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În urmă cu 6.000 de ani, strămo
românilor își pictau cu AUR ceramica…
Jurn. Daniel ROXIN
Sunt foarte multe lucruri excepționale în istoria acestor
locuri și atunci când le descoperim, ținând cont că
manualele de istorie sunt foarte zgârcite cu astfel de
informații, ni se par povești protocroniste pentru naivi.

S

igur cârcotașii de profesie s-au inflamat deja,
titlul acestui articol. Parcă le și aud gândurile: “Ia te uită:
o nouă tâmpenie marca Roxin – strămoși ai românilor de
acum 6.000 de ani care își pictau cu aur ceramica… Împușcați
pe impostor!”
Păi să vedem ce spun specialiștii care au realiz
Național de Istorie din București, expoziția „Radiografia unei
lumi dispărute”, în urmă cu câțiva ani…
1. În cartea „Radiografia unei lumi dispărute”
arheologul Cătălin Lazăr, la pagina 20, se spun următoarele
despre ceramica din cultura Gumelnița: “Pictura cu grafit este
deosebit de spectaculoasă și frecvent folosită pe o ceramică
fină pe care o putem considera o adevărată ceramică de lux.
Mult mai rar au fost descoperite și vase pictate cu aur.”
2. În aceeași expoziție, pe unul dintre pereți se afla un panou cu
următorul text: “Analizele efectuate pe ADN mitocondrial au
relevat faptul că populațiile Boian și Gumelnița sunt foarte
apropiate genetic de populația contemporană din România,
comparativ cu alte populații din Europa (neol
contemporane) și Asia (contemporane).”
3. Conform ziarului Evenimentul Zilei, la deschiderea
expoziției “Radiografia unei lumi dispărute
Muzeului Național de Istorie a României, Ernest Oberlander
Târnoveanu, a spus: „Prin venele multora dintre
dumneavoastră curge sângele acelor oameni”.
În concluzie, a vorbi despre oamenii culturii Boian
Gumelnița ca fiind strămoși (nu singurii!) ai românilor, apare
cât se poate de justificat. A mai spune că ace
vasele ceramice cu aur sau că aveau podoabe de aur, este o
citare a arheologilor.
Așadar, deci, și prin urmare, rămâne cum s-a spus în titlu!
Descoperiți multe alte lucruri uimitoare despre Cul
Gumelnița urmărind, mai jos, acest scurt metraj de 11 minute:
Șase Milenii de Continuitate.
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Divinităţile lor erau întruchipate în figurine feminine
confecţionate din lut.
Sunt prezente şi statuete ale taurilor cu coarne mari şi
puternice, reprezentări ale Zeului Soarelui. În preajma altarelor
cucutenienii se închinau zeilor şi desfăşurau activităţi cu
caracter religios. Apariţia agriculturii şi meşteşugurilor, via
viaţa în
sate sau oraşe presupune existenţa unei organizări a comunităţii
sub autoritatea şefului şi a consiliului celor înţelepţi. Sporeşte
rolul femeii…
„Revoluţia neolitică”
„Revoluţia neolitică” a cuprins vaste teritorii, dând naştere
primilor civilizațiii umane. În Europa, potrivit datelor
arheologice, „revoluţia neolitică” începe la finele mileniului al
VI-lea – începutul mileniului al V-lea
lea î.Hr. Cultura Cucuteni
CucuteniTripolie este una din cele mai timpurii civilizaţii din Europa,
care s-a constituit cu câteva
va secole înainte de apariţia aşezărilor
umane în Mesopotamia şi Egiptul Antic… Denumirea provine
de la localităţile în preajma cărora au fost descoperite pentru
prima dată vestigii ale acesteia, Cucuteni un sat din apropierea
Iaşului – România şi Tripolie – localitate din Ucraina.
Mileniul de aur al umanității:: prima formă de reprezentare a
roții,
ții, simbolul YIN YANG folosit pentru prima dată pe temple
și vase, cea mai veche atestare a SVASTICI, semn solar…
inventatorii orașului…
șului… ar cel mai important pentru umanitate a
fost descoperirea și comercializarea cuprului care a însemnat de
fapt revoluția
ția neolitică * piatră vs metale. Perioada neolitică
(epoca neolitică: 9500 î.Hr. – epoca metalelor) este una din
epocile preistoriei în care agricultorii şi crescător
crescătorii de animale
i-au
au înlocuit pe vânători şi culegători. Are loc trecerea la modul
de viaţă sedentar şi îşi fac apariţia primele localităţi, primele
meşteşuguri. Pornind de la importanţa schimbărilor survenite,
istoricii numesc această transformare „revoluţi
„revoluţie neolitică”,
piatră vs metale.

Universitatea din Cambridge: “Carpaţii
“Carpaţii,
leagănul civilizaţiei euro-indo--iranice.
Personalități
ți marcante din India
confirmă:
mă: Arienii au venit din Europa”
Europa
Jurn. Daniel ROXIN
OXIN - Bucureşti
The Cambridge history of India,, vol. I, cap. III,
III,The
Arians (Arienii), p. 67-71: “Arienii primitivi
vi trăiau în zona
temperată, cunoşteau cu mare certitudine stejarul, fagul,
salcia, anumite specii de conifere şi, se pare, mesteacănul,
posibil teiul şi, mai puţin sigur, ulmul. După toate
probabilităţile erau sedentari, pentru că, după câte se pare,
grâul le era familiar.

A

nimalele folositoare cele mai cunoscute erau: boul şi
vaca, oala, calul, câinele, porcul şi unele specii de
cerb.. În timpurile străvechi, se pare, nu cunoşteau măgarul,
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cămila şi elefantul.. Dintre păsări, putem deduce din limbă că
ei cunoşteau gâsca şi raţa.. Cea mai familiară pasăre răpitoare
era, după cât se pare, aquila (uliul). Lupul şi ursul erau
cunoscuţi, dar nu leul şi tigrul.
Din aceste date este posibil să localizăm habitatul primitiv din
care îşi trag originea vorbitorii acestor
or limbi.
Nu este probabil (ca habitatul primitiv) să fie India, cum
presupun primii investigatori, întrucât nici flora, nici fauna,
cum se reflectă ele în limbă, nu sunt caracteristice acestei zone.
Şi mai puţin probabil este Pamirul, una din cele mai mohorâte
moh
regiuni de pe faţa pământului. Nu este probabil ca „Asia
Centrală”, considerată şi ea ca loc de baştină al arienilor, să fi
îndeplinit acest rol, chiar dacă admitem că lipsa evidentă a apei
şi, deci sterilitatea mai multor zone, ar fi un fenomen mai
recent.
Dacă într-adevăr
adevăr aceşti oameni cunoşteau fagul trebuie să fi
locuit la vest de o linie care pleacă de la Königsberg, în Prusia,
până în Crimeea şi, de acolo, continuă prin Asia Mică. Nu
există o zonă care să îndeplinească aceste condiţii în câmpiile
câmpiil
din nordul Europei. După câte ştim, în timpurile primitive era
o ţară acoperită de păduri.
Există vreo parte a Europei care combină agricultura cu
păstoritul,, strâns legate una de cealaltă, care să aibă şesuri
calde, potrivite culturii grâului şi păşuni bogate, la
altitudine, necesare turmelor şi cirezilor
cirezilor, şi, în acelaşi timp,
arbori şi păsări de felul celor menţionate mai sus?
Există, după toate aparenţele, o singură astfel de arie în
Europa, anume aria delimitată la est de Carpaţi, la sud de
Balcani, la vest de către Alpii Austriei şi Böhmer Wald, şi la
nord de către Erzgebirge şi munţii care fac legătura cu
Carpaţii.
Dacă această zonă este într-adevăr
adevăr habitatul originar – şi,
destul de curios, că deşi îndeplineşte atât de multe condiţii,
nu pare să fi fost propusă până acum – răspândirea limbilor
indo-germanice
germanice devine uşor de înţeles.
Fără îndoială că direcţia cea mai atrăgătoare de a ieşi din
această zonă în căutarea de noi spaţii de locuit ar fi de-a
de lungul
Dunării în Valahia de unde nu este greu de ttrecut spre Bosfor
şi Dardanele.
Ce dovezi avem noi despre o astfel de migraţiune, şi în cazul în
care a avut loc, care a fost data? După toate probabilităţile,
migraţia popoarelor din habitatul primitiv pe care noi l-am
l
localizat în zonele ce se numesc acum
acu (1913! – anul scrierii
acestui text – Nota ns.) Ungaria (cu Transilvania inclusă în
acea vreme, n.n.),, Austria, Boemia,
Boemia nu a avut loc într-o
perioadă foarte îndepărtată. Toate datele despre această
migraţiune, atât cât le cunoaştem, pot fi explicate fără
postularea unei date anterioare anului 2500 î.e.n. Trebuie
reţinut faptul că aceste migraţii nu au avut loc pe zone
nepopulate, că înainte de a atinge frontiera Indiei sau chiar a
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Mesopotamiei, wiros-ii trebuie să fi avut de luptat cu
populaţiile deja existente
stente care considerau trecerea lor
asemănătoare unui nor de lăcuste distrugătoare care le devorau
substanţa şi îi lăsau să piară de foame sau să supravieţuiască în
mizeria captivităţii unor cuceritori cruzi. Trebuie să
presupunem că succesul s-ar fi putut obţine numai în valuri
succesive care urmau la intervale scurte: căci dacă succesorii
lor ar fi întârziat prea mult, primul val de migratori ar fi fost
oprit sau absorbit. Ştim că în timpuri istorice multe triburi au
trecut astfel în Asia din Europa, printre
tre acestea fiind frigienii,
misienii şi bitinienii. S-aa arătat în mod plauzibil că armenii
au fost primul val al migraţiei frigiene şi se pot aduce dovezi
care fac posibilă afirmaţia că triburi şi mai vechi de cuceritori
venind din vest spre est erau reprezentaţi
rezentaţi de strămoşii
îndepărtaţi ai persanilor şi indienilor moderni”
Jawaharlal NEHRU, fost prim-ministru
ministru al Indiei, scrie:
“Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ
al Indiei. Se prea poate ca devierea spre agricultură să fi fost
imprimată
imată de noii veniţi, de arienii care pătrundeau în India în
valuri succesive, venind dinspre nord-vest.”
vest.” (Descoperirea
Indiei, București,
ști, Editura de Stat pentru literatură
politică,1956, p. 77 si 73)
Alt indian celebru, Rabindranath TAGORE ne arată:
“Când arienii au invadat India, pădurile noastre le
le-au oferit
adăpost, lor şi turmelor lor, împotriva căldurii soarelui. Ei au
putut să găsească acolo tot ce aveau nevoie şi astfel triburile
lor, natural patriarhale, s-au
au statornicit de la început. Susţinută
de condiţii naturale, cultura s-aa putut dezvolta în voie.”
(Daniela Neacșu, editor, Tagore – România.Amintiri, Editura
Paideia, 1998, 168 p.)
Satsvarūpa Dāsa GOSWAMI, autor indian:
“Pe vremuri, Vedele erau transmise pe cale orală, dar mai
târziu, înţeleptul Vyasadeva a dat tuturor sastrelor vedice o
formă scrisă.” (Introducere
Introducere în literatura vedică.
vedică.Tradiția
vorbește
ște prin ea însăși, Editura GOVINDA, 1993, pag. 5)

Ediţia franceză a Vedelor
“Nu există arheologie vedică: nici o urmă ce poate fi atribuită
atribuit
arienilor n-aa fost găsită pe pământul Indiei, nici olărit, nici
arme, nici bijuterii, nimic deci care să permită ilustrarea
Vedelor.” (Le Véda,, Textes réunis et présentés par Jean
VARENNE,, Verviers,5.1 vol.I, 335 p., Edition Gérard & Co,
19675.2 vol.II, 396 p. (336-731)
“Arienii, purtători ai elementelor de bază ale religiei vedice,
intrară în India prin nord-vest
vest în cursul celui de-al
de
doilea
mileniu înaintea erei noastre. Ei ss-au ciocnit în bazinul
Indusului cu popoarele care construiseră
construi
marile cetăţi de
cărămidă din Mohenjo-Daro,
Daro, Harappa şi altele. Mai târziu
(începutul primului mileniu), ei şi-au
au întins dominaţia în valea
superioară a Gangelui. Centrul civilizaţiei
zaţiei vedice s-a
s deplasat
atunci spre sud-est.
est. Kuruksetra (la sud de modernul
mo
Delhi)
devenii Pământul sfînt al brahmanismului” (Le
( Véda, Textes
réunis et présentés par Jean VARENNE,
VARENNE Edition Gérard & Co,
19675.2 vol.II, 730 p.)
Mulțumim
țumim
foarte
mult
domnului
Dumitru
Ioncică, directorul editurii Uranus, pentru oferirea acestor
informații, spre publicare.
licare. Acestea, dar și multe alte
informații
ții deosebite despre istoria veche a meleagurilor
românești
ști de astăzi, le puteți găsi în cartea GETICA, de
Iordanes – ediție
ție critică bilingvă (latină-română),
(latină
publicată
de editura Uranus. Cartea poate fi achiziționată
achizi
aici:
http://dacia-art.ro/products-page/carti/
NOTA MEA: Personalitățile
țile străine care vorbesc despre faptul că Vatra Vechii
Europe a fost în spațiul carpato-danubiano-pontic
pontic sunt tot mai numeroase,
vocea lor fiind tot mai puternică. Și totuși… când anume va fi auzită această
voce de Academia Română și Ministerul Culturii, pentru a demara o cercetare
pluridisciplinară intensă, cu scopul de a pune în evidență
eviden aceste adevăruri? De
ce oare cei care se află
flă în punctele cheie ale culturii noastre se fac că nu știu sau
că nu are importanță?

Mormintele unor
or căpetenii de acum 5000
de ani, descoperite lângă Hunedoara
Arheolog Valentin ROMAN

“Cât despre arheologia Indiei, săpăturile între--prinse în oraşe
şi temple nu au adus date experimentale
ntale concludente asupra
celei dintâi apariţii a culturii vedice.” (Chavarria
(Chavarria-Aguilar,
Traditional India, p.24)
“Cele mai cunoscute descoperiri arheologice legate de
perioada preistorică au fost făcute sub direcţia arheologului
Sir John Marshall, care în 1920
920 a dezgropat oraşele Harappa
şi Mohenjaro, localizate pe teritoriul actualului Pakistan. Deşi
reprezintă o fabuloasă descoperire pentru arheologie
arheologie,
Harappa a contribuit totuşi foarte puţin la înţelegerea vechii
perioade vedice. Dacă s-aa sperat că descop
descoperirile de la
Harappa şi Mohenjaro ar putea să arunce o oarecare lumină
asupra
Vedelor,
această
speranţă
nu
s-a împlinit.” (Chavarria-Aguilar,
Aguilar, Traditional India, p.21)
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O culme a Dealurilor Silvaşului a ascuns timp de
aproape 5.000
.000 de ani o necropolă plină de secrete, în care
au fost descoperite morminte de căpetenii antice şi un rug
funerar. Dealurile Silvaşului, aflate în vecinătatea
Hunedoarei şi a Haţegului, au devenit locul unor
descoperiri arheologice neobişnuite.

O

mulţime
ime de movile de diferite dimensiuni ies în
evidenţă pe culmea numită Dealul Ţapului, de pe care
oamenii pot admira vârfurile masivului Retezat, Munţii
Poiana Ruscă, Munţii Şureanu şi Munţii Metaliferi. Pe
înălţimea înconjurată acum de păduri, în urmă cu aproape
a
5.000
de ani, oamenii au realizat o necropolă uriaşă, formată din zeci
de morminte acoperite de tumuli. Cimitirul din epoca timpurie
a Bronzului a rămas nesesizat până la mijlocul anilor 2000,
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când, din întâmplare, arheologii au constatat existenţa
tumulilor.

din regiunea râurilor Bug, Nistru şi Ural, datând din anii 3.300–
2.600 î.Hr.

Până în toamna anului trecut, când au avut loc ultimele
săpături, arheologii au cercetat aproape în fiecare an locul
misterios din vecinătatea localităţii Silvaşul de Jos. În ultimii
ani, arheologii Dragoş Diaconescu – cercetător la Muzeul
Naţional al Banatului şi Sorin Tincu – director al Muzeului
Castelul Corvinilor, au coordonat campanile derulate aici.
Arheologii au descoperit iniţial 10 movile, însă recent au
stabilit că numărul lor este de cel puţin 26.

„Necropolele tumulare timpurii din Transilvania au fost legate
îndeobşte de manifestările caracteristice Bronzului Timpuriu
(grupurile culturale Livezi/Bedeleu, Şoimuş şi Copăceni).
Câteva dintre descoperirile de acest gen, făcute în mod special
în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în căutarea sciţilor, au
fost considerate ca aparţinând Culturii Mormintelor cu Ocru
(Câmpia Turzii, Cipău, Răscruci). Cercetările arheologice de la
Silvaşu de Jos (judeţul Hunedoara) împreună cu descoperiri
mai vechi sau de dată recentă cum sunt cele de la Bodo,
Bucova Pusta IX şi Bucova Pusta IV arată faptul că valea
inferioară şi mijlocie a Mureşului a fost folosită de cultura
Yamnaya, conectând astfel descoperirile din zona centrală şi
vestică a Transilvaniei cu cele din câmpia Tisei. Aceste
evenimente sunt contemporane cu cele mai vechi manifestări
ale Bronzului Timpuriu din vestul României. Mai mult decât
atât, completând încă o dată observaţiile din câmpia Tisei şi
Dunărea de Jos (Trnava, Bulgaria), este clar faptul că moda
mormintelor tumulare precede cultura Yamnaya şi în
Transilvania, aspect demonstrat de descoperirile de la Cheile
Aiudului şi, mai nou, Silvaşu de Jos, situri ce arată utilizarea
tumulilor de către comunităţile Coţofeni III”, scrie Dr Dragoş
Diaconescu, în lucrarea „Step by Steppe: Yamnaya culture in
Transylvania”, publicată în 2020.

Ritualul rugului funerar
În anul 2015, într-unul dintre tumuli de mari dimensiuni, au
fost descoperite rămăşiţele a două persoane care în urmă cu
circa 5.000 de ani a fost incinerată în cadrul unui ritual funerar
complex. Au fost descoperite totodată o serie de recipiente
ceramice aparţinând culturii Coţofeni – faza a III-a (cca 3200
BC), precum şi depuneri de oase umane incinerate. Despre
rugul funerar, arheologii au stabilit că avea caracter ritual şi
fusese amenajat anterior ridicării movilei.

Unul dintre tumulii funerari de pe Dealul Țapului
„A urmat apoi amenajarea „rugului funerar” din care s-a păstrat
o mare cantitate de lemn ars. Credem că vasele au fost depuse
pe rugul funerar, anterior incendierii, deoarece restaurarea
acestora a relevat urme clare de ardere secundară. După
consumarea arderii, la scurt timp, tot acest complex ritual a fost
acoperit cu o manta de pământ luat din imediata proximitate a
movilei”, indica raportul uneia dintre cercetările arheologice
din anii trecuţi. Potrivit cercetătorilor, a fost prima dată când
într-un tumul cercetat au descoperit un număr atât de mare de
„artefacte” cu ajutorul cărora pot cunoaşte practicile funerare
într-o necropolă din Cultura Coţofeni. În aceeaşi movilă, în
partea ei superioară, a fost descoperit un defunct aparţinând
Epocii Bronzului (cultura Yamnaya). Acesta, a fost depus în
pământul movilei, într-o cutie de lemn, în cadrul unui ritual
aparte, după cum relata arheologul Sorin Tincu.
Cultura Yamnaya

Mormântul unei căpetenii de acum 5000 de ani
Cercetările arheologice de la Silvaşul de Jos s-au încheiat în
toamna anului trecut, la 15 ani de la începerea primei campanii.
Unele dintre săpături s-au derulat cu dificultate, în primul rând
din lipsa fondurilor. La ele au particicipat, în principal,
arheologi de la Muzeul Banatului din Timişoara şi Muzeul de
Istorie, Arheologie şi Etnografie Hunedoara şi Muzeul
Castelului Corvinilor. Situl va fi cartografiat, iar un volum
dedicat cercetărilor de pe Dealul Ţapului va fi publicat de dr.
Dragoş Diaconescu. În prezent, deşi necropola este delimitată
ca sit arheologic, lipsesc panourile de informare cu privire la
existenţa ei, iar utilajele grele care trec prin zonă şi căutătorii
de comori care au scormonit în unele movile – cel mai probabil
fără a avea success, degradează în mod accentuat movilele
necercetate. sursa: www.adevarul.ro

Modul în care oamenii îşi îngropau morţii în tumuli a fost
atribuit fenomenului Yamnaya, o cultură din Epoca cuprului şi
începutul Epocii bronzului, specifică populaţiei indo-europene
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la nord-vest
vest cu Cetăţuia Moşnei, la sud cu cetatea de la Buneşti
– Dealul Bobului, iar la nord cu cetatea Bazga – Cetăţuia.

Necropola tumulară de la Isaiia
– La Movile
Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi
În partea de vest a satului Isaiia, comuna
Răducăneni, judeţul Iaşi, la circa 1 km de intravilan, în
locul numit La Movile, pe platoul înalt al Microdepresiunii
Bohotinului, se găseşte o necropolă tumulară ce păstrează
astăzi mai multe movile din care
are una este masivă: diametrul
peste 100 m, înălţimea faţă de nivelul de călcare 23 m, fiind
traversată pe partea central-nordică
nordică de drumul de pământ
Isaiia-Moşna.

C

ele 4 movile sunt plasate pe un teren agricol, fapt care
duce an de an la aplatizarea acestora.
stora. În prelungirea
lor, pe aceiaşi culme de deal, dar pe un ax NV
NV-SE, sunt
uşor vizibile alte 2-33 movile ce au diametrul cuprins între 30
30-50
m, cu înălţimea de 4-5 m.
La circa 200 m NE de movila mare, care se află în capul nordic
al aliniamentul descris mai sus, s-au
au aflat alte câteva movile,
care au fost distruse de plugul tractoarelor, ajungând astăzi să
fie aplatizate. Aceasta se poate deduce din culoarea diferită a
solului, uşoară proeminenţă, dar şi un bogat material calcaros
(calcar local oolitic) ce a fost folosit atât în umplutura mantiei
cat şi în preajma mormintelor de înhumaţie. Nu s-a
s descoperit
nici un obiect de inventar până acum.

Cui aparţin aceste movile – tumul ?
Pentru a determina, măcar deductibil cui ar fi aparţinut
această necropolă funerară (cu morminte de inci
incineraţie sau
înhumaţie), am făcut verificări în teren încă din anii 19
1994 când
lucram la Teza de Licenţă,, iar apoi când am publicat o lucrare
monografică asupra întregii microdepresiuni a Bohotinului în
anul 2006.1
Astfel am depistat la circa 1,5 km spre est o aşezare
aparţinând civilizatiilor Ceramicii Liniare şi Pr
Precucuteni II, la
obârşia pârâului Moşnişoara, iar la circa 3 km vest se află
cetatea getică Moşna – Cetăţuia, ce are 9 ha, fiind pentagonală
şi cu un tumul cu dimensiune ceva mai mare în partea de est a
sitului. Cu siguranţă movila nordică a avut cu totul alte
dimensiuni, având în vedere lucrările agricole permanente ce ss
au executat de zeci de ani pe aceasta. Nu este exclus
e
ca acesta
să fi fost dublă, atât în înălţime cât şi--n diametru, decât se mai
păstrează astăzi.
Însă cel mai apropiat sit dacic se află la 1 km NE în punctul
Isaiia - La Coada Râchii, unde s-aa descoperit şi un val mic de
apărare, având în umplutură numeroase pietre (de tip
emplecton) aduse din cariera de piatră din apropiere, val care a
fost distrus şi aplatizat de plugurile tractoarelor.
tracto
La 400 m nord,
în zona cimitirului din Deal, a fost identificată o aşezare
Cucuteni A-B,
B, pe o suprafaţă de circa 1 ha.2
De menţionat că necropola tumulară de la Isaiia, se dispune
pe acelaşi aliniament altitudinal cu necropolele tumulare Arsura
Ars
– Râchile,, unde tumuli sunt aplatizaţi fiind găsite resturi
osteologice din mormintele de înhumaţie, de la Valea Grecului
– La Stâncă, unde am descoperit în 1994, numeroase morminte
de înhumaţie cu inventar de la sfârşitul epocii bronzului
(Cultura Noua)
ua) cu ceramică sfărămicioasă cu buza arcuită şi
torţi supraînălţate dar şi pentru început de Hallstat (ceramica
neagră cu luciu metalic). Apoi la Chersăcosul – Staţia de
Autobuz, cu morminte de înhumaţie în postură chincită,
chincită cu
depunere de ocru (simbol al dinamismului, al vieţii în lumile de
dincolo etc), aparţinând civilizaţiei Iamnaia, dar şi cu lespede
de piatră deasupra mormântului, ce imita o cameră mortuară,
aşa cum sunt în tumuli traci din Bulgaria, având circa 5000 de
ani.3

Movila principală de la Isaiia
Cele două aliniamente tumulare, paralele, se întind pe un ax
aproximativ NV-SE, extinzându-se
se pe o suprafaţă de peste 10
ha.
Platoul depresionar este încadrat la est de Valea
Bohotinului iar la vest de Valea Moşnei.. Platoul face legătura
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1 Vicu Merlan, Contribuţii monografice asupra Văii Bohotinului şi Văii
Moşnei, Editura Lumen, Iaşi, 2006.
2 Vicu Merlan, Irina Bulai, Marieta Matei, Monografia comunei Răducăneni,
jud. Iași, Editura Stef, Iași, 2016;
3 Vicu Merlan, Florentin Burtănescu, Alexandra Comşa, Un mormânt jamnaia
cu lespede de piatră Ia Chersăcosul (com. Stănileşti, judeţul Vaslui) în revista
Arheologia Moldovei nr. XXII (1999), 2002, p. 209-214;
209
Merlan Vicu,
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Necropola tumulară de la Isaiia – La Movile
Movile, se aseamănă
foarte mult, ca dispunere cu necropola tumulară de la Pogăneşti
– Deasupra Satului, unde au fost identificate resturi osteologice
de la mormintele de înhumare, scoase la zi de plugul
tractoarelor şi care aveau în inventar
tar o ceramică neagră cu luciu
uşor metalizat, ceramică specifică începutului Epocii fierului,
respectiv cultura Halsttat.
Pe ansamblu este greu să ne pronunţăm asupra vârstei şi a
căror civilizaţii antice ar fi aparţinut necropola tumulară de la
Isaiia – La Movile, atât timp cât nu s-aa efectuat nici un sondaj
arheologic de determinare şi nu au fost identificate resturi
osteologice, ceramice sau de alt tip din inventarul acestora.
Însă datorită analogiei poziţionale, de dispunere şi chiar de
formă, deducem că sunt antice, mai ales că în zonă sunt mai
multe situri arheologice
logice cu o ceramică bine datată,
datată neoeneolitice şi getice, ceea ce dovedeşte existenţa unei civilizaţii
cu o economie agrară şi spirituală înaintată, fapt care ar fi
favorizat existenţaa unei clase înstărite, sau chiar a unor
căpitenii, ce ar fi dispus de o astfel de ceremonie funerară.

Dacii știau că Pământul este rotund și că
este de multe ori mai mic decât Soarele.
Iată dovada…
Că există forţe care vor ca românii să dispară nu
n eo
presupunere, ci un fapt dovedit cu documente.

A

u spus-oo destui explicit, aşa cum a făcut
făcut-o de pildă
Friedrich Engels: „Românii
Românii să dispară de pe faţa
pământului… [Românii sunt] un popor fără istorie…
destinaţi să piară în furtuna revoluţiei mondiale
mondiale…”
Unul dintre mijloacele cele mai eficiente având ca ţintă
dispariţia poporului român este deculturalizarea lui.
Spulberarea învăţământului, anihilarea a tot ce ţine de actul
cultural: cercetarea ştiinţifică, artele, preluarea tradiţiei,
credinţa creştină,, sunt făcute cu un scop precis – neantizarea
neamului românesc.
La întrebarea mereu pusă: cum au rezistat românii o mie de ani
călcaţi de hoardele barbare?, răspunsul este simplu: pentru că
erau un popor civilizat, cu un nivel de dezvoltare capabil să le
ofere toate cele necesare traiului, cu o limbă evoluată, cu
credinţa creştină de origine apostolică, prin toate acestea
surclasându-ii pe năvălitori, care erau specializaţi doar în
violenţă şi jaf.
Dacă-ii spui cuiva că dacii nu erau nişte sălbatici ieşiţi dde prin
peşteri ci nişte oameni culţi, iniţiaţi în toate ramurile filosofiei,

îţi râde în faţă şi te cataloghează cu cele mai infamante epitete,
de la protocronist la retrograd cantonat în întunecatul Ev Mediu.
Dacă perseverezi şi îl mai atenţionezi şi că dacii
d
cunoşteau
astronomie, cum creşte şi cum scade orbita Lunii, că dacii ştiau
că pământul are formă de sferă, ba calculau şi cu cât este globul
pământesc mai mic decât globul solar, ll-ai pierdut de
interlocutor.
Nu mai rezistă să adaugi şi că dacii cunoşteau
cunoş
polul ceresc şi
cum cele 345 de stele trec de la răsărit până la apus spre a se
apropia sau depărta de acesta, de polul ceresc. Nu mai ai cui îi
arăta textul lui Iordanes, ca să vadă că nu ai spus nimic de la
tine, ci ai luat de acolo cuvânt cu cuvânt
cuvânt. Popoarele
supravieţuiesc prin cultură şi dispar din lipsă de cultură.
Şi acum sintetizăm, ca să nu rămână cineva cu impresia că doar
am ţinut să ne lăudăm cu preeminenţa culturală a strămoşilor
noştri. Nu, ţinta noastră e mult mai actuală: vrem să-i
să facem pe
contemporanii noştri să conştientizeze că, dacă dorim să
supravieţuim ca neam şi dincolo de cele câteva decenii care ne
sunt programate, este cazul ca, de urgenţă, să
să-i vânturăm din
posturile decizionale pe toţi cei care implementează cu
neruşinare extirparea
tirparea culturii din viaţa poporului nostru. Dar
urgent! O generaţie a fost mutilată spiritual. Să le ferim de
prăpăd pe cele care vin.
În Getica,, istoricul got Iordanes (sec VI) spune următoarele:
„Observând înclinația lor de a-ll asculta în toate și inteligența
lor nativă, el i-a inițiat
țiat în aproape toată filozofia, căci era
maestru priceput în aceasta. El i-a
a învățat
învă etica, dezvățându-i
de obiceiurile lor barbare, i-aa instruit în fizică, făcându-i
făcându să
trăiască potrivit cu legile naturii, pe care go
goții [geții]
transcriindu-le
le le păstrează până azi [sec VI e.n.] cu numele de
belagines; i-a învățat
țat logica, făcându-i
făcându superiori celorlalte
popoare în ce privește
ște intelectul; arătându-le
arătându
practica, i-a
îndemnat să-și
și trăiască viața în fapte bune; demonstrându-le
demonstrându
teoria, i-a învățat
țat să contemple cele 12 semne ale zodiacului,
iar prin ele mersul planetelor și toată astronomia, lămurindu-i
lămurindu
cum crește
ște și scade discul lunii și cu cât globul de foc al
Soarelui întrece măsura rotunjimii pământului și le-a expus
sub ce nume și sub ce semne cele 345 de stele trec de la răsărit
la apus, ca să se apropie sau să se depărteze de polul ceresc.
Vezi ce plăcere (este) ca niște
ște oameni prea viteji să se
îndeletnicească cu doctrinele filosofice, când mai aveau pu
puțin
răgaz de războaie. Puteai să-ll vezi pe unul cercetând pozi
poziția
cerului, pe altul proprietățile
țile ierburilor și ale arbuștilor, pe
acesta studiind creșterea
șterea și scăderea Lunii, pe celălalt
observând eclipsele Soarelui și cum, prin rotația cerului,
Soarele vrând să atingă regiunea orientală, este adus înapoi în
regiunea occidentală. Getul se linişteşte de îndată ce primește
prime
explicația
ția acestor aspecte. Aceasta și multe altele, învățând
Deceneu pe geți,
ți, prin știința sa, a strălucit în mijlocul lor ca o
adevărată minune.” (Getica; XI;69-70)
70)

Contribuţii monografice asupra Depresiunii Huşilor, Editura Lumen, Iaşi,
2008.
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Legenda viteazului rege get Dapix şi a fiice
sale Gebila

Nicoleta BACIU
De treci şi astăzi prin câmpia dobrogeană, nu prea
departe între Dunăre şi mare, vei întâlni un sat - Gura
Dobrogei.
e spune că sub dealul de lângă sat este o peşteră adâncă,
plină de oseminte. În faţa peşterii se află o piatră. Pe
piatra asta a stat odată Gebeides şi a cântat cântecul său
pentru viteazul Dapix şi fiica lui, Gebila.
Povestea începe demult, pe vremea când băteau pământul nişte
ostaşi dintr-oo cetate din asfinţit, numită Roma, care râvnea să
stăpânească întreaga lume. Se povesteşte că după o iarnă grea
pământul începuse să se zbicească şi dealurile blânde ale
Dobrogei
obrogei să se înveşmântate cu verdeaţă. Pe apa largă a
Dunării, desprinsă din zalele de gheaţă, treceau corăbii către
mare. Se auzeau de pretutindeni glasuri de oameni, ţipete de
copii şi nechezat de cai. Flăcăii cu capetele goale, călări pe
armăsari mărunţi goneau de-a lungul şi de-aa latul ţării să
să-şi
dezmorţească trupurile mlădioase după frigul iernii. Unii îşi
încercau puterea spărgând cu buzdugane ghintuite bulgări mari
de piatră. Alţii trăgeau cu arcul în ţinte aşezate pe câmp. Iar
fetele urcate pe ziduri
uri priveau la ei, râdeau, băteau din palme.
De nu s-ar
ar fi găsit tocmai în ziua aceea în cetate nişte soli, care
veniseră din partea oştirilor din soare-apune
apune şi a căpeteniei lor
preavestitul Crassus, regele Dapix s-ar
ar fi grăbit de bună seamă
şi el în mijlocul
ocul flăcăilor. Pe ziduri, alături de celelalte fete de
căpetenii din cetate, era şi fiica regelui, Gebila. Cu părul
lunecând pe tâmple în văluri negre, cu ochii verzi, scânteietori
ca apa mării, cu obrajii rumeni, Gebila părea ea însăşi o floarei.
Atât se veselea Gebila de iscuţimea flăcăului şi astfel o privea
Gebeides pe fata regelui, că şi-un
un străin de loc ar fi înţeles că
acei doi tineri se îndrăgesc şi că nu va trece mult şi vor fi soţi.
Într-adevăr,
adevăr, Gebeides trebuia să facă nunta cu fata în noaptea
cea
ea dintâi cu lună plină de la începutul verii. Îl alesese Gebila
pe Gebeides să-ii fie mire nu numai pentru că era fecior de
tarabostes, ci pentru că era el însuşi un viteaz şi un războinic
neînfricat. Şi mai avea flăcăul încă un dar. Ştia să cânte. Acum
venise însă, solia aceea din soare-apune.
apune. În sala de ospeţe se
adunaseră la sfat marele preot, căpeteniile de oaste şi Dapix.
Dapix, ce era rege în vremea aceea peste geţi, era un om nu
prea înalt de stat, însă voinic peste măsură. Avea barba
încărunţită darr nu erau flăcăi mai sprinteni decât el. De data
asta Dapix era în faţa celor doi soli. Sta aşezat pe un tron de
piatră cenuşie, cu mâna sprijinită de paloşul lui lat, privind cu
luare-aminte
aminte pe cei veniţi. Unul dintre aceştia luă cel dintâi
cuvântul şi rosti gros:

S
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- Tu, Dapix, rege barbar de lângă mare, primeşti poruncă de la
slăvitul Crassus să părăseşti cetatea şi să te tragi spre munte,
lăsând însă aici averea, tot poporul, curtenii şi pe copila ta. Pe
Gebila vrea Crassus să ţi-oo căsătorească cu vreunul din ostaşii
săi, ca încuscrindu-te
te cu noi, să nu te mai răscoli la luptă
împotriva noastră niciodată! Oştirile lui Crassus sunt dincolo de
Dunăre, pe ţărm, aşteaptă doar un semn. De nu te vei supune de
bună voie, noi tot o să te biruim şi atunci te vom închide
în
într-o
cuşcă de fier. Te vom lega cu barba de zăbrele şi târât de catâri
te vom purta pe uliţe. Supune-te,
Supune
deci, Dapix!
Dapix se ridică, întinse mâna stângă către soli şi vorba lui sună
mai tare decât tunetul izbit din cer:
- Prin voi trimit şi eu răspuns
spuns lui Crassus al vostru ca
ameninţarea lui e ca o bute goală. De vrea pământurile gete, de
ne vrea robi, de vrea cetatea mea să vină să le ia. Spuneţi-i
Spuneţi dar
aceluia ce v-aa trimis la noi, că liberi suntem, şi liberi vom trăi,
chiar de ar fi Crassus de zece
ece ori mai tare decât este!
În acest timp, Crassus trecuse şi apa Dunării pe plute. Făcuse
tabără pe ţărm şi acolo îşi întâmpinase solii. Aflând primirea ce
le-o
o făcuse Dapix, ce nu vroia să se supună puterii oştilor
străine şi nici să dea pe fata sa Gebila,
Gebi chezaşe, puse să se
ridice un altar zeului Marte, al războiului. Jură că o să-l
să lege pe
Dalpix de un car, şi aşa o să-ll târască prin toată ţara. Şi pe
Gebila o va face sclavă, dănţuitoare
are pentru dânsul la petreceri.
Dapix află de planurile pe care şi lee făcuse Crassus. Şi nu stătu
nici el pe gânduri. Flăcăi călări fură trimişi în cele patru zări, ca
să răscoale ţara. Şi steagul său cu cap de lup şi coada ca de
şarpe urla în vânt, în tropotul sălbatic al cailor, chema pe geţi la
bătălie. Oştenii sorbeau întâi cu toţii, după datină, apă din
Dunărea
cea
sfântă,
apoi
plecau
la
luptă.
În miazăzi se aprinsese ţara. Cerul ardea cu vâlvătaie. Pe unde
trecea Crassus ardea întreg pământul. Din spatele lor luptau cu
deznădejde femei, copii, bătrâni. Pe aceia care îi
î puteau prinde,
duşmanii îi legau robi. Geţii luptau pe viaţă şi pe moarte.
Numai că zi de zi păreau că sunt mai mulţi duşmani. Tot mai
puţini rămâneau geţii. Nu mai aveau merinde, nu mai aveau
nici arme, nici leacuri pentru cei răniţi. Şi pe deasupra preotul
pre
cel mare, acela care-ll chemase pe Zalmoxis în ajutor, căzuse
doborât de o săgeată.
- Ce hotărâm să facem? întrebase Dapix într
într-o noapte la sfatul
celor care mai erau în viaţă în cetate.
într
- Ne vom lupta până la moarte! rostiseră cu toţii într-un
glas. Aşa trecu şi vara cea fierbinte, veni şi toamna, apoi iarna
Sosise iarăşi primăvara. Vântul bătea încetinel prin sălcii. Şi
iarba înverzise pe coline. Aceia care îşi încercaseră puterea cu
ghioaga sau cu arcul, în zilele de odinioară, nu mai erau pe
lume. Pe zidurile înnegrite ale cetăţii nu mai erau acuma decât
doi luptători. Unul se numea Dapix, celălalt Gebeides, dar nu
predau cetatea şi încă se luptau. Numai că iată, într-un
într
amurg,
pe o ploaie, la zidul dinspre miazănoapte al cetăţii se arată un
om cu o pânză albă în vârful unui băţ. Acesta făcea semn că
vrea să urce sus. Dapix lăsă pe ziduri burduful cu o frânghie şi
îl ridică. Credea că e vreun, sol! Bărbatul ce venise era un om
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înalt, spânatic şi cu priviri piezişe. Se înfăţişă la rege, îi căzu în
genunchi şi începu să-i spună:
- Stăpâne, eu sunt un mare preot al geţilor. Mă cheamă Licegeu
şi am trăit până acum în munte. În vis mi-a apărut Zalmoxis şi
m-a învăţat să vin la tine şi să te ajut! Zeul te îndeamnă să
trimiţi la miezul nopţii pe oşteanul cel mai vrednic pe care îl ai,
ca să răscoale geţii din triburile de dincolo de munţi, ce nu au
aflat încă vestea că tu te lupţi. Când va ieşi oşteanul pe poartă,
au să intre în locul lui duhurile bune. Şi tu vei birui pe urmă
oastea duşmană pe care o cârmuieşte Crassus.
- Atuncea fie, hotărâse Dapix. Să plece Gebeides; rămân doar
eu să apăr cetatea.
- Cum? Numai este nimeni în cetate afară de voi doi? rostise
Licegeu, făcând o faţă lungă. Voi doi vă mai luptaţi cu oastea
lui Crassus?
-Doi geţi, atâţia suntem, râsese bravul Dapix spre Licegeu. Noi
singuri alergam pe ziduri de colo până colo. Dar ce mai vorbă
lungă, să se deschidă poarta la miezul nopţii şi Gebeides poate
să plece. Să încaleci, Gebeides, pe calul meu cel negru, cel mai
sprinten.
S-au strâns în braţe încă o dată, ca pentru o despărţire lungă, cei
doi viteji. A încălecat flăcăul pe calul cel mai sprinten. Şi
Licegeu a deschis poarta, care era spre miazăzi. Calul a năvălit
în întunericul adânc şi fără stele. A făcut numai câţiva paşi. În
calea lui fuseseră înfipte în pământ, cu vârfurile în sus, frânturi
de paloşe şi capete de lăncii. A căzut calul şi Gebeides a simţit
cum ştreanguri groase îi împresoară trupul de mâini şi de
picioare.
- Trădare! a apucat să strige Gebeides.
Şi falsul preot şi-a aruncat mantia din spinare, a luat în mâini o
lance de la oştenii duşmani ce pătrundeau cu grabă prin porţile
deschise şi s-a repezit la Dapix. Dar numai cu o lovitură de
paloş Dapix l-a prăvălit cu capul în ţărână pe vânzător. S-a
avântat pe prima treaptă a scării înguste, care ducea spre
mijlocul cetăţii, cu paloşul întins către duşmani. A început o
luptă cum nu se mai văzuse de când e lumea lume, de când pe
cer e soare, de când în mări sunt valuri şi de când bate vântul
prin stepa dobrogeană. Un om, un get, dar un viteaz, ce lupta
pentru ţară şi pentru libertate, având în mână un paloş, să
înfrunte fără teamă o oştire întreagă, cu arme măiestrite, cu
generali isteţi! Legenda povesteşte că s-au luptat pe treptele
acelea de piatră zile şi nopţi. Şi pentru fiecare treaptă ce-o
dobândeau năvălitorii, plăteau râuri de sânge. Scara aceea era
până sus plină de trupuri de războinici duşmani. Iar regele rănit,
însângerat, aproape de capătul puterilor, tot mai lupta. Când a
simţit că braţul nu vrea să-l mai slujească, s-a tras luptând în
turn. A luat în mână cupa de lut umplută cu otravă, pe care o
pregătise încă din timp şi a sorbit-o toată, cu sete. Cum a căzut
pe lespezi, au pătruns şi duşmanii în turlă. Şi se uitau încă la
dânsul cu teamă. În turlă s-a urcat şi Crassus cel înalt, cu coif
de aur, cu chipul de fier rece.
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- Acesta este Dapix? Să fie înfipt în ţeapă ! Apoi să mi-o
aduceţi pe fata lui, Gebila, din peştera unde se află! Vreau să
mi-o fac mireasă, râsese Crassus.
S-a făcut iar solie şi a plecat la peştera în care se aflau bătrânii,
bolnavii şi femeile şi au strigat de afară:
- Slăvitul nostru Crassus o cere de nevastă pe fata regelui. Dacă
ne-o daţi de bună voie, ceilalţi puteţi fi liberi ca să plecaţi
oriunde, după plac.
- Juraţi întâi, venise cu răspunsul din peşteră un bătrân, că vă
veţi ţine cuvântul. Altminteri nu dăm fata. Noi avem încă arme.
În peştera aceasta voi nu puteţi pătrunde.
- Jurăm pe zeii noştri cei puternici, le răspunsese de afară solia.
- Aduceţi dară o sută şi unu cai, aşa cum se cuvine la nunta unei
fiice de rege get, mai adăugise bătrânul. Să încalece pe ei
mireasa şi cele o sută de fecioare ce o însoţesc.
S-au trimis caii. Fecioarele, în frunte cu Gebila, în văluri albe,
au ieşit în şir lung din peşteră. Cum au ieşit s-au repezit pe cai.
Au mers de-a dreptul către tabăra duşmană.
Fecioarele au dat într-o clipă vălurile lor albe la o parte. Şi de
sub ele au scos în grabă paloşe late, lucii şi tăioase. Din zborul
cailor s-au năpustit spre cortul căpeteniei duşmane şi Gebila a
rostit: „Aceasta este nunta, preaslăvite Crassus, pe care vreau so fac cu tine”.
Nu mică a fost paguba duşmanilor în ceasurile acelea. Pe urmă
ele s-au retras spre Dunărea măreaţă, liniştită. Acolo s-au
azvârlit în fluviul sfânt, ce duce pe viteji în casa lui Zalmoxis.
De ciudă, căpetenia duşmană a dat poruncă să se zidească
peştera la gură, să se răstoarne asupra geţilor închişi acolo un
munte de ţărână, să nu se mai cunoască nici urma întâmplării.
Şi să se pârjolească încă o dată ţara getă.
Târziu, cu ani în urmă, după această întâmplare, venea pe
ţărmul mării, precum se povesteşte, un om, un biet bătrân. Era
un orb, un cântăreţ din alăută. Venea grăbit şi nu întreba pe
nimeni pe unde este calea, căci paşii îl duceau singuri spre
locurile prin care vieţuise odinioară. A coborât pe drumuri, tot
mai în jos, până a ajuns în locurile acelea unde fusese o dată
cetatea de piatră sură a lui Dapix. A sărutat pământul
strămoşesc şi l-a stropit cu lacrimi din ochii stinşi. S-a aşezat
apoi între cetate şi locul unde fuseseră îngropaţi de vii toţi geţii
liberi. S-a aşezat pe o piatră şi a început să cânte.
- Cine eşti tu? l-au întrebat stăpânii noi ai locurilor gete.
- Sunt Gebeides! a zis cântăreţul. Am căzut rob pe când eram
flăcău. Duşmanii mi-au scos ochii, zicând că păsările oarbe au
viersul mai frumos. M-au făcut cântăreţ la ospeţele lor. Nu am
trăit decât cu gândul să mă întorc odată, să mai sărut ţarina
strămoşească, să cânt aici până la cea din urmă clipă pe Dapix
cel viteaz, pe fiica lui Gebila, pe draga mea.
Şi Gebeides a început să cânte. Glasul şi-l însoţea cu alăuta.
Oamenii-l ascultau, plângeau fierbinte dar învăţau cum trebuie
să lupte aceia cărora le este dragă libertatea.
A stat acolo până la ultima suflare. De treci şi astăzi prin
câmpia ce se întinde între Dunăre şi mare poţi să mai vezi
piatra aceea unde a stat Gebeides şi a cântat cântecul lui pentru
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viteazul Dapix şi fiica lui, Gebila ! Sursă: Alexandru Mitru - Locuri şi
Legende - În ţara legendelor - Ed. pentru Turism - Bucureşti

Carpii – inamici aprigi
igi ai Romei timp de
300 de ani
Arheolog Valentin ROMAN
Numele neamului dacic al carpilor este legat de cel al
Munților Carpați.

P

rimul autor antic care îi menționează
ționează este Ephoros
(secolul al IV-lea î.Hr., Fragmentarium,, 158, 78), într-o
într
știre preluată de Pseudo-Skymnos
Skymnos (secolul al II
II-lea î.Hr.,
Periegesis,, V, 841, 844): „Primii locuitori de lângă Istru sunt
carpizii, după care urmează sciții
ții plugari”. Prezența carpilor în
Podișul
șul Moldovei și zona subcarpatică este clară, fiind atestată
de o serie
erie de situri arheologice, precum cel de la Poiana
Dulcești,
ști, Poienești, Pădureni sau Vârteșcoi, aproximativ 30 de
locuințe
țe carpice fiind cercetate în zonele amintite. În scrierile
autorilor greci întâlnim uneori forma karpodakai atunci când se
face referire la carpi.
Gh. Bichir, citat de Ion Ioniță
ță în volumul „Din istoria și
civilizația
ția dacilor liberi”, opinează că neamul carpilor a locuit
inițial
țial în zona Carpaților Răsăriteni, zona de la vest de Siret,
cuprinsă între râurile Putna sau Trotușș la sud și râu
râul Moldova la
nord. Zona lor de influență s-aa extins treptat în secolele II – III
d.Hr., astfel că aceștia
știa controlau întreaga zonă de la est de
Carpați.
Totuși,
și, o delimitare clară a ariei de răspândire a carpilor în
raport cu celelalte populații dacice libere
re este destul de dificil
de făcut, în contextul în care cultura materială a tuturor dacilor
liberi era una relativ uniformă. În partea de sud--est a Moldovei
și Basarabiei, carpii s-au
au răspândit până la limesul roman și
până la zonele ocupate de sarmați

Ioniță,
ță, M. Ignat, V. Ursachi, V. Căpitanu și I. Mitrea. Pe
parcursul cercetărilor efectuate de ace
aceștia au fost identificate
numeroase așezări
șezări și necropole în Moldova subcarpatică,
Podișul
șul Moldovei și în Basarabia, care pot fi atribuite culturii
carpice: Vârteșcoiu,
școiu, Poienești (Vaslui), Moldoveni, Văleni,
Poiana-Dulcești,
ști, Butnărești (Neamț), Gălănești, Căbești,
Milești,
ști, Ștefan cel Mare (Bacău), Scheia, Suceava, Vorniceni
Vornicenii
Mari, Podeni, Liteni, Zvorâștea
ștea (Suceava), Stânca, Cucorani
(Botoșani),
șani), Băiceni (Iași), Mărcăuți, Cosăuți, Nova-Troickoe,
Nova
Bocaci, Soldănești,
ști, Prăjila, Cotești, Zărnești, Sărata Nouă,
Catargi, Trifăneștii
știi Noi, Bălăbăneşti, Tyras, Orlovka
(Republica Moldova).
a). Concluziile specialiștilor
speciali
semnalează o
mare densitate și o răspândire omogenă în teritoriu, numai în
nordul Moldovei (judeţele Suceava și Botoșani) fiind
identificate 75 de stațiuni carpice.
În ce privește
ște organizarea socială, cercetătorii români au sstabilit
că populația
ția carpică era organizată clar pe pături sociale. În
urma analizei tehnicilor de înhumare, necropolele cercetate au
relevat că populația
ția foarte înstărită reprezintă 3,89% (liderii
comunității),
ții), populația înstărită 20,78%, oamenii din clas
clasa
medie 27,28%, iar cei săraci 48,05%, aproape jumătate din
numărul locuitorilor. Ca formă de organizare vorbim de obștea
ob
teritorială, o formă evoluată a organizării gentilice. Un anumit
tip de organizare politică și militară este confirmat și de
descoperirea
rea unor elemente materiale specifice unei anumite
pături sociale, precum un tezaur de vase din argint (Muncelul
de Sus), piese de harnașament
șament din bronz (Săbăoani) sau
fragmente de țesătură cu fire de aur descoperite într
într-o urnă
funerară găsită la Pădureni.
lea d.Hr., prezența
prezen carpilor
În prima jumătate a secolului al III-lea
este atestată și în Muntenia, lucru demonstrat în timpul
cercetărilor efectuate de arheologi la Zore
Zorești, Valea Teancului,
Gura Niscovului, Izvoru Dulce sau Bălteni. Prin urmare, cel
puțin zona de nord-est
est a Munteniei intră sub influența
influen culturii
materiale carpice. În această zonă, mai exact în aria SarangaSaranga
Pietroasele, ar fi putut fi localizat Castellum Carporum de care
vorbește
ște inscripția (stela funerară) de la Intercisa (Dunapentele)
și cetatea menționată
ționată de Zosimos (I, 20).

scoperirile arheologice arată că neamul carpilor a dezvoltat o
Descoperirile
cultură materială specifică civilizației
ției dacice în ansamblul ei.
Sedentarismul lor este confirmat de faptul că practicau intens
agricultura, olăritul și prelucrau metalele, după cum relevă
cercetările, printre altele, de la Bornișș și Săbăoani. În ce
priveşte partea de creație
ție materială, în special în cazul vaselor
ceramice, se poate observa o anumită influență
ță sarmatică, mai
ales prin prezența
ța motivelor zoomorfe pe toartele acestora. De
la carpi ne-au
au rămas obiecte ceramice, piese din metal, în
special catarame, chei și fibule, dar și tezaure monetare,
probabil parte din subsidiile primite de la romani.
Practicarea agriculturii este atestată de un număr însemnat de
obiecte specifice descoperite înn siturile carpice, precum
brăzdare și cuțite de plug, seceri și coase, toate lucrate din fier,
râșnițe,
șnițe, boabe de grâu și tulpini de cânepă, iar păstoritul este
confirmat de numeroasele oase animale găsite de arheologi în
vetrele locuite. Dintre cercetătorii
ii români care au studiat
civilizația
ția carpică îi putem aminti pe R. Vulpe, Gh. Bichir, I.
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În prima jumătate a secolului al II-lea
lea d.Hr. carpii încep să
reprezinte o forță
ță importantă în zonă şi atacurile organizate
împotriva Imperiului Roman, singuri sau în alianță
alian cu sarmații
sau goții, sunt de o forță rar
ar întâlnită, mai ales pe vremea
împăratului Filip Arabul, după cum apreciază Ion Ioniță.
Ioni Multe
tezaure conținând
ținând monede romane stau mărturie a faptului că
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Imperiul plătea sume importante carpilor pentru a-și
a asigura
liniștea din partea acestora. Putem enumera,
mera, printre altele,
tezaurele descoperite în zona de confluență
ță a Siretului cu
Moldova (care datează din vremea lui Marcus Aurelius și
Commodus) și cele găsite pe Valea Bistriței (cunoscute odată
cu domnia lui Antoninus Pius).
Izvoarele istorice atestă căă acest neam dacic, carpii, au
reprezentat multă vreme „motorul” alianțelor
țelor anti
anti-romane din
zonă. Strategia militară a carpilor nu a fost doar una ofensivă,
împotriva romanilor, ci și una defensivă, după cum arată, de
pildă, valul Stoicani – Ploscuţeni ridicat din inițiativa
țiativa acestora,
pentru a reprezenta o piedică în calea avansării legiunilor
imperiale.
În secolele III – IV d.Hr., carpii, singuri sau împreună cu alia
aliații
lor, au continuat să fie un adevărat pericol pentru romani. După
înfrângerile suferite de frații
ții lor costoboci, carpii nu erau doar
cei mai puternici dintre dacii liberi, ci și unii dintre cei mai
periculoși
și dușmani ai Imperiului Roman la Dunărea de Jos
(Iordanes, Getica, XVI, 91). Expediții
ții militare de anvergură
mai mică sau mai mare, organizate
izate de carpi sunt confirmate de
izvoarele latine în anii 214, 238, 245 – 247, 272, 295 – 297,
302, 303, 306 – 311 şi 315 – 318, ultima având loc, potrivit lui
Zosimos, în anul 381 (Zosimos, IV, 34), când atacurile lor sunt
stopate cu greu de împăratul Theodosius I.
Este important de precizat că, după retragerea administra
administrației
romane din provincia Dacia romană, o parte dintre carpi a
pătruns pe teritoriul acestei provincii, după cum ss-a
concluzionat în urma cercetărilor efectuate la Stolniceni
(Râmnicu Vâlcea) și Sopteriu (Bistrița-Năsăud),
Năsăud), element care a
reprezentat o infuzie proaspătă de sânge dac în fosta de acum
provincie romană.

O scurtă geografie a Țărilor Dacice scrisă
de Macarie tipograful în secolul XVI
(1526-1528)
Jurn. Daniel ROXIN - Bucureşti
Nota introductivă: Faptul
tul că la începutul secolului al XVI
XVI-lea,
după domniile lui Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș și înainte de
domnia lui Mihai Viteazul, un egumen român, tipograf, face o
descriere a “Țărilor
Țărilor Dacice”, este o dovadă limpede a
conștiinței
științei continuității dacice în Evul Mediu românesc…
MACARIE: „Aceasta
Aceasta e tălmăcirea egumenului Hilandarului,
nevrednicul
cul Macarie, cel din urmă dintre ieromonahi, despre
țările dacice și despre hotarele lor.
Dacia prima: hotarul din părțile
țile de miazănoapte ajunge până
la Rusia Mică și până la Hațeg; iar hotarul dinspre apus, până
la râul Tisa, care coboară din țările numitee Ghermania, care
este Ungaria; hotarul dinspre miazăzi, marele și slăvitul râu
Dunărea, care coboară de la râul Tisa spre Marea Neagră,
până la Nistru; hotarul dinspre părțile
țile de răsărit, Nistrul, râu
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mare, al cărui curs desparte Tataria și Dacia, care este țara
Muldovlahia și Ungrovlahia, care și Muntenia se cheamă.
Iar hotarul Misiei de Sus: dinspre apus, Dalmația,
Dalma
până la
Marea de Apus, acum se numește
nume
Skenderia și țara
Cernoevicilor, până la însăși
și Sava, râu mare, și până la
Siracuza, care este Dubrovnicul;
icul; dinspre miazăzi, Machidonia,
care este și se numește acum Serez; dinspre răsărit, Trachia,
care este Drenopole, până la Dunăre, râu mare; iar hotarul
dinspre miazănoapte, marele râu Sava și de asemenea
Dunărea, cum s-a spus și mai înainte, și până la Ghermania,
care este Ungaria.
Iar cea numită Dacia Mediteranea, acum este Hațegul
Ha
și
Ardealul și Muncaciul, se întinde până la râul Tisa, asemenea
nume primindu-le
le acum, iar Mediteranea este numită după
socotelile geografilor, însă și marginea ei se cheamă
cheam acum
Mehadia, după cea dintâi denumire a geografilor, întinzânduîntinzându
se până la râul Olt.”
Sursa: Damaschin Mioc, Date noi cu privire la Macarie
tipograful, în Studii. Revistă de Istorie,
Istorie nr. 2 din 1963, anul
XVI,
București
(pe
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro)
via
http://tiparituriromanesti.wordpress.com/2014/12/02/o
2/02/o-scurta-geografie-atarilor-dacice-scrisa-de-macarie-tipograful-1526
1526-1528/

De câte dovezi au nevoie istoricii noștri
no
pentru a recunoaște
continuitatea dacică? Probele arată nu numai că străinii vedeau
țările române din Evul Mediu ca pe Țări Dacice, dar și faptul că
strămoșii
șii noștri erau conștienți de originea lor geto-dacică.
geto
Să ne amintim că Mihai Viteazul era numit Malus Dacus, Iancu
de Hunedoara – Ioan Getul, Horea – Horea Rex Daciae, sau că
Tudor Vladimirescu se considera dac, iar Mihai Eminescu
dorea ca totul să fie dacizat în această țară!…

Arta războiului în timpul lui Vlad Țepes:
tactica pământului pârjolit și a fântânilor
otrăvite
Andrei POGACIAS
Tactica valahilor era influențată,
influen
bineînțeles, de
relief și de efective. Cavaleria grea lupta în general aproape
de voievod, în centru, pe când cavaleria u
ușoară ataca
flancurile sau spatele inamicului, potopindu-l
potopindu cu săgeți.

A

rta războiului era învățată
țată de la curțile boierești și de lla
curtea domnească, unde fiii de boieri erau trimiși
trimi să
învețe
țe să lupte, dar unde erau și ostatici de lux, pentru a
preveni rebeliuni boierești.
ști. Este posibil ca manuale de artă
militară occidentală să fi circulat și la est și sud de Carpați,
aduse prin comerțț sau cadou din partea emisarilor străini.
Sursele contemporane menționează
ționează nu doar talentul valahilor
de a duce o luptă de gherilă foarte reușită,
reu
dar și că știau săpa
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tuneluri pentru asediu și să pună mine pentru a dărâma ziduri și
turnuri. Nu trebuie uitat faptul că Țepeș învățase militărie atât
de la otomani, cât și de la transilvăneni, unguri și moldoveni,
iar boierimea cu rol militar cunoștea
ștea foarte bine cum luptau
inamicii lor, fie că erau turci, tătari, unguri, moldoveni.
Este de asemenea logic de presupus că Valahia avea un sistem
de semnalizare în jurul granițelor
țelor sale. Focul și fumul puteau
anunța
ța o invazie din orice parte, laolaltă cu dangătul clopotelor
bisericilor, pe lângă coloanele de fum ale satelor jefuite și
distruse de inamic. Nu existau
tau multe locuri de trecere a Dunării
sau a munților,
ților, iar drumurile erau foarte puține, deci direcțiile
de înaintare ale inamicului erau de obicei aceleași.
acelea Se știa că
valahii nu vor ataca o armată invadatoare în plin câmp, unde ar
fi fost depășiți numeric.. Inamicul era lăsat să avanseze, în timp
ce în fața
ța lui era aplicată tactica pământului pârjolit – populația
se retrăgea, satele erau incendiate, la fel și câmpurile – mai ales
pentru a crea o perdea de fum care să obtureze vederea, dar și
să-l facă pe inamic să treacă printr-oo zonă fierbinte, unde era
nevoit ori să se oprească, ori să respire mult fum. Astfel, era
măcar încetinit, iar trupele plecate în recunoaștere
ștere sau după jaf
erau spulberate una după alta.
vre de animale,
Pe câmpurile arzând mai erau lăsate și cadavre
pentru a se asigura că mirosul va fi unul care să--i izbească și pe
cei mai temerari. Celebra otrăvire a fântânilor sau a râurilor se
făcea pur și simplu aruncând un hoit de animal înăuntru – în
cazul otomanilor, un porc era varianta optimă. Cavaleria ușoară
u
efectua raiduri neîncetate pe flancuri și în spate, zi și noapte,
provocând pierderi uneori însemnate. Bătălia finală avea loc de
obicei într-un
un loc ales de valahi, ori prin surprindere, ori unde
inamicul nu putea să se desfășoare.
Toate
ate aceste elemente duceau în final ori la o victorie in
extremis, ori la amânarea invaziei otomane cu încă un an
an-doi.
Oricât de viteji și de iscusiți ar fi fost strămoșii noștri în a se
lupta, dezbinarea internă, situația
ția economică și diferența
enormă de efective înclinau în final balanța
ța spre otomani, carecare
și puteau înlocui pierderile aproape instant, de la un an la altul.

Lenin - confiscarea unei revolu
revoluții
Trenul lui Lenin
Pe 16 aprilie 1917, un tren special (sigilat) de la
Zurich/Elveția, care transporta treizeci și doi de pasageri,
oprește într-una din stațiile
țiile din Sankt Petersburg, la
capătul unui drum de opt zile.
asagerii trenului ajungeau, cu întârziere, la o revolu
revoluție
care se declanșase,
șase, și se și încheiase, fără ei, in urma
revoltelor din capitala imperială din februarie 1917.
Unul dintre acești pasageri - Vladimir Ilici Ulianov (Lenin) - va
prelua rapid controlul asupra evenimentelor. Până la finalul
anului, el va crea ceea ce va numi Uniunea Republicilor
Socialiste Sovietice (URSS), înlăturând de la putere primul
guvernul rus ales democratic, prin puci militar.
Sfârșitul călătoriei sale spre Rusia, înn aprilie 1917, va marca
începutul unor evenimente de proporții,
ții, ce vor remodela lumea,
în contextul Primul Război Mondial(**) ce urma sa
s se încheie

P

15

in 1918, sub auspicii nefaste pentru aproape toți
to combatanții
săi.
Reflectând asupra acestor evenimente, câțiva
câ
ani mai târziu,
Winston Churchill îl va compara pe Ulianov (Lenin) cu un
„bacil de ciuma", introdus într-un
un corp, exact în momentu
momentul în
care putea da lovitura de gratie.
"Trenul
Trenul a injectat bacilul seara târziu, când a ajuns la Sankt
Petersburg unde Lenin a fost întâmpinat cu entuziasm de
suporterii săi" -Ted
Ted Widmer, newyorker, April 20, 2017,
LENIN AJUNGE IN RUSIA CÂND...
1. Revoluția rusa, numita și „Revoluția din Februarie” 1917, se
încheie.
2.Țarul Nicolae al II-lea
lea (Nikolai Alexandrovici Romanov,
ultimul împărat al Rusiei) abdicase, la 15 martie 1917.
3. Marele Duce Mihail, fratele lui Nicolae al II
II-lea, refuzase, a
doua zi, să preia tronul
4. Este instituit un Guvern provizoriu, rezultat al alianței
alian dintre
liberali și socialiști, care intenționează sa inițieze reforme
politice, să aducă la putere un executiv, și o Adunare
Constituțională,
țională, alese în mod democratic.
5. Lucrurile fiind
d rezolvate pana in acest punct, singura
problema pe plan intern, era acum, pentru bolșevici,
bol
cum sa
preia puterea.
6. Pe plan extern, pentru Germania, care declarase război
Imperiului țarist, finalizarea revoluției din februarie nu era
deloc convenabila. Nemții
ții aveau nevoie de o noua diversiune,
care sa destabilizeze armata rusa și sa o tină ocupată in Rusia,
angrenata in conflicte interne, slăbindu-i
slăbindu astfel implicarea in
război și concentrarea de forte pe front. (***)
7. In acest context, in aprilie 1917,, când aceste evenimente (1
(14) erau deja consumate, Lenin, trimis de germani, se urcă întrîntr
un tren sigilat, cu destinația
ția Sankt Petersburg, Rusia
PUCIUL MILITAR, SAU REVOLUȚIA
REVOLU
BOLȘEVICA DIN
OCTOMBRIE
Imediat a doua zi, Vladimir Ilici Ulianov - respectiv Lenin, își
începe "misiunea" de bolșevizare,
șevizare, vorbind și scriind într
într-un
ritm frenetic, fără compromisuri, făcând propaganda și
promovând viziunea sa bolșevică.
Guvernul provizoriu Kerenski, instituit in martie 1917, având
in vedere schimbări democratice pe o bază legală, planifica
alegeri generale in luna noiembrie 1917, pentru desemnarea
membrilor Adunării Constituante, aceasta urmând să
întocmească noua constituție
ție a Republicii Ruse.
Primele alegeri libere din istoria Rusiei sunt câștigate
câ
de
socialiștii revoluționari,
ționari, cu 380 de locuri. Bolșevicii obțin 168,
pierzând alegerile.
La alegeri au luat parte 14.700.000 de alegători.
Tânăra democrație
ție rusă va fi înlocuită, prin forță, de către
bolșevici
șevici (in așa zisa "Revoluție din Octombrie"), care nu a fost
altceva decât un puci militar.
Bolșevicii
șevicii nu au respectat rezultatul alegerilor. Pe pe 5/18
ianuarie 1918, sub conducerea lui Lenin, dizolva cu forța
for
Adunarea Constituțională.
Acest act scindează Rusia, provocând un lung război civil, intre
bolșevici, pe de o parte și adversarii lor socialiști, menșevici și
țariști ("rușii albi"), pe de altă parte.
REVOLUȚIA
ȚIA DIN FEBRUARIE 2017 - ABDICAREA
ȚARULUI
"Revoluția
ția din februarie" 1917, a fost rezultatul insatisfacției
provocate de modul în care țarul conducea țara cat
ca și de
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implicarea Rusiei în luptele Primului Război Mondial. În prima
jumătate a lunii februarie, proasta aprovizionare a capitalei
provoacă revolte în Petrograd.
Pe 18 februarie (stil vechi) Uzinele Putilov intră in grevă. Se
deschide focul asupra greviștilor
știlor și unele magazine se închid.
Pe 23 februarie (stil vechi, 8 martie stil nou), o serie de întruniri
și demonstrații dedicate Zilei Internaționale a Femeii, se
transformă, treptat, în proteste cu caracter economic și politic,
care continuă în următoarele zile.
Un batalion de soldați
ți este trimis să reprime revolta. Unii
dezertează, iar alții
ții își împușcă ofițerii, alăturându
alăturându-se
protestatarilor.
Pe acest fundal, la 15 martie 1917, Nicolae al II
II-lea, aflat la
Pskov, abdică (printr-o telegramă), lăsând Rusia, pentru prima
dată în 300 de ani, fără țar.
In urma abdicării, revoluția
ția din capitala se încheie.
In esență,
ță, Revoluția din februarie a reprezentat un transfer de
putere, în mare parte lipsit de vărsare de sânge. Regimul
instituit, după abdicare, a fost o alianță
ță dintre liberali și
socialiști.
Guvernul provizoriu, care l-a înlocuit pe țar, este condus inițial
de aristocratul liberal, Prințul
țul Gheorghi Evghenievici Lvov,
apoi de socialistul Alexandr Kerenski. Alegand sa men
mențină
Rusia angrenata în luptele Primul Război Mondial, Kerenski nu
va reuși să facă față problemelor din interior.
Guvernul provizoriu conduce Rusia o scurtă perioadă, dar
puterea lui a fost limitată de autoritatea crescândă a Sovietului
din Petrograd.
Presiunile dinspre dreapta, precum
um cele din spatele Afacerii
Kornilov, și dinspre stânga, (în mare parte generate de
bolșevici),
șevici), pun guvernul sub presiune. Deși socialiștii vor
câștiga
știga alegerile din noiembrie 1917, puciul militar al lui Lenin
(numit "Revoluția
ția din octombrie") ii va scoat
scoate de pe scena
politică, iar in Rusia se va instaura dictatura comunistă.
-----(*) The Germans smuggled Lenin into Russia like a “culture of typhoid”
(**) Războiul cel Mare, sau Războiul Națiunilor,
țiunilor, declanșat la 28 iulie 1914, care
antrenează, rând pe rând, toate națiunile lumii, capătă, după al-II
II-lea Război Mondial,
denumirea de Primul Război Mondial.
(***) Planul reușește,
șește, când Rusia, acum sub Lenin, ajunge la un armistițiu cu Puterile
Centrale la începutul lui decembrie 1917, retrăgându-se
se din război și lansând trupele
germane să se confrunte cu Aliații rămași pe frontul vestic.
surse: Oliver H. Radkey. Russia Goes to the Polls: The Election to the All
All-Russian
Constituent Assembly, 1917, Ithaca, Cornell University Press, 1989, ISBN 0-8014-2360-0
0
xxvi

Grigore Nandriș,
ș, un intelectual
bucovinean participant la adunările
*
generale ale Astrei (1930-1937)
(1930
Prof. drd. Daniela CURELEA
CURELEA,
Colegiul Tehnic ,,Cibinium
,,Cibinium” Sibiu

Prof. dr. Dragoș CURELEA,
Colegiul Tehnic Energetic Sibiu

Important
tant intelectual, filolog, scriitor, cercetător,
univiersitarul din Cernăuți
ți Grigore Nandriș, a fost invitat
în mai multe rânduri, de către Comitetul central al Astrei
din Sibiu și a participat, în calitatea sa de președinte al
Societății pentru Literatura și Cultura Poporului Român în
Bucovina, începând din 1929, în cadrul lucrărilor
adunărilor generale ale Asociațiunii
țiunii Transilvane.
rintre cei care au înaintat adrese de invitare

P

cercetătorului bucovinean Gr. Nandriș
Nandri îi menționăm

pe Vasile Goldiș și Iuliu
u Moldovan, președinții
pre

succesivi ai Astrei în decadele interbelice 1 . Profesorul
bucovinean Nandriș,
ș, a fost implicat și în demersuri de
pedagogie socială și educația adulților2. În fondul Asociațiunii,
cât și în memorialistica personalităților Astrei3s-au păstrat mai
multe epistole trimise și primite, dar și telegrame semnate de
către universitarulGr. Nandrișș și adresate conducerii instituției
cultural-naționale
ționale din Sibiu. Unele telegrame semnate de către
profesorul Nandrișș au fost adresate președinților un
unor comitete
locale de conducere a despărțămintelor
țămintelor ,,Asociațiunii”din
,,Asociațiunii
localitățile
țile Caransebeș, Deva, Brașov și Blaj4.
În studiul de față
ță pe care-l
care
supunen atenției
dumneavoastră vom face o expunere generală a participării
profesorului universitar Grigore Nandri
andriș la întrunirile generale
ale Astrei în decadele interbelice, dar și la activități pe care
acesta le-aa coordonat în calitate de președinte
pre
al Societății
pentru cultura și literatura română în Bucovina, începând din

*Prezentul studiu a fost susținut în 5 martie 2021, în
înSecțiunea a II-a Istorie la
Sesiunea științifică națională Alma Mater Sucevensis,, ediția
edi a XXI-a, organizată de către
Universitatea din Suceava, (5-6 martie 2021) -online,
online, în5 martie 2021, de la orele 14,00,
link-ul de conectare este: meet.google.meet.com/exk-zxvi-rbq,
meet.google.meet.com/exk
invitațiaparticipării:
https://google.com/lookup/d2xfzq7qmf?authuser-o&hs
o&hs-179
1 Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1944),
(1918
Sibiu,
EdituraAstrei, 1944, p. 48.
2Dimitrie Vatamaniuc, GrigoreNandriș,
ș, comentator al vieții politice
internaționale, înAnalele Bucovinei, anul IX, 1, 2002, p. 19
19-20.
3 Gheorghe Preda, Activitatea,,Astrei” în 25 ani de la Unire,
Unire p. 48.
4DumitruTomoni, Societate, Cultură și Politică: ,,Astra” în Banat (1896
(1896-1948),
Timișoara, Editura Învierea, 2009, p. 312.
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19291.În afara cercetărilor sale, a demersurilor desfășuratea la

Blaga, aflat și acesta la specializare în capitala Austriei4. Între

catedra de filologie din Cernăuți, a implicării în organizarea

1921-1922 s-a aflat și a activat în calitate de lector de Limba și

unor congrese științifice naționale, profesorul Gr. Nandriș a

Literatura română la Universitatea Jagelonă din Cracovia, unde

activat în conducerea Societății pentru Cultura și Literatura

a susținut o succesiune de cursuri. În cadrul acestei prestigioase

Română în Bucovina, organism cultural-naționale, care avea,

și de tradiție Universități din Polonia, în urma documentării, a

aceeași vârstă și amploare a demersurilor de pedagogie socială

sistematizării datelor, a sintetizării și ordonării lorși-a susținut

pe care le-a desfășurat în sensul menținerii și educației

doctoratul în anul 1922. Între 1923-1926 a urmat cursuri de

românilor bucovineni2.

specializare în București, Viena, Roma și Paris, pentru ca

Notăm câteva date biografice pentru a afla în mod

începând din toamna lui 1926 să ocupe o catedră universitară în

succint cine a fost Gr. Nandriș? Acesta a venit pe lume în

cadrul Universității din Cernăuți, unde a fost fixat în mod

localitatea Mahala din Bucovina aflată la aproximativ 15 km.

definitiv în 19295.

de Cernăuți, în același an, în care, filosoful Lucian Blaga se

Remarcăm că în contextul discuțiilor care s-au purat în

năștea în Lancrămul transilvănenan din apropierea Albei Iulia.

cea dea treia decadă a secolului al XX-lea, cu privire la o

Născut în 17 ianuarie 1895 în familia lui Dumitru și Maria

posibilă viitoare federalizare a asociațiilor, societăților și

Nandriș, născută Lazăr, viitorul cercetător și profesor Gr.

reuniunilor culturale în România Mare, universitarul din

Nandriș a fost al treilea copil din cei șapte ai susamintiților soți

Cernăuți Grigore Nandriș, a fost invitat al Astrei încă din anul

Nandriș. Anii de învățăturiă, viitorul erudit român, i-a început

1923 la adunările sale desfășurate în perioada mai sus

început la școala din localitatea bucovinenană Mahala, pentru

menționată. Ocazii cu care, cercetătorul bucovinean Gr.

ca apoi, să urmeze cursurile liceale în prestigiosul Gimnaziu

Nandriș, inițial în calitatea sa de membru al Societății culturale

Clasic-Modern din Cernăuți. Acolo a absolvit studiile liceale,

bucovinene, iar începând din 1920 ca președinte al acesteia, s-a

după care tânărul Nandriș, a trecut în România pentru a se

pronunțat frecvent pentru o unitate culturală românească în

înscrie și a urma cursurile universitare în Litere la Facultatea de

serviciul pedagogiei sociale și a educației adulților, însă,

profil din Universitatea București3.

constant, profesorul Nandriș, a menționat ca fiecare dintre

Menționăm că în contextul intrării României în Marele

marile asociațiile și societăți implicate în demersurile de

Război în a doua parte a lunii august anul 1916, studentul

pedagogie socială să-și păstreze propria autonomie de acțiune

Nandriș, a părăsit cursurile pentru a se înrola în armată în arma

și specificul lor local/regional, așa cum a fost cazul Ligii

infanterie. La sfârșitul Primului Război Mondial, în toamna

Culturale, Astrei, Societății pentru Cultura și Literatura

târzie a lui 1918, Gr. Nandriș și-a reluat studiile la aceeași

Poporului român în Bucovina, dar și a multor altora6.

specializare a Universității din capitala României Mari, unde și-

Privind proiectele sale de pedagogie socială, Astra a

a obținut în 1919, licența în filologie clasică și modernă, cu

urmărit încă din mandatul lui Andrei Bârseanu, o extindere

specializarea limbi slave. A urmat apoi o supraspecializare

teritorial-instituțională la nivelul întregii Românii Mari. S-a

universitară în Viena în domeniul filosofiei slave și

vizat prin această intenție, materializată în decadele III-IV ale

indoeuropene, unde, tânărul cercetător Gr. Nandriș la întâlnit la

secolului al XX-lea, atât constituirea unor Regionale ale Astrei

unele cursurila care a participat pe filosoful de mai târziu L.
1 Dimitrie Vatamaniuc, Grigore Nandriș, comentator al vieții politice
internaționale, p. 20, 22; Valer Moga, Adunările generale ale ,,Astrei” în perioada 19181930, în Apulum. Acta Musei Apulensis, anul XXXIII, 1996, p. 187, 189, 212. Vezi
informații mai detaliate despre familia Nandriș în: Ion Nandriș, Satul nostru Mahala din
Bucovina, Sibiu, Casa de Presă și Editură Tribuna, 2001.
2 Dimitrie Vatamaniuc, Grigore Nandriș, comentator al vieții politice
internaționale, p. 22-23; Octavian Voronca, O dată însemnată din viața românilor
bucovineni, în Dumitru Covalciuc (Coordonator), Țara Fagilor. Almanah cultural-literar
al românilor nord-bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc, XVI, 2007, Cernăuți-TârguMureș, 2007, p. 160.
3Dimitrie Vatamaniuc, Grigore Nandriș, comentator al vieții politice
internationale, p. 23;
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4Grigore Nandriș, Aspecte verbale în ,,Evangheliarul” de la Putna (secolele XIIIXIV), în Codrul Cosminului, anul I, 1924 [studiul apărut în anul 1925], Cernăuți, p. 177277; DimitrieVatamaniuc, Grigore Nandriș, comentator al vieții politice internaționale, p.
15-16.
5Anuarul Universității din Cernăuți pentru anii de studii 1926/1927-1927/1928,
Cernăuți, p. 183; Anuarul Universității din Cernăuți,,Regele Carol II”, pe anul de studii
1926-1937, Cernăuți, 1937, p. 96.
6Grigore Nandriș, Societatea pentru cultura și literatura română în Bucovina, în
Boabe de grâu, anul II, nr. 4, aprilie 1931, p. 187-192; Idem, Șaptezeci de ani de la
înființarea ,,Societății pentru cultura și literature poporului roman în Bucovina, (18621932), Cernăuți, TipografiaMitropolitulSilvestru, 1932, p. III-XII; Gheorghe Preda,
Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire, p. 48; Emil Satco; Alis Niculică, Enciclopedia
Bucovinei. Personalități, localități, societăți, presă, instituții, vol. II, G-O, Suceava,
Editura Karl A. Romstorfer, 2018, p. 650-651.
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și a unor despărțăminte în afara Transilvaniei, cât și

Pâclișanu au intrat în contact purtând discuții cu Grigore

colaborarea culturală cu societăți de profil din Vechiul Regat,

Nandriș. Leon Țopa și Constantin Loghin, reprezentanți ai

chiar fiind adusă constant în discuție o posibilă federalizare cu

societății culturale din Bucovina5.

Liga culturală condusă de către universitarul bucureștean

Într-un complicat și divers context intern manifestat în

Nicolae Iorga. În perioada interbelică, la adunările generale ale

plan economic, social, politic și cultural de politicianismul

Astrei au început a fi prezenți delegați ai Centralei Caselor

primei decade interbelice considerăm ca fiind semnificative

Naționale, Fundației Culturale Regale ,,Principele Carol”,Ligii

cuvintele rostite de către președintele Astrei, Vasile Goldiș,

culturale și ai Societății pentru Cultura și Literatura în

care, de altfel, după alegerea sa din 1923, petrecută în adunarea

Bucovina.Reținem, în sensul celor mai sus exprimnate și că

generală organizată în Timișoara (18-29 august 1923), a ocupat

președintele Astrei, profesorul A. Bârseanu, a participat în iulie

funcția de conducere a Astrei6.

1920 alături de reprezentanții Societății pentru Cultura și

,,[…] Banatul are să devină o regiune a Asociațiunii

Literatura Română în Bucovina la Congresul Ligii culturale

cu autonimia ei precizată în statute noi, tot astfel

care s-a desfășurat în acel an la Râmnicu Vâlcea1.În adunarea

Basarabia și Bucovina, mai apoi Muntenia, Moldova și

generală a Astrei desfășurată în Sighetul Marmației (28-29

Dobrogea. Flamura culturei și a solidarității românești

august 1921), președintele Astrei, profesorul A. Bârseanu, a

purtată de Astra trebuie să fâlfâie deasupra întregului

menționat în raportul pe care l-a citit în fața participanților la

pământ al României”7.

adunarea generală următoarele:

Ales președinte al Astrei la propunerea universitarului

,, […] cu puteri unite să cucerim și părțile ce trebuiesc

clujean Ioan Lupaș, V. Goldiș, în urma aclamțiilor primite din

cucerite încă pentru cultura românească, în Bucovina,

partea participanților a promis să apere și să susțină întotdeauna

2

în Basarabia și în orice altă parte a țării” .

în noua sa calitatea a sa, trei ample idei:

În aceeași direcție a extinderii Asociațiunii, remarcăm

... ideea națională, credința față de organizarea

că în1921 delegația de la Sibiu condusă de secretarul literar

monarhică a statului și față de Dinastie și credința

Ioan Georgescu,a participat la congresul Ligii culturale, pentru

religioasă, propovăduind pacea și buna înțelegere între

ca în1922, delegația ardelenilor condusă de același secretar

bisericile surori”8.

literar al Astrei,a fost invitată în localitatea Curtea de Argeș în

Fidelă crezului său, dar mai ales scopului pe care și l-a

cadrul Congresului cultural anual organizat de susmenționata

asumat în perioada interbelică, ,,Asociațiunea” și-a extins

Liga

N.

activitatea de pedagogie socială și educație a a adulților,

.PeaceeașilinieșiînsensulextinderiiAstreipestemunte,

dincolo de munți între 1923-1935.Astfel că, remarcăm

înspațiulvechiuluiregat, reținem participarea universitarului

înființarea și activitatea unor despărțăminte ale instituției

clujean Onisifor Ghibuși a lui Zenovie Pâclișanu în Galați cu

culturale menționate mai sus, în Moldova (Ceahlău, Focșani,

prilejul organizării Congresului anual al Ligii prezidate de către

Iași, Panciu), în spațiul Munteniei (București, Ploiești,

Nicolae Iorga în luna mai 1923 4 . Cu aceste prilejuri de

Râmnicu-Vâlcea)9. În aceeași decadă a secolului XX, notăm și

Iorga

culturală
3

a

universitarului

bucureștean

întrunire a decidenților culturali români, atât a acelora din
Trasnilvania, cât și a celor din afara ei, ardelenii reprezentați de
Andrei Bârseanu, Ioan Georgescu, Onisifor Ghibu, Zenovie
1 Calendarul Asociațiunii pe anul comun 1920. Întocmit de Ioan Georgescu,
secretarul literar al ,,Asociațiunii”, Sibiu, Editura Asociațiunii, Tiparul Tipografiei W.
Krafft, p. 115;Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire, p. 51-52;
2 Transilvania, anulLII, nr.7-8, 1921, p. 546; Onisifor Ghibu,
ArdealulînBasarabia, p. 18, 21.
3Trasnilvania, anulLI, nr.3, 1920, p. 385-387; Ibidem, anulLII, nr.9, 1921, p. 774779; Ibidem, anul LIII, nr. 6, 1922, p. 427-428; Gheorghe Preda, Activitatea,,Astrei” în 25
ani de la Unire, p. 51.
4Ibidem, p. 52-53; Iacob Mârza, Zenovie Pâclișanu: contribuții la o monografie.
Ediție de Radu Mârza, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017, p. 182.
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5Constantin Loghin, Societatea pentru Cultura și Literatura Română din
Bucovina (1862-1932), Cernăuți, 1932, p. 48-50.
6 Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale (încontinuare se vacita
S.J.S.A.N.), Fond Astra, dosar nr. 1369/1923, p. 142-157; Gheorghe Preda, Activitatea
,,Astrei” în 25 ani de la Unire, p. 82; ValerMoga, Adunărilegenerale ale ,,Astrei” în
perioada 1918-1930, p. 198; Idem, Astra și Societatea (1918-1930), Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană, 2003, p. 70, 107-108; Dumitru Tomoni, Societate, Cultură și
Politică: ,,Astra” în Banat (1896-1948), p. 346.
7Societatea de mâine, II, nr.35 din 30 august 1925, p. 591.
8 S.J.S.A.N., Fond Astra, doc. nr. 1369/1923, p. 153.
9Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina documentelor (1861-1950). Noi contribuții,
Sibiu, Editura Universității,,LucianBlaga”, 2005, p. 118; Iulian Pruteanu-Isăcescu, Astra
pe frontul de est (1925-1935), în Mircea-Cristian Ghenghea; Iulian Pruteanu-Isăcescu,
(Editori), Astra șiromânii. Memorie istorică și realități contemporane, Iași, Editura
Universității,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, p. 149.
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înființarea despărțămintelor și a Regionalelor Astrei în
1

Basarabia (Cetatea-Albă, Ismail, Lăpușna, Orhei, Tighina) , și
în spațiul Dobrogei (Caliacra, Cernavodă, Constanța, Durostor,
2

înfățișa activitatea, obiceiurile, credințele, așteptările și trecutul
la Românii din Carpații poloni6.
Între1927-1938 a fost implicat în demersuri de

Medgidia, Tulcea) . În cadrul adunării generale a Astrei

pedagogie socială, îndeosebi, a prezentat prelegeri pentru

organizată în Reghin(29-30 august 1925), participă pe lângă

săteni, dar și conferințe pentru intelectuali. A fost invitat al

reprezentanții a 30 de despărțăminte central-județene din

conducerii Astrei la adunările generale organizate în Turda

Transilvania, și institutorul și deputatului Teodor Iacobescu, cel

(1929), Sibiu și Caransebeș (1930), Deva (1932), Brașov

care a pus bazele primului despărțământ al Astrei pe

(1933), Blaj (1936) și Timișoara (1937)7, în care a interacționat

meleagurile Basarabiei; cel din Cetatea-Albă3.

cu fruntași ai Astrei și s-a împrientenește cu scriitorul clujean

Între delegații altor societăți și asociații culturale,

Ion Chinezu, care-i va mediatiza activitatea viitoare în paginile

notăm pe aceia ai Ligii culturale (economistul Gheorghe Tașcă,

periodicului Gând românesc. Gr. Nandriș, s-a preocupat după

un apropiat al universitarului bucureștean Nicolae Iorga), din

alegerea sa ca președinte să coaguleze în jurul său a unui grup

partea Fundației Culturale Regale ,,Principele Carol” a fost de

de intelectuali devotați misiunii Societății. S-a preocupat să

față Emanoil Bucuța, iar Societatea pentru Cultura și Literatura

obțină sprijin și recunoaștere din partea personalităților

Română în Bucovina și-a delegat ca reprezentanți ai săi pe

românești din celelalte provincii românești, colaborând cu

profesorul universitar Vasile Gheorghiu de la Facultatea de

Astra centrală și participând la adunările generale pe care

Teologie, președientele din acea vreme al acesteia și profesorul

Comitetul central al acestei instituții cultural-naționale le-a

secundar Alexandru Buga, care îndeplinea și oficiile de casier

organizat, cu deosebire începând din anul 19298.

al susnumitei societăți culturale din Bucovina4.

A fost invitat al Comitetului central al Astrei și a

Reprezentanții societății culturale bucovinene au fost

participat la adunările generale ale instituției cultural-naționale

implicați în comisia de lucru care a aprobat propunerea

de la Sibiu,în calitatea pe care o deținea de președinte al

universitarului clujean O. Ghibu, ca Astra să se extindă și în

Societății culturale din Bucovina. În acest sens, remarcăm

Basarabia, la invitația care i-a fost adresată frecvent încă din

aprecierile vicepreședintelui Astrei din acea perioadă, medicul

anul 1923 de către arhiepiscopul Gurie Grosu și de fruntașii

sibian Gheorghe Preda, care a notat;

politici Pantelimon Halippa și Ioan Pelivan5. Pe Gr. Nandriș îl

,,[…] președintele Societății din Bucovina, d-l.

aflăm implicat în demersuri de pedagogie socială încă din1921,

Profesor G. Nandriș a fost aproape neplipsit de la

când a întreprins o călătorie de studiu și documentare în zona

adunările noastre generale, iar cuvântările sale,

Munților Tatra, respectiv, a prezentat o comunicare în care

însuflețite dădeau expresie sincerelor sentimente de
dragoste ce ni le păstrau frații bucovineni. Din parte-

1Onisifor Ghibu, Ardealul în Basarabia, O pagină de istorie contemporană, Cluj,
Institutul de Arte Grafice ,,Ardealul”, 1928, p. 141; Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei”
în 25 ani de la Unire, p. 129-133; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea Transilvană pentru
Literatura Română și Cultura Poporului Român”(ASTRA) și rolul ei în cultura națională
(1861-1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 81-88; DragoșPetrescu, Activitatea
ASTREI în perioada interbelică în Basarabia, în Revista română, IV, nr. 4 (14), 1998, p.
7-9.
2Transilvania, anul 58, nr.10-11, 1927, p. 406; Astra dobrogeană, anul I, nr.3-4,
septembrie 1929, p. 5; Dumitru Cruțiu Delasăliște, Astra Dobrogeană. Scopul și
activitatea Societății, în Coasta de Argint, anul I, nr.1, 2 aprilie 1928, p. 2; Gheorghe
Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire, p. 133-134; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea
Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” (ASTRA) și rolul ei
în cultura națională (1861-1950), p. 86-87.
3 S.J.S.A.N., Fond Astra, doc. nr. 1974/1925, p. 193; Transilvania, anul 56, nr. 1112, 1925, p. 614; OnisiforGhibu, ArdealulînBasarabia, p.51-52; Liliana Iacobescu, Tatăl
meu, Teodor Iacobescu,Brașov, f.e., 2018, p. 51, 78. Despărțământul din Cetatea Albă al
Astrei a fost constituit în anul 1924 din inițiativalui T. Iacobescu(institutor șideputat de
Cetatea-Albă) și cu sprijinul căpitanului-magistrat MihailDumitrașcu.
4ConstantinLoghin, Societatea pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina
(1862-1932), p. 49; Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană, 2003, p. 109.
5Onisifor Ghibu, Trei ani pe frontul basarabean. Bilanțul unei activități, Editura
Fundației Culturale Române, București, 1996, p. 23-24; Idem, Ardealul în Basarabia. O
pagină de istorie contemporană, Cluj, Institutul de Arte Grafice,,Ardealul”, 1928, p. 1216.
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ne, Astra a participat la manifestările culturale ale
Bucovinei ce au avut loc cu ocazia împlinirii celor 75
de ani când s-a așezat piatra fundamentală a mărețului
lor Palat cultural”9.

6 Grigore Nandriș, Românii din Carpațiipoloni, înRamuri, anul XVII, nr. 6, 15
martie 1923, p. 90-100.În urma documentării de studiu, a elaborării comunicării și a
prezentării acesteia la Institutul Sud-Est European, cercetătorul Gr. Nandriș a publicat
respectiva comunicare.
7Transilvania, anul 68, nr. 5, 1937, p. 407; ValerMoga, Astra șiSocietatea, p. 309;
Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina documentelor (1861-1950). Noi contribuții, Sibiu,
Editura Universității ,,Lucian Blaga”, 2005, p. 169.
8 Rodica Iațencu, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovinadeziderate și realizări, în Analele Bucovinei, anul VI, nr. 2, 1999, p. 303-310.
9 Gheorghe Preda, Activitatea,,Astrei” în 25 ani de la Unire, p. 48.
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Menționăm participarea univeristarului Gr. Nandriș la

Astrei, dar arăta același vorbitor, în condițiile în care

primul congres cultural din România Mare, care s-a desfășurat

autoritățile imperiale din Bucovina s-au arătat susceptibile în

sub egida Astrei și în coordonarea lui Vasile Goldiș,

ceea ce privește denumire de popor, prin implicațiile colective

președintele instituției cultural-naționale și a Î.P.S. dr. Nicolae

pe care le genera și reverbera în mentalul locuitorilor, cerând

Bălan Mitropolit ortodox al Ardealului și a medicului sibian

astfel, suprimarea sa, pentru că i se părea primejdios în acel

Gh. Preda, vicepreședintele instituției. Menționăm, cu această

secol al națiunilor. Astfel, remarca Gr. Nandriș, asemenea

ocazie, alocuțiunea universitarului Gr. Nandriș, care participa

Astrei și Societatea pentru cultura și literatura română în

în calitatea de președinte al Societății pentru Cultura și

Bucovina fusese determinată să regândească titulatura sa, în

Literatura Română în Bucovina în cadrul acestui congres

moduil solicitat de către autorități pentru a ființa. În atare

organizat și desfășurat în Sibiu între 24-26 aprilie 1930 1 .

condiții, rostea acesta, numele societății culturale de la

Context în care universitarul cernăuțean Gr. Nandriș s-a

miazănoaptea pământului românesc. amintea cu fidelitate

pronunțat asupra importanței sus numitului congres și în care a

numele Asociațiunii transilvane: ASTRA3.

înfățișat gândurile sale, a prezentat proiectele și realizările

În continuare,vorbitorul Gr. Nandriș a susținut că

societății bucovinene pe care o prezida, a reiterat obiectivele

societatea pe care o conducea, asemenea celei din Ardeal, a fost

comune instituțiilor culturale din perspectiva educației adulților

o ctitorie binevenită a generației pașoptiste, conducând viața

și a pedagogiei sociale.

românilor bucovineni, apărând-o și îndrumând-o prin școli pe

,,[…]Societatea pentru cultură din Bucovina, soră de

care le înființat și întreținut și în care și-au avut loc, deopotrivă

aceeași vârstă cu Asociațiunea transilvană, născută pe

fii de boieri, dar și cei de burghezi și țărani, ocrotiți în

alte plaiuri ale pământului românesc din aceleași nevoi

internatul societății, beneficiind de stipendiile necesare urmării

de apărare și ridicare a neamului nostru, aduce salutul

studiilor în străinătate. Rolul societății culturale bucovinene,

ei frățesc conducătorilor Astrei, adunați în acest oraș

fiind în accepțiunea sa, acela de a sprijini dincolo de implicarea

de cultură de cultură românească, împreună cu

statului, care nu putea suplini toate nevoile, iar aici a intervenit

reprezentanții celorlalte societăți culturale, pentru a

de-a lungul timpului în mod eficient societatea culturală pe care

chibzui rosturile viitoare ale glorioasei Asociațiuni și

o prezida, sprijinind emanciparea și ridicarea românilor

ale societăților culturale românești în general”2.

bucovineni. A făcut remarci pertinente cu privire la relația care

În continuarea alocuțiunii sale, oratorul bucovinean a

se nagajează între stat și cultură, între stat și cetățenii săi din

înfățișat legătura care exista prin Aron Pumnul între Ardeal și

perspectiva pedagogiei sociale, arătând că:

Țara de Sus a Moldovei, relevând rolul acestuia ca unul dintre

,,[…] Pornind dela aceste consideraţiuni raportul între

fondatorii societății culturale din Bucovina și care a reușit să

Stat şi societăţile culturale se defineşte dela sine.

transmită pe melagurile de la miazănoapte ale românismului

Statul trebuie să sprijinească iniţiativele particulare

ideile și valorile Școlii Ardelene, găsind în această parte de

acolo unde ele merg pe linia intereselor naţionale şi

țară, chiar dacă temporar aceasta se găsea sub autoritatea

unde au dovedit că îndeplinesc funcţiuni creatoare şi

Imperiului Habsburgic, terenul prielnic pentru răspândirea

necesare. În cooperarea cu Statul societăţile cultural

ideilor sale.

trebuie să ocolească înglobarea lor în instituţiile de

Însuși denumirea de Societatea pentru literatura

Stat sau acceptarea unei tutele politice care ar stânjeni

română și cultura poporului român de pe plaiurile bucovinene,

iniţiativa particular în planul educației adulților și

era, rostea oratorul Nandriș în strânsă legătură cu numele

pedagogiei sociale”4.

1Congresul cultural al Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului
roman ,,Astra” ținut la Sibiu în 24, 26 și 26 Aprilie 1930, în Transilvania, anul 61, nr. 1-6,
1930, p. 20-21; Valer Moga, Astra și Societatea, p. 527.
2Ibidem, p. 313.
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3Congresul cultural al Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului
roman ,,Astra” ținut la Sibiu în 24, 26 și 26 Aprilie 1930, p. 313-314.
4Ibidem, p. 314-315.
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În Sibiu, ca urmare a întrunirii Congresului greneral al

mari care se găseau în calea către idealul comun. În

Astrei, s-a desprins ca fiind unanimă propunerea ca elita și

viitor cooperarea va trebui să fie mai strânsă, dare a nu

reprezentații tuturor societăților, asociațiilor, reuniunilor care

va putea împiedica mișcările și acțiunile nici unei

activau pe linia pedagogiei sociale și a educației adulților să se

initiative particulare”5.

întrunească cel puțin odată pe an într-un organism care urma să

În anul 1930, cu ocazia desfășurării adunării generale

poarte denumirea de parlament cultural al României Mari 1 .

a Astrei sub președenția de onoare a Majestății Sale Carol al II-

Acest organism urma, în viziunea președintelui Astrei, Vasile

lea în zilele de 13-14 noiembrie 1930, din partea Societății

Goldiș, să întrunească în Sibiu sau la Cluj, în mod periodic,

pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, s-a dat citire

elitele națiunii române2. Din păcate, viziunea sa, nu s-a mai

printre

putut materializa în anii care au urmat.Obiectiv, în evaluarea

Cernăuți, Grigore Nandriș, președintele Societății pentru

făcută cu privire la o viitoare posibilă federalizare a societăților

cultura și literatura română în Bucovina, care a salutat pe

culturale, universitarul Nandriș opina că în atare condiții, Astra,

Suveranul român Carol al II-lea, adunarea generală a Astrei,

trebuia să identifice mijloacele care să permită inițiativele

peomul politic arădean Vasile Goldiș, dar și activitatea comisiei

fiecărei instituții culturale.

elective care urma să aleagă pe noul președinte al instituției

altele

șitelegramei-mesaju

a

universitarului

din

Același orator a atenționat și că activitatea fiecărei

cultural-naționale românești din Transilvania și Banat, în

societăți culturale implicate în demersuri de pedagogie socială

condițiile în care, o importantă facțiune a Asociațiunii în

nu trebuia stânjenită în niciun fel, în eventualitatea federalizării

fruntea căreia se afla universitarul clujean Onisifor Ghibu, nu-l

culturale sub egida Astrei3. Totuși, profesorul Gr. Nandiș a fost

mai agrea pe V. Goldiș, ci mai degrabă, pe universitarul clujean

sceptic cu privire la o viitoare punere în aplicare a unui

Sextil Pușcariu, odinioară vreme trecut și acesta prin Cernăuți

asemenea proiect cultural național, remarcând, printre altele și

și Bucovina și aflat chiar în funcția de vicepreședinte al

că:

Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina
,, […] O fuziune asocietăţilor cultural este absolute

alături de Iancu Flondor6.

imposibilă şi gândul la ea este o utopie, când nu e un

Profesorul Gr. Nandriș a onorat adunarea generală a

interes particular. O federalizareeste cu putinţă, dar

Astrei care s-a desfășurat în Deva în zilele de 2-3 octombrie

trebuie căutată forma, care să nu stânjenească iniţiativa

1932 prin trimiterea unei telegrame de la Cernăuți pe adresa

individuală a fiecărei societăţi şi adaptarea mijloacelor

președintelui Despărțământului central județean Hunedoara al

ei de acţiune la realităţile sociale din regiunea

Astrei, în care arăta că:
,,[…]Societatea pentru cultură din Bucovina trimite

respectivă4”.
Același

communicator

bucovinean

continua

alocuțiunea sa menționând că:

salutul său cordial Asociațiunii transilvănene și îi
prezintă deosebite urări de prosperitate și exprimând în

,, […] Experiența de aproape 70 de ani a Astrei

același timp bucuria pentru realizările mereu în

ardelene și a societății pentru cultură poate da câteva

progres ale venerabilei asociațiuni și dorim adunării

elemente de oreintare pentru viitor. Create din aceleași

generale spor în lucrările sale7.

necesități naționale și culturale, ele s-au adaptat
mediului în care au trait și s-au întâlnit în chestiunile

1Ibidem, p. 364;
2Vasile Goldiș, politică și cultură (1919-1934),Prefaţă de Aurel Ardelean; Studii
introductive Vasile Popeangă şi Aurel Ardelean; Îngrijirea ediţie işi note de Vasile
Popeangă, Arad, Editura Universității de Vest ,,Vasile Goldiș”, 1993, p. 177-178.
3Congresul cultural al Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului
roman ,,Astra” ținut la Sibiu în 24, 26 și 26 Aprilie 1930, p. 314-315; Valer Moga, Astra și
Societatea, p. 527.
4Transilvania, anul 61, nr. 1-6, 1930, p. 315.
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5Transilvania, anul 61, nr. 1-6, 1930, p. 315.
6 Ibidem, nr. 11-12, 1930, p. 31; Alexandrin Cernov (Editor), The Voice of
Bukovina. Quaterly Review of History and Culture, year XXV, no. 1-2 (101-102), 2019,
Chernivitschi-Bucharest, 2019, p. 100; DumitruTomoni, VasileGoldiș, președinte al
,,Astrei” (1923-1932). Alegerite de la Timișoara și Caransebeș, în Analele Aradului, anul
I, nr. 1, 2015, p. 484; Idem, Cultură, societate și politică. ,,Astra” în Banat (1896-1948), p.
313.
7 Serviciul Județean Deva al Arhivelor Naționale (încontinuare se va cita
prescurtat: S.J.D.A.N.), Fond Astra, doc. nr. 3126/1932, f. 1; Lucian Giura; Maura
Geraldina Giura, Adunările generale ale Astrei de la Deva (1874, 1899, 1932), în Sargetia.
Acta Musei Devensis, Serie nouă, V (XLI), 2014, p. 274.
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Universitarul cernăuțean Nandriș, a fost invitat și a

Ca urmare a invitării care i-a fost adresată de către

participat în cadrul lucrărilor adunării generale pe care Astra a

Comitetul central al Astrei, profesorul Gr. Nandriș a participat

organizat-o sub președenția de onoare a suveranului român

în zilele de 11-13 septembrie 1937 în orașul de pe Bega. În

Carol al II-lea și cea executivă a universitarului clujean Iuliu

cadrul adunării generale a instituției mai sus menționate

Molodovan, în Brașov între 8-10 septembrie 1933 în sala

organizate în Timișoara, profesorul Gr. Nandriș, a exprimat, cu

Cinematografului Astra din localitate. Totodată, remarcăm că

acest prilej salutul societății bucovinene pe care o prezida,

unele ședine de lucru au fost conduse de profesorii universitari

răspunzând mesajelor de salut ale președintelui Astrei,

N. Iorga și D. Gusti și s-au desfășurat în Sala de festivități a

universitarul clujean Iuliu Moldovan și ale celor de bun venit

Camerei de Comerț și Industrie din orașul de sub Tâmpa. Cu

rostite de liderii Regionalei ,,Astra Bănățeană”, Sabin Evuțianu

privire la participarea profesorului Gr. Nandriș, notăm că a fost

și Cornel Grofșoreanu4.

de față la activitățile care s-au desfășurat în ambele locații din

În încheiere prezentului articol remarcăm și aprecierile

Brașov, expunând participanților o comunicare în cadrul

care i-au fost făcute în anul 1938 de către profesorul universitar

întrunirii președinților despărțămintelor și a participanților altor

Ion I. Nistor, cu ocazia aniversării a două decenii de la Unirea

societăți și asociații culturale, în care înfățișat istoricul

din 1918, în care I. Nistor reținea implicarea lui Gr. Nandriș în

societății bucovinene pe care o prezida, dar și demersurile

demersuri generale de pedagogie socială și educație a adulților

administrative și organizatorice ale acesteia pe linia pedagogiei

încă din perioada în care acesta s-a reîntors de pe teatrul de

sociale și a educației adulților în zona Bucovinei1.

operațiuni militare din nordul Italiei unde a activat ca ofițer

Cu prilejul organizării adunării jubiliare a Astrei în 20-

voluntar la finalul Primului Război Mondial, expunâd fața

21 septembrie 1936, în Blaj sub președenția de onoare a

auditoriului în Cernăuți și în localități limitrofe între 1918-1919

Majestății Sale Regele Carol al II-lea și în organizarea

o serie de prelegeri pentru săteni și conferințe pentru

executivă a președintelui în exercițiu Iuliu Molodovan la

intelectuali, grupate pe teme de istorie, dar și de evocări ale

împlinirea a 75 de ani de la înființarea acestei asociații cultural-

participării universitarului de mai târziu Gr. Nandriș la marile

naționale românești din Transilvania și Banat, printre aceia care

momente care erau în desfășurare, între care notăm Vitejii

au onorat invitația adrestă de către Comitetul central al Astrei și

Romei și Zile trăite în Bucovina5.

au participat în Blaj la sărbătoarea națională a Asociațiunii, s-a

În concluzii, reținem că eruditul român Grigore

aflat, printre alții și profesorul universitar de la Cernăuți, Gr.

Nandriș, oferă exemplul unui intelectual de mare clasă, care a

Nandriș. Acesta a înfățișat în alocuțiunea sa mesajul de salut și

reușit în viață prin voința sa, tencitate, studiu și multă muncă

solidaritate cultural-națională din partea societății pe care o

depusă cu acuratețe științifică și înaltă acribie morală să

reprezenta și al cărei președinte era2.

răzbată, dincolo de vicisitudinile unei istorii împovărătoare,

,,[…] Să-mi fie îngăduit să adue la aceste serbări

trecând, în baza meeritelor sale de la o catedră provincială, fie

jubilareale Asoeiaţiunii transiluănene salutul omagial

ea și universitară în Cernăuți, într-o țară nu foarte bie cunoscută

al Societăţii pentru cultură din Cernăuţi. În vremurlle

la acea dată, la o catedră de înalt prestigiu la una dintre cele

de grăbite prefaceri prin cari trecem, sărbătoarea de

mai importante universități din Europa, cea din Londra, el

trei sferturi de veac, de muncă şi de jertfă pe altarul

predând concomitent studii de filologie slavă comparată și la

neamului este îzvor de întărire şi de nădejde3.

vechile centre academice din Cambridge și Oxford începând
din luna ianuarie 19486.

1 Cum au decurs ședințele adunării generale, înTransilvania, Supliment la anul
1933, anul 64, 1933, p. 9, 22; Gândromânesc, anul I, nr. 5, septembrie 1933, p. 239.
2Cuvântul d-lui .Profesor Grigore Nandriș în numele,,Societății pentru Cultura și
Literatura română din Bucovina”, în Transilvania, anul 67, nr. 5, 1936, p. 508-510, 526;
Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina documentelor (1861-1950), p. 169.
3Transilvania, anul 67, nr. 5, 1936, p. 508-510.
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4S.J.S.A.N.. Fond Astra,Pachet Regionala,,Astra Bănățeană”, doc. nr. 3099/1937,
f. 29-30; Transilvania, anul 68, nr. 5, 1937, p. 407; Dumitru Tomoni Societate, Cultură și
Politică: ,,Astra” în Banat (1896-1948), p. 323.
5 Ion I. Nistor, Amintiri răzlețe din timpulUnirii 1918, Cernăuți, Tiparul ,,Glasul
Bucovinei”, 1938, p. 246-248, 249-257.
6Ioan Oprișan, Un bucovinean profesor la Universitatea din Londra, în Grigore
Nandriș, 8 ani din viața României (1940-1948). Pagini de Jurnal. Ediție îngrijită și
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trebuie să mă îngrijesc la fel ca de trupele proprii”,
propri că va
respecta „onoarea Armatei Române” și „interesele ei”.

Mareșalul
șalul Antonescu către comandantul
von Manstein: „soldatul român nu poate fi
umilit de un străin”
uel STĂNESCU
Manuel

Acest text este un fragment din dosarul ediției
ției de februarie a revistei Historia, dedicat
soldaților
ților români care au luptat la Stalingrad, dar și relației complicate a românilor cu
nemții.

Mîndru Katz - mare pianist român,
condamnat pentru "trădare de țară" de
comuniști
ști

La 9 decembrie 1942, mareșalul
șalul Antonescu îi
reamintea lui von Manstein că România pusese la dispozi
dispoziția
Germaniei „aproape totalitatea forțelor
țelor sale armate”,
îndeplinind astfel „un rol european foarte îndepărtat de
modestele sale idealuri naționale
ționale și politice”, dar că
„această jertfă generoasă nu trebuie privită ca o obliga
obligație
fără restricțiuni”,
țiuni”, că „nimeni nu poate cere altceva decât
ceea ce noi consimțim
țim a da, între Germania și România
neexistând, până la această dată, nici o conven
convenție, nici
politică și nici militară”.
n final, atrăgea atenția
ția în mod categoric că „soldatul român
nu poate fi comandat decât de ofițerul
țerul și comandamentul
român. El nu poate fi umilit de un străin, cu atât mai puțin
pu de
un camarad de arme, chiar când greșește.
șește. [...] El nu poate fi
pedepsit decât de ofițerul
țerul român. De bravele noastre unități nu
poate dispune oricine după bunul său plac, după cum nu poate
dispune de ale dumneavoastră. Constituția
ția țării mele oprește
acest lucru, după cum îl opresc pentru dum
dumneavoastră
Constituția
ția și onoarea țării dumneavoastră. Eu sunt dator să vă
previn că dacă nu încetează această atitudine și aceste fapte, voi
avea de examinat situația
ția forțelor noastre în frontul
dumneavoastră”.

Ioana VOICU ARNĂUŢOIU
mindru-katz-2.png
2.png

Î

Avertismentul categoric al mareșalului a duss la o schimbare de
ton din partea aliatului german. Von Manstein a adresat un
ordin secret comandamentelor germane prin care se sublinia
necesitatea de „a ține ridicată onoarea militară comună și de a
întări frăția
ția de arme”. Câteva zile mai târziu, la 14 decembrie
1943//(1942, zic eu), același
și von Manstein, în calitate de
comandant al Grupului de armate Don, a adresat un nou ordin
tuturor comandanților
ților de armate, corpuri de armate și de
divizii, cerând ca unitățile
țile române să beneficieze de „același
ajutor și de aceeași grijă în toate domeniile ca și trupele
germane” și ca la angajarea lor în luptă „să se țină seama de
armamentul și de instrucția lor, în parte mai slabe”. Se preciza
că „măsuri cu forța
ța și imixtiuni în treburile trupelor aliate nu
trebuie să mai aibă loc”, deoarece „luptăm împreună, suportăm
împreună aceleași
și greutăți și asprimi ale iernii rusești, aducem
aceleași jertfe glorioase”.

M

îndru Katz a fost condamnat în contumacie de
justiția
ția comunistă la 15 ani închisoare pentru
"trădare de țară"

Hărțuit
țuit de Securitate la sfârșitul anilor '50, marele pianist
român Mîndru Katz decide să rămână în străinătate. Cu ce
consecințe - Ioana Voicu Arnăuțoiu
țoiu reia povestirea.

După succesul repurtat la Londra în 1958 și rapoartele
elogioase ale legației
ției RPR, perspectivele lui Mândru Katz
de a a-și
și continua cariera internațională în baza
contractului semnat cu impresarul Wilfred Van Wick
păreau promițătoare.
țătoare. Securitatea, pentru care Mîndru
Katz era o persoană „suspectă”, era pusă
pu în fața unei
situații fără precedent.
Katz avea deja un nume și nu mai putea fi împiedicat ușor să
plece să-și
și onoreze contractele. În plus, Securitatea trebuia să
țină cont că Mîndru Katz, pus în fața interdicției de a pleca în
străinătate, ar fi pututt să ceară oficial, fiind evreu, să emigreze
în Israel.

Manstein i-a răspuns și lui Antonescu personal, reamintind că
atât timp cât a condus marile unități
ți române a aapreciat „cu
recunoștință
ștință faptele lor”, la fel ca și „marea contribuție militară
a României la ducerea acestui război”. În final ll-a asigurat că-i
va trata pe militarii români „ca pe niște
ște camarazi de care

Deci, trebuia gândită o nouă strategie. Iar conducerea Direcției
Direc
a doua a Securității,
ții, elaborează un plan pe care îl argumentează
astfel: „În țară Mîndru Katz este apreciat ca un artist de
valoare și ne poate da informații
ții prețioase despre elementele
suspecte din rândul artiștilor,
știlor, muzicieni, compozitori, artiști de
teatru, etc.” Și, dat fiind „ deplasările frecvente ce le face în
străinătate, poate fi de un real folos pentru organelor noastre
și propunem recrutarea sa ca agent.”

prefațată de Ioan Oprișan, București, Editura Saeculum I.O., 1999, p. 88-9; Dimitrie
Vatamaniuc, Grigore Nandriș, comentator al vieții politice internațio
țio nale, p. 23.

Un raport din ianuarie 1959, redactat de cpt. de securitate
Rusalim Tîrziu, relatează cum Direcția
ția a doua a Securității a
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încercat să-și pună planul insidios în aplicare: în dimineața zilei
de 15 ianuarie 1959, „la orele 9 s-a prezentat la domiciliul lui
Mîndru Katz cpt. Niculescu care l-a invitat la Direcția Vize și
Pașapoarte pentru unele <<lămuriri>>; aceasta deoarece el
locuiește împreună cu părinții care erau de față. La sosire,
deoarece de la început a replicat că a fost adus în alt loc și nu
unde fusese inițial invitat, i-am explicat că s-a procedat in felul
acesta pentru a nu da prilej să se creeze o atmosferă de
îngrijorare în familie. S-a declarat mulțumit că am întrebuințat
acest procedeu, deoarece dacă se spunea direct că va merge la
Ministerul de Interne, într-adevăr se putea creia (sic) o
asemenea atmosferă. După o discuție banală pe tema sănătății
(el este în prezent bolnav și chiar era programat să meargă la
spital pentru unele analize)” - timp de 3 ore Mîndru Katz a fost
întrebat despre persoanele pe care le-a întâlnit în străinătate și
despre discuțiile pe care le-a avut cu aceștia.

Anchetat de Securitate
A declarat că în 1957, i-a întâlnit, printre alții, pe Eduard
Lindenberg, fostul său profesor de dirijat de la Școala de
muzică pentru evrei, și pe compozitorul Marius Constant, fost
coleg la Conservatorul din București. „Cele mai apropiate
legături le-a avut cu MARIUS CONSTANT la care a și locuit o
săptămână deoarece își terminase banii și nu mai avea cu ce să
plătească camera la hotel. (...) Discuțiile cu aceștia în general
s-au axat pe teme de artă muzicală, fiecare evitând a
aborda probleme de ordin politic.”
Mîndru Katz a rezistat presiunilor Securității de a-l face să
colaboreze. Este întrebat și de legăturile cu Miron Grindea,
despre care Mîndru Katz declară că „l-a cunoscut în 1957 cu
ocazia primului turneu ce l-a făcut în Anglia”, negând însă că,
după ce a fost atenționat „de tov. CORCINSKI”, că acesta este
un „element periculos”, ar mai fi avut contacte cu el.

interesul său personal să sprijine organele Securității în
anumite probleme”.
Din cele consemnate în raport, reiese că, pus în fața acestei
propuneri surprinzătoare, Mîndru Katz a reacționat calm, nu a
cerut amănunte, nici măcar în legătură cu „interesul personal”
pe care l-ar putea avea, nu a făcut nici un fel de negociere,
menționând doar că pentru „securitatea statului”, element ne
precizat de interlocutor său, trebuie făcut „tot ce se poate”.
Raportul menționează că Mîndru Katz a refuzat să semneze un
angajament, iar ofițerul de securitate i-a propus o nouă
întâlnire.
Conform unui referat „strict secret”, această întâlnire nu a mai
avut loc, pentru că, până la „4 aprilie 1959, cu ocazia plecării
în turneu în Anglia”, Mîndru Katz a fost o lună „internat în
spital iar aproximativ 2 săptămâni a susținut unele concerte in
R.D. Germană”. Referatul menționează de asemenea, că „ nu a
fost introdus în nici o problemă a muncii noastre” și „nu i s-a
dat nici un fel de sarcină specială de îndeplinit pe linia
noastră.”
E foarte posibil ca intenția Securității de a-l racola pe Mîndru
Katz și tot scenariul aducerii lui la MAI și discuția purtată, au
fost determinante în hotărârea sa de a nu se mai întoarce în
România. Și-a dat seama că va fi subiectul unui șantaj
permanent, Securitatea condiționând aprobarea plecărilor
pentru onorarea concertelor, de furnizarea de informații.

Încep represaliile
Pentru Securitate „fuga” lui Mîndru Katz a fost un eșec, iar
pentru a-l ascunde de vigilența șefilor, Direcția a doua a
Securității i-a întocmit în grabă un așa zis un „dosar personal”.

„La întrebarea mea dacă a fost solicitat și dacă a făcut vreun
comision cu prilejul deplasărilor ce le-a făcut în Franța și
Anglia, Mîndru Katz a răspuns categoric că nu a făcut nici un
fel de comisioane pentru nimeni evitând să-și ia asemenea
obligații atât din prudență cât și din comoditate. Mi-a spus că
într-adevăr a fost solicitat de unele persoane în acest sens dar
că nu-și mai amintește numele acestora deoarece sunt
cunoscuți ai părinților săi cu care el nu are legături
personale.”
Ofițerul care a redactat raportul a consemnat în concluziile sale
faptul că Mîndru Katz „a ascuns” unele „fapte legate de
deplasările ce le-a făcut în străinătate”, iar „despre legăturile
sale din străinătate a făcut declarații destul de vagi (...) fiindu-i
frică că ar putea suferi consecințe”.
Frica, era elementul pe care au mizat strategii Direcției a doua a
Securității când au regizat ridicarea de acasă, aducerea lui
Mîndru Katz la MAI și direcționarea discuției spre „legăturile”
cu români plecați din țară. Ea trebuia să anihileze orice fel de
rezistență în fața elementului surpriză care a apărut în finalul
discuției: propunerea ca „în interesul statului nostru cât și în
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Toate scrisorile trimise de Mîndru Katz în România au fost
oprite de Securitate
Image source: CNSAS
Pe coperta acestuia este menționat „numele conspirativ
Chiriceanu Mihai”, deși în raportul care consemnează
încercarea de racolare a lui Mîndru Katz nu se menționează
discutarea sau atribuirea vreunui nume conspirativ. Iar pe prima
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pagină a dosarului este consemnat că a fost „abandonat” în
urma „rămânerii în Anglia”.

ani temniță
ță grea, 8 ani degradare civică” și „confiscarea
totală a averii personale.”

La Londra, pianistul începe o carieră fulminantă, făcând turnee
cu orchestrele Royal London Philharmonic, Halle din
Manchester,
r, Royal Liverpool Philharmonic. Recitalurile sale au
fost aclamate de public și apreciate de critici, înregistrarea
Concertului nr. 5 de Beethoven, sub bagheta lui Sir John
Barbirolli, fiind desemnată „discul anului”.

Condamnarea sa a avut efecte grave asupra famili
familiei. Părinții
pianistului, ne primind aprobare să plece din țară, nu și-au
putut revedea fiul ani de zile.

Aflăm despre aceste succese dintr-o scrisoare
crisoare a lui Mîndru
Katz, datată 21 decembrie 1959, adresată Floricăi Musicescu,
persoana căreia – scrie el – îi datorează toate aceste realizări.
Scrisoarea nu a ajuns niciodată la destinatară și stă de aproape
60 de ani în dosarul informativ a lui Mîndru
ru Katz, ca și altele
de altfel, pentru că, aflăm dintr-un
un document al Securită
Securității,
maiorul (pe atunci) de securitate Neagu Cosma, „a dat ordin să
fie oprită toată corespondența,
ța, ce se interceptează de la și
pentru Katz.”
Ba mai mult, Neagu Cosma a ordonat „să fie imediat predat
cazul la serv. Fugari unde să i se facă toate formele ca oricărui
trădător de patrie: condamnare, confiscarea averii, etc.”
În iulie 1959, a fost emisă Ordonanța
ța de percheziție, iar după
câteva luni a fost instituit sechestrul pe averea
erea pianistului.
Părinții
ții și cumnatul lui au fost interogați în calitate de martori
la Direcția
ția Anchete Penale a Ministerului de Interne.

Condamnat în lipsă
Marea Adunare Națională i-aa retras titlurile și decorațiile
acordate pentru merite artistice, iar pe 8 decembrie 1959 a
început „procesul penal împotriva lui Mîndru Katz .”

Mai multe documente consemnează inten
intenția pianistului de a-și
aduce familia în Anglia, printre care unul „strict secret” din
octombrie 1961, care menționează și o scrisoarea trimisă de
marele violonist Yehudi Menuhin ministrului culturii din acea
vreme, Constanța
ța Crăciun, „prin care roagă” să se permite
părinților
ților lui Mîndru Katz să plece la fiul lor.
Documentul se încheie cu o concluzie drastică: „Avân
„Având în
vedere faptul că Mîndru Katz a trădat patria, nu suntem de
acord să se aprobe plecarea din țară a părinților acestuia.”
Condamnarea lui Mîndru Katz a făcut imposibilă orice legătură
a sa cu România, unde nu a mai putut reveni niciodată. Astfel,
muzica românească a pierdut un mare pianist, care, eliberat de
constrângeri, a făcut o remarcabilă cariera interna
internațională.
Mîndru Katz a refuzat să-și
și clădească cariera pe colaborarea cu
Securitatea. A plecat și a reușit, cu mari sacrificii personale, ca
numele său să fie aclamat pe toate meridianele.
În afara activității
ții concertistice, Mândru Katz a fost, până la
sfârșitul
șitul prematur al vieții, profesor de pian la Rubin Academy
of Music din Tel-Aviv.
Aviv. A încetat din viață
vi la doar 52 de ani, în
timpul unui recital laa Istanbul, cântând Sonata op. 17, în re
minor (Furtuna) de Beethoven.

Reintroducerea cenzurii sub pretextul
epidemiei

Image source: CNSAS

Beneficiarii economici ai crizei sanitare nu au fost
medicii, achizițiile
țiile publice, sistemul public de sănătate și
victimele colaterale, ci propagandiștii.
știi.
riza sanitară în România nu a devenit obiectul
administrării unei situații
ții excepționale. Criza economică
explodată în context a relansat lupta pentru o putere în
esența
ța ei nelegitimă, fără întrezărirea unui liman.
Președintele Klaus Iohannis s-aa angajat într-un
într
proiect mult
prea politicianist, nu foarte diferit de linia din ultimii ani ai
regimului ceaușist
șist privind „viitorul luminos”. Chemarea la
consultări a Guvernului și a majorității parlamentare nu are
niciun suport legal,, fapt care implică o construc
construcție falsă,
antidemocratică și, în fapt, periculoasă. Incapacitatea forțelor
politice, forțe
țe care au preluat guvernarea de a se autoconduce și
de a dovedi o echidistanță
ță reală, igienică funcțional și moral,
față de președinte, arată că puterea politică românească se vrea
în regim mafiot.

Conform Sentinței
ței nr. 25 din martie 1960, dată de
Tribunalul Militar al Regiunii a-II-a,
a, Mîndru Katz a fost
condamnat în contumacie, pentru „trădare de patrie”,
conform articolului 194, alineatul 5 din Codul Penal, la „15

Criza sanitară, ale cărei necunoscute ar fi bine să nu fie
ignorate, pare deja un subiect depășit
șit de Guvern și Președinte,
în sensul că imensul prejudiciu creat de amatorismul și corupția
politică
ică este deja trecut în contabilitatea publică. Curajul și

C

Justiția comunistă s-aa răzbunat pe Mîndru Katz în absență
absen
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buna credință
ță a unor miniștri din Guvernul economistului Cîțu
se confruntă cu teribila inerție
ție a executivului manevrat de la
Cotroceni. Însuși prim-ministrul Cîțu și-aa schimbat op
opțiunile
atât de mult
lt încât a ajuns, regretabil, o veritabilă caricatură.
Presiunea pe Guvernul României este, evident, uria
uriașă iar acest
fapt încalcă nu numai legea, ci pune în pericol siguranța
siguran
națională.
țională. În atari condiții, invocarea și aplicarea legii, în
principal a Constituției, este obligatorie, indiferent pe cine ar
privi acest aspect.
ștenire Guvernului Cîțu, ca sarcină
Guvernul Orban a lăsat moștenire
ocultă, cenzura readusă pe pământ românesc prin intermediul
pandemiei, ca veritabil element al criminalității
ții politice. Or,
cenzura pe timp de război sau în alte situații
ții se întemeiază
limitat prin lege, altfel, este un veritabil atentat la sistemul
legislativ.
Nu e cazul de aplicare a niciunei cenzuri în România, ci doar de
activare a tuturor procedurilor împotriva celor car
care folosesc
mecanismele cenzurii. Criza sanitară, într-oo oarecare măsură un
dezastru la scară globală, numai de cenzură nu are nevoie.

Geototalitarism și geovirusare…
Prăbuşirea intelectuală – semnul
decadenței
ței supreme a omului
Dr. Ioan ROŞCA
Am căutat
ăutat să conving nişte prieteni, revoltaţi de
experimentul de domesticire socială la scară mondială
bazat pe „Coronavirus”, că putem scruta, înţelege şi explica
sensul global al evenimentelor pornind de la observarea
macro-fenomenelor înlănţuite / polarizate
te coerent, mai
curând decât chibiţând confruntări (fie şi legitime) în jurul
unor fapte diverse şi aspecte particulare.

F

alimentul civilizaţiei „transmoderniste”

Procedând holist, sistematic sistemic, asumat
„top-down”,
down”, în loc de un „bottom
„bottom-up” ce ratează
esenţa, putem combate diversiunea rătăcirii în
detalii, a risipirii pe coclaurile precizărilor
punctuale, pentru a demonta micro
micro-dezinformări
ce funcţionează ca provocări / diversiuni izolate, dar compun o
coerentă falsificare.
Numai astfel putem para strategia
trategia de răsturnare a sarcinii
probei: cei ce văd că suntem victimele unui puseu de
geototalitarism lăsându-se
se provocaţi să dovedească tot felul de
aserţiuni tehnice (pornind de la informaţii ce sunt la cheremul
taberei manipulatoare), în loc să denunţe macro-manifestările
macro
vizibile ale dominării tot mai depline ale unui parc uman tot
mai obedient – cerând ei dovezi că nu ar fi adevărat ceea ce
oricine poate constata, dacă vrea.
Dacă, de exemplu, sunt analizate global / comparativ statisticile
naţionale despre
espre coronavirus, se constată imediat, matematic,
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că datele pe care se bazează măsurile totalitare ce se propagă
impetuos, nu au şi nu pot avea nicio relevanţă.
Indicele cazurilor constatate – raportat la totalul populaţiei –, al
numărului de morţi (raportat
tat la cel de îmbolnăviţi sau de
vindecaţi), al numărului cazurilor critice (raportat la cel al
cazurilor active), variază neverosimil / nejustificabil între ţări
(de peste 100 de ori!) – fiind aparent vorba de acelaşi agent
patogen şi de politici / medii relativ similare!
Putem deduce deci direct din aceste date că ele sunt metodic
măsluite, că nu reprezintă de fapt nimic, în afară de intimidarea
celor fără discernământ. Asta confirmă ceea ce se observă pe
teren: că testele nu reperează corect ce pretind a arăta, că nu
sunt aplicate relevant (statistic), că gravitatea bolii, tratamentul
şi efectul funest sunt evaluate arbitrar, după nevoile tenebroase
ale uzurpatorilor instituţiilor.
Nu e nevoie de speculaţii complicate ca să sesizezi întreaga
maşinaţiune care
are acoperă funcţionarea defectuoasă / criminală a
sistemului medical, în corelare cu cel economic, informaţional,
social, politic.
Falimentul civilizaţiei „transmoderniste” este atât de
spectaculos, încât singurii care nu-ll percep / recunosc sunt doar
cei ce au interes acut să nu-ll vadă / admită. Aceştia, care nu
cred că se petrece ce se petrece cu societatea / civilizaţia, ar fi
necesar să ne explice cum văd ei următoarele susţineri /
raţionamente, pe care cineva ca mine le consideră evidenţe:

De ce a fostt nevoie să fie distrus Institutul Cantacuzino
înaintea declanşării „epocii de aur” a vaccinării în masă?
Corporaţiile farmaceutice (şi firmele mici sau alţi actori
colaterali ai acestei industrii gigantice, al căror rol în Sistem e
tot mai nesemnificativ)) au interes ca omenirea să fie cât mai
bolnavă, tot mai bolnavă – pentru ca ele să nu iasă de pe panta
„creşterii” economice ponzistice.
Mai exact, ca supravieţuirea omului să ceară tot mai multă
medicaţie – situaţia însănătoşirii masive fiind la fel de
catastrofală
atastrofală pentru aceşti „întreprinzători” mercantili ca decesul
excesiv.
Se îndoieşte cineva ce ar însemna, pentru economia pompelor
funebre, ca oamenii să nu mai moară deloc, sau chiar numai pe
o perioadă de 100 de ani, fixată printr-un
un moratoriu divin? […].
În fazele anterioare creării marilor agregate / monopoluri, lăsate
azi să ia lumea în gheare, beneficiarul nevoilor era silit să
pândească oportunităţi ivite natural; nu avea posibilitatea /
puterea să influenţeze / cultive spectrul nevoilor / chefurilor
chefur
exploatabile, să determine evoluţia necesităţilor, inclusiv a
celor vitale.
În clipa în care este echipată cu instrumentarul socio
socioeconomico-informaţional
informaţional adecvat, corporaţia farmaceutică
care-şi
şi urmăreşte riguros / viguros interesele, va folosi acest
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armament strategic întru realizarea obiectivelor sale financiare,
singurele ce pot fi prezumate realist […].
Adepţii „vaccinării” (masive, frecvente, obligatorii, extinse şi
scumpe) care e nevoie neapărat să cuprindă şi România (ca să
nu rămânem în afara jocurilor cancerigene fără graniţe), nu se
omoară să explice de ce a fost nevoie să fie distrus Institutul
Cantacuzino, înaintea declanşării „epocii de aur” a vaccinării în
masă. Bişniţul neocolonial e însă evident.
Cine nu vrea să facă pe orbul – vede. Restul – se fac că ei cred
în propagandă, pentru vreun tain de slugă obedientă […].
Nu este clar că din fructele acestei gigantice „inginerii” se pot
plăti oricâţi politicieni, ziarişti, oameni de ştiinţă – încât să
secrete ideologia de rigoare, în medii care sunt încorporate
structural uzinei comerciale mondializate?
Ştiind „de ce” şi „ce”, observi motorul cauzalităţii / finalităţii /
teleologiei, fiind conştient că, dacă nu poţi lămuri în detaliu şi
pe „cum”, e doar pentru că tehnicile de operare sunt camuflate
straşnic, fiind ascunse privirilor indiscrete, ceea ce e iarăşi
logic.

O analiză a situaţiei patentelor şi o urmărire a problemei
„terorismului biologic” ar arăta oricui (care vrea să vadă) că se
petrece ceea ce e firesc să se petreacă, într-o lume post-mistică,
în care barierele morale nu mai funcţionează, iar barierele
normative sunt numai pentru cei ce se află sub lege, nu şi
deasupra ei.
Cecitate greu de crezut, când atâţia activişti civici au lansat
revelaţii publice consistente despre activitatea laboratoarelor
care produc… virusuri. Lupta Puterii cu virusurile, în numele
sănătăţii publice, nu implică închiderea acestor fabrici de
dăunători, dimpotrivă; şi nu se observă vreo mişcare mondială
întru interzicerea unor astfel de activităţi.
Nimic mai simplu decât a născoci şi patenta… otrava şi
antidotul ei. Astfel încât, vaccinul-miracol poate ieşi şi după
câteva luni de la apariţia pe teren a „pericolului”, cu respectarea
„normelor ştiinţifice” de cercetare (altă farsă pentru handicapaţi
cultural)… pentru că el e de fapt studiat, de mulţi ani, de cei ce
l-au produs, ţinut în sertare şi brevetat înainte de a-l lansa la
apă.
Neosclavii au nevoie de dovezi că nu sunt liberi

Cât despre „ziariştii” care ar mai scociorî în direcţii neavenite,
prezumţia larg confirmată e că sunt şi ei cumpăraţi, fiind
cumpărabili. Excepţiile / iluziile întăresc regula.

Toate acestea se fac cu evidentul sprijin al factorului politic
aservit, care poate fi prezumat ca lucrând în slujba intereselor
semnalate anterior.

Farsa politico-medicală pe baza respectării „normelor
ştiinţifice”

Putem chiar observa mai mult: că măsurile luate acum contra
„pandemiei” convin şi agendei de întărire a puterii politice
mondiale, care încearcă – absolut evident – să profite de
contextul creat ca să scadă semnificativ nivelul libertăţii fiinţei,
instalând în conştiinţe legitimitatea acestei cedări radicale de
libertate / demnitate, în numele „securităţii”.

Să intrăm însă în partea superioară, macro-fenomenologică, a
stratului lui „cum”. Astfel, avem în faţa privirii (holiste)
povestea „domesticirii” plantelor, a trecerii de la culegere, la
cultivare, apoi la selecţie, apoi la inginerie genetică.
Cine nu ştie că rezultatul final este scăderea autonomiei
biologice, ajungerea la dependenţă existenţială absolută,
legitimând un tot mai puternic control? […]

De altfel, e vorba de acelaşi megapol de interese. Cine nu vede
ce forţe sunt înzestrate printr-o astfel de „disciplinare” care se
vrea să fie domesticită la timp, înainte ca explozia demografică
să ducă la una politico-socială? […]

Numai cine nu vrea, nu află ce se petrece în fermele de
animale, acolo unde dozele de vaccinuri cresc continuu,
imunitatea naturală a individului nemaiavând nicio şansă să
facă faţă.

Libertatea fiinţei este naturală, o au toate animalele. Limitările
care pot regula ciocnirea cu ceilalţi agenţi – liberi să te sfârtece
/ domine / exploateze – pot determina succesul, dar nu pot
schimba esenţa principială a libertăţii personale.

Este deci limpede că trecerea la o societate injectată tot mai
intensiv va duce la scăderea capacităţii personale de autoapărare, cât se poate de anti-eugenică (sunt reţinute
exemplarele decadente, consumatorii medicali optimi), dar
foarte profitabilă pentru cei ce fac bani proporţional cu
scăderea imunităţii.

