească 
sezonul musonilor și să blocheze rutele de aprovizionare a 
inamicului de-a lungul traseului Ho Chi Minh”. Astăzi sistemul 
HAARP a fost perfecționat și preschimbat într-o armă. 
Conform documentului US Air Force Raportul final AF 2025, 
modificarea vremii (pentru uz militar): „oferă luptătorului o 
gamă largă de opțiuni posibile pentru a învinge sau constrânge 
un adversar… Modificarea climei va deveni o parte a securității 
naționale și internaționale și ar putea fi realizată unilateral… 
Poate avea aplicații ofensive și defensive și chiar poate fi 
utilizată în scopuri de descurajare. Capacitatea de a genera 
precipitații, ceață și furtuni pe pământ sau de a modifica clima 
spațială … și producerea climei artificiale toate fac parte dintr-
un set integrat de tehnologii [militare].” 

Conform programului de vaccinare obligatorie propus de 
Fundației Gates, celor care refuză vaccinarea li se pot interzice 
călătoriile internaționale. 

Mizeria abjectă care este impusă omenirii devine tot mai 
vizibilă. Stoparea accesului oamenilor la bunuri și afaceri, 
sărăcia, foametea… 

În prezent, nu există un tribunal de tip Nürnberg, suficient de 
sincer, etic și puternic pentru a responsabiliza elitele globale 
aducându-le în fața justiției. 
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Este necesar ca noi, oamenii, să preluăm conducerea în această 
modificare de paradigmă în curs. 

Este necesar ca noi, oamenii, să ieșim din această blocare 
atroce. 
Nu prin confruntare directă, ci cu înțelepciune și înțelegere. 
Lăsând ca forțele feroce ale inamicului să ne întărească și să ne 
facă să ne depășim.”[1] 

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din 
SUA: “Rata mortalității COVID-19 este de 0,26%” 

“Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor 
(CDC) indică o rată a mortalității pentru COVID-19 de numai 
0,26%, dublu față de cea a gripei sezoniere, dar mult mai mică 
decât estimările inițiale. 

Determinarea ratei mortalității COVID-19 a fost unul dintre 
cele mai importante deziderate ale oamenilor de știință, de la 
descoperirea bolii, la sfârșitul anului trecut. Însă, din eroare sau 
rea-credință, omenirea a fost bombardată cu cifre apocaliptice 

La începutul lui februarie, experții de la Imperial College din 
Londra au estimat că în jur de 1% dintre infecțiile cu COVID -
19 duc la deces. 

Cifra aceasta, care era de zece ori mai mare decât cea a gripei 
sezoniere, a reprezentat un șoc pentru Statele Unite, Marea 
Britanie și pentru lumea întreagă, fapt care a determinat luarea 
unor măsuri severe de restricționare a libertăților individuale. 

Aceste estimări îngrijorătoare au persistat timp de luni de zile. 
Consilierul medical al Casei Albe, faimosul, de acum, medic 
Anthony Fauci, a declarat că boala „este de 10 ori mai mortală 
decât gripa”. 

Organizația Mondială a Sănătății, blamată în repetate rânduri 
de către Trump, a anunțat la începutul lui martie că rata 
mortalității este de 3,4%, sporind panica și înăsprind regimurile 
de izolare din lumea întreagă. 

Totuși, administrația Trump a îndemnat guvernatorii statelor să 
relaxeze restricțiile, fapt care i-a atras critici severe din partea 
presei. 

În ultimele săptămâni, totuși, în Statele Unite, estimările atât de 
sumbre privind rata mortalității, s-au mai luminat. 

Ținând cont de testele serologice la scară mare, care au indicat 
că maladia este mult mai răspândită, și în consecință mult mai 
puțin mortală, decât se crezuse inițial, oamenii de știință și-au 
revizuit estimările privind rata mortalității. 

Pe 22 mai, CDC a publicat o listă numită „scenarii de 
planificare pandemică a COVID-19”. Documentul enunță cinci 
scenarii diferite, dintre care unul este numit „cea mai bună 
estimare curentă” a pandemiei. 

Scenariul afirmă că rata generală a mortalității pentru COVID-
19 este de 0,4%. Totuși, CDC spune că estimează că 35% 
dintre infecții aunt asimptomatice, ceea ce înseamnă că rata 
totală a mortalității, în scenariul „cea mai bună estimare” este 
de 0,26%. 

Cifra deceselor de COVID-19 a ajuns în Statele Unite în jurul a 
100.000, iar potrivit statisticilor CDC, numărul victimelor de 
gripă înregistrate anual este de circa 60.000.”[2] 

Covid-19 | Document oficial al Ministerului german de 
Interne: Pandemia a fost o alarmă falsă la nivel global 

“Un document intern, realizat de mai mulți experți, la comanda 
Ministerului german de Interne, susține că măsurile luate de 
Guvernul de la Berlin pentru combaterea pandemiei de 
COVID-19 au fost exagerate. 

Potrivit raportului, pandemia de COVID-19 nu este atât de 
gravă, fiind mai degrabă o alarmă falsă la nivel mondial, 
informează Global Research. 

Guvernul federal al Germaniei, dar și presa din această țară, se 
confruntă cu un scandal după ce documentul a apărut recent în 
spațiul public. 

Printre cele mai controversate puncte ale raportului se numără 
ideea că pericolul prezentat de COVID-19 a fost mult 
supraestimat. Autorii susțin că nu există dovezi potrivit cărora 
pericolul prezentat de noul coronavirus ar fi fost mai mare 
decât nivelul considerat normal în cazul epidemiilor în general. 

Raportul mai notează că multe dintre persoanele care au murit 
din cauza acestei boli ar fi murit oricum, din punct de vedere 
statistic, anul acesta, ori din cauza vârstei înaintate, ori ca 
urmare a afecțiunilor de care majoritatea sufereau. 

Autorii documentului fac și o comparație cu mortalitatea 
provocată de alte afecțiuni. Astfel, ei notează că, la nivel 
mondial, în trei luni au murit 250.000 de persoane din cauza 
COVID-19, comparativ cu 1,5 milioane de decese provocate în 
întreaga lume de epidemia de gripă din 2017-2018. 

În concluzie, potrivit studiului, pericolul prezentat de noul tip 
de coronavirus nu este mai mare decât al altor tipuri de virus și 
nu există dovezi care să indice că pandemia de COVID-19 nu 
ar fi altceva decât „o alarmă falsă”. 

Măsurile luate de statele lumii au avut „consecințe numeroase 
și grave” 

Raportul susține că măsurile luate de Guvern pentru limitarea 
răspândirii bolii a avut „consecințe numeroase și grave” asupra 
populației. Mai mult, autorii susțin că restricțiile impuse de stat 
au provocat mai multe decese decât coronavirusul, dat fiind 
faptul că pacienții care suferă de alte boli decât COVID-19 au 
fost ignorați de sistemul de sănătate german. De altfel, luna 
trecută, presa germană susținea că peste 52.000 de intervenții 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    



 

        205205205205                                                                                                                                                                                                
       

 

chirurgicale în cazul pacienților cu afecțiuni oncologice ar fi 
fost amânate în perioada restricțiilor. 

Inițial, Guvernul a încercat minimalizarea 
raportului, despre care a spus că ar fi scris de un singur angajat, 
iar conținutul documentului ar reprezenta doar opinia proprie a 
acestuia. 

Cu toate acestea, raportul de 93 de pagini a fost scris de o 
echipă de oameni de știință, aprobat de Ministerul de Interne 
format din experți în domeniul sanitar din cadrul mai multor 
universități germane. 

De altfel, experții care au redactat documentul au transmis un 
comunicat prin care au criticat Guvernul de la Berlin că ar fi 
ignorat sfaturile lor și i-au cerut ministrului de Interne să facă o 
declarație oficială despre acest raport. 

Guvernul german nu a reacționat până în prezent față de 
informațiile apărute în presă.”[3] 

SURSE 
http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=24012 
https://evz.ro/anuntul-bomba-al-cdc-rata-mortalitatii-covid-19
https://www.nationalisti.ro/covid-19-document-oficial-al-ministerului
de-interne-pandemia-a-fost-o-alarma-falsa-la-nivel-global 
 
 

Iluminații: 62 cei mai bogaţi oameni ai 
lumii au o avere egală cu agoniseala a 
jumătate din populaţia glob

 

Mark Goldring,

          Distanţa mare şi în continuă creştere care există între 
cei bogaţi şi cei săraci a fost expusă recent într
Oxfam.  

cesta arată că averea celor mai bogaţi 62 de miliardari 
ai lumii este cât agoniseala jumătăţii sărace a 
populaţiei globului. Organizația caritabilă susține că 

doar mărirea salariilor, eliminarea evaziunii fiscale şi investiţii 
mai mari în serviciile publice pot stopa creşterea prăpastiei 
dintre bogaţi şi săraci. 

Oxfam este o confederaţie internaţională formată din 17 
organizaţii, care funcţionează în aproximativ 94 de ţări cu 
scopul de a găsi soluţii pentru sărăcie şi pentru ceea ce 
consideră nedrept în lume. Raportul Oxfam a coincis temporal 
cu o adunare de persoane super-bogate la Forumu
Anual din Davos, Elveția. Raportul chema la acţiune urgentă 
care să echilibreze tendinţa care arată că 1% din populaţia 
globului deţine mai multe bogăţii decât restul de 99%.

Oxfam spune că bogăţia jumătăţii celei mai sărace din 
populaţia globului a scăzut cu 41% între 2010 şi 2015, perioadă 
în care populaţia globală a crescut cu 400 de milioane de 
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ții: 62 cei mai bogaţi oameni ai 
lumii au o avere egală cu agoniseala a 
jumătate din populaţia globului 

Mark Goldring, Duncan Exley 

Distanţa mare şi în continuă creştere care există între 
cei bogaţi şi cei săraci a fost expusă recent într-un raport 

cesta arată că averea celor mai bogaţi 62 de miliardari 
jumătăţii sărace a 

ția caritabilă susține că 
doar mărirea salariilor, eliminarea evaziunii fiscale şi investiţii 
mai mari în serviciile publice pot stopa creşterea prăpastiei 

internaţională formată din 17 
organizaţii, care funcţionează în aproximativ 94 de ţări cu 
scopul de a găsi soluţii pentru sărăcie şi pentru ceea ce 
consideră nedrept în lume. Raportul Oxfam a coincis temporal 

bogate la Forumul Economic 
ția. Raportul chema la acţiune urgentă 

care să echilibreze tendinţa care arată că 1% din populaţia 
globului deţine mai multe bogăţii decât restul de 99%. 

Oxfam spune că bogăţia jumătăţii celei mai sărace din 
ui a scăzut cu 41% între 2010 şi 2015, perioadă 

în care populaţia globală a crescut cu 400 de milioane de 

oameni. În acelaşi interval de timp averea celor mai bogaţi 62 
de oameni de pe glob a crescut de la 500 de miliarde de dolari 
(350 de miliarde de lire sterline) la 1,76 mii de miliarde de 
dolari. 
De asemenea, numărul femeilor miliardare a crescut de şapte 
ori în ultimii 20 de ani. 

Mark Goldring, directorul executiv al Oxfam din Marea 
Britanie (Oxfam GB), a declarat: „
inacceptabil ca jumătatea cea mai săracă a populaţiei globului 
să deţină mai puţin decât un grup mic de oameni super
– atât de puţini, încât pot încape într
Îngrijorarea liderilor lumii față de criza inegalităţii (averii) 
care tinde să escaladeze nu a fost încă transpusă în acţiuni 
concrete pentru a-i asigura pe cei defavorizaţi că vor primi 
proporția corectă din creşterea economică. Într
unul din nouă oameni merge la culcare flămând în fiecare 
seară, nu ne putem permite să continuăm
fiecare dată bucata cea mare a tortului

Figuri proeminente ale lumii, de la Papa Francisc la Christine 
Lagarde, directorul executiv al Fondului Monetar Internaţional, 
au lansat apeluri pentru acţiuni de inversare a acestei tendinţe 
de inegalitate, dar Oxfam a spus că vorbele nu au fost transpuse 
în acţiuni concrete. Estimarea că cei mai bogaţi, care sunt 1% 
din populaţia globului, vor deține mai mult de 50% din averea 
lumii până în 2016 a devenit adevărată cu un an mai devreme 
decât fusese anticipat. 

Oxfam consideră că este necesară o abordare pe trei căi: 
eliminarea evaziunii fiscale, investiţii mai mari în 
serviciile publice şi salarii mai mari pentru cei plătiţi 
puțin. S-a spus că o prioritate trebuie să fie aceea de a se 
închide paradisurile fiscale, care sunt utilizate din ce în ce mai 
mult de oameni bogaţi şi companii care doresc să evite 
impozitele şi care privează guvernele de resursele necesare 
pentru contrabalansarea sărăciei şi inegalităţii.

În urmă cu trei ani, prim ministrul Marii Britanii, David 
Cameron, a afirmat la întâlnirea Forumului Economic Mondial 
că țara sa va iniţia un vârf de lance al efortului global de 
stopare a evitării agresive a impozitelor în Marea Britanie şi în 
ţările sărace. Oxfam a afirmat că măsurile p
transparenţei în teritoriile britanice îndepărtate şi în 
dependenţele coroanei, cum ar fi Insulele Cayman şi Insulele 
Virgine britanice, nu au fost implementate.

Goldring a declarat: „Este necesar să se pună capăt epocii 
paradisurilor fiscale care a permis indivizilor bogaţi şi 
companiilor multinaţionale să evite responsabilităţile lor 
pentru societate, ascunzând venituri din ce în ce mai mari în 
afara graniţelor. Ridicarea vălului secretomaniei care 
înconjoară reţeaua britanică de paradisuri fiscale va fi un pas 
important spre stoparea inegalităţii extreme. La trei ani după 
ce a făcut promisiunea că evazioniştii fiscali vor da socoteală, 
a venit timpul ca David Cameron să o 

Oxfam citează anumite estimări că cei bogaţi au pl
de 7,6 mii de miliarde de dolari în conturi în afara graniţelor 
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oameni. În acelaşi interval de timp averea celor mai bogaţi 62 
de oameni de pe glob a crescut de la 500 de miliarde de dolari 

sterline) la 1,76 mii de miliarde de 

De asemenea, numărul femeilor miliardare a crescut de şapte 

Mark Goldring, directorul executiv al Oxfam din Marea 
Britanie (Oxfam GB), a declarat: „Este pur şi simplu 

umătatea cea mai săracă a populaţiei globului 
să deţină mai puţin decât un grup mic de oameni super-bogaţi 
atât de puţini, încât pot încape într-un singur autocar. 

ță de criza inegalităţii (averii) 
nu a fost încă transpusă în acţiuni 

i asigura pe cei defavorizaţi că vor primi 
ția corectă din creşterea economică. Într-o lume în care 

unul din nouă oameni merge la culcare flămând în fiecare 
seară, nu ne putem permite să continuăm să dăm bogaţilor de 
fiecare dată bucata cea mare a tortului”. 

Figuri proeminente ale lumii, de la Papa Francisc la Christine 
Lagarde, directorul executiv al Fondului Monetar Internaţional, 
au lansat apeluri pentru acţiuni de inversare a acestei tendinţe 
e inegalitate, dar Oxfam a spus că vorbele nu au fost transpuse 

în acţiuni concrete. Estimarea că cei mai bogaţi, care sunt 1% 
ține mai mult de 50% din averea 

lumii până în 2016 a devenit adevărată cu un an mai devreme 

Oxfam consideră că este necesară o abordare pe trei căi: 
eliminarea evaziunii fiscale, investiţii mai mari în 
serviciile publice şi salarii mai mari pentru cei plătiţi 

a spus că o prioritate trebuie să fie aceea de a se 
aradisurile fiscale, care sunt utilizate din ce în ce mai 

mult de oameni bogaţi şi companii care doresc să evite 
impozitele şi care privează guvernele de resursele necesare 
pentru contrabalansarea sărăciei şi inegalităţii. 

ul Marii Britanii, David 
Cameron, a afirmat la întâlnirea Forumului Economic Mondial 

țara sa va iniţia un vârf de lance al efortului global de 
stopare a evitării agresive a impozitelor în Marea Britanie şi în 
ţările sărace. Oxfam a afirmat că măsurile promise de creştere a 
transparenţei în teritoriile britanice îndepărtate şi în 
dependenţele coroanei, cum ar fi Insulele Cayman şi Insulele 
Virgine britanice, nu au fost implementate. 

Este necesar să se pună capăt epocii 
fiscale care a permis indivizilor bogaţi şi 

companiilor multinaţionale să evite responsabilităţile lor 
pentru societate, ascunzând venituri din ce în ce mai mari în 
afara graniţelor. Ridicarea vălului secretomaniei care 

disuri fiscale va fi un pas 
important spre stoparea inegalităţii extreme. La trei ani după 
ce a făcut promisiunea că evazioniştii fiscali vor da socoteală, 
a venit timpul ca David Cameron să o și onoreze”. 

Oxfam citează anumite estimări că cei bogaţi au plasat un total 
de 7,6 mii de miliarde de dolari în conturi în afara graniţelor 
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ţărilor lor, adăugând că dacă ar fi plătite impozite pe venitul 
generat de această avere, atunci 190 de miliarde de dolari ar fi 
disponibili guvernelor în fiecare an. 

Se pare că 30% din avuţia financiară americană este plasată în 
astfel de conturi în afara graniţelor. Pierderea estimată la 14 
miliarde de dolari ce ar fi putut fi obținute din taxe şi impozite 
ar fi suficientă pentru a se plăti asigurările de sănătate pentru 
mame şi copii, ceea ce ar salva 4 milioane de copii pe an şi în 
plus ar permite angajarea de profesori pentru ca astfel fiecare 
copil african să aibă acces la educație. 

The Equality Trust, care realizează campanii împotriva 
inegalităţii în Marea Britanie, susține că cele mai bogate 100 de 
familii britanice şi-au crescut averea cu cel puţin 57 de miliarde 
de lire sterline din 2010 până în prezent, perioadă în care 
venitul mediu a scăzut. 

Duncan Exley, directorul trustului, a explicat: „Inegalitatea, 
atât la nivelul întregii lumi cât și în Marea Britanie, a ajuns la 
un nivel cutremurător. Știm că o prăpastie atât de mare între 
cei mai bogaţi şi restul populației este dăunătoare pentru 
economie şi pentru societate. Avem nevoie ca politicienii noştri 
să se trezească acum şi să rezolve această concentrare 
periculoasă a bogăţiei şi puterii în mâinile celor puțini”. 
http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=9417 

Din afirmaţiile lui  JOHN D. ROCKEFELLER: 
Le vom păstra durata de viaţă scurtă şi minţile lor slabe în 
timp ce ne prefacem că facem contrariul. Vom folosi 
cunoştinţele noastre despre ştiinţă şi tehnologie în moduri 
subtile, astfel încât ei să nu vadă niciodată ce se întâmplă. Vom 
folosi metale moi, acceleratoare de îmbătrânire şi sedative în 
alimente şi apă, de asemenea în aer. Vor fi acoperiţi de 
otrăvuri oriunde se vor întoarce. 
Metalele moi îi vor face să-şi piardă minţile. Vom promite că 
vom găsi un leac din multele noastre fonduri , şi totuşi le vom 
da mai multă otravă. Otrăvurile chimice vor fi absorbite prin 
pielea idiotilor care cred ca anumite produse de igiena si 
înfrumusetare prezentate de mari actori si muzicieni, le vor 
aduce tineretea vesnica pe chip si trup, şi prin gurile lor 
insetate si infometate, le vom distruge minţile şi sistemele 
organelor interne de reproducere. Din toate acestea, copiii lor 
se vor naște ca si morți cu handicap si probleme deformate și 
vom ascunde aceste informatii. 
Otrăvurile vor fi ascunse în tot ceea ce-i înconjoară, în ceea ce 
beau, mănâncă, respiră şi poartă. Trebuie să fim ingeniosi în a 
distribui otrăvurile pentru că ei pot vedea departe. O să-i 
învăţăm că otrăvurile sunt bune - cu imagini amuzante şi tonuri 
muzicale la Tv. Cei pe care-i caută vor fi de ajutor. Îi vom 
înrola pentru a ne împinge otrăvurile. 
Vor vedea că produsele noastre sunt folosite în film şi se vor 
obişnui cu ele şi nu vor şti niciodată adevăratul lor efect. Când 
vor naşte, vom injecta otrăvuri în sângele copiilor lor şi îi vom 
convinge că-i ajutăm ! Vom începe mai devreme, când minţile 
lor vor fi tinere, vom ţinti copiii lor cu ceea ce copiii iubesc 
cele mai mult, lucruri dulci. 
Când li se vor descompune dinţii, îi vom umple cu metale care 
le vor ucide mintea şi le va fura viitorul. Atunci când 