Negocierea participativă (adică reală) ar fi necesar să ducă la
contractul constituţional. Tiraniile se scutesc de complicaţii,
declarând net primatul forţei, care ţine sclavul în laţul unei
situaţii de fapt.

În fine, nimic nu ar fi cazul să împiedice bănuiala / prezumţia
că vulturii farmaceutici recurg şi la manevre genocidare de
îmbolnăvire în masă, fabricând / răspândind viruşii clociţi prin
laboratoare, a căror combatere intensă… duce la creşterea
veniturilor / dividendelor.
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Democraţiile însă – care realizează economii masive de aparat
represiv pe baza unui placebo social – pretind că există un
contract, care e semnat intrinsec şi realizat / rafinat prin
„reprezentare”. Desigur, o farsă. Pe ce bază ar semna cineva
respectivul contract, făcând compromisurile impuse de viaţa
colectivă?
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Fără nicio discuţie, ar negocia elementele minimale ale
libertăţii sale naturale – pe care Constituţia este necesar deci să
le recunoască explicit ca garanţii – încât să se justifice
prezumata semnare (implicită) a contractului
ontractului de către un agent
presupus inteligent şi consimţitor.
Încălcarea acestor garanţii anulează orice legitimitate a cadrului
de drept convenţional (cât despre cel natural, ce să mai
vorbim?) şi dă la o parte pojghiţa aparenţelor care ascunde
condiţia
ia reală a „cetăţenilor”: aceea de sclavi ce-şi
ce supurează /
întreţin lanţurile interioare. Aşa reuşeşte găselniţa din ultima
pagină din 1984. Neosclavii au nevoie de dovezi că nu sunt
liberi…
Atâta timp cât ticăloşii vor fi premiaţi, civilizaţia va plăti
preţul lipsei de scrupule
Trecem la problema gestiunii intelectuale a lumii. Cine nu a
trăit (inteligent) în epoca comunistă (cacofonie intenţionată) nu
are poate experienţă în a decela o fiziologie culturală
orwelliană, încât să sesizeze omniprezenţa maşi
maşinăriei de
cenzură, dezinformare, diversiune, propagandă, aliniere,
îndobitocire.
Dar cel ce şi-aa dezvoltat acuitatea reperării făcăturilor de
virusare a conştiinţelor, va percepe în lumina justă faptul că se
poate produce un asemenea asalt împotriva autono
autonomiei
existenţiale a persoanei, a funcţionării sănătoase a societăţii,
fără ca „vectorii de opinie” (ziariştii, intelectualii, universitarii)
să reacţioneze cum ar fi normal.

complexul urât, deşi unii dintre membrii
membr ei au năzuit la mai
mult… decât, probabil, era cazul.

„Suntem cu toții
ții sclavi ai propriilor
dorințe”
Dan DIACONU
Anul a început în forță,
ță, propaganda e mai dementă
decât oricând. Studiourile TV au luat
luat-o realmente razna.
Sunt deja fixate țintele
le în care bravii croitora
croitorași din
studiouri trag foc de voie. Nu mai există nimic sfânt, totul
trebuie dărâmat.

S

imilar se întâmplă peste tot în lume. Englezii au reînchis
țara
ara din cauza vestitei tulpini care s-a
s dezvoltat la ei. Nu
e ciudat că prima țară din lume care a început să se
vaccineze e închisă aproape total? La evrei s-au
s
vaccinat întrun timp record peste 1 milion de oameni. Asta înseamnă că în
cel mai scurt timp cei 8.8 milioane de israelieni vor fi vaccinați.
vaccina
E chestie de săptămâni. Cu toate acestea
cestea se spune deschis că
masca va fi obligatorie în continuare. De ce?

Reacţia incredibil de palidă poate fi explicată parţial prin
perfectarea instrumentelor
telor prin care Ministerul Adevărului
cultivă ogorul conştiinţelor captive (controlul asupra presei,
disciplinarea mercenarilor academici, menţinerea majorităţii în
obtuzitate spirituală etc.).
Expresivă este, de exemplu, orbirea publiciştilor (care se vor
toleraţi / întreţinuţi de sistem) faţă de teme periculoase. Sau
simularea ştiinţei, de către cohorte de sforari academici ce se
validează reciproc. Se prezintă lamentabil „intelighenţia” azi, în
coteţele aferente, cotcodăcindu-şi
şi banalizele ca să ciugulea
ciugulească
grăunţe anoste.

Nu s-a găsit o redută care să nu cadă o dată cu miturile pe care
a fost rezemată. Atâta timp cât ticăloşii vor fi premiaţi, lăsând
cinstiţilor perdanţi doar o fragilă satisfacţie spirituală – ce se
evaporă o dată cu ofilirea rădăcinilor ei inefabile – civilizaţia
va plăti preţul eficacităţii
cacităţii personale a lipsei de scrupule.

Ajungând la noi, pot spune că nebunia e deplină. Ciudatul fost
doctor (L)Imbri declară că după ce se va vaccina va purta în
continuare mască deoarece așa
șa e bine. Și dacă ar fi singu
singura
contradicție
ție flagrantă pe care o auzim, ar fi bine. Doar că
întregul discurs public e unul al sfidării celei mai elementare
logici. Până acum la nicio clinică din lume nu ți-ar fi făcut un
vaccin dacă erai bolnav. Imaginați-vă
vă ce-ar
ce
însemna să-i faci
vaccinul
ccinul ROR unui copil infectat cu pojar! Cu toate acestea, în
ciuda unui vraf de lucrări de specialitate care interzic acest
lucru, neo-specialiștii
știi noștri spun că e chiar bine să faci
vaccinul atunci când ești
ști bolnav. Iar ai noștri au preluat-o
preluat de
dincolo întrucât rămâi trăznit văzând cu câtă naturalețe
naturale se
susține
ține acum o chestiune care, în urmă cu doar un an, ar fi
constituit o dovadă suficientă pentru ca un student să pice
examenul de imunologie.

Deci, prăbuşirea intelectuală la care asistăm, trece dincolo de
acţiunile de amăgire / manipulare şi devine un semn al
decadenţei supreme, pentru o specie care ss-a înfundat în

Un alt tembelism repetat cu obstinație
ție este acela că și dac
dacă ai
făcut boala tot trebuie să te vaccinezi. Cică „e mai bine aașa”! O
individă cu fața
ța de transplant spunea cu autoritate la TV că e

Ne putem gândi şi la efectul catastrofal al pierderii războiului
filosofic, al eşuării căutărilor sensului nobil, al negăsirii unei
temelii viabile pentru aspiraţiile spre bine, frumos, nobil, drept,
fratern.
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chiar obligatoriu să-ți faci vaccinul chiar dacă ai făcut boala
pentru a-ți întări imunitatea. Și, ca să vedeți penibilul, două
fraze mai încolo spunea la fel de senină că „vaccinul poate crea
o imunitate aproape similară celei naturale”. Păi ce-ai făcut
fato?
Știu că observați toate aceste disonanțe. Știu că înțelegeți că e
ceva în neregulă. Însă, ceea ce ar trebui să observați e și faptul
că, în ciuda conștientizării destul de solide a stării de fapt în
care ne aflăm, n-avem puterea să mișcăm lucrurile din loc.
Oare de ce?
Lupta pe care o câștigă mereu ceilalți e fundamentată pe alte
principii pe care nu le înțelegem. De-aceea azi câștigă din
pandemie, mâine din mâncare, poimâine din locurile de muncă
s.a.m.d. De fiecare dată când EI doresc ceva, cu toate că-și
desfășoară activitatea pe față, câștigă. Imaginați-vă: într-o parte
peste 90% din omenire, în cealaltă parte mai puțin de 10% (unii
spun că raportul ar fi de 99,99/0,01)! De ce mereu câștigă
minoritatea? De ce, în ciuda prostiilor vizibile din avion,
treburile se fac așa cum vor ei?
Voi mai face o ultimă paranteză înaintea concluziilor. Nicăieri
în lume nu se spune că toată această criză este generată de un
singur element: lipsa facilităților medicale. Numărul de paturi
raportat la numărul populației este insuficient peste tot în lume.
Singura țară care și-a crescut programatic numărul de paturi de
spital este … China, însă și acolo numărul este insuficient. Ați
uitat când, la noi, Băsescu închidea spitale? O făcea pentru că io dictase „minunata UE”. Care UE și-a scăzut continuu
numărul de paturi. Criza sanitară din primăvara trecută din
Italia a fost cauzată de același lucru. Italia fusese un alt elev
meritoriu care pusese în practică recomandările primite.
Rezultatele n-aveau cum să fie altele. Atunci când n-ai
capacitate ajungi să te miști haotic, la mâna hazardului.
Ați auzit pe cineva acuzând statele pentru politica criminală de
reducere a sistemului sanitar (mă rog, în termeni tehnici i se
spune „optimizare”). Uitați-vă cum cel care a distrus secțiile de
arși din Româna a ajuns acum, din nou, ministru. Oare ce
domeniu va frige acum?
Închid paranteza pentru a relua întrebarea: de ce oare ei câștigă
și noi pierdem? E simplu, ei au puterea. Nu e vorba de puterea
tiranică pe care oricum și-o exercită. Aceea poate fi răsturnată,
am văzut-o de-atâta timp în istorie. În cazul lor e vorba de o
altă putere, cea pe are, cu inconștiență, le-o dăm noi. E vorba
de puterea dorințelor noastre. Nu v-a spus-o nimeni până acum,
însă aceasta e adevărata sevă care-i întărește, care-i face
invulnerabili.
Suntem cu toții sclavi ai propriilor dorințe. Unele sunt normale,
precum cele care țin de supraviețuire. E normal să vrei apă
deoarece altfel mori de sete, e normal să vrei să mănânci, să te
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îmbraci s.a.m.d. Problema apare când aceste dorințe ale noastre
depășesc normalul și intră în zona patologică. E normal să-ți
dorești să mănânci, dar e absolut anormal să transformi asta
într-o pasiune pentru nu știu care tip de icre sau pentru nu știu
ce tip de carne de „vită masată”. E normal să-ți dorești un
acoperiș deasupra capului, dar e absolut anormal să tremuri
visând la un palat de mii de metri pătrați pe malul oceanului.
Vedeți cât de simplu e să depășiți limita?
Acesta este jocul dorințelor pe care ei îl stăpânesc bine. Tot
jocul despre care vă vorbesc a provocat revoluția burgheză și
de-atunci tot provoacă revoluții. Cei care știu cum să lucreze cu
dorințele mulțimii aceia devin proprietarii turmelor. E un joc
simplu, de-a dreptul banal care, iată, face jocurile pe acest
pământ de câtea sute de ani.
Tremuri după ultima mașină de super-lux, care accelerează de
la 0 la 100 în câteva secunde, și care are un interior de OZN?
Știu, îți place, doar că omiți un lucru: fabrica aceea care
produce mașina e a lor. Te visezi într-un concediu în Caraibe?
Da, doar că hotelurile acelea sunt ale lor. Te-ai plimba într-un
avion cu servicii ultra luxoase? Da, doar că linia aeriană e a lor.
Te-ai gândit oare de ce salivezi după mașina aceea, după
vacanțele exotice sau după avionul-minune? Ce poate fi atât de
tentant la un avion? Pe mine unul mă obosesc teribil călătoriile
cu avionul. Între două ore petrecute în avion (care, de fapt, sunt
vreo 6-7 pierdute cu totul), prefer una-două zile pierdute cu
mașina. Ce anume te-ar face să pui o asemenea pasiune într-o
călătorie cu avionul?
În 24 octombrie 2003 a fost ultimul zbor comercial al unui
Concorde. S-au înghesuit în el mai multe vedete ale
momentului, alături de numeroși alți pițiponci care au plătit o
avere pentru această „aventură”. Se știa că zborul e periculos,
că avionul nu mai e atât de sigur, însă, cu toate acestea, oamenii
aceia au plătit o avere pentru a sta înghesuiți într-un avion careși dădea obștescul sfârșit. De ce? Din cauză că le fusese
„injectată” dorința de a fi acolo.
Iată cum „injecțiile” pe care specialiștii știu cum să ni le
administreze cresc în noi și ne fac să dorim lucruri de care,
până în urmă cu puțin timp, ne erau absolut străine. De ce-ai
face o pasiune pentru ceaiul pu-erh dacă tu până mai ieri nici
nu știai că există? De ce te-ar fascina vinurile Château Lafite
când tu ai băut până acum doar „căpșunică”? Nu e ceva ciudat?
Oare nu ți-a fost injectată această pasiune? Cu siguranță că
acum știți răspunsul.
Există câteva chestiuni peste care nu se poate trece. E infinit
mai ușor să iei de-a gata decât să construiești tu. E infinit mai
simplu să cumperi decât să vinzi. Societatea de azi îți spune
contrariul: că n-are sens să-ți bați tu capul când poți lua de-a
gata. Poți oare să faci acasă mezeluri atât de dichisite precum
cele care ți se vând feliate și ambalate în cutii care te fac să
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visezi? Evident că nu, însă diferența
ța nu e doar de ambalaj.
ambal În
timp ce mezelurile pe care ți le faci acasă sunt sănătoase,
celelalte sunt otrăvite. În timp ce porcul pe care--l crești la țară e
hrănit cu mâncare, porcii de crescătorie sunt hrăni
hrăniți cu
antibiotice. Dacă ar fi să respectăm niște
ște standarde minime,
carnea
arnea care se vinde în supermarketuri ar trebui să nu poată fi
vândută decât pe bază de rețetă
țetă și doar în farmacii.
Iată jocul dorinței
ței funcționând în întreaga lui plenitudine! Ți se
insuflă o dorință
ță și, în același timp ți se dă și soluția magică:
mergi și cumpăr-o!
o! Iar tu fix asta faci. După ce
ce-o cumperi
dorința
ța se ofilește. Nu te mai pasionează, însă o alta ii-a luat
locul! Trepidezi pentru a-ți
ți îndeplini acea nouă dorință, ai face
orice pentru ea. Dacă nu reușești s-oo îndepline
îndeplinești, intri în
depresie. O faci și pe-asta. Și ciclul se reia pentru că e un ciclu
a unică oprire e ieșirea
șirea ta din „sistem”. Încă o viață irosită în
numele puterii Lor, a controlului lor absolut.
Sper că ai înțeles
țeles ce te mână artificial „în luptă”. Ei câștigă
întotdeauna pentru știu să-ți
ți insufle false valori și false dorințe.
De-aceea, din când în când ți se cere să mai renunți la câte
ceva. Vrei să poți
ți iar să cumperi? Vrei să poți să te distrezi din
nou? Nu ți se cere mult: doar un vaccin acum, altul peste câteva
luni s.a.m.d. Nu vrei, mergi la izolator! „Minunata lume nouă”
ți se închide în nas și tu ajungi la depresie. Ăsta e jocul. Iar
victoria e a celor care nu ajung la depresie pentru iluziile care
le mănâncă inutil viața. Despre asta e vorba!

Obligativitatea de a purta mască e fundamentată doar
pe recomandările obscure ale unor „specialiști”
„speciali
de
carton;
Testele RT-PCR nu au funcția
ția de diagnostic, potrivit
chiar inventatorului lor, Kary Mullis;
Testele dau erori grosolane, iar rezultatele pot fi
măsluite cu ușurință;
Echivalarea cazurilor de „pozitiv” cu titulatura de
„infectați”
ți” (eventual total „asimptomatici”) este
ridicolă;
Gradul de incidență
ță a mortalității „covid” este 0,02 la
mie, ceea ce nu reprezintă în niciun caz un motiv de a
bloca societatea cu prețul
țul unui haos pe toate planurile;
Tratamentele ieftine și accesibile sunt interzise sau
zădărnicite (gen hidroxiclorichina, invermectina și
multe altele);
Nu există garanții
ții de siguranță pentru niciun vaccin;
Oricine moare de orice e trecut oficial la categoria
„covid”;
Privitor la decesele care survin la scurt timp după
vaccin autoritățile
țile afirmă în mod părtinitor că nu au
nicio legătură cu vaccinul;
Oricine face observații
ții precum cele din acest articol
este catalogat ca „terorist”;
Etc, etc, etc.

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
2.
•

•

Câteva observații elementare care
re arată că
pLandemia este un război al globali
globaliștilor
împotriva populației
ției lumii

•

•
Ing. Marvin ATUDOREI - Bucureşti

•
Dacă ar fi să ne luăm după știrile oficiale, umanitatea este
atacată de mai mult de un an de o serie (ce pare că nu se va mai termina
termina)
de „viruși
și ucigași”. Bineînțeles, în fața asaltului nemaivăzut, autoritățile
din toată lumea conlucrează prin toate mijloacele pentru a salva popula
populația.
Ni se spune că soluțiile
țiile vin în principal prin vaccin, purtatul măștii și
izolare… Însă pentru sute dee milioane de oameni, la nivel mondial, toată
situația
ția aceasta apare ca fiind ceva complet fals, o înscenare grotescă, o
sinistră pLandemie. Să urmărim să analizăm succint imaginea de
ansamblu.

1.
Măsurile restrictive se bazează pe foarte multe
minciuni și ilegalități
ți ale autorităților, cum ar fi:
fi
•
Obligația
ția de a purta mască nu e raportată la nicio
normă de conformitate. Nu au fost făcute publice
studii, specificații
ții sau standarde care să indice că
măștile
știle faciale ar avea vreun fel de virtuți protectoare
față de viruși;
•
Există, dimpotrivă, zeci de studii științifice care
dovedesc că măștile
știle sunt complet inutile sau chiar
nocive;
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•

3.
•

•

Toate aceste aberații
ții au loc pe plan mondial
Practic în fiecare țară a lumii este câte (cel puțin) un
Arafat, Cercel, Câțu, Orban și toată fauna de satrapi
fără suflet și fără conștiință;
Se aplică peste tot exact aceleași
acelea protocoale și metode,
chipurile recomandate de OMS, instituție
institu care nu are
de fapt niciun drept să impună politici interne;
Oamenii sunt uciși
și în spitale, jandarm
jandarmii induc spaima
în cetățeni,
țeni, politicienii recită exact aceleași lozinci
lipsite de legalitate și probitate științifică;
Orice opinie care demască înșelătoriile
în
pLandemice
este suprimată rapid din mediul public;
Nu există niciodată un dialog real cu societa
societatea, pe
baze științifice sau constituționale, totul e un
simulacru al „democrației”;
Metoda de bază a supunerii popula
populației este de tip
„mind control” (controlul minții),
min
operațiune
psihologică de sugestionare/hipnoză în masă prin
crearea unei false realități
ți („noul normal”)
Cum e posibilă o astfel de opera
operațiune globală?
Să observăm că sunt implicate cam toate palierele
fundamentale ale statelor: clasa politică, mass
mass-media,
rețelele
țelele de socializare principale, instituțiile medicale,
poliția, jandarmeria, armata,
ata, instituțiile
institu
de învățământ,
oficialii clerului (bisericii), ONG-urile
ONG
așa-zisei
„societăți civile”, VIP-urile
urile din toate domeniile… a
mai rămas ceva?
Toate acestea se repetă ca un șablon în toate țările, se
duce o campanie insidioasă de convingere a po
populației
întregii lumi să se vaccineze masiv;
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4.
•

•
•

•

•

Ne confruntăm așadar
șadar cu o infrastructură extrem de
eficientă, coordonată global și obedientă fără crâcnire
unei conduceri din umbră;
JF Kennedy afirma răspicat, cu puțin
țin înainte de a fi
asasinat, că există o organizație
ție globală, „monolitică și
nemiloasă”, care „combină operațiuni
opera
militare,
diplomatice, de informații,
ții, economice, științifice și
politice”. Sună cunoscut? Și de atunci au trecut peste
60 de ani! Iar Kennedy nu a fost singurul pre
președinte
american care a spus asta. Afirmații
ții asemănătoare au
făcut Dwight Eisenhoover, Theodore Roosevelt sau
Donald Trump.
Să mai observăm că sistemul financiar internațional
interna
e
bazat pe un cartel ce controlează toate statele prin aașazisele bănci naționale,
ționale, care de fapt serv
servesc interese
străine țărilor respective. Dolarul e o monedă fictivă
(fiat money), care nu mai are acoperire în aur, dar care
e impus în continuare ca monedă de referin
referință a
întregului sistem financiar interna
internațional. Nu
întâmplător dolarul produce uriașe
șe beneficii
ben
prin
dobânzi celor care îl creează din nimic și conduce la
uriașe
șe datorii ale tuturor statelor, caz valabil inclusiv
pentru SUA;
Să mai observăm că de curând a avut loc cea mai mare
lovitură de stat din istorie: au fost masiv fraudate
alegerile prin care Donald Trump a fost în mod real
ales pentru al doilea mandat de președinte
ședinte al SUA. În
locul său a fost instalată o marionetă care nici măcar
teatru nu e în stare să joace. Această ac
acțiune oferă încă
o măsură la scară globală a capacității
ții Grupării din
di
Umbră de a instrumenta și impune fără prea mari
obstacole versiunea de „realitate” pe care o dorește.
dore
Care este scopul plandemiei?
Este ușor
șor să constatăm că „Guvernul din Umbră” are
două scopuri principale: vaccinarea întregii populații
popula a
lumii și implementarea globală a rețelei
țelei 5G;
Știm acum că în realitate vaccinurile sunt modificatori
ARN și conțin elemente de nanotehnologie;
Rețeaua
țeaua 5G este indisolubil legată de modelul „Marii
Resetări”, celei de-a „Patra Revoluții
ții Industriale”, de
„Orașele Inteligente” și „Internetul Tuturor
Lucrurilor” prin Inteligența Artificială.
Corelația
ția celor două (vaccinarea + 5G) duce la
„reglarea” masei de populație
ție și la controlul total al
celor care ar fi lăsați
ți să trăiască în condiția de zombi
zombiroboți implantați cu dispozitive
tive care suprimă chiar și
libertatea de a gândi liber;
În lipsa acestei agresiuni realmente demonice asupra
populației
ției lumii, foarte multe adevăruri nu ar mai
putea fi reprimate, cum ar fi: ho
hoția sistemului
financiar-bancar;
bancar;
ascunderea
unor
tehnologii
revoluționare
ționare care există de zeci de ani și care ar putea
ridica fulgerător standardul de viață;
via
falsificarea
grosolană a istoriei (atât recente cât și îndepărtate),
existența
ța misiunilor spațiale (gen Alternativa 3, Secret
Space Program, etc).
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5.
•

•

•

Ce putem face?
Noi, marea masă a popula
populației lumii, avem două
posibilități
ți extraordinar de puternice: Unitatea între
noi și Apelul către Dumnezeu.
Guvernul Globalist știe foarte clar că dacă ar fi liberi
și uniți, oamenii ar fi imposibil de dominat. De aceea
globaliștii
ii au folosit încă de zeci de ani minciuna
deghizată în „inginerie socială”, iar acum impun
măsuri restrictive gen „stați
ți în casă” și „distanțare
socială”.
Apelul către Dumnezeu are capacitatea de trezire a
unor straturi profunde ale con
conștiinței, fapt în urmă
căruia atât la nivel individul, cât și la nivel colectiv
hipnoza malefică a minciunii demonice nu mai are
efect. De aceea căile spirituale autentice sunt repudiate
din societate de către „iluminații”
„ilumina
sataniști. Analogic
vorbind, apelul către Dumnezeu eeste ca o Lumină
aprinsă în Întuneric. Oricât ar fi bezna de densă,
aceasta este neputincioasă împotriva Luminii.

De ce ne lasă Dumnezeu să suferim? Pentru că în esență
esen
acum are loc o uriașă
șă bătălie spirituală, un test al deciziilor
la nivel de umanitate, o impulsionare către Trezire prin
singurul mijloc prin care ignoranții
ignoran
se pot mobiliza:
suferința.
ța. Este în același timp o purificare, un tribut pe care
Răul îl ia de la o Umanitate mult prea amorțită.
amor
Să nu
uităm că Răul nu poate niciodată ac
acționa fără încuviințarea
lui Dumnezeu. De noi depinde când ne vom ridica și vom
alege ferm, colectiv, Marea Trezire.

Pași
și către marea trezire
Dincolo de foarte multe adevăruri care demască
sinistra și criminala înscenare globalistă COVID, este
necesar să înțelegem
țelegem mecanismul fundamental care stă la
baza controlului maselor.
ste vorba despre un mecanism psihologic, care permite
controlul minții
ții la nivel colectiv, și care se referă la
faptul că
PERCEPȚIA
ȚIA asupra Realității se realizează nu atât prin
intermediul informațiilor,
țiilor, cât mai ales prin intermediul
SUGESTIILOR.
Pentru mulți
ți dintre noi apare ca paradoxal că deși circulă
informații
ții care arată clar, de exemplu, că măștile sau
vaccinurile sunt nocive, un număr foarte mare de oameni
consimt să poarte masca
sca sau se duc ca vitele la vaccinare. Iar
dacă unui astfel de om vrei să îi prezinți
prezin argumente că ceea ce
face nu este bine pentru sănătate și pentru societate, constați
adeseori că este incapabil să mai analizeze logic sau chiar se
întoarce agresiv împotriva ta.
Asupra acestor oameni s-aa lucrat sistematic prin sugestionare.
Mintea lor a fost resetată și orice informație care nu concordă
cu noua „normalitate” este respinsă prin procesul psihologic de
disonanță cognitivă.
Sugestia este mult mai complexă de
decât simpla informație.
Sugestia poate conține
ține informații adevărate sau false, poate fi
făcută să fie acceptată de mintea multor subiec
subiecți sau poate fi

E

Lohanul nr. 54, aprilie, 2021

actualitate
implementată direct subliminal (în subconștient). Metoda de
sugestionare liminală (care trece de bariera conștientului)
implică formulări simple, repetate, exprimate de persoane cu
„autoritate” (politicieni, așa-ziși „specialiști”, mass-media). În
ultimul an am auzit cu toții până la saturație astfel de sugestii
legate de purtatul măștii sau de „vaccinul salvator”.
Este important să înțelegem că pLandemia nu este singurul caz
de operațiune psihologică de control al maselor. Este cea mai
amplă și concertată de până acum, într-adevăr, dar de fapt
mulțimea este controlată de zeci de ani prin crearea unei
FALSE REALITĂȚI, a unei false percepții asupra
evenimentelor. Se operează prin manipulare mediatică,
cosmetizarea istoriei inclusiv la nivel academic, înscenarea
unor atacuri sub steag fals, inhibarea discernământului maselor
(prin îmbolnăvirea, îndobitocirea și confuzionarea populației),
eliminarea persoanelor sau organizațiilor care aduc adevărul.
Mersul societății depinde de elita care controlează masele.
Există o elită care vrea să adoarmă, să blocheze conștiințele
oamenilor și există o altă elită care vrea să trezească masele.
Cea mai mare frică a elitelor întunecate este ca marea masă să
se trezească pentru că în acel caz furia celor care s-au simțit
înșelați i-ar spulbera pe opresori.
Dar cum pot fi trezite masele din somnul conștiinței?
Tot prin aplicarea mecanismelor psihologiei de masă. Trebuie
implementate și în acest caz SUGESTII benefice, pozitive,
luminoase la nivel colectiv. O avalanșă de informații despre
Adevăr poate rămâne fără un efect prea mare. Este necesară
educarea maselor în termeni simpli, fundamentali, trebuiesc
explicate pârghiile prin care funcționează societatea. Toate
acestea trebuiesc rezumate și repetate, distribuite pe scară largă.
Semnul că un om a urcat o treaptă a Trezirii este acel sentiment
de înțelegere însoțit de exclamația „Wow! Într-adevăr, așa este!
Acum totul se leagă și s-a făcut lumină în capul meu!”.
Iată câteva pârghii elementare ale societății actuale ce ar fi
necesar să fie explicate pe înțelesul tuturor:
Lumea este condusă din umbră de o elită de psihopați sataniști
care au ca obiectiv să înstaureze o „Nouă Ordine Mondială”,
redenumită acum ca „Marea Resetare”. Este semnificativ că
fondatorul (și în același timp președintele executiv) al
Forumului Economic de la Davos, Klaus Schwab, și-a intitulat
cea mai recentă lucrare „COVID-19: Marea Resetare”.
Infrastructura prin care acești psihopați sataniști influențează
major umanitatea, de cel puțin 200 de ani, constă în rețeaua de
loji masonice (și de alte tipuri) ce împânzește în mod secret
întreaga lume. Prin organizațiile lor, despre care neîntâmplător
mass-media nu face comentarii, ei au creat deja un fel de
Guvern din Umbră. Este semnificativ cât de eficient a fost pusă
în scenă mascarada pLandemiei, care deși implică foarte multe
argumente medicale opuse, a fost adoptată fără crâcnire de
majoritatea covârșitoare a guvernelor lumii.
Atacurile sub steag fals au fost organizate de această elită
masonică și au determinat mersul istoriei încă de la Revolția
Franceză, continuând cu Revoluția Bolșevică, cele două
Războaie Mondiale, organizțiile teroriste Gladio, atentatul din
11 septembrie 2001, revoluțiile „colorate” din toată lumea. Cea
mai formidabilă lovitură de stat din istorie tocmai a avut loc în
SUA, fără ca mulți să își dea măcar seama: printr-o fraudare
masivă a procesului electoral, a fost (deocamdată) îndepărtat
din funcția de președinte Donald Trump, un oponent extrem de
incomod al administrației globaliste.
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Din punct de vedere financiar lumea este controlată de un cartel
bancar inițiat de sistemul Bretton Woods, care a creat FMI,
Banca Mondială, și a stabilit dolarul ca monedă de referință
globală. Dolarul nu mai are din 1971 acoperire în aur, ceea ce
practic permite crearea banilor din nimic. Băncile naționale
(zise și „centrale”) nu lucrează în slujba națiunilor pe care
aparent le reprezintă, ci sunt coordonate de BIS (Banca
Internațională de Reglementări) și FMI. Orice conducător de
stat care a dorit să își elibereze țara din acest sistem de
sclavizare a fost asasinat fără milă (de exemplu JF Kennedy,
Gaddafi, Ceaușescu).
Acești psihopați sataniști vor să contamineze psihicul maselor
cu simboluri oculte (receptori de rezonanță), sunt dependenți de
pedofilie și adrenochrom. Participă la ritualuri satanice pe care
au îndrăzneala să le organizeze public, desigur, pentru a
impacta subconștientul colectiv (vezi inaugurarea CERN, a
tunelului asociat din Elveția, deschiderea Jocurilor Olimpice
din Londra 2012, etc).
Elitele întunecate se folosesc de rezultatele experimentale ale
unor uriașe proiecte secrete ce se desfășoară de zeci de ani
(„proiecte negre”) prin care au acces la tehnologii și puteri de
neimaginat pentru un om obișnuit. Din acest motiv întunecații
se cred un fel de zei, iar pe noi, masele, ne consideră un fel de
animale fără importanță. Este relevant cu privire la aceste
proiecte că se admite oficial că omul a pus piciorul pe Lună
prima dată în 1969, dar din 1972 chipurile nu au mai fost
organizate niciun fel de expediții selenare. Este o asumpție ce
sfidează logica și bunul simț având în vedere uriașele progrese
tehnologice realizate de atunci și importanța (din foarte multe
puncte de vedere) a unor misiuni pe Lună. Un alt exemplu
elocvent este ignorarea pe scară largă a tehnologiilor Tesla,
care puteau oferi, de exemplu, energie electrică total
nepericuloasă și fără fir încă de la începutul secolului XX.
Transpare cu claritate pentru cei lucizi faptul că umanitatea este
menținută intenționat în bezna neputinței și ignoranței.
Practica medicală a fost aproape complet deturnată de la
menirea sa esențială. Terapiile medicamentoase au devenit mai
degrabă toxice, iar companiile farmaceutice urmăresc profitul
și menținerea populației în stare de boală și dependență.
Terapiile tradiționale eficace sau terapiile bazate pe noi
descoperiri revoluționare sunt suprimate sau cel puțin interzise
în domeniul oficial.
Majoritatea practicilor spirituale ce oferă repere autentice
despre natura lumii în care trăim sau ajută la elevarea și
împlinirea sufletească sunt repudiate dur, sub diferite pretexte,
de către psihopații sataniști aflați în aproape toate țările la
guvernare.
Sunt suprimate de asemenea orice informații despre o puternică
Alianță a Binelui care luptă de mulți ani cu această Cabală
masonică. Există indicii concludente că Alianța are deja victorii
importante prin distrugerea în serie a multor baze subterane de
mare adâncime (DUB) ale „elitelor întunecate”. Au fost
eliberați de acolo mii de copii ținuți pentru „recoltarea” de
adrenochrom, un drog obținut din sânge uman și care conferă
anumite capacități de regenerare. Există de asemenea o
campanie progresivă de expunere gradată a unor adevăruri
șocante, pe care mulți oameni nu le-ar putea înțelege fără a fi
mai întâi pregătiți.
Ce putem noi face în mod concret?
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Să urmărim să ne informăm din mai multe surse și să căutăm să
gândim cu capul nostru. Apoi, eventual, să distribuim
informația
ția ca să îi ajutăm și pe alții să înțeleagă.
Să urmărim să ne aliem în grupuri / structuri civice care
realizează diferite acțiuni
țiuni de promovare a Adevărului și
Dreptății. Să fim activi și determinați social.
Să ne ridicăm nivelul spiritual și să căutăm să elevăm și
ambianța
ța înconjurătoare. Să avem în vedere că la nivel cuantic
suntem cu toții
ții legați și ridicarea spirituală a multora va induce
un salt de conștiință
știință la nivel colectiv. Rugăciuni
Rugăciunile către
Dumnezeu sau meditațiile
țiile la unison declanșează un uriaș
fenomen de rezonanță,
ță, în care puterea grupului devine mult
mai mare decât suma capacităților individuale.
Este util să înțelegem
țelegem că din punct de vedere spiritual toate
suferințele și obstacolele au rolul de a ne învăța
ța anumite lecții
necesare, de a ne maturiza, de a ne trezi față
ță de realitatea
divină.
Fie ca momentul Trezirii Colective să fie cât mai aproape!

Să de-construim
construim metoda de impunere a
„Noii Ordini Mondiale”
Generalizarea
rea manipulărilor „pandemice” a acutizat
constatarea că am ajuns să trăim în două realită
realități paralele:
una impusă cu forța,
ța, care a devenit dominantă, dar care
este FALSĂ; și una ADEVĂRATĂ, dar care a ajuns,
săraca, să nu mai fie percepută decât de oamenii care
c
și-au
păstrat bunul simț al „vechii normalități”.

R

ealitatea cea adevărată mai este înțeleasă
țeleasă azi doar de
către cei care mai cred în valori precum „Dumnezeu”,
„mamă”, „tată”, „bărbat”, „femeie”, „umblu fără
mască”, „trăiesc fără vaccin” și alți astfel de termeni și
obiceiuri despre care acum ni se spune oficial că ar fi deja...
anacronisme de la care trebuie să ne luăm adio.
Lăsând trista ironie la o parte, să observăm deci că aberanta
„nouă realitate” este un CONSTRUCT SOCIAL la care ss-a
lucrat intensiv zeci de ani, într-un
un mod sistematic și coordonat,
și care acum este implementat la scară mondială.
Cine proiectează acest construct și prin ce infrastructură
socială? Răspunsul este sub ochii noștri:
ștri: iată că deja a ieșit pe
jumătate din umbră „Guvernul Mondial”, despre care ne-au
ne
avertizat nenumărate personalități
ți în ultima sută de ani. De
remarcat printre aceștia
știa câțiva președinți ai Statelor Unite ale
Americii precum Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower,
John Kennedy sau Donald Trump.
Să ne amintim mai concret ce au spus aceștia,
știa, pentru ca în fața
acuzației
ției (inevitabile) de „conspiraționism”, măcar să fim
conspiraționiști cu surse:
Theodore Roosevelt sublinia în 1912 că:

„În spatele guvernului aparent este întronat un guvern invizibil,
care nu are nicio loialitate față
ță de popor și care nu își asumă
nicio responsabilitate față de acesta”. [1]
Dwight Eisenhower avertiza în 1961 că:
„Trebuie să ne protejăm împotriva obținerii
ob
unei influențe
nejustificate, fie că este căutată sau nu, din partea Complexului
Militar Industrial. Potențialul
țialul creșterii dezastruoase a puterii
necorespunzătoare există și va persista. Nu trebuie să lăsăm
niciodată ponderea acestei combinații
combina
să pună în pericol
libertățile
țile sau procesele noastre democratice!” [2]
John Fitzgerald Kennedy
dy constata cu seriozitate maximă în
1962, cu puțin înainte de a fi asasinat:
„Ne opunem în întreaga lume unei conspira
conspirații monolitice și
nemiloase care se bazează în primul rând pe mijloace ascunse
pentru extinderea sferei sale de influență.
influen (…) Este un sistem
care a consacrat resurse umane și materiale imense în
construirea unei mașinării
șinării bine închegate, extrem de eficiente,
care combină operațiuni
țiuni militare, diplomatice, de informații,
economice, științifice și politice”. [3]
Donald Trump s-a referit adeseori
ori la administrația
administra paralelă și
ascunsă numită „Deep State” sau „Stabilimentul” ca fiind
„o structură globală de putere”, ce are „interese speciale la
nivel mondial”. O entitate de care „suntem controlați”,
controla
care este
strâns legată de „corporațiile financiare
are și mediatice” și care
„fraudează sistemul”. [4]
Așadar
șadar ne confruntăm în întreaga lume cu o organizație transtrans
națională
țională extrem de eficientă și coordonată, a cărei prezență o
sesizăm acum mai concret ca niciodată, prin impunerea în forță
for
a mascaradei pLandemice.
ndemice. Având în vedere că orice fel de
argument valid și plin de bun simț, venit din partea oricui,
specialist sau nespecialist, este călcat în picioare în mod absolut
similar de către autoritățile
țile din marea majoritate a statelor
lumii, putem avea o imagine
ine clară a for
forței de intruziune a
acestei mașinării globaliste.
Ceea ce îi enervează însă cel mai mult pe globaliștii
globali
„Noii
Ordini Mondiale” masonice și satanice este să le DE
DECONSTRUIM metoda prin care lucrează. Metoda lor este
crearea unei FALSE REALITĂȚI,
ȚI, mai exact a unui gen de
ILUZIONARE DEMONICĂ pe toate căile posibile. Ei fac
aceasta prin mass-media,
media, politicieni aservi
aserviți, instituții și
organizații trans-naționale,
ționale, societate (aparent) civilă, educație și
cultură pervertite, mediu academic propagandist,
propagandis industria
Hollywood, VIP-uri,
uri, cenzură tiranică în spațiul
spa
informatic
virtual, eliminarea celor „prea” îndrăzneți
îndrăzne în a spune adevărul,
simbolism, sugestii subliminale, dispozitive psihotronice,
ritualuri publice bizare, care impactează subcon
subconștientul
colectiv, etc...
Atenție!
ție! În aceste condiții de război informal, a duce „lupta”
doar pe domeniul valorii de Adevăr nu are decât o foarte mică
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eficiență. Psihopații globaliști creează „adevărul” și „realitatea”
prin sugestia hipnotică exercitată la nivel conștient și
subconștient. Păpușarii din spatele scenei știu exact cum să
orchestreze spectacolul. Marionetele care apar public în rol de
demnitari doar execută ordine pe care cel mai adesea nu le
înțeleg decât foarte parțial. Toți acești „oficiali” se prefac că
discută cu societatea civilă, dar de fapt nu le pasă câtuși de
puțin de dovezile științifice, de logică sau de rațiune. Mașina
lor de propagandă este atât de copleșitoare și invazivă pentru
mintea maselor, aflate deja într-un fel de transă, încât pe
ansamblu agenda „elitelor” merge mai departe nederanjată de
„bâzâitul unor musculițe” care invocă naiv „democrația” și
„statul de drept”. Pe de altă parte, pentru cei hipnotizați apare
fenomenul disonanței cognitive, în care subiecții nu mai disting
adevărata realitate dacă sugestia „noului normal” a fost
inoculată persuasiv în sistemul lor cognitiv.
Plandemia actuală este doar o etapă, care se vrea finală, în
implementarea „Noii Ordini Mondiale”, dar aplicarea
sistematizată a metodei de hipnoză în masă a început încă din
anii 1920 prin studiile Școlii de la Frankfurt. Cercetările și
experimentele au continuat cu nenumărate programe de tip
Mind Control și cu vaste Operațiuni Psihologice. Câteva
exemple notorii sunt programele CIA MK-ULTRA,
experimentele de la Tavistok Institute, Operațiunea
Mockingbird, Operațiunea Monarch, strategiile disociative tip
Gaslighting.
Cu directa implicare a operațiunilor psihologice au fost apoi
puse la cale și executate cam toate războaiele de mare
anvergură, crizele economice, atentatele majore (vezi 9/11),
revoluțiile sociale și culturale, înregistrarea reperelor istorice...
Toate acestea au fost regizate, măsluite, întreținute și repetate
obsesiv tocmai pentru a genera o FALSĂ REALITATE.
Mentalitatea celor care fac parte din „Elita din umbră” este că
ei sunt un fel de zei, având acces la bogății și tehnologii la care
omul de rând nici nu visează. Pentru „zeii” din umbră masele
nu sunt decât un fel de insecte insignifiante, pe care trebuie să
le țină sub control fără scrupule, cu drept de viață și de moarte.
Un exemplu: în anii 1990 globaliștii au efectuat prin SUA și
ONU un embargo extrem de dur asupra Irak-ului, în urma
căruia au murit 1,7 milioane de oameni, dintre care jumătate de
milion de copii. Întrebată la o emisiune în direct în ce măsură
crede că embargoul „a meritat prețul”, secretarul de stat al SUA
de la acea vreme, Madeleine Albright, a răspuns:
„Cred că este o alegere foarte grea, dar prețul – da, credem că a
meritat prețul”. [5]
Să nu rămânem prizonieri în capcana de a analiza și critica
doar falsa paradigmă creată de Guvernul din Umbră
Mai concret, în cazul pLandemiei este insuficient să spunem că
testele PCR, măștile, carantinarea, internarea cu forța a
„asiptomaticilor”, vaccinurile experimentale, acuzațiile de
„terorism” pentru „vechii normali”, etc reprezintă abordări
greșite, nesusținute științific, ilegale și ilegitime. Este necesar
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să ieșim din pătrățica dezbaterilor aproape inutile și să DECONSTRUIM METODA lor de lucru.
Metoda „elitelor” este, pe scurt, aceasta: prin „inginerie
socială”, operațiuni psihologice și hipnoză în masă se impune
gradat și insidios o Falsă Realitate.
Contra-metoda: la fiecare știre panicardă și aberantă este
nevoie să înțelegem și să explicăm și altora DE CE se lansează
acea minciună. Nu este de ajuns să spunem că e o minciună,
este necesar să avem viziunea de ansamblu, să scoatem în
evidență SCOPUL și PLANUL general pentru care fiecare
piesă a mascaradei este plasată la un moment dat, deloc
întâmplător, în spațiul public. Odată ce suntem avizați și
conștienți de modul în care este corelată strategia construcției
de minciuni, devine mult mai greu să fii păcălit. Manipularea se
bazează pe menținerea în ignoranță, pe lipsa viziunii de
ansamblu, pe principiul că știi și înțelegi doar ce și cât vrea
„marele frate” (Big Brother).
Planul de ansamblu al „elitelor” transpare din programe făcute
publice ca Agenda 2030, A Patra Revoluție Industrială corelată
cu Inteligența Artificială sau „Marea Resetare” corelată cu
Covid-19. Pe scurt, dincolo de declarațiile „corecte politic”,
acest plan se pare că este ca după ce un procent suficient de
mare din populația lumii va fi înșelată sau condiționată să se
vaccineze, va fi pusă extensiv în funcțiune rețeaua globală 5G.
Prin combinația vaccinărilor repetate și a comasării populației
în „orașe inteligente” supravegheate de Inteligența Artificială,
se urmărește ca masele de oameni să fie „reglate” la numărul
dorit de conducători (500 de milioane, conform Pietrelor
îndrumătoare din Georgia), iar cei rămași să fie total controlați
și monitorizați fizic și psihic (adică lipsiți de orice libertate, nu
doar exterioară, ci și interioară, de conștiință).
Contra-Planul nostru este acela ca fiind în număr cât mai mare
conștienți de toate acestea, să respingem cu putere capcana ce
ne-a fost pregătită și să ne solidarizăm. În acest fel vom reuși
cu ușurință să re-organizăm pe baze ale Binelui și Armoniei
întreaga viață de pe Pământ. Să nu uităm că cea mai mare
groază a „Elitelor” este ca populația să fie informată și unită.
Noi fiind incomparabil mai mulți decât ei, singura lor șansă
este să ne înșele, să ne țină dezbinați (distanțați social) și în
ignoranță.
Percepția adevăratei realități nu ține însă doar de condiționările
și informațiile exterioare. Este determinant NIVELUL DE
CONȘTIINȚĂ de pe care ne trăim viața. O conștiință cantonată
în instincte primare, frică, egoism și exterioritate poate fi
programată cu ușurință din exterior, asemenea unei simple
subrutine de calculator. În schimb, o conștiință care a
descoperit legătura dintre dimensiunea interioară (psihomentală și spirituală) și Dumnezeu, Cel Atotputernic, nu mai
are teamă, înțelege clar Adevărul și este dispusă să sacrifice
orice aspect material decât să se deconecteze de la Sensul
Universal al Existenței.
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Cu privire la această legătură interior-exterior,
exterior, care ne menține
men
sufletul viu, să ne amintim cuvintele marelui filosof Immanuel
Kant, a cărui opera a rămas ca fundament al eticii moderne:

fost păcăliți.
ți. Nu este ceva uşor, dar autorul nu renunță la
ambiția de a realiza aceasta.
Redăm mai jos prefața cărții:

Două lucruri îmi umplu sufletul cu mereu nouă și crescândă
admirație: cerul înstelat de deasupra mea și legea morală din
mine. [6]
Esența metodei de de-construcție a dez-ordinii
ordinii masonice este
aceasta: acolo unde pătrunde Lumina și Armonia lui
Dumnezeu, puterea iluzorie a umbrelor luciferice se risipe
risipește.
Referințe „conspiraționiste”:
1.

Theodore Roosevelt, Progressive covenant with the people
people, Recorded Aug.
1912, Published in New York by Thomas A. Edison,
1912, https://www.loc.gov/item/99391565/
Dwight D. Eisenhower, Military-Industrial
Industrial Complex Speech
Speech, 17 ianuarie
1961, Yale Law
School, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/eisenhower001.asp
John F. Kennedy, Discurs în fața
ța Asociației editorilor de ziare americane,
April 27, 1961, https://www.jfklibrary.org/archives/other
https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-fkennedyspeeches/american-newspaper-publishers-association
association-19610427
#TrumpTheEstablishment, Donald Trump vs The Establishment,
Establishment October 21,
2016, https://www.youtube.com/watch?v=SKGjczYz1bg
60 Minutes Show, Is the price worth it?, 19 apr. 2013,
https://www.youtube.com/watch?v=4iFYaeoE3n4.
Immanuel Kant în „Critica raţiunii practice” (1788),
http://www.citatepedia.ro/index.php?id=353

2.

3.

4.
5.
6.

Covid, minciuna veacului

„Măsurile mai multor guverne legate de combaterea molimei
covid-19
19 au însemnat o gravă atingere a libertăților
libertă
cetățenești.
China, stat totalitar comunist care a impus prima acest fel de
măsuri, a devenit modelul urmat și de așa-zisa lume
democratică. După părerea mea (pe care o argumentez în
această carte) China a avut motive politice interne complet
extra medicale pentru a anula libertatea de mișcare
mi
a cetățenilor
din Wuhan, care în anul 2019 făcuseră manifestații
manifesta de stradă în
caree contestau autoritatea Partidului Comunist. Noul
coronavirus, descoperit în acel an, a fost doar pretextul pentru
stăvilirea revoltei populației.
Un aspect grav al acestor măsuri este alterarea rela
relațiilor
interumane. Prin propaganda guvernamentală oamenii sunt
învățați să-și
și privească semenii nu ca pe niște apropiați, față de
care se cade să manifestăm solidaritate, cu care să ne ajutăm
reciproc, ci ca pe niște
ște potențiale surse de infecție de care este
cazul să ne ferim, care ne pot îmbolnăvi și omorî.
Uraa între oameni a ajuns la cote nebănuite, printre motive de
ură apărând faptul că cineva a ieșit
șit pe stradă fără motive
întemeiate și declarație pe proprie răspundere (cum se pretindea
în perioada stării de urgență)
ță) ori că nu poartă mască.

Relativ recent, la editura Partoșș din Timișoara a fost
tipărita o nouă carte a scriitorului Marius Mioc, Covid,
minciuna veacului.

C

um se vede și din titlu, subiectul cărții îl constituie
pandemia covid-19
19 care a constituit pretext pentru
multe guverne din întreaga lume (totuși,
și, nu chiar pentru
toate) să ia măsuri de limitare a libertăților
ților cetățenilor.

A apărut în această
astă perioadă o sectă agresivă – «apocalipsa
covid» – ai cărei membri nu acceptă niciun fel de argument ci
doar repetă propaganda autorităților,
ților, pe care o consideră adevăr
absolut (indiferent câte contradicții
ții au apărut în declarațiile
oficiale de-a lungul vremii) și îi declară drept proști sau vânduţi
Moscovei pe cei care nu le sunt pe plac.
Adepții
ții sectei se proclamă iubitori de oameni (lozinca lor
favorită este «stați
ți acasă ca să salvați vieți»),
vieți
dar deseori
lansează blesteme împotriva ereticilor de tipul
tip «vedea-te-aș
bolnav de covid la terapie intensivă».

(Stânga: Port masca pentru a-mi
mi feri corpul de viru
viruși
Dreapta: Fac gardul să nu intre muștele
ștele la mine în curte)

„E mai lesne să păcălești oamenii decât să-ii lămure
lămurești că au
fost păcăliți”, este motto-ul cărții,
ții, o zicală care este atribuită
apocrif lui Mark Twain (celebrul scriitor american din veacul al
19-lea,
lea, catalogat în vremurile noastre drept „rasist”). Dar cartea
exact asta urmăreşte: să-ii lămurească pe covidoisterici că au
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Urmărind mesajele de pe rețelele
țelele de socializare ale sectanților
rămâi cu impresia că, în iubirea lor de oameni manifestată prin
preocuparea de a salva vieți,
ți, ar fi dispuși să omoare vreo
10.000 de români
âni ca apoi să prezinte niște
ni grafice că au făcut
foarte bine, fiindcă altfel ar fi murit 1 milion.
Ei seamănă cu cei din Evul Mediu care ziceau că ciuma apare
datorită unei vrăjitoare. Era nevoie să fie arsă pe rug vrăjitoarea
şi așa se va scăpa de ciumă.. O ardeau și uneori molima scădea.
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Alteori nu scădea, semn că n-au
au ales corect persoana care ar fi
fost necesar să fie arsă pe rug.

Scriitorul de literatură științifico-fantastică
fantastică Isaac Asimov, în
cartea Caverne de oțel, își
și închipuia o lume în care omenirea
om
e
împărțită
țită în 2 grupe: cei care au rămas să trăiască pe Pământ, și
cei din Lumile Exterioare (stații
ții în spațiul cosmic). Acelora din
Lumile Exterioare le era scârbă de pământenii care colcăiau de
microbi datorită lipsei de igienă care domnește
ște pe Pământ.
P
Dar
nici între ei nu se întâlneau, aveau roboți
ți care le procurau tot ce
e nevoie și dacă aveau de discutat o făceau prin videotelefon.
Era considerat o chestie extrem de scârboasă să fii în aceea
aceeași
încăpere cu altă persoană și să respiri din aerul ccare poate cu
puțină
țină vreme înainte trecuse prin plămânul altuia. Se pare că
vremurile închipuite în acest roman SF devin realitate.
Distrugerea relațiilor
țiilor sociale poate face mai mult rău decât un
virus.

Mai adaug aici că nu voi face injec
injecția decât cu prescripție
medicală, după 14 zile de la data la care mi se va prezenta în
cuvinte pe înțelesul
țelesul unui copil de 5 ani indicațiile și beneficiile
terapeutice, precum și efectele adverse, și după ce medicul plus
spitalul își
și vor fi asumat în scris răspunderea pentru eventualele
nenorociri cauzate de vaccin.
Hai să vedem acum dacă mai putem pătrunde în amfiteatre, săli
de seminarii sau bibliotecă. Că, dacă nu, povestea cu nonnon
obligativitatea vaxinului este încă o minciună propagandistă a
autorităților
ților pandemice, ceva ce pregătește deplina instalar
instalare a
totalitarismului și a apartheidului sanitar.

Dr. Adina Alberts îl întreabă pe Streinu
StreinuCercel: Ce să credem despre toate decesele
de după vaccin?
Într-o
o postare în care îi cere lui Streinu
Streinu-Cercel să se
vaccineze la rapel în direct (dar oare cu ce o va face?)
cunoscuta doctoriță
ță esteticiană Adina Alberts face o serie
de afirmații importante:

Această carte conține
ține o serie de articole legate de pr
problema
covid publicate pe măsură ce evenimentele legate de această
problemă s-au desfășurat, în principal pe site--ul sau propriu
«blogul lui Marius Mioc». Se poate vedea astfel cum multe din
prezicerile din acele articole s-au îndeplinit.
Am intervenit uneori
ori în textul original al articolelor pentru a-l
a
face mai potrivit pentru publicarea în carte, în principal prin
scurtare pentru economie de spațiu
țiu tipografic (tiparul costă!)
ori de evitare a repetării inutile a unor idei.”

Apartheidul sanitar începe să se înfiripe
Gheorghe P
PIPERA
Apartheidul sanitar începe să se înfiripe. Îmi scrie
cineva în privat că la o facultate de medicină studen
studenții sunt
deja obligați să dețină certificat de vaxxinare sau test covid
negativ

A

m fost sunatt de la facultate ca să mă întrebe dacă mă
vaxxinez. Am zis că nu, evident. Mi s-aa cerut să trimit
un mail în care să declar răspicat asta. Am întrebat de
ce nu este acceptat refuzul telefonic sau refuzul tacit? Răspuns
– așa a zis conducerea. Dacă e ordin,, cu plăcere. Am scris
email-ul, cam cu această formulă – „declar
declar că nu mă voi
vaccina niciodată voluntar mai devreme de 2 ani de la data
punerii pe piață a produsului”.
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A

ceastă postare se adresează mai ales colegilor mei din
serviciile de sănătate. Personalul medical este supus, în
prezent, unei presiuni psihologice vizavi
viza de vaccinarea
anti covid-19.
19. Zilnic, zeci de persoane, asistente, infirmiere,
moașe,
șe, tehnicieni dentari etc., mă contactează ca să mă întrebe
ce ar fi necesar să facă, îmi descriu patologiile pe care le au,
îmi cer un sfat prietenesc. Și asta pentru că au fost somați să
facă listele cu cei care se vaccinează și, deși nu li s-a spus în
față
ță că dacă nu se vaccinează își pierd posturile, această
condiționare
ționare plutește în aer și ar fi posibilă în viitor; așa circulă
zvonul. Iar ei nu găsesc nicăieri informa
informații oneste care să îi
asigure că vaccinarea ar fi sigură!
Dragi colegi, NU VĂ VACCINAȚI
ȚI DACĂ NU VREȚI, cel
puțin
țin deocamdată! Aveți încă dreptul de a alege și nu vă va da
nimeni afară din posturile dvs. De altfel, protagoniștii
protagoni
campaniei televizate de promovare
re a vaccinării în România,
doctori de renume, au făcut public doar afirmații
afirma de genul „și
eu mă vaccinez” sau „și
și eu mă voi vaccina”.
vaccina Niciunul nu a
făcut-o practic, în fața
ța camerelor de filmat. Ceea ce mă face să
cred că suntem manipulați.
Doar Profesorul Streinu Cercel a declarat public că ss-a
vaccinat. De aceea, formulez pentru dumnealui, următoarea
propunere: Domnule Profesor, ați
ți declarat public despre
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vaccinul produs de Pfizer că, citez: „vaccinul
vaccinul este superb din
punctul de vedere a modului în care a fost conceput”.
conceput Probabil
că aveți
ți dreptate, dar asta nu ne spune nimic despre eficacitate
și nici despre reacții adverse.
Ați
ți auzit probabil că acest vaccin a produs cel puțin 4 paralizii
de nerv facial. Ați
ți auzit de trombocitopenia imună cu
trombocite ZERO
ERO a ginecologului din Florida… De
encefalopatia doctoriței
ței de 32 de ani din Mexic… De bătrânii
care au murit în Norvegia și în Israel, la 2-3
2 zile după
vaccinare… De asistentul de la Constanța
ța care a făcut infarct
după vaccinare… De asistenta Sonia Acevedo
do [din Portugalia]
care a murit „subit” în ziua de Anul Nou, la 48 de ore după
primirea vaccinului. Mamă a doi copii, asistenta în vârstă de 41
de ani lucra la secția
ția de pediatrie a unui spital din Porto. Despre
toate aceste decese ce să credem?”

“Am stat legat în ATI zile în şir”. Povestea
unui inginer care a rupt manșonul
șonul și a
aruncat cu un monitor în u
ușă
Silvia CRAUS
Gabriel Toma, un zdrahon de om, inginer specializat
în comunicaţii,
unicaţii, fost baschetbalist, este unul dintre miile de
ieşeni care au trecut prin "iadul“ ATI COVID.

E

ste, din fericire, printre cei care au scăpat cu viaţă. "Am
avut pronostic de 2,5%. Ai mei căutau deja preot".
Dincolo de boala care l-aa adus de trei oori în pragul
morţii, experienţa trăită în spital este cutremurătoare. Gabriel
Toma descrie cum zile întregi a stat ţintuit la pat, legat de
mâini, fără măcar să i se explice de ce. Sau fără să i se explice
măcar cu ce era înţepat zilnic. "Exact ca într
într-un lagăr de
exterminare a fost. Am încercat de două ori să evadez”, spune
bărbatul, pe un grup de socializare destinat foștilor
știlor bolnavi de
Covid. «Diagnostic - COVID; observaţie - agitat psihomotor».
Asta i-a transformat internarea într-un
un coşmar din care nu a mai
crezut că va scăpa cu viaţă. Şi de care nu ştie dacă, psihic, va
mai scăpa vreodată. El acuză însă modul inuman în care a fost
tratat, în condiţiile în care era cu psihicul şi fizicul la pământ.
Ce spune conducerea spitalului? Cât de corectă medical este
legarea de pat? Până unde poate merge aceasta?
Gabriel Toma are 54 de ani, şi a fost internat pe 13 noiembrie
anul trecut, dar a “evadat cu bilet de voie“ după 32 de zile.
Dintr-oo lună, trei săptămâni a fost la cunoscutul Spital Modular
de la Leţcani. "De trei ori resuscitat, de două ori intubat. M-am
M
detubat singur... Detubarea a fost şansa mea, personalul
medical renunţând la acest procedeu, punându
punându-mi o mască
CPAP”, povesteşte el pe grupul respectiv.
"Am tras de manşoane până mi-au
au intrat în carne"
Dat fiind faptul că primise pe foaie observaţia "agitat
psihomotor“ pe lângă diagnostic, prognosticul de supravieţuire
dat de medici a fost de 2,5%. “Aşa le-au
au spus aparţinătorilor
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mei, care căutau preot petru deshumarea rămăşiţelor
pământeşti ale părinţilor,
or, la sfatul lor, ca să se pregătească”.
pregătească”
Gabriel Toma spune că, în pustietatea salonului, multă vreme a
delirat, făcându-şi
şi în minte zeci de scenarii, trăind filme întregi
care i se păreau extrem de reale.. "Lipsa de comunicare a
personalului medical, în special
pecial în secţia de ATI, este
incredibilă. M-am
am simţit în toate cele trei săptămâni - în care
am fost resuscitat de trei ori, intubat de două ori - exact ca
într-un
un lagăr de exterminare. De altfel, am încercat de două ori
să «evadez»". Uşa salonului era mereu
reu închisă. Deşi, bolnav
fiind, a dărâmat un monitor şi a aruncat în uşă cu el pentru a
scăpa.
Gabriel Toma nu acuză pe nimeni de faptul că a fost legat de
pat, dar spune că rănile lăsate la mâini le va purta probabil toată
viaţa. “Imobilizarea pacienţilorr «agitaţi psihomotor» ar trebui
făcută cu acele manşoane late, căptuşite pe interior cu pâslă,
manşoane care împiedică blocarea fluxului sanguin către
palme. Eu aveam nişte mâini ca nişte pâini… Nu mi le
recunoşteam. Am tras de ele până mi-au
mi
intrat în carne. Am
urme care probabil le voi purta toată viaţa, drept amintire de
«bună purtare» a personalului medical. Iarăşi lipsă de
comunicare: nimeni nu îmi spunea de ce trebuie să treci prin
toate astea. Sedat fiind, nu conştientizam multe”, mai spune el.
În salon
alon erau 12. Uşa se deschidea doar atunci când venea
mâncarea sau le făceau tratamentul. În rest, povesteşte Gabriel
Toma, erau singuri… Unii mureau singuri. "M-au găsit de
două ori cianotic, detubat, ţinînd în mână tubul. Mai şi
glumeau, că arătam ca Statuia
tuia Libertăţii, cu mâna întinsă în
sus, cu tubul în ea. Nu supravegheau nimic! Am avut un noroc
fantastic că nu am murit. Cât de greu ar fi fost ca mereu să fie
o cameră video care să supravegheze ce se întâmplă?"
“Mă trăgeau, mă împungeau cu acul fără un cuvânt”
În cele trei săptămâni de ATI COVID i-au
i
rămas în minte şi
două "siluete empatice”, singurele care comunicau cu el de
fiecare dată când intrau în salon.“O
.“O rezidentă înaltă, filiformă,
care vorbea cu mine şi îmi mai explica ce se întâmplă, şi o
asistentă
stentă medicală care, la fel, efectiv suferea împreună cu
mine. Cinste lor! Doar lor! Ceilalţi, cărora ar merita să le
spun restul, mă tratau ca pe un animal cu care degeaba
vorbeşti că oricum nu te înţelege. Mă trăgeau, mă împungeau
cu acul, îmi băgau pastile
tile cât încape în mine, fără un cuvânt.
Dacă întrebam ceva, vorbeau cu vocea aia cu ton ridicat cu
care vorbeşti cu cel mai puţin la minte. Mă minţeau, pasau
responsabilitatea dintr-oo parte în alta”, relat Gabriel Toma.
Povesteşte în contiuare cum, într-un
n moment de delir, când
vroiau să îl strângă mai strâns de pat, s-a
s zbătut până a reuşit să
rupă o legătură. În mişcare, a lovit un monitor. „Atunci, un
domn, pe care nu îl voi uita toată viaţa, asistent sau mai
degrabă infirmier, s-a
a urcat cu genunchii pe toracele meu.
Noroc că sunt un munte de om. Am 1,96 m, fost sportiv, nu
sunt vreun ghiocel. I-am
am simţit greutatea şi locul în care ss-a
proptit cu genunchii în piept vreo lună. Repeta cu obstinaţie,
ca un bătăuş de stradă: «Tu ştii cine sunt eu? Eu sunt...»
sunt... Îi
voi reţine numele cât oi fi. Cine ştie cum ne intersectează
viaţa drumurile... Din nou însă revin în minte două
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combinezoane, femei ambele. Empatice, implicate, care
vorbeau cu mine. Îmi explicau ce mi se întâmplă, cum mai
evoluează boala. Le-aş ţine în braţe toată viaţa mea!”,
mea! spune
fostul pacient.
La ATI dormi cu moartea alături
La ATI, timpul te doboară "atemporal”. Nu ştii cât e ceasul, nu
ştii dacă e zi sau noapte. “Doar dacă salutau cei care intrau, o
dată la câteva ore, realizai dacă e dimineaţă,
ţă, amiază, seară,
noapte... Începusem să trag concluzii logice: dacă e iaurt, e 667-88 dimineaţa; dacă vine cu perfuzia, e amiază. Cât de greu
ar fi să pui un ceas pe perete, vizibil tuturor? Nimeni nu
realizează ce confort poate crea unui muribund
conştientizarea trecerii timpului”, îşi deapănă coşmarul
Gabriel. Iar la ATI dormeai cu moartea alături. Îşi dădeau
seama că s-aa mai dus unul dintre ei când apăreau panourile
mobile în jurul unui pat, şi sacii negri aduşi sub braţ, de un
infirmier. "Care mai fredona
ona uneori, fluierând uşor, un
cântecel". Un dreptunghi simplu şi negru, cu lăţimea cam de
30 cm, devenea modalitatea de transport pentru cadavre, dus
fiind de patru cosmonauţi albi. "Se strângea lenjeria de pat, se
dezinfecta patul. Altul la rând! Alte combinezoane
mbinezoane albe...
Unele siluete le uram. Vorbeau doar între ele; eram doar un
corp în care pâlpâie slab viaţa. Ce conversaţii mi-a
mi fost dat să
aud îţi poate sta mintea-n
n loc. Prefer să nu le redau... Nu. Le
voi purta în RAM-ul
ul meu, în memoria mea, probabi
probabil toată
viaţa", mai povesteşte Gabriel.

“Această agitaţie psihomotorie îl determină pe pacient să-şi
să
smulgă de pe el device-urile
urile medicale, care, de multe ori, îl ţin
în viaţă. Aici, discutăm despre aparatul de ventilaţie mecanică,
cateterul venoscentral,
entral, cateterul arterial şi alte tipuri de catetere
folosite în ATI. Smulgerea lor îi pune viaţa în pericol şi duce la
un act medical total ineficient. Unui pacient COVID,
deconectarea de la ventilator îi poate aduce prejudicii extrem,
extrem de grave chiar
iar dacă e vorba de o deconectare de scurtă
durată, personalul medical fiind mereu aproape de pacient.
”Masca ventilatorului trebuie să fie fixă pe faţa pacientului.
În momentul în care pacientul se mişcă stânga
stânga-dreapta şi îţi
scoate masca de pe figură, ventilaţia
ntilaţia are de suferit iar
pacientul dezvoltă un grad mare de insuficienţă respiratorie”,
a explicat Florin Roşu,, managerul Spitalului de Boli
Infecţioase. Tot în opinia specialiştilor, agitaţia psihomotorie la
unii pacienţi COVID-19
19 este determinată, de multe ori, de
boala în sine. ”La alţii este vorba de gradul de insuficienţă
respiratorie, de o scădere a cantităţii de sânge care ajunge la
nivelul creierului şi care determină această agitaţie, hipoxia
determinată de afectarea pulmonară. Există şi pacienţi
pacienţ la
care apare o decompensare a unei boli psihice”, a mai spus
Florin Roşu. Acesta a adăugat că, pe lângă imobilizarea
pacientului în astfel de cazuri, ca metodă medicală, există
măsuri alternative care constau în aplicarea unui tratament
medicamentos format
mat din sedative anxiotice, şi care liniştesc
bolnavul ce trece printr-un
un episod de agitaţie psihomotorie
psihomotorie.

Am fost călcaţi de tren, dar cumva, am supravieţuit !

Noul ORDIN de la Bruxelles: To
Toți
cetăţenii din UE trebuie vaccina
vaccinați până la
sfârşitul verii

În urmă cu doar câteva zile, Gabriel Toma ss-a vaccinat cu
prima doză de vaccin. Acum aşteaptă cu nerăbdare rapelul.
Pentru cei care ţin morţiş să se ia la trântă cu boala acasă, are
nişte sfaturi.. “Cel mai important element al acestei boli este
oximetrul. Sau pulsoximetrul, acel cleştişor care, pus pe
deget, îţi arată saturaţia de oxigen. În jurul acestei saturaţii
se învârte totul. Dacă ai saturaţia sub 93, TREBUIE
TREBUI să fii
într-un
un spital, nu poţi sta acasă. Starea ta se poate degrada
brusc. Iar Covid-19
19 este o boală care, cu cât mai rapid
reuşeşti să o tratezi cu acele medicamente care nu se dau
injectabil decât în spital, cu atât mai mari şanse ai să treci
elegant prin ea".. Privind înapoi, Gabriel Toma spune că nu se
poate debloca de statusul de pacient COVID. Tremură numai
când se gândeşte prin ce a trecut, şi transmite tuturor, vaccinaţi
sau nevaccinaţi, să continue să se protejeze. "Pentru că nimeni
nu poate şti prin ce am trecut noi, «ATI-iştii
iştii Covid
Covid-19». Nici
noi nu ne-am
am putea închipui, cu o minte normală, chinurile
incredibile. Aveţi răbdare cu noi! Am fost călcaţi de tren, dar,
cumva, am supravieţuit!".

Uniunea Europeană ar trebui să fie în măsură să îi
vaccineze pe toţi cetăţenii europeni "până la sfârşitul
sf
verii", a
declarat, în luna martie, la Roma, comisarul european pentru
piaţa internă, Thierry Breton, care răspunde de aspectele
industriale ale fabricării vaccinurilor, relatează AFP.

Explicaţie medicală - De ce sunt legaţi unii pacienţi ccu
Covid?

"Am extrem de multă încredere în capacitatea Europei de a
livra vaccinurile mai rapid şi cred că până la sfârşitul verii îi
vom putea vaccina pe toţi cetăţenii europeni", a dat el asigurări.

Este cunoscut faptul că infecţia COVID 19 determină
modificări asupra tuturor organelor din interiorul corpului
uman. Specialiştii au arătat că una dintre simptome constă într
întrun grad de encefalopatie a pacientului, un grad de afectare a
funcţiei cognitive, determinând o agitaţie psihomotorie.

"Până la sfârşitul anului Europa va fi în măsură să producă 2-3
miliarde de vaccinuri pe an", a afirmat el. "Europa este primul
continent pentru producţia de vaccinuri, urmează apoi SUA cu
două miliarde (...) Vom putea conta pe 5 miliarde de vaccinuri
pe an în lumea întreagă", a conchis el.
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Cristi ȘELARU

"Situaţia privind vaccinurile este liniştitoare. Este o provocare
enormă şi totuşi am reacţionat cu o mare rapiditate", a declarat
Breton în cadrul unei conferinţe de presă comune cu ministrul
italian al dezvoltării economice, Giancarlo Giorgetti, scr
scrie
agerpres.ro.
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Aceste declaraţii
aţii au intervenit în contextul în care primprim
ministrul italian Mario Draghi i-aa cerut miercuri seară
preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Leyen, să
accelereze răspunsul UE la pandemie, "în special în ceea ce
priveşte vaccinurile".

Prin acest demers, ajuns deja la Comisia Juridică, Partidul
Alianța AUR dorește
ște eliminarea obligativității purtării măștilor
de protecție
ție în spațiile închise și instituțiile publice. Inițiativa
aparține
ține unui număr de trei deputați de la Partidul Alianța
AUR, printr-un
un amendament la Ordonanţa de Urgenţă.

Întârzierile în livrarea vaccinurilor anti-COVID,
COVID, a căror
achiziţie a fost organizată la nivel european de Comisia
Europeană, fac obiectul criticilor în numeroase state membre.

Respectiva OUG instaura
ura obligativitatea purtării mă
măștilor de
protecție,
ție, atât în spațiile în aer liber, cât și în interiorul
instituțiilor statului. Într-oo declaraţie recentă, Raed Arafat
anunța
ța obligativitatea purtării acestora și în autovehiculul
personal. Obligativitatea, conform
onform Secretarului de Stat, este fie
că suntem șoferi sau pasager.

Partidul Alianța
ța AUR vrea să scoată
masca din spaţiile publice: Nu există studii
care să ateste că purtarea măştilor are un
aport substanţial în combaterea epidemiei
Restricțiile și obligativitatea purtării măștii de protecție
au devenit subiect de contestații
ții în Parlamentul României.

P

artidul Alianța
ța AUR a anunțat un demers făcut prin
Comisia Juridică. Demersul este de contestare a
obligativității
ții purtării măștilor în spațiile închise și
instituțiile publice.

La depunerea amendamentului, conform procedurii, ss-a depus
și justificarea demersului, în care este stipulat că:
„(…) nu există studii de specialitate care să ateste că purtarea
măştii timp
imp îndelungat este o măsură pozitivă, cu aport decisiv
şi substanţial în combaterea oricărei epidemii
epidemii”.
știi în spațiile publice
„Legea care obligă la purtarea măștii
deschise a ajuns la Comisia Juridică. Parlamentarii AUR au
depus un amendament care ar limita purtarea măștilor
mă
la
spațiile închise și instituțiile publice. Suntem
m singurul partid
parlamentar care își
și asumă lupta cu măsurile abuzive și
exagerate luate de actualul guvern”,
”, sună anunțul
anun
făcut de
Partidul Alianța
ța AUR pe contul propriu de Facebook.
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Cei trei deputați
ți AUR care au iniţiat amendamentul sunt Raisa
Enachi, Ringo Dămureanu şi Georgel Badiu.
Actul normativ se află în discuție
ție în Camera D
Deputaților.
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Discuţiile iscate în jurul acestui personaj au determinat mai
maimarii partidului să iasă cu declarații
ții în acest sens. „„Nu am
intrat în Parlament pentru a promova personaje, ci pentru a
promova idei și principii”,
”, mai spun membrii AUR, pe
Facebook.
Partidul Alianţa AUR a fost atacat şi prin intermediul unei
petiţii, ce a fost inițiată
țiată de un grup de persoane publice.
În răspunsul pe care AUR l-aa transmis cu privire la această
acţiune demarată împotriva sa, i-aa numit pe semnatari „elită
„
închipuită”, care nu reprezintă „pe nimeni și nimic”.
nimic
„Autointitulații
ții «intelectuali publici, militanți pentru drepturile
omului, oameni din societatea civilă și apărători ai valorilor
euroatlantice», în frunte cu Cristian Pârvulescu, atacă votul
românilor cerând guvernului
uvernului să ignore punctele de vedere ale
AUR – deci ale românilor simpli.
Avem și noi un mesaj pentru această elită închipuită: Noi
reprezentăm vocea a 10% dintre români. Voi nu reprezentați
reprezenta
pe nimeni și nimic. Sunteți dușmanii românilor – așa ați fost,
așa ați rămas.

Formarea uriașei
șei găuri din stratul de „gheață de mare” –
dezvoltat în condițiile
țiile de iarnă antarctică, îi nedumerește pe
cercetători, al căror acces
cces în zonă este limitat, cei mai apropiați
apropia
oameni aflându-se
se la sute de kilometri de locul respectiv. Din
cauza distanței
ței la care se află zona în care a apărut deschiderea,
precum și a accesului anevoios, determinat de către climatul
extrem de dur, enigmaticul
aticul fenomen nici măcar n-ar
n
fi fost
observat, dacă n-ar fi existat sateliții
ții de observație.
În timp ce unii ar putea susține
ține că în spatele acestui eveniment
neobișnuit
șnuit se află schimbările climatice, prof. Moore
avertizează că sunt necesare studii temeinice,
temein
înainte de a trage
concluzii de orice fel. Nu în toate fenomenele de acest soi este
implicat fenomenul de încălzire globală! Cu toate acestea,
schimbările climatice pot induce, cu siguranță,
siguran
drastice
modificări la nivelul stratului de gheață,
ghea
fiind implicate,
probabil, diferențele
țele foarte mari de temperatură între ocean și
atmosferă. Este posibil, de asemenea, să fi survenit un proces
de convecție,
ție, în care apa caldă și cu o salinitate mai mare se
ridică spre suprafață,
ță, provocând topirea gheții pe o arie
impresionantă, de zeci de mii de kilometri pătrați.
pătra

Unii dintre voi nu ați
ți știut niciodată, alții probabil ați uitat ce
înseamnă democrația,
ția, așa că vă amintim noi, prin cuvintele
marelui Ion Rațiu!”,
”, se arată în mesajul AUR, postat pe
Facebook, ilustrat cu o fotografie cu Ion Rațiu.

Fenomen
n bizar în Antarctica: în stratul de
gheață
ță a apărut o deschizătură gigantică!
Tomi TOHANEANU
Un astfel de fenomen, prin care să se formeze o deschidere de o
asemenea suprafață
ță în stratul de gheață, n-a
n mai fost observat
din anii ’70 ai secolului trecut!

La nivelul stratului de gheață
ță al Antarcticii a apărut
subit o breșă
șă imensă, comparabilă ca suprafață cu Lacul
Superior (America de Nord) sau de douăă ori mai mare
decât suprafața Elveției.

A

cum, oamenii de știință se întreabă care este, cu
adevărat, originea sa, cum de a apărut atât de rapid.
După cum remarcă prof. Kent Moore de la
Universitatea din Toronto, gigantica gaură din calota antarctică
are un aspect de parcă gheața
ța ar fi fost lovită (de către un obiect
uriaș), ceea ce, evident, nu a fost cu putință.
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De ce avem anotimpuri?
Poluarea apei

Anotimpurile nu sunt determinate de distan
distanța de la
pământ la soare. Anotimpurile se schimbă deoarece
deoa
pământul este întotdeauna într-oo poziție
pozi
diferită față de
Prof. Adina LEONTE - soare.
Verneşti, Buzău
i crede că ar fi cel mai cald când pământul va fi cel mai
aproape de soare în orbita sa eliptică. Dar nu este cazul.
Deşi, apa acoperă 70% din suprafaţa pământului şi
Distanța
ța dintre cele două corpuri cerești variază atât de
aproximativ 70% din ţesuturile vii, totuşi apa este o resursă puțin pe parcursul orbitei noastre de un an în jurul soarelui,
limitată.
încât nu are absolut nicio influență
ță asupra temperaturii de pe
dată cu triplarea populaţiei la nivel mondial, consumul
co
pământ.
de apă a înregistrat o creştere de 600%, iar ca şi Înclinarea pământului este cauza anotimpurilor schimbătoare.
predicţie, se prognozează că
următorii 15 ani, Pământul nu se învârte doar în jurul soarelui, ci și în jurul
populaţia va creşte cu 50%, fapt care poate duce la un necesar proprieii sale axe, care înclină aproximativ 23,5 grade față
fa de
de apă , care va exceed resursele
soare. Din cauza acestei înclinări, emisfera nordică și sudică
Până în 2050, aproape jumătate din populația
ția lumii va locui în sunt rotite alternativ spre soare în timpul unei revoluții
revolu în jurul
zone în care apa este puțină
țină și peste un sfert din orașele din soarelui. Experimentăm asta ca anotimpurile. Dacă pământul se
întreaga lume se confruntă deja cu stresul apei. În timp ce află în acea parte a orbitei sale în care emisfera nordică se
riscurile de lipsă de apă sunt cele mai mari în Orientul Mijlociu confruntă cu soarele, în decursul unei zile vom primi mai mult
și în jurul acestuia, aceasta este cu adevărat o problemă globală, soare. Acea energie solară suplimentară încălzește
încălze pământul și
cu orașe
șe precum Londra, Tokyo, Miami, Bangalore, Moscova aerul și va fi primăvara și vara. O jumătate de an mai târziu
și Cape Town la risc. Acest lucru face ca și mai important să pământul este de cealaltă parte a soarelui. Emisfera sudică este
protejăm calitatea resursei pe care o avem.
acum orientată spre soare, iar emisfera nordică este la umbră.
Poluarea apei reprezintă alterarea chimică, fizică şi De aceea, în Australia și America de Sud, de exemplu, este
microbiologica a apei, cauzatăă de diferiţi agenţi de contaminare, primăvară și vară când toamna și iarna la este la noi.
inclusiv deşeuri toxice, petrol şi microorganisme.
Anotimpurile dictează ciclul de viață
ță al animalelor și plantelor.
În funcţie de sursele de poluare, vom avea următoarele poluări: Dacă axa pământului nu s-ar
ar înclina, am obține
ob
aceeași
1)Poluarea organica- principala sursă de poluare o constituie cantitate de soare tot anul. Aceasta înseamnă că soarele răsare
deversarea deşeurilor menajere, precum şi o serie de industrii și apune în același timp tot timpul anului într-o
într anumită locație.
cum ar fi industria celulozei, sau industria agroalimentară
Vremea nu s-ar schimba și se va simți
ți ca primăvară tot anul la
2)Materii în suspensie
latitudinile noastre. În aceste condiții,
ții, viața pe pământ ar fi
În urma deversărilor, sau eroziunii naturale unele particule foarte diferită de azi. Ciclul de viață
ță al multor animale și plante
poluante nu se dizolvă în apă, deoarece moleculele lor sunt prea depinde de schimbarea anotimpurilor.
mari, şi generează nămol.
Unde pe pământ nu există anotimpuri?
3)Poluarea chimică provine din surse industriale prin metalele Anotimpurile schimbătoare așa
șa cum le cunoaștem în Europa nu
şi solvenţii rezultaţi şi prin pesticidele rezultate din munca în sunt aceleași
și peste tot în lume. La nord de Cercul Arctic,
agricultură
soarele răsare 24 de ore pe zi în timpul unei păr
părți de vară, în
4)Materiile nutritive
timp ce nu se arată nici o parte din iarnă. Acesta este și cazul
Nutrienții
ții sunt esențiali pentru creșterea și dezvoltarea plantelor. sudului cercului polar sudic.
ic. În ambele locuri este destul de
Sursele de nutrienţi sunt
unt atât nitraţii şi fosfaţii din sursele rece tot anul, deoarece soarele nu este niciodată ridicat pe cer.
naturale, cât şi cele din îngrăşăminte chimice. Multe substan
substanțe Pământul este împărțit
țit în zone climatice diferite care afectează
nutritive se găsesc în apele uzate și îngrășăminte, iar acestea anotimpurile. Zonele albastre: clima polară. Zona verde închis:
pot ajunge prin spălare şi infiltraţie în râuri, ape, lacuri şi mari.
clima temperată. Zona verde
de deschisă: climă subtropicală. Zona
5)Poluarea bacteriană
galbenă și brună: climă tropicală. Aproape de ecuator, în zonele
Multe tipuri de microorganisme trăiesc în apă și provoacă tropicale și subtropicale, soarele este întotdeauna ridicat pe cer
îmbolnăvirea peștilor,
știlor, a animalelor terestre și a oamenilor. în jurul prânzului, chiar și iarna. De aceea, aici există atât de
Microorganisme precum:
puține variații în ceea ce privește
ște radiațiile solare și
Bacterii
temperatura, încât niciodată nu se răcește
răce
cu adevărat. Două
Viruși
anotimpuri principale se disting în aceste zone: sezonul ploios
Protozoare
și sezonul uscat. În unele zone plouă tot anul și nu există niciun
Bolile grave precum holera provin din microorganisme care sezon.
trăiesc în apă. Aceste boli afectează de obicei sănătatea Echinoxul și anotimpurile.
oamenilor din țările mai sărace, deoarece nu au facilități pentru Astronomic, solstițiile
țiile și echinoxii determină anotimpurile.
tratarea apei poluate.
Primăvara merge de la echinocțiul
țiul de primăvară la solstițiul de
vară, vara de la solstițiul
țiul de vară la echinocțiul de toamnă,
toamna de la echinocțiul
țiul de toamnă la solstițiul de iarnă și iarna
i
de la solstițiul
țiul de iarnă la echinocțiul de primăvară.

A

O

41

Lohanul nr. 54, aprilie, 2021

economie
Totuși,
și, definiția astronomică a anotimpurilor nu corespunde
întotdeauna condițiilor climatice dintr-oo anumită loca
locație.

ajunge iarăşi în situaţia de crash în care ss-a aflat ultima dată în
2008.
FMI: „Va urma cea mai gravă recesiune de la marea criză
economică de acum 90 ani”
Performanţa
manţa economiei globale va fi în 2021 cu 11 miliarde de
euro mai redusă. Va fi „cea
cea mai gravă recesiune”
recesiune de la criza
economică mondială de acum 90 de ani, a afirmat economista
şefă a FMI, Gita Gopinath. „Nicio
Nicio ţară nu va scăpa
neafectată”, a adăugat aceasta.
FMI aşteaptă un reviriment în 2021 faţă de 2020, cu o creştere
de 5,4%. Dar, potrivit Gitei Gopinath, această evoluţie va avea
loc doar dacă nu va avea loc un al treilea val al pandemiei de
covid-19.
Pentru ţările industrializate, Banca Mondială anticipează
antic
un
minus de 7%, pentru ţările emergente o scădere cu 2,5%, iar
pentru Zona Euro o diminuare-record
record de 9,1%. În schimb,
experţii instituţiei se aşteaptă ca economia Chinei, ţara în care a
apărut covid-19, să crească cu 1%.

Prima țară din lume ce analizează
an
trecerea
în totalitate la moneda digitală
Țara cu cel mai redus grad de utilizare a banilor
cash va analiza fezabilitatea tranziţiei la o monedă digitală,
ceea ce reprezintă un nou pas pentru Suedia spre ciparea
tuturor cetăţenilor, cu alte cuvinte, cu însemnarea acestora
cu semnul fiarei, pecetea lui antihrist.

Va exista, oare, un antidot pentru ‘virusul’
financiar? Vine cea mai gravă
ravă criză!
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un vaccin pentru
virusul covid-19
19 care, ni se spune, va pune capăt pandemiei.
Dar economiştii este necesar să se gândească la un antidot
pentru ceea ce va fi cea mai mare criză financiară din
ultimii 90 de ani. Şi care va fi cât se poate de reală, nu
făcută din cifre.
xperţii anunţă că vor creşte masiv şi datoriile. Nicio ţară
nu va scăpa de asta, avertizează FMI. Prognozele FMI şi
ale Băncii Mondiale privind diminuarea economiei
globale se referă la aşa-numita economie reală.

E

În sectorul financiar, situaţia arată diferit. În prezent comerţul
cu produse financiare cunoaşte un adevărat boom, atestat de
valorile-record ale indiciilor bursieri.

M

inistrul pentru Pieţe Financiare, Per Bolund, a
anunţat că un proces de evaluare a fost lansat în luna
decembrie şi este aşteptat să se încheie în luna
noiembrie 2022. Evaluarea
area va fi condusă de Anna Kinberg
Batra, un fost preşedinte al Comisiei de finanţe din Parlamentul
Suediei.

Creatorii imensei cantităţi de bani aflaţi în circulaţie, ca
care
creşte în continuare, sunt guvernele şi băncile emitente.
Acestea tipăresc în continuare bani noi, pe care-i
care pompează în
piaţă pentru a compensa tendinţele deflaţionare sau din dorinţa
de a micşora primejdia unei recesiuni.

Aceasta este una dintre primele ţări din lume care analizează
posibilitatea introducerii unei monede digitale. Banca Centrală
a Suediei derulează deja
eja un proiect pilot în parteneriat cu firma
Accenture Plc ce vizează introducerea unei coroane electronice
care să aibă la bază aceeaşi tehnologie blockchain cu cea
utilizată de alte monede digitale, precum Bitcoin.

Dar astfel, banii proaspeţi dăunează mai degrabă economiei
decât s-oo ajute, mai ales dacă sistemul financiar global va

Guvernatorul Băncii Centrale a Suediei (Riksbank), Ştefan
Ingves, a subliniat în luna octombrie 2020 că orice decizie cu
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privire la emiterea unei coroane electronice este necesar să fie
adoptată la nivel politic. Din punctul de vedere al Guvernului,
„este crucial ca piaţa plăţilor digitale să funcţioneze
uncţioneze sigur şi să
fie disponibilă pentru toată lumea”,
”, a spus Per Bolund.
„În
În funcţie de modul în care o monedă digitală va fi concepută
şi de tehnologiile ce vor fi utilizate, aceasta poate avea
consecinţe uriaşe pentru întregul sistem financiar
financiar”, a adăugat
oficialul suedez.
Riksbank estima în luna octombrie că gradul de utilizare a
numerarului în Suedia a scăzut la cel mai redus nivel din
istorie, pe măsură ce pandemia a accelerat tranziţia dinspre
bancnote şi monede spre plăţile cu cardul. Mai puţin
puţi de 10%
din totalul plăţilor din Suedia sunt făcute cu numerar, arată
datele Băncii Centrale. Încă din 2018 Banca Reglementelor
Internaţionale estima că Suedia este societatea cu cel mai redus
grad de utilizare a numerarului din lume, în funcţie de utiliz
utilizarea
acestuia ca procent din Produsul Intern Brut.

Scurtă analiză a economiei româneşti la
finele anului 2020

Ec. Aurel CORDAŞ - Iaşi
EUROSTAT recunoaşte că economia românească
înregistrează una din cele mai mari contracţii din Europa
(12,3% din PIB). Din păcate, industria şi agricultură trag în
jos economia , IT –ul
ul şi construcţiile atenuează acest şoc.

A

gricultura românească încheie cel mai prost an din
ultimii 30 de ani. În ciuda potenţialului agricol pe care
îl are sectorul agricol românesc , acesta produce 4%
din PIB char dacă antrenează 25 % din forţa de muncă totală a
României. În plus, nu mai producem în ţara tractoare şi maşini
agricole. Industria românească păcătuieşte prin lipsa de
competitivitate. Criză economică şi nivelul redus de trăi în
general , mai ales în mediul rural au condus la imprimarea unei
tendinţe de sărăcire a populaţiei.
PRODUSUL INTERN BRUT
Merita amintit că venitul unei ţări este adesea raportat sub
forma PIB. Altfel spus PIB este indicatorul fundamental al
bogăţiei materiale create în economie. Deci mărimea PIB
reflectă producţia de bunuri şi servicii în economie menite să
acopere nevoile cetăţenilor săi. Creşterea reală a PIB reprezintă
creşterea economică .
Pe partea de utilizare a PIB-ului
ului apar semne de întrebare
pe toate compartimentele. Deşi industria românească este
conectată la industriile vestice şi implicit la semnalele pieţei
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occidentale , marea slăbiciune a PIB rămâne industria. Cu
C
o
pondere de 20% - 25% din PIB
IB are o cădere de 12% din PIB.
Consumul rămâne de departe motorul economiei. S
S-a
menţinut pe linia de plutire dar, în ultima parte trage în jos
economia. În România PIB-ul
ul / cap de locuitor este cel mai mic
din UE.
DEFICITUL BUGETAR
Pandemia
andemia cauzată de noul coranavirus reprezintă un şoc
enorm pentru economia românească cu consecinţe foarte grave
d.p.v. socio-economic.
economic. Se estimează că deficitul bugetar va
creşte semnificativ datorită efortului financiar necesar pentru
combaterea crizei la care se adăugă derapajele fiscale din trecut.
Cauza principală a deficitului bugetar este faptul că
mărimea cheltuielilor bugetare nu sunt în echilibru cu sursele
(impozite, taxe, contribuţii etc.) de finanţare a acestor cheltuieli.
Lumea se întreabă
reabă unde sunt banii cheltuiţi, pe ce sunt cheltuiţ
cheltuiţi
banii?? Ce mai putem face pentru relansarea economiei
româneşti?
1.
Neimpozitarea
corespunzătoare
a
multinaţionalelor şi băncilor ? 2. Mii de asociaţii, ONG
ONG-uri
de ,,utilitate publică,, care sunt subvenţionate
subve
de către stat. 3.
Salarii mari la funcţionarii publici cu mult peste mediul privat.
4. Supraîncărcarea aparatului guvernamental cu un număr
mare de secretari de stat şi implicit cu salarii foarte mari. 5.
Sunt sute, mii de agenţii guvernamentale care nu-şi justifica
existenţa, înfiinţate pentru sinecuri politice , pentru bani pentru
partide, pe salarii ,,nesimţite,,. 6. Milioane de măşti cumpărate
care apără doar de muşte, nu şi de Covid. 7. Zeci de miliarde de
lei nerecuperate de la datornicii la stat. 8. Pondere redusă în
activitatea productivă şi investiţii.. 9. Evaziune fiscală. 10.
Supraevaluarea unor devize de lucrări.
lucrăr 11. Sifonarea banului
public etc.
Anul 2020 , este anul cu cel mai mare deficit bugetar din
istorie şi cele mai mari împrumuturi.
mprumuturi. Deficitul bugetar va
depăşi 9% din PIB, valoare fără precedent în România şi de trei
ori limita admisă de UE. Pentru 2021 , premierul Catu a anunţat
o nouă ţintă de deficit = 7 % din PIB faţă de 3% din PIB cât
este plafonul admis ţărilor membre UE prin Tratatul de la M.
(Olanda).
DEFICITUL COMERCIAL
Deficitul comercial ne dezvăluie existenţa unor probleme
mai grave decât cea a efectelor negative generate de criză
COVID – 19. Dezvăluie o problemă structurală a economiei
care ar fi explodat
plodat şi în absenţa pandemiei.
Deficitul ne dezvăluie faptul că deşi producem cantităţi
importante de cereale, legume, fructe, importăm cantităţi mari
de alimente deoarece nu avem posibilitatea, capacitatea
prelucrării în ţară a întregii producţii agricole.
agr
În plus ne mai
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arată că deoarece ne-am
am distrus industria petro
petro-chimica ,
suntem nevoiţi să importăm mari cantităţi de insecto
insecto-fungicide.
Nu mai producem în ţara tractoare şi maşini agricole.

Bibliografie selectivă:: Internet , Ziarul financiar, Agerpres, autori: Mircea
Cosea, Răzvan Boţea, Enache Steluţa Georgeta, Radu Kubinski.

Deci balanţaa comercială înregistrează diferenţa dintre
importurile şi exporturile
de mărfuri . Cauzele pricipale ale
deficitului balanţei comerciale sunt
generate de pofta
crescândă pentru consum a românilor , de structură economiei,
dar şi de lipsa de performanţă a unor ramuri economice.

1 martie în tradiția
ția milenară

Deficitul comercial arata gradul de dependenţa şi de
îndatorare faţă de exterior cu implicaţii asupra siguranţei
naţionale. România are o economie slab dezvoltată raportată
la parametri europeni , cu o structură industrială apropiată de
stadiul manufacturier cu implicaţiile
iile negative aferente (datorii
etc.).
Creşterea deficitului comercial duce la creşterea gradului
de îndatorare, la dobânzi mari , deprecierea cursului leu/euro,
afectează negativ programele investiţionale şi afectează
capacitatea de plată a salariilor şi pensiilor.
Refacerea economiei naţionale depinde de capacitatea
economiei de a prelucra integral materiile prime agricole
obţinând independenta faţă de importuri şi echilibrând balanta
comercială, practicarea unei agriculturi
iculturi care să nu depindă de
condiţiile meteo. Deşi sectorul de construcţii este într
într-o creştere
permanenta, România nu produce nici un metru de fier
fier-beton.
Trebuie să înceapă programul de reindustrializare, în paralel cu
revigorarea sectorului de cercetare-dezvoltare.
Întârzierea trecerii la reforme structurale va condamna
România pe termen lung la consolidarea poziţiei de codaşa în
ierarhia europeană, caracterizată prin lipsa de competitivitate.
DATORIA PUBLICĂ
Economiştii admitt posibilitatea că datoria publică
(naţională) a României să cresca până la 50 % din PIB peste
nivelul de avarie de 45% din PIB pentru o economie că a
României . Tratatul de la Mastricht (Olanda) permite statelor
membre UE un nivel al datoriei publice de până
ână la 60 %, însă
recomandarea este că pentru un stat că România să se menţină
sub 45% din PIB. Datoria publică a ajuns la 125 miliarde euro.
Aurelian Dochia declara: costul crizei va fi decalat pe mai
mulţi ani pentru că în următorii ani nu se va putea ajunge la un
buget echilibrat, aşa că datoria publică va continua să crească
şi se va ajunge la 50% din PIB.
Acum statul trebuie să cheltuiască, dar este fundamentală
decizia de a cheltui pe ce este absolut necesar şi eficient. Şi
este fundamental
ndamental să cheltuiască pentru a susţine economia şi
sănătatea oamenilor.
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Prof. Vasile CÂRCOTĂ – Bârlad
Din fragedă copilărie, la această dată din calendar,
toți din familie, ne ornăm încheietura bra
brațului stâng, cu
împletitura unui fir roșu și altul alb.
n unele locuri din țară împletitura
ra este din fire negru și
alb..Când puterea de înțelegere
țelegere ne este atribut firesc, aflăm
că cele două fire cu cromatică diferită, simbolizează
inceputul primăverii, cu contrastul dintre albul zăpezii șI
lumina din ce în ce mai puternică a Soarelui. Mai tarziu,
tar
când
capacitatea de înțelegere
țelegere ne este deplină, atribuim mărțIșorului
și alte contraste :cald-rece, lumină - întuneric, fertilitatesterilitate etc. O dată cu înflorirea primilor pomi fructiferi,
mărțIșorul
țIșorul se agață în ei, pentru a da rod bogat.
Studiind
tudiind istoria milenară a simbolului 1 MARTIE, aflăm că
Traco-Dacii
Dacii socoteau alcătuirea anului calendaristic ca având
două anotimpuri –călduros și friguros, cel dintâi debutând la 1
Martie. La romani și la multe populații ale emisferei nordice, 1
martie reprezenta
eprezenta prima zi a calendarului anual. Această
realitate s-a conservat și în numele unor luni din prezentul
calendar: septembrie (a VII-a),
a), octombrie (a
( VIII-a), noiembrie
(a IX-a) și decembrie (a X-a).
Modificarea începutului de an calendaristic ll-a făcut
împăratul roman Gaius Iulius Cezar, în anul 46 î.e.n. A ales
începutul de an calendaristic la 1 ianuarie.Numele lunii se
referă la personajul mitic Ianus, cel cu doua fețe.
fe Cu o față
privește în trecut și cu alta în viitor.
Adoptarea noului calendar
ar numit iulian, s-a
s
realizat
anevoie.Cele mai multe state care l-au
au adoptat au făcut-o
făcut în
secolele al XVI-lea si al XVIII-lea.Thailanda
lea.Thailanda l-a
l adoptat în anul
1941. China, cu o populație
ție de 1,5 miliarde de locuitori, are
începutul de an calendaristic la 1 februarie
bruarie ! Religios, s-a
s admis
o asemenea modificare de calendar, în anul 1691 când Papa
Inocențiu al XII-lea
lea a emis un edict cu acest scop.
Calendarul gregorian a fost adoptat la 24 februarie 1582,
inițiator fiind Papa Grigore al XII-lea,
lea, luând în seamă
seam datele de
echinocții și solstiții.
Cele două calendare,- iulian și gregorian - continuă să
coexiste in lume. Românii l-au
au adoptat pe cel gregorian la 1
aprilie 1919.
A făcut-o
o legislativ, guvernul condus de Ion I.C. Brătianu.
Astfel, data de 1 aprilie a devenit data de 14 aprilie. O parte
relativ mică dintre conaționali,
ționali, se folosesc, pe mai departe, de
calendarul iulian, Sărbătorile ca Anul Nou, Crăciunul și altele
fiind decalate cu 13 zile. Doar sărbătoarea Pa
Paștelui este comună
cu a gregorienilor. Dacă ne referim la cultele catolic și cel
ortodox, sărbătorim simultan Crăciunul și Anul Nou și doar
uneori Paștele. Diferențierile
țierile sunt puse pe seama fazelor lunii!
Dintre popoarele care se folosesc în continuare de calendarul
iulian, din vecinătatea țării noastre, amintim pe sâtbi.
ucrainieni, ruși
și și alții. Cercetările mișcărilor pământului in
spațiul
țiul cosmic, în special mișcarea de rotație, căreia i se
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atribuie 24 de ore și cea de revoluție cu durata de 365 de zile și
6 ore, impun ca în anul 2800 să se aducă unele corecții
corec
calendarului gregorian. Admitem că mișcarea
șcarea de rotație a
Pământului se realizează in 24 ore.Atentele măsurători, relevă
deja că această mișcare
șcare se efectuează în 23 ore si 58 de minute
!Și la mișcarea de revoluție unde o corectie s-aa impus prin anul
bisect, cand lunii februarie i se adaugă a 29 zi ,va avea nevoie
de analizat!
Un eveniment social de mare importanță
ță din luna martie este
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII. În anul 1977, printr-o
printr
Rezoluție
ție O.N.U. ziua de 8 MARTIE având ca precedent
mișcarea
șcarea feministă de la New York din anul 1908, a consa
consacrato cinstirii și aprecierii respectivului sex.
Luna martie găzduiește
ște evenimentul astral al echinocțiului de
primăvară. La 21 martie, în anii nebisecți,
ți, la amiază, razele
solare cad perpendicular pe ecuator, marcând pentru zona
boreală începutul zilei polare iar pentru cea australă a noptii
polare, fiecare cu o durată de șase luni. Pentru latitudinea
noastră, începe creșterea zilei lumină până - la solsti
solstițiul de vară
(21 iunie). Anii bisecți
ți anticipă echinocțiile și solstițiile cu o zi.
Din textul prezentat, s-aa desprins că luna martie nu este
importantă doar prin data de debut dar și prin alte evenimente
naturale și sociale. Agricol, a fost o vreme ca debut de an,
astăzi socotindu-se
se luna octombrie cu asemenea statut, prin
însămânțările
țările din toamnă a unor plante de mare interes
economic–grâul, secara, rapița și altele.

Stop digitizării școlii românești!

Mircea PLATON
Considerând că tema digitizării școlii românești es
este
una de importanță
ță majoră pentru noi și pentru viitorul
copiilor noștri,
ștri, istoricul și scriitorul Mircea Platon a lansat
un semnal de alarmă împotriva acestei tendinţe.

P

rimul argument adus de Mircea Platon se referă la
poziția părinților față de propunerea
nerea de digitizare a
școlii. În rezumat, Strategia privind digitizarea
educației din România, așa
șa cum este prezentată de Ministerul
Educației
ției şi Cercetării (MEC), pornește de la premisa că
părinții
ții din România au răspuns în număr mare la o consultare
pe această
ceastă temă, de unde ipoteza MEC că există un interes

45

major. Mircea Platon demonstrează că interesul părinților
părin
din
România este major, însă este unul împotriva digitizării școlii.
Context
Pe data de 18 decembrie, Ministerul Educației
Educa
și Cercetării a
lansat în consultare publică Strategia de Digitalizare a
Educației din România 2021-2027-SMART
SMART-Edu
Premisele Strategiei de Digitalizare a Educației
Educa
din România
sunt:
ților pentru școala online exprimat cu ocazia
1. Interesul părinților
consultării publice organizate de Comisia Europeană
2. Meseriile emergente, economia viitorului, pentru care este
necesar să ne pregătim prin digitalizare dacă vrem să
prosperăm.
Interesul părinților
În contextul pandemiei, când școlile au fost închise iar cursurile
au continuat online,
ne, Comisia Europeană a lansat spre consultare
publică o nouă „Agendă
Agendă Europeană a Competențelor
Competen
pentru
competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență”.
Consultarea publică a durat din 18 iunie până pe 4 septembrie
2020.
Rezultatele consultării, așa
șa cum sunt prezentate în Strategia
națională privind digitizarea școlii,, sunt următoarele: Au fost
transmise 2.700 de contribuții
ții și 136 de documente de poziție,
din 60 de țări. România a fost reprezentată cu un total de 1.576
de răspunsuri (din totalull de 2716 răspunsuri), ceea a
reprezentat 58% din eșantionul
șantionul total pentru educația digitală –
pondere care a reflectat un interes major pentru acest domeniu.
Însă, subliniază Mircea Platon, interesul românilor a fost
într-adevăr
adevăr mare. Dar a fost unul negat
negativ, împotriva școlii
online.
„Summary
Summary of the Open Public Consultation (documentul oficial
al CE care prezintă rezultatele dezbaterii publice la care face
trimitere Strategia MEC - n.red.) constată că din România au
venit 1.576 de răspunsuri din 2.716, ceea ce reprezintă 58% din
reacții.
ții. Din restul celorlalte 59 de țări au venit doar 42 de
procente. Documentul precizează și că majoritatea
răspunsurilor din România au venit de la persoane particulare,
părinți
ți și profesori, în nume personal, numărul părinților
copleșindu-ll pe cel al profesorilor în cazul României.
Deci interesul românilor a fost într-adevăr
adevăr mare. Dar a fost unul
negativ, împotriva școlii online. Părinții din România au
copleșit
șit pur și simplu Comisia Europeană cu reacțiile lor de
respingere la adresa
dresa digitalizării, astfel încât Comisia a sim
simțit
nevoia să lucreze cu dublă contabilitate: să prezinte un tabel
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statistic cuprinzând și reacția românilor, și un alt tabel fără
români, unde situaţia apare mai roz”, explică Mircea Platon.
Potrivit acestuia, urmărind să explice participarea masivă a
românilor, autorii raportului consideră că aceștia au fost atât de
interesați de programul de digitalizare lansat de Comisie din
pricina propagandei intense făcute de presă (radio și TV),
rețelele de socializare și autoritățile din România.
„Ceea ce ne demonstrează însă aceste cifre este că românii nu
sunt «proști» ci, chiar și atunci când reușesc să se mobilizeze
civic, sunt trădați de instituțiile (sindicate, parlament, guvern,
președinție, primării, prefecturi, universități șamd) care ar
normal să le reprezinte și apere interesele și adevăratele valori
și moduri de viață.
Ne mai arată și că «profesioniștii» MEC care au redactat
Strategia privind digitizarea educației din România mint atunci
când scriu că digitizarea e necesar să fie făcută pentru că există
un interes uriaș în România pentru aceasta. Interesul e negativ,
oamenii au simțit nevoia să scrie în nume personal Comisiei
pentru că au fost bombardați fără întrerupere de propaganda
guvernului și a presei, după cum afirmă chiar Comisia.
Guvernul și presa din România sunt instituții cu nivel de
încredere a românilor în ele tinzând spre zero în cazul celei
dintâi și în accelerată deteriorare în cazul celei de a doua.
În Strategia de digitizare a școlii românești, MEC minte când
invocă interesul românilor pentru școala online. Premisa
majoră este, așadar, falsă”, subliniază Mircea Platon.
Următoarele argumente pe care le aduce Mircea Platon în
excelentul său text „Cruciada copiilor: deşcolarizarea
digitală” se referă la sărăcia intelectuală şi incompetenţa de
care dau dovadă experţii care au elaborat documentul
„Strategia de digitalizare a școlii românești”, care se bazează
mai degrabă pe o „beţie de cuvinte” şi un limbaj de lemn,
„experţii” evidențiindu-se prin lipsa de logică, de fundament
științific a afirmațiilor şi de ancoră în realitate.
Digitalizarea școlii și „meseriile emergente”
De exemplu, un argument invocat de Strategia MEC în
sprijinul ideii de digitalizare a şcolii este că oamenii va fi
nevoie să fie pregătiţi pentru a se „sincroniza” cu „meseriile
emergente”. Însă „experții nu știu de fapt care vor fi meseriile
emergente, acest domeniu fiind unul al purei speculații
futurologice. Dar vor să transfere această incertitudine unui
întreg sistem de învățământ, care în mod normal se bazează, ca
obligatorie premisă epistemologică și sociologică, pe
stabilitate”.
Pe de altă parte, mai arată Mircea Platon, „ceea ce reiese din
afirmațiile minunaților experți care ne conduc școala este că

46

meseriile emergente în 2030 vor fi meseriile emergente în
1830: medici, avocați, profesori, agricultori”. Potrivit unui
raport din 2018 al CEDEFOP / European Centre for the
Development of Vocational Training, pe care îl menţionează şi
Strategia, în România, în perioada 2021-2030, piața muncii va
suferi o contracție de 10%, adică un „declin substanțial”, din
cauza declinului demografic și a îmbătrânirii / ieșirii la pensie a
forței de muncă. Digitalizarea va determina și ea pierderea
multor locuri de muncă, astfel că vor fi afectate cel mai mult
sectoare precum construcțiile și industria, ingineria,
meșteșugurile, pe când sectorul educației, profesiile liberale,
serviciile, agricultura și piscicultura vor fi, dacă nu în creștere,
măcar la nivel de înlocuire masivă a celor care ies la pensie,
mai arată cunoscutul istoric.
Însă, în ceea ce priveşte „meseriile emergente”, cele care acum
10 ani nu existau, DIGITALEUROPE le menţionează pe cele
de „dezvoltatori de app-uri, specialiști în Cloud și vlogeri” –
meserii care nu au nimic de-a face cu şcoala! „Mai sunt și alte
meserii, despre care acest raport nu spune nimic, dar care ar
putea fi, de fapt, incluse pe listă pentru că sunt clar meserii
digitale cu statut bine delimitat, piață în creștere și specialiști
din ce în ce mai mulți în România: gamer, sex chatter, video
pornographer. Sunt, toate, meserii pentru care abilitățile
digitale sunt de mare necesitate.”
Alte motive invocate de experţii Strategiei pentru digitalizarea
şcolii se referă la problematica „dezvoltării durabile”, care „va
deschide noi porți către meserii legate de economia verde” şi
ecologie (natură, conservarea speciilor). Însă, cum arată autorul
cărţii Deşcolarizarea României, „este absolut imposibil să faci
mari ecologiști care lucrează pe teren din oameni crescuți
începând de la grădiniță cu laptopul. Punct. Sărăcia intelectuală
a experților, dacă nu și reaua lor voință, este evidentă.”
Strategia propune ca 90% din populație să ajungă să deţină
abilităţi digitale. Or, „abilități digitale la tot poporul (90% din
populație) înseamnă, de fapt, după cum am văzut din raportul
CEDEFOP, și disponibilizări de personal, nu doar crearea de
locuri de muncă în economia emergentă. Pentru că multe dintre
abilitățile digitale au de fapt în vedere economiile de scală ale
corporațiilor și ale statului obligatoriu minimal, economii
posibile atunci când populația poate face singură, pe gratis, pe
propriul timp, ceea ce ar fi necesar să facă angajații instituțiilor
– de la magazine și alimentare, la bănci, companii de utilități
ș.a.m.d.”
Potrivit lui Mircea Platon, o soluţie mult mai firească ar fi ca
abilitățile digitale de bază „să fie deprinse organic în cadrul
diviziunii sociale a muncii, al vieții economice specializate,
bogate în domenii de activitate”: „Pentru a digitaliza societatea
în mod benefic nu e nevoie să fie modificată școala, ci statul.
Statul – nu națiunea, nu societatea – nu permite înflorirea
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sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, ale căror proprietari /
lucrători au nevoie de abilități digitale pe care și le însușesc
organic, în funcție de ce și de cât au nevoie. (…) Școala este
necesar să pregătească oamenii pentru ceea ce nu le poate da
viața, să le dea trunchiul solid și ramurile lungi și sănătoase de
care se pot agăța sau pe care se pot altoi aceste abilități de
conjunctură”, subliniază, pertinent, scriitorul.
În orice caz, chiar experţii arată că şcoala românească „se află
deja în avangarda digitalizării conceptuale și curriculare, ceea
ce explică probabil și de ce ocupă un loc codaș la performanțele
școlare reale”.
În ce constă Strategia de Digitalizare a Educației din
România
După cum arată Mircea Platon, „Planul operațional de măsuri”
propus de Strategie „sună ca și cum copiii de grădiniță vor
deveni de acum înainte baterii ale companiilor private care
vând tehnologie digitală. Grădinița devine o uriașă plantație pe
care micuții sunt obligați să presteze pentru a-și însuși
competențele digitale de care au nevoie giganții Big Tech.”
În fond, ideea pe care se bazează întreaga Strategie este una
singură: „introducerea computerelor / tehnologiei informației în
procesul educativ cât mai devreme și la toate palierele.
Familiarizarea copiilor încă de la grădiniță cu «prietenul meu,
calculatorul». Digitalizarea școlii cere, așa după cum se vede
din alte mișcări făcute de MEC în zona curriculară,
digitalizarea programelor de studiu, comasarea disciplinelor,
transformarea materiilor de studiu în fresh-uri educaționale care
pot fi absorbite prin apps, games și VR (virtual reality). Noul
tip de educație asistată de calculator se va face prin «tehnici de
predare personalizate»”.
Sintagma „tehnici de predare personalizate” este insidioasă şi
face parte din limbajul de lemn folosit de promotorii de
inginerii sociale pentru a schimba sensurile cuvintelor. Fiindcă,
„introducerea unui intermediar între elev și profesor, adică
transformarea unei relații imediate, din clasă, între elev și
profesor în relație mediată tehnologic devine «tehnicile de
predare personalizate». De fapt, având în vedere introducerea
partenerului cibernetic și posibilitatea ca un singur profesor sau
tutore virtual folosind proiecția internautică să predea unui
număr extrem de mare de copii, ar fi necesar să se numească
«tehnicile de predare impersonalizate», pentru că adevărata
personalizare se face lucrând direct, față către față / fețe – un
profesor cu un elev sau cu un grup mic de elevi.”
Raportul vine cu o serie de afirmații categorice, fără a fi
susținute însă de argumente. De exemplu, Strategia spune, în
același limbaj de lemn, că „Rezultatele la învățătură pot fi
îmbunătățite, iar echitatea și eficiența cresc cu ajutorul inovării
în sistemele de educație, înțeleasă ca fiind adoptarea de noi
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servicii, tehnologii, competențe de către organizațiile din
domeniul educației. (…) Este necesar să se depună mai multe
eforturi pentru a stabili cum se pot utiliza cel mai bine
mijloacele digitale pentru a atinge obiectivele în materie de
educație.”
Dar, „se pornește de la proclamarea categorică a obligativității
«organizațiilor din domeniul educației» (și oengeurile sunt
organizații din domeniul educației acum) de a adopta noi
servicii (de ce? nu se justifică / explică această afirmație) și
apoi se încheie cu obligativitatea de a găsi mijloacele care să
confirme această afirmație. Deci afirmația e susținută de vânt.
Simpla nevoie de a ne conforma tendințelor cuiva sau ordinelor
cuiva pare a fi fost și a fi rămas motorul reformelor și în cele
din urmă al părăginirii sistemului de învățământ din România.
De ce e nevoie să ne aliniem la media UE? De ce e nevoie să
fim cu toții identici? Cui îi folosește? De ce România nu are
voie să aibă porturi la fel de importante ca Olanda sau
agricultură la fel de mare ca a Franței sau industrie chimică în
competiție cu a Germaniei sau industrie textilă la concurență cu
cea a Poloniei sau păduri mai întinse și mai sănătoase decât ale
Austriei, dar trebuie să fie exact la fel cu media UE în privința
abilităților digitale? Nu ni se explică nicăieri” – subliniază
Mircea Platon.
Ce sunt „abilităţile digitale”?
Potrivit Cornell University, alfabetizarea digitală este
„abilitatea de a găsi, evalua, utiliza, răspândi și crea conținut
utilizând tehnologia informației și internetul”. Prin urmare,
„«abilitățile digitale» sunt abilități de bază și nu au nimic de a
face cu deficitul de «experți în domeniul digital» reclamat de
UE. Abilitățile digitale au de a face mai mult cu media decât cu
performanța. Abilitățile digitale astfel înțelese sunt doar
auxiliarele operative, instrumentele de care se pot folosi
experții în alte domenii. Sigur că un profesor sau un medic sau
un bibliotecar e necesar să știe, și ajunge să știe, să folosească
anumite funcții / instrumente digitale de nivel primar-mediu.
Dar ei sunt experți în altceva și învățământul este necesar să-i
ajute să ajungă experți în altceva.”
În plus, mai notează Mircea Platon, „experții în tehnologii
digitale au nevoie de multă matematică, electronică și fizică
pentru a ajunge cu adevărat experți, nu doar simpli utilizatori
performanți sau doar obsesivi. Cu alte cuvinte, la baza
expertizei în orice, chiar și în domeniul digital, se află
conştiinţa antrenată ne-digital care își însușește apoi, de la un
anumit stadiu, nu de la grădiniță sau din școala primară, și
aceste abilități sau care crește către performanță”.
În ceea ce priveşte cele trei „paliere ale digitalizării în
educație” menționate în Strategia de Digitalizare – 1.
management și administrație, 2. comunicare și eficientizarea
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colaborării dintre școală și familie / ONG-uri
uri / administra
administrație și
3. activitate didactică – doar unul este legitim, cel al
managementului și administrației, mai arată scriitorul.
Ideea că școala ar fi nevoie să colaboreze cu parteneri privați,
firme și oengeuri este „un principiu
iu neoliberal de înmul
înmulțire a
factorilor (stakeholders) implicați
ți în viața școlii, principiu
impus deja școlii românești de reforma structurală și sistemică
desfășurată
șurată în ultimele trei decenii. Această implicare /
colaborare a dat naștere
ștere la haos, corupție
corupție, scădere a
standardelor de învățământ
țământ și de comportament, a mers adică
exact împotriva procesului de învățare
țare și de educație care se
presupune că e necesar să aibă loc în școlile publice”, atrage
atenția Platon.
La fel de nelegitimă ar fi digitalizarea palierului
alierului didactic
propriu-zis – „procesele de predare-învățare
țare și activitățile de
evaluare (atât cea formativă, cât și cele sumative)” –, măsură
care ar fi „complet frauduloasă, lipsită complet de acoperire
științifică”, având în vedere că „literatura de specialitate (…) și
chiar experiența
ța concretă a școlilor la care merg copiii
familiilor din Silicon Valley arată că școala este cu atât mai
valoroasă cu cât este mai ferită de intruziunea digitală în
procesul de învățare și în sala de clasă”.
Angajaţii Big Tech îşi ţin copiii departe de ecrane
În sprijinul ultimului argument, Mircea Platon face referire la
două materiale, unul din New York Times,, celălalt din Business
Insider,, despre cum angajaţii din marile companii Big Tech îşi
ţin copiii departe de ecrane
ne şi de dispozitivele digitale. Oferim
traducerea în română a două citate din aceste materiale:
„Tehnologul şef de la eBay își
și trimite copiii la această școală.
La fel fac și angajații giganților din Silicon Valley precum
Google, Apple, Yahoo și HewlettPackard.
ckard. Însă principalele
instrumente în învăţare la această şcoală nu au nicio legătură cu
hightech: pixuri și hârtie, ace de tricotat și, ocazional, lut. Nu
poate fi găsit aici niciun computer. Nici ecrane nu se văd
nicăieri. Nu sunt permise în clasă, iar școala chiar îi mustră pe
cei care le utilizează acasă. Cei care elaborează politici pentru
şcolile din țară spun că este o prostie [să nu fie dotate clasele cu
computere]. Însă o viziune opusă poate fi întâlnită chiar în
epicentrul economiei high tech, unde
nde unii părinți
părin și educatori
transmit un mesaj clar: computerele și educaţia nu pot fi
îmbinate.”
„Părinții
ții din Silicon Valley își cresc copiii fără tehnologie – iar
acest fapt ar fi necesar să fie un semnal de alarmă. Părin
Părinții din
Silicon Valley pot constata
stata în mod direct, prin faptul că trăiesc
sau lucrează în zona Bay, că tehnologia este poten
potențial
dăunătoare în cazul copiilor. Mulți
ți părinți acum restricționează
sau interzic cu totul copiilor lor petrecerea timpului în faţa
ecranelor. Tendința vine în contextul
ontextul unei practici îndelungate
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în rândul directorilor tehnologici de nivel înalt, care de ani buni
stabilesc limite propriilor copii.”

Metode interactive
ve de grup folosite în
predarea,, învăţarea şi evaluarea chimiei în
gimnaziu
Prof. Adina LEONTE - Şcoala Gimnazială
Verneşti, Buzău
În predarea- învăţarea disciplinei chimie în ciclul
gimnazial, elevul este activ, şi depune un efort de reflecţie
personală, întreprinzând o acţiune de cercetare şi
redescoperire a adevărurilor şi conceptelor sp
specifice acestei
discipline.
rofesorul îi îndruma pe elevi, să descopere natura, lumea,
formându-le şi dezvoltându-le
le priceperile, deprinderile şi
capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii,
formându-şi caracterul şi dezvoltându--şi personalitatea.
Metodele
interactive
de
grup,
promovează
interacţiunea între elevi, schimbul de idei, conducând la o
învăţare activă, dezvoltându-le
le comunicarea, creativitatea,
spiritul de iniţiativă.
Avantajele folosirii metodelor de grup sunt:
-stimuleaza capacităţi cognitive complexe,gândirea critică,
gândirea divergentă
-permite
permite descoperirea propriilor capacităţi
-stimuleaza productivitatea elevului
-dezvolta
dezvolta priceperile, capacităţile şi deprinderile sociale ale
elevilor
După criteriul capacităţii de activizare a elevilor, metodele
interactive se clasifica astfel:
1) metode de muncă independenta prin care elevii îşi dezvoltă
abilităţile de colaborare, spiritul de cercetare:
-proiect de grup
-experimentul pe grupe
2) metode euristice care stimulează gândirea şi creativitatea,
crea
care îi determină pe elevi să analizez
analizeze, să găsească soluţii la
situaţii-problemă:
-brainstorming
-învăţarea prin descoperire
3) metode ce asigură corelarea activităţii independente cu
activitatea colectivă, şi care conduc la înţelegerea conceptelor
concept
şi proceselor chimice
- studiul de caz
- conversaţia euristică
Metodele interactive îi stimulează pe elevi să facă conexiuni
între idei, le stimulează creativitatea şi originalitatea,
originalitatea aceştia
conştientizând responsabilitatea ce şi-oo asuma.

P
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pedagogie
- Evaluarea prin proiecte
proiecte, permite o apreciere

Evaluarea
aluarea formării competen
competenţelor în
chimie

complexă a învăţării, identificând abilităţile individuale ale
elevului, fiind o activitate motivanta pentru elevi.
3)

Evaluarea

sumativă,,

furnizează

informaţii

reliefante, despre nivelul de pregătire
re al elevilor, la sfârşitul
Prof. Adina LEONTE - Şcoala Gimnazială
Verneşti, Buzău
Evaluarea rezultatelor şcolare este o componentă
esenţială a procesului instructiv-educativ.

unei etape de instruire.
Astfel, evaluarea trebuie să fie dinamica, centrată pe procesele
mentale

ale

elevului,

informaţiile

obţi
obţinute,

constituind

fundamentul pentru emiterea aprecierilor, pe baza cărora se pot

E

valuarea urmăreşte să determine modul în care

adopta decizii, în vederea optimizării activităţii.

obiectivele stabilite
abilite au fost realizate, fiind un proces
continuu şi de durată , iar în funcţie de scopul avut în

vedere, poate fi la începutul programului de instruire, pe
parcursul acestuia, sau la sfârşitul său.
Din punct de vedere, al momentului evaluării, formele
de evaluare sunt următoarele:
1) Evaluarea iniţială – care se realizează la începutul
unui program de instruire
2) Evaluarea formativă, se realizează pe tot parcursul
unui demers pedagogic, permite acordarea de feed
feed-back
continuu, după fiecare secvenţă de instruire, şi realizarea unor
măsuri de recuperare faţă de elevi, într-oo formă individualizata.
Metode şi procedee în evaluarea continuă
- Chestionarea orală este o metodă prin care profesorul
urmăreşte nivelul de cunoştinţe, priceperilor şi deprinderilor şi

E nesecat izvor...

a capacităţii de a opera cu ele, prin dialog profesor
profesor-elev.
- Testele docimologice care conţin un set de probe său

Prof. Petru
Petruș ANDREI - Bârlad

întrebări, prin care se evaluează nivelul asimilării cunoştinţelor
şi a capacităţilor de a opera cu ele, prin raportarea la o scarascara
etalon.

E nesecat izvor limba română,
Nu aruncați metafora uzată
Că poate fi îndată reciclată,
Păstrați-o, așadar, la îndemână.

- Examinarea prin probe practice permite evaluarea
nivelului de formare şi dezvoltare a deprinderilor practice, şi a
capacităţii de a pune în aplicare a cunoştinţelor în practică,
competente dobândite prin executarea unor experienţe sau
lucrări experimentale.
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Ea poate fi oleacă ajustată,
Și-un pic vopsită iarăși e stăpână
Că, peste veacuri, poate să rămână
Fardată, depilată și rujată.
Și, uite-așa, un pic ferchezuită,
Că-i ortodoxă sau că-i iezuită,
Ea înfrumusețează poezia
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Și-i dă un plus de farmec și savoare
Iar fetelor le pune0n păr o floare
Să-ți izbucnească-n flăcări fantezia.
Admir Apusu-ntreg…
Admir Apusu-ntreg fără-ncetare
C-a înălțat statui și edificii
Făcând însă și multe artificii
Să fie lumea mută de-admirare.
Occidentalii-s morți după delicii,
Au gusturi ce îi duc la exaltare
Că nu le bate vântu-n buzunare
De-aceea ei disprețuiesc calicii.
Exploatând ținuturi depărtate,
Au adunat comori nenumărate
Și-au construit palate maiestoase.
Aș vrea să merg și eu în țări străine
Dar nici cu ce-avem noi nu ni-i rușine
Și-n mine eu văd lucruri mai frumoase.

Cânt duios ce urcă până-n stele,
De-amăgiri şi suferinţi hrănit,
Izvorând şi-n lacrimile mele.
În clepsidră clipele se scurg
Şi mă rog asemeni unui cleric,
Implorând pe astrul Demiurg
Să-mi astâmpăr setea de-ntuneric.
Printre aştri şi eu un pulsar
Pentru lumea care va să vină:
,,Sorb în mine flăcări ce răsar
Şi viez din propria Lumină”.
Arată-ți sânii…
Arată-ți sânii ca doi crini în floare
Și uită-mi-te-n ochi ca-ntotdeauna,
Te pot asemui numai cu luna
Misterioasă și strălucitoare.
Din nuferi albi ți-am împletit cununa
Și glasul tău e susur de izvoare
Ori cântec tainic de privighetoare
Menită-n lume să fii numai una.
Tu m-ai robit cu farmecele tale
De-aceea-ți închin zilnic osanale,
Mai mult zeiță ești decât femeie.
mi faci mult mai frumoasă via
viața
Tu știi să-mi
De dimineața până dimineața
Și muză-mi ești – și înger și idee.
Cititorilor
M-ați întrebat despre ce scriu?
Scriu despre ce-mi convine
Și despre tot ceea ce știu
Cum pot și eu mai bine.
Privindu-vă, realizez
Că sunt pe calea bună
Și dacă-n vers, eu vânt creez,
În voi stârnesc furtună.

Cântecul nopții
Îmbătată-i noaptea de lumini,
Cânturi multe zămislite-n sfere
Iar pe boltă înfloriţii crini
Umplu lumea largă de mistere.
În luceferi izvorăsc fântâni,
Dinspre rai un blând zefir adie
Şi-n cavalul argintatei stâni
Prinde viaţă dulce melodie.
E balsam pe sufletul rănit,

50

Și dacă lacrimi pun în vers
Voi auziți izvorul
Și dacă dans eu pun în mers
Și voi mișcați piciorul.
Și când iubesc sau când visez
O lume-ntreagă știe
De râd sau plâng ori mă distrez
Se simte –n poezie.
Atunci, cu voi, când mă citiți,
Se-ntâmplă o magie
Când plângeți sau vă veseliți
Mi-o datorați tot mie.
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Și al cuvintelor șuvoi
De poate să v-aline,
Din fiecare dintre voi
O parte e și-n mine.

De unde vii
vii?

Poate de-aceea vă iubesc
Și-s mulțumit de soarta-mi,
Că-n voi, eu supraviețuiesc,
Desigur, după moarte-mi.

Melancolie
Prof. Ion GRIGORESCU - Podu Hagiului,
comuna Gorban, jud. Iași
Cad frunze moarte pe aleile-mpietrite
Iar vântul lin le poartă prin grădină,
Se zbat în umbră ramuri împletite
În legănat sub bolta cea senină.
A ruginit a codrului podoabă
Și obosiți, copacii se tânguie în gol.
Din depărtări, largi zgomote de stradă
Sparg nemișcarea în cioburi care dor.
Doar leii-și poartă veșnica povară,
Nepăsători și neatinși de vreme.
Pe chipul lor, ca triste măști de ceară
Plutește infinitul spre depărtări eterne.

Ioan BROASCĂ - Iaşi
De unde vii așa târziu, femeie,
Din ce tărâmuri ești oare venită?
Te-ai întrupat din cărți și zâne
Și ai vrea să-mi mângâi inima cernită?
Te-ai întrupat din gânduri doar și vise,
Dar ai rămas doar pe albastrul cer.
De ce n-ai vrut să-nveți că-i omenește
ște
Un gând frumos să-mi dai, dacă ți-ll cer?
Sau, poate-n alte vieți demult apuse,
Ți-ai măcinat și inimă și suflet
Și mărunțite, le-ai cernut pe toate,
Pe alte căi și prin al vieții umblet?
Nu! Tu te-ntorci din nou la rădăcini
Și zburzi pe cer prinzând un strop de viață,
Doar că nu vrei să arzi „oștiri”
știri” din neguri
Și nici ca să topești răceli de gheață
Ce în privirile porți spre-a-ți ține cald
Și spre a-ți fi mereu apărătoare;
Nu-i prea târziu să ieși din crisalida-ți,
Femeie, ce ești veșnică-ntrebare.

Mă scald în liniștea ce mă-nconjoară
Și las în voie gândul ca să zboare.
Aleargă caii liberi și măsoară
Nemărginite fire trecătoare.
Meditație
Când luna revarsă pe-ntinderi
A razelor blândă lumină,
Coboară din ceruri tăcerea
Cu pașii ușori de felină.
Tresare doar vântul prin ierburi
Cu foșnet de fire și spice.
E liniște-n juru-mi de parcă
Mă aflu-ntre ruine antice.
Simt timpul cum curge-nainte,
Cum picură-n ritm încordat
Măsoară a vieții rotire
Moment cu moment, ne-ncetat.
E ritmul din care se naște
Eterna mișcare a lumii;
Simbolul trăirii și-al morții
Născut în adâncul genunii.
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Amurg
Amurguri desprinse din arderi de viață
ță
Ne-nvăluie-n mantia Toamnei târzii...
Mirifice visuri, dar multe necoapte,
Așteaptă-mplinirea ca rodul din vii.
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Privim cu regret cum o rază de soare
Împrăștie-n jur doar culoarea de-aramă
Și parcă și noi suntem mai „desfrunziți”,
Simțind cum tot visul încet se destramă.
Renasc din adâncuri imagini trăite
Sau numai visate în minți de copii;
La miros de țărnă, la lin pus la treabă,
La teasc și la vadră ai vrea să revii.
Și Toamnele-acelea ce mulți le-am dori,
Trăite cu mintea de azi, nu de-atunci,
Cu tainice șoapte pe drumuri din sat,
Cu suflete-aprinse de patimi adânci,
Se mântuie-n clipa ce spulberă visul
Trăit de maturul cu vis de copil,
Cu marea dorință ce-ar vrea-o-mplinită,
Ca luna „Octombre” să fie „April”.
Dar,Toamna târzie coboară cu-amurguri,
Cernind peste tot pe ce nu s-a-mplinit;
Auzul percepe un plânset de iarnă...
E plânsetul vieții ce nu l-am dorit.
Ziua Femeii
Opt Martie - ziua oricărei mame,
Dar e și ziua oricărei femei
Și-n sufletul oricărui om din lume,
Parcă se-aud cum sună clopoței.
Din amintiri - trăiri descătușate De Soarele primăvăratic, „Mamă”,
Desprinsă ești precum e o icoană
Ce-n sufletul oricui ești pusă-n ramă.

Dor...
George ARHIRE - Huşi
Suflet gol și ochii triști,
Neliniștea seri, nori aduce
Singur stând, nici somnu-i dulce
Fericirea nu-mi poate aduce
În fereastră, lumina luni bate
Aburită sticla de atâta singurătate
Mă îngân cu florile
Impărtăşindu-le dorurile
Strada pustie, săracă iluminată
Triste-mi arată, acum părăsită
Liniștea se lăsă acum, aici.
Era odată mama
Mă simt singur, abandonat
De când la ceruri ai plecat
Doar durere ai lăsat
Mă rog și vorbesc cu Dumnezeu
Să te lase să-mi
mi mai mângâi chipul meu
Să-mi vorbești când mi-e greu
Doamne îți dau tot ce am construit
Și orice cadou primit
Și cât voi trăi, nu îți voi mai cere nimic
Doar să mi-o lași pe mama infinit!
Mama lăsată de Dumnezeu
ezeu pe pământ pentru a învață
înva
de la ea ce este iubirea!

Cui nu putem s-aducem un omagiu,
Lăsăm o lacrimă s-ajungă floare;
În ochi, numai atâta pătimește,
Da-n suflet e-un buchet de lăcrimioare.
E ziua Lor, o zi înălțătoare…
La orice vârstă, toți suntem copii…
Să ne-amintim de mângâierea mamei
Și să ne bucurăm că suntem vii,
Să le mai mângâiem și noi cu-o floare
Sau poate-n gând doar să vorbim cu ele,
Să ne-nălțăm privirea către Cer,
Că toate s-or ascunde printre stele.
Vă fericim, Femei din toată lumea,
Că Voi sunteți a patimii scânteie;
Doar Voi sunteți un leagăn viu al Vieții…
Deci „Lumea dăinuiește prin FEMEIE”.

Și e frig...
Bate vântul și mie frig
Mi-e rece dar încă te strig
Vorbesc singur, vorbesc cu mine,
Nu știu de mi-e rău
Ori de mi-e bine
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Te văd, te simt, te caut, mie dor
Plânge-n șoaptă al meu suflet gol
Ce dor, greu mă ostenește
Ce brusc, sufletul mi-ofilește
La pământ se lasă al meu trup neajutorat
Al meu trup rănit, nemângâiat
De dor se ofilește
Și pământul mi-l astupă
De dor se adâncește
O viaţă scurtă...
Tac și stâlpii singuratici.

Mihai Eminescu – Românul absolut
Credința
ța lui Eminescu: „Nu se mișcă un fir de păr din
capul nostru fără știrea lui Dumnezeu”

„Iată
Iată două mii de ani aproape de când ea [învierea lui
Hristos – n.n.] au ridicat popoare din întunerec, le-au
le
constituit
pe principiul iubirii aproapelui, două mii de ani de când
biografia fiului lui Dumnezeu e cartea după care se crește
cre
omenirea. Învățăturile
țăturile lui Buddha, viața lui Socrat
Socrate și
principiile stoicilor, cărarea spre virtute a chinezului Lao Tse,
deși asemănătoare cu învățămintele
țămintele creștinismului, nn-au avut
atâta influență, n-au
au ridicat atâta pe om ca Evangelia, această
simplă și populară biografie a blândului nazarinean a cărui
inimă au fost străpunsă de cele mai mari dureri morale și
fizice, și nu pentru el, pentru binele și mântuirea altora.
Și un stoic ar fi suferit chinurile lui Hristos, dar le-ar
le
fi suferit
cu mândrie și dispreț de semenii lui; și Socrat a băut paharul
de venin, dar l-aa băut cu nepăsarea caracteristică virtu
virtuții
civice a antichității. Nu nepăsare, nu despre
despreț: suferința și
amărăciunea întreagă a morții
ții au pătruns inima mielului
simțitor
țitor și, în momentele supreme, au încolțit iubirea în inima
lui și și-au încheiat viața
ța pământească cerând de la Tată-Său
Tată
din ceruri iertarea prigonitorilor. Astfel
tfel a se sacrifica pe sine
pentru semenii săi, nu din mândrie, nu din sentiment de datorie
civică, ci din iubire, a rămas de atunci cea mai înaltă formă a
existenței
ței umane, acel sâmbure de adevăr care dizolvă adânca
dizarmonie și asprimea luptei pentru existen
istență ce bântuie
natura întreagă.” (Timpul, 12 aprilie 1881)
La 15 ianuarie s-au
au împlinit 171 de ani de la înregistrarea în
scripte a nașterii lui Mihai Eminescu – Românul absolut. Data
sa de naștere
ștere a fost declarată Ziua Culturii Naționale la
inițiativa Academiei Române, lipsindu-ii însă din denumirea
oficială și numele marelui român, așa cum s-ar
ar fi cuvenit. O
inițiativă
țiativă parlamentară de îndreptarea a acestei situații
nepotrivite ar fi de dorit.
Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel
Aurel Pop a spus în data
de 15 ianuarie:

„În
În acest an, la 15 ianuarie, sărbătorim o zi tristă a culturii
naționale.
ționale. În primul rând, din pricina molimei acesteia care
ne-a îngenuncheat, ne-a
a închis sălile de spectacole, de
expoziții,
ții, bibliotecile, arhivele, librăriile. În al doilea
doil rând, din
cauza atentatelor asupra culturii de pe multe meridiane, aceste
acte însemnând distrugerea și profanarea statuilor, trecerea la
index a unor opere literare, oprirea rulării unor filme,
blamarea unor compozitori, scriitori, artiști
arti plastici etc., care
nu ar fi fost «corecți
ți politic» în timpuri revolute, când nici nu
se auzise de acest concept. Tristețea
țea s-a
s răsfrânt, cum era de
așteptat,
șteptat, și asupra culturii românești, cu specificul nostru
inconfundabil, pe de o parte, din pricina restric
restricțiilor curente,
pe de alta, din pricina «corectitudinii politice» sui generis de
deaici, de la Dunăre și de la Carpați, unde este profanat poetul
național,
țional, unde cuvântul cultură stârnește în fiinţa unora dispreț
și unde națiunea este repudiată ca fiind un factor al răului.”
r
Potrivit președintelui
ședintelui Academiei Române: „„Eminescu, națiunea
și cultura – ca valori identitare – ne-au
ne
construit destinul de
ființă
ță colectivă. Destinul acesta nu a fost ideal, nu a fost liniar
și etern glorios, nu a fost un marș continuu ascendent
ascendent, dar a
fost calea noastră de înaintare prin istorie, cale pe care am
ținut-o deschisă și funcțională până astăzi. Eminescu a
sintetizat toate marile valori ale creației
crea
spirituale românești.
El s-a identificat și cu dacii, și cu romanii, și cu Decebal, și cu
Traian, «de la Nistru pân-la
la Tisa». Pentru Eminescu, România
întreagă exista și trăia intens cu mult înainte de a fi fost oficial
pusă pe hartă. În această Românie aveau loc și Alexandru cel
Bun, și Vlad Țepeș, și Ștefan cel Mare (mai ales el, părintele
părintel
Moldovei) și Mihai Viteazul, și Iașii, și Bucureștii, și Oradea
Mare, ca și Mica Romă. Toate se pierdeau pentru el «în acest
cuvânt mare, covârșitor
șitor și foarte frumos, de Țară
Românească» (cum avea să spună mai apoi Nicolae Iorga).
Aceia care-l nimicnicescc pe Eminescu și care ar da un decret
ca poetul să fie scos din panoplia valorilor noastre și din
postura de poet național
țional ar putea avea cuvânt să facă asta
dacă ei înșiși
șiși ar fi produs o creație culturală comparabilă cu a
«băietului» cutreierător de păduri nord-moldave.
nord
Altminteri,
devin cu toții
ții ridicoli, precum «musca la arat», surprinsă de
parabola fabulistului Alecu Donici. Eminescu a devenit o
marcă a culturii românești
ști și a națiunii române. De aceea,
cultura națională s-a aflat și se va afla încă un timp
t
nedefinit
sub semnul lui Eminescu. Celebrând cultura na
națională ne
întoarcem mereu la Eminescu, la zestrea spirituală a națiunii
na
întruchipate de el, la virtuți,
ți, la valori și la încredere”,
încredere a
subliniat Ioan Aurel Pop.
Președintele
ședintele Academiei Române a adă
adăugat că „Eminescu nu a
fost, însă, zeu, ci om, cu toate cele omenești,
omene inclusiv cu defecte
și păcate”,
”, deasupra tuturor slăbiciunilor sale situându-se
situându
însă
„o
o imensă energie benefică, sublimată în sufletul acestui
popor”, care l-a făcut să devină „oo marcă a culturii românești
și a națiunii române”.
”. El îi îndeamnă pe români să se bucure de
„creația
ția spiritului românesc, pusă sub înaltul patronaj al lui
Eminescu”.
„Deocamdată,
Deocamdată, nu putem să facem ceremoniile consacrate, nu
ne putem ilumina sufletele față în față,
ță, ochi în ochi și suflet la
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suflet, dar putem încă să ne bucurăm de limba noastră, de
literatură, de muzică, de artele plastice, de științele
fundamentale, de medicină, adică de toată creația spiritului
românesc, pusă sub înaltul patronaj al lui Eminescu. Să ne
bucurăm – fără ranchiună, fără bravadă și fără resentimente –
că suntem pe lumea asta ca români și că participăm la
concertul internațional, adică la dialogul dintre națiuni.
Datorăm acest dialog identității noastre naționale, pe care au
exprimat-o toți marii creatori ai culturii române, în frunte cu
«cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate,
pământul românesc» (George Călinescu)”, a transmis IoanAurel Pop.

Legăturile familiei Eminescu cu Biserica și Ortodoxia
„În cultura lumii, locuim eminescian”, spune profesorul de
limba română Costel Zăgan, iar poetul Mihai Robea ne
atenționează că „vom exista atâta timp cât îl vom apăra pe
Eminescu”, subliniind esențial necesitatea raportării noastre
identitare și la dimensiunea Eminescu. În această dimensiune
este cuprinsă și relația marelui poet cu Ortodoxia, cu Biserica,
contestându-i-se nejust sau, dimpotrivă, exagerându-i-se
deseori legătura, preocuparea pentru religie, pentru credința
ortodoxă. Dincolo de toate aceste opinii, până la urmă firești
când discutăm de un geniu, strălucește imperial adevărul:
Eminescu și familia lui au trăit credința ortodoxă.
Numai zelul sincer și iscoditor al unor cercetători responsabili
au scos la lumină, după lungi și multe decenii de ignorare sau
interesate omiteri, adevăruri nespuse despre poetul nepereche,
scos programatic din conștiința multor generații de români. Lor
să le mulțumim pentru faptul că astăzi putem afirma, cu probe,
că familia Eminescu a avut dintotdeauna o profundă credință
ortodoxă și o strânsă legătură cu Biserica neamului, poetul
însuși reflectându-le cu scânteierea geniului în multe din
creațiile sale.

Mai multe date ale nașterii
Unchii și mătușile din mănăstire ale lui Eminescu
Mihai Eminescu s-a născut la Botoșani, fiind al șaptelea copil
al căminarului Gheorghe Eminovici și al Ralucăi, din cei 11 pe
care i-au avut: Şerban, Nicolae, Gheorge, Ruxandra, Ilie,
Maria, Mihail, Aglaia, Harieta, Matei, Vasile. Trei dintre copii
– Ruxandra, Maria şi Vasile – mor la vârste fragede, iar ceilalți,
cu excepția lui Matei, mor tineri.
Arhivele Naționale ale României au publicat recent o fotocopie
a Registrului nr. 81/1850 din Colecția de stare civilă a orașului
Botoșani, unde, la a treia rubrică, se consemnează nașterea lui
Mihail, fiul lui Gheorghe și al Ralucăi Iminovici, din categoria
socială a proprietarilor, la data de 15 ianuarie (stil vechi).
Același registru consemnează și data botezului, pe 21 ianuarie.
În general copiii se botează cât mai aproape de 40 de zile de la
data nașterii. Mai mulți eminescologi afirmă că data de naștere
reală a lui Mihai Eminescu este 20 decembrie 1849.

Aflăm așadar din studiile unor eminescologi, precum profesorii
Nae Georgescu sau Theodor Codreanu, ca să-i pomenim acum
doar pe cei din ale căror cercetări am extras informațiile ce
urmează, că, de pildă, din familia poetului Eminescu au ales
drumul slujirii lui Dumnezeu mai mulți membri. Astfel, doi
frați și trei surori ale mamei poetului, Raluca Eminovici, au
intrat în călugărie. Este vorba despre Calinic și Jachift, ultimul
fiind chiar stareț, și de Fevronia, Olimpiada și Sofia, toate
călugărițe la Mănăstirea Agafton, iar o altă soră a mamei lui
Eminescu, Safta, avea o fiică, Xenia, care s-a călugărit și ea tot
la Agafton.

Memorialul Ipotești notează 1849, dec. 20. Dată prezumtivă a
nașterii lui Mihai Eminescu, trecută de poetul însuși în
registrul-album al Junimii. Este susținută și de Matei, fratele cel
mai mic al poetului, ca fiind scrisă de către tatăl lor pe o veche
psaltire. Fără acoperire documentară, data nu a fost acceptată
de istoria literară.
1849, dec. 24. Altă dată prezumtivă a nașterii lui Mihai
Eminescu, comunicată de Aglaia, sora poetului.
1850, ian.15. Se naște la Botoșani Mihai, al șaptelea copil al
familiei Eminovici. Data, consemnată în Registrul de nașteri și
botezuri pe anul 1850 al orașului Botoșani, este singura cu
acoperire documentară. Documentul poate fi văzut la MihaiEminescu.Ro.
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De altfel, Mihai Eminescu, în copilărie, cum arată profesorul
Nae Georgescu, mergea foarte des la Mănăstirea Agafton, unde
rămânea cu săptămânile, participa la viața de obște, asculta
povești, cântece și întâmplări povestite de călugărițe, iar mătușa
Fevronia l-a ajutat chiar să descifreze alfabetul chirilic și i-a
înlesnit accesul la cărțile și manuscrisele din mănăstire. La
rându-i, maica Olimpiada Jurașcu, stareța de mai târziu a
mănăstirii, l-a urmărit aproape toată viața pe poet, interesându-
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se la un moment dat de cumpărarea unei case în Boto
Botoșani
pentru Mihai și sora sa Harietta, care îi îngrijea sănătatea.

În 1884, repetă gândul salvării prin călugărire, ecoul lui
răzbătând într-o
o scrisoare a lui Petre Missir către Maiorescu,
pus însă pe seama nebuniei și luat drept glumă.

Spovedirea și împărtășirea de la Mănăstirea Neamț
Tot cercetătorul Nae Georgescu vorbește într-unul
unul din studiile
sale despre un episod mai puțin
țin cunoscut de lume din viața lui
Eminescu, care la rândul lui atestă trăirea în comuniune
creștină
ștină a poetului și primirea Sfintelor Taine. Este vorba de
anul 1886, când Eminescu se afla la Mănăstirea Neam
Neamț de
Sfinții
ții Mihail și Gavriil, unde a cerut să fie spovedit și
împărtășit de preot. Consemnarea preotului
eotului referitoare la acest
moment a fost făcută cunoscută de profesorul Paul Miron și
citată de Nae Georgescu.
Iată ce scria la vremea respectivă preotul: „Pe
Pe ziua de Sfinții
Sfin
Voievozi în anul 1886 m-au chemat la M-rea
rea Neam
Neamțu, la
bolniță, și l-am spovedit și l-am împărtășit
șit pe poetul M.
Eminescu. Și au fost acolo Ion Gheorghiță, din Crăcăoani,
care acum este primar. Iar M. Eminescu avea con
conștiința
limpede, numai tare posac și trist. Și mi-au
au sărutat mâna și miau spus: Părinte, Să mă îngropați la țărmurilee mării și să fie
într-o mânăstire de maici, și să ascult în fiecare seară ca la
Agafton cum cântă Lumină lină. Iar a doua zi…”
…” Aici textul se
întrerupe pentru că pagina următoare a cărții
ții de rugăciuni pe
care își făcuse însemnarea preotul s-aa pierdut. Au rămas vii în
schimb ecourile vibrante ale trăirilor din mănăstire ale poetului
în sonetul „Răsai asupra mea”,
”, de pe la 1879, din zona
manuscris a cunoscutei „Rugăciuni“,
“, cum spune Nae
Georgescu: „Răsai
Răsai asupra mea, lumină lină,/ Ca’n visul meu
ceresc d’odinioară…”
Poetul s-a gândit serios și sincer să se călugărească
Un alt aspect mai puțin
țin cunoscut de către publicul larg se referă
la faptul că la un moment dat Eminescu pare a fi dorit sincer să
se călugărească. Despre această dorință
ță a sa a vorbit
cercetătorul Theodor Codreanu în volumul Eminescu și mistica
nebuniei. Această alternativă a mărturisit-oo poetul în perioada
epuizantă de la „Timpul”,
”, în iunie 1883, când era „„stricat cu
toată lumea”, iar Maiorescu și Simțion cloceau o viitoare
internare „salvatoare”
re” a lui Eminescu. Iată ce nota criticul
referitor la intenția poetului: „Foarte
Foarte excitat, sentiment al
personalității
ții exagerat (să învețe albaneza!), vrea să se
călugărească, dar să rămână la București”.
De ce dorea el o călugărire la București?
ști? Ne explică
explic profesorul
Codreanu: pentru că dorea avantajul „păstrării
păstrării contactului cu
marele centru cultural al țării”.
”. De altfel, gândul călugăririi l-a
l
mărturisit și lui Zamfir C. Arbore, un confrate de la „„Românul”,
în 1882, când Maiorescu nu-ii descoperise încă se
semne de
„alienat”. „Știi
Știi ce, dragul meu, hai să demisionăm, tu de la
«Românul», eu de la «Timpul», și hai să ne călugărim, căci nu
suntem făcuți
ți să trăim între lupi. La mănăstire, în chiliile
solitare, să scriem letopisețe
țe în cari să înșirăm tot ce îndură
nenorocitul neam românesc, pentru ca să se știe cât amar a
suferit românul, cât a trăit pe acest pământ”,
”, îi spunea poetul.
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Că nu putea fi vorba doar de o simplă glumă sau de un semn al
alienării, o dovedesc eroii săi din „„Sărmanul Dionis”,
„Cezara”, „Povestea
Povestea magului călător în stele
stele”, aflați în
ipostaza cea mai grăitoare, aceea a călugărul
călugărului, cum susține
profesorul Codreanu.
Tatăl poetului, fiu de dascăl, cu biserică lângă casă
Încheiem această scurtă prezentare citându-l
citându și pe Corneliu
Botez, cel care a avut iniţiativa omagierii lui Mihai Eminescu,
pentru prima dată de la moartea sa, la Galați. Iată ce scria
acesta despre tatăl lui Eminescu, Gheorghe Eminovici, în
lucrarea sa, „Omagiu lui Eminescu”,
”, scrisă la 20 de ani de la
moartea gânditorului, în 1909: „… obişnuia să-și
să invite rudele
și prietenii la Ipotești, unde-i primea și ospăta bine,
bi mai ales la
sărbători mari, cum e la Paști
ști ori la Sf. Gheorghe, când își
sărbătorea ziua numelui. Îi ducea la biserică, unde asculta
slujba cu multă evlavie, căci atât dânsul cât și mama poetului
erau religioși,
și, nu lipseau duminica și în zi de sărbătoa
sărbătoare de la
biserică și se supuneau obiceiurilor religioase în mod strict
strict”.
Iar Nae Georgescu amintește
ște și el că „tatăl
„
poetului avea
bisericuță lângă casă” și chiar „că
că era fiu de dascăl de
biserică. Iar tatăl său, Vasile Eminovici, bunicul patern al
poetului, a plecat din Blaj și s-aa stabilit în Bucovina, la
Călinești,
ști, prin 1802, unde a ridicat o căsuță și, alături, o
biserică din lemn la care a slujit. În Bucure
București, Gheorghe
Eminovici trăgea la o adresă din Strada Biserica Enei nr. 1,
unde și Eminescu a locuit un timp“.
Iată așadar
șadar adevărul despre modul în care familia Eminescu,
poetul însuși,
și, a trăit relația cu Ortodoxia, sincer și evlavios, cu
speranță
ță și respect, întocmai unor buni creștini. Și ca să nu mai
fie niciun dubiu, acest fapt îl mărturisește
mărturise
însuși Eminescu,
atunci când spune: „Istoria
Istoria omenirii este desfășurarea
desfă
cugetării
lui Dumnezeu. Nu se mișcă
șcă un fir de păr din capul nostru fără
știrea lui Dumnezeu”.

Mihai Eminescu, prim-redactor
redactor la „Timpul”, a
strâns ajutoare pentru călugării români de la
Sfântul Munte Athos (1878)
“În adăstarea rezultatului propunerei ce luai curagiul
a face, profit de ocazie, domnule redactor, a ruga Cerul să
lumineze presa română ca să fie tot un focar luminător
pentru scumpa noastră ţară; iar dd-voastră primiţi
binecuvântările duhovniceşti.” – Smeritul în Hristos
Arhimandritul Chiriac către Prim-redactorul
Prim
Mihai
Eminescu

L

a 10 august 1878,, jurnalistul Mihai Eminescu scria
pentru ziarul “Timpul” un articol privitor la legătura
românilor cu Muntele Athos. Aflăm că în vremea aceea
unul din zece trăitori în Sfântul Munte era român. Articolul
este o mărturie importantă și valoroasă, aducând detalii ale
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vremii asupra modului de organizare și funcționare a
așezămintelor monahale, asupra felului în care se dezvoltau și
erau susținute mănăstirile și schiturile. La data scrierii
articolului, Arhimandritul
Chiriac, stareţul
bisericii
Întîmpinarea Domnului din Schitul Cotlomusului, se adresa
direct redacției “Timpul” cu rugămintea de a sprijini colecta
pentru susținerea așezământului.

Iată mai jos textul eminescian:
“Din istoria mănăstirilor închinate ştim cîtă însemnătate avea
odată pentru noi românii muntele Athos sau Sf. Munte, acea
limbă de pământ a Peninsulei Chalkidice din Marea Egeică,
care, purtând şi astăzi numele unui gigant din mitologia
grecească, a devenit în suta a zecea după Christos minunatul
loc de convieţuire a mii de călugări. Republica de astăzi a
călugărilor numără douăzeci de mănăstiri mari, 10 sate
(skele), 250 de chilii izolate şi la 150 de sihăstrii. Fiecare naţie
de lege greco-orientală are una sau mai multe mănăstiri, în
care şi azi vin în fiecare an vizitatori din Rusia, de la noi, din
Ardeal, din Sîrbia, din Bulgaria, Grecia, Asia Mică,
Constantinopole ş.a. Călugării înşii, astăzi în număr de 10000,
între cari o mie de români, se recrutează din toate naţiile de
lege răsăriteană şi trăiesc după regula Sf. Vasilie în deplină
singurătate.
Sfântul Munte se bucură şi astăzi de privilegiile foarte largi
acordate de Murad II, pentru că i se supusese încă înainte de
luarea Constantinopolei. Astfel nici un musulman nu se poate
aşeza în sfîntul ţinut afară de Bostangi-Aga, care întreţine
relaţiile între călugări şi sultanul. Guvernul acestei republici
eclesiastice în mîna Sf. Sinod din Karias, frumoasa capitală a
peninsulei; acest sinod e compus din 20 de delegaţi (de fiecare
mănăstire unul) şi patru prezidenţi, cari în fiece an se iau tot
din alte patru mănăstiri. Acest sinod ţine disciplina şi dispune
cele de trebuinţă pentru anevoioasa administrare a averii
mănăstirilor. Toate mănăstirile sânt închinate PurureaFecioarei şi se împart în cultul lor astfel încât fiecare stadiu al
vieţii Maicii-Domnului e mai cu seamă serbat în una din
mănăstiri.
Din vremi nemaipomenit de vechi există însă o deosebire între
guvernul şi administraţia deosebitelor mănăstiri. Unele,
chinoviile proprii, au un egumen, iar membrii lor au renunţat
la propria lor voinţă şi la averea lor şi trebuie să se supuie
necondiţionat; pe cînd celelalte mănăstiri, monastira
idiorhythma, au constituţie republicană, îşi aleg în fiece an
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stareţul şi hotărăsc asupra afacerilor generale în soboare, la
cari iau parte toţi cei ce au dreptul de-a vota. În chinovii
călugării trăiesc în comun, în celelalte mănăstiri trăiesc după
plac, neprimind din partea mănăstirii decât pîne şi vin. Altfel
regula e-ndestul de aspră. Dar toate aceste sânt mai mult ori
mai puţin cunoscute; ceea ce voim a face acuma este de-a
atrage atenţia asupra unei tendenţe, ce merită toată lauda
precum şi toată încurajarea din partea publicului român.
După căderea împărăţiilor ortodoxe a Bizanţului şi a
Trapezuntului, Sf. Munte a devenit obiectul unei deosebite
îngrijiri din partea voivozilor români şi a poporului românesc.
N-avem decît a aminti că dintre cele 21 de abaţii mare, şase
numai sânt fundaţiuni ruso-bulgare, opt sânt fondaţiuni
româneşti şi anume: St. Grigorie, Caracal Dochiarion,
Cotlomuşul, Xeropotamul, Pantokratoros, S. Dionis de
Trapezunt şi în fine însăşi frumoasa şi splendida Lavra.
Nenumărate moşii se dăruiseră de către Domnii şi boierii din
ţările noastre, bani şi odoare şi cu toate acestea până astăzi nu
s-a văzut o mişcare de viaţă intelectuală între membrii români
ai marii comunităţi religioase.
Acuma pentru întâia dată ne întâmpină o tendenţă într-adevăr
vrednică de toată lauda. S.S. Arhimandritul Chiriac, român
născut în Botoşani, a întreprins o călătorie prin ţările noastre
spre a aduna mai cu seamă cărţi pentru înfiinţarea unei
biblioteci la schitul Cotlomuşului, al cărui stareţ este.
,,Războiul”, espuind pe scurt remarcabila biografie a
arhimandritului, acesta a răspuns prin scrisoarea de mai la
vale, pe care o reproducem şi noi.
Domnule Redactor
Mai multe organe de publicitate, între cari stimabilul ziar ce
redigiaţi mai cu deosebire, au avut bunavoinţă a vorbi de
modesta mea persoană, anunţând venirea mea în ţară şi scopul
pios şi românesc ce m-a adus.
Este foarte adevărat, domnule redactor, că unica mea ţintă este
să adun mijloace cu care să înavuţesc biserica română cu
hramul Întîmpinarea Domnului, în schitul Cotlomuşului de la
Sântul Munte al Athosului, unde pronia cerească a voit să fiu
stareţ.
Această faptă, pentru mine, nu constituie, domnule redactor, un
mare sacrificiu, ci o mare datorie ce schima de monah şi
cualitate[a] de creştin şi de român îmi impun. Laudele, deci, ce
mi se fac le privesc numai ca bunăvoinţă din partea presei
române şi încurajare pentru calea în care am pornit.
La rândul meu, mă simt dator, domnule redactor, a exprima,
prin stimabilul dv. organ, gratitudinea mea tuturor acelor
domni redactori, cari au găsit şi vor mai găsi cuvinte
binevoitoare pentru întreprinderea mea românească şi
creştinească şi a vă ruga cu această ocazie, dacă este cu
putinţă să luaţi iniţiativa ca unii din dd. redactori şi oricari alţi
cetăţeni de o valoare oarecare să formeze un comitet, unde să
se adune tot ceea ce dărnicia românească, în bani, cărţi şi
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obiecte, va contribui voluntar pentru biserica de la Sfîntul
Munte, română cu hramul Întîmpinarea Domnului.
Cred că cu modul acesta scopul se va atinge cu mai multă
înlesnire. În adăstarea rezultatului propunerei
ropunerei ce luai curagiul
a face, profit de ocazie, domnule redactor, a ruga Cerul să
lumineze presa română ca să fie tot un focar luminător pentru
scumpa noastră ţară; iar d-voastră
voastră primiţi binecuvântările
duhovniceşti.
de la smeritul în Hristos
Arhimandritul Chiriac,
stareţul bisericei Întîmpinarea Domnului

Pînă la formarea unui anume comitet, care să se ocupe cu
strângerea de bani, cărţi şi obiecte, redacţia „Timpului”
primeşte asemenea în păstrare cărţile, banii ş.a., pe cari
cititorii noştri ori alte persoane din public ar dori să le ofere în
folosul schitului şi a bibliotecei, ce se va înfiinţa.
Vom reveni asupra cestiunii.“ Sursa: Anomismia via Ziaristi Online

Condiţia de geniu al lui Mihai Eminescu reiese şi din faptul că
analizele sale îţi arată clar că, din punct de vedere economic, nu
există nici o schimbare faţă de acum aproape un secol şi
jumătate.

Poate doar dacă ne referim la vocabularul folosit. „Fără muncă
şi fără capitalizarea
pitalizarea ei, adică fără economie, nu există libertate.
Celui care n-are
are nimic şi nu ştie să se apuce de nici un
meşteşug dă-ii toate libertăţile posibile, tot rob e, robul nevoilor
lui, robul celui dintâi care ţine o bucată de pâine în mână. Nu
există altt izvor de avuţie decât munca, fie actuală, fie
capitalizată, sau sustragerea, furtul. Când vedem milionari
făcând avere fără muncă şi fără capital nu mai e îndoială că
ceea ce au ei, a pierdut cineva”, scria Mihai Eminescu.
Despre economia reală

Politica dezastrului, acum 150 de ani.
De Mihai Eminescu
Edward PASTIA
O întrebare aparent fără nici o capcană – cine a fost
întâiul analist economic al României? Ei bine, răspunsul nu
este unul uşor şi este nevoie de o informaţie ajutătoare: se
împlinesc 171 de ani de la nașterea
șterea poetului Mihai
Eminescu.
âţi dintre noi şi-ar
ar fi imaginat că autorul „Luceafărului” a
publicat zeci de analize care au vizat zona bugetar
bugetarfiscală, pieţele de capital, sistemul bancar, agricultura,
sau a studiat relaţia dintre muncă, productivitate şi dezvoltarea
societăţii?
et de o asemenea sensibilitate a reuşit
Greu de crezut că un poet
să surprindă extrem de fidel realităţile economice ale
vremurilor sale. Mai mult, a identificat cauze şi a propus soluţii
pentru multe dintre problemele României. De exemplu, era
adeptul unei dezvoltări lente, fără arderea
rderea etapelor şi considera
că acestea sunt elemente esenţiale pentru păstrarea unei minime
independenţe naţionale în faţa asaltului capitalului străin.

C

Actual, dar… vechi de două secole
Potrivit economiștilor
știlor de azi, Mihai Eminescu a și greșit de
multe ori
ri pentru că era de partea curentului conservator,
înțelegea
țelegea mai greu cum funcționează băncile, sau cum circulă
banii. Totuși,
și, articolele economice ale lui Mihai Eminescu, cele
mai multe, sunt actuale și astăzi. El a înțeles un lucru esențial
pe care astăzi mulți nu-l pricep: că între bani și muncă este o
relație
ție directă și de neclintit: productivitatea. El spunea cam
așa:
șa: se înmulțește munca, se înmulțesc și banii; scade munca,
trebuie să scadă și banii. Atât de simplu, atât de sugestiv.
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Că a înțeles
les sau nu cum stau lucrurile cu băncile, un lucru este
sigur: Eminescu vorbea încă de acum 150 de ani despre
necesitatea ca leul să aibă acoperire în rezerva de aur a țării și
ca inflația
ția să fie ținută sub control. Eminescu avea încă de pe
atunci soluțiilee pregătite pentru ca lucrurile să o ia pe un făga
făgaș
bun la noi în țară: simplificarea şi ieftinirea aparatului de stat,
diminuarea impozitelor și sprijinirea sectorului agricol.
Şi poate dacă Mihai Eminescu ar fi mai mult citit decât citat,
lucrurile ar sta şi altfel. „Un pas pe care
care-l face deputatul în
cameră, o prostie care o zice, costă pe ţară bani şi banul e
muncă. Un şir, scris de un ajutor de primar la sat, costă bani şi
banul e muncă. O prelegere rea, ţinută la universitate, costă
bani şi banul e muncă”.
ncă”. Articolele sale economice au fost
publicate în special în ziarul „Timpul”. Încheiem mica noastră
analiză cu unul din 1877.
„Control, suveranitatea poporului, codice franţuzeşti, consilii
judeţene şi comunale. Stăm mai bine pentru aceasta? Nu, de
zece ori mai rău, căci instituţiile nouă nu se potriveau cu starea
noastră de cultură, cu suma puterilor muncitoare de care
dispunem, cu calitatea muncii noastre, încât trebue să le sleim
pe acestea, pentru a întreţine aparatul costisitor şi netrebnic al
statului
lui modern. Suntem ţărani, curată socoteală, şi ţărăneşte ar
fi trebuit să gospodărim. Ţăranul, oricât seu la rărunchi ar avea,
bani n'are, şi statul modern are nevoe de bani. Un pas pe care-l
care
face deputatul în cameră, o prostie care o zice, costă pe ţară
bani şi banul e muncă. Un şir, scris de un ajutor de primar la
sat, costă bani şi banul e muncă. O prelegere rea, ţinută la
universitate, costă bani şi banul e muncă - în sfârşit banul este
pretutindenea reprezentantul şi tălmăcirea citeaţă a muncii,
într'însul
însul e sudoare şi putere musculară şi precum arătătorul pe
ceasornic spune la numărul cutare câte ceasuri au trecut,
asemenea suma din buzunarul meu arată cât s'a muncit pentru
mine în societatea omenească”.
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Mihai Eminescu, analist economic (mic sumar de „teorii”)

•

dezvoltarea industriei şi comerţului care să atragă
surplusul producţiei agricole

Macroeconomie
Problema financiar – bugetară
Probleme identificate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

îndemnul către activităţi productive
elogiul muncii şi al industriei
raţionalitate în economie
critica unor practici economice antipopulare şi
ineficiente
caracterul ruinător al tocmelilor agricole pt ţăranii cu
pământ insuficient
fiscalitatea excesivă
hipertrofia funcţionarismului şi a politicianismului
carierist
mizeria materială şi înapoierea culturală a maselor
înmulţirea intermediarilor şi a operaţiunilor
speculative
accentuarea parazitismului social

•

•
•
•

•
•
•

cheltuielile bugetare „nemăsurate şi nesocotite”
impozitele directe şi indirecte
creditul imobiliar şi dobânda
bursa averilor reale şi fictive
operaţiunile bancare comerciale şi de speculă
dezechilibrele bugetare
„falsificarea conţinutului cifrelor” (despre statistici
înșelătoare)
crearea unei stabilităţi economice şi implicit reducerea
inflaţiei
disproporţia între producţie şi emisiunile fiduciare
acoperire monetară prin rezerva de aur

Comerț
Ca jurnalist, Mihai Eminescu a atins un alt domeniu esențial,
comerțul. Una dintre opiniile interesante:

Soluţii
•

•
•
•
•
•
•
•

dezvoltarea lentă, fără arderea etapelor (pentru
păstrarea unei minime independenţe)
antrenarea populaţiei la muncă eficientă şi practicarea
unor politici (fiscale, monetare, de credit, industrială)
care să susţină aşa ceva
munca, condiţie hotărâtoare de dezvoltare
descurajarea activităţilor speculative
şi dezvoltarea industriei şi agriculturii era considerată
o cpndiţie esenţială

•

•
•

critica specula pe plan intern cauzată de numărul
nesfârşit de intermediari – în plan extern tendinţa
capitalului străin de a supralicita valoarea unui produs,
producându-l în metropole şi sărăcind astfel ţările
nedezvoltate, obligate de rămâne „doar surse de
materii prime şi pieţe de desfacere”
subscria la protecţionismul economic
Considera „liberul schimb” ca o modalitate de
penetrare a industriei străine către noi pieţe

Agricultura

Controverse

Sărăcirea ţărănimii, cauze

Nu au existat nici analizele controversate, unele chiar
aducându-i acuze grave, legate de xenofobie:

•
•
•
•
•
•

termenul prea scurt la disp ţărănimii în a achita
despăgubirile pt pământul primit, ratele f mari
organizarea administrativă costisitoare
sarcini fiscale noi
accesul la împrumuturi în cele mai grele condiţii
dările indirecte ale comunelor urbane, în mare parte
dări asupra consumului
concurenţa produselor din import ieftine, în special
cereale ruseşti, americane şi egiptene

Soluţii propuse:
•
•
•
•
•

legiferarea indivizibilităţii pământurilor ţărăneşti şi
neînstrăinarea lor la nesăteni
împărţirea sistematică a moşiilor statului la familiile
rurale
acordarea de credite avantajoase ţăranilor
simplificarea şi ieftinirea aparatului de stat
diminuarea impozitelor
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•

•
•
•
•

Clasele sociale „superioare”, „superpuse” – adică toţi
cei care nu foloseau munca pentru a progresa – teorie
interpretată de multe ori ca fiind xenofobă – se referea
la „neproductivii, paraziţii şi speculanţii”
Avea un stil polemic, violent – „alb sau negru”
Transporturile, le considera „improductive”, doar
chestiuni de formă şi loc
Înlocuirea unei „economii de exploatare” cu o
„economie de necesităţi”
Tratarea pe larg, dar superficială în opinia majorității
specialiștilor, a speculaţiilor bursiere cu titluri de
valoare.
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Eminescu despre cum să fie com
combătuți
progresiștii
Articol de fond, fără titlu, apărut în ziarul Timpul (VII), în
data de 6 august 1881

„Tocmai cerința de-aa lăsa România să se prefacă într
într-o
Americă sau o Belgie a Orientului este aceea căreia ne opunem
din toate puterile. Luptaa este necesar să devie mai substan
substanțială.
Lupta se va naționaliza.”
„Căutând a esplica etnologic antagonismul atribuit
moldovenilor contra muntenilor am găsit că bărbații
bărba de peste
Milcov nu înțeleg
țeleg sub cuvântul «muntean» populația istorică a
Țării Românești, una și aceeași în toate provinciile, ci o pătură
superpusă, neistorică, imigrată de curând prin oraşe, din care se
recrutează partidul roşu, rămânând ca populațiile
țiile vechi sau pe
deplin asimilate să se grupeze, ceea ce și fac, sub cu totul alte
formule politice decât cele cosmopolite ale membrilor
societăților
ților internaționale. („partidul roşu” = partidul liberal,
progresiștii de la acea vreme)

Această teorie a produs, ca orice adevăr, o impresie penibilă
asupra celor ce cred a avea cuvinte să se simtă atinși
a
de ea; le-a
produs un fel de spaimă de ei înșiși,
șiși, precum se cutremură eroii
lui Eschil când simt neînduplecarea fatalității;
ții; le
le-a produs poate
salutara îndoială dacă în adevăr ar fi ei aceia cărora li se cuvine
misiunea naturală și înnăscută de-a reprezenta
rezenta un popor din
care, în definitiv, nu fac parte decât din întâmplare și prin
strecurare pe furiș.
ș. Argumente în contrariu cari ar invalida
teoria noastră nu se prea pot aduce. Evidența
ța nu se poate
tăgădui, deși
și un asemenea mister public nu se mărturis
mărturisea, fie
din cauză de oportunitate, fie pentru alte considerații.
considera
Împlerea Parlamentului și a funcțiilor cu noi fanarioți de
proveniență
ță proaspătă, falsificarea vieții intelectuale și politice
a poporului prin capete de formațiune
țiune hibridă, incapabile de o
activitate
ctivitate intelectuală, toate acestea se impun vederii;
autohtonul simte că nici limba, nici înclinările, nici maniera lui
de-aa vedea nu pot fi reprezentate de (...) sterilitatea intelectuală
și perfidia partidului roșu. Declamațiile și asigurările solemne
de patriotism nu ajută nimic în cestiune, întru cât e etnologică.
În privirea politică, punerea tezei poate fi oportună sau
inoportună, practică sau nepractică, dar numai din punctul de
vedere al celui care-oo judecă, nu din acela al adevărului în sine.
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Pentru
entru meritele reversibile financiare ale grupului Carada - C.A.
Rosetti, pentru poeziile neogreceşti ale lui Serurie, cestiunea e
şi inoportună si nepractică.
Să sperăm că va avea alt înțeles
țeles pentru distingerea între ceea ce
e tipic românesc și în adevăr național
țional pe de o parte și între
importațiunile
țiunile de tot soiul ce se pretind naționale. Fără
atitudinea declamatorie a ziarului francez din Capitală, mai
obiectiv, dar totuși
și numai din punctul de vedere al oportunității,
ne răspunde «Cumpăna»,
», ziar redijat de tineri evrei. Foaia
aceasta ne zice că teoria noastră «nu
nu are niciun folos practic
pentru partidul conservator».
Poate că «folos practic» și «partid conservator» sunt o
contradicție in adjecto întru cât [î]i privește
prive
pe conservatori.
Practice sunt Caradalele, cari știu a utiliza tot în afaceri ale țării
cele patru clase primare sau Codul Boerescu în așa
a chip încât
ajung directori de drum de fier și de bancă si milionari. Practic
e d. C.A. Rosetti, care pune pe Giani să
să-i stipuleze o plată de
zeci de mii de galbeni pentru negoțul
țul de palavre exercitat de la
1857 încoace. Auzit-au
au cineva de vrun roșu
ro (denumire dată
«progresiştilor» vremii care controlau Partidul Liberal şi prin
extensie întregului Partid Liberal) care, în politică, să fie atât de
nepractic încât să piarză un ban?
Miniștrii
ștrii dați în judecată de acești virtuoși se disting prin
absoluta lipsă de simțț practic întru cât [î]i privește, căci au ieșit
săraci, căci au fost oameni de stat în socoteala averilor lor
private, și sacrificiile ce le-au impus celor
elor mai mul
mulți pozițiunea
lor oficială le-aa jignit multora interesele și avutul lor. Cine-a
sărăcit dintre roșii,
șii, afară de bieții Golești cari au luat
luat-o la serios?
Dar Goleştii erau boieri de neam si autohtoni, deci, ca atari, nu
s-au uitat la folosul practic,
tic, lăsând în seama d-lui
d
C.A. Rosetti
admirabila calitate de-aa concilia interesele sale private cu rolul
de martir, de exilat, de prigonit, pe care ll-a știut juca în
perfecțiune.
țiune. Martiriu și patriotism ce se traduce în practică în
pensii reversibile, în lefuri exorbitante create ad-hoc,
ad
în
sporirea cu 40 la sută a bugetului cheltuielelor, în urcarea
birurilor, în înmulțirea
țirea datoriei publice ș.a.m.d.
Cât despre folosul practic pentru ideile conservatoare, el e
evident. Formula unei organizații
ții conservatoare,
conservatoar abstracție
făcând de țară si de poporul istoric, se dovedește a fi sterilă și
lesne de escamotat. Vedem că roșii,
șii, maeştri în precupețirea
unor asemenea formule, au devenit peste noapte din republicani
monarhişti şi că primesc orice program politic, numai
numa la putere
să rămâie. Treaba lor să răsucească şi să falsifice principiile
conservatoare şi să pretinză că sunt ale lor. Pentru noi
principiile sunt un mijloc pentru păstrarea predominării rasei
române în țară; pentru ei un mijloc de-a
de rămânea la putere și a
escamota încrederea celor lesne de amăgit.
Lupta este necesar să devie mai substan
substanțială și s-apropie timpul
în care, în genere, deosebirea între idei conservatoare şi liberale,
între idealuri abstracte de organizație
ție va căta să înceteze. Lupta
se va naționaliza.
ționaliza. De o parte vom întâlni fanarioții și străinii, de
orice credințe
țe politice ar fi, de alta românii proprii și cei
asimilați,
ți, abstracție făcând de principii politice.
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nou al robiei, lingușitorii,
șitorii, mincinoșii, viclenii, se vor ridica.
Astfel grija cea dentăi a fanarioților
ților a fost de-a
de desființa armata
noastră, corp cu corp, pentru a nimici mediul în care calitățile
calită
rasei române si puterea ei de viață
ță se putea exercita. La 1874,
«Românul» cerea desființarea
țarea armatei pentru cauze de
economie. Istoria noastră e o ilustrare a acestei teorii. În
epocele în cari se cerea vigoare și o intensivă vitalitate ss-au
ridicat românii; în epoce de dominațiune
țiune străină, exercitată din
Țarigrad (Constantinopole) ori din alte puncte, ss-au ridicat
străinii.
Alogenii au zis Congresului de la Berlin: «Sau
Sau țara să fie cum
o vrem noi sau să nu fie».
». Un apropiat viitor va zice: ««Sau țara
aceasta să fie în adevăr românească, sau nici nu merită să fie
fie».
De unde să rezulte în adevăr obligațiunea
țiunea pentru țăran ori
pentru fostul boier să se lupte în război sau să plătească dări
pentru ca Caradalele
ele şi Goldnerii de toate categoriile să aibă
liniștea și mijloacele de-a-ii exploata în bună voie? Oare
poporul nostru nu are altă misiune pe pământ decât de
de-a plăti
pensii reversibile dlui C.A. Rosetti și a muri în război pentru a
pune fundament siguranțeii falimentelor frauduloase?
Espresia etnologică și geografică a statului român să nu fie
decât un pretest pentru Chiritopoli de a-şi
şi face mendrele, pentru
ca străinii să se îmbogățească
țească și să se încarce cu onorile create
în numele acestui popor?... Țara Românească
mânească nu mai e decât
ocazia dată unui grec ca d. C.A. Rosetti de a se gera în om de
stat și de a-şi
şi face nume? E condamnat acest popor ca paginele
istoriei lui să fie mânjite de indivizi străini, fără ca ace
aceștia să
justifice prin muncă sau inteligență o asemenea suplantare?
«Cumpăna»» ne citează însă state în cari împrejurările ar fi ca și
la noi: Statele Unite și Belgia. Sunt tocmai statele contra
comparării cu cari am protestat totdeauna. Amândouă
formațiuni
țiuni nouă, fără caracter național propriu, în cari originea
locuitorilor e indiferentă, amândouă fără trecut. Tocmai cerin
cerința
de-a lăsa România să se prefacă într-oo Americă sau o Belgie a
Orientului este aceea căreia ne opunem din toate puterile. Nouă
nu ne e deloc indiferent elementul ce are a determina ccaracterul
și soarta acestei ţări. Pretindem în mod absolut ca el să fie
acelaș care-a determinat caracterul țării de la 1200 - 1700 și de
la 1821 - 1866.
O țară care ar apuca căile americanismului deplin, devine
indiferentă pentru român și e cel mult o espresie
resie geografică, o
firmă, un oțel, nu o patrie, nu un stat național.
Dar, zice «Cumpăna», atât în lumea fizică cat și [în] cea morală
există și domnește numai ceea ce are puterea intrinsecă de
de-a
exista și domni. Este o ciudată filozofie aceea care se silește
sile a
demonstra că elementele putrede, că decrepitudinea pot doborî
și stăpâni elementul sănătos și viguros. Poate fi ciudată
filozofia aceasta, dar nu e mai puțin
țin adevărată. Puterea
intrinsecă de a exista și domni nu este absolută, ci atârnă de la
mediul în care se exercită.
Când un popor încape de ex. sub dominațiunea
țiunea străină, învins
prin superioritatea numerică, elementele sale viguroase si
statornice vor rămânea jos, iar cele cari se vor adapta mediului
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Adaptabilitatea c-un
un mediu nesănătos, nedemn, nu înseamnă
superioritate organică. Stejarul nu crește
cre
pretutindenea,
buruienele în tot locul.Aceasta nu va să zică că ele au «o
« putere
intrinsecă mai mare de-a exista și de-a
de domni». Dacă într-un
mediu stricat viclenii si poltronii înfloresc, nu e dovada că au o
putere intrinsecă superioară celor inteligen
inteligenți și de caracter, ci
numai că mediul e favorabil pentru decrepitudine morală,
nefavorabil pentru sănătate.
În stâncă s-a găsit o broască țestoasă
oasă care trăise sute de ani fără
hrană, adecă tot timpul necesar formațiunii
forma
stâncii. Este ea
organic superioară unui englez, care, nemâncând patru zile, ar
turba? Victoria finală a superiorității
ții e coada teologică a
bătrânului Darwin. Cu toată adâncimea filozofiei naturii, el e
bun anglican, deci optimist; în contra scepticismului ce-ar
ce putea
rezulta din teoria luptei pentru existență
existen se-ndreaptă aserțiunea
ca la urmă, victoria e a superiorității.
ții. Nu superioritatea organică
învinge, ci adaptabilitatea c-unn mediu dat de timp, istoriceşte,
dat de spațiu, geograficeşte.
Dar naturile viguroase vor căta să întipărească mediului
caracterul lor, cele slabe se vor adapta ca ceara unui mediu
nedemn chiar, încât slăbiciunea e din acest punct de vedere un
titlu la existență.
ță. Demult gândeam la o asemenea modificare a
teoriei luptei pentru existență,
ță, văzând cazurile în cari
decrepitudinea și paraziții ajung a esploata și stăpâni elemente
sănătoase și puternice.

Denigratorii lui Mihai Eminescu pu
puși în
colțul
țul negru al Is
Istoriei...
Jurn. Ion N. Oprea - Iași
Când, cu ani în urmă nu doar într-o
într singură revistă,
Dilema veche, niște
ște închipuiți ai condeiului, printre ei și Horia
Roman Patapievici, fizician, ajuns conducătorul Institutului
Cultural Român, l-au
au boicotat pe Mihai Eminescu, am scris și
publicat în Luceafărul mai multe articole în apărarea poetului
nostru național...
Când în 2015, la Editura PIM, Iași,
Ia
am tipărit
volumul ”Dacii și noi. Comentarii la lucrarea Adevărata obârș
obârșie
a poporului român de Valeriu D. Popovici-Ursu,
Popovici
în „Cuvânt de
început” la „Dacii și noi” explicam ce scrisese Dumitru
Manolache în Gardianul, că prin Dacopatia Dan Alexe, ca un
rătăcit, respinge dacismul și pe Eminescu, că ar vrea ștergerea
din memoriaa colectivă, anularea elementelor identitare esen
esențiale
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ale neamului, distrugerea României adevărate, care este
chiar Dacia, cu limba, tradițiile, creștinismul ortodox, biserica
deci, morala, școala, familia...”, apoi, că ”Nu Horia
Roman Patapievici care l-a băgat pe Mihai Eminescu la
debaraua istoriei, ci Dan Alexe cu Dacopatia și cărțile sale de
la Ed. Humanitas deține recordul în a-l defăima pe Eminescu,
marele nostru poet național, scriam în Luceafărul din 14
octombrie 2019.
Asemenea luări de poziție am găsit și în Ediția a II-a,
revizuită și continuată, ”Domnule Președinte”, epistolare, carte
de Virgil Răzeșu, care într-o scrisoare către președinte, pe când
în această demnitate trona Traian Băsescu, p. 74, redă pasaje
din ce Horia Roman Patapievici, încurajat de acesta, în calitatea
amintită, putea rosti, fără rușine măcar:
...Ați mai auzit pe careva să spună că „radiografia plaiului
mioritic este ca a fecalei, o umbră fără schelet, o inimă ca
un cur, fără șira spinării?” . Că românii nu pot alcătui un popor
pentru că valorează cât o turmă...de după fierul înroșit care a
însemnat-o ... un popor cu substanță târâtă?”. Ori că „limba
română este o limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim
sau... să o folosim numai pentru înjurături?”. Că „în toată
istoria noastră a urinat peste noi cine a vrut?”. N-ați auzit oare
despre
„puturoșenia
abisală
a
stătutului
suflet
românesc?”.exprimată de individul cocoțat unde nu are ce
căuta?. Nici de credința că...„cu o educație pur românească nu
poți face nimic”, ca să termin cu mostra de antiromânism
autentic și dușmănos: „Eminescu este cadavrul nostru din
debara, de care trebuie să ne debarasăm dacă vrem să intrăm în
Uniunea Europeană”.

memoria sa, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a
acordat recent Premiul caricatural „MĂTRĂGUNA” unora
dintre detractorii marelui poet, cu texte care le impută
blasfemia, despre aceasta culegem și redăm ce a scris presa:
Premiile „Mătrăguna”
Am ales această denumire pentru conotația malefică și
otrăvitoare a plantei în etosul popular, nu pentru virtuțile ei
vindecătoare (e cunoscută și sub denumirea de „Belladonna”).
„Laureați” ai acestor „premii” la această primă ediție (în cadrul
celei de-a opta ediții a Premiilor „Eminescu Ziaristul”) au fost:
Horia Roman Patapievici, Mircea Cărtărescu, Dan Alexe,
Lucian Boia, Cristian Tudor Popescu și Ioana Bot.
Horia Roman Patapievici
Moștenitor al unui nume din elita comunistă, „filosoful cu
papion” Horia Roman Patapievici a făcut una dintre cele mai
grave erori în judecarea lui Eminescu, prin acel neinspirat
articol din 2002, „Inactualitatea lui Eminescu în anul
Caragiale”, în care și-a permis riscul unor cuvinte care-l vor
condamna în veci: „Pentru nevoia de chip nou a tinerilor care
în cultura română de azi doresc să-şi facă un nume bine văzut
în afară, Eminescu joacă rolul cadavrului din debara. Sec spus,
Eminescu nu mai este azi actual deoarece cultura română, azi
ca şi ieri, se dovedeşte a nu fi decât o cultură de sincronizare.
Ea încă nu îşi permite să nu fie în pas cu modele”… Cuvinte
pentru care UZPR îi acordă Premiul „Mătrăguna”.
Mircea Cărtărescu

Auziți, să ne debarasăm de Eminescu!, spus de cel
investit cu titlul de conducător al Institutului Cultural Român
care, fără a spune cum, a cheltuit banii României, ponegrind-o
în LUME!
Și, tot din Virgil Răzeșu, Piatra-Neamț, tot din
„Domnule Președinte”, partea a II-a, 16 aprilie 2020 p.175,
despre ce însamnă tragerea de mână de către alții. I se
reamintea președintelui, cum, ținând seamă că în 1989, declarat
de UNESCO, „Anul Eminescu”, că se împlineau 130 de ani
de la moartea lui, iar în anul următor, 1990, se împlineau 140
de ani de la nașterea lui, monetăria Leningradului, deci rușii, au
bătut în 1989 o rublă, pe avers cu efigia, numele întreg, Mihail
Eminescu, semnătura și anii nașterii și morții poetului, pe
revers stema URSS și anul 1989, pe muche scris „odin rubli”, o
rublă, de două ori, o rublă cu un tiraj de două milioane de
bucâți, 10% din ele de o calitate specială, pentru muzee și
colecționari.
Ce au făcut rușii în acei ani, românii au realizat mult mai
târziu, chipul marelui poet a apărut pe bancnota de 500 lui,
când leul nostru era, ca și azi, în mare și prăpăstios picaj, lecție
învățată și aplicată târziu, fără ca președintele și sfetnicii
lui,neprofesioniști, să se comporte receptiv.
În același spațiu, p.175-177, Virgil Răzeșu mai redă un
lucru foarte important, că, cinstind pe Mihai Eminescu și
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Poet cu o notorietate gonflată prin marketing,
poetul/scriitorul/publicistul Mircea Cărtărescu, unul din corifeii
paradigmei „Dilema”, a redus personalitatea lui Eminescu la
imaginea caricaturizată a unui „Titi cel păros”, la faptul că era
mic de statură și avea platfus etc., ilustrând perfect cuvintele
eminescologului Bogdan Duică: „cel care numără bubele unui
geniu seamănă cu cel care caută în excrementele unui sfânt”.
UZPR îi „răsplătește” aberațiile anti-eminesciene cu un premiu
„Mătrăguna”.
Dan Alexe
O formă extremă de iconoclasm o întâlnim la Dan Alexe,
autorul mizerabilei cărți „Dacopatia și alte rătăciri românești”.
Nevoia sa de denigrare, dacă nu e o misiune de mercenariat,
este patologică, ba chiar scatologică și se orientează, de regulă,
spre domeniul sacralității. După ce, în cartea amintită, a afirmat,
de pildă, despre Călușari, că sunt „o confrerie homosexuală
inițiatică”, merge mai departe și face un spectacol mediatic
scabros, în care Eminescu și Creangă apar, în filmul „Un
bulgăre de humă” al lui Nicolae Mărgineanu, ca doi
homosexuali. Ba a scris și o piesă de teatru, „Eminescu la
Creangă”, în care insinuează același lucru. Cu alte cuvinte, Dan
Alexe vede peste tot homosexuali, încât stai și te întrebi dacă
nu cumva chiar el este gay și simte nevoia ca și alții să fie. Și ia găsit tocmai pe Eminescu și Creangă. Iconoclasm scatologic
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s-ar putea numi exhibiționismul
ționismul cultural al lui Dan Alexe.
Pentru care UZPR îi oferă un premiu „Mătrăguna”.
Lucian Boia
Un detractor al lui Eminescu este și Lucian Boia. El are un
adevărat program de demitizare a tot ce trecerea timpului a
sacralizat în cultura și istoria românilor. II-a dedicat lui
Eminescu și o carte, intitulată „Mihai
Mihai Eminescu, Românul
Absolut. Facerea şi desfacerea unui mit”,, apărută la Editura
Humanitas în 2015. Ca și Patapievici, are aceeași perspectivă
asupra actualității gândirii eminesciene: „Să nu exagerăm, cum
spun unii, că Eminescu are o privire foarte modernă asupra
naţiunii. Lucrurile sunt de înţeles în epocă. Însă, greşeala care
s-ar facee este să spunem că ele sunt cât se poate de potrivite şi
astăzi, că e cât se poate de actual”.
și susține pledoaria fără să aibă o
Lucian Boia își
documentare măcar de nivel mediu. Astfel, într
într-un interviu
acordat după apariția cărții, făcea afirmații total aberante:
„Eminescu gazetarul a fost destul de puţin citit la vremea
respectivă”, sau: „Trebuie să avem decenţa să constatăm că
ideologia asta a lui de secol XIX nu mai corespunde cu valorile,
caracteristicile lumii de astăzi”.. Merită un premiu
„Mătrăguna”!

conspirații,
ții, Ioana Bot are următoarea apreciere: „Fiecare crede
ce vrea. Unii cred că Iisus a fost român sau dac. Alţii – că pe
Eminescu l-au
au asasinat duşmanii. Evident, duşmanii poporului
român. În acest ton al discuţiei, eu prefer să cred că pe
Eminescu l-au
au răpit extratereştrii care, oricum, se pare că
vizitează des cu farfuriile lor meleagurile binecuvântate
româneşti şi că ne va fi redat, în glorie, când vom ajunge să îl
merităm cu adevărat […]. Şi le-aş
aş sugera celor de la NASA să
angajeze urgent eminescologi pentru viitoarele lor expediţii”
expediţii”.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
n România îi oferă și ei o
„Mătrăgună”. UNIUNEA ZIARIȘTILOR
ȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN
ROMÂNIA - Departamentul de Comunicare

De reținut,
ținut, în UZP, 2019, publicație editată de UZPR,
la Adunarea Generală anuală, ca și la Seratele „Eminescu,
jurnalistul”, nici la Gala Premiilor pe anul 2018, pe secțiuni,
sec
nam întâlnit aspecte cu cei distinși
și cu trofeul Mătrăguna,
probabil ar fi roșit
șit și au evitat prezența în plen, dar păcat!

…Carte frumoasă, cinste cui te
te-a scris!
Antologii (2019--2020)
Prof.
f. dr. Vicu MERLAN - Huşi

Cristian Tudor Popescu
Cunoscutul jurnalist și „vector de opinie” suferă, în
general de sindromul isteriei în fața
ța perfecțiunii (sindromul
anti-Pieta). În privința
ța lui Eminescu, are însă o atitudine cel
puțin sofisticată: el îl denigrează pe poet lăudându-l.
lăudându Adică,
după ce face, la un post de televiziune, afirma
afirmația șocantă că
Eminescu era ateu, îi enumeră calitățile
țile carteziene ale gândirii,
anvergura culturală, atitudinea civică, patriotismul, virtu
virtuțile
jurnalistice etc. Afirmația privind „ateismul” poetului o enunță
enun
cu un aplomb sacerdotal care mai că te-ar
ar strivi, dacă nu și-ar
ilustra aserțiunea
țiunea cu un fragment din „Împărat și proletar”. Mai
exact cu un fragment din discursul proletarului, pe care Cristian
Tudor Popescu îl asimilează cu gândirea
ândirea lui Eminescu însu
însuși. E
puțin probabil că „vectorul de opinie” CTP n--ar fi citit toată
poezia. Și, mai ales, că n-ar fi înțeles-o. Știe însă că majoritatea
telespectatorilor n-au citit decât ce au învățat
țat la școală și pe
această secvență curriculară își
și construiește tot discursul. Adică
manipularea – căci de manipulare e vorba – prin care
„beneficiarul” discursului său asociază multitudinea calită
calităților
lui Eminescu cu ideea de ateism. Iconoclasm sub acoperire sar putea numi această formă de denigrar
denigrare. Pe care o
„recompensăm” cu un premiu „Mătrăguna”.

Din cărţile pe care le-am
am primit sau achiziţionat în ultima
vreme, mai ales de la autori cunoscuţi, am selectat câteva
câteva,
aducând vii mulţumiri autorilor pentru mesajul culturalcultural
ştiinţific transmis, pentru perseverenţa în actul scriptic
contemporan.
Petru Ioan, Şcoala literară de la Huşi,
Huşi Ed. Stefan Lupaşcu,
Iaşi, 2019, p. 446
Profesorul univ. dr. Petru Ioan, originar din Huşi, are o
preocupare destoinică în a descoperi scriitori şi publicişti, ce au
contribuit la configurarea
area unei adevărate şcoli literare din zona
Huşilor şi-mprejurimile
mprejurimile fălciene. Autorul îi place frumos să
să-l
numească Album prosopografic.
Încă din primele pagini, Petru Ioan ne avertizează că prin
Şcoala literară de la Huşi,, trebuie să înţelegem o grup
grupare de
persoane ce împărtăşesc acelaşi crez şi sentiment. Prin crez,
motivează autorul, înţelegem impactul pe care
care-l are scrisul şi
literatura asupra acestora, iar prin sentiment, mărturisirea
fiecăruia a unui ataşament pentru un loc şi-o
şi aşezare cu aură
spirituală.

Ioana Bot
Deși
și a îngrijit ediţia „Versuri din manuscrise“, alături de
Cătălin Cioabă, Ioana Bot nu agreează poezia lui Eminescu, pe
care continuă să o considere o poezie minoră, pentru elevii dde
gimnaziu. Pe de altă parte, opera lui Eminescu e pusă sub
semnul nebuniei, încă din tinerețe.
țe. În privința conspirației
împotriva lui Eminescu și moartea sa ca urmare a acestei
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Şcoala literară de la Huşi, după Petru Ioan, nu a însemnat
şi nu ar trebui să însemne doar o instituţie, ci arealul în care sau ridicat, ori s-au afirmat, toţi cei care au o fişă-portret, din
trecut sau de astăzi, o legătură cu Huşii şi-mprejurimile
acestora (huşeni sau perihuşeni).
În cadrul fişei-portret au fost incluşi 327 de contribuitori,
având drept criterii faptul că s-au născut la Huşi şi-mprejurimi,
unii plecaţi, alţii veniţi la Huşi pentru o perioadă sau rămaşi
până la sfârşitul vieţii lor.
Din rândul celor întâlniţi în albumul prosopografic se
constată, că aceştia au alte preocupări şi ocupaţii de bază decât
scrisul, fiind formatori (cadre didactice), demnitari, clerici,
publicişti, ingineri, arhitecţi, tehnicieni, bibliotecari, arhivişti,
muzeografi, economişti, ofiţeri, poliţişti, vameşi, cadre
medicale, artişti, editori, cercetătorii, cineaşti, regizori, actori
etc. În final, autorul întruneşte 13 categorii profesionale cu un
total de 407 de persoane.
Dintre cei mai celebrii contribuitorii Petru Ioan îi citează:
- Dosoftei, locţiitor de episcop la Huşi, primul poet
naţional din literatura autohtonă;
- Spătarul Nicolae Milescu, legat de Huşi prin moşiile
tatălui său;
- Principele Dimitrie Cantemir, perihuşean;
- Mihail Kogălniceanu, perihuşean;
- Ion Barbu;
- Victor Ion Popa;
- Mihai Ralea;
- Cezar Ivănescu, perihuşean;
- Theodor Codreanu, fiu adoptiv al Huşilor;
- Etc.
La concluzii Petru Ioan, face o analiză a contribuitorilor,
departajându-i pe grupe de lucru, pe origini, în huşeni şi
perihuşeni, pe genealogii, zone, localităţi, care au venit la Huşi
şi au rămas, care au plecat, unde au plecat (în funcţie de
poziţionarea locului), pe grupe de imigranţi (de adopţie) şi
emigranţi etc.
În inventarul minuţios al autorului, remarcăm o fineţe
apreciativă în detalii de încadrare, repartizare şi juxtapunere a
contribuitorilor, o balanţă statistică a acestora în ambientul
huşean şi perihuşean.
Lucrarea are menirea de a face cunoscut românilor de
pretutindeni despre existenţa unor personalităţi plămădite în
arealului huşean, valori ce au contribuit şi contribuie la fondul
cultural naţional.
Ion N. Oprea - coordonator, Istorii, comentarii, miscelanea,
vol. 25, Ed. Armonii Culturale, 2020
În volumul 25 al Antologiei coordonate de I.N. Oprea
regăsim o mulţime de articole şi comentarii, ce sunt încadrate
atât spectrului literar dar şi din alte domenii de interes ştiinţific.
De precizat că I. N. Oprea surprinde fenomenul literar de
avangardă, şi-l aşează pe un piedestal orizontal, în funcţie de
cerinţele timpului prezent.
Culege articole şi poezii, comentarii cu zâmbete sau
….veşnice şi le amprentează Eternităţii prin antologii frumos
scrise… Istorii, comentarii, miscelanea, ce au ajuns astăzi să
încununeze 25 de volume.
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Fiecare volum surprinde slăbiciuni omeneşti, trădării,
puteri economice, oameni cumsecade etc. Este o antologie
radiografiată atât pe verticală cât şi pe orizontală.

De remarcat perseverenţa coordonatorului în a le aduna zi
de zi, lună de lună, material ce se regăseşte atât pe net cât şi în
revistele ce încă mai supravieţuiesc…fizic şi on line.
Primul număr al acestor antologii apare în anul 2018, cu
345 de pagini. În acelaşi an I. N. Oprea scoate patru volume,
pentru ca în 2019 să ajungă la numărul 12. În anul 2020
antologia continuă într-o cadenţă tipografică perseverentă şi
ritmică, ajungând la numărul 25.
Autorul I. N. Oprea se întrece cu sine, publicând în acelaşi
an, 2020, încă 3 cărţi din care două de tip chestionar: Ancheta
Cenaclului. Aţi primit cărţile? Ce faceţi cu ele? în două
volume.
De-a lungul timpului a publicat 119 cărţi, în colaborare 11,
cu 28 de referinţe critice şi 20 de prefeţe şi postfeţe.
Impresionant atât prin volumul de muncă al acestora cât şi prin
calitatea şi profunzimea lor.
L-am cunoscut pe I. N. Oprea în 2007 la Biblioteca
municipală din Huşi, atunci când îşi lansa lucrarea: Huşul în
presa vremii - de la Melchisedec până în zilele noastre (18692006), carte cu 389 de pagini. De atunci ne cunoaştem,
colaborăm, facem schimb de cărţi etc. Pentru fiecare număr al
revistei Lohanul, primesc din partea domniei sale materiale
interesante atât prin e mail cât şi prin poşta scrisă.
La anii pe care i-a adunat, pe I. N. Oprea nu pot să fiu
decât invidios pentru coerenţa, puterea de muncă, introspecţia
şi perseverenţa de care dă dovadă, aproape zilnic primind email-uri cu noi informări despre oameni şi fapte…dar şi
semnale că a mai publicat o nouă carte. Mulţumesc şi mult
succes!
Lina Codreanu, Pagini de cultură huşeană, Ed. Pim, Iaşi,
2020, p. 311
Autoarea huşeană Lina Codreanu, înscrie, prin volumul
citat, o nouă pagină culturală asupra scriitorilor huşeni şi
perihuşeni, demers ce are analogii cu Şcoala de la Târgovişte
promovată de Costache Olăreanu, o continuitate vie a numelor
înscrise în dicţionare, cărţi etc, ce pun în evidenţă, aşa cum
scria Petru Ioan, o adevărată Şcoală literară de la Huşi.
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Actul artistic, cronicăresc este surprins atât de ieşenii
Petru Ioan, I.N. Oprea, cât şi de vasluianul D.V. Marin, iar prin
această contribuţie de chiar Lina Codreanu. Dacă autorii Petru
Ioan, D. V. Marin şi chiar subsemnatul (în capitolele despre
personalităţile locale şi Fii Satului din mai multe monografii
perihuşene), dar şi alţi autori de monografii precum Constantin
Partene, Georgică Ţoncu, Costin Clit, Ştefan Plugaru, Ion
Diaconu ş. a., alcătuiesc un adevărat album prosopografic al
spaţului surprins în lucrările lor, scriitorii Lina Codreanu şi I.
N. Oprea pun în valoare cercetările ştiinţifice şi literare de tip
Biblioraft, cu note importante despre lucrările concitadinilor
lor.
În Pagini de cultură huşeană, Lina Codreanu întocmeşte o
radiografie actuală a efervescenţei creatoare din urbea Huşilor.
Lucrarea prezintă cronici ale actului scriptural individualizat,
printr-o ordonare subiectivă a conţinutului pe dimensiuni
literare, ştiinţifice şi de narativitate epică.
Un capitol interesant al cărţii îl reprezintă Profiluri
didactice.
Printre
curiozităţi
zonale
avem:
Profesorul…profesorilor, protagonist fiind prof. Mihai
Cărăuşu, apoi în Pagini de viaţă, este surprinsă viaţa şi
activitatea profesorului de istorie huşean Boris Gorceac, iar în
Orizonturi este prezentat profesorul de geografie Gh. Şuşnea.
Seria fragmentelor de viaţă şi activitate culturală se prelungeşte
până la Indice de nume.
Migala şi rodnicia cuvintelor întruchipează o faţetă
pătrunzătoare a omului de litere Lina Codreanu, faţetă ce se
regăseşte în fluiditatea fructelor scriitoriceşti dintre anii 20122020, când autoarea ne încântă cu 12 lucrări bine meşteşugite
sub forma unor amintiri, criticii literare, observaţii, studii şi
interpretări, semnale critice, profile aniversare şi arhitecturi
ludice.
D. V. Marin, Bătălie pentru Vaslui-Ro: 222….printre noi (!)
(Istorie culturală), Ed. Pim, Iaşi, 2020, p. 735

Lungul şir al expozeului celor 222 de personalităţii,
prezintă viaţa şi activitatea cultural-ştiinţifică a fiecărui
contribuitor, la unii mai lungă la alţii mai scurtă, în funcţie de
sârguinţa şi sacrificiul lor pe altarul cunoaşterii, de-a lungul
anilor sau al deceniilor…
La capitolul III suntem întâmpinaţi de Postfaţă şi nu
numai…, unde D.V. Marin vorbeşte despre jurnalistica
reflexivă a proiectării subiecţilor în spaţiu şi tip de activitate,
despre sinceritatea intervievaţilor… În această postfaţă se fac şi
unele precizări-destăinuiri ale autorului, despre contribuţia sa la
Marea Bătălie pentru Vaslui, la menţinerea făcliei vii a culturii
vasluiene şi în final, ca un tablou sintetic, opera şi activitatea sa
literară şi jurnalistică redate prin ziarul şi revista Meridianul,
prin activitatea de reporter în cadrul TVV Vaslui etc.
Ion Diaconu, Vutcani. Despre cultură şi civilizaţie. Oameni,
locuri, fapte, Ed. Sitech, Craiova, p. 609
Ion Diaconu este la a doua carte despre localitatea
Vutcani, prima numindu-se Monografia comunei Vutcani.
Chiar din Cuvânt lămuritor aflăm că autorului i s-a atras
atenţia, la prima ediţie a Monografiei,
de un reputat
pseudoexpert în monografii (dar expert doar în a critica
majoritatea monografiilor ce au apărut prin judeţele Iaşi şi
Vaslui, că de scris nu prea…) că titlul de Monografie implică
un noiam de informaţii, puse într-o ordine clasică, pe criterii
geografice, istorice etc.
Fiind un tradiţionalist cu mult bun simţ, Ion Diaconu, şi-a
propus, atât pentru sine cât şi pentru urmaşi, să completeze
vechea lucrare cu un nou material bibliografic şi oral. În
răstimpul de la prima apariţie până la cea din anul 2020, autorul
a publicat, lună de lună, în revista de identitate culturală
Vutcani, materiale inedite, adunate de la săteni, din bibliografii
arhivare, din teren, legende, tradiţii şi tehnici sculpturale etc.

Volumul impresionant al prof. dr. D. V. Marin se
autointitulează Memorialistică jurnalieră, deoarece cuprinde
un bogat material informaţional despre 222 de personalităţi ale
lumii vasluiene…
După o trecere în revistă, printr-o introducere la capitolul
I referitoare la poziţia şi funcţia oraşului Vaslui, se trece la
capitolul II ce poartă un nume generic de Personalităţile, în
bătălia noastră, capitol care se înşiră pe parcursul a peste 600
de pagini. Autorul enumeră, în ordine alfabetică, întreaga
pleiadă de personalităţi vasluiene şi nu numai, din toate
domeniile sociale.

64

Lohanul nr. 54, aprilie, 2021

literatură
literatur
Din cele scrise în carte aflăm că Ion Diaconu, adună
materiale arheologice şi etnografice pe care va reuşi să le
expună în cadrul muzeului sătesc din Vutcani,
ni, în anul 1983.
Colectarea acestora începe în anul 1967, iar prin 1973 se putea
constitui baza unui muzeu sătesc, dar cadrul legal şi spaţiul
corespunzător va permite ca inaugurarea să aibă loc abia pe 9
mai 1983.
În zona Vutcanilor am mai întâlnit
âlnit un împătimit de
hârburi şi oale,, dar şi un artist desăvârşit în sculptură, poezie,
naraţiune şi tradiţie autentică şi fondatorul revistei Elanul, fiind
vorba de regretatul învăţător Marin Rotaru din Giurcani, care
este amintit şi-n această carte.
Din cartea Vutcani…aflăm
aflăm şi despre existenţa revistei
Vutcani,, ce apare încă din anul 2004, iniţiativă ce aparţine tot
lui Ion Diaconu, el fiind sufletul şi tutorele acestei reviste,
ajungând la sfârşitul anului 2020 la numărul 34.
Cartea Vutcani. Despre cultură şi civilizaţie. Oameni,
locuri, fapte are 7 capitole importante în care sunt întâlnite
informaţii geografice, arheologice, demografice, economice,
social-culturale
culturale şi religioase, de etnografie şi folclor,
documente inedite, iar la final un glosar şi un spaţiu
bibliografic important.
Prin lucrarea sa, Ion Diaconu ne invită la o călătorie
temporală în lumea satului vutcănean, folosind drept recuzită
etnografia, folclorul şi latura artistică, ancorate adânc în
spiritualitateaa strămoşească, vădit exprimate prin oameni,
locuri şi fapte…
Un capitol sensibil, ce redă structura morfogenetică a
neamului românesc, îl reprezintă simbolurile, legendele şi
tradiţiile întâlnite în arhitectura, limbajul, portul
şi
spiritualitatea autohtonă.
Sârguinţa, pasiunea pentru istoria locală, darul de a preţui
artefactele înaintaşilor pe care timpul şi prejudecăţile oamenilor
le-ar fi distrus, l-au
au aşezat pe Ioan Diaconu în rândul celor care
au pus umărul la păstrarea nealterată a identităţii de neam şi
grup, fiind un patriot înflăcărat al valorilor perene ce ne
identifică ca naţiune, atât prin muzeul pe care l--a edificat cât şi
prin revista Vutcani şi scrierile sale din cărţile scoase de sub
tipar până la acest moment.

D. V. Marin
arin şi jurnalistica reflexivă
la jubileul celor 80 de primăverii
Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi

În timp ce mulţi de vârsta sa străbat hăţişurile lumii de
dincolo sau sunt pe drumul senilităţii, D. V. Marin este energic,
bătăios, activ, de zici
ici că abia a împlinit vreo 40 de
ani…Singurul indiciu al unei vârste de flori îl trădează părul
cărunt, grizonat, ca petalele albe ale florilor de cireş din luna
mai.

exerciţiul perfecţiunii şi-al
al acurateţei lecturale, păstrează o
facultate mnemică de invidiat şi peste 100 de ani.
Să nu uităm că în vremurile biblice oamenii aveau vârste
de sute de ani (bătrânul Simion, care
care-l întâlneşte pe Iisus la
Templul de la Ierusalim, avea la acea dată vârsta de 365 de ani
şi o acurateţe mintală şi spirituală de invidiat). Aşadar, de ce
fiecare dintre noi nu am trăi o vârstă de peste 100 de ani? Ce ne
lipseşte? D. V. Marin ne dă un exemplu
mplu viu prin atitudinea şi
spiritul său intelectual. Vivacitatea sa intelectuală confirmă
spusele cercetătorilor: cine îşi antrenează creierul în
permanenţă acela va avea o longevitate mnemică
perpetuuă…Jurnalistul D. V. Marin este omul întreprinzător,
activ
tiv şi sociabil (ba uneori chiar prea vocal…).
Omul de presă D. V. Marin ne informează despre
vremurile sale, ne impulsionează prin verva sa energică să
declarăm război comodităţii şi lentorii ce pe mulţi îi înlănţuie
direcţionându-i spre somnul raţiunii şi--al senilităţii.
D. V. Marin este activ în plan editorial, jurnalistic,
familial şi chiar politic. Este formator în toate domeniile sus
menţionate, se implică activ, mobilizează, se deplasează de la o
primărie la alta spre a-i surprinde
de pe edilii comunali sau urbani,
provoacă şi scoate din neant ideii şi promisiuni, poveşti de viaţă
despre cei care sunt sau i-au
au fost prieteni, despre ororile
războiului, despre contemporanitatea sa, despre fapte şi
oameni…Uneori îi sancţionează pe cei care
c
dau bir cu fugiţii
din faţa tăvălugului cultural, a corectitudinii sociale, pe unii
mai dur pe alţii mai cu blândeţe…
Pe ansamblu, D.V. Marin vorbeşte despre jurnalistica
reflexivă a proiectării subiecţilor în spaţiu şi tip de activitate,
despre
spre sinceritatea intervievaţilor… În lucrările sale el face
unele precizări-destăinuiri,
destăinuiri, despre contribuţia sa la Marea
Bătălie pentru Vaslui, la menţinerea făcliei vii a culturii
vasluiene şi în final, ca un tablou sintetic, opera şi activitatea sa
literară
rară şi jurnalistică redate prin ziarul şi revista Meridianul,
prin activitatea de reporter în cadrul TVV Vaslui etc.
În final, putem spune despre D. V. Marin că este un lider
al mişcării jurnalistice şi editoriale vasluiene, un personaj ce
urneşte
şte din loc, în cadrul acestui război pandemic al anului
2021, un întreg angrenaj literar şi cultural-politic,
cultural
ce se
manifestă în zona Vasluiului şi-nn partea de est a Moldovei. De
aceea îi urăm dlui prof. dr. D. V. Marin multă putere de muncă,
luciditate, francheţe şi vitalitate debordantă pentru încă cel
puţin câteva decenii de acum înainte…
La mulţi ani!

D. V. Marin dovedeşte încă o dată ceea ce susţin
cercetătorii: că cel care antrenează creierul zi de zi, prin
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Printre acestea a apărut şi o tăbliţă din lut ars cu

Enigmele
nigmele de sub tălpile noastre

scriere pictografică, mai veche decât cele din Sumer
(considerate de cercetători cele mai vechi din lume), fiind

Comandor Mihai BATOG – BUJENIŢĂ
BU
– Iasi

aproximativ contemporană cu celebrele tablete
tablete-teracotă de la
Tărtăria, jud. Cluj. Dacă nu găseam ceva de valoare, sondajul

Moto: Să ridicăm privirea spre cer pentru a vedea peste ce călcăm

rămânea la acel stadiu, însă cele descoperite ne-au
ne
dat
speranţe”

Mai bine de două luni, spre sfârşitul anului 2020, am
lecturat cu un deosebit interes şi cu mare atenţie cele două
volume ale lucrării: Dacia Esoterică – simboluri, legende şi
tradiţii (ed. Ganesha 2020,, peste o mie de pagini!) lucrare
apărută prin admirabila trudă a
domnului prof. dr. Vicu Merlan,
originar din satul Isaiia, în prezent
colaborator
al
Muzeului
Municipal din Huşi. Amintesc în
context această apartenenţă a
domnului profesor fiindcă aici se
află într-un fel cheia unui miracol.
Îndrăgostit de locurile sale natale
şi „simţind” spiritualitatea lor va
fi cel care, întâi ca student în anii
1991, apoi ca absolvent şi angajat
al muzeului amintit, va participa cu entuziasm la cercetă
cercetările
arheologice efectuate în zonă şi va descoperi în anul 1998 ceea
ce acum numim pe bună dreptate „Tezaurul de la Isaiia” expus
în prezent la Muzeul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Voi
menţiona, probabil spre dezamăgirea acelora pentru care
cuvântull tezaur înseamnă aur, argint sau cel puţin pietre
preţioase, că este vorba de un tezaur de spiritualitate care ar
putea (şi chiar ar trebui!) să schimbe paradigma istorică a
culturii precucutiene de pe aceste meleaguri.
Voi reda câteva fraze din interviull acordat de domnul
profesor reporterei Alice Diana Boboc de la Asociaţia
Redescoperă Istoria:
„În 1996, am efectuat primele săpături arheologice la
Isaiia, punctul “Balta Popii”. Era locul unde, în copilărie, mă
duceam cu bunicul la pescuit. Probabil şi vechile triburi pespes
cuiau cam prin aceeaşi zonă. Am fost norocos de la primul
sondaj; am decopertat o zonă sa-cră
cră a unui sanctuar de 7000
de ani, în care am găsit fragmente din lut ars de la măsuţe de
al-tar,
tar, statuete antropomorfe feminine, vase de ritual de tip
askkos, râşniţe, topoare din piatră de tip “calapod” perforate,
vase ceramice, unele reîntregibile, așchii
șchii şi lame de silex ş.a.
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De fapt, întreaga lucrare a domnului profesor este o
călătorie foarte asemănătoare cu cele făcute în scopul iniţierii
spirituale, o neobosită căutare a adevărului privitor la istoria
adevărată a locurilor şi oamenilor din acest uriaş areal numit
de-a lungul tipurilor Dacia,, Geţia, Vlahia sau Karavlahia ori în
alte feluri, funcţie de cel care face referirile sau de interesele
geopolitice ale vremurilor. Îl vom găsi pe domnul profesor în
paginile volumului căutând semnele trecerii prin veacuri a
populaţiilor din acest areal, săpând în diferite site-uri,
site
fotografiind prin locuri unde nici cu mintea noi, oamenii
obişnuiţi, nu ajungeam, scormonind arhive şi memorii, cărţile
înaintaşilor, adunând tradiţii, desluşind adevărurile din legende
sau vechi poveşti, punând cap la cap informaţiile
info
transmise prin
meşteşuguri (costume, ouă încondeiate, măşti, dansuri etc…!)
şi dând astfel de obârşiile de cele mai multe ori ritualice ale
acestora. Dar, în acelaşi timp ni se demonstrează că, numai
gândind la fragmente ca aparţinând un tot unit
unitar poţi deveni
credibil, iar autorul reuşeşte pe deplin acest dificil exerciţiu.
Am folosit termenul de miracol în legătură cu întreaga
activitate prezentată în carte, deşi domnul profesor se declară
doar norocos, fiindcă eu unul cred că doar celor vredni
vrednici li se
arată calea cea dreaptă, deloc uşoară, iar truda lor este, la un
moment dat, pe deplin răsplătită. Există posibilitatea ca, aşa
cum ne povesteşte domnia sa, încă de când era copil să fi simţit
(atunci este şi vârsta propice unui asemenea eveniment
eveniment), că de
fapt tălpile sale, cel mai probabil desculţe, calcă peste comori
care pot schimba istoria uitată, ignorată sau chiar furată a celor
dinaintea sa. Asociez descoperirea acelui tezaur de la Isaiia cu
un miracol, asumându-mi
mi riscul ca logicienii mult prea
cartezieni ai lumii ştiinţifice să mă acuze de excese metaforice.
Autorul nu se aşează, aşa cum egolatria omniprezentă
ne-aa cam obişnuit, în prim planul abordărilor neconvenţionale
(faţă de istoriografia didactică!) a evenimentelor istorice aflate
în
n ceea ce numim preistorie, adică în acel spaţio-temporal
spaţio
unde
nu avem la îndemână atât de îndrăgitele documente de
cancelarie, cele pe care am ajuns să le consideră singurele
demne de această nobilă titulatură de document istoric. Uitând
astfel că de faptt acestea (documentele de cancelarie) sunt cele
mai perisabile, dar şi cele mai puţin credibile, din diferite
motive, inclusiv politice, şi că de fapt majoritatea
„documentelor” se află înscrise pe pietre, pe ziduri sau pe tot
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felul de suporturi (lemn, frunze, piele etc…) au formele cele
mai diferite, iar unele nici nu pot fi denumite documente
fiindcă sunt transmise prin viu grai sau mişcări ale corpului
(dansuri), tradiţii, obiceiuri sau vechi incantaţii (descântecele).
Sigur, interpretarea unor asemenea „documente” poate fi de
multe ori deformată de gândirea celui care abordează această
cale, gândire modificată substanţial de trecerea tipului,
schimbare paradigmelor, nivelul de instruire, propriile noastre
limiteori chiar de dorinţele (aşteptările) cercetătorului. Da, este
foarte posibil aşa ceva, dar a da la o parte uriaşa arhivă de acest
gen este o greşeală şi mai mare, fiindcă o ipoteză formulată
chiar eronat poate fi corectată în timp pe când o respingere
vehementă poate crea un cadru de analiză inhibant aşa cum se
întâmplă şi acum cu unii istorici care nu pot ieşi din rigorile
unui manual de istorie profund politizată cel al „istoricului”
Mihail Roller.
Aşadar, Vicu Merlan pune la loc de mare cinste
numele unor cercetători din ţară, dar şi din străinătate, care au
avut curajul (aş numi-o înţelepciune!) de a cerceta şi de a omite
opinii referitoare la istoria foarte veche a omenirii, inclusiv
ipoteze logice despre cea dinaintea marilor cataclisme planetare
(potop) cum ar fi Daniel Ruzo, Marija Gimbutas, Nicolae
Vlasa, Viorica Enăchiuc, Victor Sorokin, evident, Nicolae
Densuşianu cel excesiv de contestat la noi şi mulţi alţii. Aduce
în felul acesta un binemeritat omagiu înaintaşilor, atrăgând în
acest fel atenţia, într-un mod foarte elegant, că poate ar fi
timpul ca şi la nivelul catedrelor să schimbe optica abordărilor
care încep istoria României cu războaiele daco-romane, deci
mult după perioada de maximă înflorire a entităţii statale dacogetice.
Sigur, o lucrare atât de amplă are suficient spaţiu
editorial pentru a analiza în amănunt, folosindu-se de un imens
material iconografic, diferite simboluri, obiceiuri tradiţionale
ori sărbătorile premergătoare creştinismului precum:spirala ori
svastica, semnele solare sau reprezentările Zeiţei Mamă,
Brezaiele, Rusaliile, Sânzienele, legendele pricuricilor ori
misteriosul dans al Căluşarilor. Intră în preocupările autorului
şi sculpturile mai mici, dar şi mai mari, menhirii sau sceptrele
de piatră, stâncile însoţite de legende însă şi cursurile de apă
aflate în această situaţie. Vom găsi şi o foarte interesantă
prezentare a toponimiilor precum şi a simbolisticii apei în
vechile credinţe (ex. Apa Sâmbetei). Desigur, nu poate lipsi o
abordare largă a conceptului de timp, aşa cum îl înţelegeau,
surprinzător de bine, vechile civilizaţii nord-dunărene, iar
această abordare nu poate fi concepută excluzând riturile
funerare, cele care în ultimă instanţă dau valoarea definitivă a
continuului spaţio-temporal.
Spre lauda sa, autorul nu uită să posteze în lucrare şi
„misterele” dispariţiei unor importante scrieri referitoare la
civilizaţia daco-getă. Mai ales că aceste scrieri nu aparţin unor
oameni oarecare ci, una dintre acestea, chiar împăratului Traian
cel care iber fiind, deci de neam tracic a înţeles foarte bine
importanţa consemnării faptelor din războaiele pe care le-a
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purtat cu dacii. Ori este de presupus că o astfel de lucrare nu se
putea „pierde” precum o însemnare oarecare. Aceeaşi soartă a
avut-o şi cartea Getica scrisă de Critio, medicul lui Traian,
scrierile lui Apollodor din Damasc despre construcţia podului
de la Drobeta, biografia lui Traian scrisă de reputatul istoric
Tacitus, Istoria Daciei scrisă de Dio Criysostomos cel exilat de
Domiţian în Dacia, scrierile lui Pliniu cel Tânăr, prieten a lui
Traian, biografia lui Traian scrisă de Plutarh, capitolele despre
Dacia din istoria lui Ammianus Marcellinus şi multe, multe
altele… Poate că sunt doar simple întâmplări sau poate au vreo
legătură cu surprinzătoarea noastră indiferenţă faţă de unele
mărturii ale trecutului ceva mai îndepărtat precum Tăbliţele de
la Sinaia, dispărute sub ochii noştri, apoi declarate foarte
comod falsuri, scrierile de la Tărtăria şi nu numai declarate şi
acestea semne fără importanţă sau doar modalitate de a preciza
cui aparţine un bun oarecare, atunci când însemnele grafice au
fost descoperite pe diferite vase sau statuete. Sunt şi acestea
întrebări pe care lectura volumului le ridică cititorului, aşa cum
trebuie să se întâmple cu orice carte bună.
Mai ales că autorul are în texte multă ironie fină la
adresa unor teze al căror grad de imbecilitate ar fi de neglijat
dacă nu ai vedea cum elitiştii culturali autohtoni se încreţesc şi
acum de indignare, anatemizându-te dispreţuitor cu infamantul
calificativ de protocronist, atunci când încerci să combaţi cu
argumente logice sau faptice teoriile în conformitate cu care un
popor care ocupă timp de mii de ani un areal imens al
continentului european aşteaptă mii de ani pentru a vorbi într-o
limbă de import şi are periodic o stranie apucătură: se retrage
din vatra strămoşească, se mută în teritorii minuscule şi se
întoarce abia după cucerirea fostului habitat de către migratori
posesori ai unei culturi de culegători, care însă vor avea,
ulterior, o contribuţie majoră la definirea personalităţii celor
cuceriţi. Cât despre scriere, suntem de acord că este mult mai
comod să afirmi că ea nu a existat, decât să te complici cu
încercări de a afla tainele lăsate sub această formă de vechile
civilizaţii. Că doar nu avem, precum Champollion sau Viorica
Enăchiuc timp şi chef de muncă două-trei decenii ca să
ajungem la un rezultat. Şi de ce?
De aceea, personal, consider că marea dezbatere, cea
de fond, a prezentei lucrării este problematica extrem de
spinoasă a limbii vorbite de neamurile traco-daco-getice şi
scrierea acestora. Asta şi pentru că aceeaşi istoriografie
didactică induce ideea foarte comodă, enunţată anterior, că
aceste neamuri nu aveau scriere, iar graiul (cuvânt declarat de
DEX ca fiind de origine bulgară, adică a unei populaţii care se
stabileşte în sudul Dunării în sec. al VI-lea, iar istoria lor antică
a fost marcată de prezența tracilor) este un continuu împrumut
de la populaţiile aflate în contact mai mult sau mai puţin
nemijlocit (ex. cuvinte aflate în sanscrită!).
De fapt această problematică, abordată pe larg în
lucrare, depăşeşte cu mult nivelul unei simple examinări sau
prezentări şi se constituie într-o cercetare amplă foarte bine
augmentată iconografic, dar şi cu argumente ştiinţific, analizată
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în profunzime atât temporal cât şi cultural spre disperarea celor
care au hotărât că scrisul (la modul absolut!) s-a
s inventat în
Sumer şi de acolo s-aa răspândit în toată lumea transformându
transformânduse din cuneiform (cu adevărat invenţie sum
sumeriană!) în
hieroglifele egiptene sau kanji-urile
urile japoneze (de exemplu).
Teorii de tot râsul care ne fac să suspinăm sau chiar să
lăcrimăm, aşa cum se întâmplă întotdeauna când politicul se
infiltrează în cultură.
Îmi doresc sincer ca această lucrare de anvergură să
ajungă sub ochii tuturor celor care predau istoria pe diferite
niveluri de instruire şcolară, deoarece chiar dacă va rămâne
parţial necitită sau chiar ignorată, consider va fi suficientă de
penetrantă pentru a ridica interogaţii. Şi acest fapt
fapt, în timp, se
va dovedi benefic pentru noi toţi cei care am călcat vreodată
desculţi pe acest pământ plin de taine şi misterioase energii, cel
despre care tot autorul spune că:
Pământul este o fiinţă vie. Unii cercetători afirmă că
reglarea echilibrului ecologic printr-un
un proces de
homeostazie se datorează amplasării armonioase a unor
monumente cu caracter religios în zonele de focar, ca nişte
ace de acupunctură…

Carte - eveniment
datorată unui dascăl din
învăţămîntul gimnazial perihuşean
Prof. univ. dr. Petru IIOAN – Iaşi
Pe cînd se afla de trei ani la moşia Dimitrovska (din
preajma Moscovei), în exilul impus de otomani (după înfrîngerea
de la marginea Stănileştilor), fostului domnitor Dimitrie
Cantemir, Academia de Științe
țe din Berlin (în care tocmai
devenise membru) îi adresează rugămintea de a--şi face mai bine
cunoscută, printr-oo scriere, patria în care se născuse şi domnise.
Aşa a ajuns marele cărturar din zona est - carpatică (născut la Iaşi,
dar foarte legat de Ţinutul Fălciului prin vacanţele petrecute la
moşia Silişteni, nu departe de centrul episcopal al Huşilor), la
vremea respectivă prinţ onorific în două împărăţii
(a
Habsburgilor, respectiv a Romanovilor), dar şi sfătuitor de taină
al ţarului Petru cel Mare, să redacteze, între 1714 şi 1716,
Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae (pe scurt
Descriptio Moldaviae), lucrare rămasă în manuscris pînă la
publicarea traducerii în germană (la Frankfurt şi Leipzig,
1771),urmată de ediţii în rusă, în greacă și, desigur, în română.
La mai bine de trei veacuri distanţă, un alt moldovean,
Vicu Merlan, ivit pe lume în satul Isaiia şi trecut prin primele
cicluri şcolare în Bohotin (la circa 60 km distanţă de moşia
Cantemireştilor), astăzi profesor la Şcoala Gimnazial
Gimnazială din satul
Pădureni (situat la aproximativ 10 km sud de reşedinţa
perihuşeană a lui „Vodă Constantin“), ne surprinde printr
printr-un dar
de zile mari: o „Descriere“sui generis a patriei străbune. Dacia
esoterică se numeşte cea de-a 16-aa carte purtînd semnătura
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profesorului de gimnaziu cu doctorat în arheologie, iar ea a apărut
la Editura „Ganesha““ din Bucureşti, în două volume, ce
desfăşoară (prin cele 951 pagini) 12 capitole cu 121 subcapitole,
structurate la rîndul lor într-un
un şuvoi de subdiviziuni şi
compartimentări aferente.
Apariţia în vreme de război ppandemic a monumentalei
sinteze, ce readuce în actualitate informaţii lăsate moştenire de
Iordanes (istoric got din secolul al VI - lea) în De origine
actibusque Getarum (pe scurt Getica), de umanistul
Bonaventura Vulcanius (1538 - 1614), în De literis et lingua
getarum, sive gothorum item de notis lombardicis, quibus
accesserunt specimina variarum lingua, quarum indicem
ind
pagina quae praesationem sequitur ostendit (Lugdunum
[Lyon], 1597), de politicianul şi istoricul Carlo Troya (1784 1858), în Argumente pentru rescrierea istoriei europene.
Despre istoria şi arhitectura Geto-Goţilor
Goţilor(Bucureşti, 2015), de
către diplomatul francez Félix Colson (în De l'etat présent et de
l'avenir des Principautes de Moldavie et de Valachie
Valachie, suivi
des traitės de la Turquie avec les Puissances Europėens et
d'une carte des Pays Roumains, „A. Pougin“, Paris, 1839), de
juristul şi istoricul Nicolae Densuşianu (1846 - 1911) în Dacia
preistorică (Bucureşti, 1913), de arheologul, epigrafistul, istoricul
și eseistul Vasile Pârvan (1882 - 1927), în Getica, o
protoistorie a Daciei (Bucureşti, 1926) şi de încă foarte mulţi
alţi cărturari de pînă-n
n zilele noastre. Evenimentul editorial
consumat în pragul Anului Nou reprezintă un moment remarcabil
în efortull mesianic şi tot mai stăruitor (atît în ţară, cît şi-n
străinătate) de scoatere
tere la suprafaţă a adevărului privind
„simbolurile, legendele şi tradiţiile“ neamului românesc, cu
rădăcini adînc înfipte în trecutul continentului european. Aceasta
după mai bine un veac şi jumătate de propulsare sub gir academic
a mitului scandalos dupăă care poporul român ss-ar fi zămislit prin
contopirea invadatorilor „romani“ (cei mai mulţi dislocaţi din
provinciile asiatice ale Imperiului „latin“!) cu populaţia
băştinaşilor „Daciei fericite“ (în lat.: Dacia Felix, respectiv
Dacia Traiana), iar limba acestuia ar reprezenta un mixtum
compositum, rezultat din suprapunerea influenţelor lexicale
datorate asiaticilor „aşezaţi“ pe parcursul
sul a cinci - şase veacuri din
primul mileniu creştin la sudul şi la nordul Dunării, respectiv la
vestul rîului Tisaa (ne referim în special la slavi, bulgari, sîrbi şi
maghiari), peste „substratul latin“, care substrat nu mai reprezenta
de peste un veac limba vorbită în Italia şi-n
şi provinciile cucerite de
romani în afara Peninsulei Italice.
După 5 monografii dedicate
dicate unor comune din actualele
judeţe Vaslui şi Iaşi, respectiv după două monografii regionale,
completate cu alte 8 cărţi în profil arheologic şi istoric, respectiv
geografic, cercetătorul huşean de factură gustiană ne oferă acum o
mega – monografiere a patriei înaintaşilor pelago-iliro-traco-getopelago
daci, situaţi în centrul lumii hiperboreene, cu tăieturi semnificative
privind: ● haloul spiritual al comunităţilor strămoşeşti (în cap. II
ţinuturilor strămoşeşti, ce- IV); ● punctele marcante de pe harta ţinu
nscriu locuri sacre şi entităţile menite a le proteja, „porţi spre
infinit“ şi spre lumi subtile, „guri de Rai“, peşteri transformate în
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biblioteci rupestre, ori temple şi mănăstiri din arhitectura
Carpaţilor; insule-sanctuar; păduri încărcate de legendă, „bălţi ale
vrăjitoarelor“, dar şi amenajări profane, sub chipul cetăţuilor şi al
cetăţii dacice (în cap. V); ● reprezentări şi manifestări religioase,
respectiv cultul morţilor şi riturile funerare practicate de înaintaşii
geto-daci (în cap. VI); ● scrierea „în aur“ şi limba de sorginte
proto-indo-europeană, de care s-au folosit aceştia (în cap. VII); ●
magistrale tehnologice definitorii pentru civilizaţia, cu graniţe
hiperboreene, aferentă Daciei Mari de pînă la asasinarea regelui
Burebista - sfincşi, menhiri, munţi sfinţi, formaţiuni tumulare,
respectiv piramide (în cap. VIII); tehnologiile şi invenţiile datorate
meşterilor străbuni (în cap. IX); ● continuitatea de convieţuire în
spaţiul avînd drept axe cardinale Carpaţii şi Dunărea (în cap. X);
migraţiile indo-europene avînd drept albie originară arienii din
Carpaţi, respectiv populaţiile pelago-iliro-traco-geto-dace (în cap.
XI).
În redactarea pomenitelor secţiuni din cuprinsul celor
două volume recent editate, profesorul Vicu Merlan, doctor în
istorie la Universitatea „Al. I. Cuza“ - Iaşi, pune în valoare
lecturi, dar şi cercetări proprii din domenii precum:
● ISTORIA, onorată în ultimii ani (din perspectiva urmărită) prin
scrieri precum cele semnate de arheologul şi istoricul clujean
Hadrian Daicoviciu (Dacii, Chişinău,1991), de medicul –
cărturar Lucian Iosif Cueşdean (Românii, o mare enigmă,
Bucureşti, 1996; Românii preromani, 50.000 de ani de istorie
a românilor, Bucureşti, 2000; România, inima vechii Europe,
Bucureşti, 2005; Senzaţional! Suntem români de peste 2500 de
ani, Bucureşti, 2010; Istoria antică a neamului românesc,
Bucureşti, 2014), de istoricul Dumitru Bălaşa (Ţara Soarelui, sau
istoria Dacoromâniei, Bucureşti, 1997), de Alexandru Bădin
(Dacia din vestul şi din estul Europei, Bucureşti, 1999), de
Gheorghe Ioniţă (Reconsiderarea istoriei: geto-dacii, Bucureşti,
2008), de Napoleon Săvescu (Noi nu suntem urmaşii Romei,
Bucureşti, 1999; Noi, dacii, Buzău, 2012), de Augustin Deac
(Istoria adevărului istoric: moşii şi strămoşii poporului român,
Bucureşti, 2001), de Valeriu D. Popovici - Ursu (Adevarata
istorie a poporului român, Cluj - Napoca, 2012), iar şirul s-ar
putea continua foarte mult;
● ARHEOLOGIA (disciplină slujită cu pasiune de către cercetătorul
huşean prin numeroase săpături în şantiere din judeţele Vaslui şi
Iaşi, ori din alte ţinuturi ale ţării, respectiv prin incursiuni la situri
de notorietate în zone estice ale Prutului şi Nistrului, ori de la
sudul Dunării, de care autorul ne dă seamă în cele peste 100 de
studii şi articole semnate în volume colective şi în publicaţii
periodice, între care „Prutul“ şi „Lohanul“, editate la Huşi, ultima
sub propria-i regie);
● ETNOGRAFIA, cîmp de preocupări străbătut, în ultimii ani, de
Andrei Nor (Cultul lui Zamolxis: credinţe, rituri şi superstiţii geto
- dace, Bucureşti, 2003), de Gheorghe D. Iscru (Geto-dacii:
națiunea-matcă din spațiul carpato-danubo-balcanic, Bucureşti,
1995), de Leonard Velcescu (Dacii, în sculptura română: studii
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de iconografie antică, Saint-Estève, Franţa, 2008 / Bucureşti,
2015), iar cu un remarcabil talent şi cu farmec scriitoricesc, de
Adrian Bucurescu (în cărţi precum Dacia magică, Bucureşti,
1999, ori Dacia secretă, I - II, Bucureşti, 2013, respectiv 2014) şi
alţii;
● SEMIOTICA şi MITOLOGIA, arii de investigaţie în care autorul
huşean se-ntîlneşte cu preocupările cercetătorului bucureştean
anterior pomenit (Dacia divină, Bucureşti, 2004), ori cu cele
divulgate de Nicolae Miulescu (Dacia: Ţara Zeilor, Cluj Napoca, 1993), de Dumitru Bălaşa (De la Zamolxis la Iisus
Hristos, Bârda / Mehedinţi, 1993), de Eugen Lozovan (Dacia
sacră, Bucureşti, 1999), de către Daniel Roxin (Spiritul dacic
renaşte, Bucureşti, 2013), de Napoleon Săvescu (Călătorie în
Dacia, ţara zeilor, Buzău, 2014) şi de încă mulţi alţii;
● LINGVISTICA şi FILOLOGIA, teritorii asaltate în ultima vreme de
contribuţii răscolitoare precum cele semnate de Lucian Iosif
Cueşdean (Sistemul sumerian al limbii române, Bucureşti,
2000; Limbajul morfemelor şi limba dacilor, Bucureşti, 2004;
Româna, limba vechii Europe, Bucureşti, 2006; Romanian, the
First Language of Europe, Bucureşti, 2008, respectiv Limba
rumânilor nu se trage de la Roma, Bucureşti, 2012), de Mihai
Vinereanu (Originea traco-dacă a limbii române, Chişinău,
2003; Dicţionarul etimologic al limbii române, Bucureşti, 2008;
Rădăcini nostratice în limba română / Nostratic Roots in
Romanian Language, Bucureşti, 2010, respectiv Adevăruri
incomode despre limba română, Bucureşti, 2018), de Ioan
Olimpiu Luca (Gramatica limbii traco - geto-dacice, Bucureşti,
2010), de Lucian G. Costi (Limba romînă: naşterea şi falsurile
istorice, Bucureşti, 2016), de Adrian Bucurescu (Tainele tăbliţelor
de la Sinaia, Bucureşti, 2005), de Eugen Nicolaescu (Vorbele din
plumb: plăcuţele de la Sinaia - lectură intermediară, Bucureşti,
2014), de către Daniel Roxin (Enigmele tăbliţelor de la Sinaia:
scrieri geto-dacice care tulbură istoria, Bucureşti, 2018) şi de
mulţi, de foarte mulţi alţii; ● GEOGRAFIA MITOLOGICĂ (parcursă,
între alţii, de Alexandru Doboş, în Dacia: izvorul neamurilor,
Craiova, 2006), la incidenţă cu GEOGRAFIA FIZICĂ, domeniu în care
însuşi autorul cărţii şi-a pus amprenta prin volumul Vulcanii
noroioşi din România (Iaşi, 2011), urmat de Carst şi
pseudocarst în Podişul Moldovei dintre Carpaţi şi Nistru, Iaşi,
2014.
Anvergura poliedrică a expunerii, prefigurată prin
studiile şi volumele monografice editate de-a lungul a cinci luştri,
profunzimea analizelor şi impactul resemnificărilor întreprinse,
forţa de-a reuni şi contopi variatele faţete ale problematicii
străromâneşti conferă cercetării din masivul expozeu asupra
Daciei esoterice atributul unei impresionante disertaţii aferente
doctoratului de a doua instanţă.
Deşi truda autorului ca profesor de şcoală generală este
exemplară şi demnă de toată lauda, prezenţa sa la o catedră de
arheologie (nu doar materială), ar putea spori prestigiul oricărei
facultăţi de istorie din ţara noastră. Sperăm că proiectul profesional
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al perseverentului şi merituosului autor de sorginte bohotineană nu
va-ntîlni aceeaşi obtuzitate şi-aceeaşi nepăsare ca-n cazul
eminescologului şi criticului literar Theodor Codreanu, liderul de
amplă notorietate al şcolii literare de la Huşi.
Oricum, să observăm ca prin expuneri precum cea din
cartea semnalată, pas cu pas, Dacia (ca „ţară a oamenilor apei“) ...
rediviva !
***

PS. Reacţie la reacţie între prof. dr. Mircea
Ciubotaru şi semnatarul recenziei de mai
sus, prof. dr. Petre Ioan
Prof. dr. Mircea Ciubotaru
Reacţie la textul meu despre cartea lui Vicu Merlan:
„Stimate domnule Profesor, / Mulțumesc pentru textul trimis. În
privința conținutului nu am nimic de spus decît că despre Vicu
Merlan am păreri cu totul diferite, ca și Costin Clit, Th. Codreanu,
V. Spinei și alții. E la locul lui acolo unde este acum. Doamne
ferește să fi ajuns pe la vreo catedră universitară. Ilustrează un
curent de gândire vechi de 150 de ani, de după Hasdeu, daco-tracomania. E o mare închipuire infirmată de toată lingvistica europeană
mare și serioasă, care clasifică româna ca limbă romanică, și de
istoria, arheologia calificată. Bibliografia e un talmeș balmeș de
nume unanim recunoscute de somități (ex. Pârvan) și fantaziști de
mare clasă.. Despre structura ...sumeriană a limbii române nu am
nimic a comenta. Cu alde Napoleon Săvescu. Bucurescu, Roxin et
alii succesul la publicul amator de chestii ezoterice (= fantasme) e
asigurat. / Am doar un singur, sincer, regret, că aderați la asemenea
elucubrații. Recenzia această nu va contribui deloc la sporirea
prestigiului științific al Dv., dimpotrivă. Dar orice pasere pre limba
ei piere. / Cu stimă, MC. // PS., căci am uitat să scriu: mă bucur
enorm că mă regăsesc între obtuzii care nu se pot împărtăși din
tainele lui Vicu Merlan et alii eiusdem farinae. Apoi, alăturarea lui
Toderiță Codreanu de V.M. este nulă și neavenită. Chiar
defăimătoare“.
*
Prof. dr. Petre Ioan
Reacţie la reacţie: „Aveţi dreptate, domnule Mircea
Ciubotaru, fiece „pasere“ (de pradă, ori de ogradă, de pădure,
de tăpşan, ori de cîmpie) e sortită a pieri pre limba ei. Dar nu ăstai destinul oricărei vieţuitoare, fie ea zburătoare, ori cuvîntătoare?
Problema e dacă chiar trebuie să pierim în valuri de ură şi dispreţ
pentru cei din preajma noastră, ce nu gîndesc ca noi ! ... Aveţi ceaveţi cu Vicu Merlan, de ca şi cum doar el şi-a început activitatea
în mediul rural. Spuneţi că nu-i bun pentru oraş! Dar are şi el o
licenţă şi are (din 2005) un doctorat, obţinut sub girul
academicianului Mircea Petrescu - Dâmboviţa (îl contestaţi şi pe
el?), titlu ştiinţific pe care profesorul Costin Clit nu l-a dobîndit
încă, deşi sînt convins că l-ar putea obţine. / Îl învinuiţi pe Vicu
Merlan de apartenenţă la curentul daco - traco - maniei, iar o dată
cu aceasta loviţi şi-n Nicolae Densuşianu, autor al Daciei
preistorice, o carte pe care inclusiv Vasile Pârvan a defăimat-o la
tinereţe. A nu se uita, însă, că ilustrul istoric şi arheolog moldav şia revizuit atitudinea iniţială faţă de confratele transilvan mai
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vîrstnic. Oricum, a incrimina dacomania înseamnă a-i incrimina pe
traco - dacii ajunşi împăraţi la Roma, precum: Maxim Tracul
(circa 173 - 238); Regalianus, probabil rudă de peste veac de-a
lui Decebal (aflat la domnie între 258 şi 268); Galerius
Maximianus (circa 250 - 311), cel ce-a intenţionat să confere
statului roman denumirea de „Imperiul Dacic“; Constantin cel
Mare (274 - 337), pe al cărui arc de triumf din preajma Columnei
lui Traian domină opt statui impunătoare de daci. / A incrimina cu
orice preţ dacomania (pe care i-o atribuiţi în necunoştinţă de cauză
lui Nicolae Densuşianu şi lui Vicu Merlan) înseamnă, domnule
Mircea Ciubotaru, a-l incrima şi pe Mihai Viteazul, cel ponegrit
de duşmanii neamului românesc drept „Malus Dacus“; înseamnă
a-l ponegri şi pe Iancu de Hunedoara, consemnat în cronicile
vremii drept „Ioan Getul“; înseamnă a-l ponegri şi pe Vasile
Ursu Nicula, batjocorit de habsburgi drept „Horea, Rex Daciae“;
înseamnă a-l ponegri şi pe Tudor Vladimirescu, pentru
îndrăzneala de-a se fi considerat „DAC“; înseamnă a-l ponegri şi
pe Mihai Eminescu, pentru libertatea necugetată de a fi visat la
o Dacie Mare şi de a-şi fi dorit ca-n Ţara Românească totul să se
dacizeze. Mai înseamnă, d-le Mircea Ciubotaru, a-i ponegri pe
toţi cartografii medievali din vestul Europei, ce aplicau, în
dreptul ţării noastre, eticheta „Dacia“; înseamnă a-i ponegri pe
scandinavi, ce susţineau şi susţin pînă-n zilele noastre că sînt
„urmaşi ai dacilor“; înseamnă a-i ponegri pe mulţi istorici,
diplomaţi şi oameni de cultură din străinătate (unii evocaţi şi-n
textul de semnalare) ce-au scris pagini şi cărţi întregi despre
români ca urmaşi ai dacilor, iar despre română ca „forma
actuală a limbii traco - geto - dacice“ ! / Emiteţi, d-le Mircea
Ciubotaru, judecăţi totalizatoare despre lingvistica europeană
„mare şi serioasă“ (ce n-ar fi de partea lui Nicolae Densuşianu),
dar nu pare să fi auzit de lingvistica nostratică, ce reconsideră
înţelesul sintagmei „limbă indo - europeană“ şi oferă noi căi de
poziţionare a dialectului „daco - român“ în raport cu limba proto indo - europeană. / Despre toate acestea (şi despre imens de multe
alte faţete ale problematicii strămoşeşti), ar fi trebuit să-mi vorbiţi
dumneavoastră şi nu să vă informez eu, urmînd inclusiv pe
lingviştii români de prestigiu (dar şi cu respect de sine), între ei
româno - americanul Mihai Vinereanu (absolvent al filologiei
ieşene şi profesor universitar la New York, între altele autor al
unor cărţi precum: Originea traco - dacă a limbii române, 2003;
Dicţionarul etimologic al limbii române, 2008; Rădăcini
nostratice în limba română / Nostratic Roots in Romanian
language, 2010; Adevăruri incomode despre limba română,
2018. Contestaţi-l şi pe el, d-le Mircea Ciubotaru, de vă stă în
putinţă! Contestaţi-i pe toţi adversarii latino - maniei, ce ţine
prizonieră lingvistica şi lexicologia română de aproape două
veacuri, aşa cum prizonier a unui fals cu pretenţii ştiinţifice este
însăşi istoria lăcuitorilor „din Dacia Traiană“ (nu chiar „fericită“) !
/ Cît priveşte „prestigiul ştiinţific“ al persoanei mele, lăsaţi-l (de nu
vă deranjează) în seama altor evaluatori! Oricum, eu sînt ferm
convins că dacă lingviştii autohtoni stipendiaţi (prin intermediul
Academiei Române) de contribuabilii mai puţin doxaţi precum
truditorii institutelor şi centrelor filologice o vor ţine lângă cu
latinitatea graiului moştenit, iar istoricii cu romanitatea
neamului din spaţiul carpato - dunărean, nici un bai! Lucrează
în serviciul poporului nostru şi-al explicării autentice a limbii
moştenite (de la bunii şi străbunii geto - daci) „nespecialiştii“,
medici ce-au lepădat din mînă bisturiul (precum eminentul
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universitar Lucian Iosif Cueşdean),
), arhitecţi ce
ce-au părăsit
planşeta (precum Lucian G. Costi),
), ingineri ce ss-au lăsat de
proiectare şi construcţii (precum ex-huşeanul Caşin Popescu) şi
mulţi alţi specialişti dinn afara ştiinţelor sermocinale, pătrunşi de
convingerea că limba unui neam este o chestiune mult prea
importantă spre a o lăsa doar în mîinile lingviştilor. Lucrează, de
asemenea, străinii, din Europa, dar şi de pe alte continente ! .../
Ajunşi la momentul sincerităţii, vă-ntreb,
ntreb, d-le
d Mircea
Ciubotaru, dacă chiar nu resimţiţi marasmul în care se complace
instituţia în care aţi lucrat multă vreme, Academia Română, ce
ce-a
dezonorat de la-nceputurile
nceputurile sale misiunea pentru care trebuia să
fiinţeze: aceea de a scoate la lumină şi de a proteja adevărul asupra
limbii moştenite. Iar de nu vreţi a vă-mpărtăşi
mpărtăşi „din tainele lui Vicu
Merlan et alii eiusdem farinae“, nu-ii rău să vv-amintiţi că-n
Italia instituţia însărcinată să vegheze la puritatea limbii naţionale
este taman celebra Accademia della Crusca,, din Florența,
Floren cea
mai veche academie lingvistică din lume .../ Îmi cer scuze pentru
lungimea răspunsului şi promit să nu vă mai tulbur cu mesaje!
Cu regretul de-a vă fi luat, cîndva, în serios,
s, / Petru Ioan“.
*
Reacţie mai puţin încrîncenată: „Admirabilă carte, atît de
frumoasă recenzie! O carte dăruită unei Excelenţe Româneşti, ce
pare a nu se fi trezit încă deplin întru protejarea şi promovarea
valorilor sale. Îţi multumesc şi te îmbrăţişez,
z, cu tot dragul. / Pe
curînd. /D [inorel Traian Stănciulescu]“.

Aspecte narative în studiile lingvistice
-BasmulComandor Mihai BATOG – BUJENIŢĂ
UJENIŢĂ - Iaşi
Studiile lingvistice, în abordarea aspectelor narative,
iau în considerare toate modalităţile de exprimare sub această
formă literară sau orală. Ceea ce pentru cazul de faţă ar necesita
o explorare extinsă în domeniu şi ar excede mult dimensiunile
unui subiect limitat de spaţiul tipografic. Prin urmare, consider
că referirea la un singur aspect al narativului, unul cu rădăcini
adânci în cultura omenirii, basmul, este suficientă şi poate
deveni chiar edificatoare. Cu atât mai mult cu cât această formă
de naraţiune trece de la nivelul oral-folcloric
folcloric la forme culte în
care autori de mare prestigiu din întreaga lume şi
şi-au exersat
condeiul. Iar dacă ne gândim şi la cinematografie, cea care, în
nenumărate producţii pune în prim plan acest model cultural,
iar apoi, în alte genuri de film, introduce simbolistica şi
preceptele morale izvorâte tot din această formă arhaică de
naraţiune putem spune că avem o plajă largă de posibile
referiri, dar şi concluzii, unele chiar deosebit de interesante.
Să pornim însă de la definiţia basmului
basmului: Basmul (din
sl. basnŭ: născocire, scornire), numit şi poveste
poveste, este alături de
povestire, snoavă şi legendă,, una dintre cele mai
m vechi specii
ale literaturii orale, semnalată încă din antichitate
antichitate, răspândită
într-un
un număr enorm de variante la toate popoarele. Indiferent
de tip, basmul diferă de restul scrierilor fantastice, precum
nuvela, prin aceea că prezintă
rezintă evenimente şi personaje ce
posedă caracteristici supranaturale, fără a pretinde că acestea
sunt reale sau seamănă cu realitatea, miraculosul din basme
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purtând, astfel, numele de fabulos şi reprezentând, de fapt, un
fantastic convenţional,, previzibil, ce vine în contrast cu
fantasticul autentic modern, unde desfăşurarea epică şi
fenomenele prezentate sunt imprevizibile, insolite şi se
manifestă în realitatea cotidiană, drept o continuare a ei.
(Wikipedia).
Nici trimiterea la limba slavă şi nici alăturarea
basmului cu povestea nu sunt erori de natură să modifice
profund ideea de bază, aceea că basmul este o specie a
narativului,
vului, iniţial orală, foarte veche. Pentru că vom găsi
verbul: a băsni printre arhaismele limbii române având sensul
de: a născoci, a inventa, a spune lucruri de necrezut, prin
urmare etimologia de provenienţă slavă poate fi pusă în
discuţie, dacă cineva arr fi interesat de acest lucru. Însă a
suprapune basmul cu povestea este, sunt convins o eroare care
ar putea afecta exact rolul şi locul basmului în cultura umană,
rol ceva mai puţin înţeles şi, în consecinţă, de multe ori neglijat
de cei care abordează problematica.
Afirm aceasta deoarece, frecvent, este ignorat
contextul socio-economic
economic în care basmul se presupune că
apare, dar în mod sigur circulă, cu preponderenţă. Avem
suficiente mărturii că basmul este una din formele majore de
cultură folclorică în Evul
ul Mediu, aşa cum îl considerăm noi
europenii, însă informaţii despre basm, concept identic celui
luat în discuţie, există dovezi că sunt prezente cu mult mai
devreme în culturi mult mai vechi şi chiar îndepărtate
geografic, orient, Africa, Australia, etc...
etc.
Deci se poate afirma că basmul este parte a culturii
planetare şi, aşa cum am amintit, circulă într-un
într
context socioeconomic în care ştim că omul era preocupat şi chiar acaparat
de procurarea celor necesare existenţei, deci, se poate lua în
discuţie, lipsa
ipsa nu numai a timpului necesar reflecţiei asupra
problemelor ideatice de tip cultural ci şi o foarte posibilă lipsă
de interes pentru aceste aspecte ale vieţii. Observăm că nici în
zilele noastre nu se observă o apetenţă pentru creaţie la
populaţiile aflate
ate la limita de jos a mijloacelor de existenţă. Şi
nu vom lua în discuţie unele aspecte ale naraţiunii care
prefigurează, aproape la fel ca literatura de anticipaţie din zilele
noastre, referirile la tehnologii şi acţiuni care depăşesc cu mult
imaginaţia un om, oricât de inteligent ar fi el, aflat în stadiul de
culegător, agricultor rudimentar, sau chiar vânător. Dar pentru
o mai bună aşezare a problemei să recurgem tot la informaţia
oferită de sursa Wikipedia:
Despre originea basmelor au existat mai multe
mult teorii,
mai importante fiind: teoria mitologică, teoria antropologică,
teoria ritualistă şi teoria indianistă. Mitul, istoria sacră,
înscrisă în timpul "circular, reversibil şi recuperabil", vorbeşte
despre zei,, despre fiinţe fantastice cu abilităţi pentru călătorii
cosmice şi terestre. Basmul induce şi ideea de lume repetabilă,
existentă în tipare arhaice, atemporale, încă de la începutul
începuturilor. Unele gesturi sunt magice,
magice cum ar fi scuipatul de
trei ori în urmă; la fel, petele de sânge de pe batistă pot arăta
că fratele de cruce este mort. Plantele pot adăposti copii: un
dafin are în el o fată care iese doar noaptea pentru a culege
flori. Zmeii sau balaurii aleargă după carne de om sau o miros
de departe când se întorc acasă şi aruncă buzduganul de la
distanţă. Unele pedepse, cum ar fi aceea a decapita persoana
şi a o arde, aruncând cenuşa în patru direcţii, sunt de certă
inspiraţie arhaică, din comunităţile primitive.
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Relaţia dintre basm şi mit a fost stabilită de fraţii
Grimm, de Wesselski şi de Propp: basmul are ca sursă certă de
inspiraţie mitul, iar cele două specii au existat de la început la
popoarele arhaice, uneori confundându-se. Cu timpul, însă,
mitul a pierdut importanţa pe care o avea prin degradarea
sacrului şi transformarea lui în profan, zeii şi eroii mitici fiind
înlocuiţi cu personaje umane, cu puteri însă supranaturale, în
basmul fantastic, sau cu personaje comune, în cel nuvelistic. Pe
această pantă a desacralizării, zeitatea supremă a pădurii
devine Strâmbă-Lemne, adică un personaj cu puteri specifice
mediului în care trăieşte; foarte băutor, devine Setilă, în timp
ce zeul ubicuu, uriaşul care păşeşte de pe un munte pe altul,
devine Munte Vânăt, având capacitatea de a fi peste tot, de a
sta cu picioarele pe lună şi cu capul sub un stejar, calităţi pe
care le întâlnim la Păsări-Lăţi-Lungilă. Teoriile moderne
vorbesc de poligeneza basmelor, de originea multiplă, de
influenţele reciproce, ca şi de structurarea unei tipologii
coerente a acestei specii literare.
Şi o ultimă referire, din aceeaşi sursă, la timpul în care
basmul îşi concretizează acţiunile dar şi la timpul în care el este
vehiculat de naratori care, aşa cum vedem din chiar spusele lor,
se pare că au preluat conţinutul de la o sursă mult mai veche,
considerată acum ca nefiind de încredere sau doar suspicionată
de a fi pus în circulaţie lucruri şi fapte neverosimile, pentru cei
ce povestesc dar şi pentru cei care ascultă: Verosimilitatea
basmului fantastic trimite spre o vreme îndepărtată, in
illotempore, când a umblat Dumnăzău cu Sfântu Pătru pă
Pământ, când erau viteji cu urieşi, adică într-un timp mitic.
Despre veridicitatea faptelor petrecute într-un timp atât de
îndepărtat şi insondabil chiar cu percepţia omului modern,
există accepţiunea: "nu credea nimenea, toată lumea vede că-s
bazme de pierdut vremea, poate copiii ăştia mai mici cred caşa o fost. Nu, ce să crezi în minciuni? Niciodată n-o existat
oameni care să creadă, chiar dacă n-o ştiut carte." Inserţia în
timpul mitic este dată de formule iniţiale şi finale, care fixează
timpul narativ în care se proiectează acţiunea, iar la sfârşit
închide această buclă temporală, prin revenirea în timpul real.
Formulele pot fi diversificate, uneori foarte expresive şi
dezvoltate, precizând şi atitudinea naratorului faţă de faptele
povestite şi caracterul lor miraculos, aproape paradoxal, dar
toate au ca nucleu precizarea de ordin temporal: "A fost odată
ca niciodată; că, de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de când făcea
plopşorul pere şi răchita micşunele; de când se băteau urşii în
coade; de când se luau de gât lupii cu mieii de se sărutau
înfrăţindu-se; de când se potcovea puricele la un picior cu
nouăzeci şi nouă de oca de fier şi s-arunca în slava cerului de
ne aducea poveşti: De când scria musca pe perete,/ Mai
mincinos cine nu crede." Sau o formulă de final: "Iar eu,
isprăvind povestea, încălecai p-o şea şi vă spusei
dumneavoastră aşa; încălecai p-un fus, să fie de minciună cui a
spus; încălecai p-o lingură scurtă, să nu mai aştepte nimica de
la mine cine-ascultă; iar descălecând de după şea, aştept un
bacşiş de la cine mi-o da: Basm băsmuit,/Gura i-a trosnit,/Şi cu
lucruri bune i s-a umplut". Formulele mediane menţin
discursul narativ în acelaşi timp al fabulei, făcând conexiunea
între secvenţele narative, arătând durata, continuitatea,
deplasarea fără sfârşit: "Şi se luptară,/ Şi se luptară,/ Zi de
vară până seară" sau "Zi de vară/ Până seară,/ Cale lungă,/
Să-i ajungă."(sursa Wikipedia).

72

Iată deci că studiile nu ignoră vechimea basmului, dar
nici nu dezvoltă relaţia dintre nivelul socio-economic şi
creativitate. Ca să nu mai vorbim de faptul că, deşi tangenţială,
problema destul de stranie a existenţei unor fiinţe atestate
ştiinţific, uriaşii de exemplu, care nu aveau cum să fie, aşa
credem, cunoscuţi creatorului de basm, un om aparţinând totuşi
istoriei cunoscute a omenirii, ori a unor mijloace tehnice pe
care abia acum le-am putea înţelege, poate genera puternice
controverse. Să dăm câteva exemple: Zmeul, o fiinţă care nu se
confundă în nici un fel cu balaurul, căpcăunul, uriaşul sau alţi
umanoizi, locuieşte pe un tărâm special (dincolo, ţara zmeilor)
în nici un caz sub pământ, este o fiinţă cu un puternic sentiment
al familiei (fraţi, mamă excesiv de iubitoare, dar şi foarte
puternică, autoritară) şi deţine tot felul de posibilităţi de a se
deplasa (de regulă în zbor), răpeşte, în scopuri conjugale, femei
frumoase pe care le ţine închise în locuri speciale dar foarte
bine utilate (vestitele palate ale zmeilor) sub un control destul
de sever. Zmeul nu este o brută, are doar nişte tabieturi, vrea ca
masa să-i fie nici caldă nici rece iar pentru asta îşi anunţă soţia
din timp (trimite de la distanţă un buzdugan care loveşte într-un
anumit fel în poartă) şi în general face notă discordantă cu
manierele unui timp în care credem că acestea nu erau chiar
norme sociale. Acum am spune că zmeul trimite un SMS, o
chestiune banală pentru oricare dintre noi, însă de neimaginat
pentru acele vremuri. Şi mai interesant este personajul din
Tinereţe fără bătrâneţe, „jumătate de om călare pe jumătate de
iepure şchiop” o descriere care incită mai ceva decât viziunea
lui Iezechel şi care, la o analiză conformă normelor actuale de
gândire, ar putea fi un fel de motociclist. Nici cheile zmeului,
acelea care ţipă dacă sunt luate de o altă mână nu ne mai
surprind acum. Cheile amprentate sunt la fel de banale precum
mai sus pomenitele SMS-uri. Maşinile de zburat ale zmeilor, să
nu le confundăm cu bidiviul vorbitor al personajului pozitiv,
sunt de asemenea de natură să ne uimească. Nu aduc în discuţie
paradoxul temporar care ne fascinează în acelaşi basm şi care
ne vorbeşte despre un tărâm în care timpul trece altfel dând
iluzia unei permanente tinereţi. Şi nici despre apa moartă care
cufundă omul într-un somn greu, dar foarte necesar unei
intervenţii chirurgicale extreme (recompunerea unui corp
dezmembrat) sau a apei vii, singura în măsură, după
intervenţie, să readucă la viaţă personajul. Iar dacă ne referim
la mit, aşa cum a ajuns el la noi, ne putem întreba cine sunt
înţelepţii centauri (Nessus cel priceput la farmece şi care îl va
ucide pe viteazul, dar cam instabilul Herakles, ori Chiron,
învăţatul care îl crescuse şi educase pe acelaşi neliniştit
Herakles). Pentru că nu putem confunda un simplu călăreţ,
foarte frecvent în timpurile istorice, cu aceste personaje
fascinante a căror înţelepciune şi cunoştinţe par a fi transmise
unor urmaşi nu tocmai vrednici de ele. Dar păsările stymfalide
prezentate ca un fel de reptile zburătoare mai precis precum
pteranosaurus sau ramforincus, fiinţe despre care ştiinţa a luat
cunoştinţă abia prin secolul al-XIX-lea? Desigur lucrurile
stranii prezentate în basme nu se opresc aici. Dar chiar şi cele
câteva la care ne-am referit pot induce întrebarea: Nu cumva
basmul este un depozit de ştiinţe al unei civilizaţii anterioare pe
cale de dispariţie, din diferite pricini, depozit transmis
potenţialilor urmaşi în aşa fel încât atunci când aceştia vor
ajunge la înţelepciune şi îşi vor putea pune întrebări, să
găsească şi răspunsuri!? Pentru că şi metoda găsită pentru a
face basmul transmisibil prin timp fără să piardă informaţia
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indiferent de modificările, inerente, introduse de povestitor sau
chiar de instituţii precum cele eclesiastice, evident din
necesităţi ideologice, este tulburător de ciudată. Basmul se
transmite, de milenii, prin intermediul celui mai simplu, dar şi
celui mai eficientt mod. Mama, în mod tradiţional, este
principalul vector de transmisie, este cea care spune basme
copilului până în jurul vârstei de şase-şapte
şapte ani. Creierul
copilului, indiferent de sex, absoarbe şi reţine aproape integral
informaţia apoi, la rândul său copilul
opilul devenit adult o va reda
viitorilor copii, fără prea multă prelucrare întrucât nici el nu
înţelege în totalitate ceea ce povesteşte. Această tehnică,
uimitoare prin simplitate nu poate fi însă decât rodul unei
cunoaşteri profunde nu numai a speciei cii şi a posibilităţilor
fiziologice ale indivizilor acesteia. Cine să fi fost cei care aveau
aceste cunoştinţe!?
Este greu de spus, dar în contextul societăţilor
civilizate tehnologic, societăţi în care basmul este înlocuit cu
alte forme de informare (formare)
are) a copiilor (desene animate,
poveşti scrise de povestitori fără profunzime, etc...) este
predictibilă pierderea unui important depozit de cunoştinţe
iniţiatice, posibil potenţiale surse de revoluţii tehnice şi nu
numai.
Surâsul a fost inventat de un om care nu voia sa se certe.
Dany Laferrier

Despre umor şi râs
Umorul este definit în dicţionare ca fiind: „Înclinare
spre glume şi ironii ascunse sub o aparenţă de se
seriozitate;
manifestare prin vorbe sau prin scris a acestei înclinaţii. (prin
extindere: veselie, haz). Categorie estetică ce constă în
sublinierea incompatibilităţii şi absurdităţii laturilor unor
situaţii în general fireşti.” (D.E.X. Enciclopedia CARTIER)
Desigur eforturile dicţionarelor pentru definirea conceptului
sunt admirabile, chiar dacă, foarte puţin
încununate de succes, deoarece un fenomen atât
de complex, precum umorul, este greu de cuprins
într-oo definiţie oricât de amplă ar fi ea
(amplitudinea fiind de altfel contrară spiritului
unei definiţii, caracterizată nu numai prin genul
proxim şi diferenţa specifică, ci şi, prin
conciziune, element indispensabil, cel puţin,
reţinerii).
Ieşind însă din domeniul dicţionarelor
putem aprecia complexitatea abordării
bordării anterior
definite, analizând-oo prin formele de exprimare în vorbire.
Apar astfel categoriile de umor: subţire,negru, facil, absurd,
prostesc, fin, discret, elegant, subtil, grosolan
grosolanşi cine ştie mai
câte astfel de catalogări, toate vizând varietatea,
a, diversitatea dar
şi unitatea fenomenului, considerat specific rasei umane (unele
manifestări ale animalelor, oarecum asemănătoare umorului
omenesc, sunt doar interpretări strict subiective, asociate
jocului, prin urmare, de altă natură!). Şi, nu cred că vom
înţelege umorul dacă îl vom face eliptic de scopul său, râsul,
acesta fiind de fapt elementul cheie al necesităţii umorului ca
practică socială, pivotul (şi al) unei întregi industrii de profil
(inclusiv, profit). Râsul ca finalitate a actului umorist
umoristic poate
defini, la rândul său, un întreg univers emoţional, intelectual,
atitudinal, relaţional şi comportamental făcând parte din fiinţa
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noastră biologică, psihică şi spirituala. Putem afirma de
asemenea că relaţia umor-râs
râs ne integrează complex şi train
trainic
într-o
o ordine cosmică superioară, noetică, a vieţii conştiente de
sine. Dar, pentru a nu părea deplasată formularea anterioară, să
analizăm succint râsul, ca efect al umorului, în măsura în care,
tot la nivelul cuvântului, poate exprima situaţii şi stări
stăr extrem
de diverse, într-un
un mod de asemenea foarte concis. Iată cum
putem caracteriza sau chiar cataloga persoanele cu care venim
în contact, doar constatând că: Râde: ca prostul, pe sub mustaţă,
în faţă, pe la spate, de altul, ia în râs, batjocoritor, de/cu,
de
este de
tot râsul, şi/sau de batjocora şi de râsul lumii; (stări de fapt);
Surâde: blând, parşiv, rece, calculat, cald, învăluitor,
îngăduitor. .etc), râde (în hohote, sincer, prefăcut, deschis... etc;
(nivelul trăirilor emoţionale);
Râde: în silă, de nevoie, din toată inima, cu toată
fiinţa, ochii râd-inima
inima plânge, gura râde-ochii
râde
plâng... etc;
(nivelul de satisfacţie);
Se sparge de râs, moare de râs, se umflă de râs. ..etc;
(exprimări vulgare care dau notă celui care le foloseşte);
Râde toată ziua,
a, nu râde niciodată, râde când şi când,
râde mâine de ce aude azi... etc; (defineşte subtil
comportamentul uman prin relaţia, aparent bizară, dintre râs şi
unităţi de timp);
Sau, are râs întunecat, se luminează cerul când râde,
împrăştie norii, apare soarele...
arele... etc; (definind firea omului în
relaţie cu fenomenele naturale)
te găsit râsul, nu-i
Dar: nu-ii timp/loc de râs, acum te-a
deloc de râs, ce-ţi
ţi veni să râzi, ce găseşti de râs aici, nu găsesc
nimic de râs la… etc; (instituie sau sancţionează coduri
comportamentale);
Pe când: nu râde pentru că nu înţelege, nu ştie de ce
râde, cum să râdă dacă nu pricepe… etc; (se instituie ca un
indicator al culturii sau nivelului de inteligenţa şi educaţie);
Iar râsul: nechezat, behăit, ca un tril, grohăit, lătrat…
etc;
c; (caracterizează, eficient şi drastic, prin valenţe
onomatopeice corespunzătoare).
Nu putem vorbi însă de umor şi râs fără să amintim de
funcţiile şi atributele sale sociale pentru că, din acest punct de
vedere cele două manifestări au implicaţii profun
profunde în procesul
de formare şi întreţinere a grupului în limitele profund morale
ale socialului uman. Putem aminti despre funcţiile de:
Liant social: la petreceri, sărbători, oamenii se adună
împreună cu principalul scop de a se simţi bine, iar acest lucru
se petrece, mai ales, râzând, fiindcă acest exerciţiu creează
relaxare, disponibilitate pentru comunicare, permisivitate,
toleranţă, ducând şi la creşterea capacităţilor intelectuale. Să nu
uităm, chiar şi cuplurile de îndrăgostiţi râd mult mai des prin
comparaţie
mparaţie cu alte cupluri în care lipseşte afectul, iar această
situaţie este, în mod sigur, provocată de creşterea nivelului
endorfinelor;
Ierarhizator socio-cultural:
cultural: observăm că oamenii nu
râd toţi la aceleaşi glume şi ne putem întreba, ba chiar, deseor
deseori,
o facem, de ce râde omul simplu (rural, urban, cu specificaţiile
urban-industrializat şi urban-periferic,
periferic, spre deosebire de omul
cult, evoluat spiritual);
Funcţia educativă: stârnind râsul prin ironie, societatea
induce ideea scăderii performanţei, cu reflectare în plan social:
mai puţine şanse la promovări, cuceriri, succese, etc;
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Funcţia coercitivă: râsul ridiculizator provoacă
individului, senzaţia de ruşine activând astfel mecanismele ei
mobilizatoare;
Funcţia socio-morală:
morală: aici străvechiul dicto
dicton
„ridendocastigatmores” este, de unul singur, în măsură să dea
importanţa acestei funcţii.
În plan individual, însă cu fermă reflectare în social,
exerciţiul râsului, fiind eliberator de endorfine, creează
relaxare, disponibilitate pentru comunicare, permisivitate,
per
toleranţă, creşterea capacităţilor intelectuale. Şi aici cred că un
exemplu se impune. În anii şaizeci vestul Europei era
confruntat, la nivel social, cu actuala noastră problematică de
alienare, intransigenţă nejustificată în raporturile inter
interumane şi
o, aparent nejustificată, tendinţă spre agresivitate şi, implicit,
violenţă. Numai că, atunci, aceste manifestări, au fost atent
studiate de psiho-sociologi,
sociologi, deoarece ele afectau dramatic
fundamentele normalităţii sociale şi, a fost găsit remediul
remediul!
Au fost înfiinţate, la sugestia cercetătorilor dar şi cu
voinţă politică, cluburile: Zâmbiţi, zâmbiţi! (Surriez, surriez,
varianta franceză, pentru neîncrezători). În aceste cluburi,
oamenii erau învăţaţi să considere zâmbetul un factor sine qua
non al comunicării interumane. Prin urmare făceau exerciţii de
a se adresa unii altora, rostind mai ales banalităţi, în orice
condiţii, cu zâmbetul pe buze. Exista chiar obligaţia, ca
persoanele care lucrează cu publicul, să fie membri ai
respectivelor cluburi.
i. Aproape firesc, în aproximativ un
deceniu, tensiunile sociale s-au
au diminuat considerabil, a scăzut
semnificativ rata infracţionalităţii, ba chiar şi numărul
accidentelor rutiere, fiind cunoscută nocivitatea agresivităţii la
volan, iar, implicit, a crescut
ut productivitatea muncii, ştiindu
ştiindu-se
că oamenii relaxaţi se pot focaliza mult mai eficient pe
rezolvarea sarcinilor ce le revin. Ei, da, ar spune cârcotaşii, a
fost făcut totul pentru ca omul să fie mai bine exploatat de către
om şi să crească profiturile capitaliştilor, aşa cum am învăţat
noi la marxism-leninism.
leninism. Da! Numai că răspunsul cel mai
potrivit la această acuză ar fi, paradoxal, o întrebare: Şi ce
dacă?
Dincolo de orice dilemă însă, trebuie să avem în
vedere implicarea factorului de decizie în re
rezolvarea unei
asemenea problematici sociale, pentru că, în absenţa unei
implicări energice ale acestui nivel, orice plan este sortit
eşecului. Iar acum, când mulţi dintre noi merg în ţările Europei
Centrale, se mai uimesc încă de faptul că oamenii de acolo se
poartă într-un
un mod care ne încântă dar ne şi nedumereşte.
Credem că este doar efectul bunăstării, fără să ne gândim la
intervenţia decisivă, la un moment dat, a factorului educativ.
Iar educaţia s-a făcut folosindu-se
se forţa terapeutică a
zâmbetului. Deci,
ci, precum vedem, se poate! Dar, numai dacă se
vrea!
Şi, printr-un
un nou recurs la dicţionar vom găsi, desigur,
o definiţie a râsului: „acţiunea de a râde şi rezultatul ei;
manifestare a veseliei exprimată printr-oo mişcare caracteristică
a feţei şi a gurii,, însoţită de un sunet specific nearticulat” ,
putem constata, din nou, că o simplă definiţie nu poate, şi
consider că nici nu îşi propune, să cuprindă o atât de largă
fenomenologie.
Prin urmare, dincolo de definiţii, putem afirma că
râsul, ca fenomen complex şi specific determinat de umor,
defineşte un întreg univers emoţional, intelectual, atitudinal,
relaţional şi comportamental şi făcând parte din fiinţa noastră
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biologică, spirituală şi psihică, o apropie, cel mai mult, de
divinitate. Deoarece, nu degeaba
egeaba se spune că atunci când râzi
eşti mai bun fiind mai aproape de Dumnezeu dar, probabil, este
valabilă şi situaţia inversă. Iar controversele istorice referitoare
la modul în care înţelepţii acestei lumi au abordat râsul, dacă ei
înşişi au râs sau nu, ba chiar aprinsele şi prelungitele dezbateri
teologice referitoare la întrebarea dacă Isus a râs vreodată,
indiferent de rezultat, dau, fără alte comentarii, dimensiunea
fenomenului. Şi, ne putem pune, la rândul nostru, întrebarea cât
adevăr este oare în spusele abatelui Jorje din „Numele
trandafirului”, cu referire la cartea pierdută a lui Aristotel:
- Dar câte minţi stricate, ca a ta, n-ar
n
extrage din
această carte silogismul cel mai mare, potrivit căruia râsul
este scopul omenirii! Râsul îl îndepărtează,
îndepărteaz pentru câteva
clipe, pe omul simplu, de spaimă. Dar legea se impune prin
spaimă, al cărei nume adevărat este frica de Dumnezeu. Şi, de
la această carte ar putea pleca scânteia luciferică, cea care ar
aţâţa lumea întreagă într-un
un nou incendiu… Omului sim
simplu,
care râde, în clipa aceea nu-ii pasă că va muri…
Însă, pentru că vorbim totuşi despre umor şi râs, nu
putem să nu luăm în consideraţie şi modul în care aceste
manifestări ne caracterizează. Asta fiindcă puţini dintre noi ştiu
faptul că poţi să-ţi daii seama de caracterul omului, cu care stai
de vorbă, urmărind doar felul în care acesta râde. Desigur nu
vom găsi, poate niciodată, o prea mare acurateţe a râsului, dar
este bine să ştim cam ce fel de oameni sunt cei ce râd astfel:
Ha, ha, ha... = deschis,
s, spontan, sincer, activ;
Ho, ho, ho... = vesel, bine dispus, epicurian, puţin
superficial, bun la suflet;
He, he, he... = nevrotic, zeflemitor, inteligent, ascuns,
ironic;
Hi, hi, hi... = meschin, avar, interiorizat, schizoid;
Hâ, hâ, hâ... = rău,
u, răzbunător, ranchiunos;
Hă, hă, hă...
= grosolan, găman, demonstrativ,
paranoic;
Hu, hu, hu… = prefăcut, mincinos, trădător, intrigant;
Aşadar, atenţie la felul în care râd cei cu care dorim
să avem o relaţie şi, mai ales, dacă râd!