capacitatea lor de a învăţa a fost afectată, am creat 
medicamente care îi vor face mai bolnavi şi le vor provoca alte 
boli , pentru care vom crea şi mai multe medicamente. Îi vom 
face docili şi slabi în faţa noastră, prin puterea noastră. Ei vor 
creşte deprimaţi, încet şi obezi, şi când vor veni la noi pentru 
ajutor, le vom da mai multă otravă. 
Le vom concentra atenţia asupra banilor şi bunurilor 
materiale, astfel încât ei să nu se conecteze niciodată cu sinele 
lor interior. Le vom distrage atenţia cu curvie, plăceri externe 
şi jocuri video, astfel încât să nu fie niciodată una cu unitatea 
de toate. Minţile lor ne vor aparţine, iar ei vor face cum 
spunem noi. Dacă vor refuza, vom găsi modalităţi de a pune în 
aplicare tehnologia care alterează mintea în vieţile lor. 
Vom folosi frica ca si arma noastră. Vom stabili guvernele lor 
şi vom stabili opunere în interiorul lor. Vom deţine ambele 
părţi. Ne vom ascunde mereu obiectivul, dar ne vom continua 
planul. Ei vor face munca pentru noi, iar noi vom prospera din 
truda lor. 
Familiile noastre nu se vor amesteca niciodată cu ale lor. 
Sângele nostru trebuie să fie pur (pentru că aşa este). O să-i 
facem să se omoare între ei când ni se vor împotrivi .  
O să-i ţinem separaţi de unitate prin dogmă şi religie. Vom 
controla toate aspectele vieţii lor şi le vom spune ce să 
gândească și cum. Îi vom ghida cu amabilitate şi îi vom lăsa să 
creadă că se ghidează singuri. 
Vom instiga la animozitate între ei prin facţiunile noastre. 
Când o lumină va străluci printre ei, o vom stinge prin 
batjocură sau moarte, ceea ce ne convine cel mai mult. Îi vom 
face să-şi sfâşie inimile reciproc şi să-şi omoare proprii copii. 
Vom realiza acest lucru folosind ura ca aliat al nostru, furie ca 
prietenul nostru. Ura îi va orbi în totalitate şi nu vor vedea 
niciodată că în conflictele lor, noi vom fi conducătorii lor. 
Vor fi ocupaţi să se omoare unul pe celălalt. Se vor scălda în 
propriul sânge şi vor ucide vecinii, atâta timp cât vom vedea că 
ni se impotrivesc . 
Vom beneficia foarte mult de acest lucru, căci ei nu ne vor 
vedea, căci ei nu ne pot vedea. Vom continua să prosperăm de 
la războaiele lor şi de moartea lor. Vom repeta acest lucru 
până când obiectivul nostru final este realizat. Vom continua 
să-i facem să trăiască în frică şi furie, le vom da imagini şi 
sunete. Vom folosi toate instrumentele pe care le avem pentru a 
realiza acest lucru. Uneltele vor fi furnizate de munca lor. O 
să-i facem să se urască pe ei înşişi şi pe vecinii lor. 
Vom ascunde întotdeauna adevărul divin de la ei, că suntem cu 
toţii unul. Asta nu trebuie să ştie niciodată! Ei nu trebuie să 
ştie niciodată că culoarea este o iluzie, trebuie să creadă 
întotdeauna că nu sunt egali. Picătură cu picătură, picătură cu 
picătură ne vom avansa obiectivul nostru. Le vom prelua 
pământurile, resursele şi bogăţia pentru a ne exercita controlul 
asupra lor. Îi vom păcăli să accepte legi care vor fura mica 
libertate pe care o vor avea. Vom stabili un sistem de bani care 
îi va închide pentru totdeauna, ţinându-i pe ei şi pe copiii lor în 
datorii. 
Când îi vom interzice împreună, îi vom acuza de crime şi vom 
prezenta o poveste diferită lumii pentru că noi vom deţine toată 
mass-media. Ne vom folosi mass-media pentru a controla fluxul 
de informaţii şi sentimentele lor în favoarea noastră. Când se 
vor ridica împotriva noastră, îi vom zdrobi ca pe nişte insecte, 
pentru că ei sunt mai puțin de atât. Ei vor fi neajutoraţi să facă 
orice pentru că nu vor avea arme. 
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Vom recruta unii dintre ei pentru a ne duce planurile, le vom 
promite viaţa veşnică, dar viaţa veşnică pe care nu o vor avea 
niciodată pentru că ei nu sunt de noi. Recruţii vor fi numiţi 
"iniţiaţi" şi vor fi indoctrinati să creadă ritualuri false de 
trecere către tărâmuri mai înalte. Membrii acestor grupuri vor 
crede că sunt una cu noi, dar nu vor ști niciodată adevărul.
Ei nu trebuie să înveţe niciodată acest adevăr pentru că se vor 
întoarce împotriva noastră. Pentru munca lor vor fi răsplătiţi 
cu lucruri pământeşti şi cu titluri mari, dar niciodată nu vor 
deveni nemuritori şi nu ni se vor alătura, niciodată nu vor 
primi lumina şi nu vor călători printre stele. Nu vor ajunge 
niciodată în tărâmurile superioare, pentru că uciderea lor va 
împiedica trecerea spre tărâmul iluminării. Asta n
niciodată. 
Adevărul va fi ascuns în faţa lor, atât de aproape !
Oh, da, atât de mare va fi iluzia libertăţii, va fi că ei nu vor şti 
niciodată că sunt sclavii noştri. 
 

Știința tiraniei 
 
         Discursul de rămas bun al preşedintelui Dwight 
Eisenhower este o capodoperă scurtă dar profundă.

irect, compact și fermecător, reușește printr
economie de cuvinte să pună lupa pe inima crizei 
Americii moderne: pierderea libertății republicane în 

numele puterii și eliberării. Deși avertismentele lui Eisenhower 
cu privire la ascensiunea complexului militar-industrial au avut 
parte de cea mai multă atenție, la fel de importantă a fost și cea 
de-a doua temă: pericolul „revoluției tehnologice”.

America ar putea fi numită republica tehnologică 
crescută și ajunsă pe culmile dominației datorit
strânse cu proiectul științific modern. Mulțumită apariției ei în 
timpul Epocii Rațiunii, eroii Americii au fost adesea 
inventatorii și oamenii de știință, de la Benjamin Franklin la 
Carl Sagan. Dacă alte națiuni se pot lăuda cu mari teoret
Darwin, Mendel și Heisenberg – reputația științei americane 
rezidă mai mult în aplicațiile sale. După cum scria Alexis de 
Tocqueville în 1835, „cu cât un popor este mai democratic, 
mai luminat și mai liber, cu atât mai numeroși vor fi cei 
interesați să promoveze geniul științific și cu atât mai mult vor 
aduce faimă, câștig și chiar putere celor care au inventat 
elemente imediat aplicabile în industria productivă
 
Statele Unite au fost create în mod conștient ca o politeie 
bazată pe cunoașterea tehnică. În Documentele Federaliste, 
Alexander Hamilton pune inspirația Constituției
științe a politicii”, bazată pe „reflecție și alegere
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Vom recruta unii dintre ei pentru a ne duce planurile, le vom 
şnică, dar viaţa veşnică pe care nu o vor avea 

niciodată pentru că ei nu sunt de noi. Recruţii vor fi numiţi 
"iniţiaţi" şi vor fi indoctrinati să creadă ritualuri false de 
trecere către tărâmuri mai înalte. Membrii acestor grupuri vor 

ști niciodată adevărul. 
Ei nu trebuie să înveţe niciodată acest adevăr pentru că se vor 
întoarce împotriva noastră. Pentru munca lor vor fi răsplătiţi 
cu lucruri pământeşti şi cu titluri mari, dar niciodată nu vor 

se vor alătura, niciodată nu vor 
primi lumina şi nu vor călători printre stele. Nu vor ajunge 
niciodată în tărâmurile superioare, pentru că uciderea lor va 
împiedica trecerea spre tărâmul iluminării. Asta n-o să afle 

ţa lor, atât de aproape ! 
Oh, da, atât de mare va fi iluzia libertăţii, va fi că ei nu vor şti 

Discursul de rămas bun al preşedintelui Dwight 
Eisenhower este o capodoperă scurtă dar profundă.  

și fermecător, reușește printr-o 
economie de cuvinte să pună lupa pe inima crizei 

ții republicane în 
și eliberării. Deși avertismentele lui Eisenhower 

industrial au avut 
ție, la fel de importantă a fost și cea 

ției tehnologice”. 

 

America ar putea fi numită republica tehnologică – născută, 
și ajunsă pe culmile dominației datorită relației sale 

științific modern. Mulțumită apariției ei în 
țiunii, eroii Americii au fost adesea 

și oamenii de știință, de la Benjamin Franklin la 
țiuni se pot lăuda cu mari teoreticieni – 

ția științei americane 
țiile sale. După cum scria Alexis de 

cu cât un popor este mai democratic, 
și mai liber, cu atât mai numeroși vor fi cei 

ți să promoveze geniul științific și cu atât mai mult vor 
știg și chiar putere celor care au inventat 

elemente imediat aplicabile în industria productivă”. 

știent ca o politeie 
hnică. În Documentele Federaliste, 

ției pe seama „noii 
ție și alegere”, și care nu se 

mai bazează pe acumularea inconștientă a practicilor vechi, 
prejudecăților și tradițiilor, pe care el le echivala cu 
„întâmplarea și forța”. Reflectând această credin
Constituția a fost descrisă ca „mașina care merge singură
doctorul Benjamin Rush i-a descris pe cetă
„mașini republicane”. 
 
Mai târziu, John Dewey va susține ideea că democrația și 
știința sunt în fapt același aspect, amândouă având drept 
caracteristici experimentele nelimitate 
fiind devotate lărgirii puterii umane. Astăzi, americanii au o 
atitudine covârșitor favorabilă față de 
știință, 84% dintre persoanele intervievate în 2009 de Pew 
Research Center spunând că au o opinie în mare parte 
apreciativă. Cu toate acestea, încrederea americanilor în 
progresul științific este contrabalansată de consecințele n
bine documentate ale tehnologiei asupra naturii, comunită
sufletului uman. Voci timpurii precum Nathaniel Hawthorne 
avertizau asupra aspectelor desfigurante ale „
gradină” și un lung șir de critici au exprimat rezerve profunde 
în refrenele diferite ale religiei, naturalismului 
Apărătorii ordinii naturale, de la Henry David Thoreau la Aldo 
Leopold și Wendell Berry au criticat rolul jucat de știința 
modernă în decimarea lumii naturale și în plămădirea unei etici 
a jafului. 
 
În mijlocul acestui conflict intern se află un dezacord cu privire 
la natura libertății, acea aspirație americană permanentă, chiar 
dacă contestată. Potrivit fondatorilor proiectului 
modern – în special Francis Bacon, considerat de Thomas 
Jefferson a fi una dintre cele trei cele mai mari personalităţi din 
istoria umanității – știința va elibera umanitatea din limitele 
impuse de natură. Bacon a afirmat: „cunoa
iar știința modernă reprezintă mijlocul de a împuternici 
cunoașterea. Această încredere baconiană a primit aprobarea 
oficială în articolul 1 al Constituției care cere Congresului să 
sprijine „progresul științei și al artelor folositoare
care avertizează împotriva adoptării totale a modelului 
invocă o idee veche despre libertate ca autoguvernare. În 
această tradiție, sclavia nu este văzută în principal ca o 
subordonare față de altul – situație în care sufletul cuiva poate 
fi liber – ci mai degrabă ca subordonarea fa
nelimitate. Aceste Casandre au profețit că proiectul științific va 
conduce nu la o libertate deplină, ci mai degrabă la o sclavie 
mai adâncă, inclusiv la scenariul în care oamenii nu vor mai 
avea înclinația sau abilitatea de a controla chiar creațiile științei 
înseși. Ei au criticat tendința acestei libertăți prost definite de a 
trata toate relațiile – fie cu lumea, fie cu al
termeni pur utilitariști, făcând din lume și din locuitorii ei furaj 
pentru plăcerea noastră. 
 
Ceea ce face discursul de rămas bun atât de i
este faptul că Eisenhower recunoaște că libertatea depinde nu 
doar de abilitatea Americii de a dezvolta solu
tehnologice potrivite în fața marilor amenințări internaționale, 
ci de asemenea, de capacitatea Americii de a cont
consecințele imperativului științific însăși. Eisenhower a văzut 
limpede că rezistența Americii în fața tentațiilor puterii ceda în 
fața pretențiilor unui stat ca garnizoană fără sfârșit. Proiectul de 
apărare a libertății americane ar necesita o expan
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știentă a practicilor vechi, 
r, pe care el le echivala cu 

”. Reflectând această credință modernă, 
șina care merge singură”, iar 

a descris pe cetățenii americani ca 

ține ideea că democrația și 
știința sunt în fapt același aspect, amândouă având drept 
caracteristici experimentele nelimitate și progresul, ambele 
fiind devotate lărgirii puterii umane. Astăzi, americanii au o 

ă de știință și oamenii de 
știință, 84% dintre persoanele intervievate în 2009 de Pew 
Research Center spunând că au o opinie în mare parte 
apreciativă. Cu toate acestea, încrederea americanilor în 

științific este contrabalansată de consecințele nefaste 
bine documentate ale tehnologiei asupra naturii, comunității și 
sufletului uman. Voci timpurii precum Nathaniel Hawthorne 
avertizau asupra aspectelor desfigurante ale „mașinii din 

și un lung șir de critici au exprimat rezerve profunde 
frenele diferite ale religiei, naturalismului și literaturii. 

Apărătorii ordinii naturale, de la Henry David Thoreau la Aldo 
și Wendell Berry au criticat rolul jucat de știința 

și în plămădirea unei etici 

În mijlocul acestui conflict intern se află un dezacord cu privire 
ții, acea aspirație americană permanentă, chiar 

dacă contestată. Potrivit fondatorilor proiectului științific 
în special Francis Bacon, considerat de Thomas 

efferson a fi una dintre cele trei cele mai mari personalităţi din 
știința va elibera umanitatea din limitele 

cunoașterea este putere”, 
știința modernă reprezintă mijlocul de a împuternici 

terea. Această încredere baconiană a primit aprobarea 
care cere Congresului să 

științei și al artelor folositoare”. Vocile 
care avertizează împotriva adoptării totale a modelului științific 

o idee veche despre libertate ca autoguvernare. În 
ție, sclavia nu este văzută în principal ca o 

ție în care sufletul cuiva poate 
ci mai degrabă ca subordonarea față de poftele 

țit că proiectul științific va 
conduce nu la o libertate deplină, ci mai degrabă la o sclavie 
mai adâncă, inclusiv la scenariul în care oamenii nu vor mai 

ția sau abilitatea de a controla chiar creațiile științei 
ța acestei libertăți prost definite de a 

fie cu lumea, fie cu alți oameni – în 
ști, făcând din lume și din locuitorii ei furaj 

Ceea ce face discursul de rămas bun atât de ieșit din comun 
ște că libertatea depinde nu 

doar de abilitatea Americii de a dezvolta soluții științifice și 
ța marilor amenințări internaționale, 

ci de asemenea, de capacitatea Americii de a controla 
țele imperativului științific însăși. Eisenhower a văzut 

ța Americii în fața tentațiilor puterii ceda în 
ța pretențiilor unui stat ca garnizoană fără sfârșit. Proiectul de 

ții americane ar necesita o expansiune masivă a 
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statului – în special a executivului – iar influența masivă a 
militarilor în procesele politice ar mări nevoia de 
„secretomanie și grabă”. Dar și mai important este că 
dependența de știință ar răsturna decisivă balanța în favoarea 
libertății văzută ca o cucerire a naturii, bazată pe o expansiune 
nelimitată a puterii. 
Nu există un fragment mai puternic din discursul lui 
Eisenhower decât acela în care avertizează că pretențiile 
complexului militar-industrial-științific necesită transformarea 
universității. Profeția sa – care a devenit istorie – nu doar că a 
prevestit moartea „ideilor în libertate” ci și renunțarea la rolul 
istoric al universităților de a furniza avertismente reflexive cu 
privire la urmărirea cunoașterii interzise. În loc de asta, 
academia s-a predat formelor de cercetare care au drept scop 
ultim înfrângerea naturii umane. Astăzi, fiecare departament de 
cercetare se compară cu concurenții săi prin mărimea 
subvențiilor federale atrase.  
Între timp, artele liberale nefolositoare își pierd prestigiul, 
dimensiunea și chiar prezența. Această retrogradare inversează 
o tradiție care plasa sursa libertății nu în expansiunea 
necontrolată a cunoașterii științifice, ci în artele liberale (și 
civice) – acele discipline care educau cetățenii liberi în arta 
autoguvernării. Tocqueville și-a dat seama cu 125 de ani 
înaintea lui Eisenhower că urmărirea utilitaristă a cunoașterii 
științifice va amenința democrația, în primul rând prin faptul că 
îi va face pe oameni să gândească și să trăiască pe termen 
scurt.  
 
„Pentru astfel de conştiinţe, fiecare nouă metodă care conduce 
la o scurtătură spre bogăție, fiecare mașină care ușurează 
munca, fiecare instrument care diminuează costul de producție, 
fiecare descoperire care facilitează plăcerile sau le intensifică, 
pare să fie cea mai mare realizare a intelectului uman. În 
special din aceste motive un popor democratic devine 
dependent de preocupări științifice.”  
 
Într-un pasaj scurt dar evocator, Eisenhower avertizează 
împotriva tendinței de „a trăi doar cu gândul la ziua de azi”, 
cerându-le concetățenilor săi să se gândească în termeni de 
responsabilități și obligații intergeneraționale, altfel democrația 
urmând să devină „fantasma eșuată a zilei de mâine”. Astăzi 
tindem să gândim că eșecurile noastre pot fi rezolvate printr-o 
aplicare mai bună a tehnicilor științifice. Ceea ce vocile 
secundare din America ne-au tot avertizat și ceea ce 
Eisenhower a exprimat convingător în urmă cu 50 de ani, este 
că această credință în știință nu ne va salva, ci s-ar putea să fie 
în fapt tocmai sursa eșecului nostru. Avem nevoie de o idee 
mai sănătoasă de libertate, în care ne întărim sufletul în 
autocontrol și descoperim libertatea în lege. 
 

Războiul dintre tehnologie și ființele 
umane – Riscurile asupra sănătății ale 

tehnologiei 5G 

 

         Peste 180 de oameni de știință și medici din aproape 
40 de țări avertizează lumea cu privire la riscurile 5G 
pentru sănătate. Răspunsul acestor oameni de știință la 
„Rezoluția 1815 a Consiliului Europei” (https://ehtrust.org/wp-

content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf) o explică destul de 
succint: 

 „Noi, oamenii de știință subsemnați, recomandăm un 
moratoriu asupra lansării celei de-a cincea generații, 5G de 
telefonie mobilă până când potențialele pericole pentru 
sănătatea umană și mediul înconjurător au fost investigate pe 
deplin de oameni de știință independenți de industrie. 5G va 
crește substanțial expunerea la câmpuri electromagnetice cu 
frecvență radio (RF-EMF) foarte mare… și s-a dovedit a fi 
dăunător pentru oameni și mediu.” 

acă nu te alarmezi despre pericolele radiației 5G, ar 
trebui să fii ... Cu viteze de descărcare de până la 20 
până la 30 de ori mai rapide decât 4G, 5G promite o 

lume nouă, inclusiv să devină fundamentul pentru mașinile cu 
conducere automată, provocând totodată o listă lungă de riscuri 
potențiale pentru sănătate. „Cancerul 5G” 
(https://humansarefree.com/?s=5G+Cancer ) poate fi de fapt 
unul dintre ele. Din această preocupare, orașele Bruxelles și 
Geneva au blocat chiar procesele și au interzis upgrade-urile la 
5G. Diferența dintre 4G și 5G în termeni de gigahertz (GHz), 
unitatea de curent alternativ (AC) sau unde electromagnetice 
(EM) care afectează viteza de transmisie a dispozitivelor, este 
semnificativă.  

Tehnologia 5G promite benzi radio milimetrice cuprinse între 
30 și 300 GHz, în timp ce 4G ajunge la aproximativ 6 GHz. 
Când se aplică latenței video, aceasta se traduce prin viteze de 
până la 60 până la 120 de ori mai rapide. Înainte de 2G, 3G și 
4G, frecvențele radio erau benigne. Nu ne-am îngrijorat 
niciodată dacă emisiile noastre radio în timp, ne-ar prăji sau nu 
creierul. Din păcate, odată ce conceptul de tehnologie „G” fără 
fir a fost inițiat, am început să expunem publicul global la 
frecvențe asemănătoare cu microundele la 1 miliard de cicluri 

D
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pe secundă, adică 1 GHz. Oamenii, animalele și mediul 
înconjurător sunt toate expuse riscului de ani de zile. În timp ce 
4G a fost destul de rea, 5G duce jocul la un nivel cu totul nou 
de nebunie. 

     Trăind într-o lume 5G…  

5G (sau a 5-a generație) se referă la cele mai avansate, recente, 
sisteme wireless. 5G promite să aducă canale mai multe, viteze 
mai mari, pachete mai mari de date, reacție exponențială și 
capacitatea de a conecta o serie de dispozitive dintr-o singură 
locație. La început, rețelele 5G nu vor funcționa la fel. Unele 
vor fi lente, iar unele dintre aceste rețele vor fi foarte rapide, 
dar cu acoperire limitată. În cele din urmă, vor forma o rețea 
globală, spre deosebire de orice a văzut Pământul. Deși ar fi 
corect să presupunem că tehnologia 5G a fost testată pentru 
riscuri, acest lucru pur și simplu nu s-a întâmplat. Nu există 
date convingătoare despre riscurile pentru sănătate. Și cu toate 
astea, atât companiile cât și guvernele politice se grăbesc cu 
implementarea acestora. Vin și vă întreb: De ce atâta grabă??!! 

În România nu avem încă drumuri și autostrăzi, nu avem WC-
uri igienice în școlile de la țară și vrem date la viteze mari și 
automobile ce se conduc singure??!! 

Când se lansează 5G, acesta va fi primul test real asupra 
ființelor umane efectuat vreodată. Acest lucru este fără 
precedent pentru o lansare tehnologică publică atât de largă. În 
timp ce lungimile de undă ale 4G se deplasează de-a lungul 
suprafeței pielii, undele milimetrice ale 5G sunt mai insidioase. 
Când sunt emise lungimi de undă 5G, pielea noastră le va 
absorbi automat, ceea ce va determina în mod natural creșterea 
temperaturii pielii și a creierului din zona de contact. 
https://humansarefree.com/2019/02/the-millimeter-waves-used-
by-5g-will-be-highly-absorbed-by-the-skin.html  

În timp ce majoritatea directorilor din industria wireless 
utilizează lista lungă de probleme legitime de sănătate 5G, 
majoritatea oamenilor de știință cred că publicul este în pericol 
și că sunt necesare teste suplimentare. 