Zbuciumul lui Toma

Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi
După cumplita moarte a soţiei sale Teodora, Toma a intrat
sufleteşte într-o stare pe care nu şi-o
o putea explica aşa cum se
întâmplase şi când a primit vestea că fiica sa Maria a murit
departe de ţară într-oo lume în care războiul nu se mai sfârşeşte.
Dar atunci o avea lângă el pe femeia cu care-şi
care împărtăşise în
căsnicie şi bucuriile şi necazurile, şi reuşitele şi nereuşitelea în
viaţă de când îşi întemeiasă familia, trecuseră împreună prin
pr
inerentele greutăţi ale vremii, dar mai presus de toate îi unise
marea lor dragoste care nu a dispărut din existenţa lui nici acum
la vârsta de 70 de ani, chiar dacă a pierdut-o,
pierdut lăsându-l singur
în învolburarea gândurilor, stare pe care o trăieşte ca o mare ce
nu-şi mai linişteşte valurile.
Chinuitoarea întrebare pe care şi
şi-o pune mereu este
dacă viaţa lui îşi mai are rostul între semenii care-l
care înconjoară ,
unii care îl cunosc de-oo viaţă şi îi împărtăşesc durerea prin care
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trece, fiindu-i aproape, alţii pe care nu-i cunoaşte, străinii cu
care zilnic se întâlneşte la ieşirea din apartament, pe stradă, în
piaţă sau magazine. Lor nu le poate povesti, nu le poate
împărtăşi durerea şi zbuciumul sufletesc care-l mistuie precum
lemnul pus pe foc arde şi se preface în jăratic care nu se stinge.
Deşi mai are din neamul său, din familia din care a plecat în
lume două surori şi trei fraţi, căci alţi trei au plecat în lumea de
dincolo, unul mai tânăr decât el şi alţi doi fraţi mai mari , dar
cei rămaşi sunt departe de el. Ultima lor întâlnire a avut loc la
înmormântarea Teodorei petrecută cu doi ani în urmă.
Mai comunică cu ei prin telefon şi-l mai încurajează,
îndemnându-l să iasă din gândurile lui negre care-l apasă. Ca şi
fraţii şi surorile care sunt departe de el, are o mulţime de nepoţi
. Unii dintre ei au plecat peste mări şi ţări să-şi caute fericirea,
dacă aceasta există pe acolo, alţii au rămas pe plaiul natal,
aproape de părinţii lor. Au familii şi numai de grija unchiului
lor nu au timp şi poate nici înţelegerea pe care ar putea să o
aibă datorită aceluiaşi sânge care le curge prin vene moştenit de
la părinţii lor şi de la bunicii lor. În ultimul timp, când mai iese
din casa care-i trezeşte atâtea amintiri şi să-şi mai împrăştie
gândurile, se întâlneşte în parcul din apropiere cu un fost coleg
de serviciu, dar cu vreo cinci ani mai în vârstă, pe nume Iorgu
Bogdan,doctor în istorie şi arheologie, deci ca şi el, în primul
rând arheolog de profesie, îi mai alină sufletul încurajându-l să
nu se lase pustiit încă în viaţă, spunându-i că mai are de trăit, că
sunt atâţia pe lume rămaşi singuri prin piederea celor dragi şi
care nu au intrat într-o prăpastie cu sufletul, cu mintea, cu
existenţa zilnică, ci din contra caută să se mai bucure, dacă se
poate spune aşa, încă de viaţă, cu reomatismele care-i rod, cu
bolilie de inimă, de plămâni, de ficat sau de rinichi, pentru care
iau zilnic cu pumnul medicamente. Unii, îi spune prietenul, îşi
mai îneacă amarul într-un pahar de vin sau de altă tărie. Alţii
merg la clubul celor de vârsta a treia unde socializează şi-şi
împrtăşesc amintirile plăcute sau neplăcute prin care au trecut.
Nu se gândesc la ziua de mâine în care pot să mai fie sau să nu
mai fie. Prietenul şi fostul coleg ştie foarte bine şi faptul că el
nu este un credincios practicant cum este el sau cum a fost şi
Teodora.
Îl îndeamnă mereu să se regăsească din nou în credinţa
pe care a avut-o când s-a născut şi a părăsit-o în împrejurări
tragice. Îl îndeamnă să meargă la un schit pe care el l-a vizitat
nu demult şi unde a întâlnit un sfânt, un stareţ, care
propăvăduieşte credinţa în Dumnezeu, cum nu a mai întâlnit pe
alţi slujitori ai Domnului prin bisericile şi mânăstirle pe cale lea vizitat în viaţa lui. Acest stareţ îţi mângâie sufletul prin
bândeţea cuvintelor ce izvorăsc dintr-o înţelepciune acumulată,
prin meditaţie, în viaţa sa de monah. I-a vorbit despre el şi
dramele lui şi îi sugerează să se ducă la acel schit, să-l
întâlnească pe stareţ şi apoi va vedea ce are de făcut cu mintea
şi cu sufletul lui răvăşit.Deci, i-a povestit bătrânului stareţ
despre el, ba i-a şi spus cum îl cheamă şi că acesta îl aşteaptă
când va dori să-i calce pragul schitului.I-a făcut chiar şi o
descrie fizică ca să fie recunoscut mai uşor. Lăcaşul acesta de
cult numit Schitul Cerbului se află în creierul munţilor şi-i
spune cum poate să ajungă acolo, dacă se va hotărâ. Toma l-a
ascultat, ca întotdeauna cu drag pe fostul lui coleg şi rămas
prieten al sufletului său, dar nu i-a promis nimic, dacă îi va
urma sfatul sau nu. Cu toate că făcuse atâtea plimbăîri în ţară
de-a lungul şi de-a latul, fie în excursii, fie unde profesia lui de
arhelog îi cerea prezenţa, nu auzise de acest schit.
La ultima întâlnire cu prietenul, acesta îi spusese că a
vizitat acest schit chiar în primăvara anului . Vorbindu-i despre
el, stareţul i-a spus că-l aşteaptă când va dori să-l viziteze.
Prietenul i-a mai spus cum poate să ajungă la acest schit. După
zile şi nopţi de chin şi reflecţii, în sfârşit , s-a hotărât să dea
curs sugestiei prietenulu său. Era la începurul lunii august când
s-a hotărât să se ducă la acel schit. A luat de la autogară
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microbuzul care face curse spre nordul ţării, spre Maramureş,
traversând munţii Bucovinei. Undeva, în creierul munţilor, pe
unde şoseaua travesează culmile, trebuie să-i ceară şoferului să
oprească într-un loc numit „La Cruce”. Ceea ce s-a şi
întâmplat. Ajuns acolo. trebuie să urce prin pădurea de brazi un
drum forestier. Până la schit avea de mers pe jos mai bine de 20
de kilometri. Distanţa nu-l speria pentru vârsta pe care o are. Pe
acest drum mai trec maşini care cară buştenii tăiaţi în munte.
De la drumul forestier, îi spusese prietnul, să se abată
la dreapta chiar pe sub o culme de munte care şerpuieşte pe sub
stânci prăvălite şi sculpatae de apele învolburate ale muntelui.
E un drum mai îngust care leagă schitul cu drumul forestier
folosit de călugări pentru aprovizioanre cu cele necesare
traiului în pustietate, dar şi de credincioşii care merg să se
roage la biserica schitului şi a-l asculta pe stareţ cu numele
Sofian. Sofian, nume primit prin botezul monahal, atunci, când
a intrat în sluijba celor care prin trup şi suflet se dedică o viaţă
întreagă , departe de lumea agitată, trăind în post şi rugăciune
în numele lui Dumnezeu. Sofian, nume derivat de la grercescul
nume feminin SOFIA, care în traducere înseamnă
ÎNŢELEPCIUNE. Deci Sofian înseamnă ÎNŢELEPTUL şi vom
afla de ce acest nume de monah a ajuns vestit. După ce a
coborât din microbuz şi a început să urce pe drumul forestier şi
apoi pe acel drum care duce la schit, aerul rece de munte şi
mirosul brazilor îl învioră. Luase cu el un rucsac cu unele
lucruri trebuincioase unei exursii, puţină mâncare şi o sticlă cu
apă, de care nici nu ar fi avut nevoie, deoarece din crestele
muntelui firicele de apă izvorau din stânci şi putea să-şi stingă
setea la nevoie. Când a coborât din microbuz, ceasul arăta ora
11 şi până la schit treabuia să facă drumul cam în 4-5 ore, ceea
ce nu-l speria, căci era învăţat cu asemenea drumeţii când făcea
cercetări arheologice pe la vreun tumul sau sit arheologic, sau
când era mai tânăr făcea astfel de drumeţii împreună cu soţia şi
cu fiica. Pe tot parcursul drumului cerul a fost senin. Din când
în când , ca aşa e la munte, zdrenţe de nori de culoare albă sau
uşor vineţie brăzdează imensitatea, trecând liniştiţi printre
brazi şi culmile muntelui. Sunt zile când norii se dezlănţuie cu
tunete şi fulgere, o adevărată artilerie cerească, revărsând
potopul de apă care se scurge vijelios ca o cohortă de şerpi
încolăciţi printre stâncile abrupte, rupând zăgazuri şi ducând
spre văi trunchiuri de brazi, bucăţi de stânci fărâmiţate,
formând în albia lor grohotişuri.
Dar în ziua când s-a hotărât să meargă, în afara luminii
soarelui ce se screcura printre vârfurile brazilor, ziua era
neasemuit de frumoasă şi calmă. O briză uşoară de vânt
răcoritor adia. Razele soarelui se strecurau printre frunzele
brazilor în mii de ace irizante. Cetina exala un parfum
îmbătător, care pătrundea în corp şi în suflet ca un tonic ce dă
putere şi tărie fiinţelor care îl înghit, dând vigoare trupului.
Toma nu mai simţea oboseala drumului, dar şi a sufletului pe
măsură ce se apropia de zidurile de incintă ale schitului. Era
aproape de orele serii şi soarele coborâse peste creasta unui
vârf de munte.
Cerul căpăta culoarea unui foc aprins departe care încă
mai arde şi încălzeşte cu puterea lui de foc faţa pământului.
Dintr-o dată vede în luminişul pădurii de brazi o poiană. Se
apropie cu sfială. Acolo era schitul, sălaşul monahilor decscris
de prietenul său, înconjurat de un zid de piatră, ca o fortăreaţă.
Asemenea aşezăminte văzuse destule când mergea în excursii
cu soţia şi cu fiica sa. . Deci, nu era ceva nemaivăzut pentru el.
Intrarea în schit se face pe o poartă masivă din lemn de stejar.
Pentru a pătrunde în incintă, Toama a tras de un mâner care
pune în mişcare un mecanism ce scoate un sunet ca un fel de
alarmă şi uşa s-a deschis. Tomă păşi cu sfială peste pragul uşii,
intrând înăuntru. În faţă îi apăru mica biserică înnegrită de
patina timpului şi chiliile monahilor, precum şi alte acareturi
gospodăreşti.
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După ce păşi înăuntru, în faţă îi păru un călugăr cu o
barbă mare şi neagră, care-i cădea peste rasă. Îi dădu bună
seara, la care călugărul îi răspunse cu o binecuvântare de bun
venit, făcând semnul crucii. Momentul sosirii sale în incinta
schitului era cu puţin înainte de slujba de vecernie şi peste puţin
timp avea să audă toaca şi clopotul de chemare la rugăciune.
Toma se lăsă binecuvântat de călugăr, apoi îi spuse acestuia că
a venit la Schitu Cerbului pentru a-l cunoaşte pe părintele stareţ
Sofian. I-aspus şi cum îl cheamă.
Călugărul i-a sous că părintele stareţ se pregăteşte de
vecernie şi dacă vrea poate să ia loc pe o bancă aflată sub un
imens brad şi să aştepte terminarea slujbei, iar dacă binevoieşte
poate intra în biserică să se închine şi să asiste la slujbă. Toma
i-a spus călugărului că va rămâne pe bancă şi va aştepta
terminarea slujbei şi că speră să fie primit de părintele stareţ. Pe
banca unde s-a aşezat, ca într-un film ce rulează pe un ecran
imens, se vede pe el în casa părintească de când a început să
desluşească rosturile vieţii, acolo unde au prins rădăcini primile
amintiri cu mama, cu tata, cu fraţii şi surorile, cu bunicii. Vede
casa părintească cu cele trei camere.
Una unde dormeau părinţii cu fratele cel mai mic, una
cu trei paturi unde dormea el şi ceilaţi băieţi şi unde se
hârjoneau până ce adormeau şi una unde dormeau surorile lui.
Apoi, a doua zi fiecare ştia ce are de făcut. Cei mai mari la
treburile gospodăriei, iar cei de vârstă şcolară îşi luau trăistile
cu cărţi şi caite şi plecau lşcoală. Ograda părintească era plină
de păsări şi de vite. Îi trec prin faţă bunicii gârboviţi de ani,
vecinii cu care se înţelegeau şi se ajutau reciproc la unele
munci, oamenii din sat şi mai ales tovarăşii de copilărie, până
când el a plecat în lume să-şi afle rostul vieţii.
Dar din minte nu-şi poate scoate moartea mamei sale,
boala ce l-a chinuit pe tatăl său. Îi aude şi acum în urechi glasul
său: „Aţi rămas fără mamă, dragii mei copii!Eu sunt cu un
picior în groapă. Trebuie să vă iubiţi toată viaţa şi să fiţi uniţi
între voi. Eu vă voi ajuta cu vorba cât voi mai trăi. Simt şi ştiu
că veţi pleca în lume să vă căutaţi norocul, dar să nu uitaţi de
casa părintească unde aţi văzut lumina zilei dată de Dumnezeu
şi aţi cresucut ca să vă luaţi zborul, spre unde vă e scris de
soartă. Din reveria amintirilor a fost trezit de călugărul care îl
întâmpinase. Venea spre el cu o umbără de om îmbrăcat în
haina monahală cu un cricifix mare pe piept. Călugărul i se
adresă pe un ton blajin:
-Părintele stareţ, domnule!
-Bine-i venit aici, la noi, la casa Domnului! i se adresă
stareţul. Apoi îi făcu semnul crucii în faţă, binecuvântându-l.
Ai ajuns la noi în fapt de seară. Eşti oaspetele nostru, căci vine
noaptea şi e greu să te întorci pe drumul pe care ai ajuns ca să
te întorci de unde ai venit. Părintele călugăr mi-a spus şi cum
vă cheamă şi mi-am adus aminte cine mi-a vorbit desăpre
dumneavoastră. Auzindu-i vorbele blânde spuse, Toma se uită
la umbra de om pe care o avea în faţă.
Văzuse în viaţa lui pe unde trecuse cu Teodora şi cu
fiică-sa alţi monahi, dar niciunul nu semăna cu cel pe care-la
avea în faţă. Unii erau graşi, alţii aveau statură de haiduci
îmbăcaţi în sutană neagră specifică monahilor, alţii încovoiaţi
de boli şi de anii scurşi între zidurile mânăstirilor şi schiturilor.
Dar cel pe care îl avea în faţă arăta altfel. Mic de statură, cu o
barbă albă ce-i cădea ca un fuior alb în faţă, pletele albe care-i
ieşeau de sub comănac, o faţă suptă, ridată, ochii albaştri
asemeni cerului imaculat, când peste munţi nu zboară norii
aducători de ploi vijelioase. Blândeţea glasului cu care i se
adresă îl înfioră.
Emoţia pe care o trăia îl făcu să-i dea o muţenie, pe
care, pentru moment, nu şi-o putea explica. Privea pe omul ca o
umbră din faţa sa. De fapt, nu era o umbră de om , ci un portret
al unui sfânt văzut cu mulţi ani în urmă, când vizitase cu
familia o biserică din raiul creştin al Bucovinei. Chipul acelui
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sfânt zugrăvit într-o icoană îl avea acum în faţa sa. Părintele
stareţ îl scoase din starea de uimire şi muţenie a momentului
spunându-i:
-Te poftesc în chilia mea şi acolo vom sta de vorbă.
Cuvintele acestea auzite îi intră în creier şi în suflet ca un
balsam. Apoi însoţit de călugărul care îl întâmpinase la intrare,
se îndreptă spre o căsuţă mică din scândură înnegrită de patina
timpului. Un mic pridvor sprijinit de patru stâlpi de lemn, doi la
colţurile căsuţei şi doi la intrare, în faţa uşii. Un mic gărduţ de
scândură, iar pe scândura de deasupra câteva ghivece de flori.
Ajunşi în faţa chiliei, căugărul se adresă stareţului:
-Părinte, eu mă duc la treburile mele!Îşi făcu cruce ,
închinându-se în faţa superiorului său şi apoi se pierdu în
ograda schitului. Părintele stareţ deschise uşa chiliei şi îl pofti
pe Toma înăuntru. Acesta păşi timid, aşteptând ca părintele
stareţ să-i spună ceva pentru a-l scoate din tulburarea
gândurilor pe care le trăia de câteva minute, de când îi apăru în
faţă umbra de om. Chilia nu-i păru prea mare. Avea pentru el
ceva de taină.
Doar o măsuţă în mijloc, două scaune, un pat spre
peretele opus intrării pentru odihnă. Se aştepta, în mintea lui, să
vadă o altă încăpere mai mare, cu oarece lux, aşa cum mai
văzuse la unele mânăstiri sau schituri vizitate în care locuiau
stareţii. Aici însă nu vedea o bibliotecă frumos sculpatată, ci
rafturi de scândură pe o parte şi alta a pereţilor laterali pline cu
cărţi pe care la lumina care mai venea prin ferestrele din faţă se
putea citi pecetea timpului. Pe o măsuţă, într-un colţ, la capătul
patului, ardea o candelă şi alături un crucifix cu iamginea
Mâtuitorului răstignit pe cruce. Câteva icoane, printre care şi
cea a Maicii Domnului cu Pruncul în braţe, iar altele ale unor
sfinţi creştini. Stareţul îl pofti să ia loc pe un scaun, iar el se
aşeză pe celălalt.
-Îmi eşti oaspetele meu, îi spuse pe un ton blajin. Dacă
ai făcut atâta drum, înseamnă că vrei să mi te mărturiseşti. Ştiu
de la prietenul dumitale că te cheamă Toma, de altfel cum mi-a
spus şi călăgărul care te-a întâmpinat. El mi-a spus foarte puţin
prin ce treci cu mintea şi cu sufletul. Te voi asculta cu
smerenie şi singur vei hotărâ ce să faci. În seara acesta, până la
slujba de la miezul nopţii, te voi asculta.
-Părinte stareţ, v-aţi adresat cu numele meu de botez
Toma pe care vi l-a spus prietenul meu ce m-a îndemnat să vin
la sfinţia voastră. Numele meu de familie este ca şi cel de
botez. Deci sunt Toma Toma. Tatăl meu mi-a dat acest
prenume în memoria străbunicului meu pe care îl chema ca şi
pe mine. Ştiu din Noul Testament, fiindcă l-am citit pentru
cultura mea cine a fost Sfântul Apostol Toma, ca de altfel şi
despre ceilalţi sfinţi apostoli ai creştinismului, care au
propăvăduit în lume credinţa în Domnul Iisus Cristos.
-Dacă ai citit Evangheliile din Noul Testament, pentru
ce ai mai venit la mine?
-Părinte stareţ, vă voi spune povestea vieţii mele şi
poate veţi înţelege de ce am ajuns la sfinţia voastră. Trăiesc de
la moartea soţiei mele o profundă depresie, cu stări de nelinişte
şi de anxietate şi ca să înving toate acestea caut o altfel de
vindecare, pentru că să ştiţi, m-am adresat specialiştilor
psihiatri şi psihologilor, dar medicamentele pe care le-am
înghiţit şi pe care încă le mai înghit nu m-au vindecat, deci nu
m-au ajutat şi nu mă ajută să ies din frământările sufleteşti în
care am intrat ca într-o peşteră unde nu este lumină, ci numai
beznă.
Uneori mă bântuie gânduri sinucigaşe, dar reuşesc să
le alung, căci nimeni din familia mea nu a săvârşit o astfel de
faptă. Şi ca să mă înţelegeţi mai bine cum am venit pe lume şi
cum am plecat în lume voi începe cu începutul. Am fost născut
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într-o familie de oameni gospodari respecaţi în sat. Tatăl meu a
avut 10 hectare de pământ şi o gospodărie cu toate câte trebuie
pentru o familie numeraosă. Înainte de a cădea în boală, fusese
un bărbat voinic şi îl chema Gheorghe. Mama era mărunţică la
trup , dar faorte harnică şi o chema Ana, dar toţi îi
spuneauAncuţa. Au dat viaţă la 9 cOpii, 7 băieţi şi 2 fete.
Formam o familie de oameni credincioşi, cu mare
credinţă în Dumnezeu şi în Domnul Iisus Cristos. După război,
tata s-a îmbolnăvit grav. A căutat să se vindece prin spitale, dar
nu a reuşit şi a căzut bolnav la pat, nemaiputând să muncească
în gospodărie. Mama, după naşterea ultimului copil, s-a
îmbolnăvit şi ea. Eu aveam 13 ani. Tata bolnav, mama bolnavă.
Greul gospodăriei îl duceau fraţii şi surorile mai mari.
Fiind o familie credincioasă, noi, toţi copiii, ne rugam
la Dumnezeu să-i însănătoşească pe părinţi. Ne rugam
dimineaţa şi seara şi în zilele de sărbătoare la biserică. Cum tata
zăcea mai mult la pat, mama se mai putea mişca în gospodărie,
ducându-şi boala pe picioare. Mai fusese spitalizată, dar boala
intrată în trupul ei nu a putut să fie vindecată. Fiind în această
cumpănă, tata a obligat-o pe mama să se mai interneze în spital,
cu speranţa că boala poate se va mai ameliora, spunându-i:
-Du-te la spital!Poate te vei face mai bine, că tu nu
vezi că eu stau mai mult la pat? Dacă ne ducem amândoi de pe
lumea asta, cui lăsăm pe aceşti 9 copii?Ea a înţeles că trebuie să
mai încerce pentru a-şi ameliora sănătatea la spital. Şi să se
interneze. Noi, toţi ai casei, ne rugam la Dumnezeu să facă o
minune, să o însănătoşească.
După o săptămână de spitalizare, fratele meu mai mare
şi cu sora mai mare s-au dus la spital să o vadă. Au găsit-o ceva
mai bine, iar ea le-a spus să aibă încredere că boala o va mai
lăsa în pace şi că poate se va vindeca. Fraţii s-au întors cu
acestă veste bună. Tata s-a bucurat cel mai mult în patul lui de
suferinţă. După o săptămână de la vizita făcută de fraţi la spital,
la ceas de seară, am primit telegrama că mama a murit. Am
simţit cu toţii că cerul s-a prăbuşit peste noi. Tata a leşinat, iar
noi, copiii, am început să plângem în casă sau ieşind afară.
Vecinii au veint la noi să afle de ce plângem, de bocim. Au
crezut că tata ne-a părăsit. Noi le-am spus că mama ne-a părăsit
pentru totdeauna, murind la spital. Afară începuse să se
întunece.
Era la începutul lunii martie şi zăpada era destul de
mare, deoarece cu câteva zile mai înainte ninsese şi spulberase
zăpada. Eu am ieşit în curte, plângând în hohote, umblând de
colo-colo prin curte cu mintea răvăşită. Mi-am înălţat ochii spre
cer şi am strigat cât am putut de tare: „De ce, Doamne
Dumnezeule, ne-ai luat pe mama?Ne-am rugat la Tine, ne-ai
dat speranţe, şi dintr-o dată ai luat-o în lumea Ta. Acum poate
vrei să ni-l iei şi pe tata, că demult el este ca şi mort!”Sufletul
mi s-a răvăşit în mine. Inima parcă nici nu-mi mai bătea sau
bătea prea puternic şi nu o mai simţeam. Lacrimile îmi curgeau
din ochi ca apa de la robinet.
Mergeam buimac prin curte în înserarea aceea geroasă
de început de martie de parcă ar fi fost început de iarnă şi nu de
primăvară. Viscolul trecuse şi lăsase în curte troiane de zăpadă
prin care fraţii mai mari făcuseră cărări spre grajduri, spre
ieşirea din curte, spre fântână. Cerul era senin şi în înaltul
acestuia se vedeu aprinzându-se stelele ca nişte candele.
Cu ochii plini de lacrimi mă uitam spre centrul bolţii
cereşti unde ni se spunea la biserică, la slujbă, că acolo se află
scaunul ceresc al Domnului Împărat Dumnezeu, făcătorul
cerului , al pământului şi al lumii. În mijlocul curţii unde mă
aflam am strigat cât am putut de tare să fiu auzit: De ce,
Doamne Dumnezeule, şi Tu, Maica Domnului, care ocrotiţi pe
cei umiliţi şi necăjiţi pe pământ, ne-aţi luat pe mama?M-am
rugat la Voi, eu şi fraţii mei, să ne însănătoşiţi pe mama şi neaţi luat-o!Dacă nu ne-aţi ascultat rugile fierbinţi, cui ne lăsaţi
acum dacă moare şi tata? Glasul meu, plânsul meu a răsunat în
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curte şi în împrejurimi într-un ecou al disperării.
Hohotind în plâns, am strigat din nou:Dacă nu ne-aţi
ascultat rugile noastre fierbinţi, înseamnă că nu existaţi!Atunci
s-a rupt ceva în sufletul meu, în inimă, în creier,
descompunându-mi parcă fiinţa căzând în zăpadă. Plin de
mânie şi de răzvrătire, ameninţând cerul cu pumnii încleştaţi şi
ridicaţi am strigat cât am putut de tare. Nu exişti Dumnezeule,
nu exiştiTu, Iisus Mântuirorul, care te-ai jertfit şi ai înviat
pentru noi şi pentru păcatele noastre, nu exişti Tu, Maica
Domnului, ocrotitoarea mamelor şi copiilor!Pentru mine nu
mai existaţi!Şi am jurat să nu mai cred. Cum eram căzut în
genunchi, m-am trezit cu sora mai mare, care şi ea plângea.
Printre suspine mi-a spus.
-Hai în casă să nu răceşti! M-a luat de mână şi m-a
ridicat din zăpadă. Am mers în casă, împleticindu-mă.
-Hai să ne rugăm la Dumnezeu pentru tata!Poate nu ne
va părăsi!
Când am intrat în casă, toţi fraţii mei şi cel mai mic de
3 ani stăteau în genunchi şi se rugau cu lacrimi fierbinţi spre
icoana din perete sub care se aprinsese candela. Vestea s-a dus
repede în sat. Pe lângă vecini, au venit rudele apropiate care sau pus pe plâns, fiind lângă noi la pierderea mamei. Tata în
patul lui de suferinţă aproape că nu mai respira.
Cu mare greutate a fost adus acasă, în sat, trupul
neînsufleţit al mamei. Tata nici n-a putut să o însoţească pe
ultimul drum, la cimitir, pe cea care i-a dăruit 9 copii şi l-a
îngrijit de când a căzut în grea suferinţă. Apoi am refuzat să
mai merg la biserică împreună cu fraţii mei. Preotul satului
când mă întâlnea pe drum mă întreba:
-Toma, de ce nu mai vii la biserică?Nu-i răspundeam
decât cu un „Sărut mâna, părinte!” şi treceam mai departe.
Eram lăsat în pace şi de tata şi de fraţi şi de rude şi de săteni.
După ce am terminat 7 clase, la vârsta de 14 ani, am dat
examen la o şcoală profesională din oraşul apropiat de satul
nostru. Am fost primul copil din familie care a plecat în lume
ca să-şi facă un rost în viaţă. Copilul credicios de altădată a
dispărut. Am ocolit mereu bisericile care-mi ieşeau în cale şi
nici nu mai vroiam să aud pe colegii mei, care seara, înainte de
culcare se închinau cu faţa spre răsărit, deşi în dormitor nu
exista icoană.
Am terminat şcoala profesională în meseria de lăcătuş
mecanic. M-am angajat la o fabrică şi din salariul pe care-l
obţineam, îmi ajutam familia. Apoi, rând pe rând au plecat şi
ceilalţi fraţi. Doar cele două surori s-au căsătorit în sat,
rămânând alături de tata ca să-l îngrijească şi să-i fie de ajutor,
mai ales că între timp s-a impus colectivizarea şi tatăl meu, deşi
nu mai putea să muncească, a fost obligat să dea pământul carei mai rămăsese, după ce a dat fetelor şi încă uni frate rămas în
sat, partea lor de pământ şi boii şi utilajele agricole pe care le
avea la colectiv.
După moartea mamei, el a mai trăit încă 12 ani,
văzându-ne plecaţi în lume să ne împlinim destinul. Eu, după
ce am făcut armata, am terminat cursurile liceului seral, dând
admitere la Facultatea de istorie din Iaşi. Aveam 26 de ani. Am
intrat cu media care îmi oferea cazare şi masă la facultate. Mam străduit ca în anii de facultate să obţin media care să-mi
asigure masa şi casa. ca să spun aşa. Pentru banii de
„buzunar”făceam diferite servicii pentru a-i obţine în mod
cinstit. Am absolvit facultatea la 30 de ani.
Mi-am ales ca specialitatea arheologia şi m-am
încadrat ca arheolog la institutul de specialitate din marele oraş
moldav. Ajuns în acest punct al confesiunii, Toma face o
pauză, răsuflând adânc. Îl priveşte pe stareţul din faţa sa, care
în lumina clar-obscură a înserării, ce pătrundea prin ferestrele
încăperii, stătea într-o meditaţie profundă. După câteva clipe de
răgaz, i se adresă lui Toma.
-Contiunuă şi descarcă-ţi sufletul. Te ascult cu mare
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atenţie şi-ţi urmăresc mărturisirile pe care le ai de făcut în faţa
mea, ca la o spovedanie.
-Părinte stareţ, în timpul studeţiei mi-am cunoscut pe
viitoarea mea soţie, pe nume Teodora. Era studentă la ştiinţe
economice. Era mai mică cu cinci ani decât mine. Locuia cu
părinţii în Iaşi. Era singurul copil al familiei. Ne-am îndrăgostit
şi după ce am terminat facultatea şi ea la fel, ne-am căsătorit.
Încă de la începutul dragostei noastre, i-am povestit momente
din viaţa mea, insistând pe momentul tragic al morţii mamei
mele, mărturisindu-i sincer că eu nu mai cred în Dumnezeu. Ea
mi-a spus că este o credinciaosă ca şi părinţi săi. Tatăl ei,
viitorul meu socru, era fiu de preot.
Dacă ne vom căsători, ea vrea să fie mireasă la altar,
altfel nu-mi va deveni soţie. Din marea dragostea pe care o
aveam pentru ea, i-am spus că ne vom căsători cum doreşte ea
şi părinţii ei. Deci, am acceptat căsătoria religioasă. Tatăl ei s-a
ocupat de organizarea ceremonialului de nuntă. La cununia
religioasă, eu trbebuia să spun rugăciunea „Tatăl nostru”.
Viitorul socru a aranjat ca rugăciunea să fie spusă de unul din
cei trei preoţi care au oficiat căsătoria religioasă. Mi-am
întemeiat o familie din dragoste şi am fost fericiţi.
După un an şi ceva ni s-a născut unicul copil, o fetiţă
careia i-am dat numele Maria. Am acceptat şi botezul ei la
biserică. La evenimentele pe care vi le-am mărturisit, am făcut
totul din marea dragostea ce-o aveam pentru ea şi din respectul
pe care îl aveam faţă de părinţii ei. Ea mergea mai mereu la
Mitropolie să se roage sau la biserica din cartier. Când fetiţa a
crescut mai mare o lua şi pe ea la rugăciune, fără ca eu să mă
opun. Fiica naostră a crescut în marea dragoste şi armonie în
familie.
După terminarea liceului, a dat admitere la Facultatea
de medicină. În timpul studenţiei a cunoscut pe viitorul ei soţ.
Un student palestinian, fiind chiar colegi de grupă. Au terminat
facultatea în aceeaşi specialitate – pediatrie. După terminarea
facultăţii, ne-au spus că se vor căsători legal, nu şi religios,
deoarece el era musulman şi ea creştin ortodoxă, el nefiind de
acord să treacă la creştinism. Eu şi soţia ne-am dat acordul,
pentru că mai cunoşteam unele căsătorii între fete românce şi
studenţi străini de alte confesiuni.
Unele dintre aceste familii au rămas în ţară, altele s-au
dus în ţările de origine ale soţilor. Maria şi soţul ei, ginerele
nostru pe nume Ali, au urmat cursurile de rezidenţiat. Aveau
casa lor propie. Se înţelegeau de minune şi noi ne bucuram şi
eram fericiţi alături de ei. La puţin timp, după ce au terminat
rezideţiatul şi aveau locul de muncă asigurat la spitalul de
pediatrie, au venit la noi şi ne-au comunicat ce hotărâre au luat,
aceea de a pleca în Palestina de unde era Ali, motivând el că
părinţii lui sunt bătrâni, dar că trebuie să fie acolo unde
războiul dintre arabi şi evrei nu se mai termină şi că el şi Maria
pot fi de ajutor.
Maria, fiica noastră ne-a spus hătărât că ea îşi va urma
soţul şi că-i pare rău că ne lasă pe noi singuri ajunşi acum la
bătrâneţe. Ce puteam să facem noi, eu şi Teodora? Să o
despărţim pe Maria de soţul ei?Ar fi fost imposibil, deoarece ea
îl iubea pe Ali foarte mult cum o iubea şi el pe ea. Aşa că nu
ne-am putut opune hotărârii lor. Nu a trecut niciun an de la
plecarea lor şi am primit lovitura vieţii la care nu ne aşteptam.
Moartea Mariei în urma unui atac israelian asupra Palestinei.
Ea a murit pe loc împreună cu mai mulţi copii palestinieni în
urma unui bombardament şi pe carea ea îi îngrijea.Vestea ne-a
fost dată chiar de ginere prin telefon.
După plecarea lor în Palestina, la puţin timp, Maria
ne-a comunicat că a trecut la religia musulmană. A fost
înmormântată după legea lor. La primirea ştirei, Teodora a
leşinat. Apoi a intrat într-o stare de depresie profundă. La
moartea unicei noastre fiice, ea avea 63 de ani şi eu 68 de ani.
Evenimentul tragic a transormat-o pe Teodora într-o fiinţă
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pierdută sufleteşte. Am internat-o la spitalul de neropsihiatrie
pentru a-şi recăpăta sănătatea mentală pe care o avusese înainte
de evenimetul tragic. Într-un fel şi-a revenit, dar a crezut, că
rugându-se mereu la Dumnezeu, va uita pierderea fiicei, dar nu
s-a întâmplat, ca să spun aşa, minunea.
Dacă înainte de acest eveniment mergea doar în zilele
de sărbătoare la biserică, unde se ruga, acum aproape zilnic lua
calea rugii la Mitropolie sau la biserica din cartier. A început să
facă pelerinaaje la mânăstirile din Moldova şi numai. Eu nu mam opus din marea dragoste pe care i-o purtam crezând că prin
rugile sale îşi va recăpăta sănătatea sufletească. Mai mult, îmi
spunea că nu vrea să mai mă vadă, că sunt un necredicios, un
păgân.
Când auzeam ce-mi spune, nu-i reproşam nimic,
crezând că prin felul meu de a accepta cu tot ce mă învinuia,
voi contribui la însănătoşirea ei sufletescă. Ultima ei vizită a
fost la Mânăstirea Prislop, la mormântul părintelui Arsenie
Boca. O prietenă de a ei a invitat-o să meargă cu ea şi cu alte
două prietene ca să se roage la acest sfânt lăcaş, că rugăciunile
la „Sfântul Ardealului”o vor mai ajuta să-şi liniştească sufletul
său chinuit. Au plecat cu maşina personală a prietenei. La
întoarcere, la travesarea munţilor spre casă, prietena ei, care
conducea automobilul, a pierdut controlul şi s-a rostogolit întro prăpastie.
Ea şi Teodora au murit pe loc, fiind pe locurile din
faţă, celelalte două au suferit traumatisme grave, fiind scoase
din maşină şi duse la spitalul din apropiere. Când am fost
anunţat de teribilul accident, apartamentul s-a învârtit cu mine
şi am leşinat. Mi-am revenit după minutele de leşin şi prima
întrebare care pe care mi-am pus-o a fost: „De ce, Dumnezeule,
mi-ai luat-o pe Teodora?Ea a crezut în Tine, s-a rugat mereu la
Tine de când o ştiu şi ne-am unit vieţile, dar mai ales după
moartea Mariei!Tu ştii că numai cred în Tine de când ne-ai
luat-o pe mama, lăsându-ne pe noi, cei 9 copii, fără ea.
De
ce
nu
m-ai
pedepsit
pe
mine?Eu,
necredinciosul!”Răspunsul dat în faţa stareţului Sofian îi
cutremură existenţa lui tragică. Se aştepta ca umbra aceea de
om care îl privea cu ochii aceeia albaştri şi-l asculta, să-l dea
afară din schit ca pe un duh rău. Însă părintele stareţ nu-i
reproşă nimic. Apoi după câteva momente de tăcere, îi spuse:
-Părăsindu-l pe Dumnezeu, te-ai părăsit pe tine.
Numele tău de botez este nume sfânt în Evanghelie. L-ai părăsit
pe Dumnezeu şi probabil vrei să îl şi judeci, ceea ce nu este
posibil pentru orice fiinţă omenească. Dumnezeu ne judecă pe
noi pentru faptele noastre cât trăim, dar şi după ce sufletul ne
părăseşte. EL este unic şi stăpân peste tot ce se află pe pământ
şi în cer.
-Părinte stareţ, v-am spus că am fost arheolog. Cu
mâinile acestea pe care vi le arăt, am ridicat de prin cotloanele
pământului, pe unde am săpat, tot felul de oase, fie de animale
care au trăit cândva, fie de oameni, indentificându-le şi făcând
studii despre ele. Despre osemintele umane găsite, atât eu, cât
şi colegii arheologi meditam asupra lor, punându-mi sau
punându-ne mereu şi mereu aceleaşi întrebări:cât au trăit, ce au
făcut în viaţă, dacă au fost oameni paşnici sau războinici, dacă
au avut familii, cu ce s-au ocupat, dacă au iubit sau au urât,
dacă au murit de moarte naturală sau dacă au fost ucişi de alţi
semeni, dacă au fost victimile unor molime, catastrofe naturale
ori dacă au fost ucişi de alte fiare ale pământului. Ştiu că de
când existăm, oamenii au crezut în ceva sau cineva, pe care nul puteau vedea, dar îl invocau.
Am citit şi ştiu că sub soarele care ne dă căldură şi
lumină, dar şi viaţă, sunt atâtea religii. În numele acestora s-au
purtat războaie, distrugând nu numai vieţi umane, ci şi ce au
realizat atât pentru ei, cât şi pentru cei care le-au urmat,
spunându-şi, probabil, că religia lor este mai bună decât alta. Şi
astăzi se mai poartă asemenea războaie în numele unei religii.
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Dacă este un unic Creator pe pământ şi în cer, de ce lasă pe
oameni să se omoare între ei?. De ce?. . . Cu mintea mea, care o
mai am, vreau să stau de vorbă cu unicul Creator şi să pun
aceeaşi întrebare:De ce?...
Părintele stareţ Sofian care îl ascultase până atunci îi
făcu semn cu mâna să tacă.
Apoi îi spuse :
-Nu degeaba te cheamă Toma ca pe Sfântul Apostol
Toma din Evanghelie, care nu a a crezut că Mântuitorul nostru,
Domnul Iisus Cristos a înviat şi a vrut să-l pipăie, să creadă că
miracolul s-a înfăptuit. Că Dumnezeu l-a înviat pe Fiul Său
zămislit din Duhul Sfânt în pântecele Sfintei Fecioare Maria, că
a fost răstignit pe cruce, a înviat din morţi, din mormânt, s-a
arătat apostolilor şi după 40 de zile s-a ridicat la cer, să stea dea dreapta Tatălui. Totul s-a întâmplat pentru păcatele noastre,
iar el va veni ca să ne izbăvească de ele la dreapta judecată ce
va veni. Îţi înţeleg durerea, suferinţa sufletului, zbuciumul tău
Toma în care trăieşti încă din copilărie şi care nu a dispărut din
existenţa ta, ba mai mult s-a amplificat prin pierderea unicului
tău copil în care ai crezut că va fi sprijin la bătrâneţe.
Apoi ai pierdut-o şi pe soţia ta care ţi-a amplificat şi
mai mult zbuciumul zilelor care ţi-au mai rămas. L-ai negat pe
Dumnezeu într-o întâmplare a vieţii tale şi acum, după cum îmi
dau seama, vrei să-l găseşti pentru a te linişti până când îţi va
veni şi ţie rândul să părăseşti această lume în care trăim şi
bucurii, dar şi dureri.
-Cred că aţi pătruns în sufletul meu şi căutaţi să-mi
daţi un răspuns, un sfat, o uşă prin care să ies din nou la lumină,
din întunericul în care am intrat. Repet că nu am condamnat-o
pe soţia mea pentru drumul care şi-l făcuse. O ştiam că există,
că o mai pot privi, că nu mă supărau repetatele reproşuri care
mi le aducea. Dacă mi-ar fi spus că vrea să se retragă la o
mânăstire pentru a trăi în post şi rugăciune până la sfârşitul
vieţii, mi-aş fi dat consimţământul ca soţ, fiindcă mai cunosc
asemenea cazuri. Mergând la o mânăstire, aş fi ştiut că trăieşte.
Dar sfârşitul tragic i-a venit , tocmai când a făcut pelerinajul la
mormântul preotului Arsenie Boca, omul credinţei nestrămutate
pentru care a suferit în vechiul regim, în numele lui Dumnezeu.
Iată, asta n-o înţeleg!Putea să ajungă acasă şi să trăim în acelaşi
cămin şi aş fi fost alături de ea în suferinţa sufletului ei.
-Toma, Toma!Nu-ţi pot da răspunsul pe care îl aştepţi
de la mine. Te-am ascultat ca pe orice muritor venit pentru
mărturisire cu tot felul de necazuri şi suferinţe prin care au
trecut. Ce pot săţi răspund?În codrul acesta ascuns al muntelui
în care se află schitul e multă linişte. Vorbim, noi călugării, dar
vorbim cu muntele, cu brazii, cu apele, cu păsările cerului, cu
vietăţile sălbatice care sălăşluiesc în sfânta natură. Face o mică
pauză, privindu-l pe Toma, care pe scaunul unde şedea părea a
fi o sculptură. Doar privirea şi-o purta pe icoanele de pe pereţii
chiliei. Afară începea să se lase amurgul peste crestele
munţilor. Ce-şi dorea în sufletul său?Un răspuns de la omul din
faţa sa, umbra aceea de om care-l ascultase şi poate că-l
înţelesese. Apoi auzi glasul acela de înţelept.
-Toma, Dumnezeu este în noi, în sufletul şi mintea
naostră, în existenţa nostră de când ne naştem şi apoi ne
ridicăm cu sulfetul în Împărăţia Sa. El nu coboară pe pământ
să-l putem pipăi şi să-i vorbim, aşa cum doreşti tu. Dar el ne
ştie toate durerile şi bucurile noastre şi ne ajută întotdeauna.
Cine îl huleşte şi nu crede în El nu va fi ajutat. De aceea, Toma,
ca să ajungi la EL, trebuie să meditezi profund la soarta noastră
ca vietăţi date de EL. Asta trebuie să faci!Să meditezi şi iar să
meditezi şi sunt sigur că vei primi răspunsul. Eşti oaspete meu
pentru câte zile vrei să stai la noi, la schit. Liniştea, ce te va
cuprinde aici, unde este o părticică mică din Domnului nostru
Iisus Cristos. Toţi creştinii sărbătoresc acestă minune din viaţa
Mântuitorului. Sărbătoarea aceasta aduce şi shimbare în bine a
sufletului nostru. Dacă te hotărăşti să rămâi ca oaspete al meu,
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vei fi binevenit.
Cu greu, bătrânul stareţ Sofian s-a ridicat de pe
scaunul său şi i se adresă lui Toma, care şi el s-a ridicat de pe
scaun.
-Te voi conduce în chilia unui frate de al nostru care a
plecat dintre noi întru Domnul. Dumnezeu l-a primit la Sânul
Său, acolo unde vom ajunge toţi cei care credem în El.
Au ieşit din chilie. Afară amurgul îşi îmbrăcase mantia
sa. Pe cerul senin începeau să se aprindă stelele ca nişte
candele. În curtea schitului era linişte. Doar opaiţe de lumină se
vedeau pri geamurile chiliilor, semn că monahii se retrăseseră
pentru puţină odihnă, înainte de slujba ce urma să aibă loc la
miezul nopţii. Stareţul Sofian a pătruns primul în chilie şi a
aprins candela.
-Aici vei sta la noi cât vei vrea. Dacă vrei!îi spuse pe
un ton blând. Nu eşti obligat să vii la slujbele noastre care se
desfăşoară conform canoanelor mânăstireşti. Dacă rămâi şi vei
dori să vii la slujbe, uşa bisericii se va dechide şi pentru tine.
Apoi îi face semnul crucii şi Toma îi luă mâna aceea aproape
uscată de ani şi i-o sărută.
-Noapte bună, frate! Fură cuvintele stareţului şi umbra
aceea de om ieşi în clar-obscurul amurgului.
Toma a înconjurat cu vederea, la lumina candelii,
interiorul chiliei. Un pat, o masă mică, două scune, un crucifix,
o Biblie pe masă cu coperţile înnegrite şi câteva icoane pe
pereţi. Se aşeză pe unul din scaune, după ce-şi aruncă pe pat
rucsacul pe care-l avea. Apoi, în liniştea desăvârşită îşi auzi
propriul glas:Rămân aici!. . .
În noaptea a treia de la venirea lui la schit, când nu a
părăsit chilia nicio clipă, trăind fără apă şi mâncare, la miezul
nopţii, când călugării erau la slijba, ieşi afară şi se îndreptă spre
biserică. Cerul nopţii de august era senin şi plin de stele. Cu
paşi timizi a pătruns în
biserică unde călugării erau adunaţi la rugăciune.. În lumina
sfântă a candelelor îşi ridică ochii în înaltul cupolii bisericii şi
şopti:
-Doamne Dumnezeule, primeşte-l din nou la Sânul
Tău pe fiul Tău Toma, aşa cum a fost până a nu se rătăci de
Tine. Îşi făcu semnul crucii şi căzând în genunchi, cu fruntea
ridicată spre cer, înecepu să se roage. Stareţul Sofian şi
călugării s-au retras în linişte pe lângă el, lâsându-l în biserică.
Răms singur în liniştea sfântului lăcaş, cu ochii în lacrimi, a
strigat către nevăzutul nopţii:
-Scumpa mea Teodora şi tu, Marie, fiica mea, veniţi la
mine şi-mi curmaţi zbuciumul în care trăiesc. M-am întors la
Dumnezeu în care nu am am vrut să mai cred de la moartea
mamei. Cred că mă va ierta pentru rătăcirea mea. Când voi fi
chemat de EL, ne vom întâlni în Împărăţia Sa.
La slujba de dimineaţă stareţul şi călugării l-au găsit în
genunchi cu fruntea lipită de podeaua din faţa altarului
rugându-se.
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Salvatorul din trafic
Vasile LARCO – Iaşi
Era sfârşit de luna februarie. Soţul şi soţia cu
autoturismul proprietate personală au părăsit oraşul. La un
moment dat, soţia, nervoasă la culme, spuse:
– Mai încet, Georgică, mai încet! Ai deja optzeci de
kilometri pe oră!
tă, sunt atent, drumul e foarte bun
– Lasă dragă, nevastă,
… o liniştise el.
mi plăcerea şi redu viteza! Nu vreau să
– Georgică, fă-mi
ajung aşa de repede la soacră-mea!
mea! Ce nu înţelegi?!
- Dragă, ne aşteaptă cu masa. E ziua ei. O dată la patru
ani mergem şi noi
oi la aniversarea zilei ei de naştere …
– Bine că-ii născută pe douăzeci şi nouă februarie, că nu
ştiu ce m-aş
aş fi făcut! Să fiu nevoită să merg în fiecare an?
Doamne fereşte! Dar să fi avut şi o zi onomastică! Cred că
înnebuneam. Aşa că o cheamă Doina, doinească mereu,
sărbătorească tot anul, dar pe mine să mă lase în pace. Mi
Mi-a
plăcut de fecioru-său, l-am
am luat. Şi bine am spus, mi-a
mi plăcut,
căci dacă aş mai fi astăzi domnişoară, cu mintea de acum, cred
că aş fi ales să fiu soţie de sublocotenent sau de sub general, că
nu ştiu prea bine gradele militare, nu o sărmană soţie de
funcţionar. Aşa că, dacă mi-a plăcut de tine, te-am
am luat în două
săptămâni, fără farmece, că de le făceam, te luam direct de la
cinematograf când îmi ţineai mâna pe braţele tale.
ta Aşadar cu
tine am ce am. De ea nici nu mai vreau s-aud!
aud! M
M-am măritat cu
tine, nu cu ea! Numai m-am
am gândit la ea şi iată că, iar, îmi bate
inima.
- Nevastă scumpă, inima trebuie să bată! Asta este
menirea ei…
- Dar, de ce trebuie să mergem o dată
ată la patru ani la ea?! Crezi
că-mi vine uşor? Uite că mi s-aa oprit un nod în gât, pomenind
numele ei!
– Dragă, ţi s-aa oprit un nod în gât, dar mie mi s-a
s oprit
maşina în drum.
– Chiar aşa, de ce s-aa oprit?! Vezi, nici nu mi
mi-am dat
seama! Observi
rvi cât de stresată sunt? Of, numai ea e de vină.
Dar spune-mi odată, de ce s-aa oprit?! Ce stai ca mutul?!
– Nu ştiu dragă. Cred că nu mai am benzină. Sunt pe roşu.
– Of!! Pana prostului! Ce te faci acum?! De unde ei benzină?
Cine dracu ţi-a mai dat volanul în mână?!
– Lasă dragă, nu te enerva. Rezolvăm noi.
– Cum rezolvăm, Georgică? Cum poţi fi aşa de calm?
De unde luăm benzină? De unde să luăm?
- Poate va trece cineva cunoscut, opreşte, o să ne dea
puțină benzină şi vom pleca mai departe.
– Cunoscut?! Pe aici cunoscut? Cine naiba ne cunoaşte
tocmai aici?
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– Dragă, dacă te enervezi, nu rezolvăm nimic. Uite, fac
semn la fiecare maşină care trece. Se va găsi unul de treabă
care să oprească.
– Opresc? Uite-ii cum opresc! Aleargă precum nebunii. Şi
când mă gândesc, bărbate, că tu de atâtea ori ai oprit pentru alţii
şi le-ai dat benzină șoferilor în pană, îmi vine să
să-mi dau palme.
_
Lasă tu, nu-ţi
ţi mai da palme. De ce să te baţi singură? O să
oprească, nu-ţi
ţi fie teamă. Numai să nu întârziem la masă. Dar
ce să-ii faci, omul ştie când pleacă, nu şi când ajunge.
– Georgică, vezi? Mi-am
am pierdut răbdarea! Nu opreşte
nimeni.
– Floricică dragă, ştii ce? Mi--a venit o idee. Să ştii că
ai dreptate.. Nu cred că o să oprească cineva. Ne văd pe
amândoi şi nu opresc. Dacă-ai
ai fi singurică, ar opri. Se va găsi el
unul cu suflet bun care să te ajute. Aşa că rămâi tu lângă
maşină, faci semn în continuare, iar eu o să mă ascund după
tufele acelea de lângă şanţ.
nţ. Când opreşte cineva, te faci că nu
ştii de ce s-aa oprit maşina, el o să constate că n-ai
n benzină şi
vrând să arate că-i gentleman, o să-ţi
ţi dea. Dar fii atentă: după
ce-ţi
ţi dă benzină, să spui un „mulţumesc“! aşa de tare ca să pot
auzi şi eu de după tufe.
e. Când am auzit, ies imediat şi plecăm
mai departe. Ei, ce zici?
– Bună idee. Așa
șa sunt de acord. Pleacă, pleacă imediat
după tufe!
Soţul avu o idee genială şi salvatoare, căci, în
următoarele cinci minute, un domn binevoitor se şi oferi să-i
să
acorde
orde cu plăcere ajutor doamnei singuratice, de lângă mașină,
ma
căreia, curtenitor, îi spuse:
- Dar ce s-a-ntâmplat
ntâmplat duduiţă? Nu vrea să vă mai
pornească maşina?
- Nu ştiu ce să-ii mai fac! Vă rog, dacă sunteţi drăguţ,
vedeţi dumneavoastră ce are!
– Imediat, imediat!
Domnul, şofer cu experienţă, prima dată a verificat benzina şi
şi-i
zise satisfăcut doamnei din fața
ța sa, care aştepta reacţia
salvatorului:
- Domniţă dragă, sunteţi pe roşu. Aţi rămas în pană de
benzină.
– Aşa va să zică?! Pe roşu? Am rămas în pana
prostului?! A tontului, a neghiobului!!
– Nu vorbiţi aşa despre dumneavoastră doamnă! Se
poate? Sunteţi atât de frumoasă, atât de simpatică, aveţi un corp
extraordinar, un corp de balerină! Şi ce privire!?
privire Ce privire
inteligentă!
– Exageraţi domnule, cred că exageraţi.
– Nu exagerez! Sigur nu exagerez. Ce nu se vede? Şi,
precis nu sunt primul care vă spune aşa ceva. Sunteţi
nemaipomenită! Dar ce ochi aveţi!? Ce lumina
luminați și jucăuşi sunt!
Dar ce mijlocel! Ce mijlocel! Şi ce buze arcuite! Dar ce guriţă!
Ce dulce sărutaţi!…
Soţul, nu a mai rezistat să audă atâtea despre soţia sa, a
ieşit din tufe, zicând:
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– Hai draga mea nevastă, mulţumeşte-ii odată, că m
m-am
urzicat peste
ste tot, de când stau în urzicile astea de pe malul
șanțului!
La care binevoitorul surprins, dezamăgit şi supărat că pierduse
timpul degeaba, le zise cu ton superior ghinioniştilor în pană de
benzină:
Voiaţi să mă
– A! Aşa va să zică. Din ăştia îmi sunteţi!? V
induceţi în eroare. Credeaţi că sunt un afemeiat, unul care nn-a
mai văzut o fustă! Voi nu ştiaţi cum să obţineţi benzină, nu
nu-i
aşa? Ei lasă c-o s-o obţineţi voi! La Paştele Cailor
Cailor! Papa de la
Roma o să vă dea benzină! V-aţi
aţi făcut de ruşine. Pa şi la
revedere! Pană lungă să v-ajungă…
- Georgică gelosule, ce-ai
ai făcut?! Ce mi-ai
mi
făcut,
Georgică! Nu puteai să mai aştepţi câteva minute? Ce mai
conta? De ce-ai
ai ieşit aşa de repede? Ai apărut exact atunci când
nu trebuia, când era mai frumos, mai bine? Era cât pe ce să-mi
să
dea benzină. Zise ea nervoasă până peste urechi.
– Dragă, erau numai urzici. Nu puteam să mai rezist. Dar,
dacă vrei, mai încercăm o dată.
– Da! Vreau. Mai încercăm o dată! Dar de data asta te
duci mai departe.
te. Departe de tot! Poţi intra chiar şi-n
şi pădurea
aceea care abia se zăreşte!

Din presa vremii, Bucovina -1919
Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi
Bucovina, ziarul românilor bucovineni, apare la 18
martie 1919,, programat pentru fiecare zi de lucru, redacţia
şi administraţia – Piaţa Unirii nr. 3 (Palatul Naţional)
Cernăuţi.

E

ditor şi proprietar Societatea „Unirea” care îşi
motivează alegerea numelui foii pe două considerente:

a) În timpul stânjenirii aproape depline a vieţii
româneşti pe acest pământ, atunci,
i, când la 1848 un curent
generos de idei noi, umanitare, a străbătut până la ruginitul
imperiu austriac, s-au
au ivit fraţii Hurmuzaki ca apostoli fervenţi
ai acestui curent – organul lor a fost Bucovina care a trăit puţin
timp;
Bucovina a luminat ca un far nestins şi generaţiile
următoare pe acest colţişor de ţară. Includerea acestui nume –
Bucovina – pe fruntea acestei foi este, aşadar, un tribut de
recunoştinţă, expresia voinţei ţării de a simţi şi făptui
româneşte;
b) Astăzi menirea acestui colţişor de ţară
ră ss-a schimbat.
El trebuie să redevină ce a fost sub domnia Marelui Ştefan
Vodă, pază harnică la frontierele ţării mari româneşti.
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În interesul statului unitar am cerut în programul
nostru să se înfiinţeze şi la nordul ţării, dincoace de Carpaţi, un
centru
u propriu administrativ, ca pe teritoriul Bucovinei, ţinutul
Hotinului din Basarabia şi pentru unele părţi ale celor trei
judeţe Dorohoi, Botoşani şi Suceava ale vechiului regat, să se
înfiinţeze un nou Centru administrativ propriu care nu poate fi
decât la Cernăuţi.
Numele foii Bucovinaa simbolizează aceste necesităţi.
Cu prilejul apariţiei ziarului Bucovina, în ziua de 28
martie, a avut loc botezul foii la care au luat parte comitetul
redacţional al ziarului în frunte cu dl. Dr. Dori Popovici, prof.
Univ. Gheorghiu, publicistul Berariu, redactorii şi personalul
tehnic.
Redactor responsabil - Dimitrie Bucevschi, care era şi
diriguitorul Societăţii tipografice unde se tipărea foaia.
Începând cu 10 mai 1919, directori şi redactori
responsabili ai ziarului Bucovina devin Pamfil Şeicaru şi Cezar
Petrescu, care semnează editorialul „Pe noul front” dar şi
protestele adresate Sindicatelor Presei precum şi tuturor
ziarelor din Capitală împotriva cenzurii, clarificând poziţia
ziarului şi a lor faţă de ideile momentului
momentul în chiar cuprinsul
publicaţiei: „Dl. Doctor Iancu Flondor şi Societatea Unirea prin
preşedintele ei dl. Dr. Dori Popovici dau orientarea atât în
politica Bucovinei cât şi în politica generală a ţării. Ziarul
Bucovina e organul care rezumă aceste atitudi
atitudini politice
(nr.44/1919).
Secretar de redacţie era Const. Cehan Racoviţă,
nimeni altul decât autorul cărţii Ardealul,
Ardealul dramă istorică în 4
acte, cel care semna documentare deosebit de interesante la
Foiţa ziarului Bucovina.
În Bucovina publică Oswald A. Teo
Teodoreanu, avocat –
Iaşi, articolul Dreptate.
Imediat ziarul clarifică prezenţa la Cernăuţi a
avocatului din Iaşi: „Dl. Avocat din Iaşi Oswald Teodoreanu,
cunoscutul luptător democrat, a sosit în Cernăuţi unde va avea
o întrevedere politică cu dl. Iancu Flondor.
Flon
Dsa este şi membru
al Uniunii Democratice Naţionale. De aici va pleca la Bucureşti
pentru a avea o întrevedere cu dl. ministru de război generalul
Vaitoeanu pentru a admite dreptul de apărare şi avocaţilor civili
la Curtea Marţială din Bucovina.”
Era şi o explicaţie a pledoariei din articolul intitulat „Dreptate”
semnat şi publicat în Bucovina de Oswald Teodoreanu.
În acele zile (14 mai) Pamfil Şeicaru semna în Bucovina
un alt editorial clarificator în politica timpului: „De la Petre P.
P
Carp la dr. Iancu Flondor.” La iniţiativa ziarului, tot atunci, se
deschid listele de subscripţie pentru a se ridica în Bucovina un
monument marelui poet român Mihail Eminescu – primul care
a subscris fiind dr. Iancu Flondor cu 2000 de coroane.
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Dimitrie Bucevschi
redactor responsabil şi diriguitorul
Societăţii tipografice unde se tipărea ziarul Bucovina.
În Bucovina şi foiţa lui, dar şi în suplimentul de
duminică „Gazeta ţăranului”, apar nume diverse: Simeon Reli,
paroh în Rogojeşti, la rubrica „pagini istorice” semnează
serialul „Oraşul Siret - Capitala Moldovei şi reşedinţa
voievozilor moldoveni; Mihail Sadoveanu: „În Bucovina”; Al.
Vlahuţă – „Noi vrem pământ”, preluat din Luceafărul şi
explicând vorbele lui Coşbuc împrumutate de la o femeie din ...
dealul Paşcanilor; prof. Dr. Emilian Voiutschi –„Ceva despre
administrarea averii bisericeşti din Bucovina”; Isidor Ieşeanu –
„Patriotism şi umanitarism”,; Octavian C.Taslăuanu „Ardealul” cules din Luceafărul; N.Iorga – texte din Neamul
Românesc”; Ionel Teodoreanu – „Bunicul” – din „Însemnări
ieşene”; D. Anghel – „Fata din Dafin”; St. Petică – „Poeme în
proză”; Ilarie Chendi, la rubrica Critică literară, documentarul
„La moartea lui Ştefan Petică”; „Unui viteaz”, „Alarma”,
„Tranşeea cântă”, „Doina”, „Pentru ţară”; „Grigorescu”, sunt
doar câteva din poeziile care poartă semnătura poetului
bârlădean George Tutoveanu, dar se publică şi recenzii ale
revistei „Florile Dalbe” editată de acelaşi la Bârlad...

Albă, Mahala, Ciudei la împlinirea a 90 de ani, când la 28
noiembrie 1918, Consiliul Naţional al Bucovinei hotăra
revenirea la România furată la 1774, după cum avea să
se întâmple cu Basarabia în 1918…
*
La 15 martie 2021, Marin Gherman ne-a împrospătat
amintirile referitor la evenimentul Fântâna Albă, cu eterna
reîntoarcere la granița neagră - o inițiativă de comemorare a
victimelor tragediei de acum 80 de ani
În acest an, spune el, se împlinesc optzeci de ani de
la Martiriul Țăranilor Români Bucovineni asasinați la 1
aprilie 1941 în pădurea Varnița de lângă satul Fântâna
Albă, nordul Bucovinei. Inițiativa Asociației C.C.P.C.T.
Arboroasa este menită să comemoreze, cu respectul cuvenit, pe
românii noștri din Valea Siretului care au fost victimele
tragediei de acum 80 de ani, la Fântâna Albă.
Acesta nu este un proiect, ci o inițiativă populară destinată în
principal tinerilor, elevi și studenți. Dorim ca, împreună cu voi
toți, să zidim în anul 2021 o cutumă comemorativă pentru
românii din toată țara, care va fi continuată în anii care urmează.

Alte nume de autori în Bucovina: St. Vlădescu, D.
Spânu, Valentin, corespondentul multor scrisori de la Iaşi,
Artur Gorovei, Demostene Botez, I.U. Şoricu, Tit Liviu, Aurel
Răşcanu, G. Bogdan-Duică, Lascăr Antoniu, Otilia Cazimir, Th.
Ni se propune ca, în data de joi, 1 aprilie 2021, ora 18,
D. Speranţia, Mihai Codreanu ş.a.
să aprindem o lumânare pentru sufletul românilor uciși acum
80 de ani în nordul Bucovinei de comuniștii sovietici. În
Foiţa Bucovina, intitulată mai târziu „Literatură” sau această zi, participanții vor îmbrăca portul național și vor purta
„critică literară” cu acelaşi conţinut, publică şi republică insigna cu simbolul comemorării. Cei care vor veni pe 1 aprilie
texte literare, versuri, proză din revistele Luceafărul (1902- la Mănăstirea Putna, în județul Suceava, vor putea să
1920), Gazeta de Transilvania, Ramuri (1905-1947) se alăture inițiatorilor. Cei care vor putea, vor merge la
Semănătorul (1901-1910), Însemnări literare: „Amurg de Mausoleul de la Fântâna Albă, în Ucraina, iar cei care nu vor
toamnă” de Demostene Botez, „În Bucovina” şi „Noapte de veni pot omagia această zi tristă a istoriei românilor, în
april” de M. Sadoveanu, „Cu G. Coşbuc” de G. Bogdan-Duică. localitatea de baștină, în mod asemănător cu cei prezenți.
Apar republicări ale scrierilor lui D. Anghel, Ilarie Chendi, T,
Ştefanelli, studiile lui Titu Maiorescu despre Ioan Popovici
Cadru legal
Bănăţeanu – nr.60/1919 din revista Convorbiri literare de la
Iaşi, fragmente din „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, din
La 1 aprilie este comemorată Ziua națională de cinstire a
opera lui George Bacovia sunt reproduse poeziile „Nervi de
memoriei românilor – victime ale masacrelor de la Fântâna
toamnă” şi „Amurg antic”, „Note de toamnă”, „Nervi de
Albă și alte zone, ale deportărilor, ale foametei și altor forme de
primăvară”; Duiuliu Zamfirescu semnează un articol de fond
represiune organizate de regimul totalitar sovietic în ținutul
intitulat „Bucovina” în ziarul cu nr.65/1919.
Herța, nordul Bucovinei și întreaga Basarabie, instituită prin
Legea nr.68/2011.
Bucovina a stat mereu la dispoziţia cititorilor cărora
le-a cerut să-i scrie ce se întâmplă în localităţile lor de baştină.
Art. 2. din Lege: cu prilejul Zilei naționale de cinstire a
Număr de număr s-a solicitat aflarea de corespondenţi pentru
memoriei românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna
informarea largă a populaţiei.
Albă și alte zone, ale deportărilor, ale foametei și ale altor
forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în
Din Bucovina ori de peste Carpaţi, din ţară ori din Ținutul Herța, nordul Bucovinei și întreaga Basarabie se
străinătate, românii au fost informaţi cu de toate, într-o curată şi organizează comemorări oficiale, depuneri de coroane și alte
armonioasă limbă română.
activități menite să cinstească memoria acestor români.
Din volumul „Bucovina în presa vremii” cu o postfață
de prof. univ.dr.ing. Mandache Leocov, autor Ion N.
Oprea,Editura
PIM,
Iași,
2008,
p.24-27,volum
închinat românilor din Cernăuţi, Herţa, din Lunca, Fântâna
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Precizare: Acțiunile vor avea caracter de flash-mob,
nu de miting, deoarece participarea fiecăruia va veni din
decizia ad-hoc individuală, iar transportul la destinație se va
face cu mijloacele individuale.
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CE VOM FACE NOI, cei în județul Suceava,ne
spune tot Marin Gherasim:„În prima parte a zilei de 1 aprilie,
vom merge la Mănăstirea Putna la slujba de pomenire de la
Portalul Memorial Golgota Neamului, prilej cu care vom
aprinde o lumânare și vom depune fiecare câte o pereche de
opinci la crucea Portalului, simbolizând omagiul nostru pentru
bieții țărani români care nu au mai ajuns acasă. Vom face
aceasta la începutul slujbei de pomenire. În aceeași zi, la ora
18, prin bunăvoința Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, vor
bate clopotele în satele din Valea Sucevei, spre pomenirea
tragediei din 1941.La ora 18, ne vom reuni, pentru un moment
de comemorare, în apropiere de graniță, unde, cu lumânări
aprinse, vom forma o cruce vie cu capul spre Fântâna Albă.
Vom cânta ceva frumos și vom încheia cu o rugăciune, în
sunetul buciumelor.Vom elibera în aer 16 lampioane albe,
reprezentând cele 16 sate românești de unde au plecat
conaționalii noștri asasinați în pădurea Varnița: Pătrăuții de Sus,
Pătrăuții de Jos, Igești, Crasna, Ciudei, Budineț, Cireșul,
Crăsnișoara Veche, Crăsnișoara Nouă, Bănila Moldovenească,
Davideni, Carapciu, Cupca, Trestiana, Suceveni, Iordănești. La
fiecare din ele se va spune "pentru frații români din " și
continuând cu "Dumnezeu să-i odihnească în pace!".

☦

Cei mai multi au fost îngropați în gropi comune, săpate
pe loc în pădure. Supraviețuitorii au fost duși în alte localități
unde au fost asasinați și îngropați în gropi comune. Familiile
acestora au fost ridicate din case de poliția secretă comunistă
NKVD și au fost deportate în Siberia și Kazahstan.
Coordonatele masacrului care a avut loc în 1941 în
Poiana Camencei sunt: 47.9981121 Nord / 25.8738336 Est
(Google maps) sau 47.9981121 Nord / 25.8738336 Est (Bing
maps)

Poiana Camencei, care era un punct obligatoriu de
trecere, a fost aleasă de grăniceri pentru a stopa înaintarea
coloanei de demonstranți. [...] Cei ce erau pe la mijlocul
coloanei, care se găseau încă în pădure, auzind țipete și
împușcături, au început să se răspândească prin pădure, căutând
să se adăpostească de prăpădul în care au intrat, dar s-au văzut
înconjurați de soldații călări care veneau în urma coloanei și
care mitraliau pe toți cei ce căutau să iasă din coloană și să fugă
în pădure, protejându-se de copaci și de relieful abrupt al
pădurii din zonă. Primii care au căzut au fost cei ce purtau
steagurile și crucile. Astfel a căzut Ilie Șcrobaneț, cel ce a fost
lovit cu sabia de un soldat călare la trecerea podului de peste
CE PUTEȚI FACE VOI (în țară), în ziua de joi, 1 aprilie, Siret, despre care s-a relatat mai sus, a mai căzut printre primii
ora 18, aprindeți o lumânare pentru sufletul românilor uciși țăranul Țugui Mihai din satul Cupca și, de asemenea, Ilie
acum 80 de ani de comuniștii sovietici. Puteți să organizați o Mihailovici, ce purta cea de-a treia cruce și a cărui țeastă a fost
slujbă de pomenire în această zi la biserica din parohia voastră. sfărâmată de o rafală de mitralieră. Toți cei ce erau în rândurile
Vă recomandăm să îmbrăcați portul național, să purtați insigna din față au fost secerați de focul încrucișat al puștilor mitraliere
cu simbolul comemorării iar parohiile din țară care doresc să ni ce trăgeau din cele trei direcții. În pădurea Varniței s-a creat o
se alăture, pot să bată clopotele în ziua de 1 aprilie, la ora 18, situație de coșmar și adâncă disperare din cauza împușcăturilor,
a strigătelor celor răniți precum și a celor rămași ce nu cutezau
tragediei din 1941.
spre pomenirea
să fugă, neputând lăsa părinții sau frații împușcați ce se
Vă puteți reuni într-un loc liniștit, păstrând distanțarea zvârcoleau în ghearele morții. S-a instalat o atmosferă de teamă,
impusă de contextul actual, ținând lumânări aprinse în mâini, de neputință și de disperare ca urmare a coșmarului provocat de
veți forma o cruce vie cu capul spre Fântâna Albă.,Puteți cânta intervenția armată a grănicerilor ce se găseau în tranșeele
ceva frumos și apoi încheia cu o rugăciune.Deasemeni, ca și proaspăt săpate în jurul acelei pășuni blestemate ce se chema
noi, puteți elibera în aer 16 lampioane albe, reprezentând cele Varnița Camencei. La venirea soldaților călări au fost somați și
16 sate românești de unde au plecat frații noștri asasinați în culeși toți aceia ce se puteau deplasa pe propriile picioare, iar
pădurea Varnița: Pătrăuții de Sus, Pătrăuții de Jos, Igești, morții și răniții ne-transportabili au rămas pe teren, fără ca
Crasna, Ciudei, Budineț, Cireșul, Crăsnișoara Veche, cineva să se mai ocupe de ei. S-au format grupuri de 30–40 de
Crăsnișoara Nouă, Bănila Moldovenească, Davideni, Carapciu, persoane ce erau escortate de grănicerii călări pe drumul de
Cupca, Trestiana, Suceveni, Iordănești. La fiecare din ele se va întoarcere spre Suceveni. După plecarea arestaților, răniții
spune "pentru frații noștri din " și continuând cu "Dumnezeu rămași ce se văitau și cereau ajutor au fost și ei lichidați sumar
spre a nu perturba liniștea nopții ce se instalase între timp.
să-i odihnească în pace!".

☦

CEI CARE VOR MERGE LA FÂNTÂNA ALBĂ (în
Ucraina), la Memorialul de la Fântâna Albă, pot să adopte
modurile de omagiere recomandate mai sus, în acord cu
regimul legal din această țară.
Pentru cenacliști, alți interesați de eveniment,vă
împrospătăm datele istorice ale acestei mari tragedii, un capăt
doar al holocausului românesc: „În ziua de 1 aprilie 1941, un
grup de peste 3000 de țărani români, din 16 sate românești
din Valea Siretului au încercat să treacă granița, pentru a se
salva din Uniunea Sovietică și a ajunge în România. În
apropiere de satul Fântâna Albă, din nordul Bucovinei ocupat
de sovietici, situat în apropierea graniței, au fost încercuiți și
asasinați de către trupele comuniste NKVD.
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A doua zi după masacrul din poiana Camencei din pădurea
Varnița, asupra satelor din Valea Siretului Mic s-au năpustit
echipe formate din activiști de partid, învățători ucraineni și
ruși ce cunoșteau lumea satelor și din militari grăniceri și agenți
NKVD care aveau sarcina să depisteze pe toți aceia ce au
scăpat de la masacru, fie răniți, fie sănătoși, fie pe aceia ce au
avut vreo legătură cu evenimentul respectiv. Astfel că în zonă
era un continuu du-te-vino de mașini și căruțe ce transportau
răniți și arestați, ce erau dirijați la Cernăuți, unde NKVD-ul a
eliberat mai multe pivnițe spre a putea „plasa” marele număr de
arestați. La Spitalul din Cernăuți, secția de chirurgie era sub un
adevărat asediu, căci saloanele erau pline de răniți, iar
coridoarele pline de soldați ce păzeau pe cei răniți ca nu cumva
să scape vreunul. Tot în acele zile a venit în zonă o comisie de
anchetă guvernamentală în frunte cu generalul Jukov și cu
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deputatul Hrușevschi.
șevschi. Se făceau adunări cu țăranii din fiecare
comună și li se cereaa "să spună sincer tot ce au pe suflet" ca să
se poată lua măsuri de la nivel central de eliminare a unor
cauze ce produc nemulțumiri
țumiri și tensiuni.La adunarea ce a avut
loc în satul Cupca, a luat cuvântul un țăran foarte dârz și care
nu a menajat regimul sovietic și nici pe cei ce
ce-l reprezentau
acolo, adică comisia de anchetă. Astfel, el a zis că țăranii nu
mai pot suporta toate vexațiunile
țiunile și persecuțiile regimului
sovietic și că lor nu le-aa rămas altceva de făcut decât să-și
să
părăsească gospodăriile și să dorească
orească să ajungă cât mai repede
în România, că acolo oamenii sunt liberi și nimeni nu se bagă
în curtea gospodarului ca să-l ușureze
șureze de munca lui și de bruma
de grâne necesară întreținerii
ținerii animalelor și familiei. Acest
demers a încurajat și alți țărani să-și
și declare neîncrederea în
regimul sovietic și în metodele diabolice de exploatare ale
acestuia. Din cauza tonului vehement folosit la ședința de la
Cupca, țăranul respectiv a fost arestat imediat și pe urmă nu ss-a
mai știut nimic despre el.
Sursa: Anchete și percheziții după 1 aprilie 1941. Materiale publicate de Ion
Dominte în ziarul „Bucovina”, nr. 259, 22 mai 1942. Via Destin bucovinean,
nr.1, publicat de Editura Nicodim Caligraful, 2018.
Material atașat,
șat, în Antologii, „Istorii,comentarii, miscelanea”
miscelanea”,vol. 33,
coordonator Ion N. Oprea, Iași,
și, urmare inițiativei doamne Paula Romanescu,
bucurești,
ști, poetă și traducătoare, comentatoare, colaboratoarea Cenaclului la
distanță, spre veșnică
șnică arhivare,să nu se piardă, 22 martie 2021.

Migraţia păsărilor – un fenomen
enomen
fascinant, parţial descifrat. Păsările
migratoare, câmpul magnetic, Soarele şi
stelele
Migraţia păsărilor este un fenomen fascinant. Suntem
mai mult sau mai puţin atenţi la acest spectacol al plecării şi
al întoarcerii păsărilor călătoare, în
n fiecare an, şi, poate,
rareori ne gândim că este un semn bun, că lumea şi
ritmurile naturii îşi urmează cursul firesc, bine statornicit
în timp.
ncepând cu sfârşitul lunii august, până în prima parte a lui
noiembrie, miliarde de păsări pornesc din zone
zonele în care au
stat peste vară, pentru hrană şi pentru reproducere, în lungul
zbor spre ţările calde, aflate la mii de kilometri, străbătând
drumul invers în primăvară.

Î

tropice? Sunt întrebări la care ornitologii au, deocamdată, doar
răspunsuri parţiale.
Migraţia păsărilor – un mister încă nedescifrat pe deplin
Se estimează că, pe glob, circa 50 de miliarde de păsări
p
migrează în fiecare an, dintre care cinci miliarde migrează între
Europa şi Africa. În România există în jur de 150 de specii de
păsări migratoare. Rândunici, berze, lăstuni, egrete, lişiţe,
prigorii, pelicani, cormorani, raţe sălbatice, şoimi, vulturi
vultu etc. –
fiecare specie are propriul mod de a migra, dictat de „ceasul
intern” şi susţinut de adaptările biologice.
Se pare că migraţia păsărilor este precedată de un „zugunruhe”,
„
un termen nemţesc, prin care ornitologii denumesc neliniştea,
„anxietatea” păsărilor în perioada de dinaintea pornirii în
călătorie, „ceva” ce le spune că e necesar să plece în perioadele
în care temperaturile scad, zilele se micşorează, iar hrana se
împuţinează, un instinct care se manifestă chiar şi atunci când
nu sunt în libertate,
tate, după cum au arătat o serie de experimente.
Migraţia păsărilor este un fenomen foarte vechi, dar nimeni,
până acum, nu a putut argumenta convingător diversele
mecanisme care generează şi susţin un astfel de comportament.
Se presupune că migraţia păsărilor
ilor ar fi început în perioadele de
alternanţă a glaciaţiunilor (când temperaturile medii ale climei
Pământului scădeau drastic) cu intervalele temperate şi că, de
atunci, mecanismele de adaptare s-au
au perfecţionat continuu.
Cum se orientează păsările în zborul
orul lor?
Migraţia păsărilor este un fenomen complex, care ascunde încă
multe necunoscute. Cum se orientează păsările în lungile lor
zboruri? Care este „busola” lor? Se ghidează după lumina
Soarelui, după stele, după câmpul magnetic al Pământului,
după munţi, ape, mirosuri?
După toate acestea şi nu numai.
Istoria acestei cercetări a început în anii 1950, când germanul
Gustav Kramer, datorită unui dispozitiv ingenios, a identificat
rolul Soarelui în orientarea graurilor. Printr-un
Printr
set de oglinzi, el
a deplasat
asat artificial poziţia aparentă a Soarelui, observând că
păsările îşi îndreaptă ciocul spre Soare înainte de a-şi
a
lua
zborul.

Unele dintre ele parcurg chiar şi peste 40.000 de kilometri pe
an, altele pot zbura trei sau patru nopţi în continuu, fără să
mănânce, să bea apă sau să doarmă, străbătând în jur de 800 de
kilometri în 24 de ore, cu circa 50 de bătăi de aripi pe secundă;
altele zboară doar ziua.

Câţiva ani mai târziu, acelaşi dispozitiv a arătat şi sensibilitatea
păsărilor faţă de poziţia stelelor. În timp, s-a
s constatat că o zonă
din creierul păsărilor este specializată pentru percepţia rotaţiei
stelelor, putând identifica poziţia constelaţiilor – mai ales
păsările care zboară noaptea. La acest fapt se adaugă
capacitatea de polarizare a luminii la apusul si la răsăritul
soarelui.

Cum ştiu aceste păsări în ce moment este nevoie să plece, cum
se orientează peste întinderile nesfârşite de ape ale mărilor şi
oceanelor, cum ştiu să-şi
şi găsească cuiburile din anul precedent,
cum ajung la destinaţie exemplarele tinere, care pleacă la trei
săptămâni după părinţi, fără să fi văzut vreodată calea, cum se
orientează, de unde au atâta forţă, de ce nu rămân mereu la

Dar păsările zboară şi pe vreme înnorată, fără a se rătăci, ceea
ce înseamnă că, în migraţia păsărilor, intervin şi alţi factori. Au
mai trecut zece ani până când doi specialişti de la Universitatea
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Frankfurt, Germania, să demonstreze că şi câmpul magnetic al
Terrei are un rol esenţial în această ecuaţie.
Fără busolă si GPS…
Multe păsări au mici cristale de oxid de fier în zona ciocului, a
gâtului, care se comportă ca acele unei busole, orientându-se pe
liniile câmpului magnetic. Nu se ştie însă clar cum acţionează
aceste cristale, presupunându-se că ar putea trimite semnale
chimice către creier, fără a se reuşi, până astăzi, un experiment
care să confirme o asemenea ipoteză.

subarctice şi care cuibăreşte în zona Cercului Polar de Nord,
când acolo este vară, înainte de venirea iernii migrând spre
Antarctica, traversând Pământul, de la un pol la altul, adică în
jur de 70.000 de kilometri.
Pinguinul imperial, pasăre endemică din Antarctica, cel mai
impunător dintre speciile de pinguini (poate ajunge la circa 120
de centimetri înălţime şi 20-40 kilograme greutate) nu poate să
zboare, dar migrează până la 300 de kilometri, pentru a găsi un
loc potrivit pentru depunerea ouălor, în colonii.
Este singura specie de pinguini care se reproduce în timpul
iernii antarctice. Femelele depun un singur ou, clocit de
mascul, care, timp de 115-120 de zile, nu mănâncă nimic.
Femela se întoarce cu puţin timp înainte de ecloziune şi
protejează puiul în jur de 40 de zile, până când acesta este lăsat
în „grădiniţa” de pinguini, vreme în care părinţii caută hrană.
Cea mai rapidă pasăre călătoare

În 1970, italianul Floriano Papi a venit cu ipoteza unui alt
stimul, adăugat celor menţionaţi anterior – simţul olfactiv –
demonstrând că porumbeii ai căror nervi olfactivi erau amorţiţi
erau incapabili să găsească drumul spre cuib. Nici până astăzi
însă cercetătorii nu au reuşit să afle la care mirosuri sunt
sensibile păsările. În 2004, un micro-GPS, instalat pe spatele
unor porumbei, a indicat că aceştia aveau abilitatea de a urmări
„vizual” căi naturale sau artificiale.
Cercetări recente au lansat şi posibilitatea ca o moleculă
fotoreceptoare, responsabilă cu ritmurile circadiene la alte
specii – criptocromul – să aibă un rol esenţial în migraţia
păsărilor.
Dincolo de toate aceste aspecte, ceea ce afirmă cu certitudine
specialiştii în domeniu este că migraţia păsărilor este un
fenomen înnăscut. Păsările sunt programate genetic să migreze
în anumite momente ale anului, să urmeze anumite trasee,
uimitor de lungi în unele cazuri, felul în care îşi aleg drumul,
dincolo de repere (Soare, stele, câmp magnetic etc.) rămânând
un mare mister.
Migraţia păsărilor – curiozităţi
O specie de sitar (Limosa lapponica), de exemplu, care trăieşte
în mlaştini şi în estuare, poate să parcurgă în zbor, fără oprire,
12.000 de kilometri, în numai opt zile, din Alaska, până în
Noua Zeelandă. Cea mai lungă migraţie este a unei specii de
păsări de mare – Puffinus griseus – nu mai mare de 40 de
centimetri lungime, care parcurge 65.000 de kilometri, în
aproximativ şase luni, în jurul Oceanului Pacific.
O călătorie la fel de lungă face şi chira polară – Sterna
paradisaea – o pasăre care trăieşte în regiunile arctice şi
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Migraţia este o etapă istovitoare pentru păsări, de aceea multe
dintre ele îşi fac rezerve de grăsime, uneori chiar dublându-şi
greutatea pe timpul verii. Drumul de întoarcere este însă şi mai
epuizant, deoarece nu au suficient timp la dispoziţie pentru a-şi
reface ţesutul adipos, după migraţia din toamnă. Este motivul
pentru care, primăvara, când se întorc, sunt foarte slăbite, având
nevoie de multă hrană şi odihnă.
Ploierul auriu (Pluvialis apricaria), pasăre caracteristică
zonelor de tundră, rar întâlnit şi pe la noi, este cea mai rapidă
pasăre migratoare, fiind capabilă să străbată circa 3000 de
kilometri (din Alaska, până în Insulele Hawaii) în numai 35 de
ore, cu o viteză de aproximativ 90 kilometri/oră.
Faptul că păsările migratoare nu rămân în ţările calde, spre care
zboară toamna, alegând să se întoarcă, se explică prin aceea că,
în respectivele zone, verile sunt secetoase, hrana este puţină,
bazinele acvatice sunt adesea secate. Din acest motiv se întorc,
pentru ca puii să aibă hrană din belşug, să crească puternici,
zilele lungi, de circa 16 ore lumină, favorizând perpetuarea
speciei.
Zboruri şi forme
Fiecare specie are propriul traseu, propriile date de plecare şi de
sosire, propriul mod de zbor. Când pleacă, lebedele, cocorii
zboară în unghi ascuţit, în V, probabil pentru că pasărea din
frunte este cel mai bun navigator sau pentru ca celelalte să-şi
sincronizeze zborul cu aceasta şi să le fie mai uşor; raţele
sălbatice zboară în linie dreaptă, una lângă alta, gâştele
sălbatice, în linii oblice, păsările mici în stoluri mari, iar
păsările mari, în stoluri rotunde.
Berzele din România, ca şi cele din alte ţări
Centrală şi de Est, traversează Bosforul, pentru
savanele din Africa, parcurgând în jur de 200 de
zi. La întoarcere, rândunicile şi berzele par a

din Europa
a ajunge în
kilometri pe
fi cele mai
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„punctuale”, nelăsându-se niciodată aşteptate
ate şi găsindu-şi
găsindu cu
precizie cuiburile din anul precedent.

lor plăpânde şi cât de mare este voinţa
oinţa de a rezista şi de a
perpetua specia.

Impactul activităţilor umane asupra migraţiei păsărilor

Rămân însă şi multe necunoscute despre această formă de
inteligenţă a naturii, despre aceste vietăţi – păsările călătoare –
care, de mii de ani, au învăţat să stăpânească şi să înţeleagă şi
lumina, şi întunericul,
l, şi energiile subtile ale Terrei, şi mersul
stelelor, şi zările şi locurile în care s-au
au născut şi pe cele în care
se duc, pentru a se întoarce iar şi iar.

Studiile din anii 2000 arată că migraţia păsărilor este
semnificativ influenţată de activităţile umane. Numărul
păsărilor care folosesc coridorul Africa-Eurasia
Eurasia a scăzut brusc
în numai câţiva ani, alte specii îşi modifică treptat căile de
migraţie tradiţionale. Distrugerea unor zone (prin deşertificare,
salinizare, dispariţie a porţiunilor de uscat etc.) în care puteau
poposi păsările, în drumul
umul lor, le face călătoria şi mai grea.
Smogul electromagnetic, poluarea luminoasă (iluminarea
nocturnă a podurilor, platformelor industriale, coastelor, văilor,
clădirile din sticlă) derutează, de asemenea, păsările, aşa cum
pesticidele, dioxinele, care pătrund în organismul păsărilor prin
hrană, le alterează vitalitatea, grăsimile acumulate pentru zbor
consumându-se mult mai rapid.
Schimbările climatice, de asemenea, influenţează major
migraţia păsărilor. Ornitologii spun că, în condiţiile încălzirii
globale,
bale, pentru multe specii de păsări călătoria va creşte cu
câteva sute de kilometri, în căutare de hrană şi climă favorabilă,
ceea ce înseamnă că organismul lor va suferi modificări
(micşorarea organelor interne, pentru eficienţa zborului,
sporirea greutăţii
ii normale aproape de două ori înainte de
migraţie etc.).
Diverse modele de simulare computerizată anticipează că, în
următorii ani, arealul de cuibărire se va deplasa spre nord, în
timp ce arealul de iernare va rămâne aproximativ acelaşi, iar
alte specii se vor adapta, renunţând la migraţie, acesta fiind însă
un fenomen mai rar.
Ziua mondială a păsărilor migratoare
Nenumărate organizaţii internaţionale au lansat diverse
programe de protejare a păsărilor migratoare, astfel încât să se
evite fenomenul regresiei
siei anumitor specii. Începând cu anul
2006, UNESCO, prin Convenţia pentru conservarea speciilor
migratoare şi animalelor sălbatice (CMS) a decis sărbătorirea
Zilei mondiale a păsărilor migratoare de două ori pe an, în a
doua sâmbătă din lunile mai şi octombrie.
mbrie. Există şi multe site
siteuri care monitorizează fenomenul migraţiei şi care adună date
din diverse ţări, date care pot fi accesate de oricine este
pasionat de lumea frumoaselor vieţuitoare.
În antichitate şi chiar mai târziu, când oamenii nu ştiau nimic
despre migraţia păsărilor, dar pe care le considerau întruchipări
ale perfecţiunii dumnezeieşti, se credea că acestea iernează pe
Lună sau într-oo altă stea, că se ascund în mlaştini, unde
hibernează, sau că se transformă în pietre preţioase până
primăvara, când se reîntorc la viaţă.
Astăzi ştim unde pleacă păsările călătoare, specialiştii au
descifrat şi o parte dintre tainele care le ghidează în drumul lor
dintre Pământ şi cer şi ştim câtă energie se ascunde în trupurile

86

Contribuții
ții la cunoașterea fluturilor de zi
din Colecția
ția Entomologică a Secției de
Ştiințele Naturii a Muzeului
uzeului Vrancei
Elvira MACOVEI - muzeograf,
Secția
ția de Științele Naturii, Muzeul Vrancei
Cuvinte cheie: Ord. Lepidoptera, Suprafam. Papilionoidea, Fam.
Papilionidae, Fam. Pieridae, Fam. Nymphalidae.

Rezumat
In această lucrare sunt prezențați
țați pe familii speciile de
fluturi de zi care se regăsesc în colec
colecția entomologică a
Secției de Știițele Naturii a Muzeului Vrancei. Speciile
prezentate au fost colectate din diverse regiuni ale
României.
Introducere

S

ecția
ția de Știintele Naturii a Muzeului Vrancei deține în
prezent o colecție
ție însemnată de insecte care numără
aproximativ 36.000 de exemplare. Dintre ace
acestea,
lepidopterele numără aproximativ 9000 de exemplare. Se
remarcă colecția
ția Peiu, mai numeroasă, colecția Weber de
fluturi exotici.
Evaluarea biodiversității
ții faunistice și floristice la nivel
național,
țional, regional și local, reprezintă o sarcină importantă a
cercetării biologice. Cunoașterea
șterea biodiversității este importantă
pentru protejarea și conservarea naturii.
Prezenta lucrare însumează toate speciile de fluturi de
zi existente în cadrul colecției
ției de entomologie. Acestea sunt
distribuite în tabele și repartizate
partizate pe familii, cu locurile de
unde au fost colectate și regiunile geografice, corespunzătoare
celor 8 provincii istorice ale țării. De asemenea fiecare specie
este însoțită de datele de identificare - denumirea științifică, nr.
de inventar, data și locul colectării.
Pentru realizarea acestui studiu, am preluat toate
datele din colecția
ția muzeului. Materialul studiat a fost repartizat
pe familii, cu denumirile de specii determinate la un moment
dat și completate cu sinonimiile corespunzătoare. Pentru a arăta
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evoluția în timp a faunei de lepidoptere am încadrat ultima
semnalare a fiecărei specii în parte prin 3 simboluri ce
corespund intervalelor de timp, respectiv; 1 – 1850-1900, 2 1901-1980, 3 - 1981-2000, 4 -2001- 2010, 5 - 2011-2020. S-au
semnalat gradele de periclitatre conform cu IUCN din 2000 și
2001. Lucrarea arată evoluția în timp și spațiu și completează
cunoașterea faunei de lepidoptere diurne din diverse zone
geografice ale României.

18.

Argynnis
pahia L.
Argynis
pahia L.
Argynnis
pahia L.

Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e

5395

21.

Argynnis
pahia L.

Nymphalida
e

22.

Argynnis
pahia L.
Brenthis
euphrosyne
L.
Brenthis
euphrosyne
L.
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
pales
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
pales
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
pales
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
pales
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
pales
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
pales
schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
pales
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
pales
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
pales
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
pales
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
pales
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.

19.
20.

23.

Fluturii constituie un număr însemnat în cadrul
colecției. Aceste viețuitoare sunt îndrăgite și admirate, în
general mai bine studiate decât alte grupe de insecte. Dispariția
pe plan local, regional sau național a unor specii de fluturi a
fost de mult semnalizată pe plan European și Internțional. Prin
această contribuție, în cunoașterea fluturilor de zi din colecția
muzeului, se aduc informații care să întregească cunoașterea și
evoluția faunei lepidopterologice.
Tabel cu speciile Fam. Nymphalidae, Pieridae,
Papilionidae (în ordine alfabetică), prezente în colecția
entomologică a Secției de Șt. Naturii a Muzeului Vrancei (cu
datele de identificare prezente, pe sertare entomologice).
Nr
.
crt
.
1.

Specia

Familia

Nr.
inv.

Data/
locul
colectării

Ju
d.

Zon
a
geo.

Aglais
urticae L.
Aglais
urticae L.
Aglais
urticae L.
Aglais
urticae L.
Aglais
urticae L.
Aglais
urticae L.
Apatura ilia
Den&Schiff
Apatura ilia
Den&Schiff
Araschnia
levana L.

Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e

1127
4
1127
6
9047

26.07.1974
Sighișoara
26.07.1974
Sighișoara
17.07.1966
Toancele
26.07.1974
Sighișoara
17.07.966
Toancele
8.09.1073
Sinaia
21.08.1969
Beiuș
31.07.1956
Hârlău
2.05.1954
Bârnova

H
G
H
G
B
N
H
G
B
N
PH

TR

10.

Araschnia
levana L.

Nymphalida
e

9027

11.

Argynnis
aglaja L.
Argynnis
aglaja L.
Argynnis
aglaja L.
Argynnis
euphrosyne
L.
Argynnis
euphrosyne
L.
Argynnis
euphrosyne
L.
Argynnis
niobe L.

Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e

5396

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

87

1127
5
9048
1127
7
9042
1220
8
9028

7578
7577
1193
6

Nymphalida
e

1193
7

Nymphalida
e

1193
8

Nymphalida
e

1343
6

TR

25.

26.

27.

28.

29.

TR
TR

30.

TR
MT

B
H
IS

MD

IS

MD

2.05.1954
Bârnova

IS

MD

11.07.1954
Bârnova
2.08.1971
V.Bistriței
2.07.1971
V. Bistriței
21.06.1964
Câmpulun
g
3.07.1960
Bârnova

IS

MD

B
N
B
N
SV

TR

MD

IS

MD

24.06.1969
Câmpulun
g
5.08.1995
Ch. Tișitei

24.

CR

31.

32.

33.

TR
34.

35.
SV

MD

V
N

MD

36.

11.07.1954
Bârnova
6.07.1956
Sighișoara
17.07.1965
Bârnova

IS

MD

M
S
IS

TR
MD

7053

6.08.1961
Bârnova

IS

MD

Nymphalida
e
Nymphalida
e

1256
8
1257
0

29.05,1976
Iași
1.07.1960
Pojorâta

IS

MD

SV

MD

Nymphalida
e

1257
0

1.07.1960
Pojorâta

SV

MD

Nymphalida
e

1257
6

24.06 1964
Câmpulun
g

SV

MD

Nymphalida
e

1258
4

18.07.1966
Crucea

CS

BT

Nymphalida
e

1257
7

24.07.1972
Crucea

CS

BT

Nymphalida
e

1258
6

22.07.1972
P. Largu

BZ

MT

Nymphalida
e

1258
0

4.08.1965
Giumalău

SV

MD

Nymphalida
e

1258
1

12.07.1965
Rarău

SV

MD

1258
2

28.07.1971
Dorna
Arin

SV

MD

Nymphaida
e

1258
5

24.07.1958
Rarău

SV

MD

Nymphalida
e

1257
9

31.07.1969
Toancele

B
N

TR

Nymphalida
e

1257
8

28.07.1971
Dorna
Arin

SV

MD

Nymphalida
e

1257
6

24.06 1964
Câmpulun
g

SV

MD

Nymphalida
e

1258
4

18.07.1966
Crucea

CS

BT

Nymphalida
e

8284
7052
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.

50.
51.

52.

53.

54.

55.
56.

(Brenthis
lathonia
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
lathonia
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
lathonia
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
lathonia
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
lathonia
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
lathonia
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
lathonia
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
lathonia
Schiff.)
Brenthis ino
Rott.
(Brenthis
lathonia
Schiff.)
Clossiana
selene L.
Clossiana
selene L.
Coenonymp
ha arcania
L.
Coenonymp
a arcania L.

Nymphalida
e

1257
7

24.07.1972
Crucea

CS

Nymphalida
e

1258
6

22.07.1972
P. Largu

BZ

BT

Nymphalida
e

1258
9

12.06.1953
Bârnova

IS

MD

58.

Inachis Io.
L.
Inachis Io.
L.
Inachis Io.
L.
Inachis Io.
L.
Inachis Io.
L.
Inachis Io.
L.
Inachis Io.
L.
Inachis Io.
l.
Issoria
lathonia L.
Issoria
lathonia L.
Issoria
lathonia L.

Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalda
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e

8489

30.07.1976
Suceava
20.07.1977
Ezăreni
20.07.1977
Ezăreni
20.07.1977
Ezăreni
13.08.1977
Iași
12.09.1973
Sinaia
25.07.1996
Gălăciuc
25.07.1996
Gălăciuc
2.08.1959
Iacobeni
3.07.196
Bârnova
29.09.1966

SV

MD

IS

MD

IS

MD

IS

MD

IS

MD

PH

MT

V
N
V
N
IS

MD

MD

IS

MD

-

-

Issoria
lathonia L.
Melanargia
galathea L.

Nymphalida
e
Nymphalida
e

1234
2
8301

12.06.1954
Huși
18.06.1967
Sighișoara

VS

MD

M
S

TR

Melitaea
aurelia Nick
Melitaea
aurelia
Nick.
Melitaea
cynthia
D&Sch.
Melitaea
cynthia
D&Sch.
Neptis
aceris Esp.

Nymphalida
e
Nymphalida
e

9026

BZ

MT

SV

MD

Nymphalida
e

1257
1

V
N

MD

Nymphalida
e

1257
2

13.07.1952
C. Lung
27.06.1953
Câmpulun
g
18.07.1950
M.
Odobești
23.07.1954
Tinca

B
H

CR

Nymphalida
e

9031

27.05.1951
Bârnova

IS

MD

60.
MT

61.
62.

Nymphalida
e

1258
0

4.08.1965
Giumalău

SV

Nymphalida
e

1258
1

12.07.1965
Rarău

SV

MD

63.
64.
65.

MD

66.
67.

Nymhphalid
ae

1258
2

28.07.1971
Dorna
Arin

SV

MD

68.

69.
Nymphaida
e

1258
5

24.07.1958
Rarău

SV

MD

Nymphalida
e

1257
9

31.07.1969
Toancele

B
N

TR

Nymphalida
e

1257
8

28.07.1971
Dorna
Arin

SV

MD

70.

71.
72.

73.

74.

8490
8491
8492
8488
1127
8
1343
2
1343
1
1193
5
1193
9
1234
1

9025

MD

SM

75.

TR

76.

Neptis
aceris Esp.

Nymphalida
e

9030

3.07.1960
Bârnova

IS

MD

77.

Neptis
rivularis Sc.
Neptis
rivularis Sc.
Nymphalis
antiopa L.

Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e

9032

21.06.1960
Chiril
3.08.1964
Rarău
22.04.1972
Iacobeni

SV

MD

SV

MD

IS

MD

Nymphalis
polychloros
L.
Pyrameis
cardui L.
Anthocaris
cardamines
L.
Anthocaris
cardamines
L.
Anthocaris
cardamines
L.
Anthocaris
cardamines
L.
Anthocaris
cardamines
L.

Nymphalida
e

7048

12.06.1953
Bârnova

IS

MD

Nymphalida
e
Pieridae

9038

1.07.1972
Crucea
12.07,1967
Sighișoara

SV

MD

M
S

TR

Pieridae

7075

8.05.1972
Adamache

IS

MD

Pieridae

1129
9

8.05.1973
Sighișoara

M
S

TR

Pieridae

1190
0

25.07.1970
Bârnova

IS

MD

Pieridae

7076

8/9. 05.
1972
Adamache

IS

MD

1194
0
1194
1
7493

25.07.1957
Bixad
12.08.1960
Toancele
24.07.1972
Crucea

S
M
B
N
SV

MD

Nymphalida
e

7491

26.06.1956
Huși

VS

MD

Coenonymp
ha arcania
L.
Coenonymp
a arcania L.

Nymphalida
e

7490

12.07.1957
V. Buzău

BZ

MT

Nymphalida
e

7489

2.07.1952
Bârnova

IS

MD

Coenonymp
ha arcania
L.
Coenonymp
a arcania
var. satyrion
Coenonymp
ha
pamphilus
Coenonymp
ha
pamphilus
Euphydryas
maturna L.

Nymphalida
e

7492

17.07.1957
V. Buzău

BZ

MT

Nymphalida
e

1257
3

8.07.1973
Potoci

N
T

MD

Nymphalida
e

7485

16.06.1970
Vânători

V
N

MD

Nymphalida
e

7488

18.05.1962
V. David

IS

MD

Nymphalida
e

1258
8

12.06.1956
Huși

VS

MD

Nymphalida
e

1258
7

14.06.1956
Huși

VS

MD

88

Euphydryas
maturna L.

59.

Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e

Euphydryas
maturna L.

57.

78.
79.
80.

81.
82.

83.

84.

85.

86.

9034
6969

1129
8
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.

99.

10
0.
10
1.
10
2.
10
3.
10
4.
10
5.
10
6.
10
7.
10
8.
10
9.
11
0.
11
1.
11
2.
11
3.

Anthocaris
cardamines
L.
Colias
croceus
Four.
(Colia
sedusa Fab.)
Colias
croceus
Four.
(Colia
sedusa Fab.
)
Colias
croceus
Four.
Colias
croceus
Four.
Colias
croceus
Four.
Colia sedusa
Fab.
Colias erate
Esper
Colias erate
Esper.
Colias hyale
L.
Colias hyale
L.
Colias hyale
L.

Pieridae

7077

Pieridae

7049

IS

MD

11
4.

IS

MD

11
5.
11
6.

Pieridae

7050

19.09.1966
Plavișevița

M
H

BT
11
7.
11
8.

Pieridae

Pieridae

Pieridae

Pieridae

1210
0

13.08.1955
Surduc

SJ

7049

2.10.1949
Breazu

IS

19.09.1966
Plavișevița

M
H

BT

1955
Bârnova
22.06.1976
Iași
3.09.1974
Sighișoara
20.08.1969
Beiuș
21.07.1958
V. David
2.09.1966
Vata de
Jos
12.08.1969
Dealu
Tâmpa
7.06.1953
Sighișoara
20.06.1975
Iași
20.07.1977
Ezăreni
20.07.1977
Ezăreni
27.07.1972
P. Largu
20.08.1969
Beiuș
21.07.1958
V. David
16.09.1974
Sighișoara

IS

MD

IS

MD

M
S
B
H
IS

TR

7050

Pieridae

1210
1
1208
7
1128
8
7068

Pieridae

7060

Pieridae

7067

Colias hyale
L.

Pieridae

1128
9

Colias hyale
L.
Colias hyale
L.
Colias hyale
L.
Colias hyale
L.
Colias hyale
L.
Colias hyale
L.
Colias hyale
L.
Gonepteryx
rhamni
Virty.
Gonepteryx
rhamni
Virty.
Gonepteryx
rhamni
Virty.
Gonepteryx
rhamni
Virty.
Gonepteryx
rhamni
Virty.
Gonepteryx
rhamni
Vrty.
Gonepteryx
rhamni
Virty.

Pieridae

89

8/9.05.
1972
Adamache
2.10.1949
Breazu

Pieridae
Pieridae

Pieridae

1129
0
1230
2
8478

Pieridae

8477

Pieridae

7070

Pieridae

7068

Pieridae

7060

Pieridae

1129
1

Pieridae

7074

Pieridae

Pieridae

CR
11
9.
MD
12
0.
12
1.
12
2.
12
3.

CR
MD

H
D

TR

B
V

TR

M
S
IS

TR
MD

IS

MD

IS

MD

BZ

MT

B
H
IS

CR

12
4.
12
5.

Gonepteryx
rhamni
Virty.
Gonepteryx
rhamni
Virty.
Gonepteryx
rhamni
Virty.
Gonepteryx
rhamni
Virty.
Leptidea
duponcheli
St.
Iphiclides
podalirius
Obe.
Iphiclides
podalirius
Obe.
Iphiclides
podalirius
Obe.
Iphiclides
podalirius
Obe.
Iphiclides
podalirius
Obe.
Iphiclides
podalirius
Obe.
Iphiclides
podalirius
Obe.

Pieridae

1128
7

20.07.1973
Sighișoara

H
G

TR

Pieridae

7471

5.05.1954
Iași

IS

MD

Pieridae

1129
1

16.09.1974
Sighișoara

H
G

TR

Pieridae

7072

10.07.1972
V. Bistriței

B
N

TR

Pieridae

1208
9

10.08.1955
V. Bistrțtei

N
T

MD

Papilionidae

6966

20.04.1973
Iași

IS

MD

Papilionidae

6967

24.04.1972
V. Lupului

IS

MD

Papilionidae

1130
7

4.08.1970
Sighișoara

H
G

TR

Papilionidae

9057

7.07.1972
Galați

G
L

MD

Papilionidae

8481

20.07.1977
Ezăreni

IS

MD

Papilionidae

6968

21.05.1972

-

-

Papilionidae

1130
6

17.08.1970
Sighișoara

H
G

TR

12
6.

Papilio
machaon L.

Papilioni
dae

1232
0

11.06.1973
Iași

IS

MD

12
7.

Parnassius
apollo L.

Papilionidae

6171

24.07.1967
Rarău

SV

MD

12
8.

Parnassius
apollo L.

Papilionid
ae

8973

20.07.1963
Rarău

SV

MD

12
9.

Parnassius
apollo L.

Papilionid
ae

6173

24.07.1967
Rarău

SV

MD

13
0.

Parnassius
apollo L.

Papilionidae

6174

24.07.1967
Rarău

SV

MD

MD
Parnassius
apollo L.

Papilionid
ae

12.08.1961
Bolătău

B
C

MD

TR

13
1.

8972

H
G

25.07.1972
V. Bistriței

B
N

TR

13
2.

Parnassius
apollo L.

Papilionidae

8975

21.05.1972
Iași

IS

MD

7073

25.07.1972
V. Bistriței

B
N

TR

8971

Papilionidae

8974

MD

16.07.1972
Sighișoara

H
G

TR

12.08.1961
Bolătău
20.07.1963
Rarău

B
C
SV

1129
2

Parnassius
apollo L.
Parnassius
apollo L.

Papilionidae

Pieridae

13
3.
13
4.

MD

DJ

OT

24.07.1967
Rarău

SV

Pieridae

7071

26.06.1950
Căciulăteșt
i
25.07.1972
V. Bistriței

Parnassius
apollo L.

6172

7470

B
N

TR

6170

Papilionidae

6137

7472

20.06.1974
V. Lupului

IS

MD

Parnassius
apollo L.
Parnassius
mnemosyne
L.

Papilionidae

Pieridae

1
3
5
.
13
6.
13
7.

Papilionidae

Pieridae

24.07.1967
Rarău
20.05.1952
Bârnova

S MD
V
I MD
S

Lohanul nr. 54, aprilie, 2021

MD

biologie
13
8.
13
9.
14
0.
14
1.
14
2.
14
3.
14
4.
14
5.

Parnassius
mnemosyne
L.
Parnassius
mnemosyne
L.
Parnassius
mnemosyne
L.
Parnassius
mnemosyne
L.
Parnassius
mnemosyne
L.
Parnassius
mnemosyne
L.
Zerynthia
polyxena
D&Sch.
Zerynthia
polyxena
D&Sch.

Papilionidae

8977

21.05.1972
Iași

I
S

MD

Papilionidae

8978

28.05.1972
Iași

I
S

MD

Papilionidae

8978

21.05.1972
Iași

I
S

MD

Papilionidae

6135

20.05.1952
Bârnova

I
S

MD

Papilionidae

1130
4

8.05.1974
Sighișoara

H
G

TR

Papilionidae

6136

20.05.1952
Bârnova

I
S

MD

Brenthys pales Schiff

Neptis acer Esp.

Papilionidae

8979

21.05.1972
V. David

I
S

MD

Papilionidae

1230
4

20.06.1976
Iași

I
S

MD

Imagini din colecția de fluturi
diurni

Melanargia galathea L.

Vanessa antiopa L.

Prin prezentarea listei de specii cu toate datele de
identificare, am urmărit distribuția speciilor în cele 8 provincii
istorice ale țării.
Din această analiză sumară reiese că cele mai multe
specii aparțin familiilor: Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae.
Ca repartiție pe regiuni, cele mai multe sunt colectate
în Moldova, Transilvania, Muntenia.
Dintre specii mai numeroase prezente în colecția de
fluturi: Brenthis ino Rott., Inachis io L., Anthocaris cardamines
L., Colias hyale L., Gonepteryx rhamni Virty., Iphiclides
podalirius Obe., Coenonympha arcaniaL.

Gonepteryx rhamni Vyrti.

Parnassius apollo L.

Papilio podalirius L.

Vanessa io L.

De menționat că aceasta este o primă analiză a
fluturilor de zi din colectia muzeului, vor urma completări în
următoarele articole, până la finalizare și elaborarea catalogului
de fluturi de zi.
Abrevieri utilizate în text:
BT - Banat
CR - Crișana
TR - Transilvania
MM - Maramureș
SM - Satu-Mare
OT - Oltenia
MT - Muntenia
MD - Moldova
DB - Dobrogea
Semnalări: 1850- 1900 I
1901-1980 II
1981-2000 III
2001-2010 IV
2011-2020 V
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biologie
This paper to present a part of species list of day
butterflies of lepidopteran collection of natural sciences section,
Vrancea Museum.
This list includes identification data of day butterflies
and Romanian geographical regions.
This collection includes over 300 specimens from day
butterflies.
This article wants to complete a knowledge of day
butterflies fauna from Romania.

Viața unei albine

După ce matca depune un ou într-oo alveolă, durează
21 de zile ca să se nască albina. În aceste 21 de zile albina
are trei stadii de dezvoltare : ou , larvă şi nimfă.

D

- INGINERIŢELE – s-aa observat că la construirea fagurilor noi
sunt câteva albine care fac “măsurători “ şi supraveghează
zidăriţele în munca lor . Ele sunt albinele care ştiu cum trebuie
facută temelia pe care se reazămă celulele.
CERCETAŞELE – albine care în permanenţă cercetează zona
şi caută cules. În cazul în caree descoperă ceva, la întoarcerea în
stup execută un “dans” mobilizator cu care sunt capabile să
informeze culegătoarele cu exactitate despre cele descoperite.
SACAGIŢELE – sau cărătoarele de apă. Stupul are nevoie de
apă, această apă fiind folosită la prep
prepararea hranei sau la
asigurarea microclimatului în stup.
CULEGĂTOARELE DE POLEN – culeg polen pe care îl
depozitează ( în două coşuleţe aflate pe ultima pereche de
picioruşe) în timpul transportului la stup .

e-aa lungul vieţii, albina munceşte încontinuu, în
funcţie de vârstă.. În primele 20 de zile, albina
lucrătoare execută tot felul de lucrări în stup, iar în
ultimile 15-20
20 de zile ale vieţii devine albină culegătoare. Chiar
în ultimele zile de viaţă, albina de regulă rămâne în stup, ea
muncind în continuare, până la ultima răsuflare.

CULEGĂTOARELE DE NECTAR – acestea adună nectarul
preţios care va fi transformat, în stup, în miere.

Enumerarea principalelor activităţi pe care le are albina în
cursul vieţii :

CHIMISTELE - ele prepară păstura
ra (enzime+miere+polen )
necesară creşterii puietului.

DOICILE – prima etapă din viaţa albinei, în care se ocupă de
îngrijirea puietului. Rolul lor este să încălzească puietul, să
supravegheze dezvoltarea şi să hrănească larvele.
rvele. Din acest tip
de albine se desprinde un grup de câteva zeci de albine care
sunt ...

MAGAZIONERELE – stau în stup şi se ocupă de aşezarea
mierii în funcţie de calitatea şi tipul ei. Nectarul adus în stup
înainte de a deveni miere este mutat de câteva ori şi prelucrat în
guşa albinei. Magazionerele se ocupă de organizarea acestei
munci.

- CURTENCELE – grupul acesta de albine formează suita
regală care însoţeşte regina pretutindeni, rolul principal fiind de
a hrăni regina, dar asigură şi paza ei

Viktor Schauberger – Să în
înțelegem și să
copiem Natura

CURĂŢITOARELE – asigură curăţenia în stup, adună toate
resturile şi impurităţile şi le scot afară.

„Viktor Schauberger – Să înțelegem
în
și să copiem
Natura” este un documentar excelent despre apă, natură și
oameni. O viziune total opusă curentului
ntului științific oficial.

STRĂJERELE - sunt albinele care asigură paza stupului. Ele
păzesc intrarea în stup, verifică fiecare albină care intră şi nu
lasă niciun străin să treacă. Dacă descoperă un intrus, dau
imediat alarma.

CULEGĂTOARELE DE PROPOLIS – sunt albinele care aduc
în stup propolisul. Propolisul este transportat în coşuleţe, iar
descărcarea coşuletelor se face cu ajutorul pintenilor.

U

n om care se naște
ște o dată la 100 de ani ne arată cât
de ignoranți
ți suntem în fața măreției și diversității
naturii și cât rău facem naturii și nouă înșine prin
acțiunile
țiunile noastre nechibzuite, în special prin defrișări.

VENTILATOARELE - sunt cele care, cu ajutorul aripilor,
formează curenţi de aer, asigurând microclimatul perfect pentru
dezvoltarea familiei de albine.
CERESELE - ele sunt albinele tinere care au glandele cerifere
dezvoltate
zvoltate la maxim şi produc ceara necesară la construcţia
fagurilor; din acest grup se desprind ....
- ZIDĂRIŢELE – albine care din solzişorii de ceară produşi de
cerese, construiesc fagurii.
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Viktor Schauberger, magicianul apei, creatorul unei altfel
de ştiinţe, inventatorul motorului cu implozie

convenţională nu le ia nici pe departe în calcul, cum ar fi apa
vie, apa moartă şi viaţa.

Despre oameni uluitori precum metafizicianul Viktor
Schauberger – inventatorul ridiculizat, răpit de nazişti, apoi
ademenit de americani – se vorbeşte foarte puţin. Pesemne din
cauza limitărilor ştiinţei moderne. Schauberger este cel care a
intuit existenţa unei altfel de ştiinţe şi a multor dispozitive,
fiind şi cel care a descoperit motorul cu implozie.

Schauberger vorbeşte despre un circuit al naturii perturbat:
„Omul, care reprezintă doar o scânteie, un microorganism în
marea viaţă a naturii, a dezvoltat sub impulsul succeselor
aparente şi de scurtă durată o astfel de activitate care începe
să deranjeze marea viaţă ca ansamblu şi care pare să-i
pregătească producţiei calitative a macroorganismului nostru
numit Pământ un sfârşit.”

Un cer brăzdat de vehicule silenţioase mişcându-se cu viteze
ameţitoare, ape cristaline, plante crescând armonios fără urmă
de chimicale folosind doar unelte de o anumită geometrie,
obiecte transportate doar prin forţa apei. Sunt doar imagini
dintr-un tablou al unei alte căi, imaginate de un om mai
înţelept, alături de tehnologii vii, în mijlocul unei naturi lucrând
în toată splendoarea ei.
A existat un austriac care a ştiut să o asculte, care a înţeles că
natura are o înţelepciune superioară şi ale cărui geniale invenţii
pot fi considerate o cale de dezvoltare pe o astfel de linie. Este
vorba de Viktor Schauberger, născut în 1885 în Holzschlag,
Austria Superioară. Despre aspiraţiile sale timpurii, Viktor
spune: „Încă din anii cei mai fragezi ai copilăriei, dorinţa mea
era să devin pădurar, la fel cum a fost bunicul, străbunicul şi
tatăl meu.”
Nu a urmat instruirea academică modernă. Între anii 1920 1924 a fost supraveghetor pe domeniul de vânătoare al prinţului
Adolf Schaumburg-Lippe, timp în care a avut ocazia să observe
cum funcţionează natura şi cum apar creşterea, mişcarea şi
viaţa.
Lui Schauberger îi devenise foarte clar că tehnologia dezvoltată
de om mergea împotriva cursului naturii şi de aceea la un
moment dat s-a întrebat: „O astfel de tehnologie, care duce la
deranjamente atât de grave în natură şi care funcţionează cu
efecte atât de nocive, nu este ea oare una falsă?”.

Citând din aceeaşi lucrare: „Această lege care guvernează în
natură, unică din punct de vedere al uniformităţii şi mărimii,
care se arată în fiecare creatură vie şi în fiecare organism, este
Legea Circuitului Perpetuu, legat în fiecare organism de o
anumită perioadă şi de o anumită viteză. Dacă acest circuit ...
printr-o oarecare forţă este accelerat, încetinit sau chiar oprit
din tempo-ul său, atunci el nu mai poate servi scopului său
legic, căruia îi este supus împreună cu tot ceea ce este creat în
natură. Organismul astfel afectat rămâne în urmă, iese din
direcţia marelui curent, iar toate organismele care sunt
înlănţuite de el prin menţinere şi distrugere vor muri, iar în
cele din urmă va fi distrusă chiar şi acea mână care a
intervenit fără sens şi căreia i se datorează deranjamentul.
Ceea ce produce acest efect este raţiunea noastră şi tehnica
fără suflet creată de aceasta, dar şi cultura noastră tehnică
lipsită de legi, care bulversează sensurile şi care reprezintă, de
asemenea, cauza perturbării circuitului apei şi al «sângelui»
pământului.
Dacă tot ceea ce a fost creat de această civilizaţie anorganică
se îndreaptă spre pieire în tempo-ul dezvoltării sale, atunci
acest declin nu este doar o criză trecătoare, ci prăbuşirea
naturală a unui edificiu cultural construit pe înălţimi
ameţitoare dar fără fundament. Iar cu această ocazie sunt trase
în jos şi elementele culturii autentice.”

O parte din idei le-a expus în cartea sa Munca noastră lipsită
de sens. Această lucrare nu se citeşte uşor şi nu poate fi
înţeleasă uşor. Ideile de aici aduc oarecum cu filozofia
misticilor, iar o primă impresie este aceea că ne aflăm în faţa
unei alte ştiinţe, diferită de cea pe care o cunoaştem la ora
actuală. Sunt prezente altfel de elemente, pe care ştiinţa
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În universul lui Schauberger, apa este elementul central. A
denumit-o „sângele pământului”. El a descoperit un principiu:
există un tip de mişcare ce susţine viaţa şi care se exprimă în
formele de curgere ale apei, în vârtejurile, valurile şi
sinusoidele ei. Aceasta este o mişcare în linie cu natura. La
polul opus există un alt tip de mişcare ce slăbeşte viaţa. Se
regăseşte în motoarele cu ardere internă, turbine, elice etc.
Acestea produc mişcări contrare naturii.

cărbunele este un alt element vital al Pământului, care este
necesar să rămână acolo unde este.)

Cât despre natura apei, Schauberger o descrie în continuare
astfel: „Purtătorul circuitului care menţine întreaga viaţă este
apa. În fiecare strop de apă locuieşte o divinitate, căreia îi
slujim noi toţi, acolo locuieşte viaţa, sufletul «primei»
substanţe, anume apa. Transformările ei şi malurile sunt
capilarele ce ne conduc şi în care îşi desfăşoară ea circuitul.
Fiecare curs de apă, care constă în voinţă şi rezistenţă,
înseamnă muncă constructivă şi el ne avertizează să avem grijă
de vasele de sânge, primele şi cele mai importante forme
anatomice în care pulsează acel produs al unei puteri bipolare,
anume viaţa.

Religia Chinei interzicea pătrunderea în pământ. Schauberger
vedea viaţa lungă a culturii chineze în faptul că aceştia nu se
atinseseră până la acea dată de sfera cărbunelui.

Fiecare puls este o arteră a acestei vieţi care îşi construieşte
cursurile şi podurile, pentru a distribui în mod raţional viaţa
care se naşte în Pământ şi pentru a o duce spre înălţimi, acolo
unde ea poate deveni luminoasă, frumoasă şi liberă. Noi,
oamenii, cei care ne aflăm pe cea mai înaltă treaptă a acestui
edificiu, şi care depăşind totul, suntem binecuvântaţi cu
înţelegere şi raţiune, facem cel mai prostesc fapt imaginabil,
dându-ne permanent silinţa să regularizăm aceste cursuri de
apă începând dinspre mal, deci să le influenţăm mecanic, în loc
să luăm în considerare apa ca pe o fiinţă.”

„La fel cum sângele curăţă trupul şi îl hrăneşte, apa poartă
forţa vitală a Pământului. Apa care intră în pământ este supusă
aici unui proces de purificare, iar izvoarele, o ştim cu toţii,
poartă cea mai sănătoasă apă. Cu fiecare piatră pe care o
întâlneşte, apa generează turbulenţe. Curbele pe care le
parcurge împreună cu umbra pe care i-o oferă vegetaţia, toţi
aceşti factori îi îmbunătăţesc calitatea. La temperatura de
40ºC, apa se mişcă cel mai repede şi manifestă puterea
portantă maximă. În mod natural, ea aduce la mal resturile şi
materia uzată, care intră într-un nou circuit al descompunerii.”

O întrebare pe care Schauberger şi-a pus-o mereu era de ce
izvoarele pornesc de pe munte? Conform teoriei gravitaţiei, apa
ar fi normal să pornească dintr-un punct aflat mult mai jos,
unde se creează o acumulare. L-a fascinat de asemenea
fenomenul păstrăvului care rămâne nemişcat în curentul
puternic al pârâului de munte, iar hrana pur şi simplu îi ajunge
în gură fără efort. A observat că dacă îl sperii, păstrăvul
porneşte cu viteză mare, dar în sensul contrar curentului. S-a
întrebat ce forţă îl propulsează de fapt.

Firul roşu care traversează întreaga operă a lui Viktor
Schauberger – un magician al apei, o legendă a apei, fie că este
vorba de teoriile sau de invenţiile sale, este respectul faţă de
natură, faţă de om şi faţă de creaţie.
Invenţii, realizări
Pe lângă consideraţiile sale metafizice profunde, Schauberger a
imaginat mereu dispozitive dintre cele mai variate, care lucrau
toate în linie cu mişcările naturii.

Metafizicianul a postulat existenţa unei forţe contrare
gravitaţiei, anume levitaţia. Mai mult, a recunoscut existenţa
acestei forţe pretutindeni: la apă, plante, oameni, animale. Ea
permite apei să urce şi să întreţină viaţa. Viktor vedea levitaţia
ca pe o forţă în formă de spirală, o forţă de absorbţie. Iar forţa
opusă, cea care slăbeşte viaţa, este o forţă de inerţie, una în
linie dreaptă, dar pe de altă parte, această forţă ajută la
descompunerea materiei moarte.
„În natură, apa curge de-a lungul unor forme şerpuite,
sinuoase. Astfel de traiectorii sunt cele corecte, ele permiţând
apei să se încarce cu energie şi să se împrospăteze. Dacă este
constrânsă să curgă în linii drepte, atunci ea îşi pierde forţa
portantă, iar în cele din urmă devine apă moartă.”
Schauberger considera Pământul ca pe o fiinţă, apa fiind
sângele lui. (Ca o paranteză, în metafizica lui Schauberger,
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Biotehnica dezvoltată de Schauberger merge în sens contrar
tehnologiei actuale: în loc de gaze poluante, ea produce apă
pură şi aer proaspăt, în loc să ardă combustibili super-calorici
cum ar fi petrolul, lemnul sau cărbunele, ea produce substanţe
organice care împrospătează mediul şi îmbunătăţesc calitatea
vegetaţiei.
Mişcarea tot mai accelerată de rezistenţă din partea mediului
este înlocuită de un proces de creştere. După părerea lui
Schauberger, „culturile preistorice ştiau să producă recolte
fabuloase cu eforturi minime, să construiască piramide şi
temple uriaşe şi să dea naştere la stări paradisiace. Dar din
păcate acea ştiinţă s-a pierdut.”
Cu ceea ce a înţeles despre mişcarea apei, Schauberger a
conceput în tinereţe o instalaţie de transport a buştenilor, un
topogan care cobora din vârful muntelui. În mod normal astfel
de topogane ar fi construite în linie dreaptă, din motive
economice. Dar Schauberger a dispus aceste jgheaburi paralel
cu albia pârâurilor de munte. Contrar opiniei specialiştilor, care
spuneau că aşa ceva nu poate funcţiona, punerea în practică a
demonstrat pe deplin că Schauberger avea dreptate.
Topoganele aveau secţiunea sub formă de ou, erau dispuse în
forme sinusoidale şi din loc în loc erau prevăzute cu
„aripioare”, care menţineau turbioanele. În plus, la fiecare
câteva sute de metri era adăugată apă rece şi proaspătă. Toate
acestea au avut ca efect naşterea unui vârtej chiar în mijlocul
topoganului, o forţă de absorbţie care „aspira” buştenii,
menţinându-i pe mijlocul jgheabului şi în acelaşi timp
trăgându-i în jos. Astfel, buştenii nu atingeau pereţii jgheabului
şi în plus erau transportaţi cu o viteză foarte mare. Mai
interesant este faptul că astfel puteau fi transportaţi chiar şi
buştenii a căror greutate o depăşea pe cea a apei.

Schauberger a observat că principiul binecunoscut al
motoarelor bazate pe explozie nu este potrivit cerinţelor naturii.
Explozia din camerele de ardere a motoarelor, a cărei forţă este
folosită pentru a pune în mişcare vehiculul, generează căldură,
care se transmite în mediu, rezultatul fiind încălzirea acestuia,
cu binecunoscutele efecte dăunătoare. Motorul bazat pe
implozie face în aşa fel încât vehiculul se deplasează fiind
absorbit de mediu. În plus, el răceşte mediul.
Un dispozitiv interesant creat de marele inventator este o
conductă cu o anumită geometrie, în interiorul căreia sunt
create două curgeri distincte: una de natură centrifugă orientată
spre pereţii tubului, iar alta de natură centripetă concentrată pe
mijlocul tubului. Carbonul se adună către pereţi, urmând
mişcarea centrifugă, pe când oxigenul se concentrează pe
mijloc, urmând mişcarea centripetă, care va fi deosebit de
intensă, odată cu creşterea densităţii sale şi scăderea
temperaturii. Apare o interacţiune între cei doi curenţi, cu
modificări în structura substanţelor implicate în acest proces.
Rezultatul final este un vortex foarte puternic, care absoarbe
sau, cu alte cuvinte, trage în sus întregul dispozitiv. Drept
urmare acesta se va ridica, absorbit de o forţă foarte puternică.
Astfel lucrează principiul imploziei. În partea de jos a tubului
se obţine o masă de materie răcită, curată, nedăunătoare pentru
mediu.

Din nefericire, Hitler a aflat de Schauberger. În 1934 a avut loc
o întâlnire între cei doi, dar Schauberger a refuzat categoric
colaborarea cu cel de-al Treilea Reich. În această perioadă el
lucra la motorul cu implozie, numit repulsor, iar obiectul
zburător construit pe aceste baze purta numele de repulsină.

Schauberger vorbeşte despre două principii opuse existente în
natură: principiul presiunii asociat cu explozia şi principiul
destinderii, asociat imploziei. Presiunea duce la distrugere,
explozie, disoluţie, pe când implozia are efecte opuse:
contracţie, construcţie, favorizând dezvoltarea vieţii. Implozia
creşte densitatea, structurează şi în acelaşi timp răceşte mediul.
În baza unor astfel de consideraţii, el concepe modelul
motorului cu implozie.

Este arestat de nazişti şi sub ameninţare cu moartea este forţat
să lucreze la acest proiect pentru armata germană. În ce măsură
a finalizat lucrarea nu se ştie prea clar. Singurele mărturii sunt
de la piloţii americani, care au văzut pe cerul Germaniei astfel
de obiecte de zbor neconvenţionale. În acea perioadă a lucrat de
asemenea la un alt proiect, anume la submarinul biologic,
despre care însă nu s-a vorbit prea mult.
La sfârşitul războiului, o mare parte din patentele sale au căzut
în mâinile americanilor şi ale ruşilor care erau bineînţeles foarte
interesaţi de aceste proiecte.
În perioada următoare, Viktor s-a ocupat de dezvoltarea unor
unelte din cupru pentru agricultură. Observase că uneltele din
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fier au efecte nocive asupra culturilor şi că înlocuirea lor cu
unele din cupru ar fi foarte benefică. Este vorba de cantităţile
minuscule din cele două elemente, pe care le lasă cele două
tipuri diferite de unelte la prelucrarea pământului, dar care au
efecte diametral opuse. A conceput de asemenea diferite tipuri
de unelte agricole din cupru, cuu anumite geometrii.

timpul în care şoarecii găseau hrana,
na, trecând printr
printr-un labirint.
Rezultatele au fost surprinzătoare la noile generaţii, la care
timpul mediu în care aceştia ajungeau la hrană devenea tot mai
mic. S-a observat că generaţia a 20--a de şoareci ajungea la
hrană de zece ori mai repede decât prima
pri
generaţie. Era ca şi
cum învăţătura adulţilor/înaintaşilor, se transmitea la copii.

În ultimii ani ai vieţii a fost invitat să lucreze în Statele Unite în
proiectul repulsinei. Dar acolo a constatat că munca sa era
orientată în scopuri contrare conştiinţei sale. A primit dreptul
de a părăsi ţara de peste ocean doar cu condiţia de a ceda tot
ceea ce lucrase şi de a nu mai lucra niciodată în domeniul
imploziei.

McDougall ştia că genetic nu se poate transmite învăţătură,
decât poate cel mult anumite instincte. De aceea, rezultatele
sale au fost tratate cu mult scepticism. Pentru a-l contra pe
McDougall, o echipă de oameni de ştiinţă din Edimburgh a
refăcut experimentul, folosind exact acelaşi model de labirint
ca şi McDougall. Rezultatele lor au fost şi mai uluitoare: prima
generaţie de şoareci a parcurs labirintul aproximativ în acelaşi
timp ca generaţia a 20-aa a lui McDougall iar unii dintre şoricei
au găsit drumul aproape imediat, mergând direct la ţintă.

S-aa întors în cele din urmă în Austria, unde nu a mai trăit decât
cinci zile. Repeta mereu: „Mi-au
au luat totul. Nu mă mai am nici
măcar pe mine însumi!”.
Schauberger
er a plecat demult dintre noi, iar ideile şi inovaţiile
sale au rămas pe undeva, acoperite de praful uitării. Firul roşu
care traversează întreaga operă a lui Viktor Schauberger – un
magician al apei, o legendă a apei, fie că este vorba de teoriile
sau de invenţiile sale, este respectul faţă de natură, faţă de om
şi faţă de Creaţie.
Asemenea multor altor oameni iluştri, care au îndrăznit să
spargă şabloanele gândirii convenţionale şi care au demonstrat
că există un alt fel de ştiinţă, una bazată pe moralita
moralitate,
Schauberger a întâlnit nu numai urechi surde şi oameni care llau ridiculizat sau folosit. S-aa confruntat cu monştri văzuţi şi
nevăzuţi şi cu tot felul de persecuţii. Toate acestea, însă, nu ll-au
îngenunchiat, pentru că Schauberger aparţinea de fapt
viitorului.
Cei care doresc să aprofundeze studiul despre via
viața, opera și
invențiile
țiile acestui inventator genial, există cărți traduse în limba
română precum: Vrăjitorul Apei, Natura ca profesor
profesor, Pământul
Fertil, Inteligenţa şi dinamica energiei.

Teoria morfogenetică
genetică şi egregorii
Biologul şi biochimistul Rupert Sheldrake, cel care a
descoperit teoria morfogenetică, a fost uimit de anumite
fenomene din lumea fiinţelor vii, care nu puteau fi explicate
cu niciun chip.

C

âteva experimente celebre
fundamentarea acestei teorii.