    5G NU ESTE PENTRU POPULATIE, CI PENTRU 
OBIECTE. 

O spunem noi, o spun si producătorii, o spun cunoscătorii 
domeniului, o spune realitatea faptică. Idiotii utili și vânduții 
înțeleg oare faptul că 5G nu e pentru oameni, ci împotriva 
oamenilor? 

     Voice of America, 10 octombrie 2020 - „De fapt, societățile 
umane nu au o nevoie urgentă de 5G”, a declarat fondatorul și 
CEO-ul Huawei, Ren Zhengfei, „ceea ce oamenii au nevoie 

acum este banda largă, iar conținutul principal al 5G NU este 
banda largă.” sursa: https://tinyurl.com/y62juabq  

      5G cauzează cancer? 

Mulți oameni de știință înțeleg că radiațiile electromagnetice 
care scurg prin ușile cuptoarelor noastre cu microunde sunt 
cancerigene și, prin urmare, pot provoca cancer. Majoritatea 
acestor oameni de știință cred, de asemenea, că aceste unde 
sunt mutagene, adică schimbă structura ADN a ființelor vii. 
Lansarea 5G va fi asemănătoare cu pornirea cuptorului cu 
microunde, deschiderea ușii și lăsarea activată pentru tot restul 
vieții. Există un motiv bun pentru care sute de oameni de știință 
iau măsuri împotriva industriei wireless.  

    Sunt antenele 5G periculoase?  

În ultimii zece ani, tehnologia 5G a fost în curs de dezvoltare. 
Planificată inițial ca un strat deasupra 3G și 4G, 5G devine 
rapid o lume proprie. Fiecare turn celular din cartierul dvs. 
emite radiații cu frecvență radio (RF). Până în 2021, fiecare 
oraș va avea turnuri 5G și stații celulare. Aceste dispozitive vor 
fi în partea superioară sau laterală a milioane de clădiri din 
întreaga lume. Industria wireless nu construiește doar o 
infrastructură care oferă descărcări mai rapide; construiește un 
cuptor cu microunde global. Da, turnurile și mini-stațiile 5G 
sunt extrem de periculoase. Nu numai că undele milimetrice 
mai scurte sunt mai periculoase pentru ființele umane, datorită 
intensității tehnologiei, dar vor necesita și milioane de mini 
turnuri celulare decât înainte, potențial un turn pe 2 până la 8 
case. 

Aceasta înseamnă că expunerea la radiații RF a ființei umane 
nu numai că va crește, dar va crește și exponențial în câteva 
luni. Aceste turnuri nu sunt doar periculoase; sunt letale - și ar 
trebui considerate o crimă împotriva umanității. 

    Riscurile pentru sănătate ale tehnologiei 5G  

În timp ce există multe discuții împotriva comunității anti-5G, 
există, de asemenea, o mulțime de discuții convingătoare între 
oamenii de știință care duc un adevărat război împotriva 
tehnologiei netestate. În general, radiațiile fac un lucru major 
ființelor umane și animalelor - ne distruge ADN-ul, fie prin 
forțarea mutațiilor ADN-ului, fie prin uciderea unor grupuri 
specifice de celule, toate ducând la cancer. 
https://www.gaia.com/video/creating-emf-free-oasis-jeromy-
johnson  

Conform unor studii ale oamenilor de știință independenți, iată 
la ce să vă așteptați dacă experimentați o expunere prelungită la 
radiații: 
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|        Greaţă 
|        Umflătură 
|        Pierderea părului 
|       Scăderea apetitului, inclusive sexual și moartea 

spermatozoizilor 
|        Energie slabă 
|        Stare generală de rău 
|        Măduva osoasă deteriorate 
|        Organe deteriorate 
|        Depresie profundă 
|        Confuzie 
|        Infecții 
|        Incapacitate și moarte 

    Cum să vă protejați împotriva radiațiilor 5G  

  Pe lângă mutarea pe Marte sau pe Lună (după cum bine știți și 
în orbita joasă a Pământului vor fi amplasați cca. 40.000 de 
sateliți 5G ce vor bombarda planeta cu radiațiile lor), suntem 
limitați în modalități de a ne proteja de această tehnologie 
periculoasă. Efectele asupra sănătății ale radiațiilor turnului 
celular sunt reale. 

Deoarece vor exista mii de aceste turnuri și stații în fiecare 
oraș, va fi aproape imposibil să le eviți. Având în vedere cât de 
dependenți suntem de dispozitivele noastre, publicul larg va 
tinde spre riscarea vieții lor și a membrilor pentru a susține 
dependențele noastre legate de un rahat de ecran. Acestea fiind 
spuse, există câteva lucruri pe care le putem face pentru a ne 
proteja de radiații. Cu cât ne concentrăm mai mult pe sănătatea 
și dieta noastră, cu atât mai mult sistemul nostru imunitar, 
prima barieră fiind aura noastră energetică, se poate apăra 
împotriva provocărilor legate de radiațiile 5G.  

Spirulina, iarba de grâu, vitamina C natural și suplimente 
similare sunt forme consumabile de lumină solară, care ne vor 
îmbunătăți întotdeauna sănătatea și ne vor ridica vibrațiile. 

Meditația, mantrele și alte forme de rugăciune pot fi, de 
asemenea, benefice în protejarea energiilor noastre vitale. În 
timp ce frica ne poate slăbi câmpurile electromagnetice, 
dragostea, intimitatea și vulnerabilitatea socială le pot întări. 
Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne 
concentrăm pe îmbunătățirea stării noastre de sănătate, a 
stărilor de spirit și a expunerii la natură. Avem întotdeauna 
controlul viitorului nostru, chiar dacă publicul larg se îndreaptă 
într-o altă direcție. Iată câteva idei pentru a vă oferi o șansă de 
luptă: 

    1. Nu locuiți lângă un turn celular sau o mini-stație. 

    2. Cumpărați un scut EMF și continuați să măsurați 
nivelurile de radiații la mai puțin de 100 de metri de casa dvs. 

    3. Mănâncă sănătos și ia suplimente care stimulează 
imunitatea. 

    4. Petreceți mult timp în pădure. 

    5. Abțineți-vă de la utilizarea telefonului mobil pentru 
perioade lungi de timp, inclusiv să nu vă păstrați niciodată 
telefonul mobil în dormitory, închideți-l noaptea. 

    6. Când călătoriți cu telefonul mobil, păstrați-l într-o pungă 
de protecție EMF. 

    7. Luați în considerare achiziționarea unor orgonite, care se 
pare că împrăștie câmpurile electromagnetice și le transformă 
în cele benefice. Dr. Wilhelm Reich a dezvoltat acest compozit 
unic. 

    8. Educați-vă continuu despre industria wireless și despre 
sprijinul guvernului global al acestui demențial proiect. 

    9. Rămâneți puternic, evitați frica și continuați să vă 
îmbunătățiți vibrațiile prin gândire pozitivă, iertare și atenție 
sporită față de sănătatea mentală, emoțională și fizică. 

   10. Lângă casa dvs. să aveți copaci mari, bătrâni, aceștia 
atenuează foarte mult din câmpurile EMP. 

Controlul mental al MK Ultra este desfășurat prin propaganda 
presei de masă și a politicienilor mincinoși și se poate vedea 
clar că isteria COVID este inamicul invizibil pe care îl folosesc 
tiranii pentru a împinge înainte Agenda 21 a Națiunilor Unite și 
a avansa Agenda 2030. Mai jos este o infografică care oferă 
planul în 12 etape al utilizării unui „virus” practic nedovedit 
pentru a crea Noua Ordine Mondială și este în progres, cu 
excepția cazului în care oamenii îl opresc.  

Pe măsură ce lumea se aruncă în sărăcie, superbogații de top s-
au îmbogățit fără precedent, în valoare de 10 trilioane de dolari, 
datorită CoVid-19. În timp ce tu și cu mine devenim mai slabi, 
superbogații au făcut un salt exponențial de 282 miliarde de 
dolari în doar 3 săptămâni din cauza înșelătoriei pandemice. 

 În prezent, suntem la pasul 8 și ne îndreptăm rapid spre pasul 
9. 

După pasul 9, toate pariurile sunt dezactivate, deoarece până la 
acel moment, majoritatea întreprinderilor mici vor fi 
falimentate din cauza blocărilor ilegale, iar singurele companii 
deschise vor rămâne corporațiile gigantice. Deja ni se spune că 
există „lipsă de monede” și multe magazine solicită plăți cu 
cardul mai degrabă decât în numerar, cu excepția cazului în 
care aveți suma corectă. Serios, foaia de parcurs de mai sus 
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pare să fie pe drumul cel bun cu ceea ce vedem avansând spre 
un sistem financiar digital, fără cash. 

Este timpul ca oamenii să se trezească din somn, să oprească 
televizorul, să înceteze să creadă narațiunea paradigmei 
„dreapta / stânga” și să înceapă închiderea tiranilor și apărarea 
libertății! 

  Apropo… De ce credeți că nu avem voie să ieșim din case 
după ora 23.00 ?... Pentru că se instalează ilegal antenu
și noi oițele să nu știm, dar iaca că știm…. he, he….
https://www.gaia.com / https://sonsoflibertymedia.com   

 

Calul troian al bancomatelor biometrice

            Bancomatele biometrice, spre deosebire d
clasice (care citesc doar cardul bancar) func
carduri biometrice, identificând și deținătorul cardului, 
după datele biometrice.  

n România acest tip de bancomate nu a apărut, dar în alte 
locuri din lume sistemul se experimentează (în lu
în unele țări din Asia, în unele orașe din Rusia, în unele țări 

în curs de dezvoltare). 

 

Iată cum arată niște bancomate de tip nou din Sankt
pe care unii internauţi le-au numit „bancomate pentru 
imprimarea peceții fiarei”.  

Spre deosebire de bancomatul clasic, dotat cu cititor de card, 
tastatură pentru parolă și cutia simplă de ridicat banii, noile 
bancomate sunt mult mai sofisticate și par să ascundă un 
arsenal de arme secrete, care ar putea fi folosite, oare, pentru 
„pecetluirea” clienților? 

În partea de sus a bancomatului se observă camera de 
recunoaștere facială și o oglindă îngustă, plasată deasupra ei, a 
cărei funcție este neclară, fiind făcută parcă să ascundă ceva 
(„aparatul de pus pecetea”?). 

Î

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020

pare să fie pe drumul cel bun cu ceea ce vedem avansând spre 

Este timpul ca oamenii să se trezească din somn, să oprească 
țiunea paradigmei 

și să înceapă închiderea tiranilor și apărarea 

ți că nu avem voie să ieșim din case 
după ora 23.00 ?... Pentru că se instalează ilegal antenuțele 5G 

știm…. he, he…. 

Calul troian al bancomatelor biometrice 

Bancomatele biometrice, spre deosebire de cele 
clasice (care citesc doar cardul bancar) funcționează cu 

și deținătorul cardului, 

n România acest tip de bancomate nu a apărut, dar în alte 
locuri din lume sistemul se experimentează (în lumea arabă, 

țări din Asia, în unele orașe din Rusia, în unele țări 

ște bancomate de tip nou din Sankt-Petersburg, 
bancomate pentru 

sebire de bancomatul clasic, dotat cu cititor de card, 
și cutia simplă de ridicat banii, noile 

și par să ascundă un 
arsenal de arme secrete, care ar putea fi folosite, oare, pentru 

În partea de sus a bancomatului se observă camera de 
ștere facială și o oglindă îngustă, plasată deasupra ei, a 

ție este neclară, fiind făcută parcă să ascundă ceva 

Ce reprezintă aceste întrebări? F
Nesiguranță? Anxietate? Toate laolaltă! Dar oare o asemenea 
tehnologie agresivă, lansată pe piață fără explicații detaliate, nu 
îndeamnă tocmai la această confuzie? Vrea cineva să creeze 
special confuzie și anxietate? Oare de ce?

Normal era ca toate aceste noutăți high
pentru unii să apară, să nu fie aruncate pur şi simplu pentru 
uzul maselor, ci să aibă explicații clar și vizibil afișate, care să
lămurească pe utilizatorul și așa copleșit de tehnologia făcută 
astfel încât să-i ia ochii și să îl lase fără replică. Dar modul în 
care este livrată această tehnologie pare conceput special spre a 
inhiba și umili o populație a cărei ignoranță în tehnica de vârf 
este cunoscută și crește rapid, odată cu avansul tehnologie

Mai mult, cutia de ridicat bancnotele a atm
Petersburg a fost mutată înspre interiorul aparatului 
mai sofisticată, dotată cu un sistem emi
(oare de ce?) pe dosul palmei celui care ridică banii.

Același mod de funcționare este întâlnit la un bancomat din 
China, lansat încă din 2015, după cum relatează 
al cărui demo este postat cu mândrie pe net: 
recognition (Primul bancomat din lume cu recunoaştere 
facială). 

În principiu, cardul bancar biometric stochează date personale 
biometrice: amprentele degetelor, o fotografie 3D, eventual 
scanarea irisului, eventual amprenta vocală (adică o mostră de 
voce). Acestea sunt prelevate o singură dată de către bancă, la 
emiterea cardului, cu acordul posesorului. Totu
biometric pare să facă mai mult decât atât în rela
directă cu clientul. Paranoia acestor măsuri de supra
denotă frica patologică de oameni a celor care pretind 
inventează aceste măsuri, frică ce se camuflează sub pretextul 
securizării și simplificărilor procedurale a relației cu clienții, 
adică cu populația. O populație considerată principial ca 
potențial inamic, ca potențial infractor și tratată ca atare.

Se poate folosi tehnologia 5G pentru 
controlul min

     “Ar putea fi folosită tehnologia 5G ca armă de 
distrugere în masă împotriva creierelor 
noastre? 

recerea de la 3G la 4G s-a realizat în mare parte pentru a 
oferi proprietarilor de smartphone
bună de navigare. De la 4G la 5G nu va fi la fel de 

simplu, căci nu este vorba doar de smartphone
de extinderea ecosistemului pentru mai multe in
fi industria auto, automatizarea casei, fiecare cu cerin
în ceea ce privește modul în care rețelele și standardele sunt 
proiectate și construite. 

5G este o conexiune wireless construită special pentru a 
pasul cu proliferarea dispozitivelor care au nevoie de o 
conexiune la internet mobil. Nu mai este numai pentru telefon 

T
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Ce reprezintă aceste întrebări? Folclor tehnologic? 
ță? Anxietate? Toate laolaltă! Dar oare o asemenea 

ță fără explicații detaliate, nu 
îndeamnă tocmai la această confuzie? Vrea cineva să creeze 

și anxietate? Oare de ce? 

ți high-tech, dacă tot îi musai 
pentru unii să apară, să nu fie aruncate pur şi simplu pentru 

ții clar și vizibil afișate, care să-l 
și așa copleșit de tehnologia făcută 

și să îl lase fără replică. Dar modul în 
care este livrată această tehnologie pare conceput special spre a 

și umili o populație a cărei ignoranță în tehnica de vârf 
și crește rapid, odată cu avansul tehnologiei. 

Mai mult, cutia de ridicat bancnotele a atm-ului din St. 
Petersburg a fost mutată înspre interiorul aparatului și a devenit 
mai sofisticată, dotată cu un sistem emițător de raze, care cad 
(oare de ce?) pe dosul palmei celui care ridică banii. 

ționare este întâlnit la un bancomat din 
China, lansat încă din 2015, după cum relatează The Telegraph, 
al cărui demo este postat cu mândrie pe net: World's first facial 

Primul bancomat din lume cu recunoaştere 

, cardul bancar biometric stochează date personale 
biometrice: amprentele degetelor, o fotografie 3D, eventual 
scanarea irisului, eventual amprenta vocală (adică o mostră de 
voce). Acestea sunt prelevate o singură dată de către bancă, la 

cu acordul posesorului. Totuși, bancomatul 
pare să facă mai mult decât atât în relația sa fizică 

Paranoia acestor măsuri de supra-securizare 
denotă frica patologică de oameni a celor care pretind și 

frică ce se camuflează sub pretextul 
și simplificărilor procedurale a relației cu clienții, 

ția. O populație considerată principial ca 
țial inamic, ca potențial infractor și tratată ca atare. 

Se poate folosi tehnologia 5G pentru 
controlul minții? 

“Ar putea fi folosită tehnologia 5G ca armă de 
distrugere în masă împotriva creierelor și corpurilor 

a realizat în mare parte pentru a 
oferi proprietarilor de smartphone-uri o experiență mai 
bună de navigare. De la 4G la 5G nu va fi la fel de 

simplu, căci nu este vorba doar de smartphone-uri și tablete, ci 
de extinderea ecosistemului pentru mai multe industrii cum ar 
fi industria auto, automatizarea casei, fiecare cu cerințe diferite 

ște modul în care rețelele și standardele sunt 

5G este o conexiune wireless construită special pentru a ține 
dispozitivelor care au nevoie de o 

conexiune la internet mobil. Nu mai este numai pentru telefon 



 

        212212212212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020Lohanul nr.  53,  decembrie,  2020 
       

 

și computer. Este destinată tuturor aparatele dvs. de uz casnic, 
încuietori de ușă, camere de securitate, mașini, dispozitive 
portabile, zgărzi pentru câini și multe alte lucruri. 

Îmi place tehnologia la fel ca oricărei persoane! Cine nu vrea să 
descarce un film complet în câteva minute sau mai puțin? 

Dar merită prețul pe care îl putem plăti fizic, emoțional și 
mental? 

Ar putea fi folosită 5G ca arma de distrugere în masă împotriva 
creierelor și corpurilor noastre? 

Poate fi folosită pentru controlul minții? 

Potrivit Wikipedia, despre Rețeaua 5G: 

FCC a aprobat spectrul pentru 5G, inclusiv banda de frecvențe 
de 28 GHz, 37 GHz și 39 GHz, la 14 iulie 2016. 

Alianța următoarelor generații de rețele mobile definește 
următoarele cerințe pe care trebuie să le îndeplinească un 
standard de 5G: 

• … rate de (transfer de) date de zeci de megaocteți pe 
secundă, pentru zeci de mii de utilizatori 

• rate de (transfer de) date de 100 MB pe secundă pentru 
zonele metropolitane 

• 1 GB pe secundă simultan pentru mulți angajați de la 
aceelași etaj al unei clădiri de birouri 

• câteva sute de mii de conexiuni simultane pentru 
senzori wireless 

• creșterea semnificativă a eficienței spectrale, în 
comparație cu rețelele 4G 

• îmbunătățirea acoperirii 
• îmbunătățirea eficienței semnalului 
• scăderea semnificativă a latenței, în comparație cu 

rețeaua LTE. 

În aprilie 2008, NASA a încheiat un parteneriat cu Geoff 
Brown și compania Machine-to-Machine Intelligence (M2Mi) 
Corp … pentru a dezvolta tehnologia de comunicare 5G. 

Un articol al consultantului guru al EMF din Marea Britanie, 
datat 13 martie 2017, titra: Radiațiile de telecomunicații 5G – 
instrumentul perfect pentru modificarea în masă perioada de 
veghe a undelor cerebrale umane. 

El a afirmat că FCC funcționează exclusiv în numele 
industriilor de telecomunicații, acordându-le, nici mai mult și 
nici mai puțin, acces la undele radio. 

Nicăieri în documentul lor nu se menționează siguranța sau 
bunăstarea consumatorilor. 

Implicațiile 5G asupra bunăstării și siguranței consumatorilor 
nu se prezintă bine dintr-un singur motiv, dispozitivele care vor 

funcționa în spectrul electromagnetic de 5G vor folosi antene 
foarte mici de la câteva milimetri până la un centimetru în 
lungime. Aceasta înseamnă că industria va putea produce 
aceste antene în masă și le va pune peste tot, în special în 
zonele urbane. Avantajele utilizării antenelor foarte mici în 
lungimea de undă de milimetru este că se pot alimenta mai 
multe antene în diverse rețele de configurație, de exemplu, 
șiruri de antene verticale sau orizontale pentru unde ghidate 
conic sau configurații cu un tip de radiație larg-direcțional. 
Aceste tipuri de proiectare a antenei se concentrează în cea mai 
mare parte pe puterea de transmisie în direcții specificate și nu 
se blochează sau se întrerupe prin structuri. 

În 2016, au fost publicate studii medicale și epidemiologice 
care ilustrează sau corelează efectele biologice adverse cu 
utilizarea tehnologiei telefonului mobil sau Wi-Fi. Folosirea 
frecvențelor chiar mai mari de 5 GHz și până la 100 GHz va 
comprima intervalul de timp în care se manifestă cancerele și 
alte efecte biologice în societate. Oricine poate ghici ce se 
poate întâmpla în ceea ce privește siguranța biologică, totuși 
este clar că natura pulsată a acestor frecvențe înalte, a acestor 
semnale de intensitate înaltă nu aduc vesti bune pentru 
omenire, în special în ceea ce privește funcționarea ADN-ului 
nostru. 

La fel ca tehnologia telefoanelor mobile, noi, consumatorii, 
jucăm rolul de cobai în ceea ce privește siguranța. Faptul că 
industria telecomunicațiilor nu a menționat acest lucru este 
pentru că, dezvoltarea unei rețele eficiente de semnale în 
mediul urban implică instalarea a multor mii de noi emițătoare. 

Datorită dimensiunilor reduse ale acestor antene, ele pot fi 
instalate în tot felul de structuri urbane care sugerează că cel 
puțin pentru locuitorii din mediul urban nu va exista scăpare de 
expunerea la aceste frecvențe cu microunde foarte dăunătoare. 
De asemenea, simt că atunci când aceste antene vor fi 
amplasate, va fi relativ ușor să fie modificate și manipulate 
funcțiile undelor cerebrale ale utilizatorilor (antenelor) și ale 
celor apropiați. Suma informațiilor auxiliare care pot fi 
transmise sau atașate la frecvența principală de transport a unui 
astfel de sistem de rețele de telecomunicații este potențial 
enormă. 

Amintim de asemenea sistemul TETRA: Tehnologia de control 
al minții din Marea Britanie și zombificarea politiei britanice au 
fost o realitate. Sursa CH4 News, 5 Feb., 2001 
Noul sistem de microunde Home Office numit TETRA va fi 
suportul comunicațiilor britanice de poliție și va fi plasat în 
fiecare centru cu populație numeroasă. Guvernul britanic a 
cheltuit 2 miliarde și jumătate de lire sterline pe o rețea de 
transmițătoare cu microunde cu modulație pulsată de 400 MHz, 
care transmitea 17,6 Hz în creierul tuturor polițiștilor britanici 
și al oricui trăiește în apropierea transmițătorilor planificați, 
pentru a fi utilizat în cercetările CIA asupra controlului în mod 
optim al minții. Ale cărui efecte sunt întreruperi în rețelele 
neuronale, conducând la schimbări de comportament și 
caracter, de asemenea, comportament maniacal, urmat de 
epuizare nervoasă, de asemenea, întreruperea funcției cerebrale 
superioare, ducând la așa numita zombificare, pentru a numi 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    



 

        213213213213                                                                                                                                                                                                
       

 

doar câteva! Sistemul TETRA va inunda, de asemenea, 
subteranele New York-ului și ale Londrei, astfel încât navetiștii 
vor fi expuși în mod regulat la modificări comportamentale în 
timpul orelor de vârf. 

Acest sistem va fi utilizat în toate departamentele de poli
Marea Britanie și în serviciile de urgență până la sfârșitul 
anului (acesta se întâmpla în anul 2001). 

30.000 de transmițători vor fi plasați pretutindeni în țară, pentru 
a maximiza efectele asupra populației britanice locale 
controlul minții masive! oricine s-a plâns de aceste 
transmițătoare a primit o scrisoare din partea Guvernului prin 
care e informat că, în cazul în care transmi
poziționați acolo unde guvernul dorește, nu poate exista nici o 
garanție a protecției poliției, ceea ce va conduce la creșterea 
primelor de asigurare pentru proprietarii de case.

Ați auzit de tehnologia pe bază de microunde ”Voice
(s-ar putea traduce ca ”Vocea din cap”)? Patent SUA 4,8
Brunkan – 31 octombrie, 1989 

Sunetul este indus în capul unei persoane prin radia
exercitată asupra capului cu microunde în intervalul de 100 
megahertzi până la 10.000 megahertzi, care sunt modula
anumită formă de undă. Forma de undă const
(bursts-explozii, izbucniri) modulate prin frecven
serie/”explozie” este alcătuită din zece până la douăzeci de 
impulsuri distribuite uniform, grupate strâns împreună. Lă
”exploziei” este între 500 nanosecunde și 100 microse
Lățimea impulsului este cuprinsă între 10 nanosecunde și 1 
microsecundă. ”Exploziile” sunt modulate în mod frecvent de 
intrarea audio pentru a crea senzația de auz la persoana al cărei 
cap este iradiat. Tipul ”psiho-electronic” de control al min
care îl discut aici este hărțuirea ascunsă și necontenită a 
cetățenilor nevinovați, care trăiesc în casele și comunitățile lor, 
și este răspândit în prezent în întreaga lume. Această hărțuire 
include atacurile mintale / corporale electronice, hăr
stradală, distrugerea relațiilor de familie și a altor relații și 
distrugerea carierei. 

Tehnologia actuală care generează ”Vocea din cap” nu poate fi 
oprită de nici o ecranare electromagnetică cunoscută, fapt ce 
demonstrează cât de avansată a devenit tehnologia clasificată 
de control al minții. 

Gândiți-vă la tehnologia pentru persoanele surde, pot auzi (în 
funcție de tipul de pierdere a auzului) cu ajutorul unor 
dispozitive numite neurofoane. Neurofonul ocole
proces obișnuit de auz. Dr. Patrick Flanagan a descoperit un 
simț suplimentar pe care toată lumea îl are, dar pe care de 
obicei nu îl folosim: putem auzi prin pielea noastră. 
Neurofoanele produc vibrații în partea superioară a electrozilor. 
Aceste vibrații sunt transmise pe piele imediat ce 
ating pielea. Pielea transferă apoi vibrațiile. Pielea este cel mai 
mare organ al nostru și are multe celule nervoase care 
funcționează ca niște senzori mici. Stimulii receptați și stimulii 
transferați merg către creier, apoi creierul îi decodif
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doar câteva! Sistemul TETRA va inunda, de asemenea, 
și ale Londrei, astfel încât navetiștii 

și în mod regulat la modificări comportamentale în 

Acest sistem va fi utilizat în toate departamentele de poliție din 
și în serviciile de urgență până la sfârșitul 

țători vor fi plasați pretutindeni în țară, pentru 
ției britanice locale – 

a plâns de aceste 
țătoare a primit o scrisoare din partea Guvernului prin 

care e informat că, în cazul în care transmițătorii nu sunt 
nu poate exista nici o 

ție a protecției poliției, ceea ce va conduce la creșterea 
primelor de asigurare pentru proprietarii de case. 

ți auzit de tehnologia pe bază de microunde ”Voice-To-Skull” 
ar putea traduce ca ”Vocea din cap”)? Patent SUA 4,877,027 

Sunetul este indus în capul unei persoane prin radiația 
exercitată asupra capului cu microunde în intervalul de 100 
megahertzi până la 10.000 megahertzi, care sunt modulați cu o 
anumită formă de undă. Forma de undă constă în ”explozii” 

explozii, izbucniri) modulate prin frecvență. Fiecare 
serie/”explozie” este alcătuită din zece până la douăzeci de 
impulsuri distribuite uniform, grupate strâns împreună. Lățimea 

și 100 microsecunde. 
țimea impulsului este cuprinsă între 10 nanosecunde și 1 

microsecundă. ”Exploziile” sunt modulate în mod frecvent de 
ția de auz la persoana al cărei 

electronic” de control al minții pe 
țuirea ascunsă și necontenită a 

țenilor nevinovați, care trăiesc în casele și comunitățile lor, 
și este răspândit în prezent în întreaga lume. Această hărțuire 
include atacurile mintale / corporale electronice, hărțuirea 

țiilor de familie și a altor relații și 

Tehnologia actuală care generează ”Vocea din cap” nu poate fi 
oprită de nici o ecranare electromagnetică cunoscută, fapt ce 

logia clasificată 

vă la tehnologia pentru persoanele surde, pot auzi (în 
ție de tipul de pierdere a auzului) cu ajutorul unor 

dispozitive numite neurofoane. Neurofonul ocolește întregul 
Flanagan a descoperit un 

ț suplimentar pe care toată lumea îl are, dar pe care de 
obicei nu îl folosim: putem auzi prin pielea noastră. 

ții în partea superioară a electrozilor. 
ții sunt transmise pe piele imediat ce electrozii 

țiile. Pielea este cel mai 
și are multe celule nervoase care 

ționează ca niște senzori mici. Stimulii receptați și stimulii 
ți merg către creier, apoi creierul îi decodifică. Nu 

vreau să intru mai profund în detalii, acesta alcătuie
singur un subiect întreg. 

Dar încerc doar să subliniez faptul că tehnologia există acolo 
pentru a manipula oamenii în masă. 

I-am putut vedea folosind mesajele subliminale comercializ
pentru a încuraja cumpărăturile, cum ar fi: … pur 
pot să mă mai opresc să mă gândesc la cumpărături la Macy’s 
sau mi-e dor deodată de Apple Bee’s. Dar ace
mici față de cât de rău ar putea fi folosită această tehnologie!

Într-o notă personală, am o piatră de shungit (mineral cu peste 
98% carbon în 
compoziție, https://en.wikipedia.org/wiki/Shungite
celularului meu pe post de scut EMF (câmp electromagnetic). 
Am, de asemenea, un colier de piatră shungit 
a ajuta suplimentar! Acestea sunt disponibile online 
le puneți și pe toate aparatele dvs.! Nu este tocmai remediul, 
dar dacă ajută, de ce nu! Shungitul are proprietă
conductivitate, motiv pentru care se spune că ecranează 
protejează de EMF, de lucruri precum televizoare, calculatoare, 
microunde, telefoane mobile și alte articole. De asemenea, se 
spune că aduce cu ea multe energii de vindecare, dacă sunte
între aceste feluri de obiecte (?). https://ortodoxinfo.ro/2018/02/09/se
poate-folosi-tehnologia-5g-pentru-controlul-mintii/

Un sistem de marcare bazat pe ADN ar 
putea înlocui codurile de bare

 

       Codurile de bare aplicate pe etichete şi codurile QR 
folosite pentru identificarea atât a tricourilor, cât şi a 
autovehiculelor ar putea fi înlocuite de un sistem de 
marcare bazat pe ADN şi care nu este vizibil 
potrivit unui studiu publicat pe 5 noiembrie, relatează 

Noul sistem ar contribui astfel la combaterea produselor 
contrafăcute, întrucât infractorilor le
detecteze şi să traficheze o marcă lichidă bazată pe o 
combinaţie de ADN şi plasată pe obiecte de valoare, precum 
buletine electorale, opere de artă şi documente secrete.
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vreau să intru mai profund în detalii, acesta alcătuiește de unul 

Dar încerc doar să subliniez faptul că tehnologia există acolo 

am putut vedea folosind mesajele subliminale comercializate 
pentru a încuraja cumpărăturile, cum ar fi: … pur și simplu nu 
pot să mă mai opresc să mă gândesc la cumpărături la Macy’s 

e dor deodată de Apple Bee’s. Dar aceștia sunt cartofi 
ță de cât de rău ar putea fi folosită această tehnologie! 

o notă personală, am o piatră de shungit (mineral cu peste 
98% carbon în 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shungite) pe spatele 
celularului meu pe post de scut EMF (câmp electromagnetic). 

de asemenea, un colier de piatră shungit și o brățară pentru 
a ajuta suplimentar! Acestea sunt disponibile online și puteți să 

ți și pe toate aparatele dvs.! Nu este tocmai remediul, 
dar dacă ajută, de ce nu! Shungitul are proprietăți de 

tate, motiv pentru care se spune că ecranează și 
protejează de EMF, de lucruri precum televizoare, calculatoare, 

și alte articole. De asemenea, se 
spune că aduce cu ea multe energii de vindecare, dacă sunteți 

https://ortodoxinfo.ro/2018/02/09/se-
mintii/ 

Un sistem de marcare bazat pe ADN ar 
cui codurile de bare 

Katie Doroschak 

Codurile de bare aplicate pe etichete şi codurile QR 
folosite pentru identificarea atât a tricourilor, cât şi a 
autovehiculelor ar putea fi înlocuite de un sistem de 
marcare bazat pe ADN şi care nu este vizibil cu ochiul liber, 
potrivit unui studiu publicat pe 5 noiembrie, relatează AFP. 

 

Noul sistem ar contribui astfel la combaterea produselor 
contrafăcute, întrucât infractorilor le-ar fi foarte greu să 
detecteze şi să traficheze o marcă lichidă bazată pe o 

binaţie de ADN şi plasată pe obiecte de valoare, precum 
buletine electorale, opere de artă şi documente secrete. 
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Într-un articol publicat în revista Nature Communications
cercetătorii de la Universitatea din Washington şi experţi ai 
companiei Microsoft au lăudat costul scăzut al sistemului lor de 
marcare moleculară, denumit „Porcupine” („porc

Această tehnologie era evitată până în prezent, „
mult şi necesită un anumit timp pentru a scrie şi a descifra
cod ADN. Aceste detalii duc la o creştere a nevoii de 
echipamente şi laboratoare costisitoare, a explicat principalul 
autor al studiului, Katie Doroschak, înscrisă la studii doctorale 
la Universitatea din Washington. 

„Porcupine” ocoleşte aceste probleme prefabricând fragmente 
de ADN sintetic, pe care utilizatorul poate să le combine 
arbitrar pentru a crea noi marcaje. 

Sistemul „se bazează pe o serie de mici secvenţe de ADN, 
denumite fragmente moleculare sau «molbits» (molecular 
bits)”, potrivit unui comunicat publicat pe site
americane. 

Procedura constă, pentru codarea unui nume de utilizator, în 
adăugarea unui „molbit” în fiecare bit digital al etichetei. 
„Dacă bitul digital este 1, se adăugă «molbitul» său în numele 
de utilizator, iar dacă este 0, atunci este lăsat în afara lui. Apoi 
se lasă la uscat pentru a fi decodat mai târziu”, a explicat Katie 
Doroschak. 

Pentru citirea numelui de utilizator, peste acesta se adaugă 
puţină apă, care hidratează eticheta moleculară, ce este scanată 
apoi de un cititor de ADN mai mic decât un smartphone 
secvenţiator cu nanopori. 

Etichetele ADN nu pot fi detectate cu ochiul liber sau prin 
atingere, a explicat un participant la acest studiu, Jeff Nivala, 
citat în comunicatul publicat de universitatea menţionată. 
„Acesta este elementul care le face să devină dificil de 
traficat”, a adăugat el. 

„Putem să ne imaginăm un marcaj molecular pentru a 
monitoriza buletinele de vot şi pentru a evita astfel fraudele 
electorale”, a mai spus Jeff Nivala. 

Noua tehnică ar permite marcarea unor obiecte ce ar fi dificil 
de identificat în altă manieră. 

„Nu putem să marcăm bumbacul sau fibrele prin metode 
convenţionale precum marcajul RFID sau codurile QR, dar o 
etichetă lichidă pe bază de ADN ar putea fi utilizată sub forma 
pulverizată”, a explicat coordonatoarea studiului.

„Acest fapt ar fi util în cadrul lanţurilor de aprovizionare, unde 
monitorizarea materiei de origine este importantă pentru 
conservarea valorii produsului final”, a mai spus ea.
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Nature Communications, 
cercetătorii de la Universitatea din Washington şi experţi ai 

u lăudat costul scăzut al sistemului lor de 
” („porc-spinos”). 

Această tehnologie era evitată până în prezent, „întrucât costă 
mult şi necesită un anumit timp pentru a scrie şi a descifra” un 

c la o creştere a nevoii de 
echipamente şi laboratoare costisitoare, a explicat principalul 
autor al studiului, Katie Doroschak, înscrisă la studii doctorale 

„Porcupine” ocoleşte aceste probleme prefabricând fragmente 
N sintetic, pe care utilizatorul poate să le combine 

se bazează pe o serie de mici secvenţe de ADN, 
denumite fragmente moleculare sau «molbits» (molecular 

”, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul universităţii 

Procedura constă, pentru codarea unui nume de utilizator, în 
adăugarea unui „molbit” în fiecare bit digital al etichetei. 
Dacă bitul digital este 1, se adăugă «molbitul» său în numele 

în afara lui. Apoi 
”, a explicat Katie 

Pentru citirea numelui de utilizator, peste acesta se adaugă 
puţină apă, care hidratează eticheta moleculară, ce este scanată 

c decât un smartphone – un 

Etichetele ADN nu pot fi detectate cu ochiul liber sau prin 
atingere, a explicat un participant la acest studiu, Jeff Nivala, 
citat în comunicatul publicat de universitatea menţionată. 

ntul care le face să devină dificil de 

Putem să ne imaginăm un marcaj molecular pentru a 
monitoriza buletinele de vot şi pentru a evita astfel fraudele 

ecte ce ar fi dificil 

Nu putem să marcăm bumbacul sau fibrele prin metode 
convenţionale precum marcajul RFID sau codurile QR, dar o 
etichetă lichidă pe bază de ADN ar putea fi utilizată sub forma 

ordonatoarea studiului. 

Acest fapt ar fi util în cadrul lanţurilor de aprovizionare, unde 
monitorizarea materiei de origine este importantă pentru 

”, a mai spus ea. 

 

Unul dintre cele mai mari mistere din 
lume descoperit pe un munte din Nepal

 
 “Unul dintre cele mai mari mistere ale lumii a fost descoperit 
in Nepal. Intr-un munte, la o inaltime de peste 45 de
a gasit un vechi regat misterios, format din 10.000 de pesteri 
vechi de mii de ani. Cine si de ce le-a construit acolo ramane 
o enigma.  
 
 

esterile au fost descoperite in fostul Regat Mustang din 
Nepal, ascunse in muntii Himalaya, potrivit

Acestea au fost sapate in munte, existand nenumarate 
tuneluri vechi de mii de ani. Nu se cunoaste modul in care 
oamenii au urcat in aceste pesteri sapate in stanca abrupta a 
muntelui la o asemenea inaltime, deasupra vaii.

Cercetatorii care au vazut aceste pesteri misterioase spun ca ele 
arata precum un castel gigantic. La explorarea acestei lumi din 
interiorul muntelui au participat mai multi a
exploratori si fotografi. 

Printre acestia s-au numarat arheologul Mark Aldenderfer, 
alpinistul Pete Athans si fotograful Cory Richrads. Ei au urcat 
pe munte si au patruns in aceste misterioase pesteri antice.

Exploratorii au descoperit numeroase 
interiorul muntelui. “Sincer, cand am ajuns acolo, a fost o 
surpiza foarte mare, mai mult decat mi
vreodata. Aceste pesteri sapate in stanca sunt complet 
inaccesibile. 

Am patruns adanc in pesteri si am inceput sa vedem m
culturi vechi. Pesterile au fost folosite drept locuinte”, a 
declarat Richards. 

Un alt participant la expeditie a fost Lincoln Else, care a si fost 
lovit de o piatra in cap. “A fost vorba despre o explorare reala. 
E periculos, stanca este infricosatoare. Totul in jur simti ca se 
prabuseste”, a spus Else. http://www.ziare.com/magazin/arheologie/unul
dintre-cele-mai-mari-mistere-din-lume-descoperit
video-1253947 
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Unul dintre cele mai mari mistere din 
lume descoperit pe un munte din Nepal 

Unul dintre cele mai mari mistere ale lumii a fost descoperit 
un munte, la o inaltime de peste 45 de metri, s-

a gasit un vechi regat misterios, format din 10.000 de pesteri 
a construit acolo ramane 

esterile au fost descoperite in fostul Regat Mustang din 
Nepal, ascunse in muntii Himalaya, potrivit Daily Mail. 

Acestea au fost sapate in munte, existand nenumarate 
tuneluri vechi de mii de ani. Nu se cunoaste modul in care 

steri sapate in stanca abrupta a 
muntelui la o asemenea inaltime, deasupra vaii. 

Cercetatorii care au vazut aceste pesteri misterioase spun ca ele 
arata precum un castel gigantic. La explorarea acestei lumi din 
interiorul muntelui au participat mai multi arheologi, 

au numarat arheologul Mark Aldenderfer, 
alpinistul Pete Athans si fotograful Cory Richrads. Ei au urcat 
pe munte si au patruns in aceste misterioase pesteri antice. 

Exploratorii au descoperit numeroase relicve ascunse in 
interiorul muntelui. “Sincer, cand am ajuns acolo, a fost o 
surpiza foarte mare, mai mult decat mi-am putut imagina 
vreodata. Aceste pesteri sapate in stanca sunt complet 

Am patruns adanc in pesteri si am inceput sa vedem magia unei 
culturi vechi. Pesterile au fost folosite drept locuinte”, a 

Un alt participant la expeditie a fost Lincoln Else, care a si fost 
lovit de o piatra in cap. “A fost vorba despre o explorare reala. 

satoare. Totul in jur simti ca se 
http://www.ziare.com/magazin/arheologie/unul-

descoperit-pe-un-munte-din-nepal-
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Apollo 20 – În căutarea astronavei 
extraterestre 

        Misiunile NASA pe Lună au fost, oficial, în număr de 
17. Cu toate acestea, se pare că ar mai fi existat cel puţin
alte trei, secrete.  

e peste 30 de ani, printre pasionaţii teoriei 
conspiraţiei, iar mai nou printre blogurile şi 
forumurile ufologilor de pe internet, circulă o istorie 

uluitoare potrivit căreia ar fi existat o misiune Apollo secretă, 
denumită “Apollo 20”, derulată de o echipă mixtă de astronauţi 
americani şi sovietici, pentru investigarea unei astronave 
extraterestre şi recuperarea unor extratereştri descoperiţi pe 
Lună. 

Misiunile NASA pe Lună au fost, oficial, în număr de 17. Cu 
toate acestea, se pare că ar mai fi existat cel puţin alte trei, 
secrete. Potrivit istorisirii lui William Rutledge, care afirmă că 
ar fi fost unul dintre astronatii misiunii Apollo 20, alături de 
americană Leona Snyder şi rusul Alexei Leonov, o navetă 
NASA Saturn V ar fi fost lansată pe furiş, în 1976, de la bază 
militară din Vandenberg, California, cu direcţia faţa invizibilă a 
Lunii; adică spre craterul Iszak D, aflat la sud-
Delporte, locul unde explorările făcute de Apollo 15 ar fi 
identificat anterior o gigantică navă a extratereştrilor.

Nava extraterestră de pe Lună 

În timpul fantomaticei misiuni Apollo 20, iniţiată pe 16 august 
1976, s-ar fi efectuat analize amănunţite în interiorul unei 
navete extraterestre descoperită în craterul lunar Iszak D. Aici 
ar fi fost găsit şi cadavrul congelat al unei extraterestre, 
botezată „Mona Lisa”, cu trăsături asemănătoare unei asiatice. 
De fapt, după cum a declarat însuşi Rutledge, ar fi fost vorba 
despre doi piloţi ai navei extraterestre, dar din cauza 
problemelor de spaţiu de pe Apollo-Soyuz, astronauţii ar fi 
hotărât să nu ia cu ei pe Pământ decât unul. 