Primele două
morfogenetică.

experimente

care

au

au

condus

dus

la

către

teoria

În primul experiment, realizat în 1920, profesorul William
McDougall de la Harvard testa inteligența
ța şoarecilor. El măsura

95

În acest caz explicaţiile genetice, la fel şi alte explicaţii bazate
pe urme de miros, feromoni etc. se eliminau din start. Cu toate
acestea, experiența
ța şoarecilor de la Harvard a trecut oceanul,
ajungând la şoarecii din Anglia, fără să existe nicio explicaţie
fizică pentru aceasta.
Un al doilea experiment a avut loc în 1952 pe insula Koshima,
unde o specie de maimuţe (Macaca
Macaca F
Fuscata) a fost observată
timp de 30 de ani. La un moment dat cercetătorii au început să
ofere maimuţelor fructe dulci, aruncate în nisip, fructe ce le
plăceau foarte mult maimuţelor, dar erau nevoite să le mănânce
acoperite cu nisip, ceea ce era neplăcut.
La un moment dat, o femelă de 18 luni, numită Imo, a
descoperit că putea rezolva problema spălând fructele într-o
într
apă din apropiere. Imo a arătat aceasta mamei ei. Totodată
colegii ei de joacă au învăţat aceasta şi şi
şi-au învăţat şi familiile
cum să facă. Oamenii de ştiinţă au asistat la felul în care din ce
în ce mai multe maimuţe au învăţat cum să spele fructele în apă.
Între 1952 şi 1958, toate maimuţele tinere din colonie au
învăţat spălatul fructelor. Doar unele dintre maimuţele adulte,
care au imitat copiii, au aplicat şi ele această practică; celelalte
maimuţe adulte au continuat să mănânce fructele pline de nisip.
Apoi s-aa petrecut ceva uimitor: de la un anumit număr de
maimuţe care îşi spălau fructele, brusc fenomenul a luat o
amploare explozivă. Dacă
că dimineaţa doar o parte din maimuţe
foloseau această cunoaştere, seara aproape toate maimuţele
deja spălau fructele. De asemenea, alte colonii de maimuţe, din
alte insule, precum şi maimuţe de pe continent, au început
aproape imediat să-şi spele fructele.
Nici în acest caz nu a putut fi găsită o explicaţie convenţională
cum cunoaşterea s-aa răspândit aşa de repede, trecând apa, fără
să fi existat contacte directe între diversele colonii.
Analizând aceste cazuri, Rupert Sheldrake a presupus că ar
exista nişte câmpuri de tipul „câmp
câmp formator
formator” sau „câmp
generator”, „câmpuri morfice”,
”, care aveau rolul de a menţine
cunoaşterea oricăror fenomene, nu doar din lumea vie, ci şi în
cea minerală sau chiar cuantică.
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El a postulat că aceste câmpuri înregistrau într-un anumit fel
toate informaţiile despre diverse evenimente, iar apoi exercitau
o influenţă formatoare asupra tuturor fiinţelor sau obiectelor
similare cu cele care au generat evenimentele respective, astfel
încât noile evenimente să se încadreze oarecum în noul tipar.
Aşa s-a născut teoria morfogenetică.
Se pot asemăna aceste câmpuri morfice cu un fel de matriţe în
care este turnat metalul topit pentru a lua forma respectivă. O
comparaţie şi mai bună este cu pământul peste care plouă.
Iniţial acesta este perfect plan, dar apoi apa începe să sape mici
şanţuri prin care se poate scurge mai repede. Gradat aceste
şanţuri se adâncesc şi din ce în ce mai multă apă curge pe acolo.
În comparaţia noastră, şanţurile sunt noile câmpuri morfice
create, care crează obişnuinţa ca acţiunile să se deruleze
predominant într-un anumit fel şi nu în altul. În linii mari,
teoria morfogenetică explică mult mai aprofundat şi extinde
ceea ce noi numim „obişnuinţă”.
Din momentul postulării ei, teoria morfogenetică s-a dovedit
imediat un instrument excepţional. Deja puteau fi explicate o
serie întreagă de fenomene, din cele mai diverse domenii. De
exemplu, în psihologie aplicabilitatea a fost imediată, şi de fapt
teoria morfogenetică s-a potrivit perfect cu alte descoperiri din
acest domeniu, cum ar fi teoria subconştientului colectiv a lui
C.G. Jung.
Cine este doctorul Rupert Sheldrake?
Doctorul Rupert Sheldrake (născut în 28 iunie 1942), cel care a
fondat teoria morfogenetică, este biolog şi autor a peste 80 de
lucrări ştiinţifice şi 10 cărţi.
Fost cercetător al Societăţii Regale, a studiat ştiinţele naturale
la Universitatea Cambridge, unde a primit două premii de
excelenţă şi Premiul pentru Botanică al Universităţii. Apoi a
studiat filosofia şi istoria ştiinţelor la Harvard, înainte de a se
reîntoarce la Cambridge, unde a luat doctoratul în biochimie. A
fost director al departamentului de Studii în biochimie şi
biologie celulară la Clare College, Cambridge.

Dr. Rupert Sheldrake
Cât timp a fost la Cambridge, împreună cu Philip Rubery a
descoperit mecanismul de transport polar al auxinei, proces
prin care hormonul plantelor numit auxină este transportat de la
muguri spre rădăcină.
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Din 1968 în 1969, stabilit în Departamentul de botanică al
Universităţii din Malaya, Kuala Lumpur, a studiat plantele
tropicale.
Din 1974 în 1985 a fost şeful departamentului de fiziologia
plantelor şi fiziolog consultant pentru Institutul Internaţional de
cercetare a recoltelor pentru climatul tropical semi-arid
(ICRISAT) din Hyderabad, India, unde a ajutat la dezvoltarea
unui nou sistem de recoltare, folosit acum la scară largă de
către fermieri. Pe vremea cât a trăit în India, a fost 1 an şi
jumătate în ashramul lui Bede Griffiths din Tamil Nadu, unde
şi-a scris prima carte A New Science of Life.
În anii 2005-2010 a fost director al Proiectului Perrott-Warrick
finanţat de Colegiul Trinity din Cambridge. Este membru al
Colegiului Schumacher din Darlington, Decan al Institutului de
Ştiinţe Noetice de lângă San Francisco şi profesor onorific la
Graduate Institute din Connecticut.
Trăieşte la Londra cu soţia sa şi cu cei doi fii. A apărut în multe
programe TV din Anglia şi de peste hotare, a fost invitat
deseori în emisiuni ale BBC şi în alte programe radio. A scris
pentru ziare şi are publicate numeroase cărţi.
Dr. Rupert Sheldrake spune pe scurt despre teoria sa
morfogenetică faptul că totul depinde de evoluţia obiceiurilor şi
nu de legi imuabile ale naturii:
„Într-un univers care evoluează, cred că mai bine s-ar potrivi
ideea obiceiurilor. Cred că obiceiurile naturii evoluează, că
legile naturii sunt esenţialmente habituale. Asta este o idee
înaintată la începutul secolului XX de către filosoful american
C.S. Pierce. E o idee pe care au curtat-o şi mulţi alţi filosofi şi
pe care chiar eu am dezvoltat-o într-o ipoteză ştiinţifică,
ipoteza rezonanței morfice, care se află la baza acestor
obiceiuri care evoluează. Conform acestei ipoteze, tot ce găsim
în natură are un fel de memorie colectivă. Rezonanța se petrece
datorită asemănărilor.
Când un embrion de girafă creşte în uterul mamei, se
acordează la rezonanţa morfică a girafelor de dinainte, se
conectează la acea memorie colectivă şi creşte ca o girafă, se
comportă ca o girafă. Este necesar să aibă anumite gene ca să
creeze anumite proteine, dar eu cred că genele sunt mult
supraestimate. Ele răspund doar de tipul proteinelor sintetizate
de organism, nu şi de forma sau de comportamentul său.
Toate speciile au un anumit tip de memorie colectivă. Până şi
cristalele. Această teorie susţine că dacă faci un cristal nou
pentru prima dată, prima dată când îl faci nu o să existe un
obicei după care el se structurează. Dar odată ce se
cristalizează, data următoare când faci un cristal, acesta va fi
influenţat de primul cristal, şi de la acest al doilea oriunde în
lume, printr-o rezonanță morfică, se va cristaliza mai uşor
orice cristal. Al treilea va fi influenţat de primul şi de al doilea
cristal. De fapt există dovezi solide că substanţele noi se
cristalizează mai uşor peste tot în lume, aşa cum susţine
această teorie.
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Teoria susţine de asemenea că, dacă antrenezi animale să facă
ceva nou, de exemplu dacă înveţi şobolanii să facă ceva anume
în Londra, atunci şobolanii din aceeaşi rasă din toată lumea
învaţă mai uşor acel aspect doar pentru că unii şobolani l-au
învăţat aici. Surprinzător e că deja există dovezi că acest
fenomen se petrece cu adevărat.”
Carl Gustav Jung şi subconştientul colectiv
Teoria morfogenetică se potriveşte perfect şi cu alte descoperiri
din acest domeniu, cum ar fi teoria subconştientului colectiv a
lui Carl G. Jung.
În cercetările sale, Jung a descoperit anumite fenomene stranii,
care nu puteau fi explicate dacă nu ar exista un gen de
conexiune între fiinţe. De exemplu, Jung a descoperit că unii
eschimoşi aveau vise cu şerpi sau păianjeni, deşi aceştia nu
existau în cercul polar şi nici nu existau alte surse de unde să
afle despre existenţa lor. De fapt, nici eschimoşii în cauză nu
ştiau cu ce visează, dar când desenau imaginile respective,
cineva putea recunoaşte imediat despre ce era vorba.
Astfel, Jung a postulat ideea unui subconştient colectiv la care
fiecare membru al speciei este mai mult sau mai puţin cuplat şi
prin intermediul căruia are acces la o serie întreagă de
cunoştinţe, arhetipuri şi obiceiuri. Acest subconştient colectiv
corespunde parţial câmpurilor morfice din teoria morfogenetică.
Totodată au putut fi explicate performanţele sportivilor, care
cresc în mod vizibil de la o generaţie la alta, deşi structura
biologică a omului este oarecum constantă şi chiar în epoca
modernă
decade
datorită
alimentaţiei
nesănătoase,
sedentarismului şi ruperii faţă de natură şi de ritmurile ei
normale. Această creştere a performanţelor nu poate fi pusă
doar pe seama antrenamentului, fiindcă ea se manifestă încă de
la vârste fragede, la care copii mici dau dovadă de performanțe
mult mai bune decât cei din trecut. În acelaşi fel în şcoli,
programa şcolară devine din ce în ce mai încărcată şi copiii
asimilează din ce în ce mai multe cunoştinţe. Dacă un copil,
chiar de numai acum câţiva zeci de ani, ar fi nevoit să înveţe în
ritmul unuia modern, foarte greu ar putea face faţă. În acest fel
se explică foarte simplu şi ceea ce face ca anumite şcoli „cu
tradiţie” să genereze mult mai uşor elevi cu rezultate
excepţionale pe plan şcolar.
De fapt, această „tradiţie” este rezultatul unui câmp morfic
structurat în timp la acea şcoală şi care permite celor care se
integrează în el să dispună aproape imediat, deşi subconştient,
de rezultatele înaintaşilor săi.
Carl Gustav Jung a fost medic, psiholog şi psihiatru elveţian, de
asemenea el este fondatorul psihologiei analitice.
Egregorii
Câmpurile morfice (sau morfogenetice) se manifestă şi la nivel
de comunităţi umane sau de țări. Chiar între două ţări vecine
pot exista unele diferenţe morfice mari, care generează modele
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de comportament specifice. De exemplu, englezii sunt vestiţi
pentru calmul lor, latinii pentru „sângele fierbinte”, francezii ca
fiind romantici, japonezii ca fiind în general mai corecţi şi
muncitori, germanii mai rigizi şi atenţi la detalii etc.
Aceste diferenţe crează ceea ce se numeşte „egregor” naţional
şi care reprezintă o matrice formatoare pentru fiinţele ce aparţin
unui neam. Între egregorul unui neam şi cultura şi tradiţia sa
există o interdependenţă: pe de-o parte tradiţia şi cultura fac să
se structureze un egregor specific, iar pe de altă parte acest
egregor transmite prin câmpuri morfice generaţiilor următoare
obişnuinţa de a se încadra în aceeași cultură, religie, obiceiuri
etc. Mulţi turişti sau emigranţi constată în mod direct aceste
diferenţe de obiceiuri, mentalităţi şi comportamente care sunt
puse doar pe seama culturii acelui popor, dar care de fapt sunt
structurate de egregorul specific naţiunii respective.
Este cunoscut de către iniţiaţii din toate timpurile, faptul că un
gând structurat pe o anumită intensitate şi frecvenţă accede
imediat în planul informaţional. Aici se asociază cu gânduri de
aceeaşi frecvenţă şi intensitate şi constituie o formă gândinformație de o valoare şi o capacitate mult superioară gândului
iniţial. Gândul iniţial care păstra, la început, personalitatea
emiţătorului, se transformă acum în egregor, adică într-o nouă
entitate energo-informaţională. Această entitate devine de sine
stătătoare şi va acţiona, cu precădere, asupra zonei terestre de
unde a fost generată.
Un exemplu concret: dacă un grup de oameni (chiar naţiune)
gândeşte duşmănos şi chiar revoluționar faţă de o situaţie dată,
imediat în planul astral va apărea egregorul ce se configurează
exact cu suma gândurilor iniţiale, pornite din mentalul grupului
emiţător. Acest egregor, hrănit şi stimulat în continuare de
emisiile mentale ale persoanelor angrenate în lupta cu situaţia,
va acumula energie din ce în ce mai multă. Cu cât mulţimea
oamenilor ce acţionează conform mentalului lor este mai mare,
cu atât forţa egregorului va fi mai mare.
La frontierele ştiinţei
În domeniul biologiei, teoria câmpurilor morfogenetice a făcut
posibilă apariţia unor teorii şi descoperiri de ultimă oră, care ţin
de frontierele ştiinţei şi care, de fapt, au făcut să apară
controverse foarte aprinse pe marginea ei. Astfel, o fiinţă vie nu
mai este doar un ansamblu biologic, material, ci este cuplată la
un câmp morfic mult mai general şi care este de natură
energetică, vibratorie.
Să fim bine înţeleşi: teoria morfogenetică nu postulează direct
existența sufletului, ci ne referim la un câmp energetic transpersonal, o obişnuinţă colectivă în care se încadrează fiecare
individ, atât fizic cât şi psihic.
Sheldrake a constatat în mod corect că, pentru ca un câmp
morfic să poată acţiona, este necesar ca în organismul viu, încă
de la nivel celular, să existe structuri care recepţionează
informaţiile respectivului câmp morfic. Totodată este necesar
să existe structuri emiţătoare, care prin diverse acţiuni fizice să
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influenţeze – în sensul structurării lor – diverse câmpuri
morfice.
De fapt, conform descoperirilor din fizica cuantică, chiar
particulele subnucleare sunt supuse unor câmpuri morfice
specifice şi astfel interacţiunea dintre materie şi energie se
desfăşoară la orice scară din Creaţie.

O altă aplicaţie uimitoare a teoriei este în domeniul anumitor
aspecte considerate „paranormale”, şi care ţin în special de
influenţa gândirii şi a emoţiilor asupra materiei. Prin teoria
morfogenetică multe dintre aceste fenomene pot fi explicate
chiar foarte uşor. Ţinând cont că ADN-ul şi în general materia
este şi un emiţător care poate structura câmpuri morfice
specifice, concluzia imediată este că o fiinţă vie poate emite
informaţii morfice (deci structurante, generatoare), care să
acţioneze asupra altor fiinţe sau a materiei în general.

Sheldrake chiar a avansat o teorie şi mai surprinzătoare, şi
anume faptul că ADN-ul uman nu este în mod intrinsec
depozitarul informaţiei structurante pentru o fiinţă, ci mai Poate fi modificată lumea cu ajutorul gândurilor?
curând un fel de antenă de emisie-recepţie pentru câmpul
morfic înconjurător, care de fapt depozitează această informaţie. La ora actuală se ştie că cei care ţin plante şi le iubesc foarte
mult, vorbesc cu ele şi le mângâie, fac ca aceste plante să se
De exemplu, la ora actuală nu se poate explica genetic cum dezvolte foarte frumos, parcă percepând atmosfera favorabilă
dintr-o celulă sanguină poate apărea un organism complet, în de care au parte. Puţini însă ştiu că aceste diferenţe de
loc să apară doar o colonie de celule sanguine, şi dintr-o celulă dezvoltare pot fi obţinute şi de la distanţă, pur şi simplu
musculară iarăşi apare un organism complet, cu toate genurile gândindu-ne cu iubire la plantă sau la fiinţa respectivă.
de celule specifice, şi nu doar o colonie de celule musculare.
Astfel, gândirea noastră structurează un câmp morfic benefic,
Ştim că ADN-ul păstrează în fiecare celulă o informaţie care constituie un tipar de dezvoltare armonioasă pentru acea
genetică completă pentru întregul organism, dar nu ştim cum fiinţă. În acest caz, efectele nu mai pot fi explicate doar prin
sunt luate deciziile ca, de exemplu, dintr-o celulă de un gen să interacţiuni de tip fizic, ci se necesită introducerea unor
se activeze genele necesare pentru ca ea să se duplice în alta de interacţiuni de ordin energetic, vibratoriu.
un gen diferit, sau de acelaşi gen.
Teoria morfogenetică şi modelarea destinului
De ce într-un organism adult celulele musculare se vor divide
tot în celule musculare şi nu în neuroni, de exemplu? Totodată Efectele gândirii focalizate asupra materiei şi chiar a destinului
nu ştim ce face ca celulele să ştie când au atins nivelul de sunt foarte bine cunoscute încă din antichitate, în toate culturile
lumii. Există diverse proverbe foarte inspirate, de exemplu:
diviziune necesar şi să nu se mai dividă aşa de mult.
„Obişnuinţa este cea de a doua natură” sau „Dacă semeni o
De exemplu, care sunt factorii care opresc dezvoltarea de obişnuinţă, culegi un destin”.
creştere a celulelor hepatice, oprind astfel ficatul să crească
nemăsurat de mult? Este ca şi cum celulele ar şti că ficatul a O mare parte din ceea ce numim „destin” sau „soartă” este de
ajuns la dimensiunea şi forma lui corectă şi atunci se generează fapt un ansamblu de câmpuri morfice care ne ghidează într-un
doar o activitate de întreţinere la nivelul acestuia şi nu una de anumit fel. Astfel, o fiinţă care se încadrează pe frecvenţa de
rezonanţă a acestor câmpuri, va avea tendinţa să acţioneze
creştere.
predominant conform lor şi deci să aibă o direcţie specifică în
Teoria morfogenetică explică foarte simplu aceste aspecte viaţă.
stipulând faptul că informaţiile fundamentale sunt structurate
de fapt într-un câmp morfic care acţionează asupra tuturor Toate fiinţele geniale în schimb au avut calitatea de a şti, încă
proceselor biologice. ADN-ul devine astfel în special un de la o vârstă fragedă, ceea ce îşi doresc în viaţă. Această prereceptor (e drept, foarte complex) pentru câmpuri morfice care știință venea sub forma unei idei sau imagini care se repeta
sunt mult mai complexe şi care păstrează mult mai multă predominant. De exemplu, un viitor dansator de excepţie îşi
dorea foarte mult să danseze pe scenă şi se vedea mai mereu în
informaţie decât ar fi capabil doar ADN-ul singur să o facă.
această postură.
Dacă o fiinţă vie ar fi o construcţie, am putea compara ADN-ul
cu executanţii simpli care lucrează la acea construcţie, iar Această gândire focalizată, a generat în timp un câmp morfic
câmpurile morfice cu echipa formată de proiectanţi şi ingineri specific, care l-a ajutat foarte mult pe acel om să devină ceea ce
constructori. În mod evident o asemenea teorie revoluţionară, dorea şi în acelaşi timp a făcut ca şi alte câmpuri morfice
care plasează centrul de greutate al deciziilor într-un plan secundare (unele generate de alte fiinţe umane) să se supună
energetic, nu putea fi pe placul celor mai mulţi savanţi, la fel acestui tipar, care era mult mai puternic.
cum multe dintre concluziile mecanicii cuantice rămân pentru
cei mai mulţi oameni ceva mai mult de domeniul paradoxurilor, Astfel, teoria morfogenetică validează în mod ştiinţific
decât ca fenomene capabile să ne facă să ne revizuim integral modalitatea prin care comportamentele sau chiar gândurile
concepţia asupra Universului şi asupra propriei noastre vieţi.
noastre modelează „destinul”, prin câmpuri morfice specifice
generate de către ele. De fapt, pur şi simplu aceste
comportamente fac să apară tiparele şi căile care au tendinţa de
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a fi urmate şi mai departe, nu doar ca model de gând
gândire ci şi ca
realitate fizică. Este necesar ca în dezvoltarea sa, câmpul
morfic să atingă o intensitate specifică, un gen de „masă
critică”, pentru a-ii permite să se manifeste concret în planul
fizic. Analogic este la fel cum într-oo şcoală nu ajunge ca un
singur elev să fie genial pentru ca acea şcoală să fie de renume,
ci este necesar ca un anumit număr de elevi să aibă rezultate
foarte bune, pentru ca acel câmp morfic generat să fie suficient
de puternic şi pentru viitorii elevi care vor învăţa acolo.
Devine
ine astfel posibil pentru o fiinţă umană să
să-şi transforme
destinul în bine chiar la un mod radical, dacă acţionează cu
suficientă energie în sensul modificării câmpurilor morfice mai
vechi (care pot să-ii fie defavorabile), pentru a structura astfel
câmpuri morfice noi, mai puternice şi care să o ghideze în
direcţia dorită. Mai există încă multe alte domenii de aplicare a
teoriei morfogenetice, de exemplu găsirea unor modalităţi de
acţiune pentru a favoriza ceva nou şi mai evoluat decât vechile
forme, modele sau tipare, explicarea unor fenomene fizice sau
psihice în funcţie de contextul în care au loc etc.
Deşi teoria morfogenetică este încă în tinereţile sale, căile de
cercetare şi rezultatele obţinute încă de pe acum sunt
excepţionale şi o fac să fie un instrument
trument foarte preţios pentru
toţi cei capabili să îi pună în aplicare întregul potenţial.

Vectorii matricei de neam care au
amprentat genomul românesc

Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi
În genomul Neamului Românesc
nesc regăsim experienţa
tuturor mileniilor anterioare (AND-ul
ul uman nu este
responsabil doar de construirea trupului ci şi cu mediul de
stocare al datelor informaţionale).

A

ul fiecărui roman vom întâlni o arhivă
stfel în AND-ul
milenară, un mediu de stocare a datelor geografice, a
experienţelorr de orice fel în acest context geografic
local şi a modului de comunicare. Prin această ultimă formă a
comunicării, AND-ul
ul imită perfect gramatica limbii, a
limbajului, a comportamentelor etc. În funcţie de stările, de
trăirile unei naţii, AND-ul reacţionează,
ează, se mondifică, se
programează prin limbaj, gânduri şi cuvinte folosite.
Limba Neamului Românesc reprezintă un fenomen fără
precedent, mai ales că pe acest teritoriu au trecut atâtea valuri
de barbari, cu limbi slavice, uralice etc, cu graiuri bolovănoase,
puternice. Limba română este o limbă care şi-a
şi
păstrat
trunchiul întreg. Dacă nu a dispărut limba nu au dispărut nici
oamenii, fiind o limbă cu o înţelepciune remarcabilă redată
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printr-oo mulţime de zicători şi expresii, cu imagini proverbial
proverbiale,
cu un limbaj
imbaj plastic pe înţelesul tuturor, o limbă care se scrie
cum se aude.
Ce înseamnă aceasta?
Dacă limba şi modul de exprimare influenţează AND
AND-ul uman,
înseamnă că flexibilitatea şi organicitatea limbii, proverbele şi
metaforele care exprimă o înţelepciune profundă, au un ecou
vibratoriu asupra genomului românesc.
Rupert Sheldrake a presupus că ar exista nişte câmpuri de tipul
„câmp formator” sau „câmpuri
câmpuri morfice
morfice”, care aveau rolul de a
menţine cunoaşterea oricăror fenomene, nu doar din lumea vie,
ci şi în cea minerală sau chiar cuantică. În linii mari, teoria
morfogenetică explică mult mai aprofundat şi extinde ceea ce
noi numim „obişnuinţă”.
În cercetările sale, Jung a descoperit anumite fenomene stranii,
care nu puteau fi explicate dacă nu ar exista un gen
g
de
conexiune între fiinţe. Acest subconştient colectiv corespunde
parţial câmpurilor morfice din teoria morfogenetică. Câmpurile
morfice (sau morfogenetice) se manifestă şi la nivel de
comunităţi umane sau de țări. Chiar între două ţări vecine pot
existaa unele diferenţe morfice mari, care generează modele de
comportament specifice. Aceste diferenţe crează ceea ce se
numeşte „egregor” naţional şi care reprezintă o matrice
formatoare pentru fiinţele ce aparţin unui neam. Între egregorul
unui neam şi culturaa şi tradiţia sa există o interdependenţă: pe
de-o
o parte tradiţia şi cultura fac să se structureze un egregor
specific, iar pe de altă parte acest egregor transmite prin
câmpuri morfice generaţiilor următoare obişnuinţa de a se
încadra în aceeași cultură, religie, obiceiuri etc.
Dacă un grup de oameni (chiar naţiune) gândeşte duşmănos şi
chiar revoluționar
ționar faţă de o situaţie dată, imediat în planul
spiritual va apărea egregorul ce se configurează exact cu suma
gândurilor iniţiale, pornite din mentalul grupului
grupu
emiţător.
Acest egregor, hrănit şi stimulat în continuare de emisiile
mentale ale persoanelor angrenate în lupta cu situaţia, va
acumula energie din ce în ce mai multă. Cu cât mulţimea
oamenilor ce acţionează conform mentalului lor este mai mare,
cu atât
ât forţa egregorului va fi mai mare.
La acestea se adaugă şi factorii geomorfologici teritoriali, care
au o influenţă pozitivă prin biodiversitatea dată, prin resursele
subsolice şi solice, prin varietatea peisagistică,
peisagistică ce a surmontat
idei şi concepte, soluţii
uţii şi probleme la toate provocările vieţii.
Din toate aceste elemente favorabile unei civilizaţii înfloritoare
ce a dăinuit milenii, s-au
au născut vectorii unui potenţial genomic
care au amplificat în gena fiecărui român Omenia, Statornicia,
Continuitatea, Ospitalitatea, Încrederea în Divinitate şi Forţele
Naturii, în relaţiile interumane.
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Cu toate acestea au exista şi momente istorice ce au activat
unele programări de frică, ce au imprimat unele incizii în
scoarţa epigenetică a neamului românesc.
O fiinţă vie nu mai este doar un ansamblu biologic, material, ci
este cuplată la un câmp morfic mult mai general şi care este de
natură energetică, vibratorie.
ADN-ul uman nu este în mod intrinsec depozitarul informaţiei
structurale pentru o fiinţă, ci mai curând un fel de antenă de
emisie-recepţie pentru câmpul morfic înconjurător, care de fapt
depozitează această informaţie.
ADN-ul devine astfel şi un receptor pentru câmpuri morfice
care sunt mult mai complexe şi care păstrează mult mai multă
informaţie decât ar fi capabil doar ADN-ul singur să o facă.
O fiinţă vie poate emite informaţii morfice (deci structurante,
generatoare), care să acţioneze asupra altor fiinţe sau a materiei
în general, astfel încât gândirea noastră structurează un câmp
morfic benefic, care constituie un tipar de dezvoltare
armonioasă pentru acea fiinţă
Există diverse proverbe foarte inspirate, de exemplu:
„Obişnuinţa este cea de a doua natură” sau „Dacă semeni o
obişnuinţă, culegi un destin”.
Astăzi putem vedea o mulţime de exemple care dovedesc
complacerea românilor în stări de larvaritate, de invidie, de
neputinţă, de frică etc. Unii cercetători a pus acestea pe seama
perioadelor de stres maxim care s-a amprentat mai ales în
timpul migraţiilor, a invaziilor tătărăşti sau otomane, a
invaziunii comuniste şi mai recent prin nesiguranţa zilei de
mâine, prin manipularea mediatică paranoidă a unui război
biologic, chipurile de …neînvins.
Mi-am pus multe întrebări referitor la acest subiect al letargiei,
invidiei, oportunismului şi a răutăţii ce este din ce în ce mai
vizibil la români.
Îmbătrânirea genei de neam?
Să fie vorba oare de îmbătrânirea genei de neam, mai exact a
matricei genetice sau de altceva?
Cum este cu putinţă acesta?
Studiind istoria, am constatat că în Matricea Genetică a
neamului românesc, în rândul populaţiilor autohtone,
indiferent cum s-au numit la un moment dat (pelagi,
cucutenieni, traci, geţi, dacii, vlahi, români), s-au infiltrate, în
mod paşnic sau prin forţă, o mulţime de neamuri, din păcate,
majoritatea cu o impulsivitate războinică în sânge (genă), cu o
poftă nestăvilită de jaf sau de înavuţire pe seama altor neamuri.
Chiar dacă aceste neamuri s-au împrăştiat în cele patru zări, au
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lăsat mici urme în AND-ul informaţional şi cultural sau chiar
fizic al românilor, indiferent că s-au numit romani, huni, goţi,
vizigoţi, tătari, otomani, ruşi, maghiari etc. Aceste intruziuni
etnice au deschis mici fisuri genetice în Matricea Neamului
Românesc.
Aşa cum spun cercetătorii din domeniile psiho-genetice
influenţarea genomului uman, respectiv cel românesc, se poate
face şi prin intermediul ideilor, a sugestiilor etc, nu doar prin
alianţe familiale sau violenţă. Aşadar, în timp, au existat
intruziuni fireşti în genomul neamului românesc, dictate atât de
factorii paşnici cât şi prin cei ai invaziilor dintre neamuri.
Aceste amprente genetice, duc, rând pe rând, atât la
degenerarea, în timp, a Matricei de Neam (faţă de cea originală,
reflectată şi amprentată de condiţiile fizico-geografice), prin
aportul sangvin (alianţe familiale) cât şi prin influenţele
spiritual-culturale.
Pentru a-mi forma o idee clară asupra geomorfologiei Matricei
Româneşti, am luat ca studiu de caz, ţăranul român, neîntinat,
care este legat de glie, prin fire invizibile, din care-şi trage seva
neîncetat...
Am observant la acesta o bunătate şi o mărinimie pe care nu am
remarcat-o la alte neamuri ale Europei (pe care le-am
cunoscut). Nu întâmplător, toţi cei care ne calcă pământul
vobesc la superlativ despre ospitalitatea nemaiîntâlnită a
românilor. Aceasta reprezintă Matricea de Neam, este
chintesenţa neamului românesc.
Şi atunci, de unde provine invidia şi răutatea unor semeni de-ai
noştri?
Observăm, atât la semenii din jurul nostru cât şi la noi, dar mai
ales la majoritatea politicienilor, o invidie gratuită, manifestată
mai ales atunci când vor să-şi etaleze inteligenţa şi
înţelepciunea.
Şi aceasta o afişăm mai ales asupra persoanelor pe care le
cunoaştem, căutând pe toate căile să le discredităm, să le
calomniem, să le minimalizăm eforturile şi perseverenţa.
De unde porneşte oare acest instinct primar ce se amestecă cu
ura şi invidia semenilor?
Paroxismul contrariilor
De reţinut că ospitalitatea românilor este un paroxism al
bunătăţii, calitate scoasă în evidenţă chiar de străini, dar ironia
face ca tot la noi, să întâlnim şi paroxismul urii şi invidiei, al
oportunismului de orice fel!
De ce acest paradox al contrariilor?
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De ce la majoritatea popoarelor de astăzi acest grafic este
oarecum în echilibru, iar la noi este sub forma unei sinusoide?

mileniilor, de la popoare cu un stadiu diferit, faţă de cel
autohton dacic.

Prin analizarea mai multor eşantioane ale populaţiei, pe grupe
de vârstă, am constatat că aceste paroxisme se întâlnesc de la o
vârstă fragedă a copilăriei, prin copierea maturilor, până la
adânci bătrâneţi, cu o intensitate diferită, individual.

Aceste ingrediente s-au sedimentat în nivelele profunde ale
românilor, ingrediente care apar, din când în când, la suprafaţă,
individual sau în grup, sub forma urii, invidiei, a trădării şi
oportunismului.

Trădările individuale sau de grup politic, indiferent că a fost
sau este vorba de conducerea statală sau la nivel local sau
familial, pun pe un piedestal înalt latura egocentrică a fiinţei
umane, ce prevalează spre oportunism şi indiferenţă, cât şi o
latură violentă, izvorâtă dintr-un instinct primar, tribal, probabil
preluată prin interferenţă genetică de la neamurile războinice ce
ne-au călcat pământul, de-a lungul mileniilor.

Cercetătoarea româncă dr. Georgeta Cordaş, în cadrul studiilor
doctorale susţinute la o Universitatea din Berlin, asupra
genomului românesc, prin prelevarea de probe osteologice de la
înaintaşii românilor de mii de ani, probe luate din siturile
arheologice, a constatat că românii au în structura trupească
actuală compatibilităţi genetice cu aceştia, de peste 70%.
Aceasta demonstrează că populaţiile vechi pelagico-dacice nu
erau prea mult diferite, din punct de vedere al genomului de
neam. Însă acel procent de circa 30% străin, ar reprezenta
ingredientul primit, în mod voit sau nevoit, de-a lungul
mileniilor, element care are astăzi un rol catalizator, prin
rezonanţă (la unii indivizi letargici şi ignoranţi), mai ales prin
amplificarea fenomenului de oportunism, fenomen susţinut
printr-o politică de manipulare, sărăcire şi ignoranţă a
populaţiei, de unele elemente partinice alogene.

Am mai constatat de asemenea pornirile unui individualism,
marcat circumstanţial, de o lipsă de tenacitate şi perseverenţă
creativă.
Statornicia milenară a neamului românesc, l-a amprentat
profund cu unele daruri divine, precum Bunătatea,
Omenia, Devotamentul şi Dăruirea necondiţionată
Scoaterea individului sau a unui grup de indivizi, din
matca morfologică, prin separări sau deplasări migratorii spre
alte meleaguri ale Terrei, din necesităţi primare, a permis
existenţa unui contact cultural, ideologic şi spiritual cu alte
civilizaţii, mai mult sau mai puţin evoluate, care l-au marcat
sau i-au marcat, puţin câte puţin, latura Omeniei, devenind mai
puţin sensibili la suferinţele şi nevoile semenilor. Aceasta
deoarece, mediul şi contactul dintre civilizaţii, l-au pus faţă în
faţă cu dilema: luptă sau fugi.
Gândire focalizată, a generat în timp un câmp morfic specific,
care l-a ajutat foarte mult pe individ să devină ceea ce dorea şi
în acelaşi timp a făcut ca şi alte câmpuri morfice secundare
(unele generate de alte fiinţe umane) să se supună acestui tipar,
care era mult mai puternic.
Prezentul poate influenţa trecutul, însă să avem în vedere că, în
universul acesta al nedeterminării cuantice, ideile de „înainte”
şi „după” chiar nu au nicio semnificaţie. Trecutul este absolut
irelevant dacă nu este actualizat în prezent, dacă nu-şi găseşte
înregistrarea în prezent. Astfel, fiinţele umane deţin principalul
rol într-un univers participativ, în care orice observabilă este
absolut dependentă de observator1
Marile migraţii din mileniile de demult, atât dinspre zona
carpato-dunăreano-balcanică, cât şi spre aceasta (aşa zisele
migraţii indo-europene), a frământat aluatul genetic românesc,
fiind introduse ingrediente străine, bolovănoase, de-a lungul

1 (cf. pe larg J. Wheeler, „Bohr, Einstein, and the Strange Lesson of the
Quantum”, în: R. Elvee şed.ţ, Mind and Nature, Harper-Row, San Francisco,
1982).
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Acel procent semnificativ estimat de dr. Georgeta Cordaş,
demonstrează că, deşi multe neamuri s-au perindat pe aceste
locuri, aceştia fie au fost anihilaţi, fie au plecat de bunăvoie sau
cu forţa.
De asemenea, de amintit că întotdeauna, codru a fost frate cu
românul, iar dealurile înalte, munţii, erau locuri preferate spre a
putea supravieţui invaziilor periodice ale altor neamuri. Satele
de la margine erau cele mai expuse, însă exista o permanentă
veghe, care semnaliza mai departe prin focuri, pericolul ce
urma a veni spre celelalte localităţi. Populaţiilor invadatoare le
era frică să pătrundă în codrul des al ţărilor româneşti, folosind
doar culoarele marilor râuri spre a jefui avutul ţăranului român.
Cu toate acestea, la polul opus, se găsesc genii, somităţi, elitişti
culturali şi spirituali, care catalizează, o altă masă mare de
oameni, astfel încât, în România, au putut sau pot fi întâlniţi
atât veritabili oameni de ştiinţă, care au dat Omenirii imbolduri
puternice pe aripile ştiinţei, iar la polul opus, genii malefici în
omor şi hoţie, în proxenitism şi înşelăciuni de tot felul.
Aşadar, în gena noastră ca naţiune, convieţuiesc în permanenţă
antagonismele: Dragoste-ură, Omenie-răutate, Altruism
necondiţionat-indiferenţă etc.
Oare, datorită vechimii milenare a statorniciei în matca
străbună, a evoluţiei ascendentă spre o direcţie spirituală, există
totuşi şi o frână opusă de tehnologia şi progresul ştiinţific
modern?
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Cu siguranţă şi-n vremurile străvechi existau conflicte locale
sau tribale, dar intensitatea acestora era minimală, nu ar putea
avea nici un corespondent în violenţa de astăzi, care este în
gena noastră actuală, dar mai ales cultivată prin intermediul
tehnologiei,
a
mass-mediei
mediei
obediente
intereselor
multinaţionale, a unei oculte mondiale manipulatoare, structuri
care doresc din răsputeri, răspândirea prin intermediul
tehnologiei digitale, invizibile,, a urii înverşunate, regăsită în
mesajele subliminale, în noncultura şi nonvalorile promovate
cu asiduitate în permanenţă până la obsesie.
Ţăranul român neîntinat, încet, dar sigur, dispare, fiind înlocuit
de întreprinzătorul rural, înfumurat, care, insidios, are tendinţe
hegemoniale asupra semenilor săi, oportunitate susţinută cu
aplomb de însăşi structurile statale, îmbogăţindu
îmbogăţindu-se în
detrimentul şi pe seama ţăranului român.
Astfel că apar întrebări precum: unde mai este iubirea de
semeni?
ste Omenia înscrisă genetic, adânc, în sufletul de român?
Este
Cu toate acestea, se poate constata că până
nă la această dată,
configuraţia oportunistă nu a înăbuşit
ăbuşit în totalitate elementele
înnăscute ale Sufletului Neamului Românesc, însă dacă vom da
curs în continuare, acestui tip de manipulare mediatică, Omenia
tipic românească va dispărea în câteva decenii, luându-i locul
invidia, răutatea şi oportunismul contemporan.
Depinde de noi să cultivăm în permanenţă, să întreţinem cu
perseverenţă Omenia, Bunătatea şi Altruismul necondiţionat,
calităţi pe care le avem din abundenţă şi pe care nu trebuie să le
înăbuşim cu propria ignoranţă şi deznădejde.
Loc de concluzii
Aşadar, întregul angrenaj fonetico-cultural
cultural şi spiritual,
condiţiile fizico-geografice
geografice etc. au avut un rol intrinsec în
modelarea psihologică a poporului român, în mileniile în care a
dăinuit şi dăinuie.
O fiinţă umană poate să-şi
şi transforme destinul în bine, numai
dacă acţionează cu suficientă energie în sensul modificării
câmpurilor morfice mai vechi (care pot să-ii fie defavorabile),
pentru a structura astfel câmpuri morfice noi, mai puternice şi
care să o ghideze în direcţia dorită.
Se pune atunci întrebarea de ce totuşi oamenii preferă mai
degrabă să urască decât să iubească?
Explicaţia este simplă şi ea vine din zona psihologică.
Persoanele care urăsc ajung la un moment dat să nu mai poată
controla
la această stare, aceasta acţionând ca un gest reflex. Unii
dintre noi urăsc şi pentru că au un nivel de conştiinţă scăzut.
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Un factor decisiv al stabilităţii geomorfismului românesc ll-a
constituit limbajul, care a creat tipare adânci în ADN-ul
populaţiei româneşti, programabil prin cuvinte, expresii şi
gânduri optimiste, ce au întreţinut de
de-a lungul mileniilor
organicitatea şi fluenţa genei de neam, a morfogeneticii
româneşti.

Dee ce Pământul se învârte
învârtește mai repede:
Ziua se scurtează din cauza topirii
zăpezilor
ezilor
Cristian PRESURĂ
Fizicianul Cristian Presură a explicat la Digi24 un
fenomen observat de oamenii de știință, și anume că
Pământul se învârtește
ște mai repede în jurul propriei axe
decât o făcea în urmă cu 50 de ani.

C

onstatarea a dus chiar la propunerea de a fi ștearsă o
secundă din timp pentru a readuce trecerea precisă a
timpului în concordanță
ță cu rotația Pământului, potrivit
DigiWorld.
Cristian Presură spune că scurtarea zilei din cauza rotirii mai
rapide a Pământului în jurul propriei axe nu e un fenomen care
să ne îngrijoreze, pentru că, „dacă se va scoate acum secunda,
mai târziu se va adăuga la loc, pentru că noi știm că viteza de
rotație
ție a Pământului în jurul propriei axe variază în timp”.
El explică fenomenul care face ca viteza de rota
rotație în jurul axei
să varieze în timp.
„Acum 600 de milioane de ani, o zi avea doar 21 de ore. Am
câștigat
știgat 3 ore în acești 600 de milioane de ani și mișcarea
Pământului a fost încetinită,
tinită, datorită interac
interacțiunii cu forța
gravitațională
țională de la Lună. În afară de asta, însă, există și variații
pe suprafața
ța Pământului, pe care le putem înțelege
înțeleg prin asociere
cu acel patinator... Ați
ți văzut ce se întâmplă cu un patinator care
stă cu mâinile întinse, se învârte și apoi, când își apropie
minile, se învârte mai repede. Iar apoi, când le întinde, se
învârte mai încet. La fel se întâmplă și cu Pământul. El are o
atmosferă care ar putea fi, să spunem, brațele
bra
patinatorului.
Când sunt multe lucruri în atmosferă, deci când întinde brațele,
bra
mișcarea
șcarea lui încetinește. Și apoi când le aduce la loc, când cad
lucruri din atmosferă - de exemplu, atunci când ninge
ning mult - ca
și cum Pământul și-ar aduce brațele
țele înapoi și atunci se învârte
puțin
țin mai repede”, a spus Cristian Presură.
Unul dintre fenomenele care duce la această „strângere a
brațelor
țelor Pământului” este topirea zăpezilor de pe munți, spune
fizicianul.
„Odată ce avem creșterea
șterea globală a temperaturilor, zăpada de
pe vârful munților
ților se topește și ajunge în mare. (...) Deci
Pământul își
și apropie brațele și atunci începe să se învârtă puțin
mai repede”.
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Dacă scurtarea timpului cu o secundă nu ar avea efecte vizi
vizibile
asupra noastră, în schimb fenomenul care provoacă această
modificare insesizabilă ne va afecta masiv: încălzirea globală,
care duce, printre altele, la topirea zăpezilor și creșterea
nivelului oceanului planetar.

Dacă ne imaginăm că este eliminat câmpul gravitațional,
gravita
atunci nu rămâne niciun spațiu,
țiu, ci absolut nimic. [...]

„În Bangladesh aproximativ 20% din suprafața
ța țării va intra sub
apă. Vor exista deplasări masive de populație”,
ție”, a avertizat
Cristian Presură.

Nu există spațiu
țiu gol, cum ar fi spațiu fără câmp (gravitațional).
Spațiu-timpul
timpul nu poate exista în mod independent, ci doar ca o
calitate structurală a câmpului (gravitațional).”
(gravita

Spațiul
țiul nu are o existență în sine

Așadar,
șadar, în alte cuvinte și în sumar, Einstein
Einstei spune că ceea ce
numim „spațiu”
țiu” este doar o caracteristică a câmpului
gravitațional
țional din univers, că spațiul nu există în lipsa materiei și
energiei care creează câmpul gravitațional.
țional. În cei 66 de ani de
la scrierea anexei nr. 5 la cartea sa privind relat
relativitatea, opinia
lui Einstein nu a fost infirmată de fizicieni.

Una dintre afirmaţiile marelui fizician Albert
Einstein contrariază şi nici până astăzi nu a fost infirmat
infirmată
de fizicieni: „spațiul
țiul nu are o existență independentă
independentă”.

umple spațiul»,
țiul», care este dependent de un sistem de
coordonate). [...]

Să schiţăm o explicație
ție mai „vizuală” a modului în care
gravitația determină spațiul.
Materia și energia produc gravitația. Cum anume se petrece
aceasta nu știm. Se speră că o viitoare teorie cuantică a
gravitației va completa găurile lipsă în cunoaștere
cunoa
și vom avea
o teorie a gravitației.
Materia curbează spaţiu-timpul, iar spaţiu-timpul
timpul curbat
dictează mişcarea materiei în univers.
n 1916 Einstein a publicat cartea Relativitatea. Teoria
specială și generală, destinată mai degrabă
bă publicului larg,
cu o minimă prezență
ță a matematicii. La aceasta a adus cinci
completări de-aa lungul timpului, sub forma unor anexe. Ultima
anexă, intitulată „Relativitatea și problema spațiului”,
spațiului a fost
adăugată în 1952, la 36 de ani, așadar,
șadar, de la publ
publicarea primei
ediții
ții și cu 3 ani înainte de trecerea în Lumea de dincolo a
genialului fizician.

Î

Iată ce spune Einstein, în propriile cuvinte, despre (in)existen
(in)existența
spațiului,
țiului, în nota care introduce a cincea ediție a cărții:
„Vreau să arăt că spațiu-timpul nu este necesarmente ceva
căruia i se poate atribui o existență
ță separată. Obiectele nu
există în spațiu,
țiu, ci acestea ocupă un spațiu. În acest fel
conceptul de «spațiu gol» își pierde sensul”.
Anexa nr. 5 are în jur de 20 de pagini, așadar
șadar nu ne putem
permite să prezentăm textul integral. Esența
ța explicației poate fi
însă redată în cuvintele fizicianului:
„Conform mecanicii clasice și teoriei speciale a relativității,
spațiul (spațiu-timpul) are o existență
ță independentă de materie
și câmp. Ca să poți descrie ceea ce umple spa
spațiul și este
dependent de coordonate, atunci spațiu-timpul
timpul ori sistemul
inerțial
țial cu proprietățile sale metrice este necesar să existe,
pentru că altfel descrierea a «ceea ce umple spa
spațiul» nu are
niciun sens [...]
Pe de altă parte, conform
m teoriei generale a relativită
relativității, spațiul
nu are o existență
ță independentă (spre deosebire de «ceea ce
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Conform teoriei relativităţii generalizate (care introduce şi
conceptul de spaţiu-timp), gravitația
ția este echivalentă cu o
curbare a spaţiu-timpului de către materie/energie. Corpurile nu
sunt atrase unele de altele, ci corpurile se mişcă în linie dreaptă
în spaţiu-timpul
timpul curbat de către materie/energie.
Oricărui obiect i se dictează de către forma spaţiu-timpului
spaţiu
(determinată de gravitație)
ție) cum să se mişte în univers.
Iată un exercițiu
țiu simplu de imaginație. Să ne imaginăm o linie
dreaptă trasată de fotonii emiși
și de un dispozitiv. Vedem în fața
noastră această linie de fotoni. Dacă am introduce în
proximitatea acestei linii de fotoni un corp cu o masă enormă (o
gaură neagră, de exemplu), linia dreaptă îîși va modifica forma
(nu va mai fi dreaptă). Spațiul
țiul este, așadar, modificat în moduri
bizare de prezența
ța masei și energiei, iar fotonii, în cazul nostru,
urmează traseele acestui spațiu
țiu distorsionat.
Într-un spaţiu-timp
timp curbat, generat de prezenţa unui obiect
masiv, spaţiul se deplasează către centrul obiectului. Obiectele
„staţionare” vor urma dinamica spaţiului, deplasându
deplasându-se cu
acesta.
E drept, este imposibil de imaginat lipsa spațiului.
spa
Aceasta este
o limită a intelectului uman. Putem imagina eliminarea a orice
din spațiu,
țiu, a oricărei bucăți de materie, dar nu putem gândi
nimicul, nu putem reprezenta ceva nu există. A
Așadar, ne este
imposibil să înțelegem
țelegem rațional cum lipsa masei și energiei
(deci a unui câmp gravitațional)
țional) va duce la dispariția spațiului.
Dar Einstein nu spune că ne putem reprezenta nimicul, ci că
spațiul
țiul nu există ca un „lucru”, ci este doar o consecință (o
caracteristică) a existenței
ței materiei și energiei, deci o
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consecință a câmpului gravitațional
onal generat de acestea. Nu
există gravitație, nu există spațiu.

componente, am putea determina comportamentul tuturor
entităţilor.

Fizica cuantică şi Dumnezeu

Iată un exemplu concludent în această privinţă, pe care-l
care
regăsim într-un
un scurt dialog între Napoleon şi Laplace:
Laplace
„Domnule Laplace, mi s-a
a raportat că aţi scris o mare carte
despre sistemul universului, fără să amintiţi nimic de numele
Creatorului?!”.
La această remarcă savantul i-aa oferit celebrul răspuns:
„Sire,
Sire, nu am avut nevoie de această ipoteză.”
ipoteză (P.S. Laplace, A
Philosophical Essay on Probabilities, Dover, New York, 1961,
p. 4).

Marele fizician Newton susţinea că lumea este
constituită din particule aflate într-oo permanentă mişcare,
această teorie fiind larg răspândită în secolul
olul al XVIII-lea.
XVIII
n următorul secol, odată cu aprofundarea chimiei, aceste
particule au fost identificate cu atomii din teoria lui Dalton,
dar, în pofida acestui fapt, ipotezele lui Newton au continuat
să se bucure de cea mai mare atenţie din partea ma
majorităţii
oamenilor de ştiinţă.
Prin faptul că susţinea, în principiu, că orice sistem viitor poate
deveni predictibil printr-oo cunoaştere corectă a situaţiei sale
prezente, teoria lui Newton era una deterministă. În acelaşi
timp însă, era şi una reducţionistă,
istă, pentru că autorul ei susţinea
posibilitatea deducerii comportamentului unui sistem din
comportamentul părţilor sale componente. Nu în cele din urmă,
era una realistă, întrucât admitea că teoriile ştiinţifice prezintă
lumea aşa cum este ea în realitate,
e, indiferent de implicarea
observatorului. Toate aceste trei ipoteze, cu suportul lor cu tot,
aveau să fie repuse în discuţie şi reevaluate în secolul al XXXX
lea, prin teoria cuantică.

Î

De-aa lungul istoriei sale, fizica a avut unele conflicte cu religia,
chiar
hiar dacă nu atât de dramatice şi tăioase ca acelea ale
astronomiei lui Copernic sau ale evoluţionismului lui Darwin.
Cel mai semnificativ conflict a fost legat de relaţia dintre
controlul exercitat de Dumnezeu asupra evenimentelor din
lume, determinarea prezentă
rezentă în legile naturale şi prezenţa
hazardului sau întâmplării la nivelul cuantic.
Conflictele fizicii cu religia
La început, fizica lui Newton n-aa afectat cu nimic convingerile
religioase. Dimpotrivă, aproape toţi fizicienii secolului al XVII
XVIIlea erau
au practicanţi creştini, iar Newton însuşi credea că
Dumnezeu ţine stelele ca să nu se prăbuşească prin forţa
atracţiei gravitaţionale şi tot el intervine periodic pentru a
corecta perturbaţiile planetare din sistemul solar. Dumnezeu
juca un rol permanent, într-oo lume condusă de legi. El nu numai
că proiectase aceste legi, dar şi veghea ca ele să funcţioneze.
În viziunea adepţilor teoriei lui Newton, pasivitatea materiei nu
era ceva neobişnuit; dimpotrivă, ea era consecventă cu ideile
tradiţionale despre suveranitatea şi transcendenţa lui Dumnezeu
şi contrazicea panteismul, astrologia, vitalismul şi alchimia, în
care materia apare ca fiind mai activă (cf. Ian G. Barbour,
Religion and Science: Historical and Contemporay Issues
Issues,
Harper San Francisco, San Francisco,
ncisco, 1997, pp. 18
18-23).
Laplace, şi el adeptul teoriei deterministe, pretindea că, dacă
am cunoaşte poziţia şi viteza fiecărei particule din univers, am
putea calcula toate evenimentele viitoare. În acelaşi timp, însă,
teza sa este una reducţionistă, fiindcă
iindcă presupune că, prin
cunoaşterea comportamentului celor mai mici părţi
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Având o altă perspectivă, Werner Heisenberg susţine ideea
nedeterminării în natură. El este convins că lumea atomică
posedă o serie de potenţialităţi, fiecare eveniment anume sau
realizarea unei observaţii, într-oo distribuţie de probabilităţi,
reprezentând o chestiune care ţine în întregime de hazard.
Omul nu este decât rezultatul unor cauze care nu au nicio idee
despre ţelul lor, el nu este decât produsul „„unei agregări
accidentale de atomi”” (B. Russel, Mysticism and Logic,
Doubleday, New York, 1967, pp. 45, 54).
Toate fenomenele pot fi reduse, de altfel, la legi ale fizicii şi
chimiei, precum şi la felurite intervenţii ale hazardului: „Orice
„
aspect poate fi redus la nişte interacţiuni
intera
mecanice simple
evidente. Celula este o maşinărie. Animalul este o maşinărie.
Omul este o maşinărie”” (vezi J. Monod, Beyond Chance and
Necessity,, Vintage Books, New York, 1972, p. 180).
Fizica cuantică şi Dumnezeu
bile privind nedeterminarea la
Există răspunsuri teologice posibile
nivel cuantic. Unul dintre acestea ar fi acela că alegerea uneia
dintre posibilităţile oferite de teoria cuantică nu este pură
întâmplare; dimpotrivă, această posibilitate este operată sau
actualizată de Dumnezeu, fără a fi detectabilă
etectabilă de către ştiinţă şi
fără a încălca legile naturale. Legile naturii nu fac decât să
specifice o serie de posibilităţi, Dumnezeu fiind Cel care
determină care anume dintre acestea este actualizată în
realitate.
Danezul Niels Bohr a intuit faptul că în cadrul fizicii cuantice
funcţionează un anume principiu al complementarităţii, extins
şi aplicat ulterior şi în relaţia dintre ştiinţă şi religie. Astfel,
C.A. Coulson defineşte ştiinţa şi religia ca fiind „relatări
„
complementare ale aceleiaşi realităţi”.
”. Acest fapt face posibil
ca aceste două discipline să fie relativ independente – ca nişte
relatări ale „aceleiaşi realităţi” –,, însă ele nu pot fi complet
independente (C.A. Coulson, Science and Christian Belief
Belief,
University of North Carolina Press, Chapel
Ch
Hill, 1955, cap. 3).
Pe de altă parte, fizicienii din domeniul cuanticii afirmă că
universul nostru ar fi un univers creat de observator, că
trecutul, de pildă, n-ar
ar avea existenţă până ce nu este înregistrat
sau actualizat în prezent. John Wheeler susţine că noi, ca
observatori ai universului timpuriu, am contribuit la crearea
acestor evenimente. Este foarte adevărat, el admite că pare o
anomalie să susţii că prezentul poate influenţa trecutul, însă să
avem în vedere că, în universul acesta al nedet
nedeterminării
cuantice, ideile de „înainte” şi „după
după” chiar nu au nicio
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semnificaţie. Trecutul este absolut irelevant dacă nu este
actualizat în prezent, dacă nu-şi
şi găseşte înregistrarea în prezent.
Astfel, fiinţele umane deţin principalul rol într
într-un univers
participativ, în care orice observabilă este absolut dependentă
de observator (cf. pe larg J. Wheeler, „Bohr,
Bohr, Einstein, and the
Strange Lesson of the Quantum”,
”, în: R. Elvee şed.ţ, Mind and
Nature, Harper-Row, San Francisco, 1982).
De asemenea, şi în religie,
igie, cunoaşterea este posibilă doar prin
participare, deşi, fără îndoială, formele de participare sunt
diferite de cele din ştiinţă. Ne putem pune întrebări privind
relaţia dintre Dumnezeu şi noi, dar nu putem afirma nimic
despre fiinţa lui Dumnezeu. Trecând într-un
un alt registru, este de
remarcat că, în afară de repunerea în cauză a determinismului şi
realismului, fizica cuantică pune în discuţie şi reducţionismul
fizicii clasice. Ceea ce în fizica clasică însemnau acele
„particule elementare” reprezintă acum
cum manifestări ale unor
unde, structuri ritmice, modele ondulatorii mobile, care se
combină la un moment dat şi se dizolvă iarăşi, pentru a se
recombina în altă parte. O particulă începe să semene cu o
formaţiune locală a unui substrat continuu de energie
vibratorie.
Modelul de cunoaştere a realităţii pe care ni-ll propune fizica
cuantică, susţine Jean Staune (J. Staune, „On
On the Edge of
Physies”, în: Science and Spirit,, 1 apr./ mai 1999, p. 15),
demonstrează existenţa unui nivel de realitate care se află mai
presus de timp, spaţiu, energie şi materie, dar are, în mod
indubitabil, un efect cauzal asupra nivelului nostru material de
realitate. Acest aspect, subliniază el, este foarte important nu
doar pentru respingerea materialismului, ci şi pentru faptul ccă
ne oferă posibilitatea de a vorbi despre Dumnezeu şi de a-L
a
căuta pe Dumnezeu: „Ştiinţa ne-aa sugerat, prin intermediul
fizicii cuantice, faptul că singură nu poate furniza o imagine
completă a realităţii. Ea a oferit un punct de pornire pentru o
cale credibilă
dibilă de a înţelege existenţa lui Dumnezeu, deoarece
lumea nu se mai limitează la nivelul nostru de realitate
realitate.”

stelele neutronice, temperatura și presiunea extremă împiedică
cu totul existența atomilor.

au dovedit a fi divizibili, fizicienii au
Deoarece atomii s-au
inventat ulterior termenul de „particule elementare” pentru a
descrie părțile
țile „indivizibile”, deși nu indestructibile, ale unui
atom. Domeniul științific care studiază particulele subatomice
este fizica particulelor, și în acest domeniu fizicienii speră să
descopere adevărata natură fundamentală a materiei. Atomul
este o particulă componentă a substanţelor, ce are caracteristici
bine determinate:
– este o particulă extrem de mică, cu formă sferică.
– este neutru din punct de vedere electric.
– se conservă în reacţiile chmice.
Atomul este alcătuit din particule mult mai mici, particule
subatomice, numite protoni, neutroni şi electroni
electroni.
Particulele subatomice.
Corpul central al atomului, numit nucleu atomic, este format
din protoni şi neutroni. Electronii gravitează în jurul nucleului
atomic, formând învelişul de electroni.

Teoria atomică
În chimie și fizică, teoria atomică este o teorie
științifică a naturii materiei, care afirmă că materia este
compusă din unități discrete, numite atomi.
început ca un concept filozofic în Grecia antică și a
intrat în mainstreamul științific în secolul al XIX
XIX-lea,
atunci când descoperirile din domeniul chimiei au
arătat că materia se comportă, într-adevăr,
adevăr, ca și cum ar fi
formată din atomi. Actualul model teoretic al atomului implică
un nucleu dens, înconjurat de un „nor” probabilistic de
electroni. Cuvântul atom provine din adjectivul atomos din
greaca veche, care înseamnă „indivizibil”. Chimi
Chimiștii secolului
al XIX-lea
lea au început să folosească termenul în legătură cu
numărul tot mai mare de elemente chimice ireductibile.
Aparent oportun, pe la începutul secolului al XX
XX-lea, prin
diverse experimente cu electromagnetism și radioactivitate,
fizicienii au descoperit că așa-numitul
numitul „atom indivizibil” este
de fapt un conglomerat de diferite particule subatomice (în
principal, electroni, protoni și neutroni), care pot exista separat
unele de altele. În fapt, în anumite medii extreme, cum ar fi

A
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Caracteristicile particulelor subatomice.
Principalele caracteristici
eristici ale particulelor subatomice (protoni,
neutroni, electroni) sunt masa şi sarcina electrică. Masele
absolute sau masele reale sunt masele exprimate în kilograme.
Masele relative sunt determinate în raport cu unitatea de masă
atomică, definită ca a 12-aa parte din masa atomului 126C şi
notată cu u. Izotopul 126C este atomul de carbon care are în
nucleu 6 protoni şi 6 neutroni.
1u = m126C/12 = 1,66 · 10-27 kg
Sarcinile electrice absolute sau sarcinile reale sunt sarcinile
electrice exprimate în coulombi (C).
Sarcinile electrice relative sunt determinate în raport cu sarcina
electrică a protonului qproton = 1,6 · 10-19
10
C.
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Protonul şi neutronul au mase aproximativ egale cu a 12-a
12 parte
din masa atomului de carbon, izotopul 12.
Electronul are masa aproximativ
iv de 1823 de ori mai mică decât
a 12-aa parte din masa atomului de carbon, izotopul 12.
Atomul, Particulele subatomice, Caracteristicile particulelor
subatomice
Protonul şi electronul au sarcini electrice egale şi de semn opus,
sarcina electrică a protonului
ui fiind pozitivă şi a electronului
negativă.
Într-un
un atom, care este neutru din punct de vedere electric,
numărul de electroni din învelişul de electroni este egal cu
numărul de protoni din nucleu.
Neutronul este o particulă neutră din punct de vedere ele
electric.
Numărul atomic, notat cu Z, indică numărul de protoni din
nucleul unui atom.
Numărul de masă, notat cu A, indică suma dintre numărul de
protoni şi numărul de neutroni din nucleul unui atom.

Intenția
ția noastră ne creează realitatea
Wayne Dyer
Adesea, atunci când află despre necesitatea de a avea o
intenție
ție clară înainte de a spera la împlinirea unei aspiraţii,
oamenii gândesc: „bineînțeles
țeles că am un obiectiv clar,
măsurabil, asupra căruia mi-am
am pus toată energia şi voința
voin
personală, ştiu ce îmi doresc”.
i bine, nu la acest tip de intenție
ție ne vom referi în
articolul de astăzi. Vom aborda acest subiect într
într-un
sens mai înalt, spiritual, în care intenția
ția este considerată
o reală forță
ță de creație dinamică, o energie conştientă care
activează un câmp inteligent de manifestare, în rezonan
rezonanță cu
frecvența
ța noastră personală de vibraţie şi la care noi avem
acces numai dacă învățăm cum să o utilizăm.

E

Una dintre cele mai importante legi universale este Legea Purei
Potențialități. Noi trăim cu toții într-un
un Univers de energie. O
foarte mică parte din această energie este în formă manifestă.
Restul este format dintr-un
un număr infinit de poten
potențiale
nemanifestate încă. Toată creația
ția ia naştere din acest ocean de
energie. Înainte ca orice să existe, se află întâi
ntâi în stadiul de
idee, de gând, de concept. Luați
ți ca exemplu o casă, o haină, o
carte, un spectacol, un film, un produs de larg consum, un
serviciu, de fapt, vă puteți
ți gândi la absolut orice din jurul
vostru, nimic nu a apărut brusc, totul a fost întâi o idee, o
viziune, o dorință,
ță, urmată de acțiunea necesară pentru
materializarea ei.
„Intenția noastră creează realitatea” – Wayne Dyer
Intenția
ția noastră are puterea de a impune o anumită direcție
energiei nemanifestate încă şi de a o modela. Ea ac
acționează ca
o matriță,
ță, ca o schiță pe care particulele de energie o vor urma
pentru a realiza tiparul de creație
ție intenționat de către noi.
Intenția
ția poartă cu sine o energie electromagnetică ce va atrage
acele particule necesare pentru desăvârşirea crea
creației visate.
Aşadar, dintr-oo anumită perspectivă mai înaltă, inten
intenția nu este
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neapărat ceva ce faci, poate mai degrabă ea există în Univers ca
un câmp invizibil de energie, ca o putere latentă, dincolo de
ceea ce putem noi percepe cu cele 5 sim
simțuri, dincolo de lumea
formei,
ormei, fără a putea fi constrânsă, divizată ori limitată.
Când accesăm acest câmp, nu mai este nevoie de atât de mult
efort, sacrificiu şi voință
ță personală pentru a îndeplini o
aspiraţie, un vis, aşa cum am fost noi învă
învățați în vibrația
dimensiunii a treia.
a. Acest câmp de potențialități
poten
a existat de
dinainte de a ne naşte noi pe această planetă. El transcende
dimensiunea noastră şi cu toții
ții avem acces garantat la această
putere. Este un drept din naştere. Problema noastră, a
oamenilor „obişnuiţi”, este că nuu am ştiut de existen
existența sa. Sau
dacă am intuit că există, ne-am
am crezut din start deconectați,
deconecta
separați
ți de acest câmp de intenție şi atunci am dezactivat
această forță
ță prin lipsa noastră de credință în existența ei.
Vestea bună este că putem în orice momen
moment să o reactivăm dacă
ne „cablăm” din nou direct la Sursă prin conştientizare şi
centrare în Sinele nostru Suprem (care este o scânteie din
Sinele Absolut şi Veşnic al lui Dumnezeu Tatăl). Astfel
devenim inspirați
ți (adică în Spirit) şi ne lăsăm ghidați de Sinele
S
nostru; aspecte care păreau imposibile pentru con
conștiința noastră
devin disponibile pentru noi; începem să trăim scopul cu care
am venit aici, în această lume, ne reamintim misiunea noastră şi
atragem către noi această energie care ne ajută să
experimentăm viața într-un
un mod plin de bucurie şi entuziasm.
În Upanişade,, texte vedice clasice, se spune: „„Tu eşti cea mai
adâncă dorință
ță a ta. După cum îți este dorința, aşa îți este şi
intenția.
ția. După cum îți este intenția, aşa îți este şi voința. După
cum îți este voința,
ța, aşa îți este şi fapta. Și după cum îți este
fapta, aşa îți va fi şi destinul.”
În cartea sa Puterea Intenției,, Wayne Dyer consideră că sunt
necesari patru paşi pentru a activa această for
forță, iar aceştia
presupun să ne eliberăm de identificarea
identifica
cu ego-ul nostru,
pentru a ne descoperi Sinele nostru Suprem. (…)

Cei patru paşi pentru activarea forței
ței intenției sunt:
1. Disciplina: Disciplina este necesară pentru a reuşi să ne
antrenăm trupul să acționeze
ționeze aşa cum doreşte gândul, în felul
acesta
ta contribuind la realizarea aspiraţiilor noastre.
2. Înțelepciunea: Este nevoie să învă
învățăm să ne focalizăm, să
fim răbdători cu acest întreg proces, să ne armonizăm gândurile
cu emoțiile
țiile şi cu starea trupului pentru a fi congruenți, numai
aşa ne putem exprima
rima cu adevărat Sinele.
3. Iubirea: Măiestria presupune să iubeşti ceea ce faci şi să faci
ceea ce iubeşti, aşadar nu doar învățare
țare şi practică neîntreruptă,
ci şi pasiune.

Lohanul nr. 54, aprilie, 2021

psihologie
4. Renunțarea la control: A te preda: nici mintea, nici trupul
nu conduc spectacolul, ci intenția ta, încrederea în Univers este
primordială.
Practica zilnică a intenției conștiente
Intenția lansată dintr-o stare de centrare în Sinele nostru
profund, atunci când universul nostru lăuntric este curat, pur,
produce o manifestare foarte rapidă a realității la care aspirăm.
Dacă însă ne identificăm cu ego-ul, atunci nu mai simțim exact
pulsul Sinelui nostru dumnezeiesc, ne dorim diverse aspecte
din motive greşite (care pot avea legătură cu imaginea noastră,
cu modul în care suntem percepuți de ceilalți, de dorința
noastră inconştientă de a ne simți valoroşi etc.) Și atunci
experimentăm dezamăgirea, pierderea încrederii în sine, în
proces, în Legile Universale sau chiar în Creator, pentru că
intenția noastră, dorința, viziunea, nu se împlineşte.
Nicio aspiraţie sau intenție benefică nu este greşită în sine,
necorespunzătoare sau nepermisă. Însă de cele mai multe ori,
cerem aspecte potrivite, dar în momente nepotrivite ale vieții
noastre. Și aceasta se datorează faptului că nu lucrăm întâi cu
noi, nu avem răbdare să ne purificăm universul lăuntric de
energii inferioare, perturbatoare, nu ne iubim pe noi înşine, nu
iertăm, nu exprimăm recunoştință pentru ce avem deja, nu
manifestăm compasiune pentru noi şi ceilalți, deci nu suntem
mai deloc „în aliniere” cu Sinele nostru Suprem pentru a
înțelege exact în ce moment al vieții noastre ne aflăm şi ce
anume este mai potrivit pentru noi acum.
Urmărim să creăm o realitate care să ne satisfacă orgoliul, să ne
vindece rănile sau să ne ofere un confort care să ne ajute să
evităm anumite situații problemă. Aceste intenții nu sunt
susținute de Univers decât dacă ar putea să ne ajute să învățăm
o lecție necesară pentru noi. De exemplu, ne dorim să câştigăm
la loto o sumă mare de bani care ne-ar scoate din datorii, ne-ar
conferi un statut aparte, ne-ar permite să ne cumpărăm ce ne
dorim etc. Toate motivele din spatele acestei dorințe îşi au
rădăcina în vibrația lipsei, a neajunsului, a sărăciei. Din această
vibrație nu poate ieşi nimic bun.
În majoritatea cazurilor, această intenție nu se materializează
pentru că nu avem vibrația necesară care să susțină abundența
cerută. Dar uneori, Universul ne îndeplineşte dorința, chiar
dacă nu vine dintr-un spațiu al alinierii cu Sinele, pentru că
avem nevoie de o lecție. Ne dă banii, însă, după cum arată
studiile făcute în toate țările în care se practică acest joc, 90%
dintre cei care câştigă ajung nu numai să piardă banii primiți,
dar trec prin tot felul de alte provocări deloc plăcute, menite să
le „şlefuiască” vibrația, să îi alinieze cu fiinţa lor profundă.
Când lansăm o intenție, nu este indicat să o facem pentru a
produce un anumit rezultat material
Rezultatele sunt orchestrate de către Sinele nostru Suprem,
pentru a ne asigura cea mai mare evoluție spirituală, deoarece
avem planificate deja, pe drum, în fața noastră, la ceva distanță
în timp, evenimente care aşteaptă sosirea noastră, numai că este
nevoie să fim pregătiți să le facem față cu maturitate, pricepere
şi grație. Noi nu avem cum să ştim toate acestea, dar Sinele
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nostru ştie. În momentul în care ne-am reamintit cine suntem,
când suntem centraţi în Sinele nostru dumnezeiesc, co-creăm
împreună cu Universul fără a urmări să controlăm rezultatul. Și
de ce am face-o dacă recunoaştem că noi, în calitate de creatori,
suntem cei care stabilim regulile?
Am fost învățați până acum să tot săpăm în trecut pentru a
scoate la suprafață traume, emoții pe care să le vindecăm şi
curățăm în scopul de a ne eleva vibrația, de a ne perfecționa.
Însă cu cât vom săpa mai mult, cu atât vom găsi mai multe
aspecte de îndreptat, mai multe de purificat. Şi nu se va sfârşi
niciodată. Este mult mai eficient ca această metodă să fie
îmbinată cu practica zilnică a intenției conştiente.
Dacă încă de dimineață ne ancorăm într-o energie
binefăcătoare, dacă intenția noastră este de a experimenta zilnic
cea mai bună versiune a noastră, de a ne pune la dispoziția
Spiritului pentru a lucra prin noi pentru binele celor din jur, cu
siguranță energia universală de care vorbeam va urma direcția
pe care am impus-o noi, prin simpla lansare a intenției noastre
în Univers.
A adăuga mereu la intenția noastră cuvintele „pentru binele cel
mai înalt al tuturor” ne ridică foarte mult nivelul de vibrație şi
astfel antrenează participarea mai multor componente în cocreația noastră, fiindcă invităm Sinele Suprem al tuturor celor
implicați, ghizii, energiile benefice să ne asiste, să participe la
manifestarea intenției noastre. Această formulare ne pune la
adăpost şi de posibilele răbufniri ale ego-ului nostru care
uneori, oricât de atenţi urmărim să fim, reuşeşte să se strecoare
în intenția noastră.
Nu în ultimul rând, prin această formulare declarăm
Universului că suntem conştienți şi recunoaştem existența unei
Conştiinţe Superioare care ştie mai bine care este rostul, lecția
şi nivelul fiecăruia dintre noi. Este o manifestare a adevăratei
umilințe, înțeleasă total diferit de ceea ce am fost învățați de
dogmele religioase osificate.
În acest context, este imperativă observarea atentă a gândurilor
şi a emoțiilor, pentru că ele creează în fiecare secundă a vieții
noastre. Prin intenție, noi hotărâm sensul, înțelesul fiecărei
circumstanțe ce se prezintă în fața noastră. Înțelesul pe care noi
îl asociem unei experiențe sau unui simbol devine percepția
noastră, iar în trupul nostru se traduce printr-o anumită
frecvență de vibrație. Această vibrație este mai înaltă sau mai
joasă în funcție de nivelul de conştiință de la care noi privim şi
interpretăm experiența.
O concluzie ar fi că frecvența personală de vibrație este direct
proporțională cu nivelul de intenție cu care îți trăieşti viața, cu
interpretarea pe care singur o dai circumstanțelor din existența
ta zilnică. Calea noastră este deschisă, este ca o foaie nescrisă,
iar noi ne scriem povestea vieții stabilindu-ne conştient intenția
pentru fiecare pas pe care urmează să îl facem şi cu fiecare
interpretare a evenimentelor și simbolurilor care ne apar în față.
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Fricile şi programările
Stelian CHIVU
“Psihologii au constatat că mulţi dintre noi preferă
pre
sentimentele nefaste, lăsându-se
se de multe ori pradă urii,
deşi nu au motive reale să facă aceasta.
n spatele urii stau fricile şi programările, multe dintre ele
fiind transmise de familie şi societate. Când vorbesc de
dorinţa de a urî pe cineva, psihologii
hologii au stabilit că, de multe
ori, aceasta este „împrumutatăˮˮ de la familie, anturaj sau
societate. Prin urmare, primul pas pe care fiecare dintre noi este
necesar să îl facă este să se autoanalizeze pentru a descoperi
sursa acestui impuls extrem de nociv.„Este
iv.„Este foarte important să
înţelegem care sunt motivaţiile interne ale fiecăruia dintre noi şi
preferinţele preluate din exterior. De cele mai multe ori, multe
persoane nu îşi cunosc propriile preferinţe. Le preiau pur şi
simplu şi peste ani constată că s-au
au schimbat în cu totul alte
persoane decât cele care şi-ar fi dorit să fie,ˮˮ explică psihologul
Stelian Chivu. Ura se manifestă în diferite forme, cu diferite
intensităţi şi pornind de la programe lăuntrice diferite la fiecare
dintre noi, iar ea porneştee de la incompatibilitatea unei
persoane cu alţi indivizi cu care interacţionează, spun
specialiştii.

Î

„Când mă întâlnesc cu o persoană şi instantaneu se declanşează
în mine un program de ură, este necesar să înţeleg că această
stare este, de fapt, în interiorul
iorul meu, iar persoana faţă de care
am această reacţie nu face altceva decât să îmi arate că am o
ură nevindecată. Cel care urăşte, va fi urât, la rândul lui. Este o
lege a rezonanţei. Iată cât de important este să te cunoşti,
cunoşti,ˮ
punctează Stelian Chivu.
Uraa atrage dorinţa de răzbunare. Problema cu ura este că va
atrage întotdeauna şi alte programe nefaste, distructive, iar în
multe cazuri va împinge persoana care se lasă pradă acestei
stări către răzbunare. Cine urăşte, va fi şi gelos, şi invidios pe
alte peroane.
eroane. Învăţăm să urâm de la societate, de la şcoală şi din
familie, dar şi din anumite cărţi şi filme, şi tocmai de aceea este
foarte important să analizăm întotdeauna ce preluăm din
exterior. „Există situaţii în care unele persoane au senzaţia că
ura le face bine pentru că apare acel gen de satisfacţie dat de
energia superiorităţii. Din punct de vedere psihologic, o
persoană care se răzbună, se descarcă, de fapt, de energia
nefastă acumulată şi asta îi dă atunci o senzaţie de uşurare. Ce
este necesar să se ştie este că atunci când nu este controlată, ura
se poate chiar manifesta ca un viciu. Ea poate deveni chiar un
reflex necondiţionat, adică să urăşti instantaneu pe cineva, deşi
abia l-ai cunoscutˮ,
ˮ, detaliază psihologul Stelian Chivu.
În urma unor studii s-aa stabilit că dacă este manifestată o
perioadă mai lungă de timp, ura poate pătrunde până la nivel
celular, modificând structura informaţională a ADN
ADN-ului, ceea
ce va face ca organismul să producă cortizol, numit şi
hormonul stresului, în loc de serotonină
nină şi melatonină,
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cunoscute ca hormonii fericirii. De ştiut este că ura poate fi
dobândită, de exemplu, dintr-un
un grup cu care relaţionăm, sau
alimentată prin ştiri, filme sau tot soiul de tipare de gândire
care sunt preluate din exterior. Iubirea dezvoltă
dezvolt inteligenţa. În
contrapondere, iubirea este o stare înaltă de conştiinţă, care ne
ajută să iertăm, să ne vindecăm, să comunicăm mai bine şi
chiar să ne dezvoltăm inteligenţa, conform studiilor de
specialitate.
„Când o persoană iubeşte, are mult mai multe şanse să se
vindece, dacă suferă de o anumită afecţiune. La nivelul glandei
endocrine numite timus se va mări fluxul de sânge, aceasta
producând mai multe limfocite T, care se ocupă de imunitatea
organismuluiˮ, explică Stelian Chivu.
Limfocitele T sunt denumite
numite celule T pentru că se maturizează
în timus şi sunt capabile să distrugă celulele maligne, celulele
infectate cu viruşi sau alte celule afectate. Se pune atunci
întrebarea de ce totuşi oamenii preferă mai degrabă să urască
decât să iubească? Explicaţia
ia este simplă şi ea vine din zona
psihologică. Persoanele care urăsc ajung la un moment dat să
nu mai poată controla această stare, aceasta acţionând ca un
gest reflex. Unii dintre noi urăsc şi pentru că au un nivel de
conştiinţă scăzut.
Conştientizarea este primul pas pentru a scăpa de un sentiment
atât de toxic cum este ura, urmând ca apoi să identificăm o
cale, specifică fiecăruia dintre noi, pentru a scăpa de ea. Ura se
localizează fizic în zona plexului solar, putând duce în timp la
acţiuni necontrolate.
„În final, unul dintre cele mai importante acţiuni pe care le
putem face este să înlocuim un program de ură de care am
scăpat cu un program de iubire. În acest fel, la nivel mental,
emoţional şi fizic vom scăpa de balastul dat de ură şi ne vom
concentra
tra pe iubire, care este vindecătoare
vindecătoareˮ, concluzionează
psihologul.”

Tactica de intimidare
Stânga regresistă mondială nu ezită să utilizeze
etichetările cele mai josnice pentru aa-și pune la zid
adversarii politici. Donald Trump a fost și continuă să fie
comparat cu Hitler, cu toate că nu a început niciun război și
nu a persecutat nicio minoritate (plus că a promovat o
politică pro-Israel și pro-pace
pace în Orient).

D

ar chiar înainte de bătăiosul Trump, acela
același tratament a
fost aplicat blajinului prim ministru canadian Stephen
Harper (cel care a retras Canada din protocolul de la
Kyoto), făcut și el în fel și chip. Iar în România anilor ’90,
politrucii lui Ion Iliescu nu ezitau să îi numească legionari pe
Ion Rațiu,
țiu, Corneliu Coposu sau Radu Câmpeanu.
În zilele noastre, etichetarea se folosește
ște prin extensie, cu foarte
multă eficacitate. Practic orice tip de asociere, cât de
îndepărtată ar fi, cu idei sau oameni considerați
considera „suprematişti
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albi”, sau „rasiști”,
ști”, este echivalentul contaminării cu respectiva
boală.

mafia internaţională, în timp ce ei cred cu tărie că acţionează
corect şi patriotic.

Parlamentarul canadian conservator Derek Sloan a fost exclus
recent din partidul său, pentru simplul motiv că a primit o
donație
ție de 113 dolari de la un simpatizant considerat
„suprematist”. Fusese doar unul dintre cei 13.000 de donatori, o
persoană pe care Derek nu o cunoștea
ștea personal. Nu a contat.
Șefii săi l-au
au pus la zid, pentru ca nu cumva partidul însă
însăși să
fie considerat fascist sau rasist. Nicio precauție
precau
nu este
suficientă… Scopul principal al atacurilor prin etichetare nu
este însă atât distrugerea
trugerea directă a adversarului, cât inducerea
unei stări de rușine
șine între posibili suporteri ai acestuia, ca și în
marele public în general. „A, ești
ști suporter al lui Trump? Sau al
lui Harper? Sau al lui Rațiu?
țiu? Păi înseamnă că și tu eşti
hitlerist sau legionar!”

Omul de bună credinţă, şi în special omul îndepărtat de
Dumnezeu, este prea slab ca să facă faţă acestei avalanşe de
înşelare şi viclenie.

Or, cine dorește
ște să fie asociat cu asemenea curente
abominabile? Așa
șa că, imediat, potențialul suporter al
incriminatului se trage deoparte, scuipă în sân și se leapădă
imediat: „Eu?
Eu? Legionar? Nicidecum. Eu? Cu Trump? Sau cu
Rațiu și Coposu? Ferească Dumnezeu!”
Iar efectul cel mai pervers este că și oameni care nu sunt de
stânga, altfel democrați
ți autentici, ajung să își însușească același
comportament, fug ca necuratul de tămâie de orice posibilă
asociere cu „fasciștii”
știi” sau „legionarii”, ajungând și ei să dea cu
pietre, cot la cot cu regresiștii,
știi, în orice „suspect”, și să se
„delimiteze” de un extremism de cele mai multe ori imaginar.

Iată o listă cu câteva dintre tehnicile de înşelare ce sunt aplicate
inclusiv la radio, TV şi în filme şi în general, în orice program
de păcălire folosit de elitele satanice care conduc din umbră:
George K. Simon, autorul cărţii In Sheep’s Clothing:
Understanding and Tratating with Manipulative People (În
blană de oaie: Înţelegând şi tratând cu oameni manipulatori
manipulatori), a
identificat următoarele tehnici manipulative:
Minciuna.. Pe moment este greu de spus dacă cineva minte,
deși deseori
eori adevărul iese la iveală după un timp, când deja e
prea târziu. Un mod de a reduce șansele de a fi mințit este de a
înțelege
țelege că persoanele manipulatoare sunt experte în arta
minciunii și a trișatului, făcând frecvent aceasta, deseori cu
subtilitate.
Minciună prin omisiune.. Aceasta este o formă subtilă de
minciună, comisă prin omiterea unei părți
păr semnificative din
adevăr. Această tehnică se mai utilizează în propagandă.
Negarea.. Manipulatorul refuză să admită că el sau ea a făcut
ceva rău.

„Condamnăm cu fermitate…”

Raționalizarea.. O scuză prezentată de manipulator pentru
comportamentul neadecvat. Raționalizarea
ționalizarea este strâns legată de
spin.

Și în tot acest timp, regresiștii își freacă mâinile de bucurie.
Fereastra Overton a mai avansat
sat cu un pas… De frica de a fi
asociați
ți cu extrema dreaptă, oamenii se cuibăresc la sânul
celeilalte, ajungând cu timpul susținători
ținători involuntari ai
„cauzei”…

Minimizarea.. Un tip de negare cuplată cu ra
raționalizare.
Manipulatorul spune că modul în care se comportă nu este atât
de dăunător sau iresponsabil
nsabil precum sugerează altcineva, de
exemplu, spunând că o insultă a fost doar o glumă.

Tehnici de manipulare – Se folosesc şi la
TV, în presă, în filme, în politică etc.

Atenția sau neatenția selectivă.. Manipulatorul refuză să
acorde atenție oricărui aspect care l-ar
ar abate de la agenda sa,
făcând afirmaţii de genul „Nu
Nu vreau să aud
aud”.

George K. S
SIMON
Orice
persoană care
se expune canalelor
informaţionale deţinute de Mafia Internaţională este
păcălită prin diferite tehnici de înşelare perfecţionate în mii
de ani şi aplicate asupra popoarelor prin tehnologia
modernă apărută în ultimii 150 de ani.
n special cei care se expun programelor radio, TV şi filmelor
(cele mai eficiente canale de intoxicare în sfera conştiinţei
ale mafiei) sunt cei mai păcăliţi oameni de pe planetă,
convingerile şi credinţele acestora nefiind ale lor, ci acelea care
le-au
au fost implantate prin aceste programe. Ei trăiesc cu
credinţa că înţeleg ce se petrece în jurul lor, dar de fapt nu
înţeleg mai nimic din realitatea înconjurătoare. Sunt atât de
păcăliţi încât acţionează contra propriei persoane şi contra
semenilor lor, conform convingerilor care le-au
au fost plantate de

Î
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Diversiunea.. Manipulatorul nu acordă un răspuns direct unei
întrebări directe, ci face o diversiune, direcționând
direc
conversația
către un alt subiect.
Evaziunea.. Similară cu diversiunea, dar aici se oferă
răspunsuri vagi, irelevante, divagații
ții sau expresii ambigui.
Intimidarea mascată.. Manipulatorul îîși pune victima în
defensivă folosind amenințări
țări voalate (subtile, indirecte sau
subînțelese).
Culpabilizarea.. Un tip aparte de tactică de intimidare. Un
manipulator se adresează conștiinței
științei victimei și sugere
sugerează că
acesteia nu îi pasă îndeajuns, că este prea egoistă sau că o duce
prea ușor.
șor. De obicei, asta face ca victima să se simtă prost,
punând-o într-o poziție
ție inferioară, provocându
provocându-i anxietate și
îndoială de sine.
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Rușinarea. Manipulatorul folosește sarcasmul și ocara pentru a
amplifica frica și îndoiala de sine în victimă. Manipulatorii
folosesc această tactică pentru a-i face pe ceilalți să se simtă
nevrednici și prin urmare, să li se supună. Tacticile de rușinare
pot fi foarte subtile, de exemplu, o privire aprigă, un ton al
vocii neplăcut, comentarii retorice său sarcasm subtil.
Manipulatorii te pot face să te simți rușinat pentru simplul fapt
că ai îndrăznit să li te opui. Este o modalitate efectivă de a crea
un sentiment de inadecvare în victimă.
Jucarea rolului de victimă („sărmanul/a de mine”).
Manipulatorul se portretizează ca fiind o victimă a
circumstanțelor sau a comportamentului altcuiva pentru a
provoca milă, simpatie sau compasiune. Oamenii care se
ghidează în funcție de conștiință și cărora le pasă nu suportă să
vadă pe nimeni suferind și manipulatorului îi este ușor să se
folosească de simpatie pentru a obține cooperare.
Învinovățirea victimei. Aceasta este o tactică eficientă de a
pune victima în defensivă, mascând totodată intenția agresivă a
manipulatorului.
Jucarea rolului de servitor. Agenda personală este mascată de
pretextul servirii unei cauze nobile, de exemplu, spunând că se
comportă într-un anumit fel din „supunere” sau pentru că se
află „în slujba lui Dumnezeu” sau a unei figuri autoritare
similare.
Seducția. Manipulatorii folosesc șarmul superficial, lauda,
măgulirea sau sprijinul fățiș al altora pentru a le câștiga
încrederea și loialitatea.
Proiectarea vinii (datul vinii pe alții). Manipulatorul găsește
un țap ispășitor, deseori în moduri subtile, greu de detectat.
Simularea inocenței. Manipulatorul încearcă să sugereze că
răul făcut nu a fost intenționat sau că nu a făcut faptul de care
este acuzat. Manipulatorul se poate preface surprins sau
indignat. Această tactică face ca victima să se îndoiască de
propria judecată sau chiar de sănătatea ei psiho-mentală.
Simularea confuziei. Manipulatorul face pe neștiutorul,
pretinzând că nu știe despre ce vorbești sau că e confuz cu
privire la o problemă importantă care i-a fost adusă la
cunoștință.
Afișarea furiei. Manipulatorul exprimă furie pentru a afișa
suficientă intensitate emoțională și mânie, pentru a șoca victima
și a o face să se supună. De fapt, manipulatorul nu este nervos,
ci se preface. El vrea ceva și „se enervează” dacă nu obține acel
ceva.
Harriet B. Braiker, autoare a cărţii Who Is Pulling Your
Strings? How to Break The Cycle of Manipulation and Regain
Control of Your Life (Cine îţi trage sforile? Cum să rupi ciclul
manipulării şi să redobândeşti controlul asupra propriei tale
vieţi) a identificat următoarele moduri de bază prin care
manipulatorii își controlează victimele:
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Recompensa pozitivă – include lauda, șarmul superficial,
simpatia superficială (lacrimi de crocodil), cereri de scuze
excesive; bani, aprobare, daruri; atenție, expresii faciale cum ar
fi râsul său zâmbetul forțat; recunoaștere publică.
Recompensa negativă – include sâcâirea, urlatul, tratamentul
silențios, intimidare, amenințări, înjurături, șantaj emoțional,
învinovățire, îmbufnare, plânsete și făcutul pe victima.
Recompensa intermitentă sau parțială – Recompensa
negativă parțială sau intermitentă poate crea un climat în care
persistă frica și nesiguranța. Recompensa pozitivă parțială sau
intermitentă poate încuraja victima să persiste – de exemplu la
majoritatea jocurilor de noroc, jucătorul câștigă bani din când
în când, dar poate pierde în total.
Pedeapsa
Învățarea în urma unei traume – folosirea abuzului verbal, a
furiei explozive sau a altui comportament intimidant pentru a
stabili dominanța sau superioritatea; chiar și un singur incident
care implică un asemenea comportament poate condiționa sau
învăța victimele să nu-l supere / confrunte / contrazică pe
manipulator.
Vulnerabilităţile exploatate de manipulatori
După Simon, manipulatorii exploatează următoarele
vulnerabilități pe care le pot avea victimele:
- naivitatea – victimei îi este greu să accepte ideea că unii
oameni sunt șireți, necinstiți și nemiloși sau e în negare când e
victimizată;
- conștiinciozitate exagerată – victima este înclinată să acorde
manipulatorului beneficiul îndoielii și să privească situaţia din
perspectiva acestuia, în care dă vina pe victimă;
- încredere în sine scăzută – victima se îndoiește de sine,
lipsindu-i încrederea și hotărârea, existând o probabilitate mare
de a intra în defensivă foarte repede;
- intelectualizare – victima încearcă din greu să înțeleagă
manipulatorul și crede că acesta are un motiv întemeiat pentru
care se comportă așa;
- dependență emoțională – victima are o personalitate
dependentă sau docilă. Cu cât victima este mai dependentă
emoțional, cu atât este mai vulnerabilă în fața manipulării sau
exploatării.
După Martin Kantor, autor al cărţii The Psychopathology of
Everyday Life (Psihopatologia vieţii de zi cu zi), oamenii care
prezintă următoarele caracteristici sunt cei mai vulnerabili în
fața manipulatorilor:
- încredere exagerată – oamenii onești presupun adesea că și
ceilalți sunt onești. Se bazează pe oameni pe care abia îi
cunosc, fără să le verifice competența etc. Aceștia se îndoiesc
rareori de așa-zișii experți;
- altruism exagerat – opusul manipulatorului, prea onești, prea
corecți, prea empatici;
- impresionabilitate – sunt seduși repede de cei cu șarm
superficial. De exemplu, votează pentru politicianul mincinos
care pupă copiii;
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- naivitate – nu pot crede că în lume există oameni necinstiți
necinsti
pentru că dacă ar fi, nu ar fi lăsați să acționeze;
- masochism – le lipsește
ște respectul de sine și îi lasă inconștient
pe manipulatori să profite de ei, crezând că o merită din cauza
unui sentiment de vinovăție;
- lăcomie – cei lacomi și neonești pot cădea pradă unui
manipulator care îi convinge ușor
șor să facă ceva imoral.
- imaturitate – au o judecată defectuoasă, cred afirmațiile
afirma
exagerate ale reclamelor;
- materialism exagerat – o pradă ușoară
șoară pentru cămătari sau
cei care se ocupă cu scheme de îmbogățire
țire rapidă;
- dependență psihologică – cei dependenți
ți simt nevoia să fie
iubiți
ți și prin urmare sunt predispuși să accepte ceva ce ar fi fost
necesar să refuze;
nguri pot accepta orice formă de
- singurătate – oamenii singuri
contact cu oamenii. Un străin manipulator poate oferi companie
umană, dar cu un anumit preț;
- narcisism – narcisiștii
știi sunt înclinați să cadă pradă laudelor
nemeritate;
- impulsivitate – aceștia
știa iau decizii în grabă, de exe
exemplu ce să
cumpere sau cu cine să se căsătorească, fără aa-i consulta pe
ceilalți;
- frugalitate exagerată – nu pot refuza o afacere chiar dacă
cunosc motivul pentru care ies atât de ieftin;
- bătrânețea – cei în vârstă pot deveni istovi
istoviți și mai puțin
capabili
abili de a se ocupa de mai multe elemente odată. Când
primesc o ofertă, e mai puțin
țin probabil să se gândească că ar
putea fi o înșelătorie.
șelătorie. Sunt predispuși să ofere bani unei
persoane care are o poveste tristă. Vezi abuzarea de bătrâni.

Combate depresia prin
rin trei metode
naturale
Depresia este o afecțiune
țiune serioasă a sănătății psihopsiho
mentale, care îți
ți afectează psihicul în mod nefast, energia
vitală, felul tău de a fi și toate perspectivele de viață.

D

e obicei se manifestă printr-oo stimă de sine sscăzută și
pierderea interesului de a socializa cu cei din jur.
Această afecțiune
țiune te privează practic de fericire.

Semnele depresiei
Persoanele care suferă de depresie pot experimenta oboseală
fizică și mentală, tristețea persistentă și lipsa de speranță.
Depresia poate provoca, de asemenea, insomnie, pierderea
apetitului și gânduri sumbre. Persoanele depresive se simt, de
obicei, lipsite de vlagă, de energie și epuizate.
De ani de zile, cercetătorii și experții în domeniul sănătății
psiho-mentale au studiat numeroase modalități
ți de combatere a
depresiei în mod natural, fără a folosi medicamente. Cercetările
arată că femeile sunt de două ori mai predispuse de a suferi de
depresie, comparativ cu bărbații.
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Un studiu realizat de Organizația
ția de Sănătate World ara
arată că în
medie 322 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de
depresie. Ceea ce înseamnă aproape 5% din popula
populația lumii,
scrie couriousmind.com.
Depresia poate fi controlată cu ajutorul medicamentelor, al
terapiilor sau prin alte metode care nu presupun
pres
medicamentația.
Iată câteva metode naturale de a combate depresia
Faceți sport sau mișcare în aer liber
Exercițiile
țiile fizice zilnice sunt adesea considerate cea mai
eficientă metodă de a trata depresia. Studiile arată că exercițiile
exerci
regulate ne îmbunătățesc
țesc sănătatea, starea de spirit şi cresc
nivelul de energie. Exercițiile
țiile moderate, făcute săptămânal, pot
ameliora depresia, fiind la fel de eficiente ca antidepresivele,
potrivit unui studiu realizat de dr. Andrea Dunn, scrie aceeași
aceea
sursă.
țiilor zilnice este de doar 30 de
Durata recomandată a exercițiilor
minute și ideal este să se facă timp de șase zile pe săptămână.
Un aspect îmbucurător este că exercițiul
țiul zilnic nu este necesar
să fie extenuant. Poate fi chiar și o plimbare în mijlocul naturii,
mers pe bicicletă, gimnastică ușoară,
șoară, practic orice tip de
mișcare.
Adoptați o dietă sănătoasă
Numeroase studii au arătat că o dietă sănătoasă poate juca un
rol în gestionarea eficientă sau chiar în prevenirea depresiei.
Depresia afectează obiceiurile alimentare în două moduri: unii
găsesc refugiu în alimente, care duc la cre
creșterea în greutate, iar
acest aspect poate agrava starea de depresie; de asemenea,
poate duce la lipsa apetitului.
Iată pe ce ar fi indicat să se bazeze o dietă sănătoasă:
- Carbohidrați complecși (față
ță de carbohidrații simpli) ajută la
eliberarea mai lentă a energiei în organismul nostru. Aceasta
este eliberată pe o perioadă mai lungă de timp, men
menținându-ne,
astfel, energici mai multă vreme.
- Antioxidanții (găsiți
ți în fructele de pădure și în
î alte fructe și
legume) care pot ajuta la eliminarea stresului și la reducerea
inflamației
ției din creier, ceea ce duce la eliberarea mai multor
substanțe
țe în creier, precum endorfinele, care ne dau o stare de
bine și de fericire.
- Omega 3 s-a dovedit a fi benefic
enefic în cazul depresiei.
Printre alimentele recomandate pentru a combate depresia se
numără frunzele sau boabele verzi, precum mazărea, spanacul,
urzicile, alunele, deoarece acestea sunt bogate în omega 3 și
acizi grași,
și, de asemenea, avocado, ceapa, roși
roșiile, ciupercile sau
fructele de pădure și murele.
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Somnul de calitate
Un somn bun și de calitate este unul dintre cei mai importanţi
factori care contribuie atât la sănătatea fizică, cât și la sănătatea
psiho-mentală.
mentală. Unele studii au arătat că somnul poa
poate avea
efecte aproape imediate pentru reducerea depresiei.
Iată câteva sfaturi pentru îmbunătățirea
țirea calității somnului:
- Limitați
ți timpul de expunere în fața ecranului (la lumină
albastră), mai ales înainte de culcare. În general, este
recomandat să închideți
ți telefonul, să opriți calculatorul și
televizorul cu cel puțin
țin două ore înainte de a vă culca. În
schimb, urmăriţi să citiți
ți o carte sau să faceți un puzzle, ceva
care vă ajută să vă relaxați înainte de somn.
- Limitați aportul de cofeină pe parcursul zilei, deoarece
aceasta poate afecta nefast somnul.
- Meditaţi, deoarece meditația este bine-cunoscută
cunoscută pentru
efectele de reducere a stresului, de ușurare
șurare a anxietății și
calmare a stării de spirit.
Așadar,
șadar, un somn de calitate în timpul nopții poate îmbun
îmbunătăți
starea de spirit, la fel ca alimentația
ția și mișcarea, dar specialiștii
atenționează
ționează că atunci când suferiți, totuși, de depresie severă,
pe lângă metodele naturale, este indicat neapărat să se consulte
un doctor.

Abuzul emoţional, ucigașul
șul invizibil aal
relaţiei de cuplu
Emily Roberts, Neil Jacobson, John Gottman
Gottman,
Racine Henry, Beverly Engel,, Steven Stosny,
Marti Tamm Loring
Loring, Lenke Iuhos

știe altcineva decât ei, îi atacă opiniile și alegerile și recurge la
comparaţii care să o pună într-oo situaţie de inferioritate.
Motivele pentru care Beni se plânge de soţia lui par a se
multiplica la infinit. Nu e satisfăcut de modul în care îîși crește
copiii, de faptul că vorbește
ște prea mult cu prietenele ei, de
hainele pe care și le cumpără și de modul în care arată. De fapt,
Ana nu se mai simte de mult timp un adult în relaţia ei de
căsătorie. Joacă mai degrabă
bă rolul unui copil, care e necesar să
obţină permisiunea de a face alegeri (chiar și mărunte) și care e
admonestat și corectat la fiecare pas făcut. Se simte, de
asemenea, dezarmată în faţa acestui puzzle încâlcit al relaţiei,
pentru că Beni a convins-o căă numai ea este de vină pentru
punctul jalnic în care a ajuns relaţia, dar a și ameninţat-o mai
mult sau mai puţin subtil: dacă nu se dă pe brazdă, ar putea să o
părăsească și să ceară custodia copiilor.
Ana nu există în realitate, e doar un personaj imaginar,
imagi
dar
situaţia ei este brodată urmărind întrebările din chestionarul
privind abuzul emoţional realizat de Neil Jacobson și John
Gottman, experţi în violenţă domestică. Fiecare persoană care
simte că suferă un abuz în relaţia ei de cuplu poate să își
î
verifice
ifice corectitudinea evaluării răspunzând la întrebările din
chestionar.
Identificarea tiparului de abuz este un prim pas semnificativ în
rezolvarea problemei, pentru că marca abuzului emoţional o
constituie tocmai nesiguranţa și confuzia victimei, căreia i se
induce convingerea că nu poate avea încredere în judecata,
sentimentele și opiniile ei. Ceea ce înseamnă că abuzul
emoţional reușește,
șește, mai mult decât cel fizic chiar, să schimbe
harta interioară a unei persoane, determinând-o
determinând să se îndoiască
de tot și de toate și mai ales de ea însăși.
O problemă de limite și de putere

Cuvântul „abuz” are o sonoritate tăioasă, care ne
trimite cu gândul, de cele mai multe ori, la vânătăi, coaste
c
rupte sau plăgi deschise, pentru că îl asociem cu violenţa
fizică.

E

xistă însă și alt gen de abuz, care nu lasă urme clare, dar
poartă la rever butonul de detonare al relaţiei și
bunăstării fizice și psihice a victimelor sale.

Când se gândește la zilele
ilele de început ale căsniciei sale, Ana
simte nevoia să plângă, pentru că toată frumuseţea acelor
vremuri pare să se fi volatilizat, nu știe bine când și unde.
Probabil în nopţile albe când își
și veghea copiii febrili sau în
zilele aglomerate, în care era nevoită
evoită să se împartă între
sarcinile domestice și cele de serviciu. Ce este limpede e că ss-a
topit orice urmă de tandreţe din vocea și privirea lui Beni, soţul
ei, pe care nimic din ce este și ce face ea nu mai reușește să îl
mulţumească.
Tensiunea dintre ei a trecut demult pragul intim al casei – Beni
nu ratează nicio ocazie de a-și
și da ochii peste cap sau de a
arbora un aer de martir în cercul său de cunoștinţe
știnţe ori de câte
ori vine vorba despre soţia lui. Mai mult, uneori o umile
umilește în
public, menţionând diferite
iferite aspecte pe care nu ar fi cazul să le
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Dominaţia este intrinsecă relaţiilor umane, susţine Dario
Maestripieri, profesor de dezvoltare umană la Universitatea din
Chicago. Pentru sceptici, Maestripieri are un exerciţiu simplu:
întocmește
ște o listă cu 100 de persoane pe care le știi și indică
dacă ești
ști dominat sau domini în relaţia respectivă. Rezultatul ar
fi, probabil, că în 95 de cazuri am reuși
reu să trasăm exact genul
de relaţie pe care o întreţinem, afirmă autorul testului.
În cuplurile căsătorite, dominaţia se regăsește
regăse
frecvent, crede
Maestripieri, iar acest fapt conferă un anumit grad de stabilitate
relaţiei, cel puţin pentru o perioadă de timp. Un membru al
familiei decide totul, de la locaţia vacanţelor la cheltuirea
bugetului
lui săptămânal, iar celălalt îl sprijină din poziţia de
subordonat. Acest raport asimetric este acceptat mai ales în
cadrul mariajelor care nu sunt bazate neapărat pe dragoste, cât
pe realizarea unor obiective comune, pentru care soţul
subordonat este dispus
us să plătească un preţ. Problemele intervin
în etapele târzii ale relaţiei, în care obiectivele comune au fost
deja atinse (copiii au crescut, ipoteca locuinţei e achitată,
cariera este consolidată), iar stabilitatea de altădată începe să
scârţâie.
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Există și varianta în care dominaţia virează spre abuz, ceea ce
crește mult preţul subordonării, așa că cel abuzat decide că
relaţia nu își mai merită costurile pe care le plătește.
Într-o relaţie în care există un dezechilibru clar de putere între
cei doi și mai ales într-una caracterizată de abuz există și o
problemă legată de definirea și respectarea limitelor.
„O limită este o măsură a respectului. Este o graniţă impusă
anumitor comportamente neplăcute sau nedorite. O formă de a
comunica verbal și nonverbal cum vrei să fii tratat”, spune
terapeutul Racine Henry. E necesar ca orice relaţie să aibă
stabilite niște limite, subliniază Henry, astfel încât protagoniștii
ei să conștientizeze că, indiferent de gradul de apropiere dintre
ei, nu pot face chiar „orice le trece prin cap”.
Uneori, furia sau frustrarea într-un cuplu se poate naște din
faptul că limitele nu au fost discutate de la început, iar cei doi
presupun că ele sunt clare sau se așteaptă să fie ghicite de către
celălalt, afirmă psihologul Suzana Flores, subliniind că ar fi
necesar ca nevoile, limitele și neînţelegerile să fie discutate și,
eventual, negociate. În relaţiile abuzive însă, victima nu mai
conștientizează că ar fi cazul să existe limite inviolabile, iar
agresorul ridiculizează însăși ideea existenţei lor.
„Dominaţia emoţională apare atunci când o persoană depășește
limitele emoţionale ale altei persoane și începe să controleze
ceea ce are voie celălalt să arate, să gândească, să simtă și/sau
să manifeste în exterior”, punctează psihoterapeutul Christine
Scott-Hudson, care consideră dominaţia un predictor destul de
bun al abuzului fizic și sexual.
Terapeutul Emily Roberts subliniază la rândul său că dominaţia
„nu este un semn al cuiva care are grijă de tine (…), ci este
nesănătoasă și abuzivă din punct de vedere emoţional”.
Și pentru că abuzul emoţional nu este întotdeauna ușor de
detectat, mai ales pentru persoanele din epicentrul său,
creionarea semnelor indicatoare le poate fi de ajutor atât celor
abuzaţi, cât și martorilor apropiaţi ai acestuia. Iar uneori și
abuzatorilor.
Cum arată abuzul emoţional
Neil Jacobson și John Gottman, terapeuţi specializaţi în relaţii
abuzive, au creat un chestionar pentru a ajuta potenţialele
victime să identifice și să conștientizeze tiparul unei relaţii de
abuz. Chestionarul are 28 de afirmaţii legate de
comportamentul fiinţei iubite – insultă, umilește, își acuză
victima de minciună, face comentarii dezagreabile în public,
ridiculizează, intimidează etc. – iar frecvenţa cu care recurge la
acest fel de tratamente primește un anumit punctaj, astfel încât
scorul final să indice dacă persoana care completează
chestionarul este victima unui abuz emoţional.
Terapeuta Beverly Engel, autoare a cărţii The Emotionally
Abusive Relationship: How to Stop Being Abused and How to
Stop Abusing, definește abuzul emoţional drept „orice
comportament sau atitudine nefizică menită să controleze, să
supună, să pedepsească sau să izoleze o altă persoană, prin
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folosirea fricii sau a umilirii”. Există și comportamente din
sfera abuzului fizic pasibile de a fi incluse și în aria abuzului
emoţional, pentru că au drept scop intimidarea „adversarului” –
trântitul ușilor, lovirea unui perete, aruncarea farfuriilor, șofatul
nesăbuit în timp ce victima e în mașină, adică ceea ce autoarea
etichetează drept „violenţă simbolică”.
Engel a creat și ea propriul ei set de instrumente pentru
diagnosticarea abuzului emoţional. O persoană poate descoperi
că este victima acestui tip de abuz dacă fiinţa cu care are o
relaţie de cuplu o tratează ca pe un copil, cerându-i socoteală,
de exemplu, pentru toate cheltuielile pe care le face, deși ea
poate cheltui fără a fi controlat de cineva. Alte steguleţe roșii
care semnalizează abuzul se referă la tendinţa de a respinge și
dispreţui opiniile și sentimentele celuilalt, la efortul abuzatului
de a merge „pe coji de ouă” pentru a nu deranja agresorul, la
restricţii impuse abuzatului de a-și vedea prietenii sau anumiţi
membri ai familiei sau la ameninţările de rupere a relaţiei dacă
victima nu face modificările cerute. De asemenea, din relieful
abuzului pot face parte comportamentele de pedepsire a fiinţei
iubite (îmbufnare, tratamentul tăcerii, retragerea semnelor de
afecţiune), blamarea lui pentru problemele relaţiei, dificultatea
sau imposibilitatea agresorului de a-și cere scuze sau de a
recunoaște că este vinovat.
Deși abuzul emoţional se poate declina într-o infinitate de
comportamente și atitudini, stâlpii de bază pe care se sprijină
rămân întotdeauna aceeași: dominarea celuilalt (prin
monitorizarea timpului și activităţilor, izolarea de apropiaţi sau
intervenţia în oportunităţile legate de job, educaţie sau îngrijire
medicală), agresiunea verbală (ceartă, insulte, etichetări
verbale, ţipete, acuze, sarcasm etc.), blamarea constantă a
victimei. Deși trece deseori neobservat, iar consecinţele lui sunt
bagatelizate de autorităţi, de martori și uneori chiar de
protagoniștii lui, abuzul emoţional are efecte la fel de grave ca
agresiunea fizică, potrivit specialiștilor și studiilor de
specialitate. Cu observaţia că impactul produs nu este simetric
în cazul ambelor sexe, daunele mai mari fiind revendicate de
victimele de sex feminin.
Declinând abuzul la cazul și la genul (ne)potrivit
Aproximativ jumătate dintre americani declară că au fost
abuzaţi emoţional de contrapartea lor, potrivit Studiului
Naţional privind Partenerul Intim și Violenţa Sexuală (National
Intimate Partner and Sexual Violence Survey – NISVS).
De asemenea, un studiu realizat de Centrele Americane pentru
Adicţie arată că bărbaţii au o probabilitate la fel de mare ca
femeile să raporteze că suferă un abuz emoţional în relaţia lor.
Respondenţii care au raportat că se simt controlaţi de
contrapartea lor au indicat timpul petrecut cu alte persoane
(20,7%), locurile în care merg (16,8%) sau modul în care
cheltuie banii (15,8%) drept principalele aspecte în care erau
supravegheaţi. De asemenea, inteligenţa sau educaţia (17,9%),
finanţele (17,6%), aspectul fizic (14,6%), familia (14,2%),
jobul (14,2%), greutatea (13%) și sexualitatea (6,4%) se
regăseau printre domeniile criticate cel mai frecvent de
abuzator.
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Fiecare sex are propriul tipar de abuz, susţine terapeutul Steven
Stosny, în urma a două decenii de experienţă în lucrul cu
relaţiile abuzive. Bărbaţii își controlează soţiile folosindu-se de
teama acestora de a fi rănite, izolate sau private de
aspectele/obiectele/persoanele care contează, pe când femeile
obișnuiesc să apese pedala rușinii, manipulând dorinţa
bărbatului de a nu eșua în rolul său de soţ, de tată sau de
susţinător al familiei.
Această diferenţă explică asimetria de sex în comportamentele
abuzive: deși femeile se pot angaja în abuzarea emoţională a
iubiţilor lor, acesta rămâne totuși domeniul bărbaţilor prin
excelenţă „pur și simplu pentru că este mai ușor să controlezi
pe cineva folosind teama decât rușinea”, subliniază Stosny,
care susţine că nu a întâlnit bărbaţi abuzaţi emoţional care să
trăiască în teamă, deși aceasta nu înseamnă că ar fi fost fericiţi
sau bine trataţi acasă.
Stosny afirmă că abuzul emoţional este mai dăunător în unele
privinţe decât cel fizic și aduce două argumente în sprijinul
poziţiei sale. În primul rând, abuzul fizic este ciclic, urmând
aceleași faze, de la stadiul „lunii de miere” la izbucnirea
violentă, agresiunea repetându-se la un anumit interval de timp,
pe când abuzul psihologic tinde să fie zilnic, efectele fiind cu
atât mai nocive cu cât abuzul are loc mai frecvent.
În al doilea rând, abuzul emoţional se dovedește devastator
pentru că induce victimei ideea că este vinovată de ceea ce se
petrece. Agresiunea emoţională poate face o persoană să se
simtă inadecvată și de neiubit, subliniază și Engel, care
compară abuzul emoţional cu spălarea pe creier.
Terapeuta afirmă că nu e cazul să vedem în fiecare abuzator un
monstru, pentru că adesea, motivul comportamentului său poate
fi regăsit, la fel ca și atitudinea tolerantă a victimei, într-o
istorie de abuz sau neglijare suferite în copilărie. Chiar dacă în
unele cazuri abuzul nu reprezintă decât o reeditare a tiparelor
pe care agresorul le-a moștenit și pe care nu le conștientizează
întotdeauna, tolerarea acestuia produce prejudicii asupra
sănătăţii emoţionale dificil de gestionat.
Abuzul, sub bisturiul studiilor de specialitate
Agresiunea verbală este un predictor al abuzului fizic într-o
relaţie, a constatat un studiu din 2005, care a analizat 634 de
cupluri în primii doi ani de căsătorie.
Chiar și atunci când nu se asociază cu violenţa fizică, abuzul
emoţional lasă urme adânci în sănătatea emoţională și fizică a
persoanelor abuzate.
În cartea sa Emotional Abuse, sociologul Marti Tamm Loring
definește abuzul emoţional drept „un proces continuu, în care
un individ slăbește și distruge sistematic sinele interior al
celuilalt”. Lucrarea propune un model pentru tratarea acestui
tip de abuz (transformarea victimei în supravieţuitor
reprezentând obiectivul central al tratamentului), dar sugerează,
prin prisma cercetărilor și ședinţelor de terapie conduse de
autor, că femeile agresate emoţional se pot simţi mai singure și
mai lipsite de speranţă chiar și decât femeile abuzate fizic.
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Victimele abuzului fizic sunt mai predispuse să dezvolte
afecţiuni precum sindromul de oboseală cronică și fibromialgia,
a fost concluzia unui studiu din 2001 al cercetătorilor belgieni.
Într-o investigaţie care a analizat femei care au primit adăpost
în urma violenţei domestice și femei care au primit asistenţă
fără a necesita și un adăpost, au fost urmărite patru tipuri de
abuz emoţional – ridicularizarea, criticarea comportamentului,
ignorarea și controlul din partea unui şoţ/iubit gelos. Cercetarea
a stabilit că ridiculizarea a avut cel mai nociv impact asupra
stării emoţionale, dar și că ignorarea a fost cel mai puternic
predictor al stimei de sine scăzute. Concluzia studiului a fost că
atât abuzul fizic, cât și cel emoţional contribuie în mod
independent la instalarea depresiei și la diminuarea respectului
de sine al victimelor.
Un alt studiu a indicat că 72% dintre femeile investigate
raportează ridiculizarea ca forma de abuz cu cel mai mare
impact, urmată fiind de ameninţări, gelozie și izolarea de
persoanele din jur, impactul nociv fiind direct proporţional cu
frecvenţa abuzului emoţional.
Efectele abuzului emoţional sunt la fel de grave ca și cele ale
abuzului fizic, concluzionează un studiu din 2013, subliniind că
legea nu sancţionează decât violenţa fizică, motiv pentru care
este imperativă o investigare mai aprofundată a cohortei de
consecinţe pe care le provoacă abuzul.
Frângând capcana abuzului
În general, victimele abuzului emoţional caută să obţină ajutor
specializat destul de târziu, uneori după ce abuzul le-a afectat
grav căsnicia și starea de sănătate, a început să interfereze grav
cu alte domenii ale vieţii lor (profesional, educaţional,
relaţional) sau atunci când se tem că ameninţările abuzatorului,
confruntat cu ruperea relaţiei, s-ar putea materializa.
De altfel, în mod obișnuit, un abuzator nu pune capăt agresiunii
emoţionale de unul singur, așa că este nevoie de împuternicirea
victimei printr-o consiliere adecvată pentru stoparea abuzului și
remodelarea relaţiei după un tipar de normalitate. Procesul se
dovedește adesea unul dificil și îndelungat, din pricină că
agresorul își neagă vinovăţia și tinde să fie rezistent la
modificările de atitudine ale victimei, dar și pentru că persoana
agresată are nevoie de timp să admită că suferă un abuz și să nu
caute justificarea sau normalizarea comportamentului
agresorului. În cazul abuzului emoţional sever, victimele pot
avea nevoie de o formă de terapie pentru recuperare, iar copiii
pot necesita un tip de ajutor similar. Dacă victima nu parcurge
toţi pașii vindecării, există probabilitatea de a juca același rol în
cadrul unei relaţii abuzive viitoare. După cum și copiii cuplului
se pot trezi în năvodul unei relaţii abuzive ca adulţi, preluând
rolul de victimă sau de abuzator.
„Abuzul emoţional este o realitate transmisă dintr-o generaţie
în alta. În zilele noastre, este tolerat încă în tăcere. Nu se
vorbește despre el, din convingerea că este mai ușor de suportat
decât abuzul fizic și se poate trăi cu el”, subliniază și
psihologul Lenke Iuhos.
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Abuzatorul însuși
și are probleme care e necesar să fie rezolvate
pentru a putea trăi în armonie cu sine și cu familia. De obicei,
persoanele care abuzează au sentimentul lipsei de valoare și
caută să compenseze acest fapt prin dominare și control, în
timp ce se confruntă cu frici dintr-un
un registru diferit: teama de a
fi de neiubit și teama de a părea slabi, explică terapeutul
Michael Formica.
În ţesătura complicată a abuzului, Steven Stosny distinge lipsa
de compasiune ca un element predictor al abuzului. De
Deși poate
simţi adesea remușcare
șcare sau părere de rău, la originea regretului
se află adesea teama de modul în care se vor repercuta acţiunile
sale asupra propriei persoane, și nu compasiunea pentru
celălalt, susţine terapeutul.
Atunci când comportamentul abuziv este unul ocazional, nu se
cimentează o relaţie abuzivă propriu-zisă,
zisă, dar relaţia se află pe
drumul deteriorării, pentru că acumulează resentimente și
convingerea că suntem trădaţi de cei pe care-ii iubim cel mai
mult. Compasiunea ajută cuplul să se gândească
scă la modul în
care se simte celălalt, inclusiv atunci când nu sunt de acord cu
ideile sau comportamentul lui. „În centrul abuzului emoţional
se află incapacitatea de a distinge obiecţiile faţă de
comportamentul cuiva drag, pe de o parte, și valoarea pers
persoanei
care are respectivul comportament, pe de altă parte”, punctează
Stosny, concluzionând: „Eșecul
șecul compasiunii într
într-o relaţie de
dragoste seamănă cu abuzul.”

Psihoterapeutul a sfătuit să nu se mai acorde atenție
aten zvonurilor
despre coronavirus și să se urmărească să se obțină informații
doar din
in surse de încredere. Ceea ce în astăzi presupune un real
efort şi inteligenţă.
„Cu
Cu cât o persoană este mai informată, cu atât este mai puțin
pu
tulburată și mai puțin fricoasă. Oamenii se tem când nu știu
ceva, nu înțeleg
țeleg suficient sau se bazează pe informații
inform
și
zvonuri inexacte”,
”, a mai adăugat Igor Salyntsev.

Muzica ar putea contribui la recuperarea
mai rapidă a pacienţilor după o
intervenţie chirurgicală (studiu)
Operaţia pe cord poate fi un eveniment stresant, însă
oamenii de ştiinţă au identificat
entificat o modalitate prin care ar
putea reduce anxietatea şi durerea postoperatorie a
pacienţilor, fără efecte secundare, relatează UPI.

Și nu este nevoie de veleităţi profetice pentru a ști că relaţiile în
care totul se tranșează în termeni de corect/gre
corect/greșit,
vinovat/nevinovat, ca într-oo pledoarie avocăţească, se îndreaptă
spre soarta pe care o are orice datorie imposibil de plătit și care
a ajuns în ziua scadenţei.

Psihoterapeut a catalogat frica drept unul
dintre motivele infecțieii cu coronavirus
Igor Salyntsev
Frica resimţită față
ță de coronavirus poate duce la
probleme reale de sănătate, a punctat psihoterapeutul Igor
Salyntsev, într-un
un interviu acordat pentru radioului
Sputnik.
tarea emoțională
țională și mentală a unei persoane se reflectă în
procesele fiziologice, spune specialistul.
„Anxietatea excesivă, în creștere,
ștere, dacă nu ne ocupăm de
ea și nu este tratată, reduce nivelul de stabilitate lăuntrică,
reduce procesele metabolice din organism și puterea acestuia.
În consecință, imunitatea va scădea și vulnerabilitatea la
diferite patologii va crește.
ște. O persoană anxioasă este mai
vulnerabilă, inclusiv la patologia virală”,
”, a explicat Salyntsev.

S

O

echipă de cercetători din Olanda a constatat că simpla
ascultare a muzicii în perioada de timp în care este
efectuată
tuată intervenţia chirurgicală poate contribui la
recuperarea pacienţilor.
În noua cercetare, publicată la sfârşitul lunii ianuarie în jurnalul
ştiinţific Open Heart,, echipa olandeză a analizat date de la 16
studii cu privire la efectul muzicii asupra îngrijirii
îng
postoperatorii.
Studiile au inclus aproape 1.000 de pacienţi, iar aproximativ
90% dintre proceduri au implicat grefe de bypass coronarian
şi/sau înlocuirea unei valve cardiace.
Analiza datelor a demonstrat că ascultarea muzicii reduce
semnificativ
v anxietatea şi durerea pacienţilor după o intervenţie
chirurgicală cardiacă majoră. Mai multe zile în care pacienţii au
ascultat muzică au redus, de asemenea, anxietatea până la opt
zile după operaţie, potrivit Ştirile TVR..

Aşadar, psihoza indusă prin mijloacele de comunicare oficială,
care au transformat ştirile într-un
un necrolog zilnic şi ne
ne-au
bombardat cu propagandă pe post de ştiinţă, ne
ne-a făcut şi
susceptibili la boală.
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Detoxifierea și refacerea creierului
Cum vă puteți
ți detoxifia creierul? Cu ajutorul unui
somn bun, cu exerciții
ții fizice și mentale și cu ajutorul
alimentelor care stimulează funcția
ția cognitivă. Rezultatele
după ce recurgeţi la un program de detoxifiere cerebrală,
nu vor întârzia să apară.
La ce să vă așteptați:
• vă veți crește capacitatea de concentrare;
• vă veți îmbunătăți memoria;
• vă veți stimula funcția cognitivă.
Deși
și anumite modificări ale stilului de viață pot avea, cu
siguranță,
ță, un impact benefic asupra sănătății, o importanță
majoră o are şi un regim de detoxifiere. Organismul uman este
înzestrat cu mecanisme prin care elimină toxinele, însă stilul de
viaţă modern, alimentele ticsite cu chimicale, fac ca acestea să
fie depăşite. Creierul are un întreg sistem dedicat detoxifierii.
Ce puteți
ți face, este să sprijiniți acest sistem natural al
organismului de detoxifiere.
Sistemul glimfatic
O cercetare publicată în 2015 a scos la iveală că și creierul are
un sistem limfatic propriu, numit sistem glimfatic, al cărui rol
este să elimine reziduurile din creier și din sistemul nervos.
Sistemul glimfatic este, popular spus, coșul
șul de gunoi al
creierului.
Sistemul glimfatic își
și desfășoară majoritatea activității în
timpul somnului, adică atunci când celelalte procese din
organism sunt mai puțin
țin active, permițând activității glimfatice
să aibă prioritate.
Testele pe animale arată că, în timpul somnului, spa
spațiul dintre
celulele creierului se mărește
ște şi în felul acesta poate fi
eliminată o cantitate mare de reziduuri.
Iată cum funcționează
onează tot acest proces de detoxifiere a
creierului:
• În primul rând, canalele sistemului glimfatic se umplu cu
lichid cefalorahidian.
• Acest lichid colectează „gunoiul”” precum proteinele, toxinele
și alte produse reziduale, pe măsură ce curge de--a lungul
rețelei.
• După ce sunt colectate, deșeurile
șeurile ajung în zone ale trupului de
unde pot fi eliminate, așa
șa cum se petrece și cu alte reziduuri.
• Un produs important eliminat din creier, împreună cu
produsele reziduale, este proteina β-amiloid,
amiloid, despre care
experții
ții spun că joacă un rol în dezvoltarea bolii Alzheimer.
Importanța unui somn de calitate
Somnul joacă un rol esențial
țial în funcția sistemului glimfatic. Să
dormi suficient, în fiecare noapte, este una dintre cele mai
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eficiente metode de a sprijini procesul
esul natural de detoxifiere a
creierului.
Dacă aveți
ți probleme cu somnul, aplicaţi aceste sfaturi pentru o
odihnă mai bună:
Mențineți un program de somn
Este bine să păstrați
ți o rutină a somnului, adică să mergeți la
culcare aproximativ la aceeași
și oră, în fiecare
f
seară. Aceasta vă
ajută să aveți
ți un somn mai odihnitor. Evident, atunci când nu
este nevoie să te trezești
ști foarte devreme, îți poți decala
programul de somn, dar nu cu mai mult de o oră
oră-două.
Calitatea somnului este importantă, dar și durata. În mod ideal,
sunt necesare între șapte și nouă ore de somn pe noapte.
Complex de vitamine pentru creier. Ave
Aveți grijă la
alimentație
Consumarea anumitor alimente, în special seara, vă poate
perturba somnul. Pentru un somn mai bun, urmăriți
urmări să evitați
înainte de culcare:
• mesele îmbelșugate;
• alimentele grele;
• alimentele picante și acide;
• cofeina (inclusiv ciocolata);
• alcoolul.
Dacă vă este foame, înainte de culcare luați
lua o gustare ușoară:
• o banană;
• un iaurt;
• un bol mic cu fulgi de ovăz;
• brânză, fructe și biscuiţi;
• suc de polen proaspăt.
Creați
ți un mediu confortabil pentru somn
Dormiți
ți în camere întunecate și răcoroase. Folosiți dormitorul
doar pentru somn și activități intime și evitați să vă uitaţi la
televizor sau pe telefon înainte de culcare.
culcare
Urmăriți
ți să vă eliberați de stres și de griji, practicând
următoarele activități cu o oră-două
două înainte să merge
mergeți la
culcare:
• scrieți într-un carnețel
țel sarcinile pe care le aveți pentru ziua
următoare, astfel încât să nu vă faceți
ți griji pentru ele, în timp
t
ce
vreți să dormiți;
• colorați,
ți, citiți sau practicați activități calmante;
• faceți
ți o baie caldă cu lumânări sau aromaterapie;
• practicați yoga sau meditație;
• faceți
ți exerciții de respirație profundă.
De asemenea, exercițiile
țiile fizice joacă un rol important
imp
O cercetare pe animale publicată în anul 2018 a scos la iveală
că exercițiile
țiile fizice pot avea un efect semnificativ asupra
eliminării deșeurilor
șeurilor din creier. Conform rezultatelor studiului,
șoarecii care alergau pe roată aveau activitatea glimfatică de
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două ori mai pronunțată
țată decât a celor care nu făceau niciun
efort.

muzică sau priviți
ți un apus de soare. În acest fel vă veți
reîncărca cu energie creativă.

Exerciţiile fizice au multe alte beneficii:
• ajută la scăderea riscului de apariție
ție a multor afecțiuni;
• reduc simptomele de anxietate și depresie;
• scad nivelul de stres;
• cresc nivelul de energie;
• îmbunătățesc starea de spirit;
• îmbunătățesc funcția cognitivă.

Realizați exerciții pentru creier
Nu uitați
ți să vă și antrenați creierul, din când în când.
Activitatea fizică este bună pentru creier dar și cea mentală este
extrem de importantă.
• rezolvați un puzzle/rebus;
• învățați o limbă străină;
• ascultați muzică;
• meditaţi.

De menționat,
ționat, de asemenea, că exercițiile fizice vă pot ajuta să
dormiți
ți mai bine, ceea ce poate, de asemenea, să sprijine
sistemul glimfatic.
Experții recomandă efectuarea a cel puțin
țin 2 ore și jumătate de
exerciții
ții aerobice moderate pe săptămână. De obicei, este cel
mai bine (și
și cel mai simplu) să faceți aproximativ o jumătate de
oră de exerciții fizice în fiecare zi. Orice exercițiu
țiu este mai bun
decât sedentarismul, așa că puteți
ți urmări să strecurați în
program câte o plimbare de 15 minute după prânz sau după
cină (sau ambele), de exemplu.
Alte sfaturi pentru stimularea creierului
Pe lângă un somn odihnitor și practicarea exercițiilor fizice,
mai există câteva activități prin care puteți
ți sprijini detoxifierea
creierului.
Hidratarea
Chiar și o ușoară stare de deshidratare poate afecta nefast
funcțiile
țiile cognitive, cum ar fi concentrarea și memoria, și poate
avea, de asemenea, un efect nefast asupra stării de spirit. Nu
este necesar să beți
ți apă toată ziua ca să vă mențineți hidratați
pentru că organismul primește
ște apă și din fructe, legume sau alte
alimente. O regulă bună este să beți
ți apă atunci când vă este
sete.
Consumați alimente bune pentru creier:
• proteine;
• grăsimi sănătoase;
• antioxidanți;
• acizi graşi omega-3;
• vitamine.
Câteva exemple:
• broccoli, spanac, kale și alte legume cu frunze verzi;
• fructe de pădure;
• ceai;
• oleaginoase.
Reduceți
ți aportul de alimente procesate și de grăsimi saturate.

Recomandări de bază pentru sănătatea
ficatului
Zero alcool
Alcoolul reprezintă o otravă pentru celule și o povară
enormă pentru ficat.

N

utriționiștii
ționiștii au stabilit anumite limite maxime admise
(100 grame pe zi, pentru femeile fără probleme de
sănătate și 20 grame pe zi, pentru bărbații sănătoși) şi
totodată ei precizează că, nici cu respectarea acestor limite,
alcoolul nu este recomandat să fie consumat zilnic. Totuşi,
chiar şi ţinând cont de acestee recomandări, consumul de alcool
are numeroase efecte nocive şi tocmai de aceea recomandăm
ferm să fie în totalitate evitat. Persoanelor care suferă de
steatoză hepatică (ficat gras) sau hepatită, alcoolul le este chiar
contraindicat.

Fără otrava dulce
Excesul de zahăr, mai ales sub formă de fructoză, supraîncarcă
ficatul. Spre deosebire de glucoză, care poate fi consumată
direct de către celule, fructoza este necesar să fie mai întâi
metabolizată în ficat. O cantitate foarte mare de fructoză se
găsește în smoothie-uri,
uri, sucuri, gemuri și în numeroase
dulciuri. Și consumul de zahăr cristalizat suprasolicită ficatul.
În schimb, fructe proaspete puteți
ți mânca în continuare, deși
conțin
țin fructoză, fiindcă în stomac și în intestin ele sunt
prelucrate mai lent, spre deosebire de sucuri. Iar aportul lor de
fibre și antioxidanți produce efecte benefice asupra
metabolismului și a lipidelor din sânge.

Faceți-vă timp pentru relaxare
Câteva kilograme mai puțin
Dați-ii creierului o pauză! Pauzele mentale sunt la fel de
importante ca și pauzele fizice. Vă puteți relaxa cu o ceașcă de
ceai sau un pahar de suc natural din fructe în timp ce asculta
ascultați
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Reducerea greutății
ții trupeşti este cea mai eficientă terapie
contra steatozei hepatice. Deja
eja o scădere în greutate de 5-10%
5
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micșorează
șorează depozitele de grăsime. Specialiștii ne sfătuiesc să
evităm însă dietele drastice, fiindcă ele sunt urmate de efectul
yo-yo. Un kilogram mai puțin
țin pe lună înseamnă un obiectiv
rezonabil, mai mult de un kilogram pe săptămână nn-ar fi în
niciun caz de dorit.
Legume, în loc de grăsimi
Hepatologii, diabetologii și cardiologii au căzut de acord asupra
unui tip de alimentație
ție apt să ne prelungească speranța de viață.
El cuprinde multe legume, salate și crudități, compl
completate cu
leguminoase și semințe. Se propune înlocuirea grăsimilor, a
untului, cu acizii grași
și nesaturați din uleiul de măsline, a
produselor de patiserie cu pâinea din făină integrală. Suntem,
de asemenea, îndemnați
ți să ne asigurăm un aport suficient de
proteine și să nu exagerăm cu carbohidrații. Să ne preparăm
singuri mâncărurile care ne plac, în loc să comandăm la fast
fastfood cartofi prăjiți și burger.
Îndepărtați tentațiile
Pentru a da jos kilogramele în exces, aveți
ți nevoie și de puțină
psihologie practică. Observați-vă: „Când și de ce mănânc?
mănânc?”.
„În
În timp ce mă uit la televizor sau când lucrez?
lucrez?”. „Rămânând
în picioare, în bucătărie?”. „Din
Din plictiseală, din cauza
frustrărilor sau a stresului?”. O evidență
ță zilnică a caloriilor vă
poate fi de ajutor. Stabiliți-vă noi obiceiuri și tabieturi. Țineți la
îndemână mai degrabă fructe și crudități, decât biscuiți și
ciocolată. Transformați-vă mesele într-oo sărbătoare: mânca
mâncați
fără grabă, savurând fiecare îmbucătură.
Pauze pentru ficat
ermitent, care presupune să vă
Hepatologii recomandă postul intermitent,
programați
ți toate mesele zilei în interiorul unui interval de opt
ore, iar în restul de 16 ore (incluzând și repaosul nocturn) să nu
mai mâncați
ți nimic. Renunțarea la masa de seară favorizează
regenerarea organismului. Pauza va permite ficatului să reducă
din cantitatea de trigliceride acumulată în celulele lui. Un alt
rezultat benefic al postului intermitent constă în cre
creșterea
receptivității la insulină.
Uitați de gustările dulci

Fiți realiști
Speranța
ța de a vă detoxifia ficatul cu o cură de numai câteva
săptămâni este complet nerealistă. Cine dore
dorește să-și conserve
sau să-și redobândească
ască sănătatea este necesar să acorde aten
atenție
pe termen lung alimentației,
ției, deprinderilor legate de consumul
de alcool și menținerii unei bune condiții fizice.
Plante și minerale
Provenit din flora spontană a bazinului Mării Mediterane,
armurariul a început să fie întrebuințat
țat în scopuri terapeutice
încă din secolul XVI, pentru ca, în următorii două sute de ani,
să devină un remediu hepatobiliar unanim recunoscut, gra
grație
silimarinei, un complex de flavonoide care protejează și reface
eficient celulele hepatice. Puteți
ți face o cură de 30 de zile cu
fructe de armurariu sau capsule de silimarină.
Un minunat tonic hepatic este și anghinarea. Ea se poate
mânca, de pildă, preparată cu un sos vinegretă. O găsiți
găsi și sub
formă de extract. Se recomandă și ceaiul sub formă
f
de macerat
la rece, nu numai de anghinare, ci și de cicoare ori păpădie.
De mare folos este și sucul de sfeclă roșie, un hepatoprotector
și regenerator de excepție.
Iar în timpul curelor de detoxifiere, apelați
apela cu încredere la
sărurile minerale alcaline,
aline, care vă consolidează echilibrul
acido-bazic.

Vaccinarea cu ARN-mesager
mesager este inginerie
genetică ireversibilă – MODIFICAREA
GENETICĂ A OMULUI
Ingineria genetică reprezintă un ansamblu de
metode de lucru prin care se manipulează materialul
genetic la nivel molecular și celular.

A

stfel se obțin
țin microorganisme, plante și animale
reprogramate genetic, în al căror genom sunt incluse
gene străine, utile, exprimabile și transmisibile stabil la
descendenți.

Un studiu al cercetătorilor olandezi arată că gustările cu
conținut
ținut ridicat de zahăr și grăsime, luate între mesele
principale, contribuie la creșterea
șterea depozitelor adipoase din ficat
și sporesc cantitatea de grăsime abdominală.
Ridicați-vă de pe canapea
Cei ce fac regulat mișcare ușurează munca ficatului,
ului, îîși întăresc
oasele, fortifică inima, scad tensiunea și glicemia și își
îmbunătățesc
țesc starea de spirit. Alegeți acel tip de exercițiu fizic
care vă face într-adevăr
adevăr plăcere, fie că este vorba de plimbări
cu bicicleta, înot, nordic walking sau yoga. Fixa
xați-vă obiective
modeste, pe măsura puterilor dvs., și lucrați consecvent pentru
realizarea lor.
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Ingineria genetică utilizează metode de cultură in vitro a
celulelor și țesuturilor animale și vegetale și tehnologia ADNADN
ului recombinat.