Cum se întâmplă de obicei în asemenea cazuri, în urma unei 
presupuse scurgeri de informaţii, un video a început să circule 
pe internet (pe youtube există, în prezent, numeroase clipuri 
despre misiunea secretă). 

Prezenţa vehiculului ar fi confirmată de imaginile publicate în 
atlasurile de fotografii lunare, de exemplu în detaliul fotografiei 
NASA AS15-P-9625, în care astronavă extraterestră ar fi o 
formă albă alungită, tubulara, situată în centrul pozei

D
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În căutarea astronavei 

A pe Lună au fost, oficial, în număr de 
17. Cu toate acestea, se pare că ar mai fi existat cel puţin 

 
e peste 30 de ani, printre pasionaţii teoriei 
conspiraţiei, iar mai nou printre blogurile şi 
forumurile ufologilor de pe internet, circulă o istorie 

uluitoare potrivit căreia ar fi existat o misiune Apollo secretă, 
o 20”, derulată de o echipă mixtă de astronauţi 

americani şi sovietici, pentru investigarea unei astronave 
extraterestre şi recuperarea unor extratereştri descoperiţi pe 

A pe Lună au fost, oficial, în număr de 17. Cu 
re că ar mai fi existat cel puţin alte trei, 

secrete. Potrivit istorisirii lui William Rutledge, care afirmă că 
ar fi fost unul dintre astronatii misiunii Apollo 20, alături de 
americană Leona Snyder şi rusul Alexei Leonov, o navetă 

t lansată pe furiş, în 1976, de la bază 
militară din Vandenberg, California, cu direcţia faţa invizibilă a 

-vest de craterul 
Delporte, locul unde explorările făcute de Apollo 15 ar fi 

igantică navă a extratereştrilor. 

În timpul fantomaticei misiuni Apollo 20, iniţiată pe 16 august 
ar fi efectuat analize amănunţite în interiorul unei 

navete extraterestre descoperită în craterul lunar Iszak D. Aici 
fi fost găsit şi cadavrul congelat al unei extraterestre, 

botezată „Mona Lisa”, cu trăsături asemănătoare unei asiatice. 
De fapt, după cum a declarat însuşi Rutledge, ar fi fost vorba 
despre doi piloţi ai navei extraterestre, dar din cauza 

Soyuz, astronauţii ar fi 

Cum se întâmplă de obicei în asemenea cazuri, în urma unei 
presupuse scurgeri de informaţii, un video a început să circule 

numeroase clipuri 

Prezenţa vehiculului ar fi confirmată de imaginile publicate în 
atlasurile de fotografii lunare, de exemplu în detaliul fotografiei 

astronavă extraterestră ar fi o 
tubulara, situată în centrul pozei 

Chiar şi numai acest aspect ar trebui să
gânduri cu privire la plauzibilitatea poveştii: dacă existenţa 
unui vehicul extraterestru pe Lună era atât de secretă încât să 
motiveze chiar o misiune comună ruso
întrebarea cum se face că a fost lăsată să apară în toată 
„splendoarea”, în fotografii. Şi având în vedere că acest gen de 
fotografii erau disponibile la acea epocă doar în măsura în care 
NASA sau Uniunea Sovietică le făceau publi
fost „aranjate” înainte, astfel încât să nu dezvăluie „marele 
secret”? 

Ca să nu mai vorbim de faptul că pe-atunci oamenirea se afla în 
plin război rece, iar misiunea americano
demers extrem de improbabil, în condiţi
atunci s-a înregistrat un apogeu aproape paranoic al conflictului 
tăcut dintre cele două superputeri. Desigur, s
importanţa misiunii ar fi favorizat un „dezgheţ temporar şi 
sectorial” în raporturile dintre cele două ţări

Misiunea morţilor vii 

Sunt filmuleţele de pe youtube autentice sau false? Greu de 
spus. Artefactele extraterestre ar fi fost, aşadar, descoperite de 
astronauţi pe partea întunecată a Lunii. Trupul femeii 
extraterestre nu prezintă urme de descompunere, ch
vechimea de cine ştie câte mii de ani, şi acest lucru este destul 
de straniu dacă ţinem cont că Luna nu are atmosferă, iar 
diferenţele de temperatură între zi şi noapte de pe astru sunt 
extrem de relevante: noaptea, pe suprafaţa satelitului se 
înregistrează o temperatură de -233°C, iar ziua de +123°C.

De neînţeles cum s-ar fi putut menţine integru un corp la 
asemenea temperaturi, dar tot adevărat este şi că în momentul 
presupusei descoperiri „cadavrul” se găsea într
întunecat şi în interiorul unei astronave, care ar fi putut să
menţină la o temperatură constantă. Apoi, de ce nu, dacă tot ne 
lăsăm imaginaţia să zboare, s-ar fi putut afla chiar într
instalaţie criogenică încă în funcţiune (o astfel de instalaţie pe 
bază de energie nucleară ar fi în măsură să producă energie 
timp de milenii). 

Iată cum sună versiunea lui William Rutledge: „Mona Lisa 
numele pe care i l-am dat extraterestrei, era o fiinţă humanoidă, 
femeie, înălţimea 1,65 cm, cu păr şi şase degete. Funcţia: pilot; 
fără haine, am fost nevoiţi să tăiem două cabluri legate de nas. 
Aglutinări de sânge sau lichide biologice erau ca şi congelate, 
dar ieşite din gură, nas, ochi şi alte părţi ale corpului. Unele 
părţi ale corpului erau în condiţii bune. Părul era intact şi pielea 
era acoperită de un strat subţire de protecţie transparent.
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Chiar şi numai acest aspect ar trebui să-i pună pe oameni pe 
gânduri cu privire la plauzibilitatea poveştii: dacă existenţa 
unui vehicul extraterestru pe Lună era atât de secretă încât să 

ă ruso-americană, se pune 
întrebarea cum se face că a fost lăsată să apară în toată 
„splendoarea”, în fotografii. Şi având în vedere că acest gen de 
fotografii erau disponibile la acea epocă doar în măsura în care 

A sau Uniunea Sovietică le făceau publice, cum de nu au 
fost „aranjate” înainte, astfel încât să nu dezvăluie „marele 

atunci oamenirea se afla în 
plin război rece, iar misiunea americano-sovietica ar fi fost un 
demers extrem de improbabil, în condiţiile în care tocmai 

a înregistrat un apogeu aproape paranoic al conflictului 
tăcut dintre cele două superputeri. Desigur, s-a spus că tocmai 
importanţa misiunii ar fi favorizat un „dezgheţ temporar şi 
sectorial” în raporturile dintre cele două ţări. 

Sunt filmuleţele de pe youtube autentice sau false? Greu de 
spus. Artefactele extraterestre ar fi fost, aşadar, descoperite de 
astronauţi pe partea întunecată a Lunii. Trupul femeii 
extraterestre nu prezintă urme de descompunere, chiar având 
vechimea de cine ştie câte mii de ani, şi acest lucru este destul 
de straniu dacă ţinem cont că Luna nu are atmosferă, iar 
diferenţele de temperatură între zi şi noapte de pe astru sunt 
extrem de relevante: noaptea, pe suprafaţa satelitului se 

233°C, iar ziua de +123°C. 

ar fi putut menţine integru un corp la 
asemenea temperaturi, dar tot adevărat este şi că în momentul 
presupusei descoperiri „cadavrul” se găsea într-un crater 

iorul unei astronave, care ar fi putut să-l 
menţină la o temperatură constantă. Apoi, de ce nu, dacă tot ne 

ar fi putut afla chiar într-o 
instalaţie criogenică încă în funcţiune (o astfel de instalaţie pe 

ară ar fi în măsură să producă energie 

Iată cum sună versiunea lui William Rutledge: „Mona Lisa – 
am dat extraterestrei, era o fiinţă humanoidă, 

femeie, înălţimea 1,65 cm, cu păr şi şase degete. Funcţia: pilot; 
ne, am fost nevoiţi să tăiem două cabluri legate de nas. 

Aglutinări de sânge sau lichide biologice erau ca şi congelate, 
dar ieşite din gură, nas, ochi şi alte părţi ale corpului. Unele 
părţi ale corpului erau în condiţii bune. Părul era intact şi pielea 
ra acoperită de un strat subţire de protecţie transparent. 
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Cum am declarat la misiunea de control, extraterestră nu părea 
moartă, dar nici vie. Prefer să povestesc toată istoria când şi 
alte video-uri vor fi online. Această experienţă a fost filmată în 
LM (Lunar Module). Am mai găsit şi un al doilea corp, distrus, 
am dus capul la bord. Culoarea pielii era de un gri
albastru pastel, avea o centură în jurul capului. era formată din 
lungi tuburi hexagonale”. 

În susţinerea tuturor experţilor şi cercetătorilor care cred în 
veridicitatea cazului există anumite dovezi pe care hackerul 
Gary McKinnon le-ar fi găsit în baza de date a NA
ar proba existenţa extratereştrilor şi o presupusă legătura a 
acestora cu guvernul american, dar singurul lucr
l-au costat pe McKinnon condamnarea la închisoare (dacă 
NASA nu ar fi avut nimic de ascuns, de ce atâta înverşunare 
împotriva amaratului de McKinnon?, s-au întrebat unii). 
Hackerul din Glasgow, acuzat de „cel mai mare atac informatic 
asupra unor computere militare din toate timpurile” încă nu a 
fost extrădat în SUA. McKinnon a hack-uit 97 de computere 
ale NASA, UŞ Army, UŞ Navy, Departamentul de Apărare şi 
UŞ Air Force, între februarie 2001 şi martie 2002, pretinzând 
că a căutat dovezi ale muşamalizării cazurilor OZN şi 
tehnologii secrete ţinute ascunse de americani. 

Cum poate fi demontata teoria conspiraţiei? 

Dincolo de eventualul impact emoţional al imaginilor asupra 
celor impresionabili, la o analiză atentă, reiese cât se poate de 
clar că povestea este are toate şansele să fie un fals. La această 
concluzie au ajuns chiar nişte entuziaşti ai fenomenului OZN, 
un grup de ufologi italieni care pretind că l-au demascat pe 
Rudlege, în urma unei anchete realizate sub egida CUN 
(Centrul Ufologic Naţional din Italia). 

Una dintre principale obiecţii este absurditatea ideii că poate 
fi lansată o rachetă de 100 m din California fără ca nimeni 
s-o vadă decolând şi fără ca astronomii din toată lumea s
repereze pe parcursul traseului către Lună, cum s
cazul tuturor celorlalte misiuni Apollo. 

La anchetă CUN se adăugă totuşi şi consideraţiile postate pe 
site-ul Forgetomori.com, unde sunt indicate urmele care au dus 
la identificarea unui artist plastic francez, Thierry Speth ca 
autor al filmelor, şi unde se dezvăluie trucul: imaginile au fost 
produse cu efecte speciale. 

Pe un plan mai tehnic, Forgetomori mai notează şi că lansarea 
unei navete spre Lună de la Vandenberg, pe coasta de vest a 
Statelor Unite şi nu de la Cape Canaveral, pe coasta de
implicat o modificare drastică a planului de zbor standard al 
rachetelor Saturn V. Şi anume: 

• Lansată în direcţia est, gigantică rachetă care propulsa 
naveta ar fi căzut pe solul Statelor Unite în loc să cadă 
în Atlantic, că de obicei. 

• O lansare în direcţia vest, adică deasupra Pacificului ar 
fi implicat un enorm „handicap”: rachetele orbitale 
sunt lansate întotdeauna pe direcţia vest întrucât astfel 
se profita de viteză de rotaţie a Pământului, care la 
Cape Canaveral este de circa 1470 km/h. Ace
înseamnă că o rachetă care trebuie să atingă viteză 
orbitală de 28.000 km/h şi este lansată către est nu 
trebuie să accelereze de la 0 la 28.000 km/h, ci de la 
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Cum am declarat la misiunea de control, extraterestră nu părea 
moartă, dar nici vie. Prefer să povestesc toată istoria când şi 

uri vor fi online. Această experienţă a fost filmată în 
(Lunar Module). Am mai găsit şi un al doilea corp, distrus, 

am dus capul la bord. Culoarea pielii era de un gri-albăstrui, un 
albastru pastel, avea o centură în jurul capului. era formată din 

cercetătorilor care cred în 
dovezi pe care hackerul 

ar fi găsit în baza de date a NASA. Ele 
ar proba existenţa extratereştrilor şi o presupusă legătura a 
acestora cu guvernul american, dar singurul lucru sigur este că 

au costat pe McKinnon condamnarea la închisoare (dacă 
A nu ar fi avut nimic de ascuns, de ce atâta înverşunare 

au întrebat unii). 
Hackerul din Glasgow, acuzat de „cel mai mare atac informatic 

unor computere militare din toate timpurile” încă nu a 
uit 97 de computere 

A, UŞ Army, UŞ Navy, Departamentul de Apărare şi 
UŞ Air Force, între februarie 2001 şi martie 2002, pretinzând 

uşamalizării cazurilor OZN şi 

 

Dincolo de eventualul impact emoţional al imaginilor asupra 
celor impresionabili, la o analiză atentă, reiese cât se poate de 

povestea este are toate şansele să fie un fals. La această 
concluzie au ajuns chiar nişte entuziaşti ai fenomenului OZN, 

au demascat pe 
Rudlege, în urma unei anchete realizate sub egida CUN 

absurditatea ideii că poate 
fi lansată o rachetă de 100 m din California fără ca nimeni 

decolând şi fără ca astronomii din toată lumea s-o 
repereze pe parcursul traseului către Lună, cum s-a întâmplat în 

La anchetă CUN se adăugă totuşi şi consideraţiile postate pe 
ul Forgetomori.com, unde sunt indicate urmele care au dus 

la identificarea unui artist plastic francez, Thierry Speth ca 
or, şi unde se dezvăluie trucul: imaginile au fost 

Pe un plan mai tehnic, Forgetomori mai notează şi că lansarea 
unei navete spre Lună de la Vandenberg, pe coasta de vest a 
Statelor Unite şi nu de la Cape Canaveral, pe coasta de est, ar fi 
implicat o modificare drastică a planului de zbor standard al 

Lansată în direcţia est, gigantică rachetă care propulsa 
naveta ar fi căzut pe solul Statelor Unite în loc să cadă 

în direcţia vest, adică deasupra Pacificului ar 
fi implicat un enorm „handicap”: rachetele orbitale 
sunt lansate întotdeauna pe direcţia vest întrucât astfel 
se profita de viteză de rotaţie a Pământului, care la 
Cape Canaveral este de circa 1470 km/h. Acest lucru 
înseamnă că o rachetă care trebuie să atingă viteză 
orbitală de 28.000 km/h şi este lansată către est nu 
trebuie să accelereze de la 0 la 28.000 km/h, ci de la 

1.470 la 28.000 km/h: adică o accelerare de 26.530 
km/h. 

• Lansarea vectorului în direcţi
fi presupus o luptă cu viteza de rotaţie terestră: rachetă 
ar fi pornit cam „în marşarier”, cu o „penalizare” de 
1.470 km/h, din cauza căreia ar fi trebuit să accelereze 
cu 29.470 km/h, cu un consum de carburant foarte 
mare. 

În concluzie, informaţiile furnizate de William Rutledge, astăzi 
în vârstă de 76 de ani, stabilit în Africa, sunt imposibil de 
crezut. Nu există dovezi sau verificări directe de niciun fel.

 

1 decembrie 2020 - ţara nu are nevoie de 
ochii plânşi ai unei dragost

 

Părintele IGNATIE 

          "Patriotismul adevărat fără o adâncă înţelegere a 
poporului nu se poate”[1] 

 decembrie 1918 este anul de graţie al poporului român 
când, aşa cum sugestiv spunea preşedintele Academiei 
Române, Ioan-Aurel Pop, „România s

provinciile sale istorice”[2]: Basarabia (27 martie 1918), 
Bucovina (28 noiembrie 1918) şi Transilvania (1 decembrie 
1918). 

Astfel, Ziua Naţională a României ne aduce aminte de 
miracolul pe care l-a făcut Dumnezeu cu po
1918. Data de 1 decembrie a fiecărui an este un bun prilej de a 
reflecta, în mod sincer şi fără erupţii patriotarde, asupra felului 
în care ne raportăm faţă de ţara noastră, faţă de identitatea şi 
valorile noastre naţionale. Sintagma ce
această zi este „iubirea de patrie”. Din păcate, nu întotdeauna 
are o acoperire adecvată. Nici la nivelul vieţii personale, nici la 
nivelul vieţii publice. 

În acest sens, Ion Luca Caragiale, „chipul diurn al fiinţei 
naţionale” (Dan C. Mihailescu), din nefericire, s
un profet adevărat atunci când a afirmat aceste cuvinte despre 
România: „Într-o ţară ca a noastră, unde când afirmi ceva nu ţi 
se cer dovezi, unde spiritul public nu are nici un element serios 
de control mai ales asupra luptelor ivite pe tărâmul ştiinţei de 
stat, reaua credinţă este de multe ori o bună temelie pentru 
clădirea unei frumoase reputaţiuni. Ca să treci drept cel mai 
curat, n-ai decât să ponegreşti fără drept pe alţii; ca să te crează 
lumea om cinstit şi de treabă, n-ai decât să ocărăşti şi să 
osândeşti în vileag purtarea altora, chiar dacă dânşii au o bună 
purtare şi mai ales în cazul acesta. Dacă vrei să înşeli lumea, a 
zis un filozof, înşal-o gros, că subţire nu ţi se prinde. E mult 
numai până să-ţi faci o reputaţie frumoasă, şi în urmă poţi fără 
griji să săvârşeşti însuţi păcatele de care osândeai odată pe alţii 
buni nevinovaţi”[3]. 

1
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1.470 la 28.000 km/h: adică o accelerare de 26.530 

Lansarea vectorului în direcţie opusă, către Pacific, ar 
fi presupus o luptă cu viteza de rotaţie terestră: rachetă 
ar fi pornit cam „în marşarier”, cu o „penalizare” de 
1.470 km/h, din cauza căreia ar fi trebuit să accelereze 
cu 29.470 km/h, cu un consum de carburant foarte 

oncluzie, informaţiile furnizate de William Rutledge, astăzi 
în vârstă de 76 de ani, stabilit în Africa, sunt imposibil de 
crezut. Nu există dovezi sau verificări directe de niciun fel. 

ţara nu are nevoie de 
ochii plânşi ai unei dragoste făţarnice 

Părintele IGNATIE - Episcop al Huşilor 

"Patriotismul adevărat fără o adâncă înţelegere a 

decembrie 1918 este anul de graţie al poporului român 
când, aşa cum sugestiv spunea preşedintele Academiei 

Aurel Pop, „România s-a unit cu 
provinciile sale istorice”[2]: Basarabia (27 martie 1918), 
Bucovina (28 noiembrie 1918) şi Transilvania (1 decembrie 

Astfel, Ziua Naţională a României ne aduce aminte de 
a făcut Dumnezeu cu poporul român în anul 

Data de 1 decembrie a fiecărui an este un bun prilej de a 
reflecta, în mod sincer şi fără erupţii patriotarde, asupra felului 
în care ne raportăm faţă de ţara noastră, faţă de identitatea şi 

Sintagma cea mai des folosită în 
această zi este „iubirea de patrie”. Din păcate, nu întotdeauna 
are o acoperire adecvată. Nici la nivelul vieţii personale, nici la 

În acest sens, Ion Luca Caragiale, „chipul diurn al fiinţei 
Mihailescu), din nefericire, s-a dovedit a fi 

un profet adevărat atunci când a afirmat aceste cuvinte despre 
o ţară ca a noastră, unde când afirmi ceva nu ţi 

se cer dovezi, unde spiritul public nu are nici un element serios 
les asupra luptelor ivite pe tărâmul ştiinţei de 

stat, reaua credinţă este de multe ori o bună temelie pentru 
clădirea unei frumoase reputaţiuni. Ca să treci drept cel mai 

ai decât să ponegreşti fără drept pe alţii; ca să te crează 
ai decât să ocărăşti şi să 

osândeşti în vileag purtarea altora, chiar dacă dânşii au o bună 
purtare şi mai ales în cazul acesta. Dacă vrei să înşeli lumea, a 

o gros, că subţire nu ţi se prinde. E mult 
i faci o reputaţie frumoasă, şi în urmă poţi fără 

griji să săvârşeşti însuţi păcatele de care osândeai odată pe alţii 
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Ar trebui să ne iubim ţara, aşa cum ne iubim părinţii. Copilul 
care îşi iubeşte părinţii niciodată nu îi va înşela, 
va calomnia, niciodată nu îi va dispreţui, niciodată nu va 
profita, în chip samavolnic, de bunătatea şi dragostea lor, 
niciodată nu îi va fura, niciodată nu îi va renega, niciodată nu le 
va pune la îndoială zestrea lor spirituală, niciodată
contesta obârşiile, niciodată nu se va ruşina cu/de ei, niciodată 
nu îi va necinsti prin atitudini reprobabile din punct de vedere 
moral, niciodată nu va fi ipocrit faţă de ei, niciodată nu
promisiuni deşarte, niciodată nu îi va vicleni, 
îi va neglija, niciodată nu îi va părăsi atunci când sunt suferinzi 
şi slabi, niciodată nu va pune interesul propriu deasupra de 
binele şi bucuria lor, niciodată nu va , întotdeauna „îi iubim ca 
pe lumina ochilor căuta să-i stoarcă, în mod ilicit, de resursele 
lor patrimoniale. Cu alte cuvinte”, aşa cum frumos ne 
exprimăm atunci  când cineva ne este foarte drag şi dă valoare 
reală vieţii noastre. 