Lohanul nr. 54, aprilie, 2021

medicina
Tehnologia ADN-ului recombinant
Această tehnologie grupează tehnicile care permit sinteza
chimică sau izolarea genelor unor organisme, urmată de inser
inserția
acestora în genomul unor celule aparținând
ținând altei specii. Gazda
va copia ADN-ul străin inserat artificial și--l va transmite
descendenței.
ței. Rezultă astfel organisme reprogramate genetic.
ARN-ul este format dintr-un singur lanțț de nucleotide
(monocatenar). ARN
RN este materialul genetic ce stochează
informația
ția ereditară la unele virusuri (Ribovirusuri, de
exemplu, virusurile gripale, al turbării, HIV, Ebola). Au fost
identificate trei tipuri principale de ARN. Primul, ARN
ARN-ul
mesager (ARNm), copiază informația dinn ADN pentru a o face
disponibilă sintezei de proteine; este un tipar de producţie al
ADN-ului.
mesager este inginerie genetică
Vaccinarea cu ARN-mesager
ireversibilă
Cu privire la mecanismul de funcționare
ționare a vaccinurilor cu
ARN-mesager
mesager (mRNA în engleză), un medic
medi pro-vaccinist
oferă unele explicaţii într-o postare video. Sigur că el îi
ironizează pe cei îngrijorați
ți de manipularea genetică ce deja a
început în multe țări, însă… RECUNOAȘTE CĂ UNELE
MECANISME SAU METODE NU LE ÎNȚELEGE
ȚELEGE NICI EL
PE DEPLIN.
Vaccinurile, din punct de vedere al modului de ac
acțiune sunt de
4 feluri, explică el:
1. Vaccinuri cu proteine;
2. Vaccinuri cu virusuri atenuate;
3. Vaccinuri cu proteine introduse în virusuri (procedură
complicată,
tă, neclară, cu care se ocupă în special AstraZeneca);
4. Vaccinuri cu ARN-mesager (cele de la Pfizer--BioNTech şi
Moderna).

pentru că i-aa salvat băiatul. Fleming îi spune că nu e cazul, că a
procedat ca orice creștin.
știn. Fiul fermierului, un copil de vreo 6
ani, a iesit atunci din casă. Privindu-l,
l, oaspetele l-a
l întrebat pe
Fleming: "E fiul tău?" "Da, domnule, el e Alexander".
"Îți propun un târg: Lasă-mă să-ll iau cu mine, la Londra. Am
să-i asigur o educație
ție bună, ceea ce nu cred că ar putea avea,
aici, în Scoția...".
Hugh Fleming a acceptat.
Micul Alexander Fleming a urmat timp de zece ani un institut,
după care a fost înscris la Școala Regală de Medicină din
Londra.
În 1928, era deja specializat în studiul infecțiilor.
infec
Într-o zi, lasă
pe biroul său un vas cu o tulpină de bacterie ce provoca abcese
și pleacă în concediu. La întoarcere, descoperă cutia plină de
mucegai și nici urmă de bacterie.
A fost primul pas făcut în descoperirea unui leac ce urma să
salveze sute de milioane de oameni.
Mucegaiul era penicillinum,
icillinum, din care ulterior ss-a dezvoltat
penicilina.
Doctorul nostru a publicat datele. Dar a fost nevoie de încă
zece ani și alte cercetări până când medicamentul să ajungă pe
piață.
ță. Howard Florey, Ernst Chain si Norman Heatley au reusit
să izoleze penicilina,
cilina, motiv pentru care, în 1945, ei au împărțit
împăr
cu Alexander Fleming premiul Nobel pentru munca lor. În
terapie, penicilina a început să fie utilizată în Statele Unite
începând cu anul 1942.
ția lui Alexander Fleming era lordul
Cel care i-a plătit educația
Radolph Churchill. Fiul său, cel care aproape a murit înecat în
nămol, a ajuns mai târziu să fie cunoscut în toata lumea ca Sir
Winston Churchill.
Sir Alexander Fleming s-aa născut pe 6 august, acum 140 de ani.

Eficacitatea
ficacitatea crescută a Ivermectinei în
tratarea
atarea Covid-19
Covid
Andrew Hill

ul mesager introdus
Doctorul pro-vaccinist explică cum ARN-ul
în celule determină producerea unei proteine pe care
organismul uman o va percepe ca pe un intrus și va începe să
producă anticorpi pentru a o respinge. Proteina respectivă se
află în compoziția noului coronavirus Sars-Cov
Cov-2. Problema
este că acel ARN mesager poate determina și producerea unui
nou ADN, însă aceasta nu ne mai explică doctorul respectiv, ca
să nu ne pună pe gânduri.

Interviu acordat publicației FranceSoir – cu dr.
Andrew Hill, microbiolog la Universitatea din Liverpool,
Liverpo
Marea Britanie. Echipa sa lucrează din februarie 2020
pentru a evalua diferite tratamente pentru covid-19.
covid
Din
decembrie pregătesc o meta-analiză
analiză a ivermectinei, un
tratament promițător
țător împotriva covid-19
covid
pentru cazurile
severe, dar și pentru profialxiaa bolii.

Penicilina-aa fost testata 10 ani
În 1887, un fermier scoțian,
țian, Hugh Fleming, lucra la un
țarc de oi când a auzit niște țipete de copil dinspre mlaștina
aflată la marginea câmpului său.
alergat acolo și într-adevăr,
adevăr, era un băiat de vreo 11 sau
12 ani, îngropat până la piept în nămol. L
L-a scos și l-a
spălat. Copilul i-a mulțumit, l-aa întrebat cum îl cheamă
și apoi i-a spus că pleacă spre părinții
ții lui, aflați în vizită la
primarul din zonă.
Câteva zile mai târziu, un domn înstărit vine la poarta
fermierului. Se prezintă și îi spune că a venit să îl răsplătească

A
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eta-analiza a fost publicată și rezultatele sunt
încurajatoare, chiar dacă mai sunt încă patru studii
noi de analizat. FranceSoir a discutat cu el toate
subiectele acestui tratament, mecanismul, dozajul, concentrația
necesară, care nu are nevoie să atingă niveluri excesive, potrivit
medicului.
Andrew Hill extinde cercetările și asupra studiilor din țări cu
venituri mici (Iran, Bangladesh, Liban, India) care au utilizat cu
succes ivermectina, cu rezultate notabile privind reducerea
încărcăturii virale și beneficii în ceea ce privește rata
mortalității. Nu sunt studii „Gold Standard”, dar este mulțumit
că sunt realizate cu scopul de a trata și că rezultatele sunt
vizibile.
Reporter: Am văzut că aţi scris un articol care a fost
menționat în Financial Times. Medicamentul este ivermectina.
Și ne interesează foarte mult o discuție despre acest
medicament, pentru că aș spune că există o absență a
dezbaterii, sau o absență a considerației pentru acest tratament
și sunt multe puncte pe care ne-am dori să le clarificăm. Vă
rugăm să vă prezentați și să explicaţi ce faceţi și cum aţi ajuns
să studiaţi acest medicament?
Dr. Andrew Hill: Mă numesc dr. Andrew Hill, lucrez în
Departamentul de farmacologie și terapie de la Universitatea
din Liverpool. Și am analizat tratamente covid-19 de la
începutul epidemiei, din februarie. Am testat o mulțime de
medicamente, care din păcate nu au funcționat:
hidroxiclorochină,
lopinavir,
remdesivir,
nitazoxanidă,
farapiravir… o listă de eșecuri, din păcate. Și acum aproximativ
șase săptămâni [raportat la data interviului, 24 ianuarie 2021 –
n.n.], am început să lucrez la ivermectină. Am fost surprins de
rezultatele pe care le observam, atât ca tratament preventiv, cât
și ca tratament curativ. Am înființat o echipă de proiect cu 20
de țări diferite. Medicii care lucrează în țările în curs de
dezvoltare din întreaga lume ne-au trimis rezultatele și ne-au
împărtășit informațiile. O cooperare reală între medici, adesea
cu foarte puține resurse, care arată rezultate similare în diferite
țări.
Reporter: Ce arată aceste rezultate? Puteți să ne împărtășiți
unele dintre aceste descoperiri?
Dr. Andrew Hill: Da, acum am primit informații din 18 studii
clinice randomizate. Randomizarea – acest aspect este ceva
foarte important – face rezultatele mai fiabile și putem vedea
până acum că pentru mai mult de 2000 de pacienți tratați, cei
care au primit ivermectină elimină virusul mai repede, devin
negativi într-un timp scurt, vedem oameni recuperându-se mai
repede, fiind spitalizați pentru mai puțin timp și, cel mai
important, rata mortalității este redusă. O scădere cu 75% a
ratei de mortalitate la pacienții care iau ivermectină, comparativ
cu grupul martor. Sunt rezultate preliminare și așteptăm date
din mai multe studii. Dar se va petrece foarte curând, în
următoarele 4 săptămâni, pentru a valida ceea ce am observat
până acum.
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Reporter: Tocmai ați menționat că acest medicament poate
trata pacienții în stadiu incipient și, de asemenea, pacienții în
stadiu grav?
Dr. Andrew Hill: Da, medicamentele aprobate –
dexametazonă și, mai recent, tocilizumab, sunt destinate
persoanelor care au nevoie de oxigen și persoanelor aflate la
terapie intensivă. Acum, studiile clinice cu ivermectina pe care
le-am analizat arată că medicamentul funcționează pentru
pacienții cu simptome moderate sau în regim ambulatoriu, dar
și pentru pacienții internați – poate fi utilizat pentru o mare
varietate de pacienți.
Reporter: Ar fi un plus față de dexametazonă? Sau ca
tratament alternativ în spital?
Dr. Andrew Hill: Unele studii au analizat ivermectina și
dexametazona. În combinaţie. Pot fi folosite împreună, da.
Reporter: Când vorbim despre eficacitate, pare destul de
mare, deși acestea sunt rezultate preliminare – una dintre
problemele pe care le-am văzut la alte tratamente este
concentrația medicamentului. Ce concentrație credeți că este
necesară pentru a obține aceste rezultate?
Dr. Andrew Hill: Este o întrebare foarte interesantă. Deci,
există un articol publicat în aprilie de un grup din Melbourne,
Australia, care sugerează că ivermectina are acțiune antivirală.
Că ar putea ucide SARS-CoV-2, dar previziunea lor a fost că
poate anihila virusul numai dacă ai avea o concentrație foarte
mare de medicament în sânge. Însă rezultatele lor s-au bazat pe
teste pe celule de maimuță (celule Vero). Experimentele au fost
reproduse în celule umane și predicția este că o concentrație
atât de mare nu este necesară pentru a inhiba virusul. În plus,
ivermectina nu este doar un antiviral, ci funcționează și ca
antiinflamator. Dacă analizezi studiile pe pacienți covid-19
cărora li se administrează ivermectină, ele arată diminuarea
proteinei C-reactive (CRP), feritinei și dimerilor D, deci este
posibil ca pentru ivermectină să nu fie necesară administrarea
unei doze atât de mari pentru a calma sistemul imunitar.
Reporter: Credeți că veți intra în acest argument mai în
profunzime în următoarele 4 săptămâni, când vei publica
rezultatele suplimentare ale studiilor pe care le-ați menționat?
Dr. Andrew Hill: Da, deja vedem că, oferind oamenilor
ivermectină, virusul este învins mai repede, înseamnă că are un
efect antiviral și, de fapt, predicția este irelevantă. Vedem
efecte antivirale foarte clare. Efecte modeste se văd doar atunci
când medicamentul este administrat pentru o singură zi. Dacă
medicamentul este administrat în doze mari timp de până la 5
zile, atunci observăm un efect puternic. Cum este posibil
aceasta dacă medicamentul (ivermectina) nu ar opri replicarea
virusului? O face. Avem elementele pentru a o demonstra.
Reporter: Deci, aveți încredere, în acest moment, că aveți
suficiente dovezi și că este doar o chestiune de timp înainte ca
aceasta să fie aprobată.
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Dr. Andrew Hill: Așadar, în acest moment putem afirma cu
încredere că ivermectina reduce cantitatea de virioni din sânge,
însă în momentul de față avem puține date. Se pare că
administrarea ivermectinei crește rata de supraviețuire a
pacientului, dar avem nevoie de mai multe date. În 3-4
săptămâni vom avea studiile pentru a demonstra acest aspect.

Dr. Andrew Hill: Da, analiza doctorului Kory este foarte largă,
au analizat studiile, au analizat datele din țările care au introdus
ivermectina ca tratament și au arătat beneficii foarte
consistente, fie în prevenire, pentru a evita noi infecții, dar și
pentru a-i ajuta pe cei care erau deja infectați, pentru a-și
reveni.

Reporter: Ați lucrat la o doză recomandată? Deoarece nu
există o autorizație temporară de utilizare (ATU) pentru acest
medicament, cel puțin pentru tratamentul covid-19, și medicii
când vor să prescrie acest medicament o fac sub
responsabilitatea lor. Care ar fi doza pentru pacienții cu
simptome moderate și care pentru pacienții severi?

Reporter: Care credeți că sunt cele mai importante studii?
Sau, dacă ați fi un organism de reglementare, dacă ar fi
necesar să prezentați dovezile agențiilor dvs. de sănătate
publică, care credeți că ar fi cele mai importante studii pe care
ar fi indicat să le revizuiască?

Dr. Andrew Hill: Doza normală, atunci când oamenii
utilizează ivermectina pentru alte boli, este adesea doar pentru
o zi și pentru o doză destul de mică, 0,2 mg/kg corp. Dacă
analizați studiile ivermectinei împotriva covid-19, jumătate
dintre ele au analizat doza administrată o singură zi și nu au
prezentat rezultate foarte bune. Unele dintre rezultate au fost
încurajatoare. Celelalte 9 studii au studiat doze mai mari,
administrate pentru mai multe zile, iar cele mai bune rezultate
se obțin atunci când doza este de 0,4 mg/kg corp, timp de 5
zile.
Reporter: La această doză, există potențiale efecte secundare
pe care ar fi necesar să le căutăm sau despre care medicii ar fi
necesar să fie conștienți?
Dr. Andrew Hill: Până în prezent, anchetatorii nu au raportat
probleme majore de siguranță și este necesar să ne amintim că
ivermectina este un medicament destul de bine tolerat,
administrat sutelor de milioane de oameni din întreaga lume.
Există experiență clinică cu alte boli la aceste doze mari și, în
general, este foarte puțin îngrijorător. Singura problemă este
toxicologia reproducerii, astfel încât femeile însărcinate nu este
indicat să ia ivermectină. Femeile care sunt susceptibile de a fi
însărcinate, care nu au un test de sarcină negativ, este necesar
să fie atente, deoarece în studiile la animale au existat cazuri de
malformații congenitale când ivermectina a fost administrată
pacienților.
Reporter: Deci, desigur, ați început să urmăriți acest aspect
doar de 6 săptămâni, dar care a fost declanșatorul acestei
investigații?
Dr. Andrew Hill: Echipa mea de cercetare a fost finanțată, am
căutat să explorăm diferitele medicamente repoziționate,
raportăm unei echipe de la Unitaid și am petrecut câteva luni
lucrând la alte medicamente, din martie până în decembrie, dar
nu am avut succes – a fost foarte dificil, alte grupuri de
cercetare au avut aceeași problemă, continuam să încercăm cu
aceste medicamente și nimic nu funcționa… apoi ne-am uitat
spre ivermectină și acolo vedem în mod constant rezultate
benefice – a fost o mare surpriză.
Reporter: Ați urmărit literatura și studiile care au fost
publicate, există unul publicat de dr. Kory și, de asemenea,
unul de medicii brazilieni. Credeți că sunt importante?
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Dr. Andrew Hill: Cele mai importante studii sunt cele cu doză
mare, cred că studiile în care există o singură zi de tratament nu
vor fi cele mai importante în viitor, dar există studii în Iran,
Bangladesh, India – cu doze mari. În viitorul apropiat vom avea
încă vreo 4 studii din America de Sud, studii noi.
Reporter: Este interesant că ați menționat Iran, Bangladesh,
India, America de Sud. Desigur, acestea nu sunt țări care fac
parte din OCDE (cu excepția Chile). Credeți că ar putea fi o
problemă cu aceste studii? Sau sunt de cel mai înalt standard,
despre care ați spune că este comparabil cu cel al testelor din
Regatul Unit de exemplu?
Dr. Andrew Hill: Da, aveţi dreptate, un studiu „normal” pentru
covid-19 ar fi realizat de o mare companie farmaceutică sau de
un guvern occidental precum NIH (~ DGS în SUA) sau „ILRS”
sau NHS în Marea Britanie. În lumea în curs de dezvoltare, cu
venituri mici și medii, este tot ce au. Era un medicament care
părea interesant și aveau foarte puține resurse. Am vorbit cu
clinici din Iran, Irak, Bangladesh, au resurse elementare, iar
calitatea dovezilor nu va fi aceeași cu cea pe care ați vedea-o
dacă ar fi fost produse de o mare companie farmaceutică.
Contează dacă se află într-o altă țară sau în Europa? Cred că au
doctori buni, dar nu au resursele pe care le avem noi.
Reporter: Credeți că am putea considera aceste studii ca
având un standard similar? Din cauza, să-i spunem,
„rasismului științific”, credeți că ar putea exista o problemă cu
asta?
Dr. Andrew Hill: Dacă un organism de reglementare dorește
un raport standard „Gold”, cu toate verificările de bună calitate,
cu toate formularele completate, nu îl vor avea în aceste studii.
Nu au fost testați la acest nivel, nu aveau bani, nu aveau
sprijinul unui grup farmaceutic mare. Dar cred că rezultatele lor
de bază, mașinile lor de măsurare a viremiei, numărul de
supraviețuitori și decese, cred că este valabil. Dar aveți
dreptate, nu este aceeași calitate a informațiilor pe care le-am
obține dintr-un studiu pilotat în Franța, Europa sau America de
Nord.
Reporter: Ca om de știință, credeți că rezultatele sunt suficient
de bune pentru a vorbi cu încredere pe baza acestor studii?
Dr. Andrew Hill: Ceea ce văd în toate aceste țări sunt rezultate
consistente. Văd un nivel scăzut de eficacitate pentru
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tratamentele de o singură zi, un nivel mai mare de eficacitate
când tratamentul durează câteva zile și văd acest aspect în
Liban, Pakistan, Bangladesh, Egipt, Brazilia. Cred că este
adevărat, din moment ce toate aceste țări raportează același
rezultate.
Reporter: A trecut un an de când ne aflăm în acest ciclu de
descoperire a covid-19 iar echipa dumneavoastră a analizat o
mulțime de medicamente, unele nu au dat rezultatele scontate.
Din moment ce a existat un studiu australian asupra
ivermectinei, destul de devreme, primăvara trecută, de ce nu
există nicio cerere de utilizare temporară în nicio țară?

Dr. Andrew Hill: Când Remdesivir a primit ATU, nu era
dovedit niciun efect asupra reducerii cantității virale, nu s-a
demonstrat niciun efect asupra mortalității, dar studiile au avut
sprijinul unui grup farmaceutic mare – au fost studii de calitate
și au arătat o reducere a duratei de internare. În ceea ce privește
ivermectina, există un efect demonstrat, un efect antiviral,
efecte asupra markerilor de activare (ai sistemului imunitar) și
o reducere semnificativă a mortalității. Dar studiile nu sunt
susținute de un grup farmaceutic mare. Acum, dacă o țară
acordă o ATU pentru Remdesivir, care nu îmbunătățește ratele
de supraviețuire și apoi nu acordă un ATU pentru ivermectină,
va arăta ca are standarde duble.

Dr. Andrew Hill: Cred că informațiile privind eficacitatea
clinică a ivermectinei sunt destul de noi. Acest fapt a fost
dovedit abia în decembrie-ianuarie, deci doar în ultimele câteva
săptămâni. Este necesar să vedeți că a fost utilizată o ATU
(Autorizație temporară de utilizare) pentru a aproba accesul la
tratamentul pentru SIDA. Pacienții care mor de SIDA au
nevoie de tratament și cred că avem un nivel similar de dovezi
ale eficacității și că beneficiile sale sunt mult mai mari decât
efectele secundare. Deci, dacă vă gândiți la ATU pentru
medicamentele SIDA pe care le-am avut acum 10-15 ani, cred
că suntem la un nivel similar de dovezi pentru ivermectină,
împotriva covid-19.

Reporter: Sunteți optimist cu privire la emiterea unei ATU în
Marea Britanie?

Reporter: Este doar o chestiune de timp? Sunteți pe punctul de
a strânge suficiente dovezi pentru o ATU?

Aspectul grozav despre ivermectină este că are un preț foarte
mic – în India este 3 USD sau 3 EUR. Mă bucur că fac
cercetări asupra ivermectinei.

Dr. Andrew Hill: Problema cu ATU-urile este că, dacă datele
se dovedesc a fi greșite, ATU-ul poate fi eliminat – este o
autorizație temporară de utilizare. Imaginați-vă că în 5 sau 6
săptămâni ne dăm seama că rezultatele sunt nefaste. Ar putea fi
retrasă, dar, în acest moment, datele par suficient de puternice
pentru a afirma că beneficiul utilizării acestui tratament este
mai mare decât riscul.

Dr. Andrew Hill: Sunt în proces de evaluare a ivermectinei și
este o surpriză pentru ei. De fapt, este o surpriză pentru mulți
oameni de acolo. Există o listă lungă de medicamente care au
fost evaluate pentru covid-19 și există multe de gândit. Mulți
oameni iau în calcul doar vaccinurile și nimic altceva. În Marea
Britanie, ivermectina nu este aprobată pentru nimic. Tabletele
nu sunt disponibile. Este necesar să fie importate din Franța,
așa că este nevoie să fie pus în aplicare un întreg sistem pentru
ca acest medicament să fie utilizat în Marea Britanie.

Reporter: Ne-ați oferit o perspectivă asupra lucrării. Este o
decizie științifică aș spune. Există alte aspecte importante pe
care nu le-am discutat despre ivermectină? Ce ați dori să
adăugați?
Dr. Andrew Hill: Există posibilitatea de a utiliza așa-numita
metodă „test și tratament”. Avem centre de testare și dacă
oamenii nu au virusul (SARS-CoV2) ar putea fi vaccinați, dar
dacă testul este pozitiv, i-am putea trata cu ivermectină în
aceeași zi. Acest aspect merită să fie studiat.
Reporter: Vedeți ivermectina ca o alternativă la vaccin? Sau
ca un supliment?

Reporter: A existat un medicament plin de speranță,
Remdesivir, și a primit ATU foarte devreme. Credeți că
medicamentele sunt evaluate în conformitate cu aceleași
standarde? Unul este dezvoltat sau are date din țări cu venituri
mici, celălalt are datele furnizate în conformitate cu ceea ce ați
numi un „Golden Standard”, deoarece a fost finanțat de o
mare companie farmaceutică. Autoritățile de reglementare le
privesc echilibrat? Respectând un tratament corect al
dosarelor?
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Dr. Andrew Hill: Nu, vorbesc despre utilizarea concomitentă a
vaccinurilor și a tratamentului. Utilizăm vaccinul pentru a
proteja persoanele care nu sunt infectate și utilizăm tratamentul
(ivermectina) pentru a trata purtătorii virusului, astfel încât să
nu-l poată transmite altora. Așa s-a procedat cu virusul HIV
(SIDA), oferim persoanelor infectate un tratament care face
virusul nedetectabil. Dacă cineva are un risc ridicat de a se
infecta, i se administrează medicamente pentru a preveni
infectarea. Am putea inversa astfel dinamica epidemiei.
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Embrionul - colecție
ție de celule sau ființă
umană?
Prof. univ. dr. Vasile ASTĂRĂSTOAE - Iaşi
Unul dintre domeniile în care se evid
evidențiază cu
claritate conflicte etice determinate de progresul tehnologic
este reproducerea umană asistată medical.

A

nul 1978 a marcat un reper în tehnologia reproducerii,
deoarece în acel an s-aa născut primul copil ca urmare a
fertilizării in vitro (FIV).. Personajele principale au fost
Robert Geoffrey Edwards (1925-2013) – Premiul Nobel pentru
Medicină, Patrick Steptoe (cei care au realizat fertilizarea, au
urmărit sarcina și au asistat nașterea) și copilul conceput „în
„
eprubetă” – Louise Brown.

Pentru Edwards, în acel moment, problemele etice au fost de
importanță
ță minoră, deoarece a existat un singur scop: „cel
„
mai
important eveniment în viață
ță este să ai un copil
copil”. Apariția FIV
în practica clinică a dezvăluit însă modalită
modalitățile prin care
oamenii de știință
ță și clinicienii intervin nemijlocit în
dezvoltarea embrionilor umani în laborator, iar faptul că un
număr tot mai mare de cercetări sunt direcționate
ționate spre embrioni,
implicând frecvent distrugerea lor, a creat o problemă etică.
Din acel moment, vehemența dezbaterii privind avortul a fost
transferată în dezbaterea privind embrionii. Există însă
deosebiri între avort și FIV. În clinicile de avort, se pune capăt
unei vieți
ți (fetale) la cererea femeilor însărcinate. Clinicile de
fertilitate au rolul de a aduce o viață
ță nouă la existență. Acest
fapt este însă însoțit
țit de pierderea altor embrioni, care se
dovedesc a fi improprii implantării sau care sunt în plus fa
față de
cerințele
țele mamei/cuplului. Prin urmare, interesul etic ss-a
concentrat către fertilizarea în sine sau a concepției
concep
(așa cum
este frecvent menționată
ționată în cercurile teologice). O problemă în
mare măsură metafizică, statutul moral al embrionului, a
devenit o problemă practică, și anume: modul în care embrionii
sunt tratați in vitro.
Acest fapt i-a pus pe eticieni, medici, cercetători, teologi și
întreaga societate în fața a două întrebări:
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- Ființele
țele umane pot acționa vreodată ca instrumente pentru a
inventa și a determina o „viață nouă” sau a modifică traiectoria
unei vieți?
- Integritatea relațiilor umane
ne în căsătorie și viața de familie ar
fi firesc să aibă vreo legătură cu pozi
poziția etică și teologică
adoptată?
Răspunsurile la aceste întrebări au eviden
evidențiat trei curente
principale.
- Primul exprimă un „libertarianism” științific, centrat pe
dorință obsesivă de progres științific, care conduce la un
adevărat „imperialism tehnologic”. Se consideră că tehnologiile
accesibile în prezent (pentru a detecta o gamă largă de afecțiuni,
afec
inclusiv tulburări genetice cu debut tardiv, selectarea sexului
din motive sociale, depășirea
șirea tulburărilor mitocondriale
utilizând o procedură de FIV cu trei părin
părinți, secvențierea
genomului întreg pentru a citi ADN-ul
ul embrionilor FIV înainte
de a alege pe care să-ll implanteze etc.) prin beneficiile aduse
justifică cercetarea pe embrioni și distrugerea acestora. Se oferă
un post umanism caracterizat prin viziuni extrem de speculative
despre un viitor îmbunătățit
țit tehnologic și transformat fizic.
- La polul opus, se plasează cei care susțin
sus protecția totală a
tuturor embrionilor pe motiv că aceștia
știa au o valoare echivalentă
cu cea a tuturor celorlalte ființe
țe umane. Orice cercetare,
manipulare, distrugere, utilizare în scop comercial este interzisă
deoarece se afirmă categoric „viața
ța umană începe la concepție”.
concepție
Orice cercetare, care utilizează
ază embrioni umani, este privită ca
intolerabilă și este comparată „cu
cu un fel de sacrificiu uman al
copiilor în beneficiul cercetării biomedicale”
biomedicale (MacKellar,
2017). Prohibiția
ția manipulării embrionilor se aplică atât
embrionilor neviabili, cât și embrionilor
embrionilo viabili.
- În sfârșit,
șit, există și un curent care pune în centrul atenției
familia, punând accent pe bunăstarea familiei, pe consecin
consecințele
nefaste ale infertilității,
ții, pe natura vieții umane și datoria de a o
respecta, pe importanța
ța căsătoriei și a familiei, pe sprijinul
acordat (inclusiv pastoral) pentru cei care suferă de infertilitate.
Statutul embrionului este privit alături de aceste principii mai
largi și nu predomină în luarea deciziilor etice. Rezultatul este
că în practică embrionul este considerat cca având o semnificație
morală considerabilă, dar nu absolută. Acest fapt permite o
diversitate de puncte de vedere asupra momentului în care, în
timpul gestației,
ției, valoarea morală a embrionului crește într-o
într
asemenea măsură încât nu mai poate fi folosit în FIV sau în
cercetare.
Conform Warnock Committee of Inquiry Report (UK, 1984),
FIV este considerată o formă stabilită de tratament. Donarea de
ovule și spermă, împreună cu donarea de embrioni sunt
acceptate, la fel și înghețarea materialului. Se acordă un sstatut
special, dar limitat, embrionului cu o anumită protecție
protec în drept.
Se permite cercetarea embrionilor până la 14 zile după
fertilizare. În acel moment, cercetarea este necesar să se
limiteze la acele „surplusuri” din programele de FIV. Ulterior,
în Marea Britanie, s-au
au acceptat embrioni creați
crea special în
scopuri de cercetare.
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Poziția
ția oficială a tuturor bisericilor creștine cu privire la FIV și
mai ales la cercetarea și distrugerea embrionilor este unitară:
respectul necondiționat să fie oferit dezvoltării
rii vie
vieții umane din
„momentul concepției”.
ției”. Pe această bază, embrionul timpuriu
(zigot) este inviolabil și nu este bine să fie distrus. Premisa
fundamentală este demnitatea embrionului uman
uman, ducând la
concluzia inevitabilă că nicio formă de distrugere a em
embrionilor
nu ar putea fi considerată licită moral.
Un exemplu în acest sens a fost oferit de o Declara
Declarație, redactată
în 2001, de un Grup ad-hoc de teologi creștini
știni din tradițiile
anglicane, catolice, ortodoxe și reformate din Marea Britanie,
pentru a răspunde
nde unui Comitet al Camerei Lorzilor privind
cercetarea pe celule stem și pe embrioni. Deși teologii implicați
proveneau dintr-o varietate de tradiții
ții religioase și convingeri
teologice, ei au concluzionat în unanimitate privind o evaluare
creștină a statutului
tului moral al embrionului. Aceasta includea:
„fiecare ființă
ță umană este chemată și consacrată de Dumnezeu
în pântece din primul moment al existenței
ței sale, înainte că
acesta să devină conștient
știent de aceasta. În mod tradițional,
creștinii au exprimat nevoia umană
mană de răscumpărare ca
extinzându-se din momentul concepției”.
ția explică faptul că îngrijorarea față de soarta
Declarația
embrionilor destinați
ți cercetării este inspirată din textele biblice
(Buna Vestire, Nașterea Domnului,, parabola Bunului
Samaritean etc.).
). Se concluzionează că o poziție serioasă din
punct de vedere etic-creștin „să
să fie reglementarea procedurilor
în tratamentul fertilității
ții și cercetarea medicală nedistructivă
asupra embrionilor umani, astfel încât acești
ști indivizi umani să
fie protejați în mod adecvat”.
O lucrare, care se referă direct la statutul embrionului uman,
este cartea din 2017 a lui Calum MacKellar The Image of God,
Personhood and the Embryo.. MacKellar este licen
licențiat al
Universității
ții din Strasbourg (Franța), are un doctoratul în
Biochimie
ochimie la Universitatea din Stuttgart (Germania), a lucrat
din 1991 la Universitatea din Edinburgh din Scoția,
Sco
sintetizând
antivirale genetice împotriva HIV, iar în 1993, el a continuat
cercetările sale într-oo companie de biotehnologie din Glasgow
(pentru mai mult de patru ani). În 1997, dr. MacKellar a
început să predea chimie biologică și bioetică la Universitatea
Queen Margaret din Edinburgh. Este membru al Comitetului de
etică al cercetării-serviciului național
țional de sănătate din Marea
Britanie, dar și membru
mbru al Centrului pentru bioetică și
demnitate umană (Edinburgh). Din 2010, este și profesor
invitat în bioetică la Universitatea St Mary din Londra.
Pentru MacKellar embrionii sunt întotdeauna „complet
complet întregi,
indiferent de stadiul lor de dezvoltare”. Fiecare
iecare embrion nou
este o creație
ție a lui Dumnezeu; a fi făcut după chipul lui
Dumnezeu înseamnă a fi făcut din dragostea personală a lui
Dumnezeu. El scrie: „Dragostea
Dragostea lui Dumnezeu este
întotdeauna în spatele creației
ției unui copil uman și această
dragoste continuă întotdeauna față
ță de copil. Nu există
niciodată un moment în toată existența
ța copilului (chiar la
începutul existenței
ței sale) în care el sau ea să nu fie iubit de
Dumnezeu. Embrionul de o zi este iubit exact în acela
același mod ca
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embrionul de 14 zile sau cell de 28 de zile; Iubirea lui
Dumnezeu este absolută în toate aceste etape.”
etape
Potrivit lui MacKellar, dragostea lui Dumnezeu este la fel de
puternică pentru un embrion adus în existen
existență de viol ca pentru
un embrion produs prin unirea într--o familie iubitoare sau
produs in vitro. MacKellar susține,
ține, de asemenea, că viabilitatea
embrionilor este irelevantă. Prin urmare, inevitabil, biologia a
devenit lipsită de importanță,
ță, deoarece teologic un embrion
timpuriu are „un potențial
țial complet, intrinsec și inerent
inerent”,
indiferent de orice potențial
țial biologic. Din aceste motive
teologice este necesar să fie „respectat
respectat și protejat deplin
embrionul uman din momentul concepției
ției”.
Această viziune asupra biologiei este exprimată în mod explicit
de MacKellar atunci când susține că:: „biologia
„
sau orice altă
disciplină științifică nu va putea niciodată să demonstreze,
logic, că o ființă
ță rațională, autonomă, sensibilă are vreo
valoare morală. Poate arăta doar că ființa
fiin umană este o
grămadă de celule biologice din specia Homo sapiens
sapiens”. El
afirmă că distrugerea embrionilor „este
este echivalentă cu purtarea
unui război personal împotriva lui Dumnezeu
Dumnezeu”.
Producția
ția de embrioni de rezervă în FIV este categoric respinsă,
la fel ca și PGD (diagnosticul genetic preimplantational) cu
selecția sa de embrioni.
mbrioni. Controversele continuă, neexistând
încă puncte convergente. În concluzie, rămâne de actualitate
întrebarea inițială:
țială: embrionul este o simplă colecție de celule
sau este o ființă umană?
Note:
- În 1999, Edwards a stârnit controverse afirmând ca părinților
pă
să nu li se
permită niciodată să aducă pe lume copii afectați
afecta de boli genetice (practic,
eugenie), iar în 2003, a susținut
ținut că oamenii de știință sunt mai degrabă leaderi
decât Dumnezeu.
- Poziția oficială a Bisericii romano-catolice
catolice cu privire la FIV se găsește în
„Donum Vitae” (1987) și „Dignitas Personae” (2008), iar vocea protestan
protestanților
în lucrările lui Paul Ramsey.
- Pe MacKellar l-am
am cunoscut la Strasbourg. Am fost colegi în Comitetul
director de Bioetică al Consiliului Europei (în perioada 2005-2010),
2
apoi după
plecarea lui am păstrat legătura și am publicat (împreună cu Beatrice Ioan) în
revista pe care o scoate, Human Reproduction and Genetic Ethics
Ethics, care a
devenit în 2012 New Bioethics (fac parte din 2010 din board
board-ul editorial al
acesteia).

British Medical Journal: Dezvăluiri despre
eficacitatea vaccinurilor Pfizer și ModeRNA.
95%? Mai degrabă între între 19 și 29%!
Pfizer și ModeRNA sunt cele două vaccinuri
împotriva covid bazate pe ARN mesager care au fost
aprobate, afirmându-se
se că rata lor de succes se situează în
jur de 95%. Însă un nou studiu dă peste cap tot ceea ce se
știa până acum despre eficacitatea lor. Aceasta este mai
curând între 19 și 29%!
Este
ste cu adevărat o bombă mediatică cu privire la vaccinurile
Pfizer șii ModeRNA. Dezvăluirile le face profesorul Peter
Doshi care a analizat datele cererii de aprobare din partea celor
două firme farmaceutice.

Lohanul nr. 54, aprilie, 2021

medicina
Profesorul a descoperit că eficacitatea celor două vaccinuri
este mult sub datele publicate
Odată cu apariția vaccinurilor Pfizer și ModeRNA, se
acumulează din ce în ce mai multe date cu privire la
eficacitatea și efectele lor colaterale. Bomba a fost lansată de
British Medical Journal sub semnătura lui Peter Doshi,
profesor asociat la Universitatea din Maryland.
Profesorul se ocupă de cercetări privind serviciile sanitare
farmaceutice. Încă din noiembrie anul trecut,
ut, într
într-un articol, el
și-a pus unele întrebări asupra eficacității
ții vaccinului. Cu datele
celor două vaccinuri în mână, Doshi a putut constata diferen
diferențe
care modificau substanțial
țial ceea ce până acum se spunea de
toată comunitatea științifică.
Atât British Medical Journal cât și Lancet au criticat
puternic vaccinurile
„Lipsește
ște o transparență asupra datelor. Nu ss-au studiat
suficient bătrânii, persoane imunodepresive și copii, pentru a
înțelege efectele pe o perioadă medie-lungă.“
„Am ridicat întrebări despre
pre rezultatele experimentărilor
privind vaccinurile pentru covid-19
19 ale Pfizer și ModeRNA.
Fiindcă tot ceea ce se știa erau protocoale de studiu și câteva
comunicate de presă”, declarase profesorul.
După 5 săptămâni de la primul articol, Doshi a avut
posibilitatea
bilitatea de a analiza mai mult de 400 de pagini de date
prezente la Food and Drug Administration (FDA). Totul se
petrecea înainte de autorizarea de urgență.
ță. După ce a făcut
analiza, a scris câteva considerații
ții importante în secțiunea
Opinii, tot la British Medical Journal.
un fel compromisă eficacitatea vaccinurilor fiindcă
„Ar fi într-un
acestea sunt făcute unor pacienți
ți suspecți de covid și asupra
asimptomaticilor neconfirmați cu covid.”
Acest fapt l-aa făcut să evalueze o eficacitate mult mai mică a
vaccinurilor decât cea proclamată.

Deci, potrivit celor scrise în foarte autorizata revistă,
eficacitatea n-ar
ar fi de 95%, ci mult, mul
mult mai mică, între 19% și
29%. Procentele respective au fost obținute
ob
cu următorul
calcul: 19%=1-(8+1594)
(8+1594) / (162+1816); 29%=1-(8+1594
29%=1
- 409)
/ (162 + 1816 - 287).
Am ignorat numitorii fiindcă sunt similitudini între grupuri”,
grupuri
„Am
scrie profesorul pentru a clarifica
ifica cum au fost calculate
procentele. Dacă ar fi fost prezentate și analizate aceste date, nnar mai fi existat autorizarea din partea autorită
autorităților competente.
Dar, mai este ceva: „Chiar și după ce au fost excluse cazurile
care au fost verificate la 7 zile
le de la vaccinare (409 Pfizer și
287 pe placebo), care ar fi fost cazul să includă cea mai mare
parte a simptomelor datorate eficacității
eficacită pe termen scurt,
aceasta rămâne joasă și ajunge la 29%
29%.“
Unicele date de încredere, spune Dashi, potrivit Il Giornale,
pentru a înțelege
țelege capacitatea reală a acestor vaccinuri, sunt
cazurile de spitalizare, a pacienților
ților aflați la terapie intensivă și
a deceselor.

Propagandă nebună a vaccinării
Dan DIACONU
Am spus în mai multe rânduri că vin vremurile în
care nu ai unde fugi, în care să nu poți
po scăpa de mâna lungă
a celor care au ajuns să decidă tiranic până și în cazul celor
mai intime aspecte ale omului.

D

e fiecare dată când spuneam cele amintite, mai apărea
câte unul care-mi
mi arăta către țări așa-zis rebele.
Desigur, de cele mai multe ori mi se dădea ca exemplu
Rusia. Și, de fiecare dată când repetam că este indicat să fim
circumspecți în cazul oricărei țări, mi se enumerau cele câteva
aspecte bune ale liderului de la Kremlin, punându
punându-se în umbră
chestiunile dubioase care, totuși,
și, sunt cunoscute.

Pfizer și ModeRNA au „Eficacitate
Eficacitate mult sub pragul necesar de
50% pentru autorizarea de către autoritatea de reglementare
reglementare”.

Iată că a venit și momentul zero, reprezentat de așa-zisul
așa
pașaport
șaport de vaccinare, un document dde o agresivitate la adresa
noțiunii
țiunii de om nemaivăzută până acum. Ce e pașaportul de
vaccinare? Actul prin care omul devine câine, vacă, porc, adică
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intră în regnul animalelor cărora li se aplicau măsuri de acest
tip.
După intrarea în UE a devenit o obișnuință să se chipeze
animalele domestice, cu toate că nimeni, dar absolut nimeni, nu
a înțeles până acum care e scopul acestei acțiuni. Practic, la ora
actuală, aproape că nu mai există animal nechipat. S-a spus că
totul e o măsură menită a reduce maladiile acestor animale.
Frumos spus. Doar că după marea chipare ne-am confruntat cu
cele mai mari probleme. Până în 1989, pesta porcină africană
era prezentată studenților de la Medicină Veterinară mai mult
ca o curiozitate, ca o boală a cărei existență era cunoscută, dar
puțin probabilă pe meleagurile noastre. Dacă vreți un
echivalent uman, e ceva similar discuțiilor despre friguri. Știm
că există, dar boala e puțin probabilă în zona noastră climatică.
A venit UE cu implementarea tuturor procedurilor elaborate
pentru biosecuritate alimentară, a chipat tot ce-a prins și iată-ne
în prezent confruntându-ne cu cea mai mare epidemie de pestă
porcină africană (PPA). Milioane de porci au fost sacrificați pe
altarul luptei cu PPA. O luptă care face doar victime între porci
și care, cu toate că-și are originile în marile combinate de porci,
afectează micii producători cărora le sunt ucise animalele doar
pentru că se află „în raza de infectare”. Ați înțeles șmecheria?
Dacă ai „norocul” să te afli la câțiva kilometri de un combinat
de porci, riști să te trezești în ogradă cu „mascații animalelor”
care-ți vor omorî porcul pentru vina de a se afla în apropierea
combinatului la care a explodat PPA.
Am făcut paranteza legată de lumea animală pentru a vă face să
înțelegeți absurditatea unor măsuri. Chiparea nu doar că n-a
prevenit nimic, dar, mai mult, iată că, în ciuda sa, avem de-a
face cu masive pandemii care nu se rezolvă decât prin
sacrificarea animalelor. Și, de fapt, nici măcar așa întrucât noile
focare apar precum ciupercile după ploaie.
Să ne reîntoarcem la nebunia pandemiei umane. Când
infectarea începuse să scadă natural, s-au inventat tot felul de
nebunii. Se face o propagandă nebună vaccinării, în ciuda
faptului că argumentația e de-a dreptul absurdă. Ceea ce se
susține cu isterie pe la televizoare și-n media electronică
sfidează bunul simț. Cum să spui să numești „imunizare” o
procedură de vaccinare în urma căreia nici măcar producătorii
nu pot spune CÂT TIMP TE IMUNIZEAZĂ? V-ați întrebat
medicul despre acest „mic amănunt”? Eu am făcut-o și mi s-a
răspuns franc: nu se știe, dar producătorii speră ca imunizarea
să țină… trei luni. Ați înțeles? TREI LUNI!!! V-ați întrebat
medicul care-i rațiunea pentru care o persoană care a făcut
boala mai trebuie să se vaccineze? Eu am întrebat și mi s-a spus
că e o prostie fără margini care contrazice tot ce-au învățat la
școală: nu există imunizare mai puternică decât cea naturală.
„Dacă ai făcut pojar, ți s-a mai făcut vaccin? Dacă ai făcut
oreion, ți-a mai spus vreun doctor să te vaccinezi?” N-o să mai
întind enumerarea controverselor deoarece am pretenția că sunt
citit de oameni cu picioarele pe pământ și n-aș face altceva
decât să plictisesc.

care trăim. Așadar, în ciuda controverselor și, mai ales, în ciuda
unui minim respect pentru ființa umană, se trece masiv la
„catalogarea”, înregistrarea celor care sunt vaccinați. Mai mult,
anumite țări – precum Africa de Sud – deja au impus restricții
la intrarea în țară a persoanelor nevaccinate. Treburile însă nu
se opresc aici, surprizele apărând fix acolo unde mulți dintre cei
care se auto-iluzionează se gândeau că se pot salva.
Dacă inițiativa lui Biden de a semna obligativitatea purtării
măștii peste tot timp de cel puțin 100 de zile făcea parte din
chestiunile așteptate, inițiativa de dată recentă a Rusiei de a se
alătura în forță susținătorilor pașaportului digital de vaccinare
probabil vă va surprinde. Ei bine, se pare că rușii vor fi primii
europeni care nu doar că vor avea un asemenea document
electronic, dar vor și pretinde existența unui pașaport de
vaccinare pentru a putea intra în Rusia. Pașaport care, în ciuda
atenției deosebite a rușilor de a impune propriile standarde, va
fi unul dintre cele care sunt dezvoltate de către globaliști: cel al
IATA, cel de la Commons Project etc. Iată cum sare iepurele de
unde te aștepți mai puțin!
Chestiunea însă capătă aspecte de-a dreptul îngrijorătoare
întrucât există voci în Rusia care cer imperativ ca pașaportul să
se folosească și în cazul deplasărilor aeriene interne sau la
trecerea dintr-o regiune în alta. Iar dacă asta nu e destul, aflați
că o propunere legislativă de dată recentă dorește să statueze
obținerea de discounturi la magazine de către cei vaccinați! Cât
e de-aici până la profeția cu semnul pe mâna dreaptă sau pe
frunte? Iată cum o nebunie se transformă în teroare.
N-are sens să vă lăsați pe-o ureche gândindu-vă că „asta se
petrece la ei”! De fapt, dacă veți avea puterea să priviți
obiectiv, veți constata că peste tot în lume se fac pași hotărâtori
în direcția impunerii pașaportului de vaccinare. Altfel ce sens
ar avea întreținerea registrelor electronice cu cei vaccinați? În
realitate toate țările lumii se pregătesc să impună în același
timp pașaportul, iar registrul de evidență e dovada că întregul
proces n-are legătură cu boala, ci cu o agendă ascunsă care va fi
impusă tuturor, în ciuda fracturilor logice.
Impunerea lui Biden la putere deschide epoca accelerării la
maxim a agendei globaliste. Ceea ce urmează este greu de
imaginat chiar și de către conspiraționiștii obișnuiți să mai
înflorească bănuielile pentru a-i speria pe cei care-i ascultă.
Cadența cu care vor apărea modificările e infernală. Realizați
doar că, imediat după preluarea mandatului, prin câteva ordine
executive, Biden a anulat marea majoritate a „proiectelor grele”
ale lui Trump. Cu alte cuvinte, restaurația s-a produs în câteva
minute. Așteptați-vă așadar la o cadență înfiorătoare a
evenimentelor, la o derulare halucinantă a acestora. Lumea
realmente se va schimba peste noapte. Va veni momentul în
care vă veți culca într-o lume și vă veți trezi într-o cu totul alta,
întrebându-vă cu disperare cum de este posibil așa ceva. Nu vă
auto-iluzionați: va fi posibil, iar căile de scăpare prin fugă pur
și simplu nu există. Doar rezistența celor mai puternici ne-ar
putea oferi un dram de speranță. Asta dacă nu cumva speranța
va fi scoasă în afara legii!

Ei bine, în ciuda controverselor, treaba merge mai departe,
semn clar că logica și-a pierdut definitiv puterea în lumea în
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asupra alocării resurselor familiale,
liale, inclusiv aten
atenția, timpul,
activele și banii.

Ce este, exact, un vaccin?

Catherine Austin Fitts
Conform istoriei jurisprudenței,
ței, vaccinurile, în
termeni legali, sunt medicamente. Intoxicația
ția intenționată
cu metale grele nu este un medicament.

C

omponentele de supraveghere injectabile nu sunt
medicamente. Cardurile de credit injectabile nu sunt
su
medicamente. O interfață
ță injectabilă creier
creier-mașină nu
este un medicament. Imunitatea juridică și financiară pentru
companiile de asigurări nu creează imunitatea umană împotriva
bolilor. De ce numim aceste formulări „vaccinuri”?
Frauda prin injecție – NU ESTE UN VACCIN
Nu sunt om de știință. Nu sunt medic. Nu sunt inginer
biotehnician. Nu sunt avocat. Cu toate acestea, citesc, ascult,
apreciez și urmăresc să-i înțeleg
țeleg pe cei care sunt.
Am fost bancher de investiții
ții până când politica a făcut
imposibilă continuarea
ntinuarea practicării profesiei mele. Am fost
instruit ca strateg de portofoliu – așa
șa că scrutez lumea urmărind
fluxurile financiare și alocarea resurselor. Am fost, de
asemenea, instruit ca generator de conspirație
ție – conspirațiile
fiind principiul fundamental
ntal de organizare a modului în care se
fac afacerile în lumea noastră. Abia după ce am părăsit
instituția,
ția, am aflat că cei care nu erau în club au fost instruiți să
disprețuiască și să evite conspirațiile – un truc inteligent care le
sabotează eforturile de a acumula putere.
Răspunsul meu la a trăi în război cu agențiile
țiile guvernului SUA
pentru o vreme a fost să răspund la întrebările oamenilor care
erau suficient de curajoși și curioși pentru a-mi
mi cere părerea.
De-a lungul multor ani, acel răspuns s-aa trans
transformat în două
afaceri. Una a fost Raportul Solari, care continuă să crească ca
rețea globală de informații – căutăm să ne ajutăm reciproc să
înțelegem
țelegem ce se petrece și să contribuim la rezultate benefice.
Cealaltă servea drept consilier de investiții
ții pent
pentru persoane
fizice și familii prin intermediul serviciilor de consultanță
pentru investiții
ții Solari. După zece ani, am transformat acea
afacere în realizarea unui ecran ESG. Ceea ce îîși doresc cei
care îl folosesc – altfel nu este ușor
șor disponibil pe piața ccu
amănuntul – este un ecran care reflectă cuno
cunoștințele despre
corupția
ția financiară și politică. Urmărirea corupției metastazante
este o artă, nu o știință.
Când ajutați
ți o familie în ceea ce priveşte finanțele sale, este
imperativ să înțelegeți toate problemele
mele lor de risc. Succesul lor
financiar depinde de atenuarea cu succes a tuturor riscurilor –
fie financiare, fie nefinanciare – pe care le întâmpină în via
viața
lor de zi cu zi. Riscurile nefinanciare pot avea un impact major
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Mulți
ți dintre clienții mei și copiii lor au fost devastați și epuizați
de eșecurile
șecurile din domeniul sănătății și de corupție – iar cel mai
comun catalizator al acestei devastări a fost moartea și
vătămarea produsă
odusă de vaccinuri. După experiențele
experien
lor
îndelungate și oribile cu instituția medicală, ei ar întreba
invariabil: „Dacă corupția
ția este atât de adâncă în medicină,
alimentaţie și sănătate, ce se petrece în lumea financiară?”
financiară?
Înghețați de gând, vor căuta un profesionist financiar care a fost
școlit în guvernul SUA și corupție financiară. Și m-ar
m găsi.
Rezultatul acestui flux de oameni strălucitori, educați,
educa
binecuvântați cu resurse pentru a-mi
mi plăti timpul, a fost că,
timp de zece ani, am primit o educație
ție destul
de
de mare despre
dizabilitățile
țile și moartea cauzată copiilor noștri de ceea ce eu
numesc acum „marea otrăvire”. Am avut ocazia să estimez în
mod repetat daunele cauzate tuturor celor interesa
interesați – nu doar
copiilor afectați,
ți, ci şi părinților lor, fraților și generațiilor
viitoare – cartografierea costurilor financiare ale vătămării
produse de vaccinuri din nou și din nou și din nou. Aceste
cazuri nu au fost atât de neobișnuite
șnuite pe cât te-ai
te putea aștepta.
Studiile indică faptul că 54% dintre copiii americani au una sau
mai multe boli cronice. Medicii în care am încredere îmi spun
că numărul este de fapt mult mai mare, deoarece mulți
mul copii și
familiile lor nu își
și pot permite îngrijirea și testele necesare
pentru a diagnostica în mod corespunzător maladia de ca
care
suferă.
Una dintre mamele prezentate în VAXXED – un documentar
care este necesar să fie vizionat de orice cetă
cetățean treaz, la fel ca
și continuarea sa VAXXED II: The People’s Truth – a estimat
că un copil autist ar costa 5.000.000 dolari pentru creștere
cre
și
îngrijire de-a lungul vieții.
ții. Când clienții mei care erau bunici au
insistat că nu vor interfera cu alegerile de vaccinare ale copiilor
lor pentru că „nu era treaba lor”,
”, le spun: „„Chiar? Cine are 5
milioane USD? Tu sau copiii tăi? Când copiii tăi au nevoie
ne
de
5 milioane de dolari pentru a-și
și crește copilul vătămat prin
vaccin, o să-i refuzi? Sunteți
ți bancherul, iar banii dvs. sunt în
pericol aici, deci este afacerea dvs. Vre
Vreți să cheltuiți 5 mil USD
pentru creșterea
șterea unei familii puternice de-a
de lungul generațiilor
sau pentru gestionarea unui copil cu dizabilități
dizabilită care nu era
cazul să fie handicapat?”” Adesea, cheltuielile de 5 milioane
USD se traduc și în divorț, depresie și oportunități pierdute
pentru frați.
Clienții mei m-au
au ajutat să găsesc cele mai bune
bun resurse – cărți,
documentare, articole – despre vaccinuri. Veți
Ve găsi multe dintre
ele indicate sau revizuite la Raportul Solari,
Solari inclusiv
în Biblioteca noastră.
De ce…
Dintre toate întrebările pe care le-am
am avut, cea la care am
petrecut cel mai mult timp cercetând și gândindu-mă a fost de
ce. De ce corpul medical a otrăvit inten
intenționat generații de
copii? Mulți
ți dintre autorii care au cercetat și au scris despre
vătămarea și moartea
rtea provocată de vaccinuri au presupus că
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este o aberație – rezultată din ortodoxia unei instituții medicale
care nu putea să facă față greșelilor și răspunderilor sale. Asta
nu a avut niciodată sens pentru mine. Scrierile lui Forrest
Maready, Jon Rappoport, dr. Suzanne Humphries și Arthur
Firstenberg m-au ajutat să înțeleg rolul vaccinurilor în trucul
personal al economisirii de bani pentru companiile de asigurări
și pentru persoanele cu răspundere legală.

Legea privind pregătirea publică și pregătirea pentru situații de
urgență (PREPA sau PREP Act) a intrat în vigoare în 2005,
adăugând scutirea de răspundere a corporaţiilor. Legea „este un
scut controversat de răspundere civilă, care are drept scop
protejarea producătorilor de vaccinuri împotriva riscurilor
financiare în cazul unei urgențe declarate de sănătate publică.
Actul conferă în mod special producătorilor de medicamente
imunitatea de la răspunderea financiară potențială pentru
studiile clinice de… vaccinuri la discreția puterii executive a
guvernului. PREPA întărește și consolidează supravegherea
litigiilor împotriva companiilor farmaceutice sub controlul
secretarului pentru sănătate și servicii umane.” (Wikipedia)
Ingineria epidemiilor
De-a lungul timpului, aceasta a evoluat către ingineria
epidemiilor – versiunea medicală a steagurilor false. În teorie,
acestea pot fi „psyops” sau evenimente concepute cu război
chimic, biowarfare sau tehnologie fără fir. Dacă sună ciudat,
scufundați-vă în toate scrierile „indivizilor vizați”.

Iată un exemplu al modului în care trucul se poate juca. O
toxină creează o boală. Toxina ar putea fi pesticide sau poluare
industrială sau radiații de la tehnologie fără fir. Toxina
afectează milioane de oameni și comunităților lor. Companiile
sau furnizorul lor de asigurări pot fi răspunzători pentru
încălcări ale legislaţiei civile sau penale. Apoi, un virus este
blamat. Un „remediu” se găsește într-un „vaccin”. Expunerea la
pesticide sau alte substanțe toxice este oprită la momentul
introducerii vaccinului și, gata, boala dispare. Vaccinul este
declarat un succes, iar inventatorul este declarat erou. O
potențială catastrofă financiară a fost transformată în profit,
inclusiv pentru investitori și fonduri de pensii. Ca strateg de
portofoliu, recunosc că a fost un truc strălucit și probabil a
protejat industria asigurărilor de pierderile falimentare pe care
le-ar experimenta dacă ar fi nevoită să compenseze în mod
echitabil oamenii și familiile distruse.
Mulțumită muncii lui Robert Kennedy și Mary Holland de la
apărarea sănătății copiilor, înțeleg acum profiturile enorme
generate de așa-numitele „vaccinuri” ulterioare adoptării Legii
naționale privind vătămare prin vaccinare în copilărie din 1986
și crearea Legii naționale a vaccinării, Program de compensare
– un mecanism federal pentru compensarea leziunilor sau
deceselor legate de vaccin prin stabilirea unei proceduri de
reclamație care implică Curtea Statelor Unite pentru Reclamații
Federale și judecători speciali.
Numiți un „medicament” sau un cocktail de biotehnologie
„vaccin”, iar companiile farmaceutice și biotehnologice sunt
libere de orice răspundere – contribuabilul plătește. Din păcate,
acest sistem a devenit o invitație deschisă de a face miliarde din
„produse injectabile”, în special acolo unde reglementările și
legile guvernamentale pot fi utilizate pentru a crea o piață
garantată prin obligativitate. Pe măsură ce agențiile
guvernamentale și legiuitorii, precum și mass-media
corporativă au dezvoltat diferite scheme pentru a participa la
profituri de miliarde, au rezultat conflicte de interese
semnificative.
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Am aflat despre aceasta la prima mână când eram în litigiu cu
Departamentul de Justiție și mă confruntam cu hărțuire fizică
semnificativă. Am urmărit să angajez mai multe firme de
securitate; îmi verificau referințele și apoi refuzau contractul,
spunând că este prea periculos. Ultimului i-a fost milă de mine
și m-a avertizat să nu-mi fac griji cu privire la armamentele
electronice, spunându-mi că principala mea problemă ar fi
războiul biologic de calitate inferioară. Acest expert în luptă
biologică a prezis că echipa adversă va face găuri în peretele
casei mele și va injecta „dușmanul invizibil”. Destul de sigur,
exact asta s-a petrecut. Mi-am vândut casa și am plecat din
oraș.
Această călătorie a început un proces îndelungat de învățare a
modului în care se folosesc armele otrăvitoare și neletale – fie
pentru a muta oamenii din apartamentele cu chirie, pentru a
îmbolnăvi persoanele în vârstă, pentru a le muta în locuințe mai
scumpe subvenționate de guvern, pentru a combate ținte
politice sau de afaceri sau pentru a slăbi sau ucide justițiabilii –
și lista continuă. Intoxicația s-a dovedit a fi o tactică mult mai
obișnuită în jocul războiului politic și economic din America
decât am înțeles anterior.
După ce am terminat litigiul, am petrecut câțiva ani cu
detoxifierea de toxicitatea metalelor grele – inclusiv de plumb,
arsen și aluminiu. În timp ce conduceam prin America, mi-am
dat seama că nu eram doar eu cea afectată. Americanii arătau
din ce în ce mai mult ca un popor care se luptă cu o mare
cantitate de toxicitate a metalelor grele. În procesul de scădere
semnificativă a nivelurilor mele neobișnuit de ridicate de
metale grele, am aflat ce diferență făcuse încărcătura toxică în
perspectiva mea, energia mea și abilitatea mea de a gestiona
informații complexe.
Acest fapt mă aduce la întrebarea: ce este exact un vaccin și ce
anume se află în preparatele injectate în oameni astăzi, precum
și în preparatele „magice”în curs de dezvoltare.
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Țesut fetal avortat, țesut animal, aluminiu, mercur, materiale
modificate genetic și ce altceva?
În 2017, cercetătorii italieni au analizat ingredientele a 44 de
tipuri de așa-numite „vaccinuri”. Au descoperit resturi de
metale grele și contaminare biologică în fiecare vaccin uman
testat. Cercetătorii au declarat: „Cantitatea de corpuri străine
detectate și, în unele cazuri, compozițiile lor chimice
neobișnuite ne-au nedumerit”. Apoi au tras concluzia evidentă,
și anume că, deoarece micro- și nanocontaminanții nu erau
„nici biocompatibili, nici biodegradabili”, erau „biopersistenți”
și puteau provoca efecte inflamatorii imediat – sau mai târziu.
Țesut fetal abandonat, țesut animal, aluminiu, mercur, materiale
modificate genetic și ce altceva?
Oricare ar fi fost ingredientele vaccinurilor până în prezent,
nimic nu este mai bizar și deranjant decât propunerile a ceea ce
ar putea fi inclus în ele în viitor. Strategiile – deja bine finanțate
și în curs de desfășurare – includ nanotehnologia interfeței
creier-mașină, dispozitive digitale de urmărire a identității și
tehnologie cu o dată de expirare care poate fi gestionată și
oprită de la distanță. Un raport indică faptul că guvernul danez
și Marina SUA plătiseră o companie de tehnologie din
Danemarca pentru a produce un cip injectabil care să fie
compatibil cu una dintre criptomonedele de top.
Am citit recent recenzia excelentă a lui Mary Holland din 2012
asupra deciziilor instanțelor americane privind vaccinul
(„Vaccinarea obligatorie, Constituția și obligativitatea
vaccinului hepatitei B pentru sugari și copii mici”, Jurnalul
Yale de politici, drept și etică în domeniul sănătății) și am
înghețat și m-am gândit „De ce numim produsele injectabile pe
care Bill Gates și colegii săi le promovează «vaccinuri»? Chiar
sunt vaccinuri?”

filantropie. Am râs recent, când tweet-ul meu despre unul
dintre articolele lui Robert Kennedy Jr. din Children’s Health
Defense – care descrie tehnologia groaznică pe care Gates speră
să o lanseze prin „injectabile” – a inspirat un răspuns: „Ei bine,
cred că în sfârșit îşi îndeplineşte partea de reglementare
antitrust”.
Dacă te uiți la ceea ce se creează și se propune cu privire la
injectabile, mi se pare că aceste evoluții tehnologice sunt
organizate în jurul mai multor obiective potențiale.
Primul și cel mai important obiectiv este înlocuirea sistemului
monetar existent (bazat pe dolari SUA) utilizat de populația
generală cu un sistem de tranzacții digitale care poate fi
combinat cu identificarea și urmărirea digitală. Scopul este de a
elimina monedele așa cum le cunoaștem și de a le înlocui cu un
sistem de card de credit încorporat care poate fi integrat cu
diferite forme de control, inclusiv cu controlul în sfera
conştiinţei. „De-dolarizarea” amenință sistemul global de
rezerve în dolari. Oferta de bani M1 și M2 a crescut cu două
cifre în ultimul an, ca urmare a unei noi runde de relaxare
cantitativă a Fed. Motivul pentru care nu am intrat în
hiperinflație se datorează scăderii dramatice a vitezei banilor
ocazionată de transformarea covid-19 într-o închidere tehnică a
activității economice semnificative și falimentul a milioane de
întreprinderi mici și mijlocii. Managerii sistemului dolarului se
află sub presiune urgentă pentru a utiliza noi tehnologii pentru
a centraliza fluxurile economice și a-și păstra controlul asupra
sistemului financiar.
La fel cum Gates a instalat un sistem de operare în computerele
noastre, acum viziunea este de a instala un sistem de operare în
trupurile noastre și de a folosi „viruși” pentru a solicita o
instalare inițială urmată de actualizări regulate.
Un atac legal furtunos

Capitalismul de supraveghere este în curs
Majoritatea oamenilor sunt familiarizați cu modul în care Bill
Gates și-a făcut și și-a păstrat averea. El a achiziționat un
sistem de operare care a fost încărcat în computer. Se zvonea că
agențiile de informații americane aveau o „ușă din spate”
(backdoor). Explozia simultană și bruscă a virușilor informatici
a făcut atunci necesară actualizarea regulată a sistemului de
operare, permițându-i lui Gates și asociaților săi să adauge în
mod regulat ceea ce doreau în software-ul dvs. Unul dintre cei
mai cunoscuți dezvoltatori de software ai mei mi-a spus odată
în anii ’90 – când Microsoft a decolat cu adevărat – „Microsoft
face cu adevărat un software foarte prost”. Dar, desigur,
software-ul nu era chiar afacerea lor. Compania lor a fost
accesarea și agregarea tuturor datelor dvs. Capitalismul de
supraveghere era în curs.
Departamentul de Justiție a lansat un proces antitrust împotriva
Microsoft în 1998, exact când cele 21 de miliarde de dolari au
început să dispară din guvernul SUA – fără îndoială, cu ajutorul
unor software și sisteme IT special concepute. În timpul
negocierilor de soluționare care i-au permis lui Gates să-și
păstreze averea, a început Fundația Gates și noua sa carieră de
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Acum înţeleg de ce Gates și colegii săi vor să numească aceste
tehnologii „vaccinuri”. Dacă pot convinge autorităţile că
cardurile de credit injectabile sau dispozitivele de supraveghere
injectabile sau nanotehnologiile de interfață creier-mașină
injectabile sunt „vaccinuri”, atunci se pot bucura de protecția a
un secol sau mai mult de decizii legale și legi care susțin
eforturile lor de a mandata ce vor să facă. De asemenea, pot
insista ca toţi contribuabilii americani să finanțeze, prin
intermediul Programului Național de Compensare a
Vătămărilor, daunele pentru care altfel ar fi răspunzători ca
urmare a experimentelor lor – și a încălcărilor Codului de la
Nürnberg și a numeroaselor legi civile și penale – cu privire la
populaţia generală.
Schema este destul de inteligentă. Convingeți populația
generală să definească noile preparate injectabile de înaltă
tehnologie drept „vaccinuri,” şi apoi le pot strecura direct în
conducta de vaccinare. Nu este nevoie să vă faceți griji cu
privire la boala și moartea care vor rezulta din ceva ce această
situaţie nefirească a dat atât de repede.
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Libertatea de răspundere garantată prin legea PREP prin
declararea unei situații de urgență – și capacitatea de a menține
situația de urgență prin urmărirea contactelor – îi poate proteja
de răspunderea pentru mii, dacă nu chiar pentru milioane de
decese și dizabilități care ar putea urma într-o
într
astfel de
experimentare umană. În mod ideal, ei pot da vina pentru
moarte asupra unui virus.

Autorii acestei fraude încearcă un truc foarte elegant – unul
care îi va ajuta să meargă mult mai repede și să anuleze mult
risc – pe cheltuiala noastră. Înțeleg
țeleg de ce o fac.

Un coleg mi-a spus odată cum a apărut Dicționarul
ționarul Webster.
Webster a spus că modul în care răufăcătorii ar schimba
Constituția nu ar fi modificând-o,
o, ci schimbând defini
definițiile – un
atac legal furtunos.

Deci, care va fi convenția
ția noastră cu privire la nume? Ce nume
le vom da otrăvurilor relevante, metalelor dăunătoare
neurologic și cătușelor digitale?

Cred că Gates și industriile farmaceutice și biotehnologice
ajung literalmente la crearea unei rețele globale
bale de control prin
instalarea componentelor interfeței
ței digitale și conectarea noului
cloud JEDI de 10 miliarde de dolari al Microsoft la
Departamentul Apărării, precum și la contractul cloud Amazon
de mai multe miliarde pentru CIA care este împărtă
împărtășit cu toate
agențiile
țiile de informații americane. De ce credeți că armata este
pregătită pentru a stoca seringi pentru vaccinuri? Probabil
pentru că armata instalează sistemul de operare în roaming
pentru integrare în cloud-ul lor. Amintiți-vă – câștigătorul în
cursa
rsa superputerii AI este sistemul AI cu acces la cele mai
multe date. Accesarea trupului tău și a trupului meu 24/7
generează o mulțime
țime de date. Dacă chinezii o fac, americanii
vor dori să o facă și ei. De fapt, lansarea „sistemelor de
operare” umane poate fi unul dintre motivele pentru care
concurența
ța în jurul telecomunicațiilor Huawei și 5G a devenit
atât de frământată. După cum ne-aa avertizat Frank Clegg, fostul
președinte
ședinte al Microsoft Canada, 5G a fost dezvoltat de
israelieni pentru controlul mulțimii.
În fața „de-dolarizării”
dolarizării” la nivel mondial, acesta este modul în
care sindicatul dolarului poate afirma controlul central de care
are nevoie pentru a-și
și menține și extinde puterea financiară în
moneda globală de rezervă. Aceasta include protejarea
conducerii sale de răspunderea civilă și penală legată de
nivelurile explozive de fraudă financiară și medicală din
ultimele decenii.

Ceea ce nu înțeleg
țeleg este de ce îi ajutăm. De ce acceptăm să
numim aceste vaccinări bizare și profund periculoase
„vaccinuri”? Niciunul dintre ele nu este medicament.

Oricum le-am numi, știu foarte clar un aspect: acestea NU
SUNT MEDICAMENTE, ceea ce înseamnă că este sigur că nu
sunt vaccinuri.

Efectele adverse ale vaccinului
anti covid-19
19
Un document FDA (Food and Drug Administration),
adică Administraţia Alimentelor şi Medicamentelor din
Statele Unite, admite că vaccinul anti covid
covid-19 poate avea
22 de efecte secundare, inclusiv moartea.

T

oate medicamentele au efecte secundare,
secundare inclusiv banala
aspirină, dar ideea este dacă beneficiile întrec posibilele
efecte secundare. Virusul SARS
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
imunit
fără să aibă niciun 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
una sistemul sanitar şi aşa dat peste cap de covidcovid
19, printre acestea găsim: sindromul Guillain Barre, boli
autoimune sau infecţii miocardice.
Date din studiul FDA despre vaccinul anti covid-19
covid

Ceea ce mă aduce înapoi la tine și la mine. De ce numim aceste
formulări „vaccinuri”? Conform istoriei jurispruden
jurisprudenței,
vaccinurile, în termeni legali, sunt medicamente. Intoxica
Intoxicația
intenționată
ționată cu metale grele nu este un medicament.
Componentele de supraveghere injectabile nu sunt
medicamente. Cardurile de credit injectabile nu sunt
medicamente. O interfață injectabilă creier-mașină
șină nnu este un
medicament. Imunitatea juridică și financiară pentru
companiile de asigurări nu creează imunitatea umană împotriva
bolilor.
Este necesar să nu mai permitem ca aceste preparate să fie
numite printr-un cuvânt pe care instanțele
țele și populația generală
general
îl definesc și îl tratează ca medicament, ceea ce le protejează de
răspunderea juridică și financiară.
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O reuniune a comitetului consultativ al Administra
Administrației pentru
Alimente și Medicamente din SUA (U.S. Food & Drug
Administration advisory committee) intitulată „„Vaccinuri și
produse biologice conexe” (Vaccines
Vaccines and Related Biological
Products),
), postată online pe 22 octombrie 2020, a prezentat
date despre vaccinul anti covid-19.
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 Resea
Research
(CBER). Diapozitivul 16 al prezentării sale a inclus o „Listă
„
de
lucru” a „posibilelor
posibilelor efecte adverse”
adverse asociată cu lansarea
vaccinurilor anti covid-19
19 supuse supravegherii de siguranța
siguran a
FDA.
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Lista include decesul, precum și alte 21 de afecțiuni (dintr
(dintre
care majoritatea sunt probabile a afecta pacientul pe via
viață),
toate sunt asociate vaccinurilor anti covid-19.
conspira
Răsturnare de situație – nu mai vorbim de conspirații
Implicațiile
țiile acestei prezentări sunt colosale şi extrem de
îngrijorătoare. Personalul FDA,, un organism prestigios creat în
1906, este conștient
știent de posibilele efecte secundare chiar letale
ale vaccinurilor anti covid-19.
19. Mai mult, aceştia se pregătesc în
avans pentru a fi atenţi şi a monitoriza astfel de rezultate
adverse prin „supravegherea post-comercializare
comercializare”. Această
abordare încalcă principiul precauției,
ției, care impune ca o
intervenție
ție medicală să fie dovedită sigură înainte de a fi
lansată pe piață.
ță. Sub nicio formă legislaţia statelor occidentale
nu permite efectuarea de teste în masă pe populaţie.
ulaţie.
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 principii
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 covid-19:
- Sindromul Guillain-Barré,
- Encefalomielita diseminată acută,
- Mielită transversă,
- Encefalită / mielita simpla / encefalomielita /
meningoencefalita / meningită / encefalopatie,
- Convulsii / crize,
- Accident vascular cerebral,
- Narcolepsie și cataplexie,
- Anafilaxie,
- Infarct miocardic acut,
- Miocardită / pericardită,
- Boli autoimune,
- Decese,
- Rezultatele nedorite în evoluția
ția 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;
- Facilitarea infecţiei de către anticorpi (ADE) Sursă: # FDA,
Site-ul oficial. Studii Vaccines and Related Biological Products
Pro
Advisory
Committee .
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Numărul cazurilor corona este fals și
măștile
știle de protecție sunt un pericol pentru
sănătate
Mii de medici din prima linie se află într-un
într
conflict de
conștiință.
știință. Ei nu pot înțelege numărul cazurilor corona
raportate de guverne şi mass-media
media cu privire la infec
infecții şi
decese și nici măsurile de aşa-zisă
zisă protecţie care sunt
impuse.

P

otrivit medicului german Ulrich Krämer, a lipsit orice
abordare științifică pentru al doilea val. El subliniază
fluctuațiile sezoniere obișnuite
șnuite ale numărului total de
decese în decurs de un an – iar numărul total nu a fost niciodată
excepțional
țional de mare pe parcursul crizei corona. Autopsiile
efectuate la Hamburg și Zurich au arătat că mulți oameni în
vârstă nu au murit din cauza noului coronavirus,
oronavirus, ci de embolie
pulmonară.
Alții
ții au murit de coronavirus ca urmare a unor boli anterioare,
așa
șa cum a afirmat o asistentă medicală tânără dintr
dintr-o secție
pentru bolnavi de corona din Göppingen, fapt dovedit și de
numeroasele autopsii efectuate de patologul Klaus Püschel.
Interesant este că Institutul Robert Koch din Germania nu a
considerat necesară această diferențiere
țiere prin autopsie, ci a
alimentat inutil panica despre corona!
Discurs furios”,
furios între timp eliminat
Într-un mesaj video numit „Discurs
de pe YouTube, dr. Ulrich Krämer şi-a
şi exprimat, la sfârșitul
lunii mai 2020, frustrarea sa interioară cu privire la ceea ce se
petrece: „[…] Pur și simplu nu mai am chef să spun nimic;
pentru că nu pot face nimic împotriva acestor creiere politice.
Continuă să meargă
eargă pe aceeaşi cale, chiar dacă sunt contrazişi
de o mulțime
țime de profesori de renume. Între timp există […] zeci
de mii de medici ce se ocupă în fiecare zi de pacienți
pacien și care nu
mai pot înțelege
țelege aceste cifre publicate! Da, nimic nu e corect în
spate și în față.
ță. […] Timp de 5 săptămâni […] niciunul nu a
tușit sau i-a
a curs nasul. […] Aceşti idioţi
idio să mă lase în pace cu
r……. lor, pe care îl răspândesc încontinuu…”
încontinuu…
Este condamnabil să vorbești
ști despre ceva cu care nu te poți
descurca? Mulți oameni se întreabă dacă purtarea unei măşti de
protecție
ție peste gură și nas, impusă de politic, este justificată,
mai ales că măsura a fost instituită pe baza unui număr incorect
de cazuri de covid. La fel ca în cazul medicamentelor, există
totuși efecte secundare şi la purtarea
area așa-numitei
a
„măști de
protecție” – cum ar fi faptul că respira
respirația printr-o mască pe o
perioadă lungă de timp conduce la auto
auto-intoxicare, deoarece o
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na naturista
parte din substanțele
țele pe care trupul le elimină prin respirație
sunt inhalate din nou. În același timp, nivelul de oxigen din
sânge scade treptat, în timp ce toxinele gazoase rămân tot mai
mult în organism. Viteza de gândire scade, diferitele funcţii ale
trupului încetinesc la orice nivel, ceea ce poate duce la le
leșin.
Șoferii care poartă măști se pun în pericol
icol pe ei și pe cei din
jur.

o mai folosesc. Încep să mă simt ca și cum aș face duș în fața
tuturor…”, mai afirmă Radiu.

Nu ar fi necesar să le fie cunoscute aceste conexiuni
politicienilor care răspândesc panica despre coronavirus și
decid implementarea obligatorie a unor măsuri care fac mai
mult rău decât bine?

Bernando LaPalo, un bărbat care a trăit 114 ani, din
Arizona, susține
ține că a ajuns la această vârstă datorită
stilului de viață sănătos.
entenarul spune că nu a fost niciodată bolnav, iar
secretele longevității sale le-aa aflat de la tatăl ssău, care
era medic.

Pandemia devine un monstru al
supravegherii populației
ției

Secretul unei vieți
ți lungi: Alimentele care
adaugă ani vieții
ții ta
tale

C

Andi RADIU
Presa din Austria a strecurat pe ici, pe colo, discret,
pentru cei care sunt foarte atenți
ți (foarte puțini, din păcate)
despre ordonanța
ța (al cărei model va fi preluat, poate, și de
alte țări) care stabileşte că pentru a te deplasa în afara țării,
este necesar să te înregistrezi pe un anumit site.
-aa argumentat că este necesar pentru a fi informat dacă
sunt restricții
ții sau dacă ai nevoie de test, de vaccin sau
alte asemenea condiții
ții pentru a călători în sigu
siguranță.
„Acest
Acest fapt este destinat să faciliteze urmărirea contactelor….
contactelor….”,
scriu ziariștii austrieci.

S

„Este
Este practic un fel de viză online, ba mai mult, autorită
autoritățile vor
ști oricând unde te deplasezi și cât rămâi acolo pentru că,
ATENȚIE, la întoarcere vei fi nevoit să te înregistrezi din nou.
Dacă nu vei îndeplini acest protocol, vei avea probleme la
aeroport sau la punctele de frontieră. Este cât se poate de
posibil să ți se refuze intrarea sau ieșirea din țara de reședință.
Eu sunt pro-vaccin, pro-test covid, pro-respectarea
respectarea restricțiilor,
restric
dar cu toată bunăvoința [mai degrabă supunerea – n.n.] mea,
pandemia asta începe să devină chiar un monstru, dincolo de
pericolul bolii în sine”,
”, scrie Andi Radiu, editorul Ziarului
Românesc din Viena.
„Veți spune că înn ziua de azi, dacă ai un smarthphone, ți se pot
controla oricum deplasarea sau mișcările
șcările pe care le faci,
oriunde și oricum. [...] să spunem că nu avem nimic de ascuns,
că nu este nicio problemă faptul că se știe unde îmi fac
vacanțele sau de câte ori merg în Elveția
ția la schi sau în Italia la
cumpărături. Dar asta îmi dărâmă și ultima «perdea» pe care
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Lecţiile cele mai importante pe care le-a
le primit Bernando au
fost simple, ba chiar banale, dacă ne gândim că nu înseamnă
altceva decât sprijinirea organismului în a-şi
a face treaba cum se
cuvine:
- nu te ridica niciodată de la masă cu stomacul plin;
- lasă întotdeauna loc de mai mult;
- fă mişcare în fiecare zi;
- nu fuma;
- nu bea alcool;
- dormi atât cât este necesar;
- asigură-te că îţi menţii colonul curat;
- cel mai important, nu te grăbi.
Dacă nu eşti pe trecerea de pietoni, sau poate chiar nici atunci,
graba nu-şi
şi are rostul. În schimb, păstrează-ţi
păstrează mereu conştiinţa
trează şi antrenează-ţi
ţi mintea rezolvând cuvinte încrucişate,
jucând şah, citind – ca astfel să-ţi
ţi poţi aminti şi la 100 de ani
fiecare sfat primit, aşa cum face Bernando.
ando.
Alimente care prelungesc viața
Legume verzi
Care sunt totuşi aliaţii lui de nădejde? O hrană bogată în
vitamine, bazată mai ales pe legume verzi, gătite mediu, cât să
nu-şi
şi piardă proprietăţile nutritive, din care lipsesc carnea şi
lactatele, pe care le consumă doar de două
două-trei ori pe an sau
chiar deloc.
Usturoiul, mierea, scorțișoara,
țișoara, ciocolata neagră și uleiul de
măsline
Iar cele cinci elemente pe care le repetă ori de câte ori este
întrebat despre reţeta longevității
ții sale sunt: usturoiul, mierea,
scorţişoara, ciocolata neagră şi uleiul de măsline.
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Bernando îşi începe fiecare dimineaţă cu o plimbare de aproape
doi kilometri. La întoarcere, bea un ceai de scorţişoară şi îşi
prepară o salată cu varză, ardei gras roşu, cozi de ţelină, ceapă,
morcovi,
orcovi, stropită cu un sos din oţet de mere şi 22-3 linguriţe de
miere, alături de două felii de avocado şi o roşie.

Dacă stomacul se umple
ple cu mâncare, organismul cheltuie o
energie enormă pentru a o prelucra, energie care de multe ori
este chiar mai mare decât cea pe care o obţinem din acea
mâncare. Probabil aţi observat că atunci când mâncaţi peste
măsură, vă simţiţi obosiţi, moleşiţi şi somnoroşi – organismul
îşi îndreaptă toate forţele spre depăşirea situaţiei critice din
stomac.

Fructe
Cât despre fructe, mizează pe grapefruit, mandarine, pepene
galben, afine (preferatele lui), struguri, mere, căpşuni, kiwi,
ananas şi cireşe.
Îşi ia aportul de proteine din fasole boabe, nuci şi seminţe şi
adaugă un plus de fibre cu supă de orz.
Moderaţia este cheia
Bea sucuri preparate în casă şi spune că „Moderaţia
şi, dacă o respecţi, poţi gusta din orice”.

Cum mănânci, aşa trăieşti! – reguli de aur
ale alimentaţiei
Modul de viaţă contemporan, obiceiurile impuse de
noile tehnologii şi acţiunea bombardamentului publicitar ne
fac să ne alimentăm într-un
un mod foarte nociv pentru
organismul nostru.

D
1.

e aceea este nevoie de stabilireaa anumitor norme pentru
o alimentaţie corectă, care să protejeze sănătatea şi să
întărească organismul.
Mănâncă pentru a trăi, nu trăi pentru a mânca

Alimentaţia nu este un scop în sine, ci un mijloc de a atinge
scopul. Conştientizând propriul rost al vieţii
ii şi valorile supreme
pentru care trăieşti, este de la sine înţeles că alimentaţia trebuie
să fie sănătoasă, că ea trebuie să ajute şi să menţină
funcţionalitatea organismului, nu să-ll suprasolicite şi să
să-l
otrăvească.
2.

Foamea e adevărată, iar pofta e falsăă

Pofta este un fenomen psihologic, în timp ce foamea este un
fenomen digestiv. Prin foame organismul ne informează că are
nevoie de hrană, în timp ce pofta nu este dictată de necesităţile
noastre fiziologice, ci mai degrabă de instabilitatea emoţională.
Incapacitatea omului de a-şi
şi stăpâni pofta de mâncare indică o
voinţă foarte slabă. De altfel postul religios, pe lângă
beneficiile sale pentru sănătate, are menirea de a întări voinţa
omului.
Tot pofta ne face să mâncăm peste măsură. Încărcarea normală
a stomacului
tomacului cu mâncare este la 1/2, de aceea se recomandă să
termini de mâncat înainte să te simţi sătul. Din volumul rămas
1/4 din stomac ar trebui dedicat apei şi 1/4 îl reprezintă spaţiul
gol necesar pentru digestia corectă a mâncării.
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3.

Cum bei, aşa trăieşti

Organismul uman este în mare parte alcătuit din apă, care este
sucul vieţii. Plantele care nu au parte de suficientă apă se usucă
în scurt timp, ceva similar se întâmplă şi cu organismul nostru.
De aceea este atât de important să consumăm suficientă apă,
care pentru clima noastră ar însemna 2-3
2 litri de apă pe timp de
vară şi 1.5-2 litri pe timp de iarnă.
De asemenea se recomandă consumul a unei căni de apă sau
ceai de ierburi cu 30 de minute înainte de luarea mesei, pentru a
activiza procesele digestive, în timp ce după luarea mesei
consumul de apă trebuie evitat pentru a nu dizolva sucul
digestiv şi a nu împiedica procesul normal de asimilare
asimi
a
hranei.
4.

Bea mâncarea solidă şi mănâncă mâncarea lichidă

Saliva este o substanţă biochimică activă ce are un rol extrem
de important în procesul de digestie. În particular asta înseamnă
că mâncarea solidă trebuie mestecată mult timp, până când
capătă o stare aproape lichidă datorită contactului său cu saliva.
În acelaşi timp mâncarea lichidă (lapte, ciorbă, suc natural etc.)
nu trebuie înghiţită deodată, ci trebuie ţinută un pic în contact
cu saliva înainte de asta.
5.

Savuraţi stomacul gol

Nu mâncaţi repede
pede şi nu mâncaţi mult, chiar dacă aveţi în faţă
ceva foarte gustos. Mâncarea trebuie să stea în gură atâta timp
cât i se simte gustul. Această tehnică ne poate ţine sătui chiar
dacă mâncăm mult mai puţin decât ne
ne-am obişnuit, întrucât
creierul ne dă senzaţia
aţia de saţ datorită excitării receptorilor
gustativi, iar nu datorită umplerii stomacului.
6.

Nu alergaţi după doi iepuri

Dacă v-aţi
aţi aşezat la masă, lăsaţi toate celelalte activităţi. Dacă
între timp citiţi, conversaţi cu cineva sau priviți
privi televizorul,
creierul nu-şi
şi poate concentra atenţia asupra procesului
digestiv, care este primordial. Drept urmare vă este mai greu să
vă săturaţi de mâncare, iar digestia se petrece într-un
într
mod
ineficient şi chiar dăunător pentru sănătate.
7.

Dimineaţa începe de cu seară

Ultima
ima masă trebuie să aibă loc cu cel puţin 4 ore înainte de
somn, termenul ideal fiind de 7 ore. Aceste cifre sunt dictate de
timpul în care organismul poate prelucra mâncarea: 4 ore
pentru legume şi fructe, 7 ore pentru carne. În timpul somnului
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încetinesc toate procesele din organism. În plus, cât timp ne
aflăm în poziţie verticală, forţa de gravitaţie ajută la mişcarea
corectă a mâncării în stomac şi întreg tractul digestiv.
Toţi aceşti factori cumulați determină multe efecte neplăcute şi
chiar nocive pentru
tru organism: mâncarea stă peste noapte
neprelucrată în stomac, se depune pe pereţii intestinali, somnul
devine ineficient, dimineaţa apare disconfortul şi mirosul
neplăcut din gură, se dezvoltă boli ale sistemului digestiv ş.a.
8.

Nu vă extenuate

Nu treceţi brusc la diete foarte stricte, cel puţin dacă o faceţi
doar de dragul alimentaţiei. De fapt în orice situaţie din viaţă
mişcările foarte bruşte sunt caracteristice oamenilor neînţelepţi.
Schimbările radicale peste noapte pot provoca un şoc
organismului, ceea
ea ce ar putea genera efecte exact inverse faţă
de ce vă aşteptaţi de fapt.
9.

Curăţenia este importantă nu doar la exterior

Noi acordăm multă atenţie curăţeniei corpului, precum şi celei
din casă sau de la locul de muncă. Aceeaşi atitudine trebuie
adoptată şii faţă de interiorul organismului. Asta înseamnă să
aveţi grijă ca mâncarea şi băutura pe care le consumaţi să fie
calitative şi sănătoase, dar şi să atrageţi o atenţie proceselor de
curăţare naturală şi specială a organismului.
Pentru a face o curăţare specială,
ecială, practicaţi abţinerea totală de
la mâncare şi băutură pentru 24-48
48 de ore cât de des puteţi.
Apropo, în tradiţia creştină primele 3 zile din Postul Mare se
ţine post negru. O astfel de procedură trebuie însoţită de o stare
psihologică bună şi calmă.
10. Eşti ceea ce mănânci
Organismul însuşeşte la propriu hrana pe care o consumăm,
adică hrana devine o parte din organism. Iar pentru a avea un
organism sănătos, este important ca şi produsele pe care le
consumăm să fie proaspete, curate, pline de vitamine şi energie.
Uitaţi de toate produsele care doar convenţional sunt numit
“alimentare”, adică tot felul de: chips-uri,
uri, crenvurşti, ketchupketchup
uri etc.
11. Nu combinaţi lucrurile incompatibile
Prelucrarea mâncării în organism are loc prin reacţii
reac biochimice
acido-bazice. Dacă în organism pătrund concomitent produse
ce declanşează reacţiile acide şi cele ce declanşează reacţiile
bazice, atunci are loc producerea unor săruri inutile, care
complică mult procesul digestiv. Pentru a evita astfel de
situaţii, vă recomandăm să consumaţi produse compatibile din
punct de vedere biochimic şi viceversa, iar ca o mică îndrumare
puteţi folosi graficul de mai jos.
I – trebuie consumate separat (la un interval de 40 de minute)

III – 7 cu 3 în proporție de 1:3
IV – atunci când organismul are urgent nevoie de multă energie
fără a suprasolicita sistemul digestiv
V – și cu nuci
1.Legume ce conțin
țin amidon: cartofi, morcov, sfeclă,
dovleac ş.a.
2.Cereale, făină, cereale integrale.
3.Legume ce nu conțin
țin amidon: ierburi, rădăcini,
varză, salată, roşii, castraveţi ş.a.
4.Produse proteice: boabe, nuci, ouă, icre ş.a.
5.Fructe şi fructe de pădure (proaspete).
6.Produse lactate.
7.Carne şi peşte.
8.Grăsimi vegetale.
9.Pepene galben şi banane.
10.Ciocolată şi cacao.
11.Fructe uscate.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12. Nu există reguli bătute în cuie
Alegând un anumit regim alimentar, evitaţi să vă conduceţi
exclusiv de nişte norme definite de altcineva. Dacă organismul
vă dă de ştire că ceva nu este înn regulă cu noua dietă, ar fi bine
să renunţaţi la ea. Starea generală a organismului, dar şi propria
dvs. intuiţie, vă vor indica ce este bine să faceţi şi ce nu este
bine.
PS. “Conținutul
ținutul articolului este doar informativ și nu poate fi un substitut
pentru
ru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, vă recomandăm să
consultați un medic specialist.”

111 ani de progres în înţelegerea
argintului coloidal
Ing. Ciprian FODOR - Suceava
Motto: „Toate formele de viaţă au loc într-un
într
sistem coloidal” Prof. Wolfgang Ostwald
Multe persoane au început recent să înve
învețe despre
beneficiile uimitoare ale vindecării și combaterii infecțiilor cu
argintul coloidal.
ar calitățile
țile antimicrobiene cu spectru larg al soluţiilor
cu argint coloidal s-au
au observat de la sfârșitul anilor
1800, când substanța
ța a fost produsă pentru prima dată.
Cea mai prestigioasă proclamaţie medicală îi aparţine biologului
Henry Crookes în 1910, acum 111 ani. Ea nu a fost întrecută de
nici un alt produs medical. Nici până în zilele noastre.
n
Iată o prezentare rapidă a ceea ce spuneau exper
experții în cercetare
medicală și clinic despre argintul coloidal în urmă cu peste 100
de ani …
În anul 1910, biologul Henry Crookes a examinat şi documentat
acţiunea germicidă a argintului colloidal într-o
într manieră care a
fost larg răspândită şi recunoscută în lumea ştiinţifică, fiind cel

D

II – poate fi combinat doar laptele
ele proaspăt cu orezul
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mai citat autor, chiar şi în zilele noastre. Cartea sa “Preparate
coloidale ale argintului în farmacii”, publicată de British Medical
Journal, feb.1923, cuprinde o sinteză foarte amănunţită atât a
sărurilor de argint folosite în medicină până la acea dată cât şi a
soluţiilor coloidale, oferind astfel înlocuitori non invazivi la
unele săruri care pot fi chiar dure pentru organismul uman.

Publicările sale conţin reţete şi metode de terapie cu argint sub
felurite forme: Collargol, Protargol, Electrargol, Lunasol,
Argyrol, Itrol, Arcol, Actol, Argonina, Argintamina, Largina etc.
În anii 1800, sărurile de sulf, zinc, potasiu, cupru şi mai ales
argint erau folosite cu rol antibacterian sub formă de coliruri,
intern, intravenous sau aplicare topică. Practic, prin cercetările
sale, biologul Henry Crookes înlocuieşte cu success marea
majoritate a sărurilor de argint cu hidrosol pur de argint –
argintul coloidal, în felurite concentraţii, în funcţie de reţeta
iniţială şi modul de întrebuinţare. Majoritatea sărurilor de argint
şi a metodelor de obţinerea argintului coloidal se regăsesc în mai
toate farmacopeele lumii.
El face în 1910 o afirmaţie care a uimit întreaga lume medicală:
“Nu știu nici un microb care să nu fie ucis de argintul coloidal
în experimentele de laborator în șase minute”.
Textul în extenso: “Anumite metale, când sunt în stare coloidală,
au o acțiune extrem de germicidă şi sunt destul de inoffensive
pentruființele umane […] se pot aplica într-o formă mult mai
concentrată și cu rezultate mai bune. Tuberculoza bronșică,
Stafilococul pyogenes, diferiți streptococci și alte organism
patogene sunt ucise în trei până la patru minute. De fapt, nu se
cunoaște nici un microb care să nu fie ucis de acest coloid de
argint în experimentele mele de laborator în șase minute,
concentrația [de argint folosită] nu depășește douăzecișicinci de
părți pe milion (25ppm)”.
Și tot el afirmă, conform ediției din august 1920 a tratatului The
National Druggist, Vol. 50, pagina 388:
„Argintul coloidal este puternic distrugător de toxine de origine
bacteriană […] Experimentele pe iepuri arată că argintul
coloidal face subiectul imun de efectele unor cantități mari de
ser tetanic saudifteric.
[…]Argintul coloidal și-a dovedit valoarea în combaterea
următoarelor afecțiuni, printre altele- amigdalită, conjunctivită
gongorică, catar de primăvară, eczema pustulare ale scalpului,
ulcereseptice ale picioarelor, furuncule, cistită cronică, viermi,
răni ale ţesuturilor moi.
Dar nu trebuie să prelungim lista lucrărilor bune ale argintului
coloidal. Este suficient ca în present să fie cel mai utilizat în
medicină din toate solurile (hidrosolurilorn.t.).”
Sunt datări ştiinţifice şi istorice ale utilizării argintului colloidal
înainte de Henry Crookes, cum ar fi cea a Dr. Reynold Webb
Wilcox, doctor în medicină, în jurnalul “New England Medical
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Monthly and Prescription“, în articolul intitulat “Antiseptice
pentru uz intern“: „Argintul coloidal are o influență foarte
benefică și adesea produce o vindecare rapidă în septicemia și
furunculoza timpurie și cronice, când nu au avut loc modificări
secundare în organele vitale.
[Medicii] au tratat osteomielita, angina flegmonă, furunculoza,
erizipelul, așa-numitul rheumatism gongoric și articular etc. prin
această metodă.
Au fost prezentate diverse rapoarte, unele foarte entuziaste; pe
febră puerperală (Peters, Jones, Voorhees), meningită
cerebrospinală (Schirmer), mastită acută (Cumston), scarlatină
malignă (Crede), procese septice diverse (Werler), furunculoză
(Wolfram) și, încele din urmă, în purpură la cal (Dieckerhoff).
Experiența mea personală în flebitaseptică, dintre care s-a
produs un procent neobișnuit de mare în cazurile sale de febră
tifoidă, a fost cea mai satisfăcătoare […] Într-un caz de flebită
septic după dizenterie amibiană, rezultatele au fost aproape
minunate.”
Cu toate că Wilcox citează în 1900 înregistrări medicale de
câteva decenii cu privire la argintul coloidal, care a fost
descoperit de către lumea ştiinţifică odată cu apariţia curentului
lui Edison în perioada 1860-1880 împreună cu aurul coloidal (la
care însuşi Edison face referire), biologul Henry Crookes se
bazează pe o cercetare îndelungată, minuţioasă şi reuşeşte chiar
să ofere reţete personalizate. Este primul om de ştiinţă care
precizează faptul că o concentraţie optimă în terapie este cea de
25ppm. Practic H.Crookes oferă o soluţie completă: o paletă de
afecţiuni cu reţete de administrare specific fiecărei afecţiuni în
parte și, totodată, o multitudine de tipuri de argint coloidal plus
metode de obţinere.
Aceasta a făcut ca anii următori să abunde de înscrisuri de
specialitate, unii dintre ei folosind chiar metodele de obţinere a
soluţiilor coloidale oferite de H.Crookes, dintre care amintim:

– Dr. William Halstead, unul dintre părinții fondatori ai
chirurgiei moderne (foto), a scris despre calitățile de combaterea
infecțiilor cu ajutorul argintului coloidal în 1913:
„Este posibil să fi zgâriat doar suprafața strălucirii medicale a
argintului! Deja este un instrument uimitor!
Stimulează celulele care formează osul (STEM n.e.), vindecă
cele mai încăpățânate infecții de tot felul […] și stimulează
vindecarea pielii și a altor țesuturi moi.
Nu știu nimic care să-I poată lua locul și nici nu am cunoscut pe
cineva care să-l abandoneze după ce s-a familiarizat cu tehnica
aplicării sale.”
– Revista medicală Lancet public în data de 12 Dec 1914 un
articol exhaustive semnat de Dr. W.J. Simpson, profesor de
igienă la Kings College London şi Dr.R.Tanner, profesor doctor
universitar de bacteriologie la University of London, în care
bacteria cestă la cauza febrei tifoide (bacilultifoid – cunoscut
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ulterior sub denumirea de Salmonella) a fost distrusă imediat de
către o soluţie cu argint coloidal.
– Savantul Alfred E. Searle publicăîn 1919 lucrarea intitulată
“Coloizi în biologie şi medicină”
– The National Druggist, august 1920, public faptul că hidrosolii
de argint sunt distrugători eficienţi ai toxinelor de origine
bacteriană;
– NASA – dintre cele 23 proiecte de cercetare cu privire la
purificarea apei, o alege ca fiind cea mai eficientă metodă ce
foloseşte un aparat ce generează o soluţie de ioni de argint de
1ppm în apă. Aceeaşi metodă este folosită şi de sovietici.
– Armata SUA realizează cercetări secrete cu privire la
purificarea apei marine pe vasele militare şi convertirea ei în apă
potabilă cu ajutorul unor peleţi impregnaţi cu hidrosol de argint,
conform unor documente declasificate de FBI.
Biologul Henry Crookes documentează în lucrarea sa o serie de
descoperiri, făcând corelaţii uluitoare:

– În 1853, Dr. Charles Pravaz, crează prima seringă din lume şi o
realizează în totalitate din argint. Totodată alţi pionieri ai
medicine folosesc tije de argint, tubulatură pentru drenaj sau alte
instrumente din argint.
– În 1881, Dr. Crédé, medic german, utilizează pentru prima dată
nitratul de argint pentru purificarea ochilor nou-născutului ca
metodă profilactică. Ulterior, în lucrarea publicată 1901
intitulată Prevenţia infecţiilor ocular şi antiseptic pentru uz
intern la nou-născuţi, autorii Russell, A.D. şi Hugo, W.B. îl
citează pe Credé care spune că pentru uz intern recomandă
hidrosol din argint pur fiind bioactive şi fără efecte adverse.
– Botanistul ElveţianKark Wilhelm von Nägeli (1817 – 1891)
care a descoperit citoblastele tranzitorii, urmând a fi
redescoperite de către Walther Flemming drept cromozomi,
dovedeşte o cunoaştere profundă a modului cum unele metale,
precum argintul, cupru etc. sub formă de hidrosol, în care
metalele sunt sub formă de particule extrem de fine acţionează
împotriva bacteriilor şi a altor forme de viaţă din categorii
similare.
– În 1887, Emil Von Behring (câştigătorul premiului Nobel în
Medicină şi Fiziologie în 1901 datorită descoperirii serului
fiziologic) precizează modul cum argintul, hidrosol în stare pură,
sau compuşi (nitrat de argint) sunt eficienţi împotriva bacililor
tifoizi şi ai Anthraxului. Lucrarea a fost retipărită: Disinfection,
Sterilization and Preservation, Third Edition – Febriger 1983.
Lista poate continua.
Pe scurt, în anul 1910 argintul coloidal a fost lansat drept cel mai
strălucit agent de luptă împotriva infecțiilor.
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După trei decenii, în 1939 mai exact, sunt precizate 94 de
produse cu “compuşi de argint” realizate de proprietari diferiţi.
Cartea intitulată “Argiria – farmacologia argintului”, scrisă de
medicul William R. Hill angajat la compania farmaceutică The
Williams & Wilkins Company, clasifică toate soluţiile coloidale
drept compuşi care pot precipita şi pot cauza Argirie. Această
carte, cu rol de denigrare a hidrosolului pur din argint – argintul
coloidal (acţiunea este evidentă pentru că toţi coloizii puri – doar
apă şi argint – sunt clasaţi drept săruri cauzatoare de Argirie),
este precursoare apariţiei unor preparate chimice cu efecte
antibacteriene similare, vândute de companie şi care le-a adus un
profit enorm. Mai mult decât atât, medicii din zilele noastre care
folosesc drept argument această lucrare plină de hibe medicale cu
privire la înţelegerea particulelor de argint sau a ionilor de argint
arată aceeaşi ignoranţă şi atitudine rău-voitoare. Din cele 94 de
produse doar 12 erau soluţii cu nitrat de argint pentru uz extern,
soluţii folosite pentru nou-născuți ca antiseptic ocular pe baza
cercetărilor lui Crédé, restul fiind hidrosoluri coloidale. Nitratul
de argint se foloseşte şi în zilele noastre pentru acelaşi scop.
Merită să mai menţionăm următoarea chestiune: cartea
înregistrează un fapt pro “compuşilor de argint” şi anume faptul
că “explozia” producătorilor de argint coloidal s-a datorat în
SUA şi valului de tuberculoză în perioada marii crize economice
din 1929-1933 şi faptul că foarte mulţi au luat această soluţie de
teama tuberculozei. Interesant este că statisticile sociale arată un
fenomen contrar aşteptărilor: deşi criza economică a fost extrem
de dură, durata de viaţă a crescut de la 57 ani la 63 ani per
ansamblu, la o populație de 122 mil. Locuitori înregistrată în
SUA în acea perioadă.
Odată cu apariţia acestei cărţi, FDA a publicat o notă care
permite producerea în continuarea argintului coloidal, deoarece a
fost medicament până în 1939, însă fără să i se atribuie acţiuni
terapeutice.
Timp de aproximativ 30 de ani, producţia de argint coloidal a
fost aproape dată uitării, preparatele chimice luând amploare.
Însă în anii ’70, o generaţie nouă de cercetători a redescoperit
argintul coloidal:
– Dr. E. Henderson, profesor de microbiologie la Școala de
Medicină a Universității Temple, a raportat experimente care au
testat capacitatea argintului coloidal de a bloca producția virală
în limfocitele umane cu celule T (celulealbe). Chiar şi la doze
foarte mici, argintul coloidal a blocat dramatic producția virală;
– Dr. Carl Moyer – preşedintele universităţii de medicină din
Washington, departamentul chirurgie menţionează: “folosim
nitrat de argint pentru arsuri deşi noi am prefer forme la fel de
concentrate de hidrosol de argint deoarece sunt 100% bio
accesibile – nu afectează ţesutul“;
– Cercetătorul biomedical Robert 0. Becker, doctor în medicină
la Universitatea Syracuse, a raportat că: „Argintul stimulează
creșterea celulelor formatoare de os în ţesutului osos unde zona
nu se vindecase de perioade lungi de timp.” Dr. Becker este
autorul cărților The Body Electric și Cross Currents. Este de
asemenea cunoscut și pentru a sa pasiune în regenerarea celulară,
regenerând experimental cu ajutorul ionilor pozitivi de argint
chiar membre amputate ale broaștelor. Potrivit doctorului
Becker, „Ionii pozitivi de argint au făcut mai mult decât să
omoare organismele cauzatoare de boli. Au promovat o creștere
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majoră a oaselor și au accelerat vindecarea de țesuturi rănite cu
peste 50%.”

Încercetările sale a descoperit tipuri de celule care arătau exact ca
măduva osoasă activă a copiilor. „Aceste celule au crescut rapid
“, a scris el, “producând un sortiment divers și surprinzător de
forme de celule primitive capabile să se înmulțească
țească într-un ritm
mare, apoi să se diferențieze în cellule specifice ale unui organ
sau țesut care a fost rănit, chiar și la pacienți cu vârsta de peste
cincizeci de ani. Această abilitate rezolvă, chiar dacă parţial,
principala problemă a regenerării mamiferelor.”
Dr. Becker a descoperit, de asemenea, că ionii pozitivi de
argint „stimulează profund vindecarea pielii și a altor țesuturi
moi într-un mod diferit de orice proces natural cunoscut și ucide
cele mai încăpățânate infecții de tot felul, inclusive bacteriile și
ciupercile din jur.”

El a concluzionat: „Ce am realizat de fapt a fost redescoperirea
faptului că argintul a ucis bacteriile, aspect cunoscut de
secole…; când au fost descoperite antibioticele, utilizările clinice
ale argintului au fost considerate depăşite. Iată că puterea sa de
amplificare (+50%) a procesului de regenerare celulară pune
acest mineral într-o lumină şi mai strălucitoare.”
– Dr. Joseph Weissman, imunolog certificate și asistent profesor
clinic la Universitatea din California Medical School a
declarat: “Astăzi, multe antibiotic pierd lupta cu germenii. Doar
în acest an sunt peste 13.000 spitale în care pacienţii sunt
infectaţi cu bacteria rezistente la toate antibioticele. Din fericire,
cel mai bun ucigaș de germeni, care a fost descoperit în urmă cu
peste 2.000 de ani, primește în cele din urmă atenția
aten adecvată
din știința medicală – argintul natural.”
– Dr. Ron Surowitz, doctor docent înmedicină, fost șef al
Asociației
Medicale
Osteopatice
din
Florida
precizează: „Uneori, un tratament poate fi mai rău decât boala,
dar nu și în cazul argintului coloidal.”;
– Herbert Slavin, doctor în medicină, fondator și director al
Institutului de Medicină Avansată, Lauderhill, Florida
susţine: “Argintul ionic este recunoscut din ce în ce mai mult
pentru calitățile sale antimicrobiene cu spectru larg și faptul că
nu prezintă practice niciunul dintre efectele secundare legate de
antibiotice.”;
– Preşedintele bordului Clinicii Byron,, J. Richards a
afirmat: “Eficacitatea ridicată în utilizarea argintului colloidal
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pentru a neutraliza agenţii patogeni nu este pusă la îndoială de
nimeni.” şi nu în ultimul rând:
– Dr. Jonathan V. Wright, doctor înmedicină al celebrei
clinici Tahoma din statul Washington a declarat: „Argintul
colloidal ar putea fi următorul medicament-luptă
medicament
împotriva
germenilor. Și nu doar pentru amenințările
țările serioase care apar în
titluri: este, de asemenea, efficient împotriva infecțiilor
bacteriene precum streptococul gâtului, a virusurilor precum
gripa și a infecțiilor
țiilor cu fungi precum Candida.
Oricât de mult ar muta un germen, acesta nu se poate schimba
suficient pentru a scăpa de efectele ale argintului coloidal. Și în
acest proces, argintul nu dăunează țesuturilor umane şi nici nu
distruge bacteriile bune din intestin așa
șa cum fac antibioticele și
alte medicamente.
Începând cu anii 1970, mai mulți cercetători independenți au
descoperit că ionii de argint distrug cu ușurință
u
Candida și alţi
fungi.
ngi. Însă, până la un studiu pilot de la mijlocul anilor 1990,
care a inclus pacienți umani care suferă de SIDA terminală,
cercetători imedicali au stabilit dovezi solide care arată cât de
rapide și eficiente pot fi soluţiile cu ioni de argint în tratamentul
Candidei și HIV.
În acest studiu, nouă persoane care erau aproape de moarte au
fost împărțite în două subgrupuri. Un grup a suferit de HIV și de
o infecție teribilă cu Candida. Celălalt grup suferea atât de HIV,
cât și de o formă extremă de malnutriție
ție (cunoscută sub numele
de sindromul pierderii).
Cercetătorii au descoperit că în ambele grupuri argintul coloidal
bogat în ioni de argint a fost capabil să omoare agenții patogeni
și să curețe fluxul sanguin de germeni pentru a restabili sistemul
imunitar.”
Pe scurt, ne-am întors la cercul minunat al naturii pentru
vindecareai nfecțiilor și a bolilor: argintul coloidal. Odată cu
trecerea anilor, metodele de producţie au evoluat.
ARGENTUM+ este o soluţie cu nanoparticule extrem de mici,
2nm, si 98% ioni de argint încărcaţi cu sarcină electric pozitivă,
asemeni celor folosiţi de Dr. O. Becker încercetarea sa despre
regenerare celulară.

În zilele noastre se regăsesc în media online sute de mii de lucrări
ştiinţifice care descriu până la cel mai mic detaliu modul
plurivalent de acţiune a particulelor de argint. S-a
S demonstrate că
este esenţial ca particulele coloidale să fie cât mai minuscule şi
tocmai de aceea în lumea modern cercetătorii folosesc doar
nanoparticule (sub 50nm) pentru a evidenţia acţiunea germicidă
atât direct cât şi în multiple compoziţii.
La căutarea, pe site-ul destinat lucrărilor de cercetare –
scholar.google.com, a informaţilor cu despre acţiunile principale
ale nanoparticulelor de argint observăm rezultatele în felul
următor:
antimicrobian – 178 mii rezultate;
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antibacterian – 154 mii rezultate;
antiviral – 27 mii rezultate (cercetările virucide se realizează doar
în anumite tipuri de laborator);
antifungice – 36 mii rezultate;
imunitate – 41 mii rezultate;
oncologice (cancer) – 280 mii rezultate.
ioni de argint: 2.4 milioane de rezultate!
Chiar şi zece lucrări de cercetare ar fi suficiente pentru a se
demonstra faptul că soluţiile coloidale cu nanoparticule de argint
şi ionii de argint încărcaţi cu sarcină electric pozitivă sunt
eficienţi terapeutic. Soluţia patentată Argentum+ deţine la ora
actual trei brevete de invenţie în multiple proiecte de cercetare
realizate împreună cu Ministerul Cercetării şi Inovaţiei. Suntem
singurii producători români care deţinem studii clinice proprii
realizate ştiinţific conform standardelor medicale.
Încheiem lista istoricului argintului coloidal cu un avertisment cu
privire la viitor dat de Alexander Tomasz, profesor universitar şi
doctor în medicină, Universitatea Rockefeller din New
York: „Bacteriile comune care cauzează pneumonie, infec
infecții ale
urechii copiilor și multe alte boli evoluează în forme netratabile
de toate medicamente cunoscute, care amenin
amenință o epocă
înfricoșătoare post-antibiotică,
otică, care este un dezastru medical ce
se apropie.”
Notă explicativă cu privire la motto: toate metalele (mineralele,
oligoelementele) dintr-un
un organism viu sunt sub formă coloidală.
Fierul din spanac, calciu din lapte, arsenicul din usturoi şamd.
Starea coloidală este o stare 100% naturală.

celule
le moarte din sânge, toxine, proteine şi alte produse care
este necesar să fie îndepărtate din trup. Aceasta face ca urina să
devină mai închisă la culoare.

Semne care arată că organismul tău are
nevoie de mai multă apă

Majoritatea femeilor folosesc creme hidratante scumpe pentru
a-şi
şi menţine pielea trupului moale şi netedă. Unii cheltuiesc o
mulţime de bani pe tratamente pentru a reduce liniile fine şi
ridurile.. Dar, înainte de a trece la proceduri cosmetice
costisitoare, creşteţi aportul de apă. Potrivit dr. Diana Howard,
deshidratarea poate duce la piele iritată, inflamată, sensibilă şi
la mâncărime. În cazurile severe, pielea se poate exfolia, devine
foarte roşie, se crapă şi poate sângera.

Ştim cu toţii că trupul uman este alcătuit în principal
din apă şi că este necesar să consumăm zilnic o anumită
cantitate de apă pentru a ne menţine
ţine starea de sănătate şi
chiar pentru a supravieţui.

M

uşchii şi rinichii sunt 73% apă, sângele 83% apă,
plămânii 90% apă şi creierul 76% apă. Pierdem apă
atunci când respirăm, precum şi prin urină şi
transpiraţie, astfel încât menţinerea unui nivel opti
optim de lichide
este esenţială pentru bunăstarea noastră generală.
Mulţi dintre noi ştim că este indicat să bem 6-88 pahare de apă
pe zi, dar majoritatea oamenilor beau în medie 2 pahare pe zi.
Pentru o hidratare optimă, bărbaţii ar fi necesar să bea 3 litri
(12
12 pahare) de apă zilnic, iar femeile 2,2 litri (9 pahare). Lipsa
aportului cantităţii recomandate de apă poate duce la
deshidratare, care se manifestă prin mai multe simptome.
10 semne că nu beţi suficientă apă
1. Urina ta este galben închis.
Acesta estee adesea primul semn că nu beţi suficientă apă. O
persoană sănătoasă şi optim hidratată are urina galben deschisdeschis
chihlimbar.
Atunci când o persoană nu bea suficientă apă, rinichii elimină o
concentraţie mai mare de produse reziduale în urină, inclusiv
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2. Cantitatea de urină scade.
Majoritatea oamenilor urinează de 6-77 ori într-o
într perioadă de 24
de ore. Dacă nu beţi suficiente lichide, trupul dumneavoastră
are mai puţină apă disponibilă pentru a înlocui fluidele care
sunt excretate din trup. Rinichii vor trece să reţină cât mai mult
lichid posibil pentru a preveni deshidratarea. Dacă urinaţi de
mai puţin
uţin de 6 ori pe zi, calculaţi aportul de apă şi creşteţi dacă
este necesar.
3. Constipaţie.
Deshidratarea este una dintre cele mai frecvente cauze ale
constipaţiei, iar constipaţia este adesea tratată prin creşterea
aportului de apă. Dacă nu sunteţi suficient
sufi
de hidratat, trupul
dumneavoastră va începe să absoarbă apa de unde poate,
inclusiv din rect. O cantitate optimă de apă prezentă la nivelul
colonului este esenţială pentru scaune cu consistenţă normală.
Bineînţeles, lipsa apei va duce la scaune mai ddure, greu de
eliminat.
4. Piele uscată şi riduri mai clare.

5. Foame şi creştere în greutate.
Trupul nostru este neobişnuit de inteligent. Există însă şi o
mică eroare: el nu poate să facă diferenţa dintre foame şi sete
cu o maximă acuitate. Hipotalamusul, partea creierului care
este
te responsabilă de reglarea foamei şi a setei, este adesea
confuz, provocând foamea ca răspuns la sete. O gustare în loc
de un pahar de apă duce la un aport excesiv de calorii şi la
creşterea în greutate.
Dacă urmăriţi să reduceţi sau să vă menţineţi greut
greutatea,
asiguraţi-vă
vă că beţi suficientă apă. Dacă vă este foame, beţi un
pahar cu apă înainte de a vă hotărî să luaţi o gustare şi aşteptaţi
10-15
15 minute. Dacă veţi simţi în continuare nevoia să mâncaţi,
atunci aceasta este adevărata foame şi este timpul să serviţi
ceva.
6. Sete şi gura uscată
Credeţi sau nu, a vă fi sete este un semn că sunteţi deja uşor
deshidratat. Gura uscată este adesea o consecinţă a setei şi
înseamnă că membranele mucoase ale trupului au nevoie de
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hidratare. Singura modalitate de a elimina
imina setea şi gura uscată
este de a bea apă pe tot parcursul zilei.
7. Dureri de cap.
Dacă bei puţină apă, trupul tău începe să reţină şi să absoarbă
apă din toate ţesuturile pentru a compensa lipsa aportului de
lichide. Drept urmare, ţesutul creierului îşi pierde din umiditate
şi se îndepărtează de craniu. Receptorii durerii sunt activaţi şi
simţiţi o durere de cap.

hipotiroidie sau mixedem, însoţită de scăderea consumului
caloric (hipometabolism). Secreţia excesivă de hormoni
tiroidieni determină hipertiroidie sau tireotoxicoză şi
hipermetabolism. Pacienţii
ienţii care suferă de afecţiuni ale glandei
tiroide au variaţii ale nivelului energetic, au intoleranţă la frig
sau căldură, variaţii ale tonusului muscular, labilitate
emoţională sau probleme cu greutatea
reutatea trupească.

8. Oboseală.
Potrivit unui studiu din 2011, deshidratarea uşoară poate
provoca oboseală şi scăderea energiei.
Când sunteţi deshidratat, volumul
mul de sânge scade şi este nevoie
să lucreze mai mult pentru a transporta oxigenul şi nutrienţii în
tot trupul. Data viitoare când te simţi obosit bea întâi un pahar
cu apă.

Există numeroase alimente şi nutrienţi,
nutrien precum şi o serie de
plante medicinale, care contribuie la buna funcţionare a
tiroidei.
Suc de legume cu efect reglator

9. Dureri articulare.
Apa acţionează ca un lubrifiant pentru articulaţii, permiţâ
permiţând
oaselor să alunece lin unele peste altele în timp ce se mişcă.
Când organismul nu primeşte suficientă apă, se dezvoltă o
deficientă nutriţională în articulaţie, ceea ce duce la
deteriorarea celulelor cartilajului.
10. Sistem imunitar slab.

Atunci când este introdus în dieta zilnică, acest amestec ajută la
armonizarea funcţiei tiroidei.
Veţi avea nevoie de:
5 ridichi medii
1 castravete mic
1 rădăcină de ţelină
1 morcov
1 lămâie fără coajă

Deshidratareaa creşte concentraţia de toxine din sânge, care
poate slăbi sistemul imunitar. Hidratarea optimă este esenţială
pentru eliminarea efectelor secundare ale bolilor şi ajută
sistemul
imunitar
să
îndepărteze
infecţiile.
Nu eşti bolnav, îţi este sete.

Cu ajutorul storcătorului, faceţi un suc din aceste ingrediente şi
consumaţi-ll în fiecare dimineaţă după micul dejun. Acest suc
este bine să nu lipsească din dieta zilnică în cazul în care
suferiţi de afecţiuni ale glandei tiroide.

Mulţi oameni
meni cred că toate lichidele asigură hidratare, dar
adevărul este că nu toate lichidele sunt hidratante! Anumite
băuturi, precum cafeaua şi sucul, deshidratează organismul
datorită conţinutului lor de cofeină şi zahăr.

Ridichiile sunt deosebit de utile pentru tiroidă, ele oferind
rezultate extrem de bune în tratamentul afecţiunilor acestei
glandei. Un anume compus care se găseşte în ridichi reglează
nivelul de tiroxină şi calcitonină (hormoni secretaţi de tiroidă).

Câteva remedii naturiste eficiente care
ca
ajută la reglarea secreţiei de hormoni
tiroidieni
Glanda tiroidă este o parte vitală a organismului,
responsabilă pentru o serie de funcţii importante.

C

ând tiroida funcţionează normal, ea ajută la reglarea
activităţii cardiace, dezvoltarea şii regenerarea normală a
ţesuturilor, producţia de energie pentru muşchi,
transportul electroliţilor, reglează metabolismul etc. Afecţiunile
tirodei se manifestă prin modificări calitative sau cantitative ale
secreţiei hormonale, mărirea tiroidei (guşă) sau ambele.
Secreţia insuficienţă de hormoni tiroidieni este denumită
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Pe lângă consumul zilnic al acestui amestec, este binevenit să
luaţi în considerare şi următoarele sfaturi:
- eliminaţi consumul de produse ce conţin gluten cum ar fi:
pâine, biscuiţi, clătite, aluaturi de pizza, paste făinoase etc.;
- eliminaţi complet consumul de zahăr sau orice produse ce
conţin zahăr cum ar fi: zahăr alb granulat, zahăr brun, sirop de
porumb, melasă etc. Îndulciţi alimentele cu miere naturală de
albine, cel mai bine, sau puteţi folosi şi stevia;
stevi
- evitaţi pe cât posibil stresul emoţional (furie, anxietate,
vinovăţie, frică);
- orice program de detoxifiere a colonului va fi de mare ajutor
pentru buna funcţionare a glandei tiroide;
- înlocuieşte orice fel de ulei cu uleiul de cocos. Acesta este ccel
mai stabil ulei din cauza trigliceridelor sale cu catenă medie.
Aşadar, fie că îţi faci o salată, fie că îţi găteşti mâncarea
preferată, nu uita să foloseşti ulei de cocos şi să uiţi de celelalte
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uleiuri pe care le foloseai până acum. Poţi folosi ulei dde cocos
şi în locul untului. Prin includerea uleiului de cocos în dieta
zilnică, multe persoane şi-au
au îmbunătăţit funcţia glandei
tiroide;
- evitaţi pe cât posibil contactul cu fluorul. Folosiţi pastă de
dinţi fără fluor;
- faceţi zilnic mişcare. Posturile yoga dinamice, mersul rapid pe
jos, alergatul sunt de un real folos.

5. Primula (luminiţa nopţii).. Adesea folosită pentru a ajuta
femeile la menopauză, această plantă este, de asemenea,
benefică pentru tiroidă. Uleiul de luminiţa nopţii este benefic în
caz de hipotiroidism. Stimulează activitatea tiroidei şi ajută la
reducereaa simptomelor asociate cu această disfuncţie, cum ar fi
căderea părului şi menstruaţiile abundente şi dureroase.

Ghimbir contra covid 19
Dr. Oleg Torsunov

Aceste sfaturi valoroase servesc pentru a vă ajuta să îmbrăţişaţi
o viaţă normală chiar dacă suferiţi de afecţiuni ale tiroidei. În
plus, sfaturile de mai sus vă vor ajuta să evitaţi ddeclanşarea
bolilor degenerative.Cu toate acestea, este important de
subliniat faptul că, în timp ce simptomele pot fi ameliorate şi
persoanele cu hiper sau hipotiroidism pot prezenta un sentiment
de bunăstare, în cele mai multe cazuri, un tratament pentru
aceasta afecţiune va necesita un angajament pe viaţă.
5 plante care îmbunătăţesc funcţia tiroidei
În medicina tradiţională chineză, disfuncţiile tiroidiene sunt
adesea tratate cu plante de leac. Atenţie, deşi aceste remedii din
plante sunt utilizate pe scară
ară largă în întreaga lume pentru a
ajuta la tratarea tulburărilor tiroidiene, este esenţial să
consultaţi un terapeut specializat în remedii naturiste pentru a
vă ghida tratamentul.
1. Echinaceea.. Frecvent utilizată în America Latină pentru
tratarea tulburărilor
urărilor tiroidiene, echinaceea este considerată a fi
eficientă pentru cei care au o tiroidă hiperactivă. În acest sens
se foloseşte rădăcină, ceea ce înseamnă că suplimentele nu sunt
eficiente, întrucât majoritatea au în compoziţie frunzele plantei.
2. Ghimbir.. Este bogat în zinc, magneziu şi potasiu – toate
acestea sunt cerute de tiroidă pentru a funcţiona corect.
Ghimbirul proaspăt este cel mai bun pentru îmbunătăţirea
funcţiei tiroidiene, deoarece conţine cele mai multe substanţe
nutritive; puteţi să-l consumaţi crud sau preparat sub formă de
macerat.
3. Lemnul dulce.. Rădăcina de lemn dulce poate veni în
sprijinul funcţionării glandei tiroide şi glandelor suprarenale, în
cazul în care acestea lucrează mai lent – hipotiroidism. Vă
oferă un impuls de energie.
4. Urzică.. Este folosită pentru o serie de afecţiuni, inclusiv
infecţii ale tractului urinar, pietre la rinichi şi alergii dar, de
asemenea, poate fi utilă pentru îmbunătăţirea funcţiei
tiroidiene. Urzica ajută la scăderea inflamaţiei în organism.
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Dr. Oleg Torsunov practică medicina ayurvedică, fiind
un discipol al lui Lokanath Swami.
nainte de a începe lecția,
ția, vreau să vă spun ceva. Virusul care
sperie acum lumea există cu adevărat și poate fi într-adevăr
periculos. Pericolul său constă în distrugerea șansei
organismului uman de a se apăra împotriva pneumoniei
provocata de bacterii.. Virusul, în sine, nu omoară oamenii, ci
bacteriile care pot afecta plămânii după ce virusul se înmulțește
înmul
în organism. Această creștere
ștere a numărului bacteriilor se poate
produce într-adevăr
adevăr foarte repede. Pneumonia bacteriană poate
apărea la 7 zile după intrarea
ntrarea în contact cu virusul. De exemplu,
după câteva ore de zbor cu avionul, cei infectați
infecta pot face edem
în plămâni din cauza congestionării.

Î

Dar există, de asemenea, o veste bună. Am studiat cum putem
lupta împotriva a mai multor infecții
ții virale timp de 15 ani. Pot
să vă spun sigur că este foarte uușor de luptat cu acest
coronavirus. Cu ajutorul ghimbirului.
Dacă mestecați
ți o bucată mică de ghimbir de 3 ori pe zi și în
plus beți
ți o băutură caldă de turmeric cu puțină miere, nu veți
putea, în principiu, să contractaţi
ontractaţi virusuri. Acum, aici, în
cameră, după cum văd eu, nu există oameni infectați.
infecta Igiena
acestor vremuri înseamnă «a mesteca ghimbir în fiecare zi».
Este necesar să vă obişnuiţi cu acest obicei. Pentru că, mai
devreme sau mai târziu, vor fi, de asem
asemenea, multe persoane
infectate în Rusia. Oricine nu va fi serios cu privire la această
practică va risca să moară.
Riscul de a muri din cauza efectelor acestui virus este de 5%.
Asta înseamnă că 5 din 100 de oameni infecta
infectați mor. Încă 10
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ajung în stare critică. Dacă sugi și mesteci ghimbir, virusul nu
are nicio șansă. Puterea ghimbirului nu trebuie subestimată.

împotriva coronavirusului. Puteți
ți lega, de asemenea, o bucată
de turmeric pe încheietura mâinii stângi.
ângi.

Am vindecat oameni afectaţi de o serie de infec
infecții virale timp
de mulți
ți ani. Gama de plante pe care o folosesc pentru
vindecare este foarte sumară: ghimbir, turmeric, muguri de pin,
muguri de brad, muștar
ștar galben și piper alb. Toate aceste plante
sunt capabile să ucidă diferite virusuri. Când vom avea marele
festival din Rusia, din luna mai (în jur de 1.500 participanţi),
asigurați-vă că toate aceste plante
lante sunt puse la dispoziție,
dispozi
astfel
încât oamenii să nu se infecteze. La acest festival, care are loc
de două ori pe an, nu există niciodată niciun caz de boală, chiar
dacă oamenii sunt aşezaţi unul lângă altul în camere mari mai
multe ore pentru a participa
cipa la lecţii. Deci, din nou: virusul în
sine nu este atât de puternic.

Copiii sunt cei mai puțin
țin afectați acum. Marea majoritate a
copiilor nici măcar nu au simptome când au virusul. Acest virus
specific îi afectează numai pe adulți
ți și persoanele în vârstă, în
special, bărbații
ții adulți și mai în vârstă sunt acum grav afectați.
a
Copiii suferă cel mai puțin.
țin. Ei pot fi purtători, dar virusul nu
devine periculos pentru majoritatea copiilor.”

Dacă mesteci ghimbir în fiecare zi, virusul nu are nicio șansă.
Zbor din orașș în oraș cu avionul în fiecare săptămână. Nu mă
gândesc la o mască facială pentru că știu cât de puternică este
acțiunea
țiunea ghimbirului. Întotdeauna am niște ghimbir în buzunar.
La un nivel subtil, pot vedea cine este infectat și cine nu. De
fapt, există mult mai multe persoane infectate decât ne spun cei
din mass-media. Am văzut mulți
ți oameni infectați în avioane și
în aeroporturi. Fără panică. Consecințele
țele nu vor fi la fel de rele
aşa cum ne sunt prezentate de presă. Este nevoie doar să
mestecăm ghimbir. Spune-le
le rudelor tale. Dacă tu și toți cei din
jurul tău mestecați
ți ghimbir în fiecare zi, niciunul dintre voi nu
va contracta acest virus. Este necesar să mesteci ghimbir de 3
ori pe zi. Este garantat că acţionează pentru aproximativ 33-4
ore. Gândiţi-vă.
Există oameni care suferă de alergii. De exemplu, dacă ating
sau chiar mănâncă un anumit aliment, se vor sim
simți imediat rău.
Această reacţie merge atât de departe încât acești
ști oameni pot fi
în pericol de moarte. Și acum imaginați-vă
vă că acest coronavirus
este alergic la ghimbir. Acest virus, la fel ca multe alte virusuri,
nu poate tolera deloc ghimbirul. Aţi înțeles
țeles până acum?
Copiilor li se poate administra ghimbirul diluat cu apă și puțină
miere, altfel este prea iute pentru ei.
Există o altă modalitate de a lupta împotriva virusului în mod
eficient. Această metodă este chiar mai eficientă decât dacă
doar mâncați ghimbir.
imbir. Tot ce este necesar să face
faceți este să
puneți o bucată de ghimbir într-oo bucată de pânză și apoi să
legaţi această bucată de pânză cu ghimbir la încheietura mâinii
stângi, în locul în care este în mod normal purtat ceasul. Pe
încheietura mâinii. Aceasta
sta metodă are efect timp de 24 de ore.
Corpul subtil și, în consecință, corpul grosier vor reacționa
imediat. O astfel de metodă poate fi, de asemenea, utilizată ca
profilaxie, dar fiţi atenţi, deoarece poate duce la tensiune în
organism. Veți simți tensiunea
unea din trupul dumneavoastră dacă
utilizați
ți ghimbir în acest fel, fără niciun alt simptom. Este o
puternică terapie reflexivă. Dacă aveți
ți deja acest virus, este de
un imens ajutor să vă legaţi o bucată de ghimbir la încheietura
mâinii stângi. Coronavirusul va renunța
ța să rămână în organism.
După cel mult 2-33 zile. Este necesar să puneţi ghimbir proaspăt
în bandaj în fiecare zi. Ghimbirul este potrivit mai ales
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Mugurii de pin – când se culeg, ce boli
vindecă și cum se folosesc
Pinul face parte din familia Pinaceae,
Pinaceae fiind o plantă
originară
riginară din ţările nordice, care cuprinde peste 170 de
specii de conifere.

S

pre deosebire de brad, pinul are o cantitate mai mare de
răşină şi mai multe proprietăţi terapeutice, în special
mugurii săi.

Mugurii de pin reprezintă seminţele comestibile ale
a pinului.
Există peste 20 de specii de pini care produc muguri
comestibili. Cele mai populare soiuri de pini din care pot fi
recoltaţi muguri sunt pinul mexican (Pinus
Pinus cembroides),
cembroides pinul
de Colorado (P. edulis),
), pinul italian (P.
(
pinea) şi pinul
chinezesc (P. koraiensis).
Mugurii de pin se culeg primăvara, odată ce conul începe să se
deschidă. Pentru a uşura procesul de recoltare, conurile sunt
depozitate în saci şi lăsate la uscat la soare timp de 20 de zile.
Apoi, conurile sunt zdrobite, iar mugurii de pin sunt culeşi
manual, o activitate minuţioasă care poate dura destul de mult
timp.
În plus, fiecare mugur este acoperit cu un alt strat de coajă care
este necesar să fie îndepărtat înainte de a fi consumat. Coaja
poate fi subţire şi uşor de îndepărtat, în timp ce unele coji sunt
groase şi rigide.
Mugurii de pin se depozitează în locuri ferite de lumină şi
umiditate, de preferat în borcane închise ermetic sau în frigider.
Aspectul şi textura mugurilor de pin
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Mugurii de pin au o formă alungită de aproximativ
ativ 13 mm şi au
o culoare crem deschis. În ceea ce priveşte gustul, mugurii de
pin au o textură fină şi un gust dulceag, asemănător cu al
untului. Uneori, aceştia sunt prăjiţi pentru a căpăta un plus de
aromă, dar şi pentru a deveni crocanţi.
Ştiai că?
Uneori,
eori, consumul de muguri de pin poate altera percepţia
gustului, astfel încât lăsa un gust amar în gură, începând cu
următoarele 24 până la 48 de ore după ce ai mâncat un anumit
tip de muguri de pin. Acest gust poate să persiste chiar şi două
săptămâni, însă
să nu afectează sănătatea. De obicei, acest efect
este pus pe seama unei varietăţi de muguri de pin chinezesc,
numită Pinus armandii.
Care sunt beneficiile pentru sănătate şi valorile nutriţionale
ale mugurilor de pin
entaţie, în diferite
Mugurii de pin pot fi folosiţi în alimentaţie,
mâncăruri, datorită efectelor benefice pe care le au asupra
sănătăţii organismului.

riscului de apariţie a problemelor cardiovasculare.
• Previn îmbătrânirea prematură – atât cuprul, cât şi
antioxidanţii din mugurii de pin previn efectele nefaste ale
radicalilor liberi, care duc la îmbătrânirea prematură a
organismului.
• Îmbunătăţesc vederea – mugurii de pin conţin luteină, un
antioxidant care ajută ochiul să filtreze razele ultraviolete,
previne deteriorarea maculei şi reduce riscul de apariţie a
cataractei.
• Beneficii în dietele pentru scăderea în greutate – mugurii de
pin conţin
onţin acid linoleic, care stimulează producerea unui
hormon numit CCK, responsabil pentru stoparea senzaţiei de
foame. Astfel, creşte senzaţie de saţietate şi nu îţi mai este
foame.

Bunătatea încetinește
ște îmbătrânirea și te
scapă de boli, prelungindu
prelungindu-ți viața
Împreună cu alimentația
ția și exercițiile fizice adecvate,
căldura sufletească și îngrijirea persoanelor dragi pot aduce
sănătății
ții mult mai multe beneficii decât orice program
popular de detoxifiere sau „cristale de vindecare”.

Ș

i aceasta este o veste excelentă pentru perioada atât de
dificilă pe care o traversăm.

Mugurii de pin conţin numeroase vitamine, antioxidanţi şi
minerale. Valorile nutriţionale pentru 100 de grame de muguri
de pin sunt următoarele:
• 673 de calorii;
• 10 g proteine;
• 10 g fibre;
• 6,45 mg zinc;
• 575 mg fosfor;
• 251 mg magneziu;
• 8,802 mg mangan;
• 5,53 mg fier;
• 1,324 mg cupru;
• 16 mg calciu;
• 9,33 mg vitamina E;
• 0,8 mg vitamina C;
• 29 UI vitamina A

Deși
și rezultatele acestui studiu realizat de Universitatea din
Carolina de Nord de la Chapel Hill sunt preliminare, este
oportun să vorbim despre concluziile la care au ajuns oamenii
de știință. În definitiv, îmbrățișările, politețea și bunăvoința nu
au efecte secundare neplăcute.

În plus, mugurii mai conţin acid folic, acid oleic şi un complex
de vitamine B, compus din niacină (vitamina B3), acid
pantotenic (vitamina B5), riboflavină (vitamina B2), tiamină
(vitamina B1), piridoxină (vitamina B6).

Al doilea grup a fost angajat în medita
meditația bunătății iubitoare,
subiecţii fiind încurajaţi să-și
și deschidă inima către alte
persoane, iar al treilea grup a fost de control.

5 beneficii ale mugurilor de pin
Iată care sunt principalele beneficii ale mugurilor de pin şi cum
pot îmbunătăţi sănătatea organismului:
• Au efect energizant – mugurii de pin au un conţinut bogat de
proteine şi ajută la combaterea stării de oboseală, oferind
organismului un nivel crescut de energie. Totodată, fier
fierul ajută
la stocarea energiei şi ajută celulele să producă energia
necesară trupului uman.
• Îmbunătăţesc sănătatea inimii – conţinutul de fibre,
antioxidanţi şi minerale ajută la menţinerea sănătăţii inimii.
Consumul de muguri de pin poate ajuta astfel la reducerea
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De fapt, așa
șa cum arată rezultatele unui studiu recent, bunătatea
nu numai că te face mai fericit și mai sănătos, dar îți poate
prelungi viața.

Oamenii de știință
ță au adunat aproximativ 150 de voluntari de
vârstă mijlocie, pe care i-au împărțit
țit în trei grupuri. Primul
grup a fost angajat în meditație
ție de tip mindfulness timp de 6
săptămâni, program care a inclus o oră pe săptămână de
meditaţie în grup și o practică zilnică de 20 de minute acasă.

La începutul și la sfârșitul experimentului, tuturor
participanților le-aa fost măsurată lungimea telomerilor.
Telomerii sunt mici „capace” situate la capetele cromozomilor,
care protejează ADN-ul
ul uman de uzură. În timp, acestea devin
mai scurte și mai subțiri, ceea ce este un indicator al
îmbătrânirii organismului.
ismului. Cu cât scurtarea telomerilor se
încetineşte, cu atât trăiești mai mult.
Deși
și pentru toate cele trei grupuri la sfârșitul testului de 12
săptămâni lungimea telomerilor a fost mai scurtă decât la
început, în a doua grupă pierderile au fost cele mai mici.
Reprezentanții
ții grupului de control au arătat cea mai mare
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depreciere, iar participanții
ții la primul grup (meditație de tip
mindfulness) s-au
au situat pe locul din mijloc. Medita
Meditația bunătăţii
iubitoare practicată timp de 6 săptămâni a ajutat la încetinirea
încetinire
procesului de îmbătrânire.
Acesta a fost un studiu mic, derulat pe o durată scurtă, dar
există şi alte motive semnificative pentru a afirma că există o
legătură între bunătate, o stare de sănătate optimă și, în
consecință, o speranță de viață mai lungă. Cea mai importantă
dintre aceste dovezi este gravitatea consecințelor
țelor amărăciunii și
izolării. Mai multe studii au arătat că singurătatea ucide
oamenii în același
și mod ca fumatul a 10 țigarete pe zi (și aceasta
nu este o exagerare). Lipsa de bunătate și de conexiuni cu alte
persoane poate literalmente ucide.
Bunătatea nu numai că face viața
ța mai plăcută, ci și protejează
trupul uman de efectele dăunătoare ale stresului și ale trecerii
timpului.

Plantele ne pot ajuta să ne eliberăm de
emoţiile nefaste
Prof. dr. Ovidiu BOJOR
B
Cine ne poate oferi cea mai bună pledoarie „pentru o viaţă
lungă” decât sufletul radiant de copil al prof. dr. Ovidiu Bojor,
ascuns în spatele vârstei intimidante de 92 de ani?

Prof. dr. Ovidiu Bojor: Activitatea mea ştiinţifică a fost axată
pe studiul utilizării plantelor atât pentru prevenirea, cât şi
pentru vindecarea diferitelor afecţiuni, de la tradiţional la
modern. Între noi şi regnul vegetal există o comunicare
co
senzorială şi, mai mult, o legătură spirituală prin faptul că atât
noi, cât şi plantele şi toate fiinţele care au viaţă sunt rezultatul
creaţiei universale. Ne uneşte originea comună.
Fiecare dintre noi poate accesa şi înţelege acest aspect folosi
folosind
metode de cercetare fizică, chimică, energetică a celor văzute şi
metode specifice celor nevăzute, accesibile decât cu „ochii
„
spiritului şi ai sufletului”.
Reporter: Cum ne pot ajuta plantele să ne eliberăm de emoţii
nefaste precum invidia, gelozia sau furia?
Prof. dr. Ovidiu Bojor: Relaţia dintre noi şi plante, tot ceea ce
înseamnă viaţa, este permanentă. Legătura dintre noi se
bazează pe iubire şi percepţie de o parte şi de alta. În primul
rând, este necesar să le înţelegem limbajul. La fel ca noi,
plantele
antele au un mic sufleţel. Ele se bucură când ne apropiem de
ele cu gânduri bune şi se supără când le bruscam, iar unele
chiar plâng. Simt dragostea noastră aşa cum simt şi o muzică
sacră sau de bună calitate. Se ofilesc când sunt bombardate de
muzică din discoteci sau de manele. Spre deosebire de noi,
dăruirea lor este mai profundă decât a noastră. Ele parfumează
mâinile celor care le strivesc.
După aceste observaţii personale, voi trece direct la subiectul
întrebării.
Plantele ne pot ajuta să ne eliberăm de emoţii nefaste, de
invidie, de gelozie, de furie. Aici intrăm în domeniul
pragmatismului. Este vorba despre terapia sufletului şi a
sentimentelor. Aşa s-aa născut o nouă ramură a fitoterapiei care
are ca titlu „Terapia Florală a Doctorului Bach (1913)” ddin
Londra, dar originar din Ţara Galilor.

dr. Ovidiu Bojor
„Cum reuşiţi?” e poate cea mai banală întrebare
bare pe care un
pacient, un jurnalist sau doar un curios i-oo adresează, însă
dumnealui răspunde neobosit: „Eu
Eu nu concep noţiunea de
bătrâneţe. Sunt veşnic tânăr!”.
În interviul de mai jos, prof. dr. Ovidiu Bojor ne vorbeşte
despre ceea ce un părinte al fitoterapiei
oterapiei adoră să vorbească –
despre sufletul şi sensibilitatea plantelor, despre cum emoţiile
nefaste precum mânia şi gelozia se pot trata cu ajutorul
plantelor, despre „Regula celor trei 8” – dar şi despre cum
Dumnezeu nu l-a trădat niciodată, despre Iubire
bire şi Seninătate –
punctele de reper ale unui stil de viaţă sănătos.
Reporter: Sunteţi cunoscut drept „părintele fitoterapiei
româneşti”. În cercetările dumneavoastră, aţi regăsit o formă
de comunicare spirituală între plante şi om? Cum poate omul
de rând să o acceseze?
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Eduard Bach a observat că metodele clasice de vindecare erau
mai dureroase decât boala însăşi. Astfel, a găsit în plante
tratamente blânde, uşor de aplicat, nedureroase, fără efecte
secundare neplăcute. Aceste principii
prin
începând cu
personalizarea tratamentelor sunt din ce în ce mai valabile şi
astăzi.
Primele remedii florale au fost preparate în 1930 din
următoarele plante: Impatiens glandulifera,
glandulifera Mimulus guttatus şi
Clematis Vitalba,, pe care Eduard Bach le-a
le prescris pacienţilor,
având rezultate bune, conform personalităţii lor.
Remediile florale preparate după o tehnologie proprie din
Impatiens glandulifera se adresează celor nerăbdători, care nu
suportă să aştepte, celor repeziţi. Pe de altă parte, în cazul
aceloraa care le este teamă să meargă la dentist, sunt
recomandate preparatele din flori de Mimulus guttatus. Celor
care suferă de insomnii sau nu-ii interesează prezentul, absenţi
la evenimente, firi visătoare, li se recomandă Clematis Vitalba.
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La început au fost elaborate 12 remedii, apoi numărul lor a
ajuns la 38. Remediile florare sunt specifice celor mai diferite
tipologii şi veţi găsi remedii la întrebarea dumneavoastră,
privind invidia, gelozia sau furia.

Reporter: Cândva, aţi spus: „Cel mai bun medicament este
iubirea”. Este un „medicament” la îndemână, pe care îl putem
accesa oricând în sufletul nostru şi pe ccare îl putem dărui
oricând. Cu toate acestea, de ce apelăm la el tot mai rar?

Reporter: Care este cea mai profundă lecţie sufletească
sufleteas pe
care aţi învăţat-o studiind natura?

Prof. dr. Ovidiu Bojor: Da, într-adevăr.
adevăr. Iubirea este cel mai
bun medicament. Iubirea faţă de creator şi faţă de Creaţie,
începând de la prima celulă din Oceanul Planetar până lla
furnică, girafă, hipopotam şi până la Homo sapiens,
sapiens dacă merită
acest nume nobil.

Prof. dr. Ovidiu Bojor: Cea mai profundă lecţie sufletească pe
care am învăţat-oo de la Natură este Crezul meu: Iubirea faţă de
Creator şi faţă de Creaţie începând de la furnică, la girafă,
hipopotam până la dumneavoastră
voastră personal şi până la Homo
sapiens în general, dar numai în măsura în care merită acest
nobil titlu.
Reporter: La un moment dat, aţi menţionat că urmaţi zi de zi
„Regula celor trei opt” (8 ore de muncă activă, 8 ore de
odihnă activă şi 8 ore de somn).. Poate fi aceasta valabilă
pentru oamenii de astăzi care trăiesc contra cronometru şi care
lucrează peste program aproape în fiecare zi?
Prof. dr. Ovidiu Bojor: Da, se poate şi aşa în caz că dorim o
transformare în bine în viaţă. Viaţa contra cronometru? Cine
ne-o impune? Noi.
Primul motiv: în prezent, pentru câştigarea pâinii cea de toate
zilele, adică o viaţă materială decentă, este nevoie să muncim
mai mult de 8 ore. Altă categorie munceşte mai mult din setea
nepotolită pentru bani…
Respectarea celor „trei
trei opturi” este decizia noastră. Mai special
este al doilea 8 – odihnă activă – partea cea mai frumoasă şi
importantă din viaţa noastră după ce ne-am
am eliberat de povara
câştigării existenţei. Iar al treilea opt – somnul de 77-8 ore – este
absolut necesar pentru odihnă şi refacerea cerebrală şi fizică.
De multe ori nu putem respecta integral cele trei 8-uri.
8
Important este să nu facem din excepţii reguli de viaţă.
Reporter: În mai multe interviuri, aţi vorbit despre legătura
dumnevoastră cu Dumnezeu. V-aţi simţit vreodată „trădat” de
Dumnezeu?
Prof. dr. Ovidiu Bojor: Niciodată nu am fost trădat de
Dumnezeu. Totuşi, rareori am fost acela care l-a
l trădat prin
îndoială.

La iubire este bine să apelăm nu cât mai rar, ci în fiecare zi, în
fiecare clipă, începând de la un zâmbet, la o mângâiere, până la
dăruire totală. Dumnezeu dă celui care dăruieşte,
d
Dumnezeu dă
celui care I se dăruieşte.
Reporter: La 92 de ani, încă vă păstraţi seninătatea din suflet
şi din privire. Cum reuşiţi să faceţi aceasta?
Prof. dr. Ovidiu Bojor: Seninătatea sufletească am urmărit să
o păstrez prin păstrarea copilăriei
ei până în ultima clipă a vieţii.
Reporter: În final, dacă aţi dori să lăsaţi drept moştenire
spirituală generaţiei următoare un singur sfat care v-a
v călăuzit
de-a lungul vieţii, care ar fi acela?
Prof. dr. Ovidiu Bojor: Cea mai bună moştenire este ca
fiecare tânăr să-şi
şi aleagă modelele, mentorii spirituali în ştiinţă,
în artă, în muzică, în toate domeniile. Omenirea a înaintat prin
vârfuri, nu prin gloată. După ce ajungi la modelele alese, fă un
pas în faţă pentru a le depăşi. Aceasta înseamnă evoluţie.

Ce a secretizat asasinarea lui JFK
John Fitzgerald Kennedy s-aa oripilat când a aflat ce
înseamnă, de fapt, alegerile din SUA: în spatele fiecărui
congresman se afla mult mai puţin partidul pe care îl
reprezenta decât lobby-urile
urile care finanţau campaniile
camp
electorale.

T

ânărul preşedinte avea confirmată, astfel, o judecată
formulată public de preşedintele Eisenhower, care
atrăsese atenţia că în culisele vieţii politice americane ss
a impus o forţă care poate comanda politicului prin puterea sa
financiară.

Reporter: În majoritatea cazurilor, oamenii din zilele noastre
ajung să-L caute pe Dumnezeuu atunci când se confruntă cu o
criză existenţială. Ce sfat i-aţi
aţi da unui astfel de om, care şi
şi-a
pierdut credinţa şi speranţa?
Prof. dr. Ovidiu Bojor: Este adevărat, cei mai mulţi cer, cer
de la Dumnezeu: sănătate, împăcare şi zeci de acatiste. Deviza
mea este: „Nu
Nu cere niciodată ce poţi să faci singur”.
singur
Rugăciunea adevărată este cea de mulţumire.
John Fitzgerald Kennedy
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JFK a avut multe discuţii cu fratele său Robert, care fusese
numit procuror general, despre semnificaţia acestei situaţii în
raport cu Constituţia SUA.. Robert era de părere că noua putere
din societate, sindicalizarea celor cu bani mulţi, ar fi necesar să
fie controlată printr-un
un amendament constituţional creat în
acest scop. JFK considera că un asemenea amendament nu va
putea trece, că este prea târziu să poată fi adoptat. Înclina către
o rescriere a Constituţiei în condiţii dee Lege Marţială. Avea la
îndemână o lege din 1807, numită Insurrection Act
Act. Cel mai
periculos lobby i se părea preşedintelui acela care urmărea
desfiinţarea echivalentului aur al monedei naţionale. În 1971,
sub Nixon, acest echivalent avea să fie scos din joc.
JFK fusese de părere că eliminarea echivalentului aur ar
conduce, lent, dar sigur, către constituirea unui joc piramidal al
datoriilor suverane, bun pentru accelerarea dezvoltării, dar rău
pentru soarta democraţiei în lume.
Ne aflăm, acum, la pragul dee sus al „profeţiei” tânărului
preşedinte. Cum judecăm? Acel joc piramidal a permis victoria
democraţiei liberale în Războiul Rece. Dar iată că, la 30 de ani
după victoria aceea, democraţia a devenit, în SUA, o
democratură cu o neocenzură oribilă şi cu o justiţie
ustiţie ce
ce-şi pierde
aura de independenţă.
Revolta lui Donald Trump a ţintit către expresia finală a celor
ce s-au
au putut petrece sub jocul piramidal al banilor,
globalizarea afacerilor, şi anume către faptul că, deşi a promis
mai multă egalitate, globalizarea
rea a adus mai multă inegalitate.
Mulţi economişti ai sistemului globalizării arătaseră deja, cu
date solide, noul tablou al inegalităţilor în lume. 1% din averea
mondială se află la cei săraci, iar 99% la cei bogaţi.
Ar fi fost un miracol ca puterea celor 1% să se organizeze mai
bine decât puterea celor 99% în apărarea lui Donald Trump.
Disperarea desenată clar pe chipurile celor din establishment în
noaptea în care Trump a câştigat alegerile spunea ceva la fel de
clar despre conştiinţa nedreptăţilor din sistemul
istemul globalist,
acceptate de cei cu averi medii din lipsă de idealism social.
SUA au fost prima ţară importantă din lume (în vreme ce
Franţa şi Germania păreau a fi pe poziţia contrară) care au
decretat naturală inegalitatea concretă a condiţiilor de tr
trai şi au
început să militeze pentru egalitatea abstractă a condiţiilor de
gen şi a altor condiţii ce ţin de identitatea personală. Un
idealism al manipulării culturale, nu unul al prizei la realităţile
sociale.
SUA au învins comunismul de stat cu preţul lichidării
economiei sociale de piaţă. Adică exact ceea ce vrea acum, la
noi, guvernarea Cîţu, deşi nu mai are în faţă un comunism de
stat, ci un popor vlăguit de sărăcie. Tânărul nostru premier e un
Kennedy pe dos: iubeşte lumea banilor mai mult decât lum
lumea
oamenilor, fiind aidoma preşedintelui Iohannis, care iubeşte
democraţia cât să-ii permită să facă poze cu mai
mai-marii lumii şi
să ţină hăţurile unor guverne care îi stau breloc la Mercedesul
prezidenţial. Ce lucru bine făcut?! Noroc cu pandemioţii care
făcură
ură o nefăcută groaznic de bine făcută, lăsând să devină
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vizibilă toată grozăvia puterii celor care, fiind 1%, au 99% din
averea globală.

15 aşa-zise
zise «teorii ale conspiraţiei» care ssau dovedit în timp a fi adevărate, sau cel
puțin
țin altceva decât «simple» cconspirații
În lumea liberală de astăzi, asistăm la o nouă formă de
cenzură, mai elaborată dar nu mai puţin hidoasă, respectiv
la etichetarea de către instanţele de aşa-zisă
aşa
„verificare a
faptelor” (fact-checking)) a jurnalismului care nu convine
Establishmentului
blishmentului ca fiind „ştiri false” (fake
(
news) iar a
ipotezelor care merg împotriva curentului ca fiind „„teorii
conspiraţioniste”.

E

ste elefantul din încăpere de care nimeni nu vrea să
vorbească. Atunci când presa mainstream face gafe
monumentale, nimenii nu suflă o vorbă, însă atunci când
presa alternativă scapă o virgulă, ultimul progresist din ultimul
sat va afla cu siguranţă.
Presei mainstream îi sunt iertate toate, titluri care nu au legătură
cu articolul, atacuri la persoană, minciuni evidente despre
despr
adversarii politici sau chiar incitarea cetăţenilor. Toţi cei care
nu rezonează la propaganda publicaţiilor zise „naţionale”
„
sunt
însă consideraţi automat nişte conspiraţionişti care cred doar în
teorii ale conspiraţiei.
În ultimii cca. 200 de ani, numeroase
oase teorii etichetate de
adversarii lor ca fiind „teorii
teorii conspiraţioniste
conspiraţioniste” s-au dovedit în
cele din urmă a fi adevărate.
Începem lista celor 15 conspiraţii dovedite în timp a fi
adevărate, pe care le-am
am selectat pentru acest articol, cu
ultimele două validate recent.
1. Alegerile nu contează, nu contează pe cine votăm,
contează cine numără voturile
Alegerile nu sunt corecte, lozinca lui Stalin „„nu contează cine
votează, contează cine numără voturile
voturile” încă se aplică. Ideea
că votul nu este tocmai corect nuu vine dintr-o
dintr ţară africană sau
sud-americană,
americană, ci din Statele Unite. În Statele Unite jurnalişti
independenţi precum cei de la Project Veritas au documentat
situaţii de corupere a procesului electoral în alegerile din 2020,
unul din cazurile prezentate ducând
când chiar la arestarea unei
femei.
Alte cazuri semnalate au constat în oprirea procesului de
numărătoare a voturilor în unele state în momentul în care Joe
Biden era în avantaj, sau câteva situaţii în care reprezentanţii
partidului republican au fost daţi afară din secţiile de votare în
timpul procesului de numărare a voturilor. Oficial s-a
s
considerat că fraudele nu au fost „suficiente” încât să răstoarne
scorul alegerilor, dar chiar şi dacă admitem că ar fi fost aşa,
simplul fapt că s-au comis fraude în „bastionul
bastionul democraţiei
democraţiei” ne
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face să ne întrebăm ce încredere putem să avem în rezultatele
alegerilor dintr-un stat izolat din Europa?

particule microscopice, în descompunere, cu care îmbolnăvesc
copiii.

2. Preşedintele Statelor Unite nu conduce America

Nu erau pregătiți să accepte adevărul…

Aceasta a fost catalogată ca fiind cea mai ridicolă dintre teoriile
conspiraţiilor, dar totuşi ce poţi să spui atunci când cel mai
„puternic om de pe planetă” este „interzis” pe Twitter şi
„suspendat” de pe Facebook? Singura concluzie logică este că
„cel mai puternic om de pe planetă” este de fapt un nimic în
faţa corporaţiilor.

El a concluzionat că hipocloritul de calciu îndepărtează cel mai
bine urmele şi mirosul de cadavru în putrefacție de pe mâini.
Prin urmare, a recomandat studenților înainte de a intra în
contact cu mamele care urmau să nască sau cu bebeluși să își
spele bine mâinile cu această substanță. Rata mortalității a
scăzut cu 90% în prima clinică şi la fel s-a petrecut după ce s-a
introdus aceeași practică şi la cea de a doua clinică.

Trăim într-o epocă în care, pe zi ce trece, cele mai negre teorii
conspiraţioniste se adeveresc sub ochii noştri. Certificatele de
vaccinare devin o realitate, iar cipul implantat sub piele nu mai
este de mult o fantezie. Să vedem câteva fantezii „absurde”
care s-au dovedit între timp a fi adevărate.
3. Teoria Microbilor
Teoria că bolile se pot transmite de la o persoană la alta era
cunoscută încă din antichitate. În Evul Mediu o formă a teoriei
microbilor este amintită de un scriitor arab numit Avicenna,
care o menţionează în jurul anului 1000. În Europa occidentală,
teoria este prezentată de Girolamo Fracastoro în 1546, totuşi
secole întregi a fost considerată o „conspiraţie”. Oamenii
„inteligenţi” nu puteau pricepe cum cineva poate să creadă în
existenţa unor organisme care nu pot fi văzute cu ochiul liber.
Din păcate, teoria microbilor avea să rămână echivalentul de
astăzi al unei „teorii conspiraţioniste”, în timp ce toţi oamenii
„educaţi” au crezut până în 1880 în „Teoria Miasmei”. Aceasta
era o ipoteză pseudo-ştiinţifică, care afirma că un miros, o
duhoare emanată de cadavre şi care călătorea prin aer la vreme
de seară cauza bolile.
Cazul lui Ignaz Philipp Semmelweis
Ignaz Philipp Semmelweis, doctorul maghiar cu origini
germane care a trăit între anii 1818 şi 1865, şi care este
considerat „părintele” spălatului pe mâini, a fost acuzat şi el că
ar crede în „ridicola” teorie a microbilor.
Semmelweis a fost angajat la maternitatea Spitalului General
din Viena în 1846, aici observând rata destul de mare a
decesului la bebeluși din cauza febrei, la scurt timp după
naștere. Rata de 10% a mortalității era atât de evidentă, încât
mamele începuseră să nască acasă şi declarau că au născut
spontan.
Doctorul Semmelweis a observat că la una dintre maternități
unde rata decesului la bebeluși era mai mare, la naștere ajutau
studenți la medicină care practicau şi autopsii pe cadavre. La o
altă maternitate, femeile nu erau ajutate să nască de studenți ci
de moașe, dar rata decesului era tot mare. Deoarece în acea
perioadă „teoria microbilor” era ridiculizată, el a afirmat că
studenții care făceau autopsii preluau pe mâini de la cadavre
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Ignaz Philipp Semmelweis
Ca urmare a acestei descoperiri, Semmelweis a fost obligat să
demisioneze, ridiculizat de comunitatea științifică şi obligat să
părăsească Viena, fiind acuzat că este adeptul „teoriei
microbilor”. A suferit căderi nervoase şi depresie, fiind exclus
practic din comunitatea științifică. A murit la vârsta de 47 de
ani în condiții care nu sunt pe deplin elucidate.
4. Cetăţenii care primesc să îşi implanteze un cip sub piele
vor putea fi urmăriţi din satelit
În anii ’90, în ziarul Detroit Free Press s-a scris despre un
articol al publicației Relevance, fiind oferit ca „unul dintre cele
mai clare exemple de teorie a conspirației”. Era vorba despre
medicul Philip O’Halloran, omul din spatele publicației, care a
scris într-un număr despre biocipurile implantate sub piele,
următoarele: „vor emite unde radio FM de joasă frecvență care
pot parcurge distanțe mari, până la câțiva kilometri, inclusiv
până în spațiu, adică până la un satelit orbital. Iar
transmiterea va putea furniza informații cu privire la locația
exactă a «cipatului»”.
Un an mai târziu, un psiholog scria revoltat într-un ziar din
New York că profesioniștii din domeniul sănătății mintale care
ar auzi pe cineva descriind cele spuse de O’Halloran: „ar putea
pune diagnosticul că persoana respectivă suferea de o
tulburare paranoidă severă”.
Doar trei ani mai târziu, în anul 1998, lui Kevin Warwick, un
profesor de cibernetică de la Universitatea Reading din Anglia,
i-a fost implant primul cip uman, care potrivit unui articol din
gazeta Independent UK: „emitea un semnal unic de identificare
pe care un computer îl poate recunoaște pentru a opera diferite
dispozitive electronice, precum: lumina din cameră, încuietori
ale ușilor sau ascensoare”.
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Această afirmaţie din 1998 era încă departe de ceea ce afirma
O’Halloran, dar în 2018 publicaţia „The Atlantic” a raportat că
un grup de cercetători lucrează la fabricarea unor cipuri cu GPS
care vor fi folosite pentru urmărirea persoanelor cu demență.
5. Controlul în sfera conştiinţei – Proiectul MK-ULTRA
În anumite cercuri este cunoscut faptul că o persoană poate fi
„programată”, „dresată” să facă o serie de acte pe care nu le-ar
putea comite în condiţii normale. O serie de asasinate sau acte
reprobabile comise de unele persoane sunt puse pe seama
controlului sub care un om se poate afla. Guvernele lumii,
conform acestei aşa-zise „teorii conspiraţioniste”, doresc să fie
capabile să îşi reprogrameze cetăţenii.
În 1974, New York Times a început să publice o serie de
articole despre faptul că CIA avea un program secret de
supraveghere a populaţiei americane, problema principală fiind
că CIA nu avea atribuţii în acest domeniu iar Senatul nu
aprobase nimic de acest gen. Atunci a fost înfiinţat „Church
Committee”, un organism creat pentru a cerceta abuzurile
comise de CIA şi care a purtat numele preşedintelui acestei
comisii.
Proiectul MKUltra (sau MK-Ultra), numit și Programul de
control în sfera conştiinţei al CIA, este un nume de cod dat unui
program de experimente pe subiecți umani, care au fost
proiectate și întreprinse de Agenția Centrală de Informații din
SUA, multe fiind ilegale.
Tehnicile includeau administrarea sub acoperire de doze mari
de droguri psihoactive (în special LSD) și de alte substanțe
chimice, electroșocuri, hipnoză, deprivare senzorială, izolare,
abuz verbal și sexual (viol), precum și alte forme de tortură.
Proiectului MKUltra a fost aplicat în peste peste 80 de instituții,
inclusiv colegii și universități, spitale, închisori și companii
farmaceutice. Scopul principal a fost găsirea unor metode de
control al conştiinţei umane.
În URSS…
Istoria programului de control în sfera conştiinţei derulat în
Rusia a fost expusă în 2013, când un raport al lui Serge
Kernback de la Centrul de Cercetare pentru Robotică Avansată
și Științe ale Mediului din Stuttgart, Germania, a devenit viral.
Raportul lui Kernback se bazează în principal pe publicații
științifice rusești, articole și documente declasificate care
descriu cercetarea și ce a implicat aceasta.
Sovieticii au experimentat toate tehnicile folosite şi de
americani, cu diferenţa că ei au fost extrem de interesaţi de
efectul Aharonov-Bohm. Efectul Aharonov-Bohm este un
fenomen mecanic cuantic în care o particulă încărcată electric
este afectată de un potențial electromagnetic chiar și atunci
când acesta este limitat la o regiune în afara căreia intensitatea
câmpului (magnetic) este zero, încălcând Principiul Localității.

147

În fizică, Principiul Localității afirmă că un obiect este
influențat direct numai de împrejurimile sale imediate; în
experimentul Aharonov-Bohm nişte particulele încărcate
electric par a „şti” când un câmp electromagnetic este activ în
interiorul unui tub care izolează respectivul câmp
electromagnetic.
Nu se cunoaşte ce legătură au găsit sovieticii între efectul
Aharonov-Bohm şi controlarea psihicului uman. Experimentele
sovietice de control în sfera conştiinţei umane ar fi costat în jur
de un miliard de dolari americani.
În România, una din teoriile referitoare la infamul experiment
Piteşti ar fi fost „reprogramarea” unor tineri intelectuali încât să
ajungă să facă acte abominabile ordonate de regimul bolşevic.
Experimentele civile: Stanford şi Milgram
Experimentul închisorii Stanford şi experimentul Milgram sunt
două cercetări care şi-au dorit să explice cum au fost posibile
anumite fapte monstruoase din istoria umanităţii.
În primul experiment, în cadrul unei aripi în renovare a
universităţii Stanford, a fost creată o „închisoare falsă”, după
care un număr de studenţi care s-au oferit voluntari au fost
împărţit în „deţinuţi” şi „gardieni”. „Gardienii” au primit
obiecte care să simbolizeze puterea, bastoane de poliţie,
uniforme, ochelari de soare, iar „deţinuţii” au fost îmbrăcaţi
într-o cămaşă de noapte şi au avut un lanţ la un picior care să
simbolizeze lipsa de libertate. Rezultatele au fost uluitoare:
„gardienii” au început să se comporte precum nişte gardieni
autentici şi chiar să comită abuzuri, iar „deţinuţii” au deveni
frustraţi şi complexaţi şi se comportau ca atare. Situaţia s-a
degradat atât de tare, încât experimentul a fost nevoie să fie
oprit cu mult înainte de termenul prevăzut iniţial.
În experimentul Milgram, pe scurt, s-a sugerat că se urmăreşte
motivarea învăţării prin inducerea durerii. Un actor care se
plângea de dureri de inimă era conectat la nişte fire, iar
subiecţii erau rugaţi de un „doctor” într-un halat alb să
administreze şocuri electrice ce creşteau în intensitate când
respectivul nu reţinea corect un şir de cuvinte. Majoritatea
subiecţilor au mers până în a administra şocuri electrice
„mortale” şi unii au continuat să „prăjească” actorul chiar şi
după ce acesta mimase „decesul”, totul la indicaţiile unui domn
într-un halat alb.
6. Vaccinul poate cauza cancer
„Conspiraţioniştii” continuă să spună de ani buni ca vaccinurile
pot cauza cancer şi că pot conţine elemente nocive, doar pentru
a fi ridiculizaţi de „oamenii întregi la cap”, cu toate acestea
afirmaţiile lor nu puteau fi mai aproape de adevăr.
Între 1955 și 1963, aproximativ 90% dintre copiii și 60% dintre
adulții din SUA au fost inoculați cu vaccinuri împotriva
poliomielitei contaminate cu virusul cancerigen SV40.
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a publicat Les Microzymas… Traducerea completă a titlului acestei
lucrări este: MICROZYIMELE ÎN RAPORTURILE LOR CU ETEROGENEZA,
HISTOGENEZA, FIZIOLOGIA ȘI PATOLOGIA. Subtitlu: EXAMINAREA
PANSPERMIEI ATMOSFERICE, CONTINUĂ SAU DISCONTINUĂ,
MORBIDĂ SAU SĂNĂTOASĂ (LILLE, 1889, 1005 pagini).

Virusul SV40 a fost descoperit în anul 1960 în celulele
rinichilor de maimuţă, iar ulterior s-aa constatat ca vaccinul Salk
antipoliomielitic administrat între 1955 și 1963 în Statele Unite
a fost contaminat cu SV40, expunând aproximativ 100 de
milioane de oameni. Producătorul cultivase virusul pe rinichi
de maimuță.
ță. Cazul este extrem de cunoscut și documentat și a
fost studiat extensiv.
La fel ca alte poliomavirusuri, SV40 este un virus ADN care
este cunoscut că are potențialul
țialul de a provoca tumori la animale,
dar cel mai adesea persistă ca infecție
ție latentă fără a cauza
nimic.

Antoine Bechamp vs. Louis Pasteurs. A
învins știința sau interesele fina
financiare?
Gabian RAHMANIAN
Antoine BECHAMP a fost un mare savant, doctor în
trei domenii înrudite: Medicină, Farmacie, Chimie. El a
predat în câteva facultăți
ți de Medicină din Franța
(Montpellier, Paris, Strasbourg, Lille), a înființat
înfiin
și condus
laboratoare
oratoare de biologie în toate aceste facultăți.

F

aimoasele lui experiențe
țe științifice au început în deceniul
cinci al secolului al XIX-lea și au continuat până în anul
morții.

El a descoperit ca nu celula este elementul primordial al vietii,
asa cum sustinea
inea Louis Pasteur, ci o componenta mult mai mica
a ei, pe care a botezat-o “microzyma”.
Savanții
ții și geniile de talia lui depășesc limitele naționalismului
îngust. Omul desăvârșit,
șit, geniul, cum spunem noi, depășește
limitele naționale și chiar pe cele ale rasei. Lucrul este normal
și de înțeles. Omul nu se poate apropia de Dumnezeu decât prin
cunoaștere,
ștere, prin știință, nu prin ignoranță, bigotism,
obscurantism, cruciade, arderi pe rug, etc. Drumul cunoa
cunoașterii
este chiar calea către ADEVĂR, acesta fiind ocult,
ocult
dumnezeiesc, neputând fi accesibil omului mediocru.
Calea către Dumnezeu este însăși
și viața, o viață întru căutarea
adevărului, în slujba și întru cât mai larga difuzare a acestuia.
În 1889, după câteva zeci de ani de cercetare științifică, după
sute și mii de experiențe
țe personale sau ale colaboratorilor lui,
după o răsunătoare dispută cu Louis Pasteur, Antoine Bechamp
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Disputa dintre tezele lui Bechamp (care se opunea vaccinării,
cu argumente foarte solide) și cele ale lui P
Pasteur a fost
celebră la acea vreme, dar aproape complet ștearsă din istoria
recentă a medicinei oficiale. Această dispută a fost tranșată
tran
în
favoarea lui Pasteur doar pentru că aducea bani, vedem bine și
astăzi că vaccinurile se vând bine și cu plata în aavans, dar nu
doar atât. Teza lui Pasteur, s-aa impus pentru că Pasteur ca
politician a avut susținerea
ținerea necesară și desigur argumentele
financiare pentru a o impune. Studenții
Studen mediciniști se pot
interesa la bibliotecile facultăților
ților lor. Să îl caute pe Bechamp.
Becha
Vor vedea că nu există, deși,
și, probabil, acum peste o sută de ani,
a existat. De ce oare ? Mister …
ți din anii copilăriei și tinereții
Antoine Bechamp a petrecut mulți
lui la București,
ști, unde a terminat liceul. Nu a fost nici primul
nici ultimul Francez adevărat
evărat care a trăit printre bunicii și
străbunicii noștri, apreciindu-ne calitățile
țile și modul de viață.
Momentul științific al disputei de care amintim este foarte
important în ISTORIA MEDICINEI prin aceea că de atunci
medicina oficială a luat-oo pe calea vaccinurilor
va
și a abandonat
complet orice altă formă cercetare. A apărut astfel un fel de
monopol științifico-medical pe față,
ță, care cu bugete enorme de
publicitate șterge orice urmă de îndoială din conștiința
oamenilor.
Acestui episod și vaccinurilor se adaugă
adau recentele realizări ale
nanoparticulelor și al nanoroboților a căror utilizare și efecte pe
termen mediu și lung nu sunt deloc cunoscute. Măcar din
motive de minimă precauție,
ție, vaccinarea obligatorie ar trebui
cu orice preț combătută.

Măștile sunt o crimă
rimă împotriva umanită
umanității,
privarea de oxigen este periculoasă pentru
fiecare creier
Dr. Margarite Griesz-Brisson - neurolog și neurofiziolog cu
doctorat în farmacologie, cu interes special în
neurotoxicologie, medicină de mediu, neuroregenera
neuroregenerație și
neuroplasticitate

I

ată ce spune Dr. Margarite Griesz-Brisson
Griesz
despre măști și
efectele acestora asupra creierului nostru: „Respirarea
aerului nostru expirat va crea fără îndoială o deficien
deficiență de
oxigen și o intoxicație cu dioxid de carbon. Știm că creierul
uman este foarte sensibil la lipsa de oxigen. Există celule
nervoase, de exemplu, în hipocamp, care nu pot supravie
supraviețui mai
mult de 3 minute fără oxigen. Simptomele acute sunt dureri de
cap, somnolență,
ță, amețeli, probleme de concentrare, încetinirea
timpului de reacție – reacții
ții ale sistemului cognitiv.
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Cu toate acestea, atunci când aveți
ți lipsă cronică de oxigen,
toate aceste simptome dispar, pentru că vă obi
obișnuiți. Dar
eficiența
ța dvs. este afectată și insuficiența de oxigen din creier
continuă să progreseze.

Când peste zece ani, demența
ța va crește exponențial și
generațiile mai tinere care nu și-au
au putut atinge poten
potențialul
dat de Dumnezeu, nu va ajuta să spui „nu am avut nevoie
de măști”.

Știm că bolile neurodegenerative progresează în timp, de la
ani la decenii, pentru a se dezvolta . Dacă astăzi îîți uiți
numărul de telefon, deteriorarea creierului tău a început
deja acum 20 sau 30 de ani.

[..] Cum pot un veterinar, un distribuitor de software, un om de
afaceri, un producător de mașini
șini electrice și un fizician să
decidă cu privire
re la chestiuni legate de sănătatea întregii
populații? Vă rog dragi colegi, trebuie să ne trezim cu toții.
to

În timp ce vă gândiți că v-ați
ți obișnuit să vă pur
purtați masca și să
respirați
ți propriul aer expirat, procesele degenerative din creier
se amplifică pe măsură ce lipsa de oxigen continuă.

Știu cât de dăunătoare este depravarea oxigenului pentru creier,
cardiologul o știe pentru inimă, pneumologul o știe pentru
plămâni. Privarea de oxigen
gen dăunează fiecărui organ.

A doua problemă este că celulele nervoase din creier nu sunt
capabile să se dividă normal. Deci, în cazul în care guverne
guvernele
noastre vor permite renunțarea
țarea la măști și revenirea la o
respirație
ție 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 pacienții
ții mei și să nu fiu într
într-o anestezie
indusă de dioxid de carbon. [..] Nu există nicio impunere
fondată medical pentru măștile
știle faciale, deoarece privarea de
oxigen este periculoasă pentru fiecare creier . Trebuie să fie
decizia liberă a fiecărei ființe
țe umane, dacă vrea să poarte o
mască, care este oricum absolut ineficientă pentru a proteja de
un virus.

Unde sunt departamentele noastre de sănătate, asigurările
noastre de sănătate, asociațiile
țiile noastre medicale? Ar fi fost
datoria lor să fie vehement împotriva blocării și să o oprească
de la bun început. De ce consiliile medical
medicale dau pedepse
medicilor care acordă scutiri oamenilor? Persoana sau medicul
trebuie să demonstreze serios că depravarea oxigenului
dăunează oamenilor? Ce medicamente reprezintă medicii și
asociațiile noastre medicale?

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
țiune 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 dde vedere
metabolic, cu atât este nevoie de mai mult oxigen. La copii și
adolescenți
ți fiecare organ este activ din punct de vedere
metabolic. Privarea creierului unui copil sau a unui adolescent
de oxigen sau restricționarea
ționarea acestuia în orice mod nu este do
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.
Copilul are nevoie de creier pentru a învăța,
ța, 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
intenționat este
un pericol absolut deliberat pentru sănătate și o contraindicație
medicală absolută.
O contraindicațiee medicală absolută în medicină înseamnă că
acest medicament, această terapie, această metodă sau măsură
nu trebuie utilizate – nu este permis să fie utilizată. Pentru a
constrânge o întreagă populație
ție să folosească forțat o
contraindicație medicală absolută,
tă, trebuie să existe motive certe
și serioase pentru aceasta, iar motivele trebuie prezentate
organelor interdisciplinare și independente competente pentru a
fi verificate și autorizate.
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Cine este responsabil pentru această ccrimă? Cei care vor să o
aplice? Cei care l-au
au lăsat să se întâmple și să se joace, sau cei
care nu o împiedică? [..] Nu este vorba de măști,
mă
nu este vorba
de viruși,
și, cu siguranță nu, este vorba de sănătatea ta. Este vorba
despre mult mai mult. Nu particip. Nu mi-e
mi frica.
[..] Puteți
ți observa, deja ne iau aerul pentru a respira.
respira
Imperativul orei este responsabilitatea personală.
Noi suntem responsabili pentru ceea ce gândim, nu massmass
media. Noi suntem responsabili pentru ceea ce facem, nu
superiorii noștri. Noi
oi suntem responsabili pentru sănătatea
noastră, nu Organizația
ția Mondială a Sănătății. Și noi suntem
responsabili pentru ceea ce se întâmplă în țara noastră, nu
guvernu ”.

Pașaportul
șaportul de vaccinare intră în procesul de
legalizare la nivel european din 17 martie.
mart
Președinta
ședinta Comisiei Europene Ursula von der
Leyen a făcut anunțul
anun
În luna martie a fost înaintată propunere UE pentru
pașaportul
șaportul de vaccinare. Anunțul a fost făcut de președinta
Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Vom înainta o
propunere legislativă în martie”.
Comisia Europeană a prezentat,, în luna martie, mai precis pe
17, propunerea pentru pașaportul
șaportul digital de vaccinare, care va fi
impus în Uniunea
iunea Europeană, a anun
anunțat, președintele CE,
Ursula von der Leyen, citată de Reuters și AlephNews.
„În privința
ța întrebării despre cum ar putea arăta pașaportul
verde digital, vom înainta o propunere legislativă în martie”, a
mai spus Ursula von der Leyen.
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Președintele
ședintele României, Klaus Iohannis, deși inițial se declarase
împotrivă nu a avut nici o reacție fermăă la anunțurile
anun
făcute de
Angela Merkel la Consiliului European și acum, de șefa
Comisiei, Guvernul Europei.

Elitelele – comunistă de ieri și covidistă de azi – nu trebuie să
se lase impresionate. Medicul este singurul care știe ce
tratament trebuie aplicat pentru a vindeca Lumea. Chiar dacă
doare.

De ce Covidismul este mai periculos decât
Comunismul

Tratamentul trebuie aplicat chiar și împotriva voinței Omului
Vechi, bolnav. Cu cât suferința
ța este mai mare, cu atât este semn
că tratamentul își face efectul.

Adrian PĂTRUŞCĂ
Cu o singură excepție
ție notabilă, cele două flageluri
seamănă între ele ca două picături de sânge.

Asemenea religiei, și democrația se dovedește revolută. Este
absurd ca un Om Vechi, de la talpa societății,
societă să aibă aceeași
putere
re de decizie cu un Om Nou, din elita luminată.

area Resetare este un plan colosal prin care se
dorește
ște schimbarea din temelii a lumii.

De aceea, Omul Vechi îi deleagă Omului Nou puterea politică
până la sfârșitul Revoluției-Resetării.
Resetării. Când pe fața
fa Pământului
vor fi numai Oameni Noi, atunci egalitatea se va reinstaura
firesc.

Promotorii Marii Resetări – teoreticieni, lideri politici,
politici șefi de
companii și activiști – cer folosirea pandemiei de COVID ca
oportunitate pentru realizarea acestei revoluții
ții globale.

Omul Vechi este legat de formele trecutului: familie, patrie,
biserică. Se agață
ță de ele reflex, ca un nou
nou-născut care strânge
cu pumnii lui mici degetul mamei.

Astfel, criza sanitară este ideologizată. Încărcată politic.
COVID-ul devine Covidism.

Aceste forme ale trecutului trebuie să dispară. Legătura cu ele
trebuie distrusă. Omulețul
țul Nou trebuie încredințat
încredinț unei Mame
Surogat, cu o înaltă conștiință
știință civică. Aceasta este Elita.

M

Între Covidism și Comunism sunt numeroase similitudini.
Ambele ambiționează
ționează să instaureze o Nouă Ordine Mondială,
prezentată ca Raiul pe Pământ.

Omul Nou, fără familie, țară, biserică, iubește întreg Pământul,
nu bucățele
țele din el. Covidismul, ca și comunismul, este
internaționalist. Kovintern.

Covidismul, asemenea comunismului, visează la crearea unui
Om Nou, care să stăpânească Lumea Nouă.

După modelul comunist, covidismul dorește și el eliminarea
proprietății private și a banilor.

Deși
și ambele ideologii maimuțăresc Creaționismul, ele
repudiază orice relație
ție și revelație transcendentă. Dumnezeu nu
există. Omul Vechi, avându-i ca părinți
ți pe Darwin și Supa
Primordială, se recreează singur, într-oo variantă îmbunătățită,
îmbunătă
transformându-se în Om Nou.

Sfârșitul
șitul democrației: „Marea resetare”

Prin acest proces de auto-înnoire,
înnoire, el restaurează și lumea
înconjurătoare, degradată de Omul Vechi.

Marea resetare este o schemă inventată de oameni nu
foarte mintoși,
și, dar putred de bogați, care-și
care imaginează că
banii pot cumpăra natura,
a, populația,
popula
atmosfera, dar ca
toate să fie posibile, mai întâi au cumpărat presa, serviciile
de informații și politicienii.

Materialismul științific este principiul tutelar al covidismului,
la fel ca în comunism. Știința este singura certitudine.
Dumnezeu este doar o amăgire. Un construct idilic și vetust.
Religia a fost decretată opiul popoarelor și așa trebuie să
rămână.
Pătura emancipată și avansată, cea dintâi pătrunsă de aceste
idei luminoase, formează elita ce își
și asumă misiunea de a crea
Omul Nou și Lumea Nouă. Nomenklatura.
Din cauza păcatelor și racilelor ancestrale, Omul Nou și Lumea
Nouă nu se pot naște
ște fără durere. Acest lucru determină
tendința firească a Omului Vechi de a se deroba.
a. De a se zbate.
De a protesta.
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Ambrus BELA

M

area diferență
ță dintre Forumul Economic Mondial de
anul acesta și edițiile precedente, nu rezidă în faptul
că anul acesta evenimentul
ntul s-a
s petrecut online, ci în
faptul fără precedent că, de data aceasta, a existat un „ghid de
utilizare”, anume cartea scrisă de Kalus Schwab: Covid-19
Covid
Marea resetare.
Aceasta se adaugă celor două lucrări scrise în prealabil, The
Fourth Industrial Revolution,
ution, Shaping the Future of the Fourth
Industrial Revolution și celei recent lansate: Stakeholder
Capitalism – A Global Economy that Works for Progress,
People and Planet. Schwab este cunoscut ca și președinte al
Forumului Economic de la Davos, fondat cu 1 milion de dolari
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primiți „premiu” din partea Israelului în 2004. Soția, Hilde,
conduce Fundația Schwab. Klaus Schwab are un doctorat în
economie la Fribourg (Elveția), un alt doctorat în inginerie la
Zurich, dar și un master în administrație publică obținut la
Harvard.
Are nu mai puțin de 17 alte doctorate onorifice. El a predat
afaceri la Universitatea din Geneva și a lucrat pentru Națiunile
Unite. A făcut parte din comitetul de conducere al Grupului
Bilderberg.
Problema survine în momentul în care cineva începe să-i
lectureze cărțile. Dincolo de analizele ce glosează între pueril și
vizionar, răzbate o incapacitate de a depăși tezele
propagandistice ale „progresismului”, cărora li se adaugă o
doză de ticăloșie pură și de aserțiuni manipulatoare ce jignesc
intelectul oricărui cititor cât de cât trecut prin școală.
Odată dezvăluite intențiile „resetării” post-Covid, întregul
Forum Economic poate fi privit din perspectiva celor
diseminate prin scrierile lui Schwab. Probabil acesta este și
motivul pentru care cancelarul german Angela Merkel se
întreba dacă avem sau nu nevoie de resetarea propusă, iar
ministrul afacerilor externe al Braziliei se declară net contra
„Marii resetări”, spunând sesiunii speciale a Organizației
Națiunilor Unite pe COVID-19 că „controlul social totalitar nu
este remediul pentru nicio criză”.
Ernesto Araujo, ministrul de externe brazilian, se opune
total resetării
„Cei cărora nu le place libertatea încearcă întotdeauna să
beneficieze de momente de criză pentru a predica reducerea
libertății. Să nu cădem în acea capcană ”, zice așadar Ernesto
Araujo.
Vladimir Putin a fost și mai tranșant, spunând textual că
viziunea lui Schwab (din care a și citat) este naivă, adăugând:
„Responsabilitatea noastră comună de astăzi este de a evita o
astfel de perspectivă, similară cu o distopie mohorâtă, pentru a
asigura dezvoltarea pe o traiectorie diferită, pozitivă,
armonioasă și creativă”.
Wall Street Journal comentează în felul urmator: „Într-o carte a
cărei teză este că liderii de afaceri fac lumea mai bună urmărind
obiective sociale în plus față de profit, ne-am aștepta la o
discuție despre cel mai important contra-argument – și anume
că liderii de afaceri ar putea de fapt să înrăutățească lumea (… )
făcând exact ceea ce cere domnul Schwab. Așadar,
„capitalismul părților interesate poate fi, în cele din urmă, o
versiune mai profitabilă a capitalismului clasic – pentru că
lumea e păcălită și terenul spălat”.
Profitând de criza Covid, cumulat, primii 10 bogați ai lumii șiau adăugat aproape 2 trilioane averilor inițiale! Iar până aici,
nota de plată au plătit-o, ca de obicei, oamenii mărunți. Ca fapt
divers, Bill Gates și-a achiziționat cca. 1.100 de kilometri
pătrați de teren (în principal) agricol în 19 state din SUA.
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Deci, dacă obiceiul era ca după Davos să se publice spicuiri din
visele Gretei privind răcirea planetei, povești despre cum ne
salvează corporațiile viitorul, cum devine economia circulară,
despre minunile Guvernanței de mediu, socială și corporativă
(ESG), anul acesta pare evident faptul că realitatea ar trebui să
primeze unor astfel de relatări! Cu atât mai mult cu cât există o
agendă ascunsă despre care presa corporatistă nu vorbește
niciodată, iar giganții tehnologici o cenzurează copios.
Ceea ce trebuie știut este că prin vocea șefei Comisiei
Europene, UE se angajează să respecte European Green Deal,
va combate „hate speech”-ul, știrile „false”, a făcut apel la
companiile tehnologice să fie mai atente cu diseminarea unor
astfel de informații neconforme cu linia ideologică. Desigur,
lupta cu Covidul și conlucrarea cu Fundația Gates sunt în
centrul atenției Comisiei cum, la fel, și „schimbările climatice”.
Șocant a fost Emmanuel Macron care a afirmat că trebuie să ne
concentrăm pe inegalitățile sociale generate de capitalism și pe
schimbările climatice, astea fiind și „soluțiile” ieșirii din
„pandemie”, mai ales în situația în care „capitalismul modern
nu mai poate funcționa”! Macron a criticat ideea de economie
de piață!
Davos este un show eco-horror cu accente totalitariste apte să-i
facă pe Stalin, Mao sau Goebbels să pară duioși lucrători
sociali. Deși Schwab și ai lui vorbesc despre post-pandemie,
nicăieri nu i se arată sfârșitul acestei „pandemii”, dimpotrivă!
Studiile Pfizer BioNTech pentru vaccin se preconizează a se
termina abia în 2023, până atunci traversând doar perioada
experimentală!
Așadar, o primă variantă de „resetare” descrisă de Schwab ar fi
cea pașnică, în care națiunile obediente îi urmează pe cei din
„elită” care se ocupă de preluarea tehnocrată a întregii lumi, sau
ar putea exista o a doua versiune, violentă, cu conflicte între
națiuni, revoluții etc.
Care SARS-CoV-2?
Virusul nu a fost niciodată izolat în conformitate cu Postulatele
lui Koch sau ale lui River, singurele două protocoale acceptate
la nivel mondial. CDC (The Centers for Disease Control and
Prevention) din SUA a declarat că nu a fost disponibil virusul
izolat cuantificat. CDC a recunoscut și că au realizat un virus
digital din 30.000 de perechi de bază folosind 37 de perechi de
baze reale de probă. Cu alte cuvinte, CDC a recunoscut că
SARS-CoV-2 este un virus digital generat de computer, nu un
virus viu, real.
Într-un studiu din luna iunie 2020 al CDC, scrie negru pe alb:
„Secvențierea întregului genom: Am proiectat 37 de perechi de
PCR-uri care se întind pe genom pe baza secvenței de referință
a coronavirusului (numărul de acces GenBank nr. NC045512).
Am extras acidul nucleic din izolate și l-am amplificat folosind
cele 37 de PCR individuale. ”
Metoda se numește „asamblare de novo” care este o utilizată
pentru construirea genomilor dintr-un număr mare de
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fragmente de ADN (scurte sau lungi), fără cunoștințe apriorice
despre secvența sau ordinea corectă a acestor fragmente.
Apoi, lucrarea originală (europeană) Corman-Drosten admite
că au folosit o metodă numită „in silico” adică o secvență
teoretică de virus pentru toată munca și calculele lor. Ei, la fel
ca și CDC și orice guvern și agenție, susțin că acest lucru sa întâmplat doar pentru că nu a existat un virus izolat
disponibil. Un al doilea document, conținând sofisme a fost pus
în circulație pentru a diminua impactul primelor constatări!

publice date despre presupusa pandemie și să acționeze în
instanță toți susținătorii scenariului Covid-19. FFA are un canal
pe Telegram (Telegram: Contact @worlddoctorsalliance),
contul Ask The Experts pe Brand new tube și susțin conferințe
în toată lumea.
Scenariul „Marii resetări” pe scurt:
•
•

Citim aici: „În cazul actual al 2019-nCoV, izolatele de virus
sau probele de la pacienții infectați nu au devenit până acum
disponibile comunității internaționale de sănătate publică”.
Acest model s-a bazat pe presupunerea că noul virus este foarte
similar cu SARS-CoV din 2003.
În Marea Britanie, Australia, Canada, Noua Zeelandă, au fost
adresate interpelări de către oamenii de știință pentru a se afla
dacă a fost sau nu izolat virusul. Răspunsurile au fost negative.
Aceeași întrebare s-a adresat apoi altor peste 40 de instituții din
domeniu la nivel mondial, cu același rezultat.
Revista spaniolă de sănătate Salud a publicat un articol în
noiembrie 2020 intitulat „Fraude și falsități în domeniul
medical”, în care expune lipsa de dovezi nu numai pentru
izolarea SARS-CoV-2, ci și pentru izolarea altor coronavirusuri
din trecut.
Cum a început totul? Oamenii de știință chinezi au prelevat
probe de lichide pulmonare de la un pacient cu pneumonie și au
susținut că au descoperit un virus nou. OMS-ul finanțat de
fundațiile Gates și Rockefeller, a susținut în Raportul de
situație 1 al OMS pe Coronavirus 2019-nCov:
„Autoritățile chineze au identificat un nou tip de coronavirus,
care a fost izolat la 7 ianuarie 2020 (…) La 12 ianuarie 2020,
China a împărtășit secvența genetică a noului coronavirus
pentru ca țările să le utilizeze în dezvoltarea unor seturi de
diagnostic specifice.”
Adică afirmațiile OMS sunt complet nefondate. Este o fraudă!
Epidemiologul șef al Centrul pentru Controlul Bolilor din
China, dr. Wu Zunyou, a recunoscut pe NBCNews la 24
ianuarie 2021 că nu au izolat virusul.

•
•
•
•
•

•

•
•

1) Blocări pandemice perpetue și controale economice
până când populația se supune tiraniei medicale
2) Pașapoarte medicale și urmărirea contactelor
interpersonale, ca parte a vieții de zi cu zi
3) Cenzurarea tuturor vocilor care se opun agendei
4) Activitate economică redusă în numele stoprii
„schimbărilor climatice”
5) Pauperitate și pierderea proprietății private
6) Introducerea „venitului de bază universal” pentru o
generație de persoane dependente și disperate
7) O societate fără numerar și un sistem de monedă
digitală în care confidențialitatea tranzacțiilor de orice
fel este complet ștearsă
8) crearea unei „economii comune” în care nimeni nu
va deține nimic (afară de „elite”) și producția
independentă este scoasă în afara legii
9) Ștergerea frontierelor naționale și sfârșitul
suveranității și autodeterminării
10) Centralizarea puterii politice globale în mâinile
„elitei”

Care resetare?
Noul coronavirus oferă un pretext și o justificare intereselor
financiare ale miliardarilor planetei, care cu mijlocirea
politicienilor corupți din întreaga lume generează o spirală a
șomajului în masă, falimentelor, sărăciei și fricii. Peste 7
miliarde de oameni sunt afectați direct sau indirect de criza
Covid ce ar urmări instaurarea Noii Ordini Mondiale.
Scenariul „pandemiei” a fost elaborat încă înainte de 2019 de
Fundația Rockefeller, Centrul John Hopkins, Fundația Bill &
Melinda Gates și Forumul Economic Mondial și este susținut
de OMS și de Center for Disease Control and Prevention
(CDC) din SUA, cu concursul corporațiilor din BigPharma,
BigTech, din sistemul bancar și de presa corporatistă.

De aici, avem o serie de alte întrebări: la ce folosesc măștile,
testele, izolarea, carantinarea celor sănătoși, vaccinarea, ce
tulpini britanice sau sud-africane se descoperă? De ce se
nenorocește economia mondială în numele unui virus pe care
nu l-a văzut nimeni?

Tot din 2019 datează și asocierea dintre Glaxo Smith Kline și
Pfizer în elaborarea unui vaccin dedicat „pandemiei”, precum și
ID2020 Alliance privind elaborarea unui vaccin cu pașaport
digital încorporat. În fine, „Event 201”, adică simularea
„pandemiei”. În decembrie 2019 avea să apară primele cazuri
în Wuhan.

World Freedom Alliance este o organizație alcătuită din medici
și cercetători din întreaga lume care încearcă să aducă în fața
opiniei publice adevărul în privința falsei pandemii Covid-19.
Președintele WFA este Prof Dolores Cahill, specialistă în
biologie moleculară și imunologie. Asociația numără deja mii
de medici, cercetători, imunologi, virusologi etc. și încearcă să

Scenariile elaborate includ măsuri de descurajare a „știrilor
false” și a „teoriilor conspirației” care ar putea fi emise de
politicieni, șefi de state, medici, ziariști, oameni obișnuiți – pe
social media, un adevărat război informațional care poate duce
la suprimarea accesului la mijlocacele de comunicare a celor
care nu se conformează „planului”.
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„Marea resetare” implică o transformare a societății care are ca
rezultat restricții permanente asupra libertăților fundamentale și
supravegherea în masă, întrucât sectoare economice întregi sunt
sacrificate pentru a stimula monopolul și hegemonia
corporațiilor și băncilor.
Punctul final al scenariului îl vedem pe siteul Forumului
Economic Mondial, unde unui tânăr cu față zâmbitoare, o dronă
îi ivrează un colet comandat online și ambalat de un robot întrun depozit Amazon. Aflăm că „niciun om nu a fost implicat în
fabricarea, ambalarea sau livrarea produsului, deci nu conține
viruși și bacterii”!
Așadar, scenariul fricii trebuie să se extindă (clipul vorbește
despre 2030), pentru a deține dominația asupra populației. „Nu
vei avea nici o proprietate, nici intimitate, dar vei fi dericit”!
Fericirea devine o obligație și va fi impusă prin ceea ce se
cheamă „Happytalism”, un proiect al Națiunilor Unite.
Pe urmă, șomerii (majoritatea populației) ar urma să încaseze
un venit universal de bază și ar avea datoriile șterse (datorii
rezultate din falimentele la scară mondială ca urmare a
blocărilor și restricțiilor deliberate) în schimbul predării tuturor
proprietăților lor (inclusiv haine, veselă etc.) către stat sau mai
exact către instituțiile financiare care „ajută” la stimularea
acestei mari resetări.
Schwab spune că publicul va „închiria” tot ceea ce are nevoie,
întrucât se va elimina dreptului la proprietatea privată în
numele „salvării planetei”. Desigur, mica elită care a lansat
„Marea resetare” va deține totul.
Această agendă a resetării a fost planificată de zeci de ani de
familiile hiper-bogate, cum ar fi Rockefeller și Rothschild.
Zbigniew Brzezinski a numit asta „sfârșitul statului național
suveran”, David Rockefeller – „un guvern mondial”, iar
George Bush (în 1990) – Noua Ordine Mondială. Ceea ce până
acum a fost calificat drept teorie a conspirației, devine astăzi
realitatea!
Altminteri, a existat o formă de globalizare, de piață liberă, care
a dus la primul război mondial, apoi o retragere în perioada
interbelică. Acordul de la Bretton Woods, după al doilea război
mondial, a condus la o eră a globalizării reglementate din 1945
până în anii 1980. Dar de atunci, „elita globală” a impus
restricții și reglementări pentru orice, de la fluxurile financiare
speculative transfrontaliere la fuziuni și achiziții.
Acum, a devenit necesară o nouă eră, bazată pe Acordul de la
Paris pentru „a limita schimbările climatice”, cu sprijin pentru
un New Green Deal orientat spre realizarea de emisii de carbon
zero (oricât de imposibil ar fi asta) și o economie globală
„durabilă”.
Care democrație?
În cartea sa, Klaus Schwab pomenește în treacăt despre
„trilema globalizării” și îl citează pe Dani Rodrik, autorul cărții
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„The Globalization Paradox”. Iată „trilema”, descrisă de
Rodrik:
„Nu putem avea globalizare, democrație și autodeterminare
națională împreună. Putem avea cel mult două din cele trei.
Dacă vrem globalizarea și democrația, trebuie să renunțăm
la statul național. Dacă trebuie să păstrăm statul național și
dorim și globalizarea, atunci trebuie să uităm de
democrație. Și dacă vrem să combinăm democrația cu
statul național, atunci adio globalizării”.
Ce mai spune Schwab? „Trebuie să existe suficientă presiune
populară – din partea cetățenilor, alegătorilor, consumatorilor,
lucrătorilor, educatorilor și activiștilor – pentru a împinge
guvernele și companiile să schimbe direcția în mod
fundamental”. Serios? Marea Resetare este proiectul acelorași
familii plutocrate, hiper-bogate, responsabile de defectele
modelului economic mondial actual.
În fapt, impunerea „resetării”, „elitele” au gândit-o organizând
și finanțând activiști pe modelul Ocupy, MeToo, BlackLiver
Matter, Greta Thunberg, pentru a demonstra că nu ei, ci
populația ar cere aceste măsuri.
Care umanitate?
În spatele retoricii se află însă o agendă de eugenie și
depopulare fără precedent, altminteri idee avansată și de Bill
Gates. Nu este umană, de fapt, Schwab o și numește
„transumană”. Iar asta presupune renunțarea la barierele morale
și realizarea proiectului în numele „binelui” care-i așteaptă pe
supraviețuitori. Exact cum spunea și mentorul lui Klaus
Schwab, Henry Kissinger, astăzi membru al „cabalei”.
Așadar, existența umană viitoare presupune înlocuirea
libertăților cu „utilitatea” fiecărui individ. Este o „alegere
etică”, după cum spune Schwab. Se bazează pe „binele
general”.
În 2016, Schwab, a scris o altă carte intitulată Shaping the
Future of the Fourth Industrial Revolution. Aici, descrie
schimbările tehnologice care apar odată cu cea de-a patra
Revoluție industrială, a telefoanelor inteligente, 5G, Internetul
obiectelor și inteligența artificială, care interconectează totul
pentru a lua apoi și cele mai banale decizii în locul oamenilor.
Datele sunt centralizate în corporații private, cum ar fi Google
sau Facebook, care permit guvernelor să „pătrundă în spațiul
privat al minții noastre, citindu-ne gândurile și influențându-ne
comportamentul”. Mai aflăm că „tehnologiile nu ne vor opri să
rămânem parte a lumii fizice, dar vor deveni parte a noastră,
implantabile în corpul și creierul nostru”.
Schwab adaugă: „La ce va duce a patra revoluție industrială
este o fuziune a identității noastre fizice, digitale și biologice”.
Aceste „dispozitive implantabile vor ajuta, de asemenea, la
comunicarea gândurilor exprimate în mod normal verbal,
printr-un smartphone „încorporat” și a gândurilor sau stărilor
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de spirit potențial neexprimate prin citirea undelor creierului și
a altor semnale”. De guverne. De corporații.
Care alimente?
După agroindustrie, un proiect din anii 1950 al Fundației
Rockefeller, aceleași cercuri pledează acum pentru o
agricultură „durabilă”, adică trecerea la alimente false, editate
genetic, carne sintetică fabricată în laborator, viermi, gândaci și
buruieni ca noi surse de hrană. Recent, acestea au devenit
priorități și pentru Comisia Europeană, fiind incluse în protoplanul de guvernare elaborat de Ursula von de Leyen și ai ei.
WEF a colaborat cu EAT Forum (frumos joc de cuvinte!), care
se descrie ca un „Davos pentru alimente” și care intenționează
să stabilească „agenda politică a nutriției”. EAT a fost creat în
2016 cu sprijinul UK Wellcome Trust (înființat cu fonduri de la
GlaxoSmithKline) și al Institutului german Potsdam pentru
cercetarea impactului climatic. EAT lucrează, printre altele, cu
Impossible Foods și alte companii de biotehnologie. Impossible
Foods a fost inițial cofinanțat de Google, Jeff Bezos și Bill
Gates. Rezultatele recente de laborator au arătat că imitația de
carne a companiei conținea niveluri toxice de glifosat de 11 ori
mai mari decât cel admise.
În 2017, EAT a lansat FReSH (Reforma alimentară pentru
durabilitate și sănătate), cu sprijinul Bayer AG, unul dintre cei
mai toxici producători de pesticide și OMG-uri din lume, care
deține acum Monsanto, și conlucrează cu Syngenta, Cargill,
Unilever, DuPont și chiar Google. Acesta este viitorul
alimentar planificat în cadrul Marii Resetări.
„Dieta” aceasta are ca scop reducerea consumului de carne și
lactate al populației cu până la 90%. Trecerea la noua
alimentație se va face forțat, prin „intervenții politice dure care
includ legi, măsuri fiscale, subvenții și sancțiuni, reconfigurare
comercială și alte măsuri economice și structurale”.
Frans Timmermans, susține că legislația este extrem de
importantă pentru a obliga omenirea să se conformeze. Ca
atare, Comisia Europeană l-a însărcinat să elaboreze un întreg
pachet legislativ care va deveni obligatoriu în UE, în deplin
acord și cu Pactul Ecologic și cu proiectul „From farm to fork”.
Introducerea AI, a roboților și a altor tehnologii digitale va
distruge milioane de locuri de muncă din agricultură și
industria alimentară, dar și din domeniile conexe de pe
orizontală.
Dar proiectul este susținut de cele mai influente corporații și
miliardarii lumii ce stau în consiliul de administrație al WEF,
împreună cu șeful ONU și FMI, cu directorii executivi ai celor
mai mari giganți financiari din lume, inclusiv Blackrock,
BlackStone, Christine Lagarde de la Banca Centrală
Europeană, David Rubenstein din grupul Carlyle.

Concluzia?
Ultimii ani, demonstrațiile „vestelor galbene”, alegerile din
Westfalia, alegerile din România, alegerile din SUA etc.
demonstrează fără echivoc faptul că nu mai există o soluție
politică. Lideri sau partide care să poată face ceva.
Nesupunerea înseamnă consecințe grave. Întrebarea este câți
dintre noi ar fi dispuși să pierdă totul pentru libertățile, valorile
și principiile în care (mai) credem?
Marea Resetare de la Davos – va trece lumea într-o nouă
paradigmă?
Marea Resetare de la Davos (The Great Reset) este
denumirea dată “oportunităţii” de a se schimba chipul lumii, de
a se crea o “nouă realitate”, o “nouă normalitate”, la nivel
mondial, după marea criză generată de pandemia de Covid-19,
aspecte definite în cadrul conferinţei anuale a Forumului
Economic Mondial de la Davos (o mică staţiune de schi din
Elveţia), desfăşurată anul acesta online, timp de mai multe zile
(25 -29 ianuarie 2021) cu peste 1200 de participanţi, din 60 de
ţări.
Conceptul de “Marea Resetare” a fost formulat şi lansat de
către fondatorul Forumului, economistul german Klaus
Schwab, care a publicat, în 2020, şi o carte cu acest titlu
(“Covid-19: The Great Reset”), care a stârnit controverse
aprinse în legătură cu practicile şi reformele care ar urma să fie
puse în aplicare pentru a se crea o nouă situaţie economică, de
mediu şi socială post-pandemie.
Unii consideră “Marea Resetare” o “utopie”, alţii o
interpretează ca pe un “complot global” al unor lideri
mondiali, alţii o califică drept o tentativă de instaurare a unui
“comunism cu faţă umană”, cei care nu se îndoiesc de bunele
intenţii ale demersului de la Davos cred că membrii Forumului
Economic Mondial sunt preocupaţi, cu adevărat, de construirea
unei societăţi a viitorului mai coerente, mai bune, mai
generoase, centrată pe binele omului, ca individ, şi al fiecărei
ţări în parte. Şi, peste toate acestea, se caută răspunsul şi la
întrebarea dacă este nevoie, în viitorul apropiat, de o nouă
formă de globalizare.
Ce este Forumul Economic Mondial?
Forumul Economic Mondial (World Economic Forum –
WEF) este o fundaţie non-profit, care, spun reprezentanţii ei,
“nu apară niciun interes politic, partizan sau naţional”, cu
sediul la Geneva şi care îşi ţine adunările anuale la Davos, o
mică staţiune montană din Elveţia. Bazele acestei organizaţii au
fost puse în 1971, de către Klaus M. Schwab, economist şi
inginer german. Astăzi în vârstă de 82 de ani, Klaus Schwab a
fost neîntrerupt, o jumătate de secol, directorul acestei
organizaţii (numită iniţial “European Management Forum” şi
devenită, din 1987, Forumul Economic Mondial).
La ora actuală, World Economic Forum reuneşte mari
lideri politici ai lumii, şefi de state şi guverne, miniştri,
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ambasadori, şefi de companii, înalţi funcţionari din
organizaţii internaţionale, miliardari, finanţişti, economişti
de top, reprezentanţi ai lumii academice, ecologişti, oameni
de cultură – o reuniune exclusivistă, lăudată de unii,
contestată de alţii. Un cunoscut profesor de ştiinţe politice
american, Samuel Huntington, vorbea, în urmă cu câţiva ani,
despre “omul de la Davos”, făcând referire la participanţii la
WEF, ca despre o nouă “specie”, o “elită” ai cărei membri se
proiectează “într-o dimensiune pur globală”.
Finanţarea Forumului este asigurată de circa 1000 de companii
multinaţionale, cu cifre de afaceri (fiecare) de peste 3,7
miliarde euro, cele mai performante în sectorul lor de activitate.
Începând cu 2007, a fost înfiinţată şi “Întâlnirea anuală a
noilor campioni”, pentru companiile în creştere rapidă, precum
şi “Liderul Global de Maine”, o comunitate cu peste 750 de
lideri din întreaga lume, cu vârsta sub 40 de ani, dintr-o mare
varietate de sectoare de activitate, toţi implicaţi în iniţiativa
“Lumea în 2030”, pentru a stabili un plan de acţiune pentru
următorii 10 ani, la nivel global.
“Covid-19: The Great Reset”/ Marea Resetare, cartea lui
Klaus Schwab

Klaus Schwab, Covid 19, The Great Reset
Deviza reuniunii de la Davos, din ianuarie 2021, s-a
cristalizat pe baza cărţii publicate în iunie, anul trecut, de
Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial.
Scopul cărţii este, spune autorul, să ajute la înţelegerea realităţii
pe care o trăim şi, mai ales, să inţelegem ce ne aşteaptă, la nivel
macro, dar şi la nivel individual.
Criza mondială declanşată de pandemia de Covid-19, spune
autorul, nu are echivalent în istoria modernă şi multe
lucruri se vor schimba definitiv. Vor avea loc pertubări
economice majore, instabilitatea politică, geopolitică,
economică, socială vor fi cuvintele de ordine. Milioane de
întreprinderi şi companii, la nivel mondial, vor dispărea, cele
care rămân se vor confrunta cu un viitor incert. Puţine vor
prospera. Viaţa, aşa cum o ştiam, se va schinba esenţial. Se va
vorbi de viaţa înainte şi după pandemie.
Pe de altă parte, subliniază Klaus Schwab, crizele profunde
pot ascunde un potenţial de transformare şi este necesar să
se facă planuri pentru viitor. “Marea Resetare” imaginează
lumea de după pandemie, care va fi condiţionată de revizuirea
conceptului de “mondializare”, de accelerarea automatizării, de
o recuparare a naţionalismului, de consecinţele emigraţiei, de
telemuncă, de diverse politici monetare şi financiare, de
regândirea ideii de guvernare, “o bună guvernare făcând
diferenţa dintre viaţă şi moarte”.
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Marea Resetare si riscul distopiei – de la scenariu SF
la realitate
În condiţiile în care tehnologia informaţiilor şi a
comunicării a invadat toate aspectele vieţii noastre, mai
subliniază Schwab, există riscul enorm ca orice gest şi
comportament să ne fie supravegheat şi anticipat. Lumea se
poate transforma uşor într-o distopie, ca cea imaginată, de
exemplu, de Aldous Huxley, in cartea sa, “Minunata lume
nouă”, publicat în urmă cu aproape un secol şi în care, sub
aparenţa democraţiei, oamenii trăiesc, de fapt, o cumplită
dezumanizare şi un fel de “final de istorie”, în care totul este
controlat, inclusiv sentimentele, şi în care nimeni nu îşi va mai
dori ceva, nu se va mai revolta, pentru că orice dorinţă va fi
anihilată de cu o simplă pastilă – “soma”.
Tehnologia de supraveghere se dezvoltă cu o viteză
ameţitoare
Klaus Schwab îl citează în cartea sa şi pe Yuval Noah Harari,
istoric israelian, autorul celebrelor cărţi “Homo deus – Scurtă
istorie a viitorului” (2015) şi “Sapiens – Scurtă istorie a
umanităţii”, care, într-un interviu recent, atrăgea atenţia asupra
felului în care nişte alegeri/ decizii rapide, dictate de criză, pot
influenţa major şi iremediabil viitorul nostru, al fiecăruia:
“Tehnologia de supraveghere se dezvoltă cu o viteză
ameţitoare, ceea ce acum zece ani părea scenariu SF acum
face parte din decor. Iată o temă de reflecţie: imaginaţi-vă un
guvern ipotetic, care ar cere ca fiecare cetăţean să poarte o
brăţară biometrică, înregistrând temperatura corporală, ritmul
cardiac etc., 24 de ore din 24, iar datele să fie stocate şi
analizate prin nişte algoritmi.
Aceşti algoritmi vor şti dacă cineva este bolnav, înainte ca
persoana respectivă să ştie acest lucru despre sine, aşa cum se
va şti exact în ce loc şi cand se află acea persoană. Poate o
epidemie chiar ar putea fi stopată rapid printr-o astfel de
metodă. Pare minunat, nu? Incovenientul este că o asemenea
situaţie ar putea legitima un nou sistem de supraveghere
terifiant”. De asemenea, spune Harari, “dacă, prin
supraveghere, s-ar constata că o anume persoană se uită la un
anume post de televiziune, acest detaliu ar oferi indicii despre
opiniile sale politice sau chiar despre personalitatea sa, despre
emoţii, bucurie, furie, tristeţe etc.”.
Marea Resetare – un proiect ambiguu?

Klaus Schwab
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Marea Resetare, potrivit reprezentanţilor WEF, care cred că
ne aflăm la o “răscruce istorică”, altfel spus când inechităţile
şi schimbările climatice ameninţă fundamentele societăţii, ar
putea scoate lumea din criza pe care o traversează în prezent,
spun aceştia. În timp ce unii văd în acest proiect o viitoare
guvernare mondială şi chiar o vastă operaţiune de “marketing
verde” (o lumea a viitorului mai curată, mai puţin poluată, mai
echitabilă), alţii o văd ca pe o oportunitate de a propulsa a patra
revoluţie industrială şi de a reconstrui capitalismul din temelii.
“Fericirea globală, justiţia socială – spun membrii WEF – sunt
la îndemâna noastră“, cu condiţia ca tot mai multe dintre
activităţile umane să fie robotizate şi automatizate, combinate
cu proiecte majore “verzi” şi noi reglementări. Însuşi
fondatorul Forumului, Klaus Schwab, a afirmat cu
hotărâre nevoia instituirii unui impozit pe avere, retragerea
subvenţiilor pentru combustibili fosili, a militat pentru noi
reguli care să guverneze proprietatea intelectuală, comerţul
şi concurenţa.
Klaus Schwab mai crede că neoliberalismul, pe care îl
defineşte ca pe “un capitalism nereglementat şi nerestricţionat”,
şi-a atins limitele, acest eşec fiind confirmat de criza Covid-19,
pledând pentru un “capitalism responsabil”, care să abordeze
două provocări majore – decalajul crescând dintre bogaţi şi
săraci şi criza climatică, altfel spus, o redefinire a
capitalismului, care să ţină seama deopotrivă de capitalul
financiar, capitalul social, natural şi uman.
Conferinţa de la Davos despre Marea Resetare a mai pus în
discuţie şi alte aspecte –telemedicina, reaşezarea relaţiilor
dintre sectorul public şi cel privat, distanţarea relaţiilor dintre
SUA şi China, reconfigurarea lanţurilor de aprovizionare,
protejarea turismului (care a înregistrat, în 2020, o pierdere, la
nivel global, de 1,3 trilioane de dolari), a comerţului şi a altor
sectoare care au avut de suferit în timpul pandemiei, revaluarea
comportamentelor individuale etc.
Şi opinia scepticilor…
Cei care nu cred că “Marea Resetare” este posibilă, aşa
cum o previzionează Conferinţa de la Davos, spun că astfel
de promisiuni au mai fost făcute, fără efect în practică,
factorii de decizie ai Forumului opunându-se, în realitate, unor
schimbări de substanţă. De exemplu, deşi susţin necesitatea
impozitării profitului global, cei de la Davos, spune un
economist francez de renume, nu au acceptat nici măcar o
reglementare “modestă”, precum Taxa Tobin (0,1% impozit pe
tranzacţiile financiare).

Mai mult, sunt şi voci care cred că “Marea Resetare de la
Davos” nu este altceva decât un “complot” al “elitei” financiare
şi economice, care ar avea ca scop demolarea democraţiilor,
“dictatura sănătăţii”, noua ordine mondială sau chiar o societate
a “tehnosupravegherii”, obţinerea controlului politic şi
economic global, termeni caracteristici unei retorici
conspiraţioniste.
Alţii, dimpotrivă, consideră că sintagme de felul : “Marea
Resetare”, “Marea Transformare”, “Marea Accelerare”, “Marea
Devoalare”, “Marea Decuplare” etc. care s-au lansat mereu în
vremuri de criză, s-au banalizat, sunt un fel de planuri
abandonate după un timp, fără finalitate.
“O fereastră de oportunitate”…
Este evident că, de-a lungul istoriei, marile crize, indiferent
de natura lor, au stat la originea unor schimbări profunde
în societate şi, cum spun cei mai mulţi, pandemia de Covid-19
reprezintă “o fereastră rară, dar îngustă, de oportunitate, de
reflecţie, de resetare a lumii noastre”.
Rămâne de văzut însă care va fi sensul acestei schimbări, ce
va însemna “Marea Resetare” şi cum se împacă un astfel de
program cu o altă teorie care câştigă teren, cea a “conştiinţei
globale”, care susţine că există un spaţiu de agregare a tuturor
gândurilor, emoţiilor, ideilor generate de umanitate, mai ales în
momentele foarte tensionate, şi care ar avea forţa de a schimba
major o realitate.
Sau cum ar răspunde “Marea Resetare” teoriei
“colapsologiei”, formulată de francezii Pablo Servigne, doctor
în biologie, cercetător, şi Raphael Stevens, specialist în
socioecologie, într-o carte intitulată “Cum se poate prăbuşi
totul?”, care cred că, după două secole, societatea industrială,
aşa cum este gândită şi se arată astăzi, se apropie de sfârşitul ei,
cauza principală fiind conjuncţia diverselor crize – criză de
mediu, economică, energetică, geopolitică, democratică şi, iată,
mai nou, criza sanitară, precum şi faptului că progresul moral
nu a ţinut pasul cu progresul ştiinţific.
Societatea viitorului va exista, cu certitudine, dar probabil că va
arăta cu totul altfel decât o imaginăm la momentul prezent.
Schimbări majore vor fi, dar răspunsurile la întrebări de felul:
“Care va fi noua normalitate?”, “Se va contura o nouă
conştiinţă?”, “Va fi omul acestui secol mai puternic sau mai
vulnerabil?” mai au de aşteptat.

Pentru a schimba cu adevărat sistemul capitalist, subliniază
oponenţii programului de la Davos, pentru a-l face mai
echitabil, ar trebui să se înceapă cu schimbarea distribuţiei
dintre salarii şi profituri, ceea ce ar presupune schimbarea şi
întărirea legislaţiei muncii, creşterea salariului minim etc. Or,
când se va ieşi din pandemie, va exista şomaj în masă, iar o
tranziţie “ecologică” nu se poate face decât cu locuri de muncă
garantate de stat.
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Vaccinul promovat de Bill Gates în Africa
a omorât mai mulți
ți copii decât boala pe
care încearcă s-oo vindece
Oricine apără programul de vaccinare al lui Bill Gates
sau al Organizației Mondiale a Sănătății
ții (OMS) trebuie să
explice acest studiu: Mogensen et al din 2017.
nainte de 2017, nici Ministerul Sănătății
ții din SUA și nici
OMS nu au efectuat niciodată genul de studii pentru
vaccinați
ți / nevaccinați (sau placebo) necesare pentru a
stabili dacă vaccinul
inul DTP (împotriva Difterie, pertussis și
tetanus) produce de fapt rezultate benefice pentru
sănătate. Vaccinul DTP a fost sistat în SUA și în națiunile
occidentale în anii 90, în urma a mii de rapoarte de deces și
leziuni cerebrale.

Î

Însă Bill Gates și surogatii
urogatii săi, GAVI (Alian
(Alianța pentru
Vaccinare) și OMS, au făcut ca DTP să fie o prioritate pentru
sugarii africani. Guvernul danez și Fundația Novo Nordisk au
comandat acest studiu unei echipe formată din cei mai
importanți experți din lume despre vaccinareaa africană. Cele
mai importante două nume, Drs. Soren Mogensen și Peter
Aaby, sunt ambii susținători ai vaccinării. Dar ei au fost șocați
când au examinat ani de date dintr-un așa-numit
numit „experiment
natural” din Guinea Bissau, unde 50% dintre copii mor înai
înainte
de vârsta de cinci ani. În acea națiune
țiune din Africa de Vest,
jumătate dintre copii au fost vaccinați
ți cu vaccinul DTP la trei
luni și cealaltă jumătate la șase luni. Dr. Mogenson și echipa sa
au descoperit că fetele vaccinate cu vaccinul DTP au murit de
10 ori mai mult decât copii nevaccinați. În timp ce copiii
vaccinați
ți au fost protejați de difterie, Tetanus și Pertussis, ei
erau mult mai sensibili la alte boli mortale decât copiii
nevaccinați. Aparent, vaccinul le-aa compromis sistemul
imunitar. Datorită Gates, DTP este cel mai popular vaccin din
lume.

Avocatul Gheorghe Piperea ne arată ce con
conține
vaccinul Astra Zeneca: Celule din Embrioni
Umani, Adenovirus de la Cimpanzeu și
Organisme Modificate Genetic
Avocatul Gheorghe Piperea a publicat pe p
pagina sa de
Facebook o fotografie cu o parte din prospectul vaccinului
AstraZeneca.

C

onform acestui prospect, vaccinul conține
ține Celule din
Embrioni Umani, Adenovirus de la Cimpanzeu și
Organisme Modificate Genetic!!!

Atunci când afli că celulele din embrionii
nii umani sunt folosite
pentru producerea vaccinurilor, începi să te întrebi dacă există
vreo legătură interesată între industria avortului, atât de mult
susținută și finanțată de progresiștii-neomarxi
neomarxiști și industria
vaccinurilor.
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arde de doze de vaccin, oare de câți
câ
Chiar așa, pentru 7 miliarde
embrioni umani are nevoie industria farmaceutică și cum îi
procură?!? Dacă am afla răspunsul,
spunsul, probabil că ne
ne-am
îngrozi!
În orice caz, cât de confortabil vă sim
simțiți știind că ar trebui să
faceți un astfel de vaccin și căă în corpul vostru ar intra celule
din embrioni umani, Adenovirus de cimpanzeu sau organisme
modificate genetic?
Iată ce spune avocatul Gheorghe Piperea, profesor universitar
la Universitatea București,
ști, despre conținutul vaccinului
AstraZeneca, pe pagina sa de Facebook:
„Abominabil. Coșmaresc.
șmaresc. Satanic de
de-a dreptul. Trei
sferturi din umanitate tre’ să își
și inoculeze asta în corp, de
2-3 trei ori pe an, vreo 30 de ani de-acum
acum încolo. P.S. Vedeți
Vede
pe Netflix Brave new world, serial făcut după cartea lui
Aldous Huxley, ca să înțelegeți
țelegeți către ce ne îndreptăm.”
Fără alte comentarii…
ști tot prospectul și să te lămurești singur,
P.S. Dacă vrei să citești
caută pe GOOGLE „Ce conținee vaccinul AstraZeneca” și
intră apoi pe PDF-ul
ul care se găsește
găse
pe site-ul Agenției
Naționale a Medicamentului: https://www.anm.ro/

Românii aruncaţi în vaccinurile genetice
Răzvan SAVALIUC
Mă uit şi mă crucesc la câte unii care se dau rotunzi la
televizor că ei s-ar
ar arunca în primul ac pe care l-ar
l
vedea în
faţă, ca să se vaccineze. Aruncaţi-vă
Aruncaţi
fraţilor! Cine vă
opreşte?!? Chiar e nevoie să vă lăudaţi cu asta?
ă mai agresează şi cei de la Guvern cu clipurile
publicitare contractate la televiziuni, menite să ne
spună zi de zi, din oră în oră, cât de sigur e vaccinul
de la noi şi cum se vor vaccina ei la primul colţ – pentru că ştiu
că totul e contra cost şi niciunul din personajele care dau din
gură acolo
colo cât mai persuasiv cu putinţă habar nu are despre
ceea ce vorbeşte şi o face din interese pecuniare. Guvernul va
băga milioane de euro în presă, anul acesta, ca să vi se spună ce
bine e să vă vaccinaţi.

M

Campania de vaccinare din România e sortită eşec
eşecului! Voi
explica de ce…
Cred în vaccinuri şi m-am
am vaccinat de mic cu toate cele
obligatorii. Şi acum îmi amintesc cum în şcoala generală, în
anii ’80, prin clasa a doua, a treia, parcă… ne crestau pe toţi în
faţa clasei, cu o bucată de lamă pe umăr, ca la X şi 0, ne punea
un praf peste rană şi aşa avea loc câte o vaccinare naţională.
Sau ne făceau câte o injecţie… Deci, să nu aud că aş fi antianti
vaccinist şi tot repertoriul unităţilor militare din presă şi al
prostimii de pe net.
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Dar nu cred nici în ruptul capului în vaccinurile anti-covid-19
cumpărate de România, pe repede înainte, de către idioţii care
ne guvernează. Am şi de ce! Să facem o mică recapitulare:
- prostovanul de preşedinte e primul care mi-a tăiat încrederea
când a anunţat că vaccinul anti-covid e sigur şi nu ştiu câte
doze vor ajunge în România, deşi el, vaccinul, nici nu apăruse
oficial pe undeva; [...]

- mulţi medici refuză să se vaccineze, deşi au recomandat la
viaţa lor poate sute de vaccinuri fiecare. Sunt convins că ştiu ei
de ce. Dar nu au curaj să spună ceea ce ştiu pentru că una din
primele măsuri de la începerea nebuniei covid-19 dispusă de
Guvernul Iohannis-PNL a fost introducerea secretului
profesional în spitale, cu interzicere expresă pentru medici şi
asistente de a spune ceva din interior, sub ameninţarea
dosarelor penale;

- nicio autoritate românească, abilitată prin lege, nu a verificat
vaccinul, pentru a face vreun test dacă acesta este nociv sau nu
pentru populaţie. Asta este o adevărată crimă împotriva
românilor. A doua mare crimă din pandemie, împiedicarea
medicilor legişti de a face autopsii celor care mor de covid sau
aşa cum se scrie fals în acte, ca să facă unii adevărate afaceri pe
decesele de covid. Să mă fac înţeles: dacă eu aş decide să
comercializez mâine pe piaţă vreun medicament şi nu aş avea
aprobare de punere pe piaţă de la Agenţia Naţională a
Medicamentului şi restul avizelor necesare (omologare, testare)
aş fi arestat. Însă în cazul vaccinului anti-covid, autorităţile
naţionale nu au făcut nicio testare, nicio verificare. Nicio
instituţie nu a afirmat public, oficial, că garantează siguranţa
vaccinării. Legea a fost brutal încălcată, deşi sănătatea
constituie o problemă de siguranţă naţională;

- Elveţia a anunţat că va aştepta 6 luni până va decide
declanşarea unei vaccinări naţionale. Iranul a anunţat că mai
aşteaptă până va primi asigurări că vaccinul este sigur. Sunt
convins că ştiţi mai multe exemple decât acestea… Cert este că
în lume circulă în prezent mai multe tipuri de vaccin,
majoritatea de tip ARN (care modifică genetic trupul uman),
care reprezintă o noutate mondială, fiind evident că ne aflăm în
faţa unui experiment. Au apărut deja primele efecte adverse, de
la paralizii, la decese subite. Dar de aici şi până la a putea
dovedi cineva ceva împotriva vreunei companii din familia Big
Pharma e foarte greu de făcut pentru un muritor de rând;

- incredibil, dar adevărat, anumite firme producătoare de
vaccinuri (alea care cică au găsit soluţia „minune”, soluţia
„superbă” ARN-Mesager, care ce să vezi, te modifica genetic)
au cerut statelor europene şi nu doar lor, imunitate totală pentru
răspunderea penală şi civilă, în caz că cineva moare sau suferă
efecte devastatoare pentru sănătate. Cât de idiot să fii, să crezi
că în astfel de condiţii, dacă ţi se va petrece ceva nasol, va
exista şi careva să răspundă???

Aţi văzut prin vreo țară conducători mai iresponsabili decât cei
de la noi? Care doar execută nişte ordine din afară şi fac ce li se
dictează de acolo? Pe care nu-i interesează dacă ni se poate
petrece ceva rău şi habar nu au ce fac când ne cer să ne
încolonăm la vaccinare? Mai miră pe cineva că mai bine de
jumătate de populaţie nu vrea să se vaccineze?

- ştie vreun român, care dacă, Doamne fereşte, va păţi ceva,
împotriva cui să se îndrepte juridic pentru a fi despăgubit, el
sau urmaşii lui? A spus Guvernul vieţii, în mod oficial, cine
răspunde pentru un vaccin care în anumite cazuri va avea efect
fatal, cine este entitatea care poartă răspunderea juridică? Nu,
pentru că suntem trataţi ca nişte iobagi;
- vaccinurile la noi intră în ţară în cutii de carton (deşi cică se
păstrează la -75 grade) şi sunt plimbate între spitale în cutii de
pizza. Până mai ieri se vaccinau 5 români dintr-un flacon, ca să
se anunţe că metoda a fost greşită şi recomandarea era să fie
vaccinaţi 6 români dintr-un flacon. Ce se va petrece cu
supradozarea în cazul celor câteva zeci de mii de români
vaccinaţi deja?

- şi în ultimul rând l-am văzut pe Ghiorghiță! Domn’ colonel
Ghiorghiță, şeful vaccinării naţionale. De la el mi-a pierit
definitiv pofta de vaccinare! Mai e ceva de adăugat?

Fiecare stat puternic nu acceptă vaccinarea poporului său decât
cu vaccinuri pe care le testează în prealabil şi pentru care au
toate garanţiile necesare. Vi se pare că ai noştri conducători nu
mai dorm de grija noastră, ca nu cumva să avem efecte
dezastruoase post vaccinare? Vi se pare că e vreunul care ştie
ce face? Mie nu!
M-am mai interesat şi eu prin stânga şi prin dreapta despre
vaccinare. Ce am auzit vă spun şi eu… Şi să vedeţi ce am auzit
de la persoane care ştiu câte ceva, dar nu vi le va spune nimeni,
că le e frică de cătuşe şi Big Pharma în ţara asta în care medicii
au fost ameninţaţi prin ordin de ministru cu puşcăria, dacă spun
ceva de prin spitale! În ţara asta de conducători-marionetă, care
îşi expun poporul oricăror pericole doar ca să rămână ei în
funcţie şi nu dispun de nicio verificare a ceea ce ne obligă să ne
băgăm în venă.
Iată o explicație mai mult decât logică: o persoană care a făcut
covid-19 şi s-a vindecat nu este necesar să-şi mai facă vaccin
din cel de tip ARN-mesager. De ce? Pentru că organismul
respectivei persoane nu mai are nevoie să i se introducă în trup
un program, întrucât organismul a găsit calea de vindecare şi
organismul poate fi virusat. Ca într-un calculator în care
instalezi două programe antivirus unul peste celălalt şi acestea
intră în conflict.
Cei care au avut covid-19, iar apoi se vaccinează cu una din
minunile ARN-mesager pot dezvolta în următorii ani o boală
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autoimună (există peste 80 de boli de acest
est tip, de la cancere, la
boli de piele, mai toate fatale). Cum aşa, am întrebat eu?
Simplu: dacă un program introdus în trupul uman este prost
scris şi el generează un sistem imunitar hiperactiv în direcţiile
în care organismul ştia cum să acţioneze, el poate face ca
sistemul imunitar să atace propriul organism. Mai departe nu
dezvolt. Nu sunt medic. E treaba celor de specialitate.
Cei care au avut deja covid-19
19 (unii poate nu ştiu pentru că
majoritatea covârşitoare a celor infectaţi sunt asimptomatici) nu
este necesar să îşi facă niciodată vreun vaccin ARN-mesager,
ARN
pentru a evita dezvoltarea unei boli autoimune. Şi că pentru a
verifica această situaţie este obligatoriu ca cei care vor să să
vaccineze cu un produs de tip ARN-mesager
mesager să-şi
să
facă în
prealabill un test de anticorpi, şi dacă acesta demonstrează că
persoana a avut deja covid-19,
19, este imperios SĂ NU SE
VACCINEZE cu un produs de tip ARNm.

Este semnificativ că în cazul unor afecţiuni tip HIV sau HCV
nu s-au
au găsit vaccinuri niciodată, nici după zzeci de ani de
cercetări asidue. Şi că în cazul unor vaccinuri binecunoscute a
fost nevoie de zeci de ani de cercetări pentru a se găsi remediul,
după cum urmează:
Rotavirus – 25 ani;
Hepatita A – 23 ani;
Hepatita B – 17 ani;
Febra galbenă – 35 ani… ş.a.m.d.
Cum de s-a găsit pentru covid-19
19 vaccin în mai puţin de un an,
fără să se parcurgă testele obligatorii de minim doi ani? Din
fericire există deja vaccinuri care acţionează în stil clasic
(infectarea organismului cu o cantitate infimă pentru
declanşarea unei reacţii imunitare eficiente), care nu sunt de tip
ARNm.
De ce în România s-au
au băgat doar vaccinuri de tip ARNm, care
te modifică genetic? Suntem cumva cobaii cuiva? Ce se
urmăreşte?
[…]
Aşa că, deocamdată, atunci când voi auzi pe cineva că instigă
lumea să se vaccineze obligat-forțat,
țat, singurul răspuns de bine
pe care îl am la îndemână este: Să se vaccineze el cu tot neamul
lui! Eu mai aştept până voi primi garanţii ca vaccinurile sunt
sigure!
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Vaccinarea în masă creează tulpini virale
noi?
În cursa nesăbuită de a efectua un vast experiment
medical de vaccinare asupra întregii populații
popula și a pune în
pericol persoanele vulnerabile, Marea Britanie și Israel au
fost cap de linie.

Pe 8 decembrie, Marea Britanie a fost prima țară occidentală
care a început „imunizarea populației
ției sale”.
sale Două săptămâni
mai târziu, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, Marea
Britanie a înțeles
țeles că avea probleme serioase. SARS
SARS-CoV-2,
virusul care s-aa dorit să dispară din via
viața noastră, a mutat în
altceva. Pe 199 decembrie, premierul Boris Johnson a
recunoscut că oamenii de știință britanici au identificat un nou
mutant covid-19 care este „cu
cu 70% mai transmisibil
transmisibil” decât
strămoșii
șii săi. Marea Britanie a introdus restricții locale mai
stricte, totuși, în ciuda acestora,
ora, alături de vasta campanie de
vaccinare, numărul cazurilor covid--19, al spitalizărilor și
deceselor a crescut în continuare. Ele escaladează exponen
exponențial
zilnic.
Israelul și-aa lansat campania de vaccinare în masă la câteva zile
după Marea Britanie. În următoarele două săptămâni, Israelul a
reușit
șit să vaccineze aproape 20% din populația sa. Israelul este
de departe câștigătorul
știgătorul mondial când vine vorba de concursul
de vaccinare în masă, dar și această țară se confruntă cu mari
probleme. La fel ca Marea Britanie,
tanie, Israelul se confruntă cu un
val uriaș de covid-19.
19. Sistemul său național
na
de sănătate este pe
punctul de a se prăbuși
și și întrebarea inevitabilă este dacă aceste
crize de sănătate similare (dacă nu identice) sunt amândouă
corelate cu vastele campanii pionierat de vaccinare anti covid
covid19.
Cel mai mare canal de știri israelian, News12, scria pe 9
ianuarie că mutația
ția britanică este pe cale să devină tulpina
dominantă covid-19 din Israel. S-ar
ar putea să vă întrebați
întreba cum
tulpina britanică mutantă a reușit săă facă Aliya (referire la
întoarcerea evreilor din diaspora în ţara natală)
natală și să se
stabilească atât de confortabil în statul evreiesc.
Articolul din News 12 poate răspunde la întrebare: „Cazurile
„
din Israel nu cresc în mod uniform: există o încetinire
semnificativă în sectorul arab (israelian), care în trecut era
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principala zonă de îngrijorare. Pe de altă parte, există un focar
major în sectorul ultra-ortodox
ortodox (evreu). În această săptămână,
1,3% din totalul ultra-ortodocşilor au ieșit
șit pozitiv, iar rata dde
creștere
ștere a cazurilor la copii (63%) în această săptămână a fost
aproape dublă față
ță de cea a adulților. În sectorul ultra
ultra-ortodox,
a existat o creștere
ștere de 16 ori a numărului de persoane testate
în decurs de patru săptămâni: aceasta este o dublare în fieca
fiecare
săptămână – de la 100 de persoane testate pe zi (la un milion
de persoane) la 1.600 de persoane testate, și toate acestea întrîntr
o lună. O astfel de rată de creștere
ștere nu este văzută pe tot
parcursul ciumei și se datorează probabil, cel puțin parțial,
mutantului
tului britanic. Se estimează că mutantul britanic este
întâlnit la aproximativ 20% din totalul ultra-ortodocșilor
ultra
testaţi.”
Acest aspect este cazul să dea de gândit. De ce tulpina mutantă
britanică s-ar
ar răspândi atât de mult printre evreii ortodoc
ortodocși? De
ce nu se răspândește
ște la fel de repede în populația arabă?
S-ar putea să dăm peste o informație
ție crucială aici. Arabii
israelieni se pot descurca mai bine pe frontul covid-19,
covid
deoarece mulți
ți dintre ei par să fie reticenți în privința
vaccinului. Titlul principal din The Israeli Marker din 27
decembrie spunea: „Un
Un motiv de îngrijorare: arabii (israelieni)
nu vin să se vaccineze”. Marker a subliniat că cetă
cetățenii evrei
din tot Israelul călătoresc în satele și orașele arabe pentru a
primi vaccinurile care erau destinate
stinate arabilor. Potrivit unui
manager de serviciu al unui centru de vaccinare din Nazaret,
70-80%
80% dintre cei care vin să primească vaccinul erau evrei.
Unii dintre ei parcurg până la 50 km pentru a face aceasta.
nuarie, site
site-ul de știri
Dar povestea nu se termină aici. Pe 3 ianuarie,
israelian Walla a informat că „ultra-ortodoc
ortodocșii conduc
campania de vaccinare a populației”. Walla a confirmat că
„procentul
procentul persoanelor vaccinate împotriva coronavirusului în
societatea ultra-ortodoxă
ortodoxă este mai mare decât restul populației
pop
de toate vârstele”.

Așa
șa cum decurg evenimentele în acest moment, este greu de
negat posibilitatea unei corelații
ții între vaccinarea în masă și o
creștere puternică a cazurilor covid-19
19 atât în Israel, cât și în
Marea Britanie. Este greu de negat faptul că arabii israelieni
care în general evită vaccinul se descurcă mult mai bine decât
ortodocșii
șii evrei care par să creadă și în Pfizer.
Alături
turi de dezvăluirile despre tulpina britanică, am aflat și
despre o tulpină sud-africană
africană care este extrem de periculoasă și
posibil rezistentă la vaccinurile actuale. Este nevoie de foarte
puține
ține cercetări pentru a afla că Africa de Sud, împreună cu
Brazilia și Marea Britanie au fost terenul de testare pentru noi
vaccinuri începând din luna septembrie. Nu mai este un secret
că acest fapt a avut loc aproximativ în acela
același timp în care noii
mutanți
ți au fost descoperiți, cel puțin în Marea Britanie.

De ce în toate spoturile de promovare a
campaniei de vaccinare ni se spune că este
vorba despre un vaccin sigur și eficient?
1. De ce în toate spoturile de promovare a campaniei de
vaccinare ni se spune că este vorba despre un vaccin sigur și
eficient, deși în prospect
rospect se afirmă că pentru a confirma
eficacitatea și siguranța vaccinului Comirmaty, DAPP este
nevoie să depună raportul final al studiului clinic în decembrie
2023?
2. De ce nu se aduce la cunoştința
ța cetățenilor, prin aceleași
spoturi care promovează vaccinarea,
ccinarea, faptul că vaccinul este în
faza de studiu clinic, care se va încheia în 2023?
țământul informat al cetățeanului
3. De ce nu se cere consimțământul
pentru participarea la acest studiu clinic aflat în desfă
desfășurare?
4. De ce vaccinul este calificat ca fiin
fiind „sigur și eficient” din
moment ce pe prospect există triunghiul negru, specific
produselor insuficient testate?
5. De ce este numit „sigur si eficient” în condițiile
condi
în care în
vaccin sunt prezenți
ți doi excipienți care nu au mai fost folosiți
niciodată șii pentru care nu există date de siguranță,
siguran
motiv
pentru care DAPP este necesar sa furnizeze date suplimentare
în lunile ianuarie, aprilie și iulie 2021?

Este dincolo de înțelegerea
țelegerea mea de ce israelienii au decis să
devină cobai în acest experiment nesăbuit neștiințific
științific cu viețile
oamenilor. O opțiune
țiune care nu poate fi respinsă este că Israelul
se îndreaptă din nou spre alegeri și este mai mult decât probabil
ca liderii israelieni să creadă că o campanie de vaccinare în
masă se poate traduce într-un succes electoral.
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6. Prospectul oricărui medicament conține o listă de interacțiuni
medicamentoase. În prospectul vaccinului
vacci
Comirnaty se
menționează clar faptul că nu s-au
au studiat interacțiunile
interac
cu alte
medicamente. De ce vaccinul este recomandat ca sigur inclusiv
bolnavilor cronici, care au o medicație
medica
permanentă, în
condițiile
țiile în care nu se ştie nimic despre posibilele interacțiuni
cu acele medicamente?
7. La teste au fost admiși
și numai voluntari sănătoși. Deci,
nimeni nu ştie, de fapt, cum va reacționa
ționa un bolnav dializat, un
bolnav cu afecțiuni
țiuni cardiovasculare, un diabetic etc. De ce
vaccinul este recomandat ca sigur și acestor categorii de
bolnavi, deși
și nu există niciun fel de date?
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8. Etapa a II-aa a campaniei de vaccinare include vaccinarea
persoanelor cu imunodepresii severe, ceea ce este în
contradicție
ție cu datele de siguranță ale vaccinului. Argumentul
că pacienții cu o astfel de patologie sunt mai susceptibili de a
dezvolta boli infecţioase nu se susține.
ține. Vulnerabilitatea acestor
pacienţi era cunoscută și cu decenii în urmă când vaccinarea
celor cu imunodeficiențe
țe a fost restricționată. Argumentele
științifice în baza cărora s-a stabilit restricționarea
ționarea nu și
și-au
pierdut valabilitatea. De ce nu se ține cont de aceste aspecte?

publicitare afirmă că vaccinul produce puține
pu
efecte secundare.
Credem că aceasta este reclamă înșelătoare.
șelătoare. Cum comentați?

9. De ce ni se spune că vaccinarea este singura cale de ieșire
ie
din pandemie când în prospect scrie clar că „„nu se cunoaște
impactul vaccinării asupra răspândirii virusului SARS
SARS- COV-2
în comunitate”?

18. De ce nu este informată populația
ția că nu s-au
s
făcut studii de
genotoxicitate (capacitatea de a genera mutații
muta genetice) și nici
de carcinogenitate (capacitatea de a induce cancer), deși
de lipsa
acestor studii este menționată
ționată la pag. 9 a prospectului și în
ciuda faptului că acest vaccin introduce în trupul uman
um un
fragment modificat de ARN străin, aspect susceptibil a avea
consecințele menționate?

10. De ce se insistă cu vaccinarea în colectivități
colectivită când EMA
(Agenţia Europeană pentru Medicamente) spune clar că nu se
știe dacă vaccinarea va întrerupe circulația virusului în
colectivitate, deci nu se știe dacă persoanele vaccinate vor purta
și vor transmite virusul în colectivitate?

17. Japonia consideră că este inacceptabil să se administreze
cetățenilor săi un produs insuficient testat și a cerut companiei
Pfizer date suplimentare. De ce guvernul României nu a cerut
niciun fel de garanții pentru a-și
și proteja cetățenii, dar a acordat,
în schimb, imunitate firmei producătoare?

Acţiunile criminale de intoxicare a
populaţiei prin intermediul chemtrailschemtrails
urilor s-au
au intensificat în ultima perioadă
Dezvăluirile incendiare care s-au
s
făcut în ultima
vreme despre chemtrails (aşa-zisele
zisele „dâre ale morţii” pe
care le lasă în urma lor unele avioane) nu au reuşit să
oprească acţiunile criminale ale celor care se folosesc de
orice mijloace, oricât de abjecte, pentru a reduce populaţia
globului la 1 miliard de oameni.

ției faptul că vaccinul a primit
11. De ce nu se explică populației
doar o autorizare condiționată
ționată de punere pe piață, care este
provizorie, ceea ce înseamnă că lipsesc date de siguran
siguranță care
vor fi disponibile abia la sfârşitul anului 2023, când se va
încheia studiul clinic?
12. De ce se recomandă și vaccinarea persoanelor care au trecut
prin boala covid din moment ce nu se cunoa
cunoaște interferența
anticorpilor dobândiți natural, prin boală, cu vaccinarea?
au făcut până acum în România
13. Ce studii de prevalență s-au
pentru a se stabili (în rândul personalului medical și în
populația
ția generală) procentul celor care au dobândit imunitate
naturală trecând prin boală? Care sunt rezultatele acestor
studii?
14. Ce conduită de vaccinare se va aborda față
ță de personalul
medical şi populația
ția generală care au deja imunitate față de
covid-19?
15. Cum explicați
ți explozia de cazuri în Israel, cea mai
vaccinată țară anti-covid, după ce 2 milioane de cetă
cetățeni au
primit vaccinul?
16. Conform raportului oficial al CDC, până la data de 19
februarie 2021 au fost raportate 15.785 cazuri de reac
reacții
adverse, printre care șocuri anafilactice, paralizii faciale, alte
afectări neurologice, accidente vasculare şi decese. Spoturile

161

P

entru aceasta, printre alte metode criminale de intoxicare,
otrăvire şi îmbolnăvire a oamenilor, sunt răspândite pe
cale artificială, de exemplu prin pulverizare din avioane,
substanţe toxice, virusuri şi germeni patogeni.
Fenomenul
nul nu este singular, ba din contră. Nici în România nu
suntem feriţi de aceste acţiuni criminale. În ţara noastră se pot
observa deseori aceste dâre chimice deasupra mai multor oraşe.
De exemplu, în luna martie 2016, în mai multe oraşe din sudul
ţării a căzut
ăzut din cer o pulbere cărămizie ce conţinea fier, cupru,
plumb şi alte metale grele. Acest praf a putut fi observat în
săptămânile care au urmat şi în Bucureşti, în judeţul Constanţa,
în Bărăgan.
Specialiştii Agenţiei de Protecţia Mediului spun că în mod
normal, în aer nu ar trebui să existe nicio urmă de astfel de
metale şi că inhalarea lor este deosebit de periculoasă.
În Dobrogea, de exemplu, ploaia de pulbere conţinea crom,
plumb, nichel, arseniu şi cadmiu, metale care se găsesc în mod
normal în sol şi nicidecum în aer. De asemenea s-a
s eliminat
ipoteza că aceste prafuri au fost aduse de la mare depărtare de
curenţii de aer, deoarece în acea perioadă meteorologii nu au
constatat nicio mişcare a curenţilor de aer care să fi venit din
nordul Africii, aşa cum
um au presupus cei de la Mediu. Această
ipoteză nu a fost decât „praf în ochi” (de data aceasta, la
propriu) pentru naivii care se lasă prostiţi de declaraţiile
sforăitoare ale autorităţilor.
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Multe persoane au observat aceste prafuri chimice ce cad din
cer sub formă de ploaie sau se depun pur şi simplu pe lucrurile
aflate la sol. Unii spun că după ploaie, frunzele au fost
acoperite de negreală şi de atunci tufele de flori nu mai
înfloresc. Alţii spun că legumele se ofilesc şi florile arborilor
fructiferi se scutură înainte de vreme, în urma unor astfel de
ploi otrăvite. La fel se petrece cu viţa de vie, care pare arsă.

perspectivă a vieţii. De aici începe cruciada mea: oameni
treziţi-vă, deschideţi-vă ochii, acţionaţi, înainte să fie prea
târziu!”
Astea sunt o parte din echipamentele sofisticate

Fostul primar Peter Vereecke din Evergem, Belgia a făcut
unele afirmaţii legate de ceea ce el numeşte „o industrie a
morţii – Chemtrails” , într-un interviu luat de Willy De Buck în
ziarul De Gentenaar, 26 iulie 2009. Aici citiţi varianta online:
http://chellow.blogspot.com/2009/07/former-mayor-crusade-against-white.html

Redăm fragmente din acest interviu:„…Chemtrails sunt nori de
chimicale şi germeni cauzatori de boli care intenţionat sunt
împrăştiaţi peste noi pentru a ne îmbolnăvi şi a ne manipula
comportamentul.”

„Opinia mea este următoarea: toate procesele globale implică
bani, putere şi control. Creierele din spatele Chemtrails se află
la vârful industriilor farmaceutice şi chimice. Acum 100 de ani
de exemplu, 1% din oameni aveau cancer. Astăzi a ajuns să
aibă cancer unul din trei oameni. Acest fapt este foarte
convenabil pentru unii. Industria curativă a cancerului este o
afacere de miliarde de dolari. La fel ca şi tratamentul atâtor boli
„spreiate din avioane” în ultimii 10-15 ani. Alzheimer,
Parkinson, autism, ADHD, astm, diabet, alergii… niciodată nu
am fost atât de bolnavi ca şi acum. Psihicul nostru, sănătatea
emoţională şi intelectuală sunt sistematic subminate. Cum
explicaţi asta?”
„Priviţi. Cu certitudine ei joacă un rol în asta pentru că
avioanele care împrăştie substanţe sunt folosite mult mai
intensiv în ultimii câţiva ani. Puteţi observa fenomenul în ţara
noastră (Belgia) cel puţin 10 zile pe lună. De ce nu vedeţi
aceste Chemtrails deasupra Saharei sau Amazonului?
Pulverizarea chimicalelor asupra acestor zone menţionate ar fi
o acţiune lipsită de sens atâta timp cât acolo nu trăiesc oameni.
Întregul nostru mediu este infestat chimic: mâncarea, sistemul
de sănătate, totul este bazat pe chimie.
Nimeni nu face nimic…
Pentru că procesul nostru de gândire este condiţionat. Priviţi
ochii oamenilor de pe stradă, sunt sedaţi şi se plimbă ca nişte
zombi. Priviri plictisite lipsite de „bucurie de viaţă” şi fără o
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Continui să susțin faptul că acesta este un genocid asupra
țărilor membre NATO (deasupra Rusiei sau Chinei nu o să
vedeți
așa
ceva),
o
cârdășie
a
facțiunii
Bush/Rockefeller/Clinton, premeditată pentru reducerea
numărului populației și îmbolnăvirea în masă, pentru creșterea
cererii de medicamente de sinteză, vaccinuri, etc. și de aici
implicit creșterea profitului corporațiilor farmaceutice. Până la
urmă toți aceștia, ingineri, tehnicieni, piloți, trebuie aduși în
fața justiției și condamnați pentru crime împotriva umanității.

Insistența tehnocratică pentru
înțeparea europenilor cu serurile care
conțin manipulatori genetici
Av. Gheorghe PIPEREA
Presiunile politice halucinante pentru segregarea și
marginalizarea prin certificatul de vaccinare a celor care
nu vor sau nu pot să își inoculeze minunatul ser, dar mai
ales propaganda deșănțată pentru controlul permanent
(care nu are nicio legătură cu necesara farmacovigilență) al
celor care se vor transforma în fachiri ai seringilor, urmând
a se ciurui la fiecare mutație sau tulpină nouă a mereu
„noului coronavirus”, toate acestea mi-au readus în
memorie un roman distopic al scriitoarei americane
Veronica Roth, după care s-a făcut și un blockbuster
hollywoodian - seria Divergent (ediția în limba română a
cărții a fost publicată de editura Corint, în 2014).

S

ubiectul cărții/filmului este controlul psihologic,
chimico-farmaceutic și genetic al populației rămășițelor
orașului Chicago, populație compusă din supraviețuitori
ai unui război apocaliptic.
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Controlul se realizează, în mare, pe trei căi – separarea
populației pe „facțiuni”, înțeparea obligatorie și frecventă cu
nenumărate și necunoscute seruri și plasarea de camere video
sau de receptori ubicui, insesizabili ochiului liber.

Care este ingredientul magic al acestei opere alchimice de
aplatizare în vederea re-modelării? Injecția cu tot felul de
seruri, preparată de Erudiți, instrumentul acestui determinism
medical totalitar.

Este vorba despre un experiment social și psihologic, o
simulație, un joc malefic creat de scenariști „bine intenționați”,
care vor să țină populația la adăpost de tentația unui nou război
și de pericolul supra-populării. Violențele și crimele sunt în
mod insidios încurajate sau chiar generate de creatorii de joc, în
așa fel încât experimentul social să fie cât mai natural și
credibil.

În afară de cele 5 facțiuni, există divergenții, o categorie
hibridă și aparent rară de populație, care are capacitatea de a
întruni mai multe atribute ale facțiunilor (de fapt, capacitatea de
a întruni toate aceste atribute, așa cum are un om normal).
Interzis și combătut, divergentul este suspectul sau dușmanul
de serviciu, inamicul oficial peste tot hingherit, dar este un
element esential al simulației, o modalitate de control tipică
oricărei societați umane. Când există dușmanul, apar și
salvatorii și legile care trebuie să combată riscurile existenței
dușmanului și să le faciliteze munca salvatorilor, munca de
anihilare a dușmanului. Când dușmanul curent este neutralizat,
un alt dușman este inventat, iar jocul se reia de la capăt.

Consola de joc și scenariul, precum și lucrătorii de la butoane,
aparțin unei agenții a guvernului SUA, denumită … Biroul
pentru Bunăstarea Genetică.
Societatea este împărțită în 5 „facțiuni” sociale:
Abnegation – altruism, docilitate, austeritate, supuțenie
„naturală” față de sistem;

Există și marginalizații, exclușii, oamenii fără facțiune și fără
adăpost, pedepsiți sau ejectați de sistem pentru încălcarea
regulilor facțiunilor.

Dauntless – neînfricare, curaj; membri acestei facțiuni sunt
puternici, atletici, imprevizibili și violenți, dar dedicați
sistemului, în calitate de soldați disciplinați și instruiți

Controlul tuturor se derulează din afara zidurilor distopicului
oraș Chicago, de către funcționarii Biroului pentru Bunăstarea
Genetică...

Erudite – inteligența, egoismul; cei din această facțiune sunt
oameni în halate albe, medici, chimiști și farmaciști, tehnocrați
foarte aroganți și dedicați scopului - niciodată clar, niciodată
cunoscut - sistemului; mascându-și preocuparea pentru semeni,
Erudiții declanșează un război de anihilare a celorlalte
„facțiuni”
Amity – cei pașnici, nonviolenți, prietenoși, dar conformiști,
incapabili să sfideze cu sistemul
Candor – cei candizi și sinceri, incapabili de minciună, egoism
și agende ascunse.
Facțiunile sunt “soluția” pentru ca oamenii să nu mai facă
războaie și să nu se mai reproducă în mod haotic. Oamenii nu
numai că sunt separați de familie încă de la 16 ani, dar sunt
tratați (și sfârșesc prin a se comporta) ca niște copii incapabili
să își stăpânească pornirile incontrolabile*. Este o infantilizare
în masa, o operă alchimică de re-modelare a omului, de
deposedare de absolut orice însușiri și atribute, altele decât cele
alocate odată cu „alegerea” facțiunii.
Toată lumea se naște membru al unei facțiuni, dar la vârsta de
16 ani trebuie să treacă printr-un ritual al „alegerii” facțiunii –
de fapt, un experiment social și psihologic în timpul căruia
subconștientul fiecărui subiect supus ritualului este manipulat
prin inocularea unui ser. În cadrul ritualului „alegerii” facțiunii,
candidatul este obligat să plinjeze în realitatea simulată a
subconștientului său, unde trebuie și să își înfrunte nu numai
fricile reale, ci și coșmarurile simulate. Triajul pentru alicarea
pe cele 5 facțiuni oficiale se efectuează pe baza acestei
simulații.
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Serul memoriei poate îi poate reda omului adevărata sa natură,
dar este cel mai bine păstrat secret al acesui Birou. Atât de bine
încât nici măcar guvernul nu are acces la el. Exact cum se
întâmplă cu europarlamentarii și membrii de rând ai Comisiei
Europene, care nu au acces la contractele UE cu
Pfizer/Biontech, Moderna și AstraZeneca, privind vaccinurile
contra molimei curente.
Notă privitoare la realitatea faptică, palpabilă: toată lumea
trebuie să se supună regulilor absurde și saptămânal
schimbătoare ale pandemiei; toată lumea trebuie să poarte
măști, pentru aplatizare și pentru pierderea identității în
mulțimea turmei; toată lumea trebuie să păstreze distanța
socială și să cultive antropofobia (frica de ceilalți oameni),
izolându-se în case, chiar dacă înstrăinarea și privarea
senzorială face cel mai mare rău copiilor, afectându-le psihicul
și inteligența emoțională pe decade de acum încolo, sau pe
toată viața; toată lumea trebuie să se vaccineze; cine nu se
vaccinează, este marginalizat și exclus social - certificatul de
vaccinare** și ratingul de cetățean (creditul social de tip
chinezesc) nu înseamnă altceva decât segregare pe criterii
sanitare și împărțirea oamenilor pe “facțiuni”, pentru a-i
controla, supraveghea și remodela.
Cum vi se mai pare acum experimentul social al pandemiei și al
vaccinurilor pe manipulare genetică?
PS. Nu înțeleg cum de a ajuns acastă lume, care are la
dispoziție, la un click distanță, cea mai mare cantitate de
informație din istorie, de unde ar putea să înveșe cum să nu
repete nenorocirile trecutului, cum am putut noi toți, zic, să ne
lăsăm conduși în prăpastie de acești copii întărziași, ticniți și
zevzeci care, cu bagheta lor magică și continentele de bani pe
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care le-am
am pus la picioarele lor, fac să devină realitate aproape
toate distopiile și poveștile cu super-eroi
eroi din benzile desenate
de pe la festivaluril comic-con
con unde mergeau pentru a scăpa de
inhibițiile și frustrările de licean tocilar, cu coșuri și
nepopular?
*Să facem o comparație
ție cu concepția religioasă asupra naturii umane și a
sensului omului în lume - oamenii maturi, liberi sufletește
ște chit că sunt în lanțuri
fizice sau juridice, sunt considerați apți
ți să acceadă în Împărăția Cerurilor, prin
străduință,
ță, altruism, onestitate, smerenie; în schimb, societatea infantilizată de
azi este condierată o turmă (exact acesta este termenul utilizat în imunologie și
virusologie) incapabilă să ia decizii singură,, menită a trăi clipa, insensibilă la
trecut și oarbă față de viitor
**certificatul de vaccinare la copii este pentru farmacovigilen
farmacovigilență, și nu pentru
segregare

Rețeaua rusească Telegram – a doua cea
mai descărcată aplicație
ție în SUA
După blocarea luii Donald Trump de către Twitter,
închiderea aplicației
ției Parler și noua politică a WhatsApp
privind confidențialitatea
țialitatea datelor, reţeaua de socializare
Telegram a fost descărcată de peste 500.000 de ori în doar
cinci zile în SUA.

decât Parler, deoarece este puțin
țin probabil ca reţeaua rusească să
fie închisă. Dacă ar fi folosită doar de grupurile de extremă
dreaptă, „ar
ar putea oferi Apple sau Google
Goog un anumit control”,
dar este vorba de o mesagerie pe care oricine o folosește
folose legal,
a mai spus profesorul, potrivit Sputnik France.
France
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, nu a trimis un comentariu
pentru ziarul britanic. El a spus totuşi că, după ce aplica
aplicația
Parler a fost ștearsă de pe Google Play și Apple Store, aceste
companii „reprezintă
reprezintă o problemă mai mar
mare în ceea ce priveşte
libertatea de exprimare decât Twitter”.
”.
Nouă politică WhatsApp
Milioane de utilizatori WhatsApp au luat decizia drastică de a
renunța
ța la aplicație după o actualizare a politicii de
confidențialitate
țialitate care le va cere să
să-și partajeze datele cu
Facebook. Actualizarea, care va intra în vigoare în luna mai,
afectează utilizatorii WhatsApp din toate țările, cu excepţia
celor din afara Europa, unde există legi stricte privind protecția
protec
datelor.
Utilizatorii din aceste zone vor fi obligaţi să dea companiei
Facebook consimțământul
țământul de a le fi accesate datele, inclusiv
numerele de telefon și informații despre modul cum
interacționează
ționează cu alte persoane, pentru a putea continua să
folosească aplicația.
ția. Această măsură se va aplica indiferent
dacă utilizatorul
lizatorul de WhatsApp are sau nu cont pe Facebook.
De curând reţeaua Parler a revenit online, noua sa platformă
sprijinindu-se pe o „tehnologie
tehnologie viabilă şi independentă”.
independentă

T

elegram a devenit a doua cea mai descărcată aplica
aplicație în
Statele Unite, după ce susținătorii
ținătorii lui Donald Trump au
părăsit WhatsApp, care a schimbat modul în care
colectează datele utilizatorilor, relatează ziarul britanic
Telegraph,, citând un studiu realizat de Sensor Tower,
specializat în piața
ța globală a aplicațiilor și economie. Numărul
de descărcări ale aplicației
ției a crescut imediat după ce conturile
de Twitter și Facebook ale lui Donald Trump au fost blocate,
iar rețeaua
țeaua socială Parler, populară printre susținătorii
președintelui, a fost închisă.

Elon Musk a implantat un cip în creierul
unei maimuțe
țe pentru a juca jocuri video
Miliardarul Elon Musk susține
sus
că una dintre
companiile sale a reușit
șit să conecteze un implant la creierul
unei maimuțe,
țe, care acum poate juca jocuri video.

În perioada 6-10
10 ianuarie, Telegram a fost descărcat în Statele
Unite de aproximativ 545.000 de ori, ceea ce înseamnă de
aproape trei ori mai mult decât în săptămâna precedentă.
Înainte de închiderea rețelei
țelei sociale Parler, au circulat
îndemnuri
demnuri de a se trece la reţeaua Telegram. Telegraph a
adăugat că numărul de descărcări a crescut și din cauza noii
politici de confidențialitate a WhatsApp.

„Este o maimuță fericită!”,
”, declară Elon Musk, directorul
executiv al Tesla, SpaceX și a multor alte proiecte futuriste,
inclusiv Neuralink, un start-up
up concentrat în neurotehnologie
pentru dezvoltarea interfețelor
țelor creier
creier-calculator implantabile,
conform bloomberg.com.

Potrivit lui Jen Goldbeck, profesor de cercetare informațională
informa
la Universitatea din Maryland, Telegram
egram ar putea fi un „„loc pe
termen mai lung” pentru susținătorii
ținătorii lui Trump, mai degrabă

„Avem o maimuță
ță cu un implant wireless în craniu care poate
juca jocuri video cu mintea. Nu poți
ți vedea unde este implantul,
iar maimuța
ța este fericită. Avem cele mai bune facilități pentru
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maimuțe din lume. Vrem ca ele să joace mind-Pong
Pong între ele
ele”,
a declarat Musk, conform sursei citate anterior.
Acest joc, mind-Pong, este un joc videoo în care jucătorii
controlează paletele cu puterea minții,
ții, ajutați de niște senzori
atașați pe cap.
Înainte de aceasta, compania Neuralink a prezentat un porc
căruia i-aa fost implantat un cip de mărimea unei monede care
trimitea semnale wireless când programul
ramul detecta activitate
neuronală specifică foamei.
„Există
Există versiuni primitive ale acestui dispozitiv, cu fire înfipte
în cap, dar acesta este ca un ceas Fitbit în craniul tău, cu ni
niște
fire mici conectate la creier”,
”, a mai spus Musk, precizând că
primele imagini cu maimuțele
țele jucând jocuri video vor fi făcute
publice foarte curând.
Conform declarațiilor
țiilor oficiale, tehnologia aceasta ar putea
contribui la găsirea unor leacuri pentru problemele neurologice,
precum boala Alzheimer, demență
ță sau leziuni ale mădu
măduvei
spinării. Elon Musk a spus anul trecut că dispozitivul
implantabil „chiar
chiar ar putea rezolva aceste probleme
probleme”,
menționând
ționând totodată pierderea memoriei, a auzului, depresia
sau insomnia. Câteva dintre ideile conceptuale ale domnului
Musk nu sunt consideratee fezabile, deocamdată, de oamenii de
știință.
„Deci, dacă ar fi să mori, conștiința
știința ta ar putea fi readusă la
viață
ță prin intermediul altui trup uman sau al unui robot. Tu
decizi dacă dorești
ști să fie robot sau persoană și așa mai
departe”, a spus miliardarul american, conform skynews.
skynews

Implant wireless pentru creier, controlat
prin smartphone, creat în Coreea de Sud
Un grup de cercetători din Coreea de Sud a proiectat
un mic implant cerebral care poate fi reîncărcat din
exteriorul trupului.

A

cesta are dimensiunea unui bob de sare, este echipat cu
led-uri
uri şi poate manipula fără fir neuronii ţintă din
creier cu ajutorul luminii.

130 milioane de oameni, biometrizați.
biometriza
Cartea de identitate biometrică, adoptată
de Mexic pentru ‘soluționarea
‘solu
schimbărilor demografice’
Mexicul a adoptat o nouă llege a populației care
vizează crearea unei „cărți
ți de identitate digitale unice”,
astfel încât să permită guvernului să abordeze „schimbările
demografice,
mortalitatea,
fertilitatea
și
migrația
internațională”, scrie Lifesitenews.
oua lege generală privind
d populația,
popula
mobilitatea umană
și interculturalitatea, adoptată de Camera Deputaților
din Mexic, „va
va permite Ministerului de Interne să
creeze o bază de date cu datele personale ale cetă
cetățenilor
mexicani, inclusiv biometrice”,
”, a informat Forbes Mexic.

N

Cédula Única de Identidad Digital (Carte de identitate digitală
unică) urmează să devină „documentul
documentul oficial de identificare
pentru toți mexicanii” și va fi eliberat atât celor care locuiesc în
Mexic cât și mexicanilor din străinătate, potrivit
BiometricUpdate.com.
Cardul va conține „numele,
numele, prenumele, data nașterii,
na
locul
nașterii,
șterii, naționalitatea și datele biometrice ale cetățenilor,
împreună cu un număr unic de înregistrare a popula
populației
(CURP)”.
ții de identitate nu este doar „„garantarea
Scopul declarat al cărții
dreptului la identitate”, ci şi „abordarea
abordarea schimbărilor
demografice”.
Legea generală a populației
ției din Mexic, creată în 1974 și
reformată ultima dată în 2014, prevede executarea „„măsurilor
necesare”” pentru programele de planificare familială prin
„servicii de educație
ție și sănătate publică
publică”, „cu scopul de a
reglementa și stabiliza rațional creșterea populației
populației”. Mexicul
are o populație
ție de circa 130 de milioane de oameni.

Un tribunal din Peru îi acuză pe Bill
Gates, Soros şi Rockefeller că au creat
covid-19

Acest studiu este un pas înainte faţă de dispozitivul neuronal de
implant montat pe cap, dezvoltat în 2019. Pentru noua versiune
actualizată, echipa de cercetători a venit cu un sistem
optoelectronic complet care poate fi implantat în creier
c
şi nu
doar montat pe cap.

Curtea Penală de Apel din Chincha și Pisco, din Peru,
a stabilit într-o
o rezoluţie că boala covid-19
covid
a fost o invenţie
a „elitelor criminale de la nivel mondial”.

Cipul se poate controla de la distanţă şi selectiv cu ajutorul
telefonului.

rintre acestea, potrivit magistraţilor instanţei peruane,
sunt multimilionari precum
recum finanţistul George Soros,
familia Rockefeller şi omul de afaceri Bill Gates,
transmite explica.co.

Oamenii de ştiinţă cred că această tehnologie poate ajuta la
cercetarea creierului şi intervenţia terapeutică pentru tratarea
bolilor din creier şi din alte organe. Însă putem avea încredere
că aplicaţiile ei se vor opri aici?

Pentru a justifica amânarea emiterii unei sentinţe într-o
într speţă,
Curtea Penală de Apel pentru provinciile Chincha şi Pisco a
subliniat că pandemia a avut un caracter imprevizibil, însă nu şi
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pentru cei care au creat-o, „care
care o manipulează şi care
continuă să conducă în cel mai mare secret în propriul mediu
şi în interiorul corporaţiilor mondiale”.
Acesta a fost modul în care tribunalul a motivat lentoarea cu
care a judecat recursul unui inculpat care cerea să i se anuleze o
pedeapsă cu închisoarea,
soarea, dar a cărui solicitare nu a fost
soluţionată din cauza restricţiilor epidemiologice.
„Niciun
Niciun guvern mondial, persoane fizice şi juridice, nici
apărarea inculpatului nu pot susţine că această pandemie are
calitatea de a fi «previzibilă», cu excepţia creatorilor noii
ordini mondiale precum Bill Gates, Soros, Rockefeller etc
etc.”, se
menţionează în rezoluţia tribunalului, difuzată de portalul LP
Derecho.
Afirmând că pandemia de coronavirus a fost „creată
creată de elitele
criminale care domină lumea”, Tribunalul Superior Penal de
Apel din Chincha şi Pisco a fost acuzat că se face ecoul uneia
dintre numeroasele teorii ale conspiraţiei care au apărut anul
trecut pe fundalul crizei coronavirusului.
După ce conţinutul rezoluţiei respectivului tribunal a apărut în
presă,
să, Biroul de Control al Magistraturii (Odecma) din Ica,
provincie situată la circa 400 kilometri sud de capitala Lima, a
deschis o anchetă preliminară asupra magistraţilor care au emis
această rezoluţie, pentru a identifica eventuale iregularităţi
comise de magistraţii Tribunalului Superior de Apel din
Chincha şi Pisco.

Ce ascund laboratoarele biologice
americane din Moldova?
În luna aprilie 2020, diplomaţii americani au
recunoscut deschis că Moldova participă la programele
Ministerului Apărării al SUA privind bio-securitatea
securitatea şi biobio
supravegherea, precum şi existenţa, în spaţiul postsovietic,
inclusiv pe teritoriul Moldovei, a unor laboratoare biologice
în care nu numai că „se fac investigaţii paşnice şi se
elaborează vaccinuri”, dar se mai păstrează
p
şi
microorganisme periculoase, agenţi patogeni ce prezintă
pericol.
i dacă azi existenţa acestor laboratoare nu mai trezeşte
îndoieli, ceea ce se petrece acolo şi scopurile adevărate ale
acelor investigaţii continuă a fi secretizate. Deşi, oficial,
ofici
este vorba despre proiecte ştiinţifice şi de contracarare a
pericolului izbucnirii (inclusiv intenţionate sau neprevăzute)
celor mai contagioase infecţii din lume, se creează impresia că
activitatea acestor laboratoare în Moldova este o taină ferecată
cu şapte lacăte, inclusiv pentru autorităţile naţionale.

Ş

Pe parcursul investigaţiei, corespondentul Noi.md a studiat
peste douăzeci de acte oficiale, care confirmă lipsa de
transparenţă la finanţarea şi realizarea proiectelor privind
biosecuritatea pe teritoriul
itoriul ţărilor din fosta URSS, inclusiv
Moldova. În total, pentru proiectele ştiinţifice de diverse
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direcţii în Moldova au fost alocate cca 4 mln. dolari, însă unde
se duc sumele de bază, nu se știe.
Mulţi experţi se arată îngrijoraţi de faptul că labora
laboratoarele
americane pot avea „menire dublă” şi că sub pretextul luptei cu
bioterorismul,
SUA
experimentează
rezistenţa
microorganismelor la toate tipurile de antibiotice, la diverse
preparate antimicrobiene, în domeniul selecţiei „tulpinilor
„tulpinilorhimere”, ce înving
ng imunitatea umană, precum şi în domeniul
modificării genetice a insectelor, ceea ce permite transformarea
acestora în containere comode pentru transportarea agenţilor
patogeni.
Acces deplin, statut special şi imunitate
Actorul de bază, care reprezintă interesele SUA în domeniul
dat, este Centrul ştiinţifico-tehnologic
tehnologic din Ucraina (НТЦУ –
STCU), prin care în regiune se realizează majoritatea
proiectelor de biosecuritate. Istoria colaborării autorităţilor
moldovenești
ști cu STCU a început în anul 2003, odată
odat cu luarea
deciziei de aderare la Acordul privind fondarea Centrului
ştiinţifico-tehnologic.
tehnologic. Pe atunci, STCU activa de un deceniu pe
teritoriul ţării vecine, avea statut de organizaţie
interguvernamentală şi lucra activ la extinderea activităţii sale
în spaţiul
paţiul postsovietic. În prezent, parte a Acordului este
Azerbaidjanul, Georgia, Moldova, Ucraina, Uzbekistanul,
precum şi SUA şi UE. În total, STCU are cca 180 de companiicompanii
partenere, iar în cadrul diverselor proiecte centrul a repartizat
mai bine de 300 mln. dolari.
Din textul actului de fondare reiese că STCU a fost creat în
1993 în scopul elaborării, finanţării şi controlului proiectelor
tehnico-ştiinţifice
ştiinţifice paşnice în Ucraina, iar în caz că vor fi
interesate – şi în alte state ale fostei URSS. Centrul recrutează
re
colaboratori ştiinţifici şi ingineri în domeniul înarmărilor, mai
ales pe cei care au cunoştinţe şi aptitudini în sfera armelor de
distrugere în masă sau a sistemelor de rachete. Printre scopurile
sale, STCU declară contribuirea, prin intermediul proiectelor
sale, la soluţionarea problemelor tehnice naţionale sau
internaţionale, sprijinirea cercetărilor fundamentale şi aplicate,
dezvoltarea tehnologiilor, integrarea savanţilor din fosta URSS
în comunitatea ştiinţifică internaţională.
STCU colaborează
ază cu guverne şi structuri internaţionale, dar şi
cu societatea civilă şi sectorul privat, la necesitate poate
deschide filiale în diverse teritorii. Lista genurilor de activitate,
enumerate în Acord, nu este exhaustivă. Cu acordul părţilor
implicate, STCU este în drept să-şi
şi extindă competenţele.
În decembrie 2003, parlamentul Moldovei a adoptat Legea nr.
531 Privind aderarea RM la Acordul privind fondarea Centrului
ştiinţifico-tehnologic.
tehnologic. După intrarea legii în vigoare, din 1
ianuarie 2004, Ministerul dee Externe a perfectat şi transmis
depozitarului actele privind aderarea, inclusiv scrisoarea de
însoţire a preşedintelui de atunci al ţării, Vladimir Voronin.
Coordonarea activităţii de executare a prevederilor Acordului a
fost încredinţată Academiei de Ştiinţe
iinţe din Moldova.
Pe parcursul ultimilor 14 ani, personalul străin al centrului
deţine în Moldova un statut special şi beneficiază de un şir de
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înlesniri. În iunie 2006, în adresa STCU, prin canale
diplomatice, a fost expediată o scrisoarea MAEIE al Republicii
Moldova, în care este confirmat acordul autorităţilor de a oferi,
în Moldova, personalului administrativ şi celui tehnic al
centrului un statut special, în conformitate cu Convenţia de la
Viena privind relaţiile diplomatice.
Au urmat şi alte scrisori de confirmare, care demonstrau
acreditarea STCU pe teritoriul Moldovei. În conformitate cu
condiţiile Acordului, guvernul Moldovei a pus la dispoziţia
personalului STCU privilegiile şi imunitatea de care de obicei
beneficiază angajaţii organizaţiilor internaţionale. Este vorba
despre imunitate în caz de arest, reţinere şi urmărire în baza
unor dosare penale, civile sau administrative, dacă aceasta ţine
de cele spuse ori scrise de ei sau de oricare acţiuni ale lor în
timpul exercitării obligaţiilor de serviciu.