Acelaşi Caragiale, în stilul-i caracteristic, preciza aşa: „Când ar 
fi să dau vreo povaţă unui tânăr român, iată pe care i
«Tinere, să-ţi fie scumpă patria şi sfântă ca şi mama ta. S
iubeşti şi s-o respectezi din adâncul sufletului tău. De dragostea 
şi de respectul tău pentru ea să nu faci vreodată reclamă sau 
paradă. Ba, ai dreptul şi datoria să urăşti (...) pe acei fraţi 
ticăloşi care, în loc s-o iubească şi s-o respecteze ca pe o mamă 
cuminte, onestă şi severă, o curtează, o măgulesc şi o exaltează 
ca pe o bătrână cochetă, nebună bună de tocat»”[4].

Ţara nu are nevoie să fie linguşită pentru a avea motive să o 
iubeşti. Ţara nu are nevoie de ochii plânşi ai unei dragoste 
făţarnice, ca în felul acesta să-i păcăleşti pe cei din jurul tău că
ţi pasă de ea. Are nevoie de credinţă, de cinste, de hărnicie, de 
respect pentru valorile culturale şi spirituale, de minţi luminate, 
de luciditate, de bun simţ, de meritocraţie, de spirit critic, de 
civilitate, de unitate şi de armonia constitutivă între generaţii.

Are nevoie de ceea ce semnala un preot ortodox român din 
Scoţia, Părintele Ioan Florin Florescu, atunci când a adus în 
atenţie spusa „unei bătrâne de 80 de ani, din Valea Morii, 
Maramureş (într-unul din episoadele fabuloasei emisiuni 
«Izolaţi în România» a Ditei Dinesz): «Ţara trebuie să se 
îngrijască amu de oameni, nu ei. Demult s-o îngrijât oamen
ţară şî i-o pus ce i-o trebuit»”[5]. 

Dumnezeu să binecuvinteze România! La mulţi ani, România! 
La mulţi ani, români! 

[1] I. L. Cargiale, Despre lume, artă şi neamul românesc, antologie de Dan C. Mihăilescu, 
selecţia textelor şi cuvânt înainte de Dan C. Mihăilescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 
2012, p. 102. 
[2] Ioan-Aurel Pop, Românii. Eseuri dinspre Unire, Cluj-Napoca, Editura Şcoala 
Ardeleană, 2019, p. 248. 
[3] I. L. Cargiale, Despre lume, artă şi neamul românesc..., p. 85. 
[4] Ibidem, p. 104. 
[5] https://ioanflorin.wordpress.com/2020/11/30/cabotini-melancolici
pietatii/ 
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Ar trebui să ne iubim ţara, aşa cum ne iubim părinţii. Copilul 
care îşi iubeşte părinţii niciodată nu îi va înşela, niciodată nu îi 
va calomnia, niciodată nu îi va dispreţui, niciodată nu va 
profita, în chip samavolnic, de bunătatea şi dragostea lor, 
niciodată nu îi va fura, niciodată nu îi va renega, niciodată nu le 
va pune la îndoială zestrea lor spirituală, niciodată nu le va 

ruşina cu/de ei, niciodată 
necinsti prin atitudini reprobabile din punct de vedere 

faţă de ei, niciodată nu va face 
vicleni, niciodată nu 

părăsi atunci când sunt suferinzi 
pune interesul propriu deasupra de 

, întotdeauna „îi iubim ca 
cit, de resursele 

lor patrimoniale. Cu alte cuvinte”, aşa cum frumos ne 
cineva ne este foarte drag şi dă valoare 

i caracteristic, preciza aşa: „Când ar 
r român, iată pe care i-aş da-o: 

ţi fie scumpă patria şi sfântă ca şi mama ta. S-o 
o respectezi din adâncul sufletului tău. De dragostea 

şi de respectul tău pentru ea să nu faci vreodată reclamă sau 
a să urăşti (...) pe acei fraţi 

o respecteze ca pe o mamă 
cuminte, onestă şi severă, o curtează, o măgulesc şi o exaltează 
ca pe o bătrână cochetă, nebună bună de tocat»”[4]. 

u a avea motive să o 
iubeşti. Ţara nu are nevoie de ochii plânşi ai unei dragoste 

i păcăleşti pe cei din jurul tău că-
ţi pasă de ea. Are nevoie de credinţă, de cinste, de hărnicie, de 

irituale, de minţi luminate, 
de luciditate, de bun simţ, de meritocraţie, de spirit critic, de 
civilitate, de unitate şi de armonia constitutivă între generaţii. 

Are nevoie de ceea ce semnala un preot ortodox român din 
u, atunci când a adus în 

atenţie spusa „unei bătrâne de 80 de ani, din Valea Morii, 
unul din episoadele fabuloasei emisiuni 

«Izolaţi în România» a Ditei Dinesz): «Ţara trebuie să se 
o îngrijât oamenii de 

Dumnezeu să binecuvinteze România! La mulţi ani, România! 

, antologie de Dan C. Mihăilescu, 
C. Mihăilescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 

Napoca, Editura Şcoala 

melancolici-si-functionari-ai-

 

Restricțiile la pelerinaje instituite de
Arafat au fost ANULATE de către Curtea 

de Apel Bucure

        Curtea de Apel București a anulat restricțiile impuse 
de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) 
în cazul pelerinajelor religioase, restric
participarea la aceste evenimente a persoanelor din afara 
localității, potrivit minutei instanței. Decizia nu este 
definitivă și poate fi atacată cu recurs.

ecizia nu poate produce însă efecte, dat fiind că 
prevederea restrictivă a fost preluată 
de guvern (HG) care este în vigoare 

în instanță. 

Mai precis, Curtea de Apel a admis plângerea depusă de 
Mihaela Meaucă și anulează articolul 2 din Hotărârea 
nr.47/2020 a CNSU. Ce spune acest articol: Organizarea de 
sărbători religioase este permisă numai cu participarea 
persoanele care au domiciliul sau reședința în localitatea unde 
se desfășoară activitatea, fără participarea 
persoanelor/pelerinilor din alte localită

Reclamanta a spus că are domiciliul în Bucure
la Iași și în fiecare an merge cu familia ei din Ia
nașterii Mântuitorului, iar hotărârea CNSU îi încalcă dreptul la 
libertatea religioasă, iar interzicerea acestui dreptul se poate 
face doar printr-o lege și nu prin hotărâre administrativă a 
CNSU. 

Reamintim că autoritățile au încercat să reducă numărul de 
participanți la pelerinajele religioase din cauza pandemiei de 
coronavirus. 

Oricâtă preocupare am avea de a ne securiza 
viitorul, nimic din ceea ce ține de lumea aceasta 
nu este sigur. Suntem siguri doa

facem pentru sufletul nostru

Părintele IGNATIE 

           În Duminica a XXVI-a după Rusalii (22 noiembrie 
2020) Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a slujit 
Sfânta Liturghie în localitatea Văleni, Prot

in soborul slujitorilor au făcut parte 
consilier eparhial Vladimir Beregoi, părintele protopop 
Adrian Chirvasă și părinții parohi Andrei Chiprian și 

Marius Ciovnicu. 

D
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de Apel București 

ști a anulat restricțiile impuse 
țional pentru Situații de Urgență (CNSU) 

în cazul pelerinajelor religioase, restricții care interzic 
te evenimente a persoanelor din afara 

ții, potrivit minutei instanței. Decizia nu este 
și poate fi atacată cu recurs. 

ecizia nu poate produce însă efecte, dat fiind că 
prevederea restrictivă a fost preluată și într-o hotărâre 

(HG) care este în vigoare și nu a fost atacată 

dmis plângerea depusă de 
și anulează articolul 2 din Hotărârea 

Ce spune acest articol: Organizarea de 
misă numai cu participarea 

ședința în localitatea unde 
șoară activitatea, fără participarea 

persoanelor/pelerinilor din alte localități. 

Reclamanta a spus că are domiciliul în București, dar e născută 
în fiecare an merge cu familia ei din Iași la slujba 

șterii Mântuitorului, iar hotărârea CNSU îi încalcă dreptul la 
libertatea religioasă, iar interzicerea acestui dreptul se poate 

și nu prin hotărâre administrativă a 

țile au încercat să reducă numărul de 
ți la pelerinajele religioase din cauza pandemiei de 

Oricâtă preocupare am avea de a ne securiza 
ține de lumea aceasta 

nu este sigur. Suntem siguri doar de ceea ce 
facem pentru sufletul nostru 

Părintele IGNATIE - Episcop al Huşilor 

a după Rusalii (22 noiembrie 
țitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a slujit 

ghie în localitatea Văleni, Protopopiatul Vaslui. 

in soborul slujitorilor au făcut parte și părintele 
consilier eparhial Vladimir Beregoi, părintele protopop 

și părinții parohi Andrei Chiprian și 
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În cuvântul de învățătură, Părintele Episcop Ignatie a vorbit 
despre Parabola bogatului căruia i-a rodit țarina, explicând 
sursa comportamentului său egoist: 

«Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse 
pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te». 
(Luca 12, 19) 

„Parabola ne vorbește despre un om bogat, căruia i-a rodit, 
din belșug, țarina. 

Faptul că se gândea să își lărgească hambarele nu era 
reprobabil. Orice om care se trezește cu o roadă bogată se 
gândește să o adune, să fie un bun chivernisitor.  

Domnul Hristos nu i-a reproșat bogatului că s-a gândit să aibă 
grijă de roada îmbelșugată. Îi reproșează o altă atitudine a sa, 
discutabilă din punct de vedere moral.  

Bogatul începe să aibă un dialog lăuntric. El se adresează 
sufletului său, spunând: «suflete, ai multe bunătăţi strânse 
pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te». 

Bogatul a folosit excesiv adjectivul posesiv. Când un om face 
referință tot timpul la sine însuși, această atitudine trădează 
un păcat: egoismul. 

Acest bogat a fost foarte egoist. S-a închis în sine însuși și se 
gândea că aceste bunuri materiale, pe care le-a dobândit, sunt 
veșnice, că nu sunt perisabile. Nu s-a gândit, nicio clipă, că va 
veni un moment în care le va pierde. 

A crezut, cum, din păcate, credem și noi, chiar dacă nu 
suntem bogați, că suntem invincibili, că nu ne poate birui 
nimic.  

În sufletul omului plin de sine, egoist, închis și fără nicio 
disponibilitate față de semenii săi, găsim o semeție și o 
mândrie fără de margini. Ajunge să creadă că lumea începe și 
se termină cu el. Așa a crezut și bogatul din Evanghelie. 

Nu constituie o problemă morală faptul că Domnul i-a dăruit 
un rod îmbelșugat, sau că el era o persoană bogată.  

Discutabil, din punct de vedere spiritual, este faptul că el nu 
s-a gândit ca din rodul îmbelșugat să dăruiască și celor din 
jur. Așa cum Dumnezeu i-a dăruit rod bogat, la rândul său 
trebuia să aibă și el capacitatea de a-i ajuta pe cei din jur”. 

Preasfinția Sa a afirmat că greșeala bogatului pornea din faptul 
că el se credea proprietarul vieții sale, fapt ce a născut în el 
mândria și egoismul. 

„El s-a gândit, în orgoliul său fără de margini, că este 
proprietarul vieții sale, că dispune de ea și că nimeni nu i-o va 
lua, niciodată. 

Fiind atât de îmbibat de patima pentru cele materiale, s-a 
gândit că se poate adresa sufletului, care este o realitate 
imaterială, ca unei realități materiale. A crezut că este 
proprietarul sufletului său. În momentul de culme al semeției 
sale Dumnezeu intervine: «Nebune! În această noapte vor cere 
de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi?» 

Sensul apelativului «nebune» este: «fără de minte». Dumnezeu 
îl numește «smintit» pe acest bogat. El credea, în mândria lui, 
că poate să dispună de viața și de sufletul lui. Credea că este 
veșnic și că nimic nu îl poate clinti dacă este bogat, dacă are 
un anumit confort material. 

Din păcate, mulți oameni cred în felul acesta. Este suficient să 
dispunem de inteligență, de un anumit statut social, să ne 
bucurăm de un anumit respect în comunitatea în care trăim, și 
ne transformăm în mici zei, în jurul cărora trebuie să rotească 
cei mici.  

Oricâtă preocupare am avea, în această societate consumistă, 
de a ne securiza viitorul, nimic din ceea ce ține de lumea 
aceasta nu este sigur. 

Ne-am dat seama de acest lucru mai ales în această vreme de 
pandemie. La începutul instaurării pandemiei, lumea era 
aproape hipnotizată și pătrunsă de o frică extraordinară ca nu 
cumva să rămână fără mâncare. Mulți se năpusteau asupra 
magazinelor. Această atitudine trădează o lipsă de credință și 
o frică nejustificată.  Bogatul din pasajul evanghelic a greșit 
pentru că s-a crezut un fel de «dumnezeu». 

Puterea este cea care îl poate corupe foarte mult pe om. Îl 
poate schimba și transforma într-o fiară, fără ca el să își dea 
seama de acest lucru. Sunt nenumărate situații în care oameni 
cu o anumită funcție, când cred că au puterea în mâinile lor și 
dispun de ceea ce este în jur, se comportă cu mândrie”. 

Ierarhul Hușilor a îndemnat pe cei prezenți să acorde o atenție 
sporită momentelor de reflecție asupra vieții interioare, 
amintind că suntem siguri, în această lume, doar de ceea ce 
facem pentru propriul suflet: 

„Dialogul cu noi înșine - dialogul lăuntric cu mintea și inima 
noastră - ne poate spune exact cine suntem. Bogatul nu se 
putea minți pe sine însuși, nu putea să cosmetizeze lucrurile 
când vorbea cu sine însuși. De aici ne dăm seama ce fel de 
caracter era. 

Să fim atenți în momentele de reflecție și de meditație pe care 
le avem cu noi înșine. Să vedem cum îi vorbim sufletului. Aceea 
este starea spirituală reală a vieții noastre 

Rostul Spovedaniei este acela că ne întâlnim cu noi înșine. Noi 
avem tendința de a fugi de noi înșine. În Spovedanie ne 
întâlnim cu toate neputințele noastre, cu deficiențele noastre și 
cu murdăria pe care o avem în suflet. Nu este ușor. 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    
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Spovedania este o confruntare cu noi înșine, cu universul 
nostru lăuntric, în care descoperim că nu suntem chiar atât 
de buni precum ne place să ne prezentăm celor din jur.

Este esențial să avem conștiința faptului că suntem trecători. 
Bunurile materiale -  pe care Dumnezeu ni le dăruie
sunt o binecuvântare pentru fiecare - nu sunt veșnice.

Suntem siguri doar de ceea ce facem pentru sufletul nostru.

Să căutăm, în această perioadă de post și de pregătire pentru 
marea sărbătoare a Nașterii Mântuitorului 
îmbogățim în Dumnezeu. 

Să facem fapte bune, să ne curățim sufletul prin Spovedanie și 
Împărtășanie, să Îl primim pe Hristos în ieslea sufletului 
nostru”.  

 

Puterea și ipostazele cuvântului
 

IPS BARTOLOMEU - Mitropolitul
Vadului și Feleacului (Anania)

         Dacă în general există o artă a cuvântului, în teologie 
există și o pluridimensionalitate a cuvântului, mai mult 
decât în artă și literatură. 

ș începe cu ipostaza cuvântului creator
teologic – dar nu numai – el este determinat prin 
termenul logos. În greaca veche, logos

cuvânt, dar, pe lângă multe alte sensuri și nuanțe, el înseamnă 
și rațiune dumnezeiască sau rațiunea de a exista a fiecărui 
lucru, aspect fenomen. În spiritualitatea creștină îl cunoaște
trei ipostaze: lógos proforikós, lógos endiáthetos
spermatikós.  

Lógos proforikós este Logosul primordial, născut din Tatăl 
mai înainte de veci ca a doua Persoană a Sfintei Treimi, 
întrupat „la plinirea vremii” în Persoana lui Iisus Hristos. A
ni-L prezintă Sfântul Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei 
sale: „Întru-nceput a fost Cuvântul și Cuvântul era la 
Dumnezeu și Cuvântul Dumnezeu era“. Este ceea ce mărturisim 
noi în Simbolul Credinței, anume că Fiul este de o ființă cu 
Tatăl, născut din El „mai înainte de toți vecii”, adică dincolo de 
nașterea timpului, în eternitate. Acesta este, așadar, 
dinainte de creație. 

Logosul endiáthetos este cel care a participat la crea
împreună cu Tatăl, așa cum aflăm tot în prologul 
după Ioan: „Toate printr-Însul (adică prin Logos) 
fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut
puțin asupra acestui episod, pentru că ne interesează pe toți, așa 
cum m-a interesat și pe mine încă din tinerețe, la vremea 
aveam o seamă de întrebări la care foarte târziu am găsit 
răspunsuri – dacă putem găsi vreodată un răspuns suficient. 
Este vorba de teoria cosmogonică, de crearea lumii. Ce 

A
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nostru lăuntric, în care descoperim că nu suntem chiar atât 
de buni precum ne place să ne prezentăm celor din jur. 

țial să avem conștiința faptului că suntem trecători. 
care Dumnezeu ni le dăruiește și care 

șnice. 

Suntem siguri doar de ceea ce facem pentru sufletul nostru. 

și de pregătire pentru 
 Hristos, să ne 

țim sufletul prin Spovedanie și 
șanie, să Îl primim pe Hristos în ieslea sufletului 

și ipostazele cuvântului 

Mitropolitul Clujului, 
i Feleacului (Anania) 

Dacă în general există o artă a cuvântului, în teologie 
și o pluridimensionalitate a cuvântului, mai mult 

cuvântului creator. În limbajul 
este determinat prin 

logos înseamnă 
și nuanțe, el înseamnă 

și rațiune dumnezeiască sau rațiunea de a exista a fiecărui 
ștină îl cunoaștem în 

lógos endiáthetos, lógos 

, născut din Tatăl 
mai înainte de veci ca a doua Persoană a Sfintei Treimi, 

” în Persoana lui Iisus Hristos. Așa 
L prezintă Sfântul Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei 

și Cuvântul era la 
“. Este ceea ce mărturisim 

ței, anume că Fiul este de o ființă cu 
”, adică dincolo de 

șterea timpului, în eternitate. Acesta este, așadar, Logosul de 

este cel care a participat la creație 
șa cum aflăm tot în prologul Evangheliei 

(adică prin Logos) s-au făcut și 
a făcut.” Voi stărui 

țin asupra acestui episod, pentru că ne interesează pe toți, așa 
și pe mine încă din tinerețe, la vremea când 

aveam o seamă de întrebări la care foarte târziu am găsit 
dacă putem găsi vreodată un răspuns suficient. 

Este vorba de teoria cosmogonică, de crearea lumii. Ce știm noi 

prin revelația dumnezeiască? Din Cartea Facerii
ziua întâi a creației, când încă nu exista nimic, a zis Dumnezeu: 
„Să fie lumină! Și a fost lumină”. Mai mult nu 
însă verbul. Nu se spune: „să se facă” lumină, a
„să se facă ziuă” ori „s-a făcut noapte
trecere dintr-o condiție în altă condiție. Aici este vorba de 
creație: să fie lumină! Și a fost lumină, adică a început să fie, să 
existe lumina. Prin ce? Prin simplul cuvânt al lui Dumnezeu, cu 
participarea Logosului. Este vorba de crearea din nimic 
încă o dată, numai prin cuvânt. Notez 
putea fi lumina soarelui, deoarece corpurile cere
doar în ziua a patra (și tot în paranteză spun că cele șase zile 
biblice ale facerii lumii este necesar să fie citite simbolic, 
fiecare însumând o durată echivalentă, rotund, cu o jumătate de 
miliard de ani). 

În neliniștile mele, am căutat și prin cărțile de știință, am vorbit 
cu oameni învățați, interesându-mă dacă 
Vasile cel Mare – un mare cărturar, care, înainte de a
a studiat filozofia și matematicile, fizica și astronomia 
dreptate în afirmația că Dumnezeu, înainte de a fi creat lumea, 
i-a creat mai întâi legile de funcționare. Or, noțiunea de lege o 
implică, neapărat, pe aceea de raționalitate, de u
că autorul unei lumi raționale nu putea fi decât o ființă 
rațională. 

În ultima vreme m-am oprit asupra unei teorii cosmogonice 
care, datând de pe la mijlocul secolului trecut, a întrunit deja 
adeziunea celor mai mulți oameni de știință în dom
vorba de teoria Big Bang. Big Bang este o expresie inventată 
de un astronom englez, care s-ar traduce „Marea Explozie“, un 
fenomen extrem de rapid și de dimensiuni incomensurabile: 
începutul universului. E vorba de enorma energie răspândită în 
spațiu, care la un moment dat se condensează într
materie nu mai voluminos decât nucleul unui atom. La rândul 
său, grăuntele explodează în particule de materie care, prin 
expansiune în spațiu, vor deveni corpurile universului astral.

După calculele savanților, acest fenomen s
vreo 15 miliarde de ani (cam atât se apreciază de către 
astronomi că ar fi vârsta universului). Fa
durată, fenomenul Big Bang s-a petrecut într
infinitesimală. Dacă a milioana parte dintr
exprimă cifric prin 10-7, durata exploziei Big Bang a fost 
calculată cifric la 10-43, ceea ce înseamnă o mică frac
dintr-o milionime de secundă. 