În acelaşi timp, STCU a obţinut posibilitatea de a transfera fără
restricţii mijloace băneşti care ţin de proiectele şi activitatea lui.
Este stabilit că fondurile care îi aparţin au fost scutite de
impozite sau alte taxe stabilite de guvernul Moldovei şi orice
instituţii de stat. O regulă analogică acţionează în cazul
mijloacelor obţinute de cetăţeni şi persoanele juridice, inclusiv
organizaţiile ştiinţifice moldoveneşti sau savanţi şi specialişti,
pentru proiectele şi activitatea STCU. Personalul centrului este
eliberat de orice impozite şi alte taxe, precum şi de restricţiile
de imigrare şi de respectarea procedurilor de înregistrare a
străinilor.
În Moldova, ca şi în alte ţări ale fostei URSS care au aderat la
Acord, personalul STCU poate studia la faţa locului situaţia şi
materialele ce ţin de proiect, autorităţile fiind obligate să le
ofere, la cerere, orice informaţii, inclusiv înscrierile şi actele cu
privire la activitatea STCU, precum şi să asigure angajaţilor
centrului accesul pentru revizuirea şi controlul proiectelor.
Asta în timp ce, din punct de vedere juridic, autorităţile
moldovenești, precum şi cetăţenii şi organizaţiile locale, practic
nu au dreptul să iniţieze procese de judecată şi să exprime
careva pretenţii juridice în adresa STCU şi a personalului lui.
Guvernul şi-a asumat acest angajament, dar şi responsabilitatea
pentru dosarele împotriva STCU şi asigurarea inviolabilităţii
acestuia. Toate aceste reguli ţin de personalul străin, tehnic şi
administrativ şi nu împiedică urmărirea în instanţă sau
pretenţiile juridice împotriva cetăţenilor moldoveni.
Conform datelor mass-media, în 2008 în Moldova şi-a început
activitatea laboratorul central de referenţă, pe care, din
motivele enumerate mai sus, Chişinăul oficial îl controlează
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doar formal. Ca şi în alte ţări, autorităţile naţionale nu au
posibilitatea nici să verifice ce fel de experimente se fac acolo,
nici să obţină informaţii depline despre ele. În acelaşi timp,
personalul tehnic şi cel administrativ al STCU are acces la
rezultatele lucrărilor ştiinţifice ale tuturor Institutelor
moldoveneşti de cercetări, la toată moştenirea biologilor şi
chimiştilor din perioada sovietică.
De la ciuma sud-africană la coronavirus
În martie-aprilie 2020, pe fondalul pandemiei de coronavirus,
în spaţiul informaţional s-au desfăşurat discuţii aprinse despre
activitatea biolaboratoarelor din spaţiul postsovietic. Printre
altele, partidul ucrainean „Platforma de opoziţie”
(Оппозиционная платформа – За жизнь) a făcut o declaraţie
privind ilegalitatea acestei activităţi, bănuind că aceste centre
de cercetare pot deveni o sursă de epidemii. Politicienii din
opoziţie au cerut autorităţilor ucrainene să verifice activitatea a
15 laboratoare militare americane, după apariţia cărora în ţara
vecină au izbucnit mai multe focare de boli periculoase.
În opinia lui Victor Medvedciuc, preşedintele Consiliului
politic al partidului, Centrul internaţional ştiinţifico-tehnologic
din Ucraina, finanţat de autorităţile SUA, realizează proiecte de
creare a armelor de nimicire în masă. Politicianul face trimitere
la îmbolnăvirea sporită a populaţiei, provocată de infecţii
grave. El crede că activitatea secretă şi netransparentă a
obiectelor biologice străine are sarcina de a efectua testări
secrete ale impactului viruşilor şi bacteriilor asupra cetăţenilor.
Medvedciuc aminteşte un şir de încălcări grave în activitatea
laboratoarelor, care puteau duce la scurgerea tulpinilor unor
infecţii periculoase.
La discuţie s-au alăturat jurnaliştii şi experţii din alte ţări,
inclusiv din Moldova. Mulţi şi-au amintit despre izbucnirea
inexplicabilă a unor boli atipice, despre intoxicaţiile în masă,
înregistrate pe parcursul ultimilor ani în Moldova. Asta în timp
ce unele boli nu au mai avut loc în Moldova sau fac parte din
clasa celor demult uitate. Este vorba despre cazurile de
leptospiroză, tularemie, ciuma africană porcină, agenţii
patogeni de holeră depistaţi în ape. Savanţii menţionează că
pentru virusul ciumei africane a porcinelor regiunea Moldovei
este prea rece şi boala nu putea să se extindă în mod firesc. Însă
în ianuarie, martie şi decembrie 2018 izbucnirile s-au repetat.
În presă s-a vorbit despre faptul că în realitate coronavirusul a
fost creat în SUA, iar în China l-au adus militarii americani în
timpul olimpiadei World Military Games din octombrie 2019.
Într-un comentariu al Centrului de cercetare a globalizării se
spune că primele izbucniri ale coronavirusului au putut avea loc
în SUA în august 2019, iar geografia extinderii lor indică
principalul biolaborator al Forţelor Armate SUA din Fort
Detrick, statul Maryland. Experţii menţionează, că dintr-o
stranie coincidenţă, Centrul pentru controlul şi profilaxie a
bolilor din SUA a închis acest laborator, pe motiv că lipseau
garanţiile privind scurgerea agenţilor patogeni. Anterior, China
a acuzat oficial SUA de introducerea coronavirusului,
declaraţia a fost făcută de reprezentantul MAE al RPC, Zhao
Lijian.
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„Există multe semne de întrebare şi noi avem nevoie de
investigaţii internaţionale echidistante, efectuate de experţi
notorii, pentru a stabili dacă acest virus este chinez, cum
susţine preşedintele Trump, ori american, cum consideră
oficialii chinezi” – scrie Abdel Barz Atvan, redactor-şef al
publicaţiei britanice Rai Al Youm. El pomeneşte site-ul chinez
Global Times, care îi citează pe experţii locali, ce scriu despre
articolul din 5 august 2019 din New York Times. Publicaţia
americană susţine că, din cauza problemelor cu asigurarea
securităţii, în laboratorul militar al SUA au fost încetate
cercetările bacteriilor ucigaşe. Printre viruşii asupra cărora se
făceau experimente în laborator, figurează Ebola şi SARS. Cel
din urmă este considerat tatăl tuturor tulpinilor de coronavirus.
Pe atunci, reprezentantul laboratorului explica închiderea
instituţiei şi lipsa unor informaţii cu privire la cauzele ei prin
„motive ce ţin de securitatea naţională americană”. A fost
anunţat decesul a 38 persoane din cauza unui virus tainic, iar
guvernul american a declarat că acestea au survenit din cauza
gripei.
În materialul publicat pe site-ul Diasporei mondiale sârbe,
autorităţile ucrainene îndeamnă să fie dat un răspuns clar la
întrebarea: de ce deja de 15 ani în ţară activează biolaboratoare
secrete ale SUA? „La acest moment, nu există motive să
exagerăm şi să înaintăm ipoteze despre legătura dintre
coronavirusul covid-19 şi activitatea biolaboratoarelor din
Ucraina. Însă în condiţii de epidemie credem că este cazul să
elucidăm adevăratele scopuri şi sarcini ale partenerilor
americani, cărora legislaţia internă din SUA le interzice să
facă investigaţii biologice pe un şir întreg de direcţii, în timp ce
în Ucraina, cum se vede, li se permite aceasta”, susţine
publicaţia. Autorii amintesc de situaţiile extraordinare apărute
în localităţile de amplasare a biolaboratoarelor, unde oamenii
contractau boli total neobișnuite pentru Ucraina.
În acelaşi timp, autorităţile SUA au tot negat versiunile
vehiculate, vorbind despre securitatea deplină şi legalitatea
laboratoarelor de referinţă şi de pe teritoriul Statelor, dar şi de
peste hotare. Ca răspuns la discuţiile pornite în spaţiul public
privind biolaboratoarele americane, la 22 aprilie, Ambasada
SUA din Ucraina a publicat o declaraţie, în care invocă
caracterul legal al activităţii lor în ţările fostei URSS.
Diplomaţii americani au confirmat că centrul comun de
investigaţii biologice din Ucraina activează în conformitate cu
acordul internaţional, din care azi fac parte Azerbaidjan,
Georgia, Moldova, Ucraina, Uzbekistan, precum şi UE şi SUA.
În opinia autorilor declaraţiei, versiunile privind pericolul pe
care îl pot prezenta biolaboratoarele americane apar în
campaniile de dezinformare ale Rusiei privind parteneriatul de
reducere a pericolelor biologice.
În declaraţie se menţionează că Programul Ministerului
Apărării al SUA, privind reducerea pericolului biologic,
prevede cercetări paşnice şi elaborarea vaccinurilor, în
condiţiile păstrării securizate a agenţilor patogeni. Este de
menţionat că pe site-ul Ambasadei SUA în Moldova lipseşte
informaţia despre acest program, deşi republica este parte a
respectivului acord internaţional. În acelaşi timp, unele
informaţii comune pot fi accesate pe pagina web a Ambasadei
americane în Ucraina.
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Aici se menţionează că, în cadrul acestui program, Ministerul
Apărării al SUA colaborează cu ţările-partenere în vederea
contracarării pericolului izbucnirii (premeditate, neprevăzute
sau fireşti) a celor mai periculoase boli contagioase din lume.
Printre sarcinile programului se află dezvoltarea colaborării
internaţionale şi a potenţialului de parteneriat în vederea
consolidării măsurilor de biosecuritate şi biosupraveghere.
Partea americană se arată interesată de securizarea
microorganismelor patogene înainte ca acestea să creeze
pericole pentru securitate şi stabilitate. În acest scop, un şir de
laboratoare din Ucraina au fost modernizate, iar în anul 2019 au
fost construite alte două noi – la Kiev şi Odessa.
Experimente secrete „cu destinaţie dublă”
Experţii menţionează că Ambasada SUA în Ucraina a
recunoscut deschis că asemenea laboratoare biologice există nu
doar pe teritoriul Ucrainei, dar şi în alte ţări ale fostului lagăr
socialist, inclusiv Republica Moldova. Se creează impresia că
activitatea acestor laboratoare biologice în Moldova este o taină
ferecată cu şapte peceţi, inclusiv pentru autorităţile naţionale.
Reiese că în afară de păstrarea unor agenţi patogeni periculoşi,
în Moldova se desfăşoară „cercetări paşnice şi elaborarea
vaccinurilor”, însă toate experimentele din cadrul programelor
americane au fost secretizate.
Din rapoartele STCU reiese că, în total, pe parcursul colaborării
pentru proiectele din Moldova au fost alocate cca 4 mln. dolari,
partea leului din ele fiind oferită de guvernul SUA. Conform
datelor oficiale, pe parcursul ultimilor ani, Moldova primea
anual de la STCU peste 200 mii dolari pentru realizarea
diverselor proiecte ştiinţifice. Unde merg sumele de bază – nu
se cunoaşte. Spre exemplu, cel mai recent raport publicat
(pentru anul 2018) conţine informaţii privind finanţarea
proiectelor noi în Moldova în sumă de 211,5 mii de dolari, însă
este pomenit un singur proiect concret în valoare de 24,6 mii de
dolari, care ţine de elaborarea unor tehnologii noi de
economisire a energiei.
Despre activitatea laboratoarelor biologice şi despre cercetările
privind microorganismele patogene periculoase, în rapoartele
oficiale nu se vorbeşte. Totuşi, într-un raport din anii
precedenţi, noi am găsit o menţiune despre proiectul nr. 9902,
în cadrul căruia au fost modernizate principalele posibilităţi
tehnice ale laboratoarelor de criminalistică nucleară din
Georgia, Moldova, Azerbaidjan, în vederea asigurării
posibilităţii de clasificare şi caracterizare a materialelor
nucleare şi radioactive interceptate.
Despre faptul că laboratoarele americane pot avea „o
predestinaţie dublă”, vorbesc deschis mulţi experţi şi
politicieni, care menţionează că în acest mod, sub pretextul
luptei cu bioterorismul, SUA acţionează în interesele proprii,
prin consolidarea poziţiilor sale pe teritoriul spaţiului
postsovietic. Prin cercetări „cu utilizare dublă”, între altele, se
au în vedere elaborările savanţilor în domeniul rezistenţei
microorganismelor la toate tipurile de antibiotice, la diverse
preparate antimicrobiene. În rezultat, microorganismele
patogene îşi modifică proprietăţile, devin mai „cumplite”. Au
loc cercetări în domeniul selecţiei de „tulpini-himere”, care
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înving imunitatea omului, dar şi experimente de modificare
genetică a insectelor, care permit transformarea lor în
containere comode pentru transportarea agenţilor patogeni. Azi
nu mai prezintă o dificultate
cultate transportarea unor asemenea
insecte-mutanţi în diferite colţuri ale lumii.
Unele laboratoare complexe, spre exemplu, Centrul de sănătate
publică Richard Lugar dintr-oo suburbie a oraşului Tbilisi a fost
inclus oficial în componenţa sistemului militar
ar american de
control global asupra extinderii bolilor contagioase. Recent,
Maria Zaharova, directoarea Departamentului informaţii şi
mass-media al MAI din Rusia, s-aa arătat îngrijorată de faptul că
„în
în asemenea laboratoare de referinţă, americanii desfăş
desfăşoară
în ţări-terţe
terţe lucrări de creare şi modificare a diferitor agenţi
patogeni, inclusiv în scopuri militare”.
Autorităţile ruseşti dezmint învinuirile privind dezinformarea şi
fac trimitere la statistica medicală. La şedinţa şefilor
Consiliului de securitate
tate al ţărilor CSI din noiembrie 2019,
Anna Popova, principalul medic-igienist
igienist al FR, a comparat
hărţile amplasării laboratoarelor civile şi militare ale SUA cu
zonele unde au izbucnit boli contagioase. În afară de ţările din
Africa şi Orientul Apropiat, în lista teritoriilor cu „coincidenţe
inexplicabile” s-au
au pomenit şi ţările CSI, aflate în zona apariţiei
unor noi pericole epidemice. Spre exemplu, în Georgia au avut
loc focare de febră hemoragică şi antrax, iar în Ucraina au
început epidemii de rujeolă şi difterie.
Un şir de analişti atrag atenţia asupra faptului că, pe fundalul
extinderii laboratoarelor în multe ţări ale lumii, SUA nu doreşte
crearea unui organism care să supravegheze îndeplinirea
Convenţiei privind interzicerea elaborării, producerii şi
acumulării rezervelor de arme bacteriologice (biologice) şi
toxice. Prin această Convenţie, ţările au căzut de acord că, fiind
imprevizibile, armele biologice prezintă riscuri sporite. Însă
mecanismul de control al acordului internaţional lipseşte.
Washingtonul
ingtonul a ratificat convenţia în 1972, însă în anul 2001 a
refuzat să accepte protocolul care ar fi permis controlul asupra
executării ei. Atunci SUA ar fi fost nevoită să accepte situaţia
în care nu o singură ţară, ci comunitatea internaţională va face
eforturi
forturi ce permit ca agenţii patogeni să nu nimerească în mâini
străine.
Investigaţia Noi.md a confirmat că pe site-urile
urile oficiale nu
există materiale accesibile, ce confirmă controlul activităţii
biolaboratoarelor din partea autorităţilor publice sau a
structurilor
tructurilor internaţionale. De altfel, este un aspect explicabil:
apărarea de organele naţionale de control este inclusă în
condiţiile acordului internaţional privind fondarea STCU, iar
americanii nu permit accesul inspectorilor internaţionali în
laboratoare.
re. Controalele de audit, efectuate de compania
KPMG, nu se referă la aceste chestiuni. Anume secretizarea şi
amploarea acestei activităţi, precum şi participarea la proiectele
Ministerului Apărării al SUA ne fac să cugetăm asupra
elaborărilor americane în domeniul armei biologice.
Anterior, Ministerul Apărării al RM, într--un comentariu
exclusiv pentru Noi.md a anunţat că Moldova nu este implicată
în proiecte ce ţin de biologia militară nici pe teritoriul ţării, nici
în afara ei. Potrivit declaraţiei Comandamentului
amentului forței
for terestre
al Armatei Naţionale, Republica Moldova „nu
nu participă la
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misiuni internaţionale cu caracter militar-biologic”.
militar
Însă, în
opinia experţilor, se poate vorbi despre gradul de acces şi,
respectiv, de informare a conducerii militare în privinţa
elaborărilor SUA şi scopurile acestora. Putem vorbi despre
proiecte medicinale comune în scopul învingerii viruşilor şi
bacteriilor periculoase, dar şi despre testarea unor noi tipuri de
arme biologice de distrugere în masă.
Dar deoarece activitatea
tea biolaboratoarelor americane ţine
nemijlocit de fiecare cetăţean, locuitorii ţării au dreptul nu
numai să conteze pe un anumit grad de transparenţă, să dispună
de informaţii privind această activitate, dar şi să participe la
discutarea şi luarea deciziilor
lor ce ţin de permisiunea de a efectua
experimente biologice în Moldova. Mai mult, potrivit multor
experţi şi comentatori, accesul, în scopurile date, a oricăror
persoane interesate şi reprezentanţi ai altor ţări pe teritoriul
Republicii Moldova este necesar
ar să fie permis doar după
desfăşurarea unor dezbateri publice largi la diferite niveluri sau
chiar a unui referendum naţional. În opinia lor, azi problemele
asigurării securităţii biologice, care de obicei ocupă ultimele
locuri în lista sarcinilor autorităţilor
ăţilor moldoveneşti, este necesar
să devină prioritare.

Dezvăluire științifică-bombă:
bombă: Virusul
covid provine 99,8% din laborator! Doar
0,2% șanse ca el să fi apărut pe cale
naturală
Pe 29 ianuarie, dr. Steven Quay, director al Atossa
Therapeutics,
tics, Inc., a publicat o lucrare intitulată „O
„ analiză
bayesiană concluzionează dincolo de orice îndoială rezonabilă
că SARS-cov-2 nu este obținut
ținut natural prin zoonoză, ci este
prima recunoaștere
ștere a acestei ipoteze pe o platformă ca Yahoo,
transmite Epoch Times.

În ultimele zile ale Administrației
ției Trump, secretarul de stat
Mike Pompeo a făcut aceleași
și afirmații. În luna ianuarie,
ActiveNews a publicat materialul care emitea aceeași
aceea concluzie,
apărut în NEW YORK Magazine: Virusul SARS
SARS-Cov-2 – Ipoteza
scurgerii din laborator. Analiză de intelligence comentată de
avocatul Peter Costea: COVID-19
19 MADE IN CHINA
CHINA.
Pentru un articol în care semnala un punct de vedere similar al
Comunității
ții de informații americane, ActiveNews a fost plasat
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de brigăzile roșii
șii online pe o listă neagră cu site-uri
site
și
personalități,
i, ca profesorul de drept Gheorghe Piperea, care ar
promova așa-zise știri false (fake news).
). Să nu-l
nu uite și pe
profesorul Steven Quay. Cât și site-ul Yahoo Finance
Finance!
Scopul analizei a fost de a determina originea virusului Wuhan,
care mai este cunoscut și sub denumirea de SARS
SARS-cov-2, care
cauzează covid-19.
țială că există o probabilitate de 98,2%
Plecând de la premisa inițială
ca virusul Wuhan să fi fost rezultatul unui salt zoonotic (a sărit
bariera speciilor de la liliac la om) natural, și doar 1,2%
probabilitate
tate să fie o scurgere de laborator, studiul găse
găsește și
analizează impactul a 26 de fapte și dovezi independente,
examinate sistematic.
Concluzia finală la care ajunge lucrarea arată că virusul Wuhan
provine, de fapt, din laborator, cu probabilitate de 99,8%
99,
și că
există doar 0,2% șanse ca el să fi apărut pe cale naturală.
„La fel ca mulți
ți alții, sunt îngrijorat de ceea ce par a fi
conflicte de interese semnificative între membrii echipei OMS
și oamenii de știință și medicii din China și cât de mult acest
aspect va împiedica o examinare imparțială
țială a originii SARS
SARScov-2”, a spus Dr. Quay.
„Analizând doar dovezi științifice accesibile publicului despre
SARS-cov-2 și folosind estimări extrem de conservatoare în
analiza mea, concluzionez, totuși,
și, că este dincolo de orice
îndoială rezonabilă că SARS-cov-2 a scăpat din laborator
laborator.
Dovezile adiționale a ceea ce par să fie secvențe genetice ale
vaccinului adenovirus la specimene [prelevate
prelevate n.r.]
n
de la cinci
pacienți, luate în decembrie 2019 și secvențiate de Institut
Institutul de
Virologie din Wuhan necesită o explicație.
ție. Puteți vedea acest
tip de date într-un
un studiu de provocare de vaccin, de exemplu.
Sper că echipa OMS poate obține
ține răspunsuri la aceste
întrebări.”
Pentru a ajuta la găsirea adevărului și pentru a obține păre
părerea
terților
ților cu privire la metodologiile utilizate și concluziile la care
s-aa ajuns în această lucrare, o copie draft a analizei a fost
trimisă la 26 de oameni de știință din întreaga lume, inclusiv
anchetatorilor OMS aflați
ți în prezent la Wuhan, Institutul
Institutului de
Virologie Wuhan, precum și altor virologi proeminenți.
Despre Steven Quay, MD, Ph.D.
Dr. Steven Quay a publicat peste 360 de contribu
contribuții medicale și
a fost citat de peste 10.000 de ori, plasându-se
se în topul 1% al
oamenilor de știință din întreaga lume. Deține
ține 87 de brevete
SUA și a inventat șapte produse farmaceutice aprobate de FDA
care au ajutat peste 80 de milioane de oameni.

O echipă a redacției Epoch Times New York a realizat la
începutul anului 2020 un documentar despre originea virusului
Wuhan, care ajungea la aceleași
și concluzii.
concluzii
Filmul a fost cenzurat de platformele social media în ciuda mai
multor luări de poziție
ție similare ale unor personalități din lumea
medicinei sau a serviciilor de informații.
ții.

OMS consideră în continuare pu
puțin
credibilă teoria unei „scăpări” dintr
dintr-un
laborator din Wuhan în originea covid
covid-19

Conducătorul experților
ților OMS care anchetează la
Wuhan originea pandemiei covid-19,
19, Peter Ben Embarek,
pare să îndepărteze teza unei „scăpări” a virusului dintr
dintr-un
laborator din oraș – un „scenariu excelent” de film, în
opinia sa.

P

eter Ben Embarek face parte dintre cei zece cercetători
ai Organizației
ției Mondiale a Sănătății (OMS) care au
sosit luna trecută în China cu scopul de a ancheta
apariția covid-19.
Echipa a vizitat inclusiv
lusiv Institutul de Virusologie din Wuhan,
situat în centrul Chinei, acuzat de către fostul președinte
pre
american Donald Trump de faptul că a lăsat să „scape” virusul
de la unul dintre laboratoarele sale – accidental sau nu. Acesta
este cel mai controversat loc vizitat până acum de către
delegația OMS.
Institutul de Virusologie din Wuhan dispune, începând din
2012, de un laborator de înaltă securitate, de tip P3 („patogen
clasa 3”), care studiază numeroase virusuri, inclusiv
coronavirusuri. Instituția deține,, de asemenea, un laborator de
tip P4 – pentru patogeni și mai periculoși, un laborator cu un
nivel de securitate și mai mare – care poate primi tulpini ca
Ebola, și pe care OMS l-a putut vizita.
Înainte de a pleca din postul de șef al diplomației america
americane,
Mike Pompeo a arătat din nou cu degetul institutul, la
jumătatea lunii ianuarie. „Dacă
Dacă începem să urmărim și să
vânăm fantome de colo-colo,
colo, nu vom ajunge niciodată
nicăieri”,
”, apreciază Peter Ben Embarek, contactat telefonic de
către AFP de la Beijing. Toate aceste conjecturi ar reprezenta
„scenarii excelente pentru filme și seriale”,
seriale consideră șeful
experților OMS. El promite însă „să
să urmărească știința și
faptele”” pentru a trage o concluzie definitivă cu privire la
originea pandemiei covid-19.
Va ţinee oare cont de analiza profesorului Steven Quay sau
conflictele de interese pe care le semnala reputatul om de
ştiinţă vor înclina balanţa către muşamalizare?
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Partidul Comunist Chinez propune OMS
să îl lase să conducă „de urgență”
ță” sistemul
global de implementare
ementare a unui Pașaport
Pa
de vaccinare. China susține
ține că poate pune
sistemul pe roate într-oo săptămână
Vlad PÂRĂU

Sistemul chinez de credite sociale a împiedicat milioane de
cetățeni nonconformiști să călătorească,
orească, interzicându-le
interzicându
să-și
cumpere bilete de avion, tren sau transport public. În mod
similar, China le impune restricții
ții de călătorie cetățenilor care
nu s-au vaccinat anti-Covid.
Dictatorul Xi Jinping a încercat să vândă sistemul de cod QR
cel puțin
n din noiembrie anul trecut. Atunci, Xi a luat parte la
adunarea anuală virtuală a națiunilor
țiunilor G20, îndemnând țările
participante să-ll cumpere din programul de aplicații
aplica al Chinei.
Publicația propagandistică de stat din China, Global Times, a
propus ca Partidul Comunist să construiască un sistem de
supraveghere internațională – „pașaportul
șaportul de vaccinare” –
în termen de numai o săptămână, cu ajutorul marilor sale
companii tehnologice. Se pare că propunerea ar fi venit ca o
reacție
ție la recomandarea descurajatoare a OMS ca statele să nu
creeze un astfel de sistem.

Foto: Xinhua
„Experții”
ții” Partidului Comunist Chinez ii-au propus
săptămâna trecută Organizației
ției Mondiale a Sănătății să
lase China să dezvolte și să monitorizeze o bază de date
globală pentru „pașapoartele
șapoartele de vaccinare”, care să
urmărească dacă fiecare persoană de pe planetă a primit un
vaccin împotriva noului coronavirus, informează Breitbart.
istemul de control ar fi tot prin intermediul codului QR,
același
și sistem propus de UE și folosit deja și de
România pentru inutilul „certificat de vaccinare”.
Partidul Comunist și-a lansat miercurea trecută sistemul intern
pentru pașaportul
șaportul de vaccinare, în pofida solicitării OMS ca
țările lumii să nu implementezee un astfel de sistem din cauza
accesului inegal la vaccinuri și a diferenței de calitate dintre
ofertele disponibile pe piață.

S

Este vorba de o aplicație,
ție, un certificat digital de sănătate,
pentru toți
ți cei 1,3 miliarde de cetățeni chinezi, care arată star
starea
vaccinului titularului și rezultatele testelor de virus. Aceasta nu
îi scutește
ște însă de testele PCR anale, pentru verificare.
Pașaportul de vaccinare – un certificat digital care confirmă că
o persoană a primit un vaccin împotriva coronavirusului – se
adaugă sistemului chinez mai amplu de credite sociale, care
evaluează fiecare cetățean
țean și îi acordă „scoruri” numerice în
funcție
ție de cât de mult îi apreciază Partidul conduita. De
exemplu, comportamentul poate fi evaluat negativ dacă o
persoană lasă mizerie pe stradă sau își
și exprimă public opinii
contra Partidului Comunist, sau pozitiv, pentru voluntariate
(muncă patriotică - n.r.) sau opinii favorabile Partidului.
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„Experții chinezi au informat că Republica Populară Chineză
poate ajuta împărtășind
șind din experiența sa și oferind asistență
tehnică Organizației
ției Mondiale a Sănătății pentru a organiza
totul”, a transmis Global Times, „deoarece China este țara cu
cea mai multă experiență
ță din lume în folosirea unui sistem
codificat în domeniul sanitar, în timp ce OMS este
organizatorul cel mai potrivit
ivit pentru această chestiune,
având capacitatea de a asigura independență,
independen corectitudine și
securitatea datelor.”

„Experții”
ții” agreați de regim citați în articol au argumentat că,
din moment ce China a derulat ani întregi opera
operațiuni de
supraveghere în masă a cetățenilor
țenilor (încălcându-le
(încălcându
grav
drepturile fundamentale - n.r.) nu ar fi o provocare tehnologică
prea mare pentru ei să extindă acel sistem la restul lumii.
„Din punct de vedere tehnologic, cred că firmele chineze pot
construi o platformă internaționalăă în doar o săptămână”, a
pretins șeful unei organizații chineze denumite „Information
Consumption Alliance”. „OMS poate stabili regulile,
procedurile și formatul datelor. China este foarte dornică să
ofere sprijin, împărtășind
șind din experiența și tehnicile sale
pentru realizarea unei astfel de platforme, întrucât are o
experiență vastă în așa ceva.” Participarea Chinei la un
program de supraveghere sanitară globală ar „garanta
încrederea publică”, a insistat oficina comunistă.
Global Times nu a manifestat o încredere foarte mare în
posibilitatea ca OMS să fie de acord cu o astfel de înțelegere,
în
deși
și ONU a primit numeroase acuzații în timpul pandemiei
pentru că i-a permis Chinei să-ii dicteze cum să reac
reacționeze la
virus, răspândind chiar dezinformarea că virusul
viru
nu s-ar
transmite de la persoană la persoană. În schimb, ziarul a citat

Lohanul nr. 54, aprilie, 2021

dezbateri
alți
ți observatori ai guvernului chinez care au sugerat că,
decât să aștepte
ștepte după OMS, China ar trebui mai degrabă să
pună presiune asupra altor țări, în vederea semnării unor
acorduri bilaterale privind pașaportul
șaportul de vaccinare.
Acordurile respective ar elimina restricțiile
țiile dintre China și
țara parteneră pentru persoanele care prezintă
documentele ce dovedesc că au fost vaccinate anti-Covid.
anti

Dezvăluirile lui Snowden au provocat o uriaşă dezbatere cu
privire la amploarea supravegherii guvernamentale de către
agenţiile de informaţii şi au declanşat un impas diplomatic între
în
SUA şi Germania în legătură cu spionarea de către NSA a
telefonului mobil al cancelarului Angela Merkel.

Programul „pașaportul de vaccinare” lansat de China operează
prin WeChat, o rețea
țea de socializare controlată de guvernul de la
Beijing, pe care regimul o cenzurează la sânge și o folosește
pentru a-i monitoriza pe cetățeni. Persoanele vaccinate vor
avea un cod QR disponibil pe WeChat, care le va pe
permite
altor state să le verifice calitatea de vaccinați.
ți.

O curte de apel federală din Statele Unite a decis în data de 2
septembrie 2020 că programul de supraveghere al Agenţiei
Naţionale de Securitate (NSA), expus publicităţii de fostul
agent Edward Snowden, era ilegal.

Deocamdată, nici un stat nu s-aa arătat interesat să achiziționeze
achizi
sistemul respectiv, deși
și autoritățile chineze vor folosi, probabil,
programul pentru a limita călătoriile în interiorul țării.

Deputaţi
putaţi germani: «Avertizori de
integritate precum Edward Snowden nu
sunt infractori, ci mari eroi»
Doi deputaţi germani, membri marcanţi ai partidului
Die Linke (stânga radicală), l-au
au vizitat la sfârşitul anului
trecut pe Edward Snowden, fostul consultant al Agenţiei
Naţionale de Securitate (NSA) a SUA urmărit de
Washington pentru divulgare de date confidenţiale şi aflat
în exil în Rusia.

D

eputaţii Gregor Gysi şi Sevim Dagdelen au purtat o
„discuţie detaliată” cu Snowden, cel care a dezvăluit în
2013 amploarea reţelei de spionaj electronic a SUA.

Snowden şi-aa exprimat dorinţa de a reveni în Statele Unite,
unde este inculpat pentru spionaj pentru decizia de a face
publice documente confidenţiale. El solicită cetăţenia rusă,
dorind însă să o păstreze şi pe cea americană.
„Avertizori
Avertizori de integritate precum Edward Snowden nu sunt
infractori, ci mari eroi care scot la iveală nemulţumiri şi
infracţiuni”,
”, au afirmat Gysi şi Dagdelen într
într-un comunicat
comun.
Snowden şi-a exprimat în mod repetat interesul
esul de a primi azil
politic în Germania, însă până acum nu a avut succes.

Programul NSA de supraveghere a comunica
comunicațiilor expus de
Edward Snowden a fost ilegal. Decizie a justi
justiției americane

Curtea de Apel a declarat că programul, în cadrul căruia NSA a
colectat
ctat şi analizat datele colective furnizate de companiile de
telecomunicaţii, încalcă legea privind supravegherea
informaţiilor externe şi reprezintă un act neconstituţional. După
ce au negat iniţial că agenţia a colectat informaţii despre
americani, oficialii
alii au susţinut că spionajul a ajutat ţara să
combată extremismul intern.
În urmă cu şapte ani, când ştirile mă numeau infractor pentru
„În
că am spus adevărul, nu mi-am
am imaginat niciodată că voi trăi
pentru a vedea instanţele de judecată din SUA să condamn
condamne
activităţile NSA ca fiind ilegale şi, în aceeaşi hotărâre, să mă
crediteze pentru că le-am expus”,
”, a declarat Snowden, prin
intermediul unei postări pe Twitter.
În 2013, Snowden a povestit lumii întregi cum NSA strângea
înregistrările telefonice a milioane
ane de americani. Furnizorul de
telefonie era obligat prin ordin judecătoresc să predea aceste
înregistrări zilnic. Şi nu erau vizaţi doar oameni asupra cărora
planau suspiciuni. Informaţiile au fost adunate la grămadă, de
la aproape toţi abonaţii. Mai mult,
t, Snowden a dezvăluit că
NSA a monitorizat serverele a nouă mari companii, între care
Google, Facebook, Skype, Yahoo şi Microsoft pentru a urmări
toate comunicările online. Iar supravegherea nu s-a
s limitat la
utilizatorii americani. NSA ar fi accesat comp
computere din China,
dar şi telefoanele a milioane de francezi.

Al treilea război mondial este împotriva
omului
Știm cu toții că Partidul Democrat și-a
și cheltuit ultimii
patru ani demonizând Rusia ca fiind cel mai mare pericol
pentru lumea liberă.

D

a, ați
ți auzit bine, Rusia. O țară cu un PIB mai mic decât
Canada și cheltuieli militare de 30 de ori mai mici
decât SUA amenință
ță stabilitatea globală băgându-și
băgându
nasul în Omidyar și în revoluția colorată a lui Soros din
Ucraina și începând un război cu Georgia
G
– sau poate că
războiul a fost început de Georgia. În fine. Huo! Ursul rusesc
vine după voi și vrea să fure alegerile cu sute de dolari cheltuiți
pe Facebook!
Republicanii au pregătit cu grijă propria lor versiune de scandal
rusesc: scandalul chinez!! A fost rândul maleficilor comuniști
comuni
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chinezi să se ascundă în spatele fiecărui tufiș,
ș, gata să profite de
pe urma politicienilor naivi și să atragă marea și virtuoasa
Americă în capcana comunistă!

geopolitică
eopolitică care încearcă să ocupe o poziție
pozi mai bună de putere
globală în noua eră a biosiguranței.
ței. Dar, la un nivel mai
profund este un război împotriva ta. Împotriva mea. Împotriva a
noi toți.

Și știți ceva? Au dreptate! Cu toții.
Rusia nu este vreun far al libertății
ții și prosperității.
Nici China nu este vreun cavaler al păcii și prosperității în
lume. Președintele
ședintele ales pe viață Xi conduce o dictatură
tehnocratică care își
și controlează cetățenii prin tehnologie de
supraveghere de ultimă generație, legată
tă de sistemele de plată
fără bani lichizi și cel de credite sociale. Din acest punct de
vedere, el este un erou al politicienilor care încearcă să
normalizeze lockdownul, lagărele de reeducare, sistemele de
credite sociale și toate celelalte aspecte ale tiraniei
iraniei tehnocratice
din Apus.
A alege între o lume condusă de Rusia și China și una condusă
de America și aliații săi nu reprezintă în niciun fel o alegere.
Toți
ți jucătorii aflați la masa geopolitică au aceeași viziune
asupra viitorului: o lume în care o mână
ână de oligarhi folosesc o
clasă managerială tehnocratică pentru a conduce popula
populații
maleabile.
Nu există un argument mai puternic pentru aceasta decât
nebunia care a cuprins tot globul în ultimul an. Carantină
asupra unor orașe și regiuni întregi, ba chiar,
r, asupra țărilor.
Strivirea brutală a protestelor și cenzură neîngrădită. Politicieni
care decid în mod arbitrar care afaceri pot func
funcționa și care nu
pot. Impunerea unor tehnologii medicale netestate pe public și
anularea completă a oricărei pretenții că omul are vreun drept
asupra propriului trup. Aceasta este lumea pe care tehnocrații
tehnocra și
eugeniștii au dorit-o întotdeauna.

Pentru cei mai mulți
ți greutatea constă în a înțelege acest război
răz
și formele pe care le ia. Nu are aproape nicio legătură cu ceea
ce își
și imaginează publicul obișnuit a fi războiul. Nu sunt soldați
aliniați
ți care trag unii în alții. Este în mod fundamental un alt tip
de război.
Războiul împotriva ta, adică al Treilea Război Mondial, ia
multe forme. A le înțelege
țelege înseamnă a înțelege adevărata natură
a amenințării
țării care planează asupra omenirii libere.

România ascunde morții
mor de vaccin
Decesul asistentei de la „Marius Nasta”: Mahler și
Ministerul
au
știut
și
au
tăcut
Rapoarte:
poarte: Peste 300 de cazuri de decese după vaccin în
Europa și peste 500 în SUA. Dovezi
După cazul femeii de 73 de ani din Bacău și al asistentului
medical de 49 de ani din Mangalia – niciunul recunoscut ca
fiind din cauza vaccinului – presa a reușit
reu să afle despre încă un
deces rezultat în urma vaccinului experimental anti-covid:
anti
o
asistentă medicală în vârstă de 55 de ani de la secția
sec de Terapie
Intensivă a Institutului „Marius Nasta” din Bucure
București. Nu era
cunoscută cu probleme de sănătate, afirmă sursel
sursele din spital.
Decesul asistentei a survenit după rapel, pe 28 ianuarie a.c.,
după cum a fost silit să recunoască Ministerul Sănătății
Sănătă vineri
seara, pe 5 februarie 2021, la 8 zile de la eveniment, timp în
care a ascuns acest caz.

Iar acum că a fost deschisă cutia Pandorei iar paradigma
biosiguranței
ței a fost eliberată, vedem cum practic toate statele se
comportă în principiu la fel China. SUA, Rusia, Marea
Britanie, Australia, Germania, Coreea de Sud, Olanda, Iran și
practic toate țările care au adoptat recomandările OMS, au
îmbrățișat
țișat carantina și supravegherea populației, au călcat în
picioare orice fel de dizidență și s-au
au înghesuit să
să-și procure
suficiente doze din „vaccinurile” covid pentru aa-și injecta tot
șeptelul.
Sunt atât de puține
ține țările care nu au profitat de această
oportunitate pentru a introduce vreo formă de lege mar
marțială
medicală și a se preocupa de vaccinarea populației
ției încât le poți
număra pe degetele de la o mână. Și din păcate, chiar și unele
țări care nu au recurs la demența carantinei încearcă să întreacă
restul lumii prin scheme orwelliene de vaccinare și înregistrare.
Lumea Covid-1984 anticipează
pează viitorul pe care ni
ni-l pregătesc
acești
ști tehnocrați, fie că este vorba de Unchiul Sam sau de
Unchiul Xi sau de oricare altul.
Acestea fiind spuse, în acest moment se desfășoară
șoară un război.
La un nivel, este o confruntare între diverși
și jucători la masa
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Dacă presa, respectiv RTV, nu l-ar
ar fi raportat, ll-am fi aflat
vreodată din partea autorităților?
ților? Răspunsul, credem, este clar.
Și avem și proba. O prezentăm mai jos. Și adăugăm: cine este
directorul cu probleme de integritate al Institutului Marius
Nasta? Nu cumva Beatrice Mahler,
r, chiar vedeta calupurilor
ilegale de propagandă pro-vaccinistă
vaccinistă în care ni
niște medici
susțineau – în mod fals și imoral – că VACCINUL E SIGUR
(ca în broșura
șura trimisă BOR, de altfel) și cu FOARTE PUȚINE
REACȚII
ȚII ADVERSE? Cine va plăti pentru iresponsabilitate
iresponsabilitatea
acestei campanii când numărul morților
ților și al reacțiilor adverse
grave va crește?
ște? Vorba avocatului Gheorghe Piperea: de covid
te mai tratezi, dar de reacții
ții grave și moarte nu prea...
Și ce declara pe 6 februarie, la 9 zile de la decesul angajatei de
care răspunde, Beatrice Mahler, citată de Gândul: „Colega
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noastră avea 55 de ani, a decedat la domiciliu în 28 ianuarie,
doza de rapel a fost efectuată în 21.01.2021. Menționez că nici
după prima doză, nici după rapel nu au fost reacții adverse la
colega noastră”. Dar poate să ne spună Beatrice Mahler cum de
a decăzut într-atâta de la statutul ei de medic încât a ascuns
acest caz al morții suspecte a „colegei ei” timp de 9 zile, când
ea, ca director, era prima responsabilă să anunțe public tristul
eveniment, măcar pentru memoria colegei ei dacă nu pentru
sănătatea altora? Colegă ce are menționat pe certificatul de
deces la cauza morții „motive necunoscute”, potrivit RTV.
Dar nu numai Mahler știa de decesul suspect al „colegei ei”. Ci
și responsabilii din Ministerul Sănătății și, cel mai probabil,
chiar ministrul Vlad Voiculescu, cum ar fi normal. Și cu toții au
tăcut. Iată proba că au ascuns adevărul chiar și când le-a fost
solicitat exact o comunicare pe tema morților după vaccin:
Pe 28 ianuarie, ActiveNews a publicat articolul prin care raporta
că a descoperit SUTE DE DECESE în urma VACCINURILOR
anti-Covid, în documentele oficiale ale UE și SUA. Peste 173
de morți în Europa și peste 317 în America. 16.479 de cazuri
cu reacții adverse la Vaccinul Pfizer în UE. Majoritatea femei.
DOVEZI.
A doua zi, pe 29 ianuarie, asociația lui Robert F. Kennedy Jr.
de apărarea sănătății copiilor (Children's Health Defense), a
confirmat descoperirile prin articolul publicației organizației,
The Defender: 329 Deaths + 9,516 Other Injuries Reported
Following COVID Vaccine, Latest CDC Data Show. Era
primul articol din presa americană pe această temă. O singură
zi adusese deja o diferență de 12 cazuri de decese raportate.
În ziua în care a accesat dovezile de pe site-ul Agenției
Europene a Medicamentelor, pe 27 ianuarie a.c., ActiveNews sa adresat Agenției Naționale a Medicamentului a Ministerului
Sănătății cu solicitarea de a i se furniza în detaliu reacțiile
adverse severe și cazurile fatale raportate în România, după
modelul european, respectiv pe vârste, sexe, date etc. Deși
comunicarea serviciului de presă a fost promptă și amabilă,
Agenția nu a răspuns solicitărilor publicaţiei și i-a trimis
pe site-ul creat cu STS unde se raportează zilnic numărul de
cazuri – fără detaliile cerute pentru a putea efectua o analiză cu
privire la situația din România. Mai mult, răspunsul oficial al
instituției Ministerului Sănătății, transmis pe 29 ianuarie, la o zi
deci după decesul asistentei medicale de la Institutul Marius
Nasta, nega prin omisiune existența vreunui caz de moarte
suspectă în urma vaccinului, cu toate că, după cum s-a dovedit
prin Comunicatul din 5 februarie, Ministerul avea cunoștință
despre moartea asistentei survenită pe 28 ianuarie a.c..

la cererea publicaţiei în care solicita expres să i se comunice
cazurile fatale raportate, după modelul Uniunii Europene. În
schimb, Agenția Națională a Medicamentelor (ANM) i-a trimis
către instituția europeană omoloagă, pe care deja o accesase,
confirmând oficial, practic, autenticitatea datelor înregistrate pe
site-ul Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) și
publicate de ActiveNews.
Așa că ActiveNews a urmat sfaturile ANM. Și a descoperit noi
și noi morți în urma vaccinurilor Pfizer/BioNTech și Moderna,
după cum vă vom prezenta mai jos. A descris în primul articol
pe această temă cum oricine se poate convinge cu proprii ochi
despre toate aceste cazuri raportate de pe tot cuprinsul Europei,
cazuri ce sunt în mod cert semnificativ mai puține decât în
realitate. Poate nici 10%. Americanii de la organizația lui
Robert F. Kennedy afirmă în baza unui studiu că site-ul similar
din SUA, VAERS, înregistrează doar 1% din cazurile
naționale. În tot cazul, așa cum e, acolo se pot afla chiar mai
multe detalii decât de pe cel european și infinit mai multe decât
aflăm, sec, de pe site-ul STS. Vă puteți convinge singuri
accesând rapoartele instituției americane în articolul din 5
februarie, al organizației nepotului președintelui american John
F. Kennedy, care prezintă noi cifre îngrijorătoare din America:
501 Deaths + 10,748 Other Injuries Reported Following
COVID Vaccine, Latest CDC Data Show.
Grafic, aici:

Cel puțin 300 de morți în Europa
Am mers și noi, așa cum ne-a recomandat ANM, pe site-ul de
Rapoarte al EMA. La vaccinul experimental Pfizer/BioNTech Comirnaty am găsit până la data de 29 ianuarie 2021
înregistrate un număr de 26.849 de reacții adverse raportate,
majoritatea la persoane între 18 și 64 de ani, dintre care PESTE
20.000, FEMEI (atenție, românce!).
Total cazuri adverse raportate la vaccinul Comirnaty Pfizer/Biontech:

Din același Comunicat mai aflăm că la 8 zile de la eveniment
nu se cunosc rezultatele autopsiei, în schimb, în cazul bătrânicii
de la Bacău, decedată în aceeași zi în care i-a fost administrat
vaccinul, pe 22 ianuarie a.c., la numai o zi DSP-ul deja știa că
„că nu a fost stabilită nicio legătură de cauzalitate între deces
și vaccinare”. Cazul de la Bacău a fost semnalat pe site-ul creat
de STS, pe 22 ianuarie, tot după ce presa îl făcuse public.
Moartea asistentei nu este anunțată nici pe 28 ianuarie, nici a
doua zi și nici în răspunsul trimis ActiveNews pe 29 ianuarie,
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Dintre acestea, decese din cauze generale, semnalate ca
„moarte subită”, „deces din cauze necunoscute”, „moarte
inexplicabilă”, „moarte spontană” etc., am găsit un număr de
295 cazuri fatale.
Morți raportatee în urma administrării vaccinului Comirnaty Pfizer/Biontech:

La capitolul decese rezultate din motive cardiace am găsit 96
de cazuri fatale, care însă se pot regăsi în prima categorie deși
de
nu neapărat. Între rapoartele ultimilor morți
ți am regăsit și ddouă
semnalate chiar de Pfizer și, respectiv, Moderna, posibil din
cadrul unor noi teste.
În ce privește
ște cazurile de deces în urma administrării vaccinului
Moderna am găsit doar 5 pentru că la data la care apar ultimele
înregistrări nu intrase încă în campanii
nii de vaccinare na
naționale.
O să vedem la următorul raport, actualizat săptămânal.
Publicăm mai jos și un exemplu de raport al unui caz fatal
însoțit
țit de comunicarea Agenției Naționale a Medicamentelor
către ActiveNews prin care se eludează cazul mor
morții suspecte a
asistentei de la Institutul Marius Nasta.
Câte astfel de cazuri or mai fi în toată țara? Și cine răspunde
pentru toate aceste decese? Dacă până nu demult toate decesele
din cauze de boală erau puse în statistici ca fiind de covid,
începând cu apariția vaccinului au reapărut, nu-ii aașa?, și morțile
naturale, survenite, normal, prin coincidență
ță și fără nicio
legătură imediat după injectarea cu vaccinurile experimentale.
Iar presa mituită cu zeci de milioane de euro de Guvernul PNL
PNLUDMR-PLUS-USR așa și va trata în majoritatea lor toate
aceste cazuri: ca pe niște
ște coincidențe. Pregătiți
Pregătiți-vă de sute de
„coincidențe”.
Moarte subită după vaccinul Comirnaty Pfizer/Biontech:

Secretele întunecate ale companiei Pfizer
De-a
a lungul timpului, compania Pfi
Pfizer – care astăzi
livrează pe întregul glob un vaccin ARNm anti-covid
anti
– s-a
aflat în centrul a numeroase scandaluri, fiind acuzată de
comercializare ilegală a medicamentelor, de comercializare
a unor medicamente periculoase care au ucis zeci de
persoane, de reclame înșelătoare,
șelătoare, precum și de multe alte
infracţiuni.

P

fizer a devenit cea mai mare companie farmaceutică din
lume în mare parte prin achiziționarea
ționarea concurenților săi.
În ultimii zeci de ani a efectuat trei mega
mega-achiziții:
Warner-Lambert în 2000, Pharmacia în 2003 și Wyeth în 2009.
Apoi, în 2015, Pfizer a anunțat
țat un acord de 160 miliarde de
dolari pentru a fuziona cu Allergan și a-și muta sediul în
Irlanda pentru a evita taxele SUA, dar ulterior a fost nevoită să
abandoneze planul.
Pfizer a evoluat, de asemenea, printr-un
un marketing agresiv – o
practică pe care a început-o
o în anii 1950 prin reclamele în
reviste medicale. În 2009, compania a fost obligată să plătească
o amendă record de 2,3 miliarde de dolari pentru a soluționa
solu
procesele federale dupăă ce una dintre filialele sale a
comercializat ilegal un analgezic numit Bextra. Împreună cu
marketingul îndoielnic, Pfizer se află de zeci de ani în centrul
controverselor privind prețurile
țurile sale, inclusiv un caz de stabilire
a prețurilor care a început în 1958.
În domeniul siguranței
ței produselor, cel mai mare scandal al
Pfizer a implicat valve cardiace defecte, care au dus la moartea
a peste 100 de persoane. În timpul anchetei, informa
informațiile au
ieșit
șit la iveală sugerând că firma a indus în eroare în mod
deliberat autoritățile
țile de reglementare cu privire la pericole. De
asemenea, pe lista de scandaluri se află o luare de mită în 2012;
evitarea fiscală masivă; și procese care susțin că în timpul unei
epidemii de meningită din Nigeria, în anii 1990, compania a
testat
stat un nou medicament riscant pe copii, fără acordul
părinților acestora.
Probleme privind siguranța
ța produselor
La mijlocul anilor ’80, organizațiile
țiile de supraveghere, cum ar fi
Public Citizen Health Research Group, au acuzat că
medicamentul Pfizer numit Feldene, prescris pe scară largă, a
creat un risc ridicat de sângerare gastro-intestinală
gastro
în rândul
persoanelor în vârstă, dar guvernul federal, în ciuda rapoartelor
despre decese, a refuzat să pună restricții
restric asupra acestuia. Un
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articol din iunie 1986 despre Feldene, publicat în revista The
Progressive, era intitulat „Moartea din rețeta medicală”.
Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA)
și-a exprimat îngrijorarea cu privire la rapoartele despre zeci de
decese legate de valvele cardiace făcute de divizia Shiley a
companiei Pfizer. În 1986, când numărul morților a ajuns la
125, Pfizer a încheiat producția tuturor modelelor de valve. Cu
toate acestea, până în acel moment au fost implantate la zeci de
mii de oameni, care se temeau că dispozitivele lor ar putea să se
fractureze și să se defecteze în orice moment.
În 1991, un grup de lucru al FDA a acuzat că Shiley nu a
furnizat informațiile despre problemele de siguranță
autorităților de reglementare pentru a obține aprobarea inițială
pentru valvele sale. O investigație din 7 noiembrie 1991 din
Wall Street Journal a afirmat că Shiley falsificase în mod
deliberat înregistrările de fabricație referitoare la fracturile
valvelor.
Confruntat cu acest scandal în creștere, Pfizer a anunțat că va
cheltui până la 205 milioane de dolari pentru a soluționa zecile
de mii de procese intentate împotriva sa. Chiar și așa, Pfizer s-a
împotrivit respectării unui ordin al FDA de a notifica pacienții
cu privire la noile descoperiri, că există un risc mai mare de
fracturi fatale la cei care au supapa instalată înainte de vârsta de
50 de ani.
În 2004, Pfizer a anunțat că a ajuns la o soluționare de 60 de
milioane de dolari privind un proces de acțiune colectivă
intentat de utilizatorii Rezulin, un medicament pentru diabet
dezvoltat de Warner-Lambert, care îl retrăsese de pe piață cu
puțin timp înainte ca firma să fie achiziționată de Pfizer în
2000. Retragerea a avut loc după ce zeci de pacienți au murit
din cauza insuficienței hepatice acute despre care se crede că
este cauzată de medicament.
În 2004, ca urmare a dezvăluirilor despre efectele secundare
periculoase ale analgezicului Vioxx, Pfizer a fost de acord să
suspende publicitatea televizată pentru un medicament asociat
numit Celebrex. În anul următor, Pfizer a recunoscut că un
studiu clinic din 1999 a constatat că pacienții vârstnici care
luau Celebrex aveau un risc foarte mare de probleme cardiace.

Controverse legate de prețurile medicamentelor
Pfizer a fost în centrul controverselor privind prețurile sale de
mai bine de 50 de ani. În 1958 a fost una dintre cele șase
companii farmaceutice acuzate de Comisia Federală pentru
Comerț (FTC) de stabilirea prețurilor la antibiotice. Compania
a fost, de asemenea, acuzată că a făcut declarații false la Oficiul
de Brevete și Mărci din SUA, pentru a obține un brevet privind
tetraciclina.
În 1961, Departamentul de Justiție a depus acuzații împotriva
lui Pfizer, American Cyanamid, Bristol-Myers și a directorilor
superiori ai celor trei companii. Doi ani mai târziu, FTC a decis
că cele șase companii numite în plângerea sa din 1958
conspiraseră într-adevăr să stabilească prețurile la tetraciclină.
Comisia a constatat, de asemenea, că „mâinile necurate și
reaua-credință au jucat un rol major” în eliberarea brevetului
de tetraciclină către Pfizer.
În 1964, FTC a ordonat celor șase companii să își reseteze
prețurile și i-a cerut firmei Pfizer să acorde o licență de
producție pentru tetraciclină oricărei companii care a solicitato. În 1967, un juriu federal i-a găsit vinovați pe Pfizer,
American Cyanamid și Bristol-Myers și s-au aplicat amenzi de
maximum 150.000 de dolari, însă plata a fost întârziată în timp
ce companiile urmăreau un recurs.
Pfizer, împreună cu celelalte mari companii farmaceutice au
fost ulterior vizate într-o serie de procese introduse de
procurorii generali de stat și de alte părți care au contestat
practicile de stabilire a prețurilor din industrie. În 1996, Pfizer a
fost una dintre cele 15 mari companii farmaceutice care au fost
de acord să plătească mai mult de 408 milioane dolari pentru a
soluționa un proces de acțiune colectivă.
În 2000, pe fondul unor critici pe scară largă față de prețul
ridicat al medicamentelor pentru SIDA, Pfizer s-a oferit să
doneze guvernului din Africa de Sud o aprovizionare de doi ani
cu medicamentul Diflucan în valoare de 50 de milioane de
dolari. Cu toate acestea, în 2003, după achiziționarea
Pharmacia Corp., Pfizer a renunțat la planul companiei de a
licenția medicamentul SIDA Rescriptor pentru distribuție la
prețuri reduse în țările sărace.
Scandaluri legate de marketing
După cel de-al Doilea Război Mondial, Pfizer a provocat un
scandal când a ocolit rețelele tradiționale de distribuție a
medicamentelor și a început să comercializeze produsele sale
(în special antibioticul Oxitetraciclină) direct către spitale și
medici, recurgând la o utilizare fără precedent a reclamelor în
Journal of the American Medical Association.

În 2005, Pfizer a retras de pe piață un alt analgezic, Bextra,
după ce FDA a avertizat cu privire la riscurile cardiovasculare
și gastro-intestinale ale medicamentului. În 2008, Pfizer a
anunțat că alocă 894 milioane de dolari pentru soluționarea
proceselor intentate în legătură cu Bextra și Celebrex.
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Un articol din Saturday Review din 1957 denunța compania
pentru tactici precum difuzarea de reclame pentru antibioticele
sale care afișau numele medicilor care se presupune că aprobă
produsul, dar care s-au dovedit a fi fictivi. În 1991, Pfizer a
plătit un total de 70.000 dolari către 10 state pentru a soluționa
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taxele legate de publicitatea înșelătoare pentru apa de gură
Plax.
În 1996, Administrația pentru Alimente și Medicamente a
solicitat companiei Pfizer să nu mai facă declarații medicale
neautorizate și înșelătoare pentru antidepresivul său Zoloft. În
2000, FDA i-a avertizat pe Pfizer și Pharmacia, co-marketeri ai
medicamentului pentru artrită Celebrex, că reclamele pe care le
difuzau pentru medicamente erau false și înșelătoare. Doi ani
mai târziu, FDA a ordonat companiei Pfizer să înceteze
difuzarea unei serii de reclame, despre care agenția a spus că
sugerau în mod înșelător că medicamentul pentru scăderea
colesterolului produs de Pfizer (Lipitor) este mai sigur decât
produsele concurente.

În august 2012, Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare a
anunțat că a ajuns la o tranzacție de 45 de milioane de dolari cu
Pfizer pentru a rezolva acuzațiile conform cărora filialele sale,
în special Wyeth, au mituit medicii din străinătate și alți
profesioniști din domeniul sănătății pentru a crește vânzările
medicamentelor.
Probleme privind poluarea mediului
În 1971, Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) din SUA a
cerut Pfizer să pună capăt practicii sale îndelungate de aruncare
a deșeurilor industriale din uzina sa din Groton, Connecticut, în
Long Island Sound. Compania a fost acuzată că aruncă
aproximativ 4 milioane litri de deșeuri în fiecare an prin această
metodă.
În 1998, Pfizer a fost de acord să plătească o sancțiune civilă de
625.000 de dolari pentru poluarea mediului în unitățile sale de
cercetare din Groton, Connecticut. În 2002, New Jersey a
amendat Pfizer cu 538.000 de dolari pentru că nu a monitorizat
în mod corespunzător apele uzate evacuate din uzina sa din
Parsippany.

În 2004, filiala Warner-Lambert a lui Pfizer a fost de acord să
plătească 430 milioane de dolari pentru soluționarea acuzațiilor
penale și civile potrivit cărora compania a plătit medicilor să
prescrie medicamentul pentru epilepsie (Neurontin) pacienților
cu afecțiuni pentru care medicamentul nu a fost aprobat.
În 2009, Pfizer a fost de acord să plătească 2,3 miliarde de
dolari pentru soluționarea acuzațiilor penale și civile legate de
comercializarea necorespunzătoare a Bextra și a altor trei
medicamente. Suma a fost un record pentru o soluționare a
fraudelor în domeniul sănătății. John Kopchinski, un fost
reprezentant de vânzări Pfizer, a cărui reclamație a ajutat la
declanșarea anchetei federale, a declarat pentru New York
Times: „Întreaga cultură a Pfizer este condusă de vânzări și,
dacă nu ați vândut medicamente ilegal, nu ați fost văzut ca un
jucător în echipă.”
În 2011, Pfizer a fost de acord să plătească 14,5 milioane de
dolari pentru a rezolva acuzațiile federale potrivit cărora a
comercializat în mod ilegal Detrol, un medicament pentru
vezica urinară. De asemenea, în iulie 2012, Pfizer a fost de
acord să elimine afirmațiile legate de sănătatea sânilor și a
colonului din publicitatea sa pentru multivitaminele Centrum,
ca parte a unui acord de soluționare a unui proces intentat de
Center for Science in the Public Interest, care a acuzat firma că
afirmațiile sale nu erau întemeiate.
Mită și plăți necorespunzătoare
În 1976, Pfizer a fost una dintre numeroasele companii care a
dezvăluit că a făcut plăți îndoielnice către oficialii
guvernamentali străini. Compania a spus că aproximativ
265.000 de dolari au fost plătiți oficialilor din trei țări.
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În 2008, Pfizer a fost de acord să plătească o penalitate de
975.000 de dolari pentru soluționarea acuzațiilor federale
conform căreia a încălcat Legea Aerului Curat la fosta sa
fabrică din Groton, Connecticut, în perioada 2002-2005.
Încălcări ale drepturilor omului
Se pare că Pfizer s-a angajat în practici discutabile și în
străinătate. În 2000, Washington Post a publicat o investigație
majoră în care acuza Pfizer că a testat un nou antibiotic
periculos numit Trovan pe copiii din Nigeria, fără a primi
consimțământul corespunzător de la părinții acestora.
Experimentul a avut loc în timpul unei epidemii de meningită
din 1996 în această țară. În 2001, Pfizer a fost trimis în judecată
în fața instanței federale americane de către treizeci de familii
nigeriene, care au acuzat compania că folosesc copiii drept
cobai umani.
În 2006, un grup de medici nigerieni a concluzionat că Pfizer a
încălcat dreptul internațional. În 2009, compania a fost de acord
să plătească 75 de milioane de dolari pentru soluționarea unor
procese derulate în instanțele din Nigeria. Cazul SUA a fost
soluționat în 2011 pentru o sumă nedivulgată.
Probleme legate de siguranța angajaților
În 2010, un juriu federal a acordat 1,37 milioane de dolari unei
foste cercetătoare de la Pfizer, care a susținut că s-a îmbolnăvit
din cauza unui virus modificat genetic la un laborator al
companiei și a fost concediată pentru că a ridicat probleme de
siguranță.
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Cum instaurezi un stat fascist planetar?
(Implementarea Noii Ordini Mondiale)
Să ne imaginăm că un grup de neofascist și-ar
propune ca scop principal să instaureze un stat fascist
planetar, denumit „Noua Ordine Mondială” (deoarece cea
veche nu le convine pentru că nu au rolul de dictator
dictatori în
ea!).

A

cest nume are și rolul ca „dobitoacele creștine” (sau
musulmane, budiste etc.) să nu aibă habar despre ce
vorbesc aşa-zişii „iluminați”.

Cum și-ar putea implementa acest plan cinic?

Dar un protest de stradă masiv la care să apară violen
violențe de
stradă ca „vestele galbene” din 2019 din Franța,
Fran
Belgia,
Olanda, sau „Black lives matter” ca în SUA lui 2019 și 2020?
Și apoi să impui forțelor polițienești să „restabilească ordinea”
cu forța? Hmmm… și asta s-aa încercat de trei ori și tot nu le-a
ieșit…
Cum atunci ar putea să facă astfel încât oamenii comuni să
poată fi ușor
șor prostiți să accepte de bună voie dictatura? Cum?
Dar dacă s-ar croșeta
șeta o „pandemie” care să înghită încet, încet
toate statele lumii? Așa
șa oare ar funcționa? Ei, și asta ss-a
încercat! Cu gripa aviară („expertul” PSD Streinu Cercel în
î
România a cumpărat cu mulți
ți bani publici 2 milioane de saci
pentru morți!!!),
ți!!!), cu gripa porcină şi chiar cu SIDA. Nici atunci
nu le-a ieșit…
Ei da, dar poate că între timp și-au
au perfecționat
perfec
metodele! Între
timp au cumpărat cam toate marile, mediile și micile trusturi de
presă din întreaga lume și toate celelalte mijloace de informare,
iar acum pot manipula după bunul lor plac opinia publică.
Cum ar face atunci?

Ar putea pregăti un dictator extremist și crud care să înc
înceapă să
ducă un război de ocupare și să își impună cu forța „doctrina”
sa fascistă. Dar asta deja s-aa încercat cu Hitler, Saddam
Hussein, Osama bin Laden, Erdogan și nu le-aa ie
ieșit prea bine.
Ar putea încerca cu un mare atentat terorist după care să fie
impusă legea marțială. Ei, dar și asta s-aa încercat cu atentatul de
la World Trade Center din 11 septembrie 2001 și cu numeroase
alte atentate în Orientul Mijlociu și în Europa și nici atunci nu
au reușit!
Ar putea încerca cu o criză economică mondială… și asta au
încercat în 1929 și 2010 și tot nu le-a ieșit…
Atunci ar putea încerca cu un atac biochimic lansat asupra unor
țări ca Ucraina, China, India și Niger. Dar şi asta s-a
s încercat în
2011 și tot nu a izbucnit al Treilea Război Mondial, în urma
căruia să-și instaureze dictatura! Prim-ministrul
ministrul Ucrainei:
„Doar credința
ța în Dumnezeu face să nu ripostăm la acest
veritabil act de război desfășurat
șurat de avionul CIA!”
CIA!
Ar putea încerca cu un atac dezastruos care să dureze ani
asupra populației civile din vreun stat din Africa, astfel încât
numărul imens de refugiați
ți în țările occidentale să producă
probleme atât de mari și atacuri extremiste atât de oribile, încât
creștinii
știnii țărilor occidentale să nu mai aibă curajul să
să-și serbeze
propriile Sărbători, de frica „discriminării
minării popula
populației refugiate”.
Iar apoi, pentru „calmarea” violențelor
țelor să introducă legea
marțială. Offf… și asta s-a încercat și încă nu au reușit…
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Mai întâi ar lansa un virus creat în laborator care să aibă
anumite caracteristici foarte precise:
se: extrem de contagios, dar
cu o mortalitate directă redusă – pentru ca epidemia să nu scape
totuși
și de sub control. Nici măcar stăpânii de sclavi nu și
și-ar dori
să le moară TOȚI
ȚI sclavii. Desigur, un bun stăpân de sclavi nu
și-ar dori să îi moară deloc sclavii,
vii, nu ar fi bine pentru afacerile
lui, dar tocmai asta este problema de la care au pornit: din
punctul lor cinic de vedere, ar fi – zice-se
zice – prea mulți sclavi pe
pământ și ar fi nevoie să fie reduși la cel mult un miliard.
Credeți că fantezia ne joacă feste?
este? Acest aspect este scris în
piatră pe monumentul din Atlanta în 24 de limbi!!!!! Hmmm…
ce altă explicație
ție ar putea avea acest grav mesaj lansat
„umanitar” de democratul Obama?
Redăm câteva dintre îndemnurile foarte stranii de pe acest
„monument” programatic
ramatic referitor la instalarea Noii Ordini
Mondiale:
1. MENȚINE OMENIREA SUB 500.000.000
2. GHIDEAZĂ REPRODUCEREA ÎNȚELEPT
ȚELEPT – ÎMBUNĂTĂȚIND
FITNESS-ul ȘI DIVERSITATEA.
7. EVITAȚI
ȚI LEGILE MĂRUNTE ȘI FUNCȚIONARII INUTILI.
9. PREMIAZĂ ADEVĂRUL – FRUMUSEŢEA – IUBIREA – CĂUTAREA
ARMONIEI CU INFINITUL.

Cum adică să păstreze omenirea sub 500.000.000? Prin
controlul reproducerii, obținut
ținut prin dispozitivele de
monitorizare pentru fitness și prin cultivarea diversității?
(sexuale, adică prin promovarea LGBT ce nu se po
pot reproduce?
Ocolind legile „mărunte” și funcționarii legitimi
(„nefolositori”)? Și cum adică să premieze adevăruladevărul
frumusețea-iubirea-căutarea
căutarea armoniei cu infinitul? Adică să le
distrugă programatic? Se vor obține
ține toate aceste deziderate cu o
epidemie - pandemie?
ția noastră!
Aceste întrebări merită toată atenția
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Așadar
șadar o boală contagioasă, dar totuși nu extrem de mortală…
Da, dar atunci cum îi poți
ți face pe oameni să fie obedienți?
Exagerezi zi de zi metoda de testare (astfel încât să ai grijă să ai
mulți „asimptomatici” (declarați
ți infectați și carantinați,
eventual în aceleași
și spații cu cei care sunt cu adevărat infectați,
pentru a fi siguri că molima se răspânde
răspândește, exagerezi
raportările, exagerezi disproporționat măsurile.
Dar ce faci cu OMS, care are rolul de a veghea atent asupra
riscului oricărei epidemii și să ia măsurile necesare? A, simplu!
Îți
ți numești propriul cățel loial la conducerea OMS, de pildă un
extremist comunist și criminal, care a forțat deja o „campanie
de vaccinare” în țara lui, în urma căreia
reia au murit mii de copii.
Și neapărat, să nu fie medic, pentru ca la o adică să se scuze:
„Am făcut ce mi-au spus specialiștii!”.
Și cum propagi totuși molima? Infectezi militari americani
participanți
ți la Olimpiada sportivă din Wuhan, care are loc cu
două
uă luni înainte de Noul An chinezesc, ai grijă ca to
toți
comunicatorii OMS să spună că nu e nicio problemă, că e doar
o gripă. Aștepți
ștepți până după cea mai importantă sărbătoare
chineză (Noul An chinezesc) astfel încât sute de mii de chinezi
să revină în țările în care emigraseră pentru a infecta cât mai
mulți
ți oameni pe glob. Iar la o săptămână dai vina pe autoritățile
chineze, că din cauza piețelor
țelor lor murdare a apărut virusul și
din cauza statului totalitar s-au
au ascuns infectările și apoi declari
pandemia, dupăă ce virusul a plecat în toată lumea și nu mai
poate fi oprit. Le dai un lockdown, oamenii se sperie și faci așa
încât în timpul verii raportările să scadă și oamenii să spere că
vor scăpa, să meargă în concedii pentru a se infecta cât mai
mulți și apoi să le dai un al doilea lockdown. Asta e metoda
sigură ca să le zdrobești speranța.
Da, dar dacă virusul nu e de fapt extrem de mortal, cu toate
campaniile mass-media, în 2-3 ani oamenii își
și vor da seama că
mor foarte puțin,
țin, mai puțini chiar decât de gripa se
sezonieră!
Cum rezolvi asta?
Foarte simplu! Pui câțiva
țiva magnați criminali, cum ar fi, să
zicem, un oarecare Bill Gates să finanțeze
țeze masiv programe de
producere a unui așa-zis „vaccin”, dar acești
ști eugeniști vor avea
grijă ca „vaccinul” să fie extrem de toxic pentru
entru popula
populație.
Vaccinezi, poate chiar forțat,
țat, miliarde de oameni paralizați de
frică și iată: din mortalitatea de cel puțin 0,7% a vaccinului
(recunoscută public de Bill Gates) rezultă că poți
po decima
milioane și ca să fii sigur că îți continuă teroarea llansată între
oameni, îi vaccinezi anual: vor muri 1 milion anul ăsta, 5
milioane anul viitor, 28 milioane al treilea an, 521 milioane
anul următor… În același
și timp reduci populația și îi și ții
obedienți
ți sub control! (Reamintim declarația stranie a lui Bil
Bill
Gates din 2015, cum că „Vom
Vom reduce popula
populația cu ajutorul
vaccinării”! Aceşti criminali chiar își
și dezvăluie planurile!)
Dar ce faci dacă apare un tratament eficient? Asta ar strica
planurile…
Atunci cumperi o mare revistă științifică, cum ar fi „„The
Lancet”, plătești
ști un grup de „studiu” care administrează acel
medicament, dar în doze de 10 ori mai mari decât cele
potrivite! Apoi se jură că au făcut teste cu respectivul
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medicament, dar a avut efecte secundare grave la to
toți pacienții.
E ciudat că acel medicament
ament folosit anti-malarie
anti
de 75 de ani
nu a avut până acum niciodată efecte secundare, singurul său
„dezavantaj” este că e foarte ieftin. Sigur, după două săptămâni
retragi studiul, ca fiind necorespunzător științific, dar ai grijă ca
prin mass-media să o ții langa că medicamentul nu e bun. Și îl
și scoți obligatoriu din toate schemele de tratament din
Occident, ca să moară cât mai mulți
ți nefericiți.
Iar metoda aceasta cu virusul este foarte utilă, pentru că
inamicul este invizibil, altul decât cel real, împotriva
î
căruia nu
poți
ți descoperi tu singur remediul, iar nimeni nu vrea să facă rău
semenilor și prietenilor apropiați, nerespectând „distanțarea
socială”!

Lockdown-ul
ul sau carantina generală nu
este o metodă eficientă de control a
coronavirusului: 24 de studii
tudii o confirmă
Folosirea lockdown-urilor
urilor (blocărilor) la nivel global
în situaţia apariției
ției unui nou agent patogen nu are niciun
precedent. A fost un experiment în timp real, populația
popula
fiind folosită drept cobai. Costurile sunt astronomice.

S

e pune întrebarea dacă blocările au func
funcționat pentru a
controla virusul într-un
un mod ce poate fi verificabil din
punct de vedere științific. Pe baza următoarelor studii,
răspunsul este NU și asta din mai multe motive: date incorecte,
lipsă de corelații, lipsă
ipsă de demonstrații
demonstra
cauzale, excepții
aberante și așa mai departe.
Nu există nicio relație
ție între lockdown (sau oricum ar vrea să le
spună oamenii pentru a le masca adevărata natură) și controlul
virusului. Poate că aceasta este o revelație
revela șocantă, având în
vedere că aceste măsuri de control social și economic
universale devin noua ortodoxie. Într-o
Într lume mai sănătoasă,
sarcina dovezilor ar fi firesc să cadă în responsabilitatea celor
care au impus restricțiile,
țiile, deoarece ei sunt cei care au răsturnat
100 de ani de înțelepciune
țelepciune în domeniul sănătății publice și ii-au
înlocuit cu nişte impuneri aberante, neverificate, asupra
libertății
ții și drepturilor omului. Nu au acceptat niciodată acea
povară a responsabilităţii. Au preluat axiomatic ideea cum că
un virus ar putea fi intimidat și speriat de atestate, edicte,
discursuri și jandarmi mascați.
Dovezile în favoarea lockdown-urilor
urilor sunt şocant de şubrede și
se bazează în mare măsură pe compararea rezultatelor din
lumea reală cu pronosticurile sumbre generate de com
computer,
rezultate din modele netestate empiric, și apoi pe simpla
afirmaţie cum că măsurile stringente și „intervențiile nonfarmaceutice” au creat rezultatele ce explică diferența
diferen dintre
rezultatele obţinute virtual şi rezultatul real. Cercetările
împotriva lockdown-urilor,
urilor, pe de altă parte, se bazează pe
dovezi, sunt solide și amănunțite, iau în calcul datele pe care le
avem (cu toate minusurile lor) și analizează rezultatele în
lumina controlului asupra populației.
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O mare parte din lista următoare a fost alcătuită de inginerul de
date Ivor Cummins, care a întreprins un efort educațional de un
an pentru a demonta raţiunile intelectuale pro lockdown.
American Institute for Economic Research (AIER) și-a adăugat
propriile date şi concluzii. Rezultatul este că virusul va face așa
cum fac virusurile, la fel ca întotdeauna în istoria bolilor
infecțioase. Avem un control extrem de limitat asupra lor și
ceea ce totuşi avem este legat de timp și loc. Frica, panica și
constrângerea nu sunt strategii ideale pentru gestionarea
virusurilor. Inteligența și terapeutica medicală se descurcă mult
mai bine.
(Aceste studii se concentrează doar pe lockdown-uri și relația
lor cu controlarea virusului. Nu intră în nenumăratele probleme
conexe care au chinuit lumea, cum ar fi dispoziţiile legate de
mască, problemele legate de testele PCR, problema clasificării
greșite a cauzelor morții sau orice alte probleme specifice
asociate restricțiilor de călătorie, închiderilor restaurantelor,
precum și alte sute de informații despre care biblioteci întregi
vor fi scrise în viitor.)
1. „O analiză la nivel de țară care măsoară impactul acțiunilor
guvernamentale, nivelul de pregătire a țării și factorii
socioeconomici asupra mortalității COVID-19 și a rezultatelor
legate de sănătate” de Rabail Chaudhry, George Dranitsaris,
Talha Mubashir, Justyna Bartoszko, Sheila Riazi.
EClinicalMedicine 25 (2020) 100464.
„Blocările și testarea COVID-19 pe scară largă nu au fost
asociate cu reduceri ale numărului de cazuri critice sau ale
mortalității globale”.
2. „A fost necesar lockdown-ul în cazul corona în
Germania?”, de Christof Kuhbandner, Stefan Homburg, Harald
Walach, Stefan Hockertz. Advance: Sage Preprint, 23 iunie
2020.
„Datele oficiale ale agenției RKI din Germania sugerează în
mod accentuat că răspândirea coronavirusului în Germania a
dat înapoi în mod autonom, înainte ca orice intervenție să
devină eficientă. Au fost sugerate mai multe motive pentru un
astfel de declin independent. Unul este că diferențele în
sensibilitatea și comportamentul gazdei pot duce la imunitate
de turmă la un nivel de prevalență relativ scăzut.
Contabilizarea variației individuale a susceptibilității sau
expunerii la coronavirus duce la concluzia că e nevoie de o
expunere la coronavirus de maximum 17% până la 20% din
populație care să fie infectată pentru a atinge imunitatea de
turmă, estimare care este susținută empiric de contingentul
navei de croazieră Diamond Princess. Un alt motiv este că
sezonalitatea poate juca, de asemenea, un rol important în
disipare.”
3. „Estimarea dezvoltării actuale a epidemiei SARS-CoV-2 în
Germania” de Matthias an der Heiden, Osamah Hamouda.
Robert Koch-Institut, 22 aprilie 2020.
„În general, totuși, nu toate persoanele infectate dezvoltă
simptome, nu toți cei care prezintă simptome merg la cabinetul
unui medic, nu toți cei care merg la medic sunt testați și nu toți
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cei care prezintă un rezultat pozitiv la test sunt, de asemenea,
înregistraţi într-un sistem de colectare a datelor. În plus, există
o anumită perioadă de timp între toți acești pași individuali,
astfel încât niciun sistem de sondaj, oricât de bun ar fi, nu
poate face o afirmaţie clară despre procesul actual de infectare
fără a adăuga presupuneri și calcule.”
4. „Infecțiile cu COVID-19 au scăzut înainte de blocarea
Regatului Unit?” de Simon N. Wood. Cornell University preprint, 8 august 2020.
„O abordare Bayesiană inversă aplicată datelor din Marea
Britanie privind decesele COVID-19 și distribuția duratei bolii
sugerează că infecțiile erau în regres înainte de blocarea
completă a Regatului Unit (24 martie 2020) și că rata
infectărilor în Suedia a început să scadă doar o zi sau două
mai târziu. O analiză a datelor din Marea Britanie utilizând
modelul lui Flaxman și colab. (2020, Nature 584) oferă același
rezultat sub relaxarea ipotezelor sale anterioare cu privire la
R.”
5. „Comentariu la Flaxman și colab. (2020): Efectele iluzorii
ale intervențiilor non-farmaceutice asupra COVID-19 în
Europa” de Stefan Homburg și Christof Kuhbandner. 17 iunie
2020. Advance, Sage Pre-Print.
„Într-un articol recent, Flaxman și colab. susțin că intervențiile
non-farmaceutice impuse de 11 țări europene au salvat
milioane de vieți. Noi demonstrăm că metodele lor implică
raționamente circulare. Efectele pretinse sunt artefacte pure,
care contrazic datele. Mai mult, demonstrăm că blocarea
Regatului Unit a fost atât superfluă, cât și ineficientă”.

6. „Analiza profesorului Ben Israel asupra transmiterii
virusului”, 16 aprilie 2020.
„Unii ar putea susține că scăderea numărului de pacienți care
se adaugă în fiecare zi este un rezultat al blocării severe
impuse de guvern și autoritățile sanitare. Examinarea datelor
din diferite țări din întreaga lume pune un mare semn de
întrebare pe afirmația de mai sus. Se pare că un model similar
– creșterea rapidă a infecțiilor care atinge un vârf în a șasea
săptămână și scade de la a opta săptămână – este comun
pentru toate țările în care a fost descoperită boala, indiferent
de politicile lor de răspuns: unele au impus un lockdown sever
imediat, care a inclus nu numai «distanțarea socială» și
interzicerea adunărilor, dar și închiderea economiei (cum ar fi
Israelul); unii «au ignorat» infecția și au continuat viaţa
aproape normal (cum ar fi Taiwan, Coreea sau Suedia), iar
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alţii au adoptat inițial o politică îngăduitoare, dar în scurt timp
au recurs la un blocaj complet (cum ar fi Italia sau statul New
York). Cu toate acestea, datele arată constante de timp similare
între toate aceste țări în ceea ce privește creșterea rapidă
inițială și declinul bolii.”
7. „Impactul intervențiilor non-farmaceutice împotriva
COVID-19 în Europa: un studiu cvasi-experimental” de Paul
Raymond Hunter, Felipe Colon-Gonzalez, Julii Suzanne
Brainard, Steve Rushton. MedRxiv Pre-print 1 mai 2020.
„Epidemia actuală de COVID-19 este fără seamăn în istoria
recentă, la fel ca și intervențiile de distanțare socială care au
dus la o oprire semnificativă a vieții economice și sociale a
atâtor țări. Cu toate acestea, există foarte puține dovezi
empirice despre măsuri, dintre care cele de distanțare socială
au cel mai mare impact. Din ambele seturi de modelare, am
constatat că închiderea unităților de învățământ, interzicerea
adunărilor în masă și închiderea unor companii neesențiale au
fost asociate cu o incidență redusă, în timp ce ordinele de a
rămâne la domiciliu și închiderea tuturor celor care nu sunt
afaceri nu au fost asociate cu niciun impact suplimentar de
sine stătător.”
8. „Politicile de blocare completă în țările din Europa de Vest
nu au efecte evidente asupra epidemiei COVID-19” de Thomas
Meunier. MedRxiv Pre-print. 1 mai 2020.
„Acest studiu fenomenologic evaluează impactul strategiilor de
blocare completă aplicate în Italia, Franța, Spania și Marea
Britanie asupra încetinirii focarului COVID-19 din 2020.
Comparând traiectoria epidemiei înainte și după blocare, nu
găsim dovezi ale vreunei discontinuități în ritmul de creștere,
timpul de dublare și tendințele numărului de reproducere.
Extrapolând tendințele ratei de creștere înainte de blocare,
estimăm numărul de decese în absența oricăror politici de
blocare și arătăm că aceste strategii se poate să nu fi salvat
nicio viaţă în vestul Europei. Arătăm, de asemenea, că țările
învecinate care aplică măsuri de distanțare socială mai puțin
restrictive (spre deosebire de izolarea în locuinţă impusă cu
forţe poliţieneşti) trec printr-o evoluție foarte similară a
epidemiei.”
9. „Traiectoria epidemiei COVID-19 în Europa” de Marco
Colombo, Joseph Mellor, Helen M Colhoun, M. Gabriela M.
Gomes, Paul M McKeigue. MedRxiv Pre-print. Postat pe 28
septembrie 2020.
„Modelul clasic susceptibil-infectat-recuperat formulat de
Kermack și McKendrick presupune că toți indivizii din
populație sunt la fel de sensibili la infecție. Adaptând acest
model la traiectoria mortalității cauzate de COVID-19 în 11
țări europene până la 4 mai 2020, Flaxman și colab. au
concluzionat că «intervențiile majore non-farmaceutice – în
special lockdown-urile – au avut un efect mare asupra
reducerii transmisiei». Noi arătăm că relaxarea ipotezei de
omogenitate pentru a permite variații individuale în
sensibilitate sau conectivitate oferă un model care se potrivește
mai bine cu datele și o predicție mai precisă a mortalității pe
14 zile. Permiterea eterogenității reduce estimarea deceselor
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post-factum, care ar fi avut loc dacă nu ar fi existat intervenții,
de la 3,2 milioane la 262000, ceea ce implică faptul că cea mai
mare parte a încetinirii și inversării mortalității COVID-19 se
explică prin acumularea imunității de turmă. Estimarea
pragului de imunitate de turmă depinde de valoarea specificată
pentru raportul de fatalitate a infecţiei (IFR): o valoare de
0,3% pentru IFR oferă 15% pentru pragul mediu de imunitate
de turmă.”
10. „Efectul închiderii școlilor asupra mortalității cauzate de
coronavirus 2019: predicții vechi și noi” de Ken Rice, Ben
Wynne, Victoria Martin, Graeme J Ackland. British Medical
Journal, 15 septembrie 2020.
„Rezultatele acestui studiu sugerează că intervențiile prompte
s-au dovedit a fi extrem de eficiente în reducerea cererii
maxime pentru paturile unităților de terapie intensivă (ATI),
dar, de asemenea, prelungesc epidemia, în unele cazuri
rezultând mai multe decese pe termen lung. Aceasta se petrece
deoarece mortalitatea legată de covid-19 înclină abrupt spre
grupele de vârstă înaintată. În absența unui program eficient
de vaccinare, niciuna dintre strategiile de atenuare propuse în
Marea Britanie nu ar reduce numărul total estimat de decese
sub 200 000”.
11. „Modelarea strategiilor de distanțare socială pentru a
preveni răspândirea SARS-CoV2 în Israel – O analiză a
rentabilității” de Amir Shlomai, Ari Leshno, Ella H Sklan,
Moshe Leshno. MedRxiv Pre-Print. 20 septembrie 2020.
„Se așteaptă ca un blocaj la nivel național să salveze în medie
274 de vieți (mediană 124, interval interquartil (IQR): 71-221)
în comparație cu abordarea «testare, urmărire și izolare». Cu
toate acestea, ICER va fi în medie 45.104.156 dolari (median
49,6 milioane dolari, IQR: 22.7-220.1) pentru a preveni un
singur caz de deces. Concluzii: Un blocaj național are un
avantaj mediocru în salvarea de vieți, cu costuri enorme și
posibile efecte economice copleșitoare. Aceste constatări ar
putea să ajute factorii de decizie în gestionarea valurilor
suplimentare ale acestei pandemii.”
12. „Prea puțin dintr-un aspect bun. Un paradox al controlului
moderat al infecțiilor”, de Ted Cohen și Marc Lipsitch.
Epidemiologie. Iulie 2008; 19(4): 588-589.
„Legătura dintre limitarea expunerii la agenții patogeni și
îmbunătăţirea sănătăţii publice nu este întotdeauna atât de
directă. Reducerea riscului ca fiecare membru al unei
comunități să fie expus unui agent patogen are ca rezultat
creșterea vârstei medii la care apar infecțiile. Pentru agenții
patogeni care provoacă o morbiditate mai mare la vârstele mai
înaintate, intervențiile care reduc, dar nu elimină expunerea
pot crește, paradoxal, numărul de cazuri de îmbolnăviri severe,
mutând riscul infecției către persoanele în vârstă.”
Se pune întrebarea dacă lockdown-urile (blocările) au
funcționat pentru a controla virusul într-un mod ce poate fi
verificabil din punct de vedere științific. Pe baza următoarelor
studii, răspunsul este NU și asta din mai multe motive: date
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incorecte, lipsă de corelații, lipsă de demonstrații cauzale,
excepții aberante și așa mai departe.
13. „Gândire inteligentă, lockdown și covid-19: Implicaţii
pentru politicile publice” de Morris Altman. Journal of
Behavioral Economics for Policy, 2020.
„Răspunsul la covid-19 a fost, într-o măsură copleşitoare,
acela de a bloca o mare parte din economiile lumii pentru a
reduce la minimum ratele de deces precum și efectele nefaste
imediate ale covid-19. Susțin că o astfel de politică este prea
adesea scoasă din context, deoarece ignoră externalitățile
politicii, presupune că sunt corecte calculele ratei mortalității
și presupune că a te concentra asupra efectelor directe ale
covid-19 pentru a maximiza bunăstarea umană este o abordare
potrivită. Ca urmare a acestei abordări, politica actuală poate
fi direcționată greșit și cu efecte foarte nefaste asupra
bunăstării umane. Mai mult, astfel de politici pot avea
nechibzuitul rezultat de a nu minimiza nicidecum ratele de
deces (încorporarea externalităților), mai ales pe termen lung.
O astfel de politică greșită și cu rezultate proaste este un
produs al factorilor de decizie care utilizează modele mentale
inadecvate, care au lipsuri într-o serie de domenii cheie şi
eșecul de a adopta o perspectivă macro mai cuprinzătoare
pentru abordarea virusului, folosind euristică proastă sau
instrumente de luare a deciziilor, nerecunoscând în consecință
efectele diferențiale ale virusului și adoptând strategia de
urmare a liderului în elaborarea politicii. Îmbunătățirea
mediului de luare a deciziilor, inclusiv asigurarea unei
guvernări mai înţelepte și îmbunătățirea modelelor mentale ar
putea avea rezultate pretutindeni în lume, producând astfel
niveluri mult mai ridicate de bunăstare umană.”
14. „Valurile SARS-CoV-2 în Europa: o soluție model SEIRS
cu 2 straturi” de Levan Djaparidze și Federico Lois. MedRxiv
pre-print, 23 octombrie 2020.
„Am constatat că 180 de zile de izolare obligatorie pentru cei
sănătoşi cu vârsta sub 60 de ani (de pildă, școli și locuri de
muncă închise) produc în final mai multe decese dacă data
vaccinării este mai târzie de (Madrid: 23 februarie 2021;
Catalonia: 28 decembrie 2020; Paris: 14 ianuarie 2021;
Londra: 22 ianuarie 2021). De asemenea, am realizat modelul
pentru felul în care nivelurile medii de izolare modifică
probabilitatea de infectare pentru o singură persoană care se
izolează diferit față de medie. Acest aspect ne-a determinat să
înţelegem că daunele cauzate terților de răspândirea virusului
pot fi calculate și să postulăm că o persoană are dreptul să
evite izolarea în timpul epidemiilor (SARS-CoV-2 sau oricare
altul).”
15. „A funcționat lockdown-ul? O comparație între țări din
perspectiva unui economist” de Christian Bjørnskov. Document
de lucru SSRN, 2 august 2020.
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„Blocajele din majoritatea țărilor occidentale au aruncat
lumea în cea mai severă recesiune de după cel de-al Doilea
Război Mondial și în recesiunea cu cea mai rapidă desfăşurare
care s-a văzut vreodată în economiile de piață mature. Acestea
au provocat, de asemenea, o eroziune a drepturilor
fundamentale și separarea puterilor într-o mare parte a lumii,
întrucât atât regimurile democratice, cât și cele autocratice șiau folosit în mod greșit forţele de urgență și au ignorat limitele
constituționale în elaborarea politicilor (Bjørnskov și Voigt,
2020). Prin urmare, este important să se evalueze dacă și în ce
măsură blocajele au funcționat conform intențiilor oficiale,
respectiv la împiedicarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și
prevenirea deceselor asociate acestuia. Comparând
mortalitatea săptămânală în 24 de țări europene, datele
revelate de această lucrare sugerează că politicile de blocare
mai severe nu au fost asociate cu o mortalitate mai mică. Cu
alte cuvinte, lockdown-urile nu au funcționat conform
intenției.”
16. „Patru fapte stilizate despre covid-19” de Andrew Atkeson,
Karen Kopecky și Tao Zha. Documentul de lucru NBER
27719, august 2020.
„Una dintre întrebările fundamentale despre politicile
referitoare la pandemia covid-19 este cea cu privire la
intervențiile non-farmaceutice pe care guvernele le-ar putea
folosi pentru a influența transmiterea bolii. Capacitatea
noastră de a identifica empiric care dintre intervenţiile nonfarmaceutice au impact asupra transmiterii bolii şi care este
acest impact depinde de existența unor variații independente
atât în intervenţiile non-farma cât și în transmiterea bolii între
locuri, precum și de existenţa unor proceduri solide pentru
controlul altor factori observați și neobservați care ar putea
influența transmiterea bolii. Faptele pe care le documentăm în
această lucrare pun la îndoială această premisă… Literatura
existentă a concluzionat că politica intervenţiilor nonfarmaceutice și distanțarea socială au fost esențiale pentru
reducerea răspândirii covid-19 și a numărului de decese
cauzate de această pandemie mortală. Faptele stabilite în
această lucrare contestă această concluzie.”
17. „Cum are Belarus una dintre cele mai scăzute rate de
mortalitate din Europa?” de Kata Karáth. British Medical
Journal, 15 septembrie 2020.
„Guvernul hărţuit al Belarusului rămâne netulburat în faţa
covid-19. Președintele Aleksandr Lukaşenko, care se află la
putere din 1994, a negat categoric gravitatea pandemiei,
refuzând să impună un blocaj, să închidă școlile sau să anuleze
evenimente de masă precum liga de fotbal din Belarus sau
parada Zilei Victoriei. Cu toate acestea, rata mortalității țării
este printre cele mai scăzute din Europa – puțin peste 700 într-
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o populație de 9,5 milioane, cu peste 73.000 de cazuri
confirmate”.

Antero, Eric Le Bourg și Jean-François Toussaint. Frontiere în
sănătate publică, 19 noiembrie 2020.

18. „Asocierea dintre a locui împreună cu copii și urmările
covid-19: un studiu de grup OpenSafely asupra a 12 milioane
de adulți din Anglia” de Harriet Forbes, Caroline E Morton,
Seb Bacon și colab., MedRxiv, 2 noiembrie 2020.

„Se observă rate mai mari de mortalitate covid în latitudinea
[25/65°] și în intervalele de longitudine [-35/-125°]. Criteriile
naționale cele mai asociate cu rata mortalității sunt speranța
de viață și încetinirea acesteia, contextul sănătății publice (rata
bolilor metabolice și netransmisibile (NCD) vs. prevalența
bolilor infecțioase), economia (creșterea produsului național,
sprijin financiar) și mediul (temperatura, indicele
ultravioletelor). Rigurozitatea măsurilor stabilite pentru
combaterea pandemiei, inclusiv blocarea, nu pare să fie legată
de rata mortalității. Țările care au cunoscut deja o stagnare
sau o regresie a speranței de viață, cu venituri ridicate și
niveluri ridicate de NCD, au avut cel mai mare preț de plătit.
Această povară nu a fost atenuată de decizii publice mai
stricte. Factorii inerenţi au predeterminat mortalitatea covid19: înțelegerea lor poate îmbunătăţi strategiile de prevenire
prin creşterea rezistenţei populației, printr-o mai bună formă
fizică și imunitate.”

„Printre 9.157.814 adulți cu vârste de cel mult 65 de ani, a
locui cu copii de 0-11 ani nu a fost asociat cu riscuri crescute
de infecție cu SARS-CoV-2, cu spitalizare legată de covid-19
sau internare în ATI, însă a fost asociat cu un risc redus de
deces din cauza covid-19 (HR 0,75, IC 95% 0,62-0,92). A locui
cu copii cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani a fost asociat cu un
risc uşor crescut de infecție cu SARS-CoV-2 (HR 1,08, 95% CI
1,03-1,13), dar nu asociat cu alte rezultate legate de covid-19.
A locui cu copii de orice vârstă a fost, de asemenea, asociat cu
un risc mai mic de a muri din cauze non-covid-19. Între
2.567.671 adulți cu vârsta mai mare de 65 de ani nu a existat
nicio asociere între a locui cu copii și efecte legate de SARSCoV-2. Nu am observat modificări semnificative ale riscului
după închiderea școlilor.”
19. „Explorarea mortalității prin coronavirus la nivel de ţări”
de Trevor Nell, Ian McGorian, Nick Hudson. Pandata, 7 iulie
2020.
„Pentru fiecare țară prezentată ca exemplu, de obicei, într-o
comparație pereche și cu o explicație bazată pe o cauză unică,
există o serie de țări care nu îndeplinesc aşteptările rezultate.
Ne-am propus să creăm un model legat de boală pentru fiecare
probabilitate de eșec. În alegerea variabilelor a fost evident de
la bun început că vor exista rezultate contradictorii în lumea
reală. Dar au existat anumite variabile care păreau a fi
markeri fiabili, deoarece au apărut în mare parte din massmedia și din lucrările ştiinţifice pregătite spre publicare.
Acestea includ vârsta, prevalența comorbidității și nivelurile
aparent mai ușoare ale mortalității populației în țările mai
sărace decât în cele mai bogate. Chiar și cele mai grav afectate
dintre țările în curs de dezvoltare – o mulțime de țări din
America Latină ecuatorială – au cunoscut o mortalitate
generală a populației mai mică decât lumea dezvoltată. Prin
urmare, scopul nostru nu a fost acela de a formula răspunsul
final, ci mai degrabă de a căuta variabile legate de cauze
comune care să ofere o explicație și să stimuleze discuțiile.
Există unele deviaţii extreme faţă de medie în această teorie,
Japonia nefiind cea mai mică dintre ele. Testăm și descoperim
a fi necorespunzătoare noțiunile populare cum că lockdownurile cu distanțarea lor socială însoțitoare și diverse alte
intervenţii non-farmaceutice conferă protecție.”
20. „Mortalitatea covid-19: o chestiune de vulnerabilitate
printre națiunile care se confruntă cu posibilități limitate de
adaptare” de Quentin De Larochelambert, Andy Marc, Juliana
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21. „Statele cu cele mai puține restricții legate de coronavirus”
de Adam McCann. WalletHub, 6 octombrie 2020.
Acest studiu evaluează și clasifică măsurile strictele din SUA în
funcție de state. Rezultatele sunt reprezentate în funcție de
decesele pe cap de locuitor și șomaj. Graficele nu dezvăluie
nicio relație între gradul de strictețe şi ratele de deces, însă
găsește o relație clară între restricţii și șomaj.
22. „Misterul Taiwanului: Comentariu la Studiul Lancet din
Taiwan și Noua Zeelandă”, de Amelia Janaskie. Institutul
American pentru Cercetări Economice, 2 noiembrie 2020.
„Cazul taiwanez dezvăluie ceva extraordinar despre răspunsul
la pandemie. Oricât de mult şi-ar imagina autoritățile de
sănătate publică că traiectoria unui nou virus poate fi
influențată sau chiar controlată de politici și răspunsuri,
experiențele curente și anterioare ale coronavirusului
ilustrează un punct diferit. Severitatea unui nou virus ar putea
avea mult mai mult de-a face cu factorii endogeni dintr-o
populație decât cu răspunsul politic. Potrivit versiunii
lockdown-urilor, Taiwanul a făcut aproape totul «greșit», dar
a creat ceea ce ar putea fi, de fapt, cel mai bun rezultat în ceea
ce privește sănătatea publică a oricărei țări din lume.”
23. „Anticiparea traiectoriei oricărei epidemii covid-19
conform celei mai drepte linii” de Michael Levitt, Andrea
Scaiewicz, Francesco Zonta. MedRxiv, Pre-print, 30 iunie 2020.
„Compararea locurilor cu peste 50 de decese arată că toate
focarele au o caracteristică comună: H(t) definit ca log
(X(t)/X(t-1)) scade liniar pe o scară logaritmică, unde X(t) este
numărul total de cazuri sau decese într-o zi t (folosim ln pentru
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log). Pantele descendente variază cu aproximativ un factor din
trei cu constante de timp (1/panta) cuprinse între 1 și 3
săptămâni; aceasta sugerează că poate fi posibil să se prevadă
când se va termina un focar. Este posibil
sibil să depă
depășim aceasta și
să efectuăm o predicție
ție timpurie a rezultatului în ceea ce
privește
ște numărul unui eventual platou al totalului de cazuri
confirmate sau decese? Testăm această ipoteză arătând că
traiectoria cazurilor sau deceselor în orice focar poate fi
convertită într-oo linie dreaptă. În mod specific
−ln(ln(N/X(t)), este o linie dreaptă pentru valoarea
Y(t)≡−ln(ln(N/X(t)),
corectă a platoului N, care este determinată de o nouă metodă,
Best-Line
Line Fitting (BLF). BLF implică o extrapolare a facilitării
liniei drepte necesare pentru predicție;
ție; este impresionant de
rapidă și de optimizabilă. Constatăm că, în unele locuri,
întreaga traiectorie poate fi prezisă devreme, în timp ce altele
necesită mai mult timp pentru a urma această formă
funcțională simplă.”
24. „Blocările
Blocările impuse de guvern nu reduc decesele cauzate de
covid-19: implicații
ții pentru evaluarea răspunsului strict al Noii
Zeelande” de John Gibson. New Zealand Economic P
Papers, 25
august 2020.
„Răspunsul
Răspunsul politicii din Noua Zeelandă la coronavirus a fost
cel mai strict din lume în timpul blocării de nivel 4. Până la 10
miliarde de dolari (aproximativ 3,3% din PIB) s-au
s
pierdut
prin trecerea la nivelul 4 în loc de a se menţine
menţ
nivelul 2,
conform calculelor Trezoreriei. Pentru ca lockdown
lockdown-ul să fie o
măsură potrivită, sunt necesare beneficii mari pentru sănătate
pentru a compensa pierderile economice. Decesele prognozate
de modelele epidemiologice nu sunt susţinute postfactum din
cauza identificării deficitare. În schimb, eu folosesc date
empirice, bazate pe variații
ții între statele SUA, dintre care peste
o cincime au avut doar distanțare
țare socială, nu lockdown.
Motivaţiile politice ale lockdown-ului
ului oferă posibilitatea
identificării.
rii. Blocările nu reduc decesele cauzate de covid
covid-19.
Acest model este vizibil de fiecare dată când decizii esenţiale
legate de lockdown au fost luate în Noua Zeelandă. Aparenta
ineficiență a lockdown-urilor
urilor sugerează că Noua Zeelandă a
suferit costuri economice
nomice mari pentru un beneficiu redus în
ceea ce privește salvarea de vieți”.

Time publică un articol incredibil despre
„cabala” și „campania din umbră” care llau ajutat pe Biden să câștige
știge
Tribuna.us: Într-un
un articol surprinzător de cinic intitulat
„Istoria secretă a campaniei din umbră care a salvat alegerile
din 2020”, revista Time relatează o multitudine de ac
acțiuni pre și
post-electorale întreprinse de o coaliție
ție de operativi Democrați,
activiști, mass-media
media mainstream, companii tech și CEO
corporatiști
ști înainte și după alegerile prezidențiale din 2020,
analizează The Epoch Times.
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Potrivit articolului,, efortul consta într-o
într „cabală bine finanțată
de oameni puternici, care varia de la industrii la ideologii, care
opera împreună în culise pentru a influența
influen percepțiile, pentru a
schimba regulile, a orienta mediatizarea și a controla fluxul de
informații”.
În zilele post-electorale,
torale, autorul se referă la acest grup divers de
jucători ca la „o conspirație
ție care se desfășoară în culise, una
care a restrâns protestele și a coordonat rezistența din partea
directorilor executivi”, rezultând „o alianță
alian informală între
activiștii de stânga și titanii din afaceri”.
Deși
și cuvintele „cabală” și „conspirație” sunt folosite pentru a
descrie activitățile
țile radicale ale acestor grupuri, denumite în
mod colectiv Shadow Campaign, autoarea articolului se
străduiește
ște să noteze că aceste eforturi nu au
a vizat „trucarea
alegerilor, ci întărirea lor”.
Într-adevăr,
adevăr, pe tot parcursul articolului, există afirmația
afirma
repetată conform căreia aceste eforturi nu au avut intenția
inten de a
răsturna alegerile, ci mai degrabă ca parte a unei mi
mișcări eroice
care intenționa să ne salveze democrația
democra
și să păstreze
integritatea acestor și viitoare alegeri.
„Scenariul militanților
ților din umbră pentru care erau disperați să
să-l
oprească nu a fost o victorie a lui Trump. A fost acela al
alegerilor atât de dezastruoase încât să nu se poată
po
desluși
niciun rezultat, un eșec
șec al actului central de autoguvernare
democratică care a fost un semn distinctiv al Americii încă de
la înființarea sa”, spune articolul.
și articolul tratează acțiunile întreprinse de această
Deși
„Campanie din Umbră” drept pași
și necesari pentru salvarea
democrației
ției noastre, un cititor mai obiectiv al evenimentelor ar
putea susține
ține că democrația noastră a fost de fapt călcată în
picioare.
Potrivit jucătorilor din această sagă, ceea ce au perceput ei ca
fiind o amenințare pentru democrația
ția noastră a fost atât de
importantă încât a necesitat „un efort fără precedent” și o
măsură de cooperare nemaiîntâlnită până acum într-un
într
proces
electoral. Și un efort care ar cuprinde o coaliție surprinzător de
largă de interese care ar include
ude „Congresul, Silicon Valley și
legislativele de stat”.
După cum notează articolul, eforturile acestei cabale „au atins
fiecare aspect al alegerilor”, inclusiv legile noastre electorale.
Aceste grupuri s-au angajat într-un
un front juridic unificat pentru
a „schimba sistemele și legile de vot” la nivel de stat, ocolind
adesea neconstituțional
țional legile statului și transferând puterea
statelor către guvernatori. În timp ce eforturile conservatorilor
de a lupta împotriva acestui proces erau denumite eufemistic ca
fiind „procese de suprimare a alegătorilor”.
Terminologia și încadrarea problemelor ne conduc la o
caracteristică aparte a acestui articol. Este scris ca și cum 75 de
milioane de alegători Trump pur și simplu nu ar exista – ca și
cum o națiune ar fi cumva unită în totalitate împotriva unui al
doilea mandat al lui Donald Trump. Nu există o recunoaștere
recunoa
a
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faptului că Donald Trump s-aa bucurat de sprijinul unui mare
segment al populației.
ției. Când este folosit termenul „alegători”, se
referă întotdeauna la cei caree au votat împotriva lui Trump și
pentru Biden.

Aproape incredibil. Bill Gates crede în
Teoria Conspirației,
ției, la fel ca 70% dintre
români: „Cineva care vrea să provoace
daune mari poate crea un virus mortal”
Victor Ronea, ActiveNews.ro: Majoritat
Majoritatea românilor
consideră că virusul SARS-Cov-22 a fost creat în laborator,
potrivit unui sondaj INSCOP, citat de SmartRadio
SmartRadio.
Aproape 70% dintre români sunt convinși
și că virusul Covid nu a
apărut pe cale naturală, iar 36% consideră că a fost produs și
răspândit intenționat
ționat pentru a pregăti campania de vaccinare
prin care sunt introduse cipuri. 15% fac legătura dintre
simptomele Covid și implementarea rețelelor 5G, mai transmite
sursa citată.
ți dintre cei care cred în astfel de teorii conspiraționiste au
„Mulți
studii primare sau medii și provin din mediul rural”, țin să ne
asigure autorii studiului și răspândacii lui.
Poate cel mai notoriu caz de „credul” al unor astfel de „teorii
ale conspirației”
ției” este chiar cel al fondatorului Microsoft, Bill
Gates, care, într-un interviu difuzat recent și semnalat de
SmartRadio,, afirmă că după „schimbările climatice” o a doua
mare problemă cu care se va confrunta lumea este
„bioterorismul”.

Nanoboţii - roboţii inteligenţi, mai mici
decât grosimea unui fir de păr
Unii oameni se tratează deja cu ajutorul nanobotilor.
Aceste maşinării minuscule intra în organism şi vindecă
ţesuturile.
Imaginează-ţi
ţi un robot minuscul, de mii de ori mai subtir
subt decât
grosimea unui fir de păr, care vindeca imediat cancerul fără a
da efecte secundare, curăţă arterele sau reconstruieşte un ţesut
bolnav. Aceste nanoparticule pot fi soluţia multor boli.
Nanoboţii intra în organism, iar după ce vindecă şi regenerează
regenereaz
ţesuturile, ei se autodistrug. În ciuda faptului că sunt aşa mici,
nanorobotii sunt capabili să fie monitorizaţi şi să trimită
informaţii către un centru de comandă.
Ideea de a construi nanoboţi datează încă din 1959, când marele
fizician Richard Feynman o propune într
într-un discurs. Termenul
de nanotechnologie apare în 1974, mulţumită lui Norio
Taniguchi,, profesor la Universitatea din Tokyo. Domeniul a
prins curaj, însă, abia în anii 1980, iar în prezent se afla în plină
ascensiune.

Avertisment:
vertisment: Vaccinul N
NU aduce
revenirea la normalitate
Adjunctul ministrului britanic al Sănătății
Sănătă a avertizat
că nici măcar pentru cei vaccinați
ți viața nu va reveni la
normalitate.

Gates susține textual (video):: „Cineva care urmărește să
provoace daune mari poate crea un virus mortal, iar șansa de a
ne confrunta cu o asemenea situație
ție este mult mai mare decât în
cazul unei pandemii apărute pe cale naturală”.
Nu ne puteam închipui că tocmai Bill Gates poate crede și
promova o asemenea „Teoriei a Conspirației”!
ției”! Deci, cum zicea
– „Cineva care urmărește
ște să provoace daune mari poate crea un
virus mortal”?
Da, analiștii
știi INSCOP au dreptate întru totul cu privire la cei
care ar putea crede așa
șa ceva. Bill Gates se poate spune că
trăiește și în mediul rural, ca fiind cel mai
ai mare proprietar de
terenuri agricole din America și în plus nici în privința studiilor
nu stă prea bine, pentru că se știe că a renunțat să-și
să
mai
termine facultatea…
Un veritabil conspiraționist!
ționist!
„conspiraționiștii”!

Dar

din cei care

strigă

n cadrul unei conferințe
țe de presă organizate la Downing
Street, profesorul Johnathan Van-Tam
Tam a afirmat că oamenii
nu este cazul „să
să se dedea unui abandon sălbatic
sălbatic” după ce
au fost vaccinați
ți până când se va putea determina dacă ei nu
pot răspândi virusul.

Î

Potrivit The Times, Van-Tam
Tam a declarat că oamenii va mai fi
necesar să aștepte „două
uă sau trei luni”
luni pentru a-și regăsi
libertățile,
țile, timp în care urmează să se analizeze dacă
vaccinurile sunt eficiente pentru oprirea transmiterii virusului.
Omul nu poate merge „unde are el chef”
Doctorul a spus că oamenii nu e cazul să creadă că „după
„
a
doua doză de vaccin este normal să se dedea unui abandon
sălbatic și să meargă la sălile de bingo sau unde au ei chef”.
chef
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„Din
Din păcate, pentru moment este o imagine destul de sumbră și
de deprimantă. Situația
ția în Marea Britanie este deja precară în
numeroase regiuni, în special în sud-estul
estul Londrei”,
Londrei a spus
Van-Tam.
Guvernul britanic studiază în prezent efectul vaccinului anti
anticovid pentru a determina dacă persoanele vaccinate sunt mai
puțin
țin susceptibile să devină purtători asimptomatici.

Autoritățile
țile sanitare din Hamburg înregistrează un fenomen
alarmant: zeci
ci de oameni sunt găsiți
găsi morți fără o cauză
evidentă, în poziția embrion.
Pe măsură ce numărul victimelor crește,
cre
apar o serie de
întrebări incitante cu privire la natura și originea bolii
misterioase. Panica galopantă și măsurile de carantină puternice
transformă Germania într-un
un lagăr medical, iar societatea
trăiește o stare de teroare și confuzie.

Noul cuvânt magic
Van-Tam a declarat că este „foarte probabil”” că vaccinurile vor
împiedica o persoană să se îmbolnăvească. Totuși,
Totu el a subliniat
că acum este dificil de spus dacă ei pot transmite virusul,
precizând că noul „cuvânt magic” va fi „transmisia
transmisia”.
Grupul Consultativ Științific britanic pentru Urgențe ((SAGE) a
avertizat și el că, dacă persoanele vaccinate își vor lua prea
multă libertate după ce au fost injectate, câștigurile
știgurile inițiale ale
dezvoltării vaccinului ar putea fi reduse.
Tam nu este la primul său
Jonathan Stafford Nguyen Van-Tam
avertisment sumbru.

Este un film despre o pandemie crudă, care remodelează toate
convențiile
țiile genului, creând o lume a disperării existențiale.
Regizorul filmului este Peter Fleischmann care a studiat la
Institutul german de film și televiziune din München și la
Institutul pentru Studii Cinematografice Avansate (IDHEC) din
Paris. Premiera germană a filmului a avut loc pe 23 noiembrie
1979.
Filmul este o producție
ție comună germano-franceză
germ
de
Hallelujah-Film
Film München, Bioskop
Bioskop-Film München, Terra
Filmkunst Berlin, SND Paris și ZDF .
Joacă actori cunoscuți
ți în epocă, ca Helmut Griem, Ulrike Tilo
Prückner sau Carline Seiser.

Războiul fără sfârșit
Pe 2 decembrie, el declara:
„Dacă
Dacă cred că va exista un moment în care să avem o
petrecere mare, când ne vom arunca măștile
știle și dezinfectatul de
mâini, strigând «Gata, s-a terminat», așa
șa cum a fost la sfârșitul
războiului? Nu, nu cred.”
Și oficialul a adăugat:
„Cred că acest fel de obiceiuri cu care ne-am
am învă
învățat (măști,
dezinfectant, distanțare – n.r.) vor persista pentru mulți
mul ani, și
ar fi un ceva foarte bun dacă ar fi așa.”

”Sindromul
romul Hamburg”: un film profetic
din 1979 despre pandemia de azi?

Atunci când apar mai multe decese inexplicabile la Hamburg,
Hamb
în care morții
ții decedează fără simptome ale bolii și se găsesc
într-o poziție
ție embrionară, departamentul de sănătate
reacționează
ționează dur: toate persoanele de contact ale morților sunt
plasate în carantină strictă, chiar și suspiciunea de contact este
suficientă pentru carantinare și închiderea în lagăre închise
emetic de către echipele de medici îmbrăcate în combinezoane.
Cei sănătoși
și și nevaccinați sunt închiși în lagăre medicale.
Mass-media
media plătită de stat va vorbi în curând pe larg despre
boala Hamburg și contribuie la susținerea panicii și a
restricțiilor.

Ionuț ȚENE
Zilele trecute am vizionat un film profetic produs în
1979. Păcat că pe internet filmul poate fi văzut doar în
limba germană, cu subtritrare în engleză.
ând am urmărut filmul parcă aveam un deja vu la ceea
ce se întâmplă astăzi, în 2021, privind măsurile sanitare
de restricții,
anularea libertăților
ților cetățenești și de vaccinare. Filmul a fost
prezentat în 1979 ca produs cinematografic SF, dar acum în
2021, pelicula pare cât se poate de reală și de un naturalism
crud.

C

În original, filmul are denumirea ”Die Hamburger Kreinkheit”
și este regizat de Peter Fleischmann.
Tema filmului este antrenantă.

Toată lumea este obligată să poarte măşti de protecţie și este
închisă în case. Nemţii sunt vaccinaţi cu forţa de către armată și
poliție.
Cine nu se vaccinează este considerat infractor de către
societate şi autorităţi. Nevaccinaţii sunt vânaţi în toată ţara.
Cei sănătoşi sunt arestaţi şi vaccinaţi în lagăre medicale.
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Peste Germania se instaurează o dictatură sanitară cruntă. Cei
sănătoşi sunt consideraţi bolnavi dacă nu se vaccinează, iar cei
bolnavi sunt considerați
ți sănătoşi dacă se vaccinează. Virusul
crează o psihoză.

masca de protecție, lăudându-se
se cu afacerile uriașe
uria pe care le
realizează în urma măsurilor și restricțiilor pandemice.

Cei vaccinaţi îi consideră nebuni pe cei sănătoşi şi nevaccinaţi.
Cei care nu se vaccinează însă sunt hăituiți
ți și făcuți nebuni de
către autorități.

Psihoza restricțiilor din film ne surprinde cu celebrele mă
măști,
vizete, combinezoane medicale și vaccinările cu forța.

Bogații
ții nu doresc să se oprească pandemia pentru că ar fi
sfârșitul
șitul veniturilor uriașe obținute prin speculă.

Cei care nu au fost vaccinați
ți sunt încă căutați de poliție.
Nimeni nu trebuie să scape de restricţii şi măsurile sanitare,
care restrâng total drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.
Democraţia a fost suspendată sine die. În carantină, medicul
Sebastian, vânzătorul de cârnați
ți Heribert și introvertita Ulrike
se cunosc.
Heribert își planifică evadarea din carantină, iar Ottokar, care
depinde de un scaun cu rotile, îi ajută din afară.
Cei patru reușesc
șesc să evadeze și să părăsească Hamburgul pe un
drum care duce spre sud chiar înainte de blocarea finală. Într
Într-un
sat abandonat, unde morții
ții zac pe stradă, Heribert părăsește
grupul după o ceartă. În timp ce caută satul, îl întâlnesc pe
Fritz.
Acesta panicat încearcă să evite orice contact cu ceilalți,
ceilal dar
oricum se alătură grupului. Frica și neîncrederea domină
societatea germană. Grupul îl cunoaște
ște pe Alexander, care în
tot haosul își
și îndeplinește cu calm rolul de fugar într-o
într rulotă.
De atunci, grupul va călători mai departe cu rulota. Când ajung
la Lüneburg, orașul
șul este deja înconjurat de armată, poliție și
medici.
Între timp, Heribert
bert încearcă să facă afaceri cu camionul său
pentru mâncare. Sebastian și Ulrike se separă de grup și
încearcă să ajungă în oraș pe jos.

Tânăra Ulrike este prinsă în munți
ți de cerberii sanitari pentru a
fi vacinată.
Fuga de autoritățile sanitare și polițienești pare că nu duce la
eliberarea grupului de psihoza bolii și a restricțiilor. Finalul
filmului este premonitoriu.
Ultimii fugari din carantina de la Hamburg sunt vânaţi de
elicopetere medicale prin pădurile de brazi ale Alpilor pe
pentru a
fi prinşi de medicii militari îmbrăcaţi în combinezoane albe, cu
masca pe figură ca să fie duşi cu forţa la centrele de vaccinare.
Scapă de vaccinare doar câţiva ţărani izolaţi şi rătăciţi pe
crestele munţilor, care cântă celebrele melodii bavareze
bavarez şi
tradiţionale din poveștile cu Heidi.
Un bătrân cu o halbă de bere în mâna clamează că pandemia a
adus o noua formă de fericire în lume.
Nicio asemănare cu ceea ce se întâmplă peste 42 de ani în
Europa anului 2021?

Acestea sunt lucrurile pentru ccare
autoritățile
țile medicale din România ar
trebui cercetate penal…

Regizorul surpinde stări haotice, frământări, panică și abuzuri
medicale.
Autoritățile încearcă să conțină boala prinn vaccinări for
forțate.
Sebastian, care își
și caută sora, își găsește doar apartamentul
abandonat și moare acolo la scurt timp după aceea.

Jurn. Daniel ROXIN
R
- Bucureşti
Pandemia a devenit, la scară mondială, o mare
mascaradă! Da, virusul există, este contagios, le poate crea
probleme celor cu boli grave, în special, dar
da în niciun caz la
cotele pe care le prezintă autoritățile
țile medicale, cote pe baza
cărora s-au impus restricții
ții absurde, care frizează dictatura
medicală.

F

În fim este surprinsă o petrecere cu beneficiarii boga
bogați ai
pandemiei, care mănâncă, beau, petrec și fumează pe sub
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aptul că o întreagă planetă suferă, că se distruge o parte a
economiei globale (spre beneficiul marilor
mari
jucători
financiari), că se cresc generații
genera de copii traumatizați
psihologic, că majoritatea bolilor cronice grave sunt din ce în
ce mai neglijate (pe motiv că doar Covid-ul
Covid mai contează), și
toate astea în condițiile
țiile în care situația reală nu este nici pe
departe atât de gravă precum se prezintă,
prezintă ne demonstrează
că cei de la butoane sunt parte, conștient
știent sau din prostie, dintr
dintrun joc globalist care are alte planuri decât cele declarate și care
pune în pericol viitorul mai tuturor națiunilor.
țiunilor.
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Iar pentru acest motiv, autoritățile
țile medicale de la butoanele
pandemiei și politicienii care le fac jocul ar trebui să răspundă
penal.

•

Iată care sunt motivele pentru care consider că autorită
autoritățile din
România ar trebui să fie cercetate și judecate penal:

•

•

•

•

•

•

•

Manipularea statisticilor „Morților
ților de Covid”
Covid”,
pentru a menține
ține panica. Așa cum am arătat în alt
articol, la Institutul de Medicină Legală din Bucure
București
s-a făcut autopsia a 150 de persoane declarate MORT
DE COVID și s-aa constatat că foarte pu
puțini muriseră,
în realitate, din cauza infecției. Majoritatea au murit
din alte cauze dar au fost trecuți
ți fraudulos la
categoria MORȚI
ȚI DE COVID, pentru a pune
presiune pe populație. Vă dați
ți seama că, în aceste
condiții, dacă s-ar ști adevărul despre cazurile reale de
MORȚI DE COVID, s-ar încheia și cu panica și,
probabil, și cu Pandemia?! Dar OMS-ul
ul a avut „grijă”
să recomande sau să impună interzicerea autopsiilor,
pentru a nu se afla adevărul!
Tratamentul incalificabil la care sunt supu
supuși mulți
bolnavi ajunși la ATI – legați de pat și sedați, lăsați să
moară încuiați în camerele spitalelor.
Refuzul autorităților
ților de a lua în considerare orice
soluție
ție alternativă de tratament propusă de medicii
sau cercetătorii români. Și aici mă refer la soluția
terapeutică a medicului Flavia Groșan,
șan, la vaccinul
Institutul OncoGen din Timișoara,
șoara, creat anul trecut, la
uleiul volatil Elle Oli’s sau la Uleiul Ozonat cu CBD –
un brevet de invenție
ție românesc apreciat internațional,
și la altele. Nu poți să te numești autoritate medicală
responsabilă când
nd refuzi categoric să verifici eficien
eficiența
acestor soluții anti-Covid,
Covid, pentru simplul fapt că sunt
românești
ști și nu sunt recomandate de OMS!
Neglijarea românilor cu boli grave (cancer, diabet,
tensiune arterială, etc), care au ajuns în situa
situația în care
nu s-au mai putut trata și mulți au murit cu zile.
Dezinteresul total al autorităților
ților medicale în a
instrui populația
ția cu privire la modalitățile naturale
și accesibile menite să întărească imunitatea
imunitatea, cea
mai bună cale de a-i ține pe oameni departe de boală.
Nu știu să ne spună decât Mască, Distanțare, Vaccin.
Și, desigur, nu suflă o vorbă despre modalitatea prin
care MAJORITATEA celor infectați
ți cu Covid s-au
s
vindecat FĂRĂ ajutorul medicilor!!! Un studiu
sociologic Avangarde, făcut public aseară, arată că
alți UN MILION de români (pe lângă cei declara
declarați
oficial) au fost bolnavi de Covid, dar nu au declarat
boala și s-au
au vindecat fără ajutor medical!!!
Tolerarea de peste un an a măștilor
știlor neconforme și
faptul că populația
ția este obligată să le poarte peste tot,
deși,
și, pe lângă faptul că nu prea ajută să țină virusul la
distanță (dovadă că creșterea
șterea abruptă a
îmbolnăvirilor s-aa produs după introducerea
obligativității purtării măștii),
), îi fac pe oameni să
inspire CO2 în loc de Oxigen, iar acest lucru le
afectează sănătatea.
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Traumatizarea psihologică a copiilor care, de la o
vârstă fragedă, sunt nevoiți
ți să se supună unor decizii
absurde (purtarea măștii
știi inclusiv în cadrul activităților
sportive de la școală), neștiițifice…
Afectarea gravă a economiei naționale,
na
sărăcirea
populației
ției și dramele financiare și sociale care se vor
naște în viitor.

Pentru toate aceste lucruri, dar și pentru altele, autoritățile
medicale din România și politicienii de la butoane TREBUIE
să răspundă penal!!!

Autoritatile ne-au
au MINTIT! Oxigenul în
exces chiar poate provoca MOARTEA. O
spun chiar producătorii
Critica adusă oxigenului administrat în concentra
concentrații
foarte mari este confirmată de producătorii acestuia, care
avertizează că excesul poate provoca colapsul alveolelor
pulmonare. Însă
ă în loc să ceară protocoale pentru
administrarea de oxigen, pentru a evita moartea
pacienților,
ților, medicii preferă să dea vina pe bolnavi.
n ultima perioadă au apărut tot mai multe critici la adresa
medicului bronhopneumolog Flavia Groșan,
Gro
care atrăsese
atenția
ția asupra efectelor mortale ale administrării în exces a
oxigenului. Astfel, diverși
și medici au ieșit public să spună că se
luptă cu unii pacienții
ții care nu vor sub nicio formă masca de
oxigen, pe motiv că i-ar
ar ucide. Când mult mai corect ar fi fost
să se recunoască deficitul major de cadre medicale specializate
în Terapie Intensivă, fapt care îi obligă pe medicii și asistentele
din alte specialități
ți să devină experți în oxigenoterapie peste
noapte.

Î

Totodată, o măsură urgentă ar fi elaborarea unui protocol
pentru administrarea oxigenului în cazurile Covid, astfel încât
să se evite mortalitatea ridicată din secțiile
sec
ATI. Pentru că
excesul de oxigen nu este un mit, ci o realitate despre care
vorbesc chiar producătorii. Astfel, în prospectul aprobat de
Agenția Națională
țională a Medicamentului pentru Oxigen Sol 100%
– gaz medicinal criogenic scrie clar că oxigenul poate avea
efecte nocive în concentraţii mari. "Oxigenul în concentra
concentrații
mari poate determina colapsul alveolelor (mici saci în plămâni),
care va opri alimentarea
ntarea sângelui cu oxigen. Acest lucru se
poate întâmpla dacă se utilizează o concentraţie de 100% mai
mult de 6 ore, 60-70%
70% după mai mult de 24 ore, în a doua zi de
tratament la 40-50% și sub 40% după mai mult de 2 zile. Aveţi
grijă deosebită dacă nivelurile
ile de dioxid de carbon din sângele
dumneavoastră sunt crescute. În cazuri extreme, acest lucru
poate determina pierderea cunoştinţei. Dacă aveţi probleme de
respiraţie declanşate de un nivel redus al oxigenului în sânge,
trebuie să fiţi monitorizat îndeap
îndeaproape de medicul
dumneavoastră. Dacă aţi avut vreodată colaps pulmonar,
spuneţi-ii medicului dumneavoastră. Dacă aţi avut vreodată
insuficienţă cardiacă sau o boală de inimă, vǎ rugǎm spuneţi-i
spuneţi
medicului dumneavoastră. În nicio situaţie nu modificaţi
concentraţia
traţia de oxigen furnizat, pentru a evita fluctuaţiile
saturaţiei de oxigen", se arată în prospectul Oxigen Sol 100%.

Lohanul nr. 54, aprilie, 2021

dezbateri
Devine toxic după două zile
Producătorii avertizează că oxigenul este potenţial toxic după
două zile la concentraţii care depăşesc 40%. Aceștia
A
arată că
administrarea de oxigen trebuie să se realizeze cu prudenţă, iar
doza trebuie adaptată necesităţilor individuale ale pacientului.
"Este necesară monitorizarea regulată a tensiunii arteriale a
oxigenului sau efectuarea pulsoximetriei şi moni
monitorizarea
semnelor clinice. Scopul este să se utilizeze întotdeauna cea
mai redusă concentraţie eficace de oxigen în aerul inhalat
pentru fiecare pacient, ceea ce înseamnă cea mai redusă doză
necesară pentru menţinerea unei saturaţii > 90%. Concentraţiile
mai mari trebuie administrate pe o perioadă cât mai scurtă
posibil, fiind însoţite de monitorizarea atentă a valorilor gazului
din sânge", se mai precizează în prospect.

e ușor
șor să intre, din pânza măștii lipite pe nas și gură,
gură care se
freacă de piele, nările deschise, buze la fel se deschid, când
vorbim prin mască, sau adesea ne scărpinăm....deci are timp să
treacă ca o scamă minusculă în nări și de acolo să invadeze
gâtul, plamânii, sângele, creierul sau ficatul si alte organe!
organ E
cumplit, am fost premeditat obligați
obliga să purtam măști
contaminate cu larve!!!! Practic sloganul ,, POARTĂ MASCĂ
!" e sinonim cu ,, Contaminează-te
te sigur! " sau ,, Inhalează
larve pe nas și gură!" iar sloganul ,,MASCA
,,
E
OBLIGATORIE!"
e
sinonim
cu
,,
,,MOARTEA
E
OBLIGATORIE PT TOȚI!"

Sunt medic. nu port mască în afara
activității
ții profesionale și nu mă vaccinez!

Avertisment și de la președintele SRATI
Cu o lună înainte ca medicul Flavia Groșan
șan să atragă atenția
asupra pericolului administrării oxigenului în concentra
concentrații mari,
președintele
ședintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie
Intensivă, prof.dr. Şerban Bubenek, avertizase deja asupra
acestor riscuri, însă nimeni nu l-aa luat în seamă. "Se întâm
întâmplă și
alte lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Se administrează
oxigen în exces în fluxuri de peste 10-12
12 litru. De multe ori ni
se spune că a primit pacientul oxigen de la două surse, adică
vreo 40 de litri pe minut. Asta e un non-sens
sens medical. Nic
Niciun
pacient cu o mască simplă nu poate să consume mai mult de
10-12 litri pe minut. Tratamentul cu oxigen ca medicament în
fluxuri mai mari de 3,4 litri pe minut este o fază pe care colegii
de ATI o știu foarte bine, alte specialităţi care nu au această
abilitate şi care au fost obligaţi. Deși
și am informat, am ținut
webinarii cu lucrul asta, în unele locuri s-a înțeles,
țeles, în altele nu",
a declarat prof.dr. Șerban Bubenek.

Măsti sunt infestate cu larve sau
s cu o
nanotehnologie necunoscuta
necunoscuta?
Am făcut și eu experimentul cu măștile
știle contaminate,
să verific dacă și ale mele sunt contaminate. Aveam un
pachet sigilat. Am pus o oala pe foc cu apă. Am pus masca
deasupra și am privit cu lupa.
e poate vedea cel mai bine cu o Lupă Zoom instalată
pe tel din aplicațiaa Magazin Play, eu aveam deja
aplicatia Flashlight&Magnyfing Glass. Am privit și la
început se observă nistè puncte negre, mici cât vârful de ac. Dar
de la aburi (umezeală si căldură) acele larve mai sub
subțiri ca firul
de păr) negre sau roșii, se descolăcesc și se lungesc. Se vad și
cu ochiul liber dar oamenii nu dau atenție
ție la niste punctulețe
minuscule pe o pânză sau firicele negre care par a fi
scame...Așa
șa cum lipitorile asteaptă prada și le detectează după
caldură, ca să se lipească apoi de ele, tot așa șii aceste larve se
mișcă
șcă abia când simt aburi și caldură. Se pot vedea cum se
lungesc imediat, de la 1mm la 5 mm. Cel mai bine se văd pe o
mască purtată când deja sunt mari și lungi, de aceea se tot zicea
că să le porți
ți maxim 3 ore, dar ele se activează ime
imediat și în 10
minute sunt vizibile! Am făcut poze cu stadiul de gămalie
(latent) apoi cum cresc rapid, se lungesc si se îngroașa,
îngroa
apoi
devin paraziți
ți maturi! Si asta doar în câteva minute!!!!!!!! Apoi

S
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Dr. Răzvan CONSTANTINESCU
Argumente:
1. Nu există niciun studiu care să confirme că purtatul măștii
mă
poate opri răspândirea unui v'irus cu tropism
tropis
respirator.
Inclusiv OMS s.r.l. (în aprilie) și CDC (în august) au arătat clar
că purtatul măștii
știi este indezirabil în contextul (așa-zisei)
(așa
p@ndemii. În schimb, prin umezire rapidă ca urmare a
expirului repetat, masca devine un mediu ideal pentru bacterii;
bacteri
în plus, nivelul de oxigenare scade. În plan psihologic,
depersonalizarea relațiilor
țiilor sociale prin acoperirea feței induce
efecte nefaste (în special copiilor, dezvoltării lor cognitive).
Dacă am febră sau mă simt rău, stau în casă, nu ies să dau o
eventuală viroză și altora. Asimptomaticii nu transmit boala.
Alternativă: nu mă bag în sufletul omului, mai cu seamă al
necunoscuților,
ților, stau la un metru distanță și vorbesc normal cu
ei. Apropierea la mai puțin
țin de un sfert de metru de o persoană
contagioasă echivalează
hivalează cu infectarea, chiar dacă ai șapte măști,
nu una! Nici înafara ”p@ndemiei” nu este igienic să stau nas în
nas cu cetățenii
țenii care poate au mâncat șaorma, poate au carii ori
tuberculoză. Vă asigur că, oricâte măști
ști suprapuse ați avea, nu
rezistați în
n apropierea lui Cartianu (că tot apare mai jos) mai
mult de un minut.
2.
Dacă
înșiși
șiși
producătorii
terapiilor
genice
poreclite ”v@ccinuri” spun că acestea nu opresc transmiterea
infecției,
ției, ci doar reduc din gravitatea formei de boală pe care
eventual o vei face, nu văd niciun motiv să risc injectarea cu o
substanță
ță insuficient testată pe termen lung. Eu am făcut boala
anul trecut, nu sunt în categoria susceptibilă de forme severe de
gripă sau alte infecții,
ții, ci printre cei care au un risc de 1/300.000
să moară
ră din cauza virozei, adică mai mic decât de a fi omorât
de fulger. Este greu de explicat cum o companie care vinde
șampon poate convinge toate guvernele lumii să cumpere
cantități
ți uriașe doar pentru că ne asigură că vom avea chelia
mai deasă dacă ne șamponăm
năm cu produsul lor! A, în caz că ne
cresc solzi, nu-și
și asumă nicio răspundere. Iar s.r.l.
s.r.l.-ul pe care-l
sponsorizează, cel care decide politica fanerelor pe glob, insistă
și el că acel șampon e singurul remediu al calviției și vom fi
aspru sancționați dacă nu-ll folosim. Televizoarele, și ele, se
răstesc la noi încontinuu, arătându-ne
arătându
ce fericiți au fost
cetățenii după ce s-au șamponat, nu i-aa usturat scalpul deloc, iar
cei care nu cred în clăbuc sunt proști,
ști, rusofili și conspiraționiști.
Uite că eu nu vreau să fac parte din experiment!
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Aștept
ștept cohortele de securici dimitrii, stribli, bucurenci și
oanedobre (cele care fugeau în pijamale prin cartier pentru că le
trimisese guranul SMS cu cutremurul de 10 grade) să mă
pârască la ProTV, la Colegiul Medicilor și la Asociația
vrăbiilor fără mălai precum că am încălcat Jurământul lui
Arhimede, legea și morala globalistă!
Și mai e un lucru: nu doresc să aparțin unei lumi în care delictul
de opinie să impună pedeapsa prin lapidare. Domnul Drago
Dragoș
Bucur a emis o părere personală și care se referea doar la el și
la deciziile sale. Dar, chiar dacă ar fi scris că păsările sunt
mamifere sau că USR va salva țara ori altă inepție, în niciun
caz nu ar fi trebuit tratat de golănimea deontoloagă în felul în
care a fost tratat, asta e cert.
P.S. Îl susțin
țin de asemenea pe domnul doctor Dan Gavrilescu:
da, v'irusul S@RS-CΦV-22 este rezultatul unei mâini criminale
(americană, cu suport chinez) și a fost lansat ca un atac biologic;
și, da, media a fost folosită puternic ”ca să îngrozeasc
îngrozească
oamenii”. Are perfectă dreptate doctorul Gavrilescu. Iar pentru
voi, ceilalți, învățați-vă
vă copiii un lucru important: în chestiunile
vitale, care țin de țară, de oameni, de morală, de credință, să
spună întotdeauna adevărul, indiferent de consecin
consecințe. Din clipa
în care spui ce vor alții
ții să audă, caracterul tău a murit!

Protestele ANTIRESTRICŢII ss-au extins
în toată România
Protestele s-au extins în toată țara