Concluziile științifice se opresc aici. Savanții nu pot pătrunde 
în ceea ce a fost înainte de Big Bang, cu alte cuvinte, dacă 
energia primordială și acel minuscul grăunte din care s
și a crescut universul au fost create de cineva. Această tăcere 
(numită și „peretele lui Plank”) lasă loc neantului. Or, neantul 
este însăși negația existenței, tăgada a ceea ce poate fi. Ceea ce 
însă nu au cutezat astronomii, a intuit poetul nostru na
Eminescu, în Scrisoarea I, la vremea când încă nu se 
despre teoria fenomenului Big Bang: „
mișcă… cel întâi și singur. Iată-l / Cum din chaos face mumă, 
iară el devine Tatăl. / Punctu-acela de mi
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, durata exploziei Big Bang a fost 
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științifice se opresc aici. Savanții nu pot pătrunde 
eea ce a fost înainte de Big Bang, cu alte cuvinte, dacă 

și acel minuscul grăunte din care s-a născut 
și a crescut universul au fost create de cineva. Această tăcere 

și „peretele lui Plank”) lasă loc neantului. Or, neantul 
și negația existenței, tăgada a ceea ce poate fi. Ceea ce 

însă nu au cutezat astronomii, a intuit poetul nostru național, 
, la vremea când încă nu se știa nimic 

despre teoria fenomenului Big Bang: „Dar deodat-un punct se 
l / Cum din chaos face mumă, 

acela de mișcare, mult mai slab 
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ca boaba spumii, / E stăpânul fără margini peste marginile 
lumii…” 

Iată puterea cuvântului eminescian mărturisind literar ceea ce 
fizicienii și astronomii au evitat să mărturisească (deși nu 
puteau gândi altfel), anume puterea cuvântului creator al lui 
Dumnezeu! Și pentru că știm, științific, că fenomenul Big Bang 
implică și enorme explozii ale temperaturilor înalte și că aceste 
explozii au azvârlit în spațiu corpuri incandescente (care, în 
timp, aveau să se răcească treptat), accesul rațiunii noastre la 
înțelegerea lapidarului text biblic devine mult mai ușor. Prin 
cuvintele Creatorului: „Să fie lumină!“, lumina necreată care 
zăcea latent în ființa lui Dumnezeu s-a activat în mai puțin de o 
milionime de secundă și a inundat spațiul infinit al universului 
finit. 

Vorbind acum de raționalitatea universului, aceasta poate fi 
constatată ușor în zilele noastre. Trăim în epoca în care aproape 
în fiecare lună se lansează în cosmos o sondă spațială, 
înzestrată cu aparatură sofisticată, având menirea de explora 
spațiile cosmice. Ei bine, totul se construiește pe fixitatea 
legilor universului (de care vorbea Sfântul Vasile cel Mare), 
adică pe relațiile strict matematice în care se mișcă corpurile 
cerești. Numai așa se explică faptul că de pe pământ pleacă o 
sondă spațială cu menirea de a cerceta un anumit spațiu (să 
zicem, cel dintre două inele ale lui Saturn). Ei bine, în virtutea 
calculelor foarte precise ale omului, sonda pleacă de pe pământ, 
să zicem, astăzi la ora 17, 45’12” și va trece printre cele două 
inele ale lui Saturn peste exact trei ani, două luni, cinci 
săptămâni, patruzeci și cinci de minute și zece secunde. În 
această secundă se declanșează aparatele de filmat și transmit 
imagini pe pământ. Fără această fixitate a legilor care 
guvernează mișcările astrelor, fără această matematică a 
relațiilor dintre corpurile cerești, fără această raționalitate a 
universului, toate demersurile umane de acest gen ar fi 
imposibile. 

A treia ipostază a puterii cuvântului se cheamă lógos 
spermatikós, de care s-a ocupat în special Sfântul Justin 
Filosoful și Martirul, unul dintre cei mai însemnați Părinți ai 
Bisericii din secolul II. El s-a întrebat de ce la unii filosofi din 
Grecia antică, precum Platon sau Aristotel, se găsesc elemente 
care vor fi spuse mai târziu de creștinism, ca și cum în ei ar fi 
gândit un fel de Hristos precreștin. Răspunsul l-a găsit în 
întâlnirea dintre logosul personal al gânditorului păgân și 
Logosul seminal întrupat în Iisus Hristos. Acesta din urmă se 
diseminează fragmentar în anumiți oameni, pe care El îi alege, 
înzestrându-i cu puterea de a gândi anticipativ adevăruri care 
vor fi cunoscute în viitor prin revelație. 

Nu voi stărui asupra acestui capitol, dar este necesar să vă 
vorbesc despre o altă ipostază a Logosului, și anume despre 
cuvântul revelator, cel care descoperă, prin fenomenul 
inspirației dumnezeieşti, adevăruri ascunse. Spre deosebire de 
inspirația naturală, cea supranaturală este descoperirea operată 
de Duhul Sfânt în mintea și prin pana unui scriitor. Fenomenul 
este evident în scrierile profeților din Vechiul și Noul 
Testament, ale evangheliștilor și apostolilor. Să nu credeți însă 
că inspirația dumnezeiască este un dicteu automat, că Duhul se 

apleacă la urechea profetului și-i înșiră cuvintele pe ață. Nu, el 
îi inspiră doar viziunea, conținutul, întrariparea verbului; în 
rest, textul ține de fiecare scriitor în parte, care-și păstrează 
personalitatea, gradul de cultură, talentul literar și așa mai 
departe. Așa se face că într-un fel scrie Marcu – concis, 
expeditiv, ușor nervos, în altul scrie Luca – atent, elaborat, 
științific, și în altul scrie Pavel – pe cât de cerebral, pe atât de 
afectiv. În ultimă instanță, puterea logosului revelator este tot 
creatoare. 

Există și o ipostază a logosului proniator. O găsim mai ales în 
Noul Testament. Vă voi arăta doar câteva cazuri de cum 
operează cuvântul prin puterea lui de a face minuni. Dar e bine 
să știți mai întâi că o minune, etichetată ca act supranatural, nu 
este altceva decât o restaurare a naturalului. Omul a fost creat 
sănătos; boala este o stare anormală. Omul a fost creat 
nemuritor; moartea este o stare anormală (de aceea ne și temem 
de ea!). Minunile pe care le-a făcut Mântuitorul Hristos au fost 
făcute prin puterea cuvântului. Întâlnește un orb: „Ce vrei de la 
Mine?” „Doamne, să văd!” „Vezi!” Și orbul vede. Atât. Îl 
întâmpină un olog, „Tu ce vrei de la Mine?” „Doamne, vreau 
să merg pe picioare!” „Bine, ridică-te și mergi!”. Se întâlnește 
pe drum cu un alai care duce un mort la groapă. Mama mortului 
plânge, El ia mortul de mână și-i poruncește scurt: „Tinere, ție-
ți zic: Scoală-te!”. Și mortul se ridică, Iisus îl dă mamei sale. 
Prin puterea cuvântului înviază o fetiță de 12 ani, prin aceeași 
putere îl scoate din mormânt pe prietenul său Lazăr. 

Cuvântul în sine are o putere duală; el poate fi bun sau rău, dar 
e neutru din punct de vedere moral. Omul este cel care-i dă 
dimensiunea morală, așa cum i-o dă unui briceag: îl folosește să 
curețe de coajă un măr pe care să-l mănânce, sau să-l împlânte, 
mânios, în spatele cuiva.  

În legătură cu dualitatea cuvântului există un text în Epistola 
Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, care pune față în față 
cuvântul așa cum este și cum ar fi necesar să fie ca rostire 
ideală. Subiectul însă e limba, organul prin care lucrează 
cuvântul: 
„Uitați-vă la corăbii: Cât sunt ele de mari și mânate de vânturi 
puternice, purtate sunt de o cârmă foarte mică ori încotro le 
îndreaptă vrerea cârmaciului. Așa și limba: mic mădular este, 
dar cu mari fapte se fălește. Iată, puțin foc, și câtă pădure 
aprinde! Foc este și limba: lume a fărădelegii, limba își are 
locul ei între mădularele noastre, cea care spurcă trupul întreg 
și pune foc pe roata lumilor, ea însăși fiind aprinsă de gheenă. 
Că orice soi de fiare și de păsări, de târâtoare și de vietăți din 
mare e domolit, și a fost îmblânzit de soiul omenesc, dar limba, 
nimeni dintre oameni n-o poate domoli: rău fără odihnă, plină 
de venin aducător de moarte. Cu ea Îl binecuvântăm pe 
Domnul și Dumnezeul nostru, cu ea îi blestemăm pe oamenii 
care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași 
gură ies binecuvântarea și blestemul. Frații mei, asta nu este 
obligatoriu să fie așa. Oare izvorul, el din aceeași gură varsă 
apă și dulce și amară? …(…) Tot așa, izvorul sărat nu poate da 
apă dulce.” 

Prin urmare, cuvântul ar fi necesar să fie ideal, făcut numai spre 
bine, dar în realitate el este dual, menit fie să binecuvinteze, fie 
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să blesteme. Spre exemplificare am ales două fragmente din 
literatura biblică, și anume din Cartea Deuteronomului, scrisă 
de Moise în perspectiva intrării evreilor în Canaan, printre 
popoarele păgâne, politeiste, închinătoare la idoli, o lume care 
reprezenta un real pericol pentru puritatea monoteismului 
iudaic și, în consecință, a identității poporului ales. Cel care nu 
se va lepăda de credința lui și nu va adopta credința în mai 
mulți zei, respectând întru totul, fără nicio abatere, 
comandamentele dumnezeieşti, acela se va bucura de 
adumbrirea următoarelor binecuvântări: 

„Dacă-ntru auz vei auzi glasul Domnului Dumnezeului tău, 
asupra ta vor veni toate binecuvântările acestea și te vor afla: 
Binecuvântat să fii în cetate și binecuvântat să fii în țarină! 
Binecuvântate fie roadele pântecelui tău și roadele pământului 
tău și cirezile tale și turmele tale. Binecuvântate fie hambarele 
tale și prisosurile tale. Binecuvântat să fii când intri și 
binecuvântat să fii când ieși. Pe vrăjmașii tăi ce stau 
împotrivă-ți să ți-i dea Domnul Dumnezeul tău înfrânți la 
picioare; pe o cale să vină asupră-ți, pe șapte să fugă de tine. 
Să-ți trimită Domnul binecuvântare în hambarele tale și întru 
tot ce lucrează mâinile tale, asupra țării pe care ți-o dă ție 
Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău să facă Sieși 
popor sfânt, așa cum li s-a jurat părinților tăi, dacă vei asculta 
de glasul Domnului Dumnezeului tău și vei umbla în căile lui. 
Toate neamurile pământului vor vedea că tu ești numit cu 
numele Domnului Dumnezeului tău și se vor teme de tine. Să-ți 
deschidă Domnul vistieria Sa cea bună, cerul ca să-i dea 
pământului tău ploaie la vreme, să binecuvinteze tot lucrul 
mâinilor tale; tu vei împrumuta neamuri multe, dar tu nu te vei 
împrumuta; și peste multe neamuri vei fi stăpân, dar ele pe tine 
nu te vor stăpâni.” 

Ați observat, desigur, că toate binecuvântările – ca și 
blestemele, de altfel – sunt condiționate de atitudinea omului 
față de poruncile dumnezeieşti. 

Iată acum și blestemele, tot deuteronomice (și aici este necesar 
să precizez că le citez în traducerea mea; sunt atât de puternice 
în expresie literară, încât din ele s-a inspirat și Tudor Arghezi, 
fostul călugăr din mânăstirea Cernica, unde a cunoscut vechile 
cărți bisericești): „M-ai părăsit?: Moartea să o lipească 
Domnul de tine până te va topi din țara-n care intri s-o 
moștenești. Bată-te Domnul cu sfârșeală și cu lingoare și cu 
friguri și cu fierbințeli și cu omor și cu vătămare de vânt rău și 
cu tăciune, iar ele să te fugărească până ce vei pieri. Cerul de 
deasupră-ți să fie aramă, pământul de sub tine să fie fier. Praf 
să-i dea Domnul pământului tău în loc de ploaie, pulbere din 
cer să cadă peste tine până ce degrab te va nimici. Dea 
Domnul să fii sfârtecat în fața dușmanilor tăi, pe o cale să le 
ieși înainte, pe șapte căi să fugi de ei, și-mprăștiat să fii prin 
toate împărățiile pământului. Morții voștri să fie hrană 
păsărilor cerului și fiarelor pământului, de care nimeni nu va fi 
să-i apere. Bată-te Domnul cu bubă egipteană-n șezut și cu 
mâncărimi pe care să nu le poți vindeca. Bată-te Domnul cu 
minte bezmetică și cu orbire și cu ieșirea din minți! Ziua-n 
amiază să pipăi cum pipăie orbul în întuneric; să n-ai noroc în 
drumurile tale. Boul tău să fie-njunghiat sub ochii tăi, dar din 
el să nu mănânci; asinul cu de-a sila să-ți fie luat, dar înapoi 
să nu-ți fie adus; oile tale să fie date vrăjmașilor tăi, și nimeni 

să-ți fie într-ajutor. Fiii tăi și fiicele tale să fie dați altui neam, 
ochii tăi să sece uitându-se la ei, dar brațul tău să nu aibă nici 
o putere. Roadele pământului tău și toate ostenelile tale să le 
mănânce un neam pe care tu nu-l cunoști; năpăstuit și asuprit 
să fii în toate zilele tale! (…) Și te va întoarce Domnul în 
Egipt… . Și acolo vă veți vinde vrăjmașilor voștri, să le fiți robi 
și roabe; și nu va fi cine să vă cumpere.” 

N-aș vrea să închei cu blestemele, ci subliniind puterea duală a 
cuvântului printr-o binecuvântare pe care o găsim în cartea 
Facerii. După ce Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, i-a 
binecuvântat, și le-a zis: „Creșteți și înmulțiți-vă și umpleți 
pământul și stăpâniți-l!”. Această binecuvântare nu este altceva 
decât dinamica proniei lui Dumnezeu în viața omenirii. 

Pe de altă parte, Dumnezeu l-a creat pe om liber și, în același 
timp, i-a dat putința de a folosi libertatea cum vrea. La început 
a folosit-o prost, și prost a ieșit. Și dacă veni vorba, și noi 
înșine, urmașii lui Adam, am recăpătat libertatea ca neam, ca 
națiune, ca popor, în decembrie 1989, dar prost o înțelegem și 
prost o folosim, și de aceea situaţia merge atât de prost în țara 
noastră. Este evident că încă nu ne-am deprins să cântărim cum 
se cuvine acest dar al lui Dumnezeu, care este libertatea. 

Aș încheia cu o altă dimensiune a cuvântului: magia. Există o 
magie a cuvântului, iar aceasta se reflectă mai ales în literatură. 
Mai mult, amintiți-vă de vorba lui Dostoievski, cum că 
frumusețea va mântui lumea, și veți descoperi chiar o funcțiune 
soteriologică a esteticului prin cuvânt. 

În acest sens, eu păstrez o amintire din vremea când aveam 
optsprezece ani. Scrisesem a treia mea piesă de teatru, care se 
monta la Teatrul Național Studio din București. Mă aflam, ca 
autor, la repetiția generală. O repetiție generală este 
prefigurarea exactă a premierei de a doua zi, un spectacol care 
se joacă în decoruri, costume, lumini, machiaje, cu grija de a 
corecta tot ce e de corectat, de împlinit tot ce e de împlinit. Pe 
scenă, înainte de ridicarea cortinei, un vacarm de necrezut: 
regizorul de spectacol strigă și urlă dintr-o parte, regizorul de 
culise strigă și urlă din alta, maestrul de lumini țipă răgușit spre 
cei din spatele proiectoarelor, mașiniștii împing și fixează 
ultimele elemente de decor, ciocanele scrâșnesc, fierăstraiele 
râgâie, costumierele aleargă de la un actor la altul, de la o 
actriță la alta, cu acul în mână și ața după gât, peruchierul încă 
mai pudrează tâmplele cuiva… În acest timp se apropie de 
mine o tânără care avea în piesă un rol de zână (de fapt, era 
încă elevă de liceu și se pregătea pentru scenă), îmbrăcată într-o 
rochie lungă, albă, diafană, și-mi spune: 
– Ce fericit trebuie să fii dumneata, domnule Anania! 
– Ce ar fi necesar să înțeleg prin asta, domnișoară? am 
întrebat eu, nedumerit. 
– Când te gândești că toată această lume se mișcă numai 
pentru că dumneata ai scris! 

Atunci mi-am dat seama de puterea magică a cuvântului. Eşti 
liniștit în cămăruța ta, scrii o piesă de teatru și provoci 
vacarmuri și fericiri, aplauze sau huiduieli, succese sau eșecuri 
pe care nu ți le-ai imaginat. Scrii un scenariu de film și 
însuflețești cartoane, scrii un libret de operă și miști o pădure 
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de instrumente muzicale. Atunci am priceput cum a rostit 
Dumnezeu doar două cuvinte și a urnit universul.

În perimetrul acestei magii a cuvântului se manifestă 
lui terapeutică. Doctorii știu mai bine că o vorbă bună, de 
prietenie și încurajare, spusă la căpătâiul bolnavului, pre
uneori mai mult decât un vârf de bisturiu, un ac de seringă sau 
un lichid medicamentos. 

Și acum, în încheiere, am să citez una din poeziile mele, din 
ciclul Anamneze: 

„Puterile cuvântului le știu 
și nu de-acum și nici de prin aproape, 
ci de pe când mi se purtau pe ape 
în oglindirea cerului sălciu, 
precum în deltă duhul dimineții 
închipuie icoane din nimic, 
în pelican se-ncuibă și-n chitic 
și-ngreunează cimbrii și scaieții. 
Rostesc, și totul se preface-n rost; 
ologul zburdă, ciungul vă mângâie, 
vă-mbrățișați cu cel mâncat de râie, 
lunaticul surâde-n adăpost, 
aude surdul, orbul vede, sfinte 
vi-s târfele cetății, prin ce spun 
se-ntoarnă osândiții din surghiun, 
cuvântul meu răzbate și-n morminte. 
Uimiți, voi credeți că scornesc minuni 
ca să-mi arăt puteri nepământene. 
Minunea, vai!, e numai pentru lene. 
La spaime sacre, când veți fi imuni? 
Sunt om ca voi, dar om încuvântat. 
Miracolul e fapta mea cea bună. 
De-acum nicio durere n-o să spună 
că mi-a cerut un leac și nu i-am dat.” 

 

 
De ce visăm oameni decedaţi şi ce 

semnificaţie au aceste vise

            Visele adună frânturi de realitate 
recente cu amintiri foarte vechi, ne arată în prim plan o 
mulțime de detalii pe care le-am ignorat, iar când ne pun 
față în față cu diverse persoane, fie ele cunoscute sau nu, 
misterul mesajelor lor se adâncește. 

entimentul este cu atât mai frustrant când oamenii din vis 
încearcă să comunice cu noi și nu înțelegem ce vor să ne 
spună. Ne trezim cu senzația că ne lipsește ceva sau că 

am omis un lucru foarte important, ceea ce de multe ori este 
adevărat. Dacă ți s-a întâmplat și ție să visezi persoane pe care 
nu ai reușit să le înțelegi, iată care este semnifica
apariției lor în vise. 

Potrivit specialiștilor în spiritism, oamenii care trec în neființă 
nu încetează să comunice cu noi, încercând astfel să ne aline 

S
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le. Atunci am priceput cum a rostit 
și a urnit universul. 

În perimetrul acestei magii a cuvântului se manifestă și puterea 
știu mai bine că o vorbă bună, de 

lnavului, prețuiește 
uneori mai mult decât un vârf de bisturiu, un ac de seringă sau 

Și acum, în încheiere, am să citez una din poeziile mele, din 

De ce visăm oameni decedaţi şi ce 
semnificaţie au aceste vise 

Visele adună frânturi de realitate și informații 
n prim plan o 

am ignorat, iar când ne pun 
ță în față cu diverse persoane, fie ele cunoscute sau nu, 

entimentul este cu atât mai frustrant când oamenii din vis 
și nu înțelegem ce vor să ne 

ția că ne lipsește ceva sau că 
am omis un lucru foarte important, ceea ce de multe ori este 

și ție să visezi persoane pe care 
e semnificația reală a 

știlor în spiritism, oamenii care trec în neființă 
nu încetează să comunice cu noi, încercând astfel să ne aline 

durerea. Nu este un lucru ieșit din comun, motiv pentru care 
majoritatea oamenilor au vise în care le apar persoane decedate.

Persoanele decedate apar mai des în vise ca în perioada în care 
erau sănătoase și mai rar sunt visați în perioada lor de boală, în 
cazul în care decedatul a suferit. De fapt, mereu ace
întineriți, sănătoși și viguroși. 

Astfel, persoana dragă pierdută vine ca să ofere lini
siguranță celui care o visează. 

Nu în ultimul rând, atunci când ai un vis cu o persoană dragă 
care a murit, fii atent la indicii, pentru că este un dar pe care 
trebuie să îl primești cu toată inima. Cel drag încearcă să te facă 
să vezi ce ai de făcut pe viitor în viața ta.

În funcţie de circumstanţele în care apare cel plecat în Lumea 
de dincolo în vis, există mai multe interpretări:

– dacă este în viaţă şi participă la acţiune ca
ar fi întâmplat, însă fără a avea un rol principal, atunci visul 
este legat de un sentiment latent de dor al persoanei, care doare, 
fără a fi vorba, însă, de sentimente foarte tulburătoare sau 
intense; 
– dacă persoana decedată are un rol important în acţiunea din 
vis şi te străduieşti să o ajuţi, înseamnă că simţi că ai lăsat ceva 
nerezolvat între voi, atunci când era în viaţă;

– dacă persoana decedată încearcă să te sfătuiască cu ceva, 
înseamnă că în viaţa reală ai nevoie de ghidare, pr
confort. Poate că te simţi singur şi neputincios, iar acest aspect 
se reflectă în ceea ce visezi. Un astfel de vis, în care un spirit îţi 
arată calea, poate fi foarte reconfortant în perioadele 
dificile.”http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=10432

Toţi cei care vor primi pecetea (lui 
antihrist) nu-şi vor găsi nicio clipă de 

linişte 

Din profeţiile cuviosului Ambrozie Lazaris

1. La sfârşitul lui august 2001, cineva 
roage Sfântului Nectarie ca să-l ajute. Şi stareţul i
– Copilul meu, lasă-l pe sfânt; acesta este în America. Aleargă 
să salveze vieţi. 

Pe 11 septembrie 2001 au căzut turnurile gemene. Cu câteva 
luni mai devreme spusese că ceea ce urma să se petreacă în 
America va schimba cursul istoriei:  
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șit din comun, motiv pentru care 
or au vise în care le apar persoane decedate. 

Persoanele decedate apar mai des în vise ca în perioada în care 
și mai rar sunt visați în perioada lor de boală, în 

cazul în care decedatul a suferit. De fapt, mereu aceștia apar 

Astfel, persoana dragă pierdută vine ca să ofere liniște și 

Nu în ultimul rând, atunci când ai un vis cu o persoană dragă 
care a murit, fii atent la indicii, pentru că este un dar pe care 

ști cu toată inima. Cel drag încearcă să te facă 
ța ta. 

În funcţie de circumstanţele în care apare cel plecat în Lumea 
de dincolo în vis, există mai multe interpretări: 

dacă este în viaţă şi participă la acţiune ca şi cum nimic nu s-
ar fi întâmplat, însă fără a avea un rol principal, atunci visul 
este legat de un sentiment latent de dor al persoanei, care doare, 
fără a fi vorba, însă, de sentimente foarte tulburătoare sau 

important în acţiunea din 
vis şi te străduieşti să o ajuţi, înseamnă că simţi că ai lăsat ceva 
nerezolvat între voi, atunci când era în viaţă; 

dacă persoana decedată încearcă să te sfătuiască cu ceva, 
înseamnă că în viaţa reală ai nevoie de ghidare, protecţie şi 
confort. Poate că te simţi singur şi neputincios, iar acest aspect 
se reflectă în ceea ce visezi. Un astfel de vis, în care un spirit îţi 
arată calea, poate fi foarte reconfortant în perioadele 

http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=10432 

Toţi cei care vor primi pecetea (lui 
şi vor găsi nicio clipă de 

Din profeţiile cuviosului Ambrozie Lazaris 

 

1. La sfârşitul lui august 2001, cineva l-a rugat pe stareţ să se 
l ajute. Şi stareţul i-a spus: 

l pe sfânt; acesta este în America. Aleargă 

Pe 11 septembrie 2001 au căzut turnurile gemene. Cu câteva 
ceea ce urma să se petreacă în 
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– Un mare rău va veni peste America şi nu doar în septembrie. 
Vai! 

Acest fapt îl prevestise şi fericitului episcop Antonie de 
Sisanios şi Siatisti într-una din vizitele celui din urmă, şi erau 
de faţă şi alţii, însă fără a da explicaţii: 

– Înalt preasfinţite, a spus, să vedeţi ce vor păţi americanii peste 
două luni. 

2. În 1990, a spus că Dumnezeu – pentru că vrea să-i întărească 
pe oameni – îi va descoperi în chip vădit pe sfinţii Lui cât de 
curând. Deoarece ispitele vor fi mari şi chinurile insuportabile, 
Domnul va îngădui ca sfinţii să se arate, şi mai ales cei mari, ca 
Sfântul Dimitrie sau Sfântul Gheorghe. Oamenii vor auzi că 
într-o săptămână s-a arătat cutare sfânt în Creta, în alta, cutare 
în Macedonia, unul aici, altul acolo. 

3. – Gheronda, ce să fac cu copiii mei care sunt dificili? Strigă 
la mine, se uită la programe periculoase la televizor şi sunt 
influenţaţi. 
– Doar Domnul va îndrepta situaţia. Vei zice: „Doamne, 
mântuieşte-mă şi luminează pe copiii mei să fie aproape de 
Tine”. Şi Domnul te va auzi şi-ţi va da ceea ce este nevoie. 
– Însă ne aude Domnul? Ajunge vocea noastră acolo? 
– Nu știu… Luna trecută l-au durut urechile. Vor veni ani grei, 
dar nu vă temeţi. Pe copiii săi Dumnezeu nu-i va părăsi, îi va 
păzi în mijlocul smintelii. 

– Adică, gheronda? 

– Ce adică? Iată, dacă nu vei avea ce să mănânci, te vei trezi 
dimineaţă, vei găsi o franzelă pe masă şi vei zice: „Asta de 
unde a apărut?”. Dar este necesar să ai credinţă. Fără credinţă 
nu se face nimic. 

4. – De acum încolo, nu-ţi poţi imagina ce vei vedea şi ce vei 
auzi. Nu s-au mai petrecut niciodată în lume, a spus într-o zi de 
vară în anul 2005. 

– În Grecia se vor petrece? 

– În toată lumea şi la noi. Şi de ce? Pentru că noi, zice, suntem 
farul Ortodoxiei, dar am devenit din cauza păcatului mai răi 
decât ateii. 

5. Stareţul spunea despre sfârşitul lumii că va dura cât ţin cei 
şase psalmi (de la utrenie), câteva minute. În clipa în care vom 
fi judecaţi, în cer, îngerii vor cânta cei şase psalmi. Toţi 
oamenii care vor trăi în clipa aceea vor trece prin moarte 
instantaneu şi imediat după aceea vor învia, vom fi toţi cu 
trupurile noastre imateriale, nu vom ocupa spaţiu, unul va 
vedea trupul celuilalt şi toţi vor fi la vârsta de 33 de ani. 

Domnul va ţine Cartea Vieţii, Evanghelia, şi imediat vom 
merge singuri fie la dreapta, fie la stânga, deoarece vom şti 
dacă suntem pentru rai sau nu. De aceea, şi în tronul în care 
este arhiereul, în icoana lui Hristos este deschisă cartea şi nu 

este candelă deasupra – arătând că nu există milă la A doua 
Venire. Dar în catapeteasmă, cartea pe care o ţine Hristos este 
închisă şi există candelă, pentru că încă avem milă. 

6. Pentru că vin zile foarte grele pentru omenire, Dumnezeu a 
ales unii oameni de i-a făcut ofiţeri. 

7. Evenimentele se vor derula foarte repede. Diavolul va 
stăpâni. Pe toţi aceia care se vor apropia de el îi va zdrobi. El 
nu are prieteni. 

 

8. Să luaţi aminte, pentru că cel rău întinde curse. Nu râdeţi! 
Este lângă noi şi voi nu puteţi să-l vedeţi. Ascultaţi ce vă zic. 
Nu încetaţi să vă rugaţi! 

Diavolul pune pe oameni să păcătuiască şi după păcat îi 
înfricoşează şi îi face să se ruşineze să mărturisească. 
Am fost un sfert de oră în iad şi am crezut că am fost trei ore. 

9. Toţi cei care vor primi pecetea (lui Antihrist) nu-şi vor găsi 
nicio clipă de linişte. Este necesar să vă câştigaţi o credinţă 
puternică singuri, cu răbdare, cu bunătate, cu dreptate. Să nu ne 
pierdem credinţa! Credinţa statornică şi Dumnezeu ne vor 
ajuta. Fără rugăciune ne pierdem. Nu vă gândiţi la viitor. Toate 
sunt în mâinile lui Dumnezeu. Să citiţi cărţile Sfinţilor Părinţi 
în fiecare zi câte puţin şi Dumnezeu vă va lumina. Ulterior 
conştiinţa voastră se va întări. 

10. Rugăciunea „Doamne, miluieşte” este ca o sabie, care taie 
în două pe satana. 

Ne-am găsit noi, sărmanii, în vremurile din urmă, şi monahi şi 
mireni, dar lupta este luptă. Nu vei înceta lupta nicio secundă. 
Luptă până la sfârşit! Şi atunci Domnul, care îi încununează pe 
oameni şi îi restaurează veşnic, El îţi va dărui în ultimul ceas nu 
lucruri mincinoase şi deşarte ale acestei vieţi, ci te va face 
vrednic să împărăţeşti în Împărăţia lui Dumnezeu. Veşnic! Nu 
1.000 de ani sau 100.000 de ani. Veşnic [înseamnă] nu are 
sfârşit. 

11. Încă pe atât să fie pământul (ca populaţie), Dumnezeu poate 
să-l hrănească. De învierea trupurilor nu vă îndoiţi. Iată, sunt de 
90 de ani. Acest trup este necesar să se topească în mormânt, ca 
să iasă unul nou, nestricăcios, veşnic, fără să se îmbolnăvească, 
fără să-l doară, fără să înseteze, fără să se încălzească, va fi ca 
trupurile îngereşti. Doar să nu cădem în păcat. Dumnezeu vrea 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    
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să-I spunem că doar pentru El vom trăi. Dacă rămânem în 
păcat, atunci şi cele mai de jos (chinurile iadului) sunt veşnice. 
De acolo nu se mai modifică situaţia, muncile, chinul, durerea, 
flăcările. 

Vouă, la Facultatea de Teologie, aceste aspecte vi le spun 
moale. Nici Iacov, nici Porfirie nu le spuneau aspru. Aşa era 
necesar să le spună, ca să le audă lumea şi să se pocăiască. Vine 
diavolul şi mă loveşte fără milă. Îmi zice: „Nu le mai spune atât 
de clar. Lasă-i să doarmă. Nu-i lăsa să se trezească

Nu e cu putinţă să luăm iertare de la 
Dumnezeu, dacă noi nu-l iertăm din inimă 

pe aproapele nostru 
 

Părintele Efrem Athonitul

         Ca să reușim iertarea și împăcarea cu Dumnezeu 
trebuie să ţinem seama de cuvântul evanghelic care spune: 
dacă le iertăm oamenilor greșelile lor, Părintele Ceresc ne 
va ierta și nouă greșelile noastre. 

mplinind acest cuvânt, vom lua iertare de la Dumnezeu 
pentru greaua povară a păcatelor pe care le purtăm în spate. 
Ducem toţi un catastif cu păcate diferite, grele sau usoare, 

multe sau puţine, și nimeni nu face excepţie, în afară de 
Dumnezeu. Așadar, dacă iertăm, vom fi iertaţi, dacă lăsăm, ne 
va lăsa și nouă Părintele Ceresc greșelile noastre. Nu e cu 
putinţă, în nici un caz, să luăm iertare de la Dumnezeu, dacă 
noi nu-l iertăm din inimă pe aproapele nostru. 

Asa cum vrem să ne iubească Dumnezeu, să ne ierte, să ne 
poarte de grijă, să ne apere și să ne ocrotească prin Pronia Lui,
dacă oferim toate acestea aproapelui nostru, să fim siguri că le 
vom lua de la Dumnezeu când ne vom întâlni cu El. Toată viaţa 
noastră continuăm să păcătuim, cu gândul, cu inima, 
simţurile trupești și duhovnicești ale sufletului. Gândiţi
de mare este izvorul păcatelor noastre. Dacă îi iertăm păcatele 
aproapelui nostru, secăm tot acest izvor al păcatelor.
Efrem Athonitul, Despre credinţă şi mântuire, tradusă de Cristian Spătărelu, 
Editura Bunavestire, Galaţi, 2003, p. 30. 

 

 

Î
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I spunem că doar pentru El vom trăi. Dacă rămânem în 
păcat, atunci şi cele mai de jos (chinurile iadului) sunt veşnice. 

aţia, muncile, chinul, durerea, 

Vouă, la Facultatea de Teologie, aceste aspecte vi le spun 
moale. Nici Iacov, nici Porfirie nu le spuneau aspru. Aşa era 
necesar să le spună, ca să le audă lumea şi să se pocăiască. Vine 

Nu le mai spune atât 
i lăsa să se trezească”. 

Nu e cu putinţă să luăm iertare de la 
l iertăm din inimă 

 

Părintele Efrem Athonitul 

 

și împăcarea cu Dumnezeu 
să ţinem seama de cuvântul evanghelic care spune: 

șelile lor, Părintele Ceresc ne 

mplinind acest cuvânt, vom lua iertare de la Dumnezeu 
a păcatelor pe care le purtăm în spate. 

Ducem toţi un catastif cu păcate diferite, grele sau usoare, 
și nimeni nu face excepţie, în afară de 

șadar, dacă iertăm, vom fi iertaţi, dacă lăsăm, ne 
șelile noastre. Nu e cu 

putinţă, în nici un caz, să luăm iertare de la Dumnezeu, dacă 

Asa cum vrem să ne iubească Dumnezeu, să ne ierte, să ne 
și să ne ocrotească prin Pronia Lui, 

dacă oferim toate acestea aproapelui nostru, să fim siguri că le 
vom lua de la Dumnezeu când ne vom întâlni cu El. Toată viaţa 
noastră continuăm să păcătuim, cu gândul, cu inima, și cu toate 

ști și duhovnicești ale sufletului. Gândiţi-vă cât 
de mare este izvorul păcatelor noastre. Dacă îi iertăm păcatele 
aproapelui nostru, secăm tot acest izvor al păcatelor. Din Părintele 
Efrem Athonitul, Despre credinţă şi mântuire, tradusă de Cristian Spătărelu, 

 
 

Icoana Sfântului Nicolae în care 
comuniștii au tras cu mitraliera

 

Eduard DUMITRACHE

        În perioada comunistă, în Uniunea Sovietică multe 
biserici ortodoxe au fost demolate sau transformate în 
depozite iar obiectele de cult profanate.

coana Sfântului Nicolae din imagine era iubită 
o comunitate de creștini. Comuniștii au tras în icoană cu 
mitraliera, dar gloanțele ricoșau în mod inexplicabil, icoana 

fiind pictată pe lemn. 

Icoana acum se află la mănăstirea Bănceni, în Bucovina de 
Nord, unde este stareț părintele Mihail Jar. Aici au găsit cămin 
400 de copii orfani sau abandonați, o lucrare foarte frumoasă a 
bisericii. 

Pentru a aduce icoana la mănăstire părintele stare
o decizie, grea deoarece trebuia să plătească o sum
bani care îi drămuia oricum pentru cheltuielile lunare cu 
întreținerea copiilor. Dar pentru ceea ce reprezenta icoana, până 
la urmă s-a decis să încerce să o cumpere. Mai multe persoane 
auzind de dilema sa, l-au contactat și au donat mănăstirii 
de bani care l-au ajutat să susțină mai multe luni cheltuielile 
necesare. Părintele Mihail Jar a spus că acesta a fost darul 
Sfântului Nicolae, care nici astăzi nu obose
în ajutorul copiilor și creștinilor.  

„Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te
a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai 
câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte 
Ierarhe Nicolae, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască 
sufletele noastre!” 

I
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Icoana Sfântului Nicolae în care 
știi au tras cu mitraliera 

Eduard DUMITRACHE 

În perioada comunistă, în Uniunea Sovietică multe 
biserici ortodoxe au fost demolate sau transformate în 
depozite iar obiectele de cult profanate.  

tului Nicolae din imagine era iubită și cinstită de 
știni. Comuniștii au tras în icoană cu 
țele ricoșau în mod inexplicabil, icoana 

Icoana acum se află la mănăstirea Bănceni, în Bucovina de 
ț părintele Mihail Jar. Aici au găsit cămin 

ți, o lucrare foarte frumoasă a 

 

Pentru a aduce icoana la mănăstire părintele stareț trebuia să ia 
o decizie, grea deoarece trebuia să plătească o sumă de bani, 
bani care îi drămuia oricum pentru cheltuielile lunare cu 

ținerea copiilor. Dar pentru ceea ce reprezenta icoana, până 
a decis să încerce să o cumpere. Mai multe persoane 

și au donat mănăstirii sume 
țină mai multe luni cheltuielile 

necesare. Părintele Mihail Jar a spus că acesta a fost darul 
Sfântului Nicolae, care nici astăzi nu obosește și vine neașteptat 

și chip blândeților, învățător înfrânării te-
a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai 

știgat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte 
L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască 
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Cei şapte Sfinţi Arhangheli, căpeteniile 
puterilor cereşti 

 

       Sfânta Scriptură ne învaţă limpede şi dă mărturie de 
necontestat că dumnezeieştile puteri cereşti comunică 
neîncetat cu lumea oamenilor.  

fânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe ne 
descoperă care sunt numele celor şapte sfinţi arhangheli, 
căpeteniile puterilor cereşti. Ele sunt: Mihail, Gavriil, 

Rafail, Uriil, Salatiil, Iegudiil, şi Varahiil, cărora, uneori, li se 
adaugă şi numele lui Ieremiil. 

„Mihail” în limba ebraică însemnează „Cine este ca 
Dumnezeu?” sau „Cine este egalul lui Dumnezeu?” Sfântul 
Arhanghel Mihail este reprezentat iconografic, încă din primele 
veacuri creştine, ca un voievod care în mâna dreaptă poartă 
lancia cu care îl străpunge pe Satan, iar în stânga o stâlpare 
verde de finic. În vârful lanciei este reprezentată o panglică de 
in şi semnul Sfintei Cruci, în roşu. Sfântul Arhanghel Mihail 
este mai cu seamă cinstit ca Păzitor al Ortodoxiei Credinţei şi 
ca luptător împotriva ereziilor. 

„Gavriil” însemnează „Omul lui Dumnezeu”, sau „Puterea lui 
Dumnezeu”. El este vestitorul şi descoperitorul tainelor 
dumnezeieşti, mai cu seamă al tainei întrupării lui Dumnezeu şi 
a celorlalte sfinte taine care stau în legătură cu ea. El este 
reprezentat iconografic astfel: în mâna dreaptă el ţine o candelă 
în interiorul căreia se află o lumânare aprinsă, iar în mâna 
stânga o oglindă din piatră de jasp verde. Oglinda semnifică 
taina ascunsă a înţelepciunii lui Dumnezeu. 

„Rafail” însemnează „Vindecarea lui Dumnezeu”, sau
„Domnul Vindecătorul” (Vezi Cartea lui Tobit: 3: 17, 12: 15). 
Rafail este reprezentat iconografic ca ducându-1 cu dreapta de 
mâna pe Tobit- Tobit este arătat ţinând peştele cel pescuit în 
Râul Tigru- iar cu stânga ţinând un vas medical din alabastru.

„Uriil” însemnează „Focul lui Dumnezeu”, sau „Lumina lui 
Dumnezeu” (III Esdra 3:1, 5: 20). Iconografic el este 
reprezentat ţinând o sabie întinsă contra persanilor cu mâna 
dreaptă şi o limbă de foc în mâna stângă. 

S
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Cei şapte Sfinţi Arhangheli, căpeteniile 

 

Sfânta Scriptură ne învaţă limpede şi dă mărturie de 
necontestat că dumnezeieştile puteri cereşti comunică 

ericii Ortodoxe ne 
descoperă care sunt numele celor şapte sfinţi arhangheli, 
căpeteniile puterilor cereşti. Ele sunt: Mihail, Gavriil, 

Rafail, Uriil, Salatiil, Iegudiil, şi Varahiil, cărora, uneori, li se 

raică însemnează „Cine este ca 
Dumnezeu?” sau „Cine este egalul lui Dumnezeu?” Sfântul 
Arhanghel Mihail este reprezentat iconografic, încă din primele 
veacuri creştine, ca un voievod care în mâna dreaptă poartă 

stânga o stâlpare 
verde de finic. În vârful lanciei este reprezentată o panglică de 
in şi semnul Sfintei Cruci, în roşu. Sfântul Arhanghel Mihail 
este mai cu seamă cinstit ca Păzitor al Ortodoxiei Credinţei şi 

emnează „Omul lui Dumnezeu”, sau „Puterea lui 
Dumnezeu”. El este vestitorul şi descoperitorul tainelor 
dumnezeieşti, mai cu seamă al tainei întrupării lui Dumnezeu şi 
a celorlalte sfinte taine care stau în legătură cu ea. El este 

tfel: în mâna dreaptă el ţine o candelă 
în interiorul căreia se află o lumânare aprinsă, iar în mâna 
stânga o oglindă din piatră de jasp verde. Oglinda semnifică 

” însemnează „Vindecarea lui Dumnezeu”, sau 
„Domnul Vindecătorul” (Vezi Cartea lui Tobit: 3: 17, 12: 15). 

1 cu dreapta de 
Tobit este arătat ţinând peştele cel pescuit în 

iar cu stânga ţinând un vas medical din alabastru. 

” însemnează „Focul lui Dumnezeu”, sau „Lumina lui 
Dumnezeu” (III Esdra 3:1, 5: 20). Iconografic el este 
reprezentat ţinând o sabie întinsă contra persanilor cu mâna 

„Salatiil” însemnează „Mijlocitorul către Dumn
Esdra 5: 16). Iconografic el este reprezentat cu faţa şi privirea 
aplecată, cu mâinile la piept, în chip de rugăciune.

„Iegudiil” însemnează „Cel care îl preaslăveşte pe Dumnezeu”. 
El este reprezentat iconografic cu o cunună de aur în mâna 
dreaptă şi cu un bici cu trei cozi în mâna stângă.

„Varahiil” însemnează „Binecuvântarea lui Dumnezeu”. El 
este reprezentat ţinând la piept un trandafir alb.

„Ieremiil” însemnează „înălţarea lui Dumnezeu”. El este cinstit 
ca cel care stârneşte şi inspiră gândur
dumnezeieşti care îl înalţă şi îl apropie pe om de Domnul 
Dumnezeu (III Ezra 4: 36). Extras din
Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa, 
2014. 
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” însemnează „Mijlocitorul către Dumnezeu” (III 
Esdra 5: 16). Iconografic el este reprezentat cu faţa şi privirea 
aplecată, cu mâinile la piept, în chip de rugăciune. 

” însemnează „Cel care îl preaslăveşte pe Dumnezeu”. 
El este reprezentat iconografic cu o cunună de aur în mâna 

tă şi cu un bici cu trei cozi în mâna stângă. 

” însemnează „Binecuvântarea lui Dumnezeu”. El 
este reprezentat ţinând la piept un trandafir alb. 

” însemnează „înălţarea lui Dumnezeu”. El este cinstit 
ca cel care stârneşte şi inspiră gândurile şi cugetările 
dumnezeieşti care îl înalţă şi îl apropie pe om de Domnul 

Extras din Proloagele de la 
Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa, 
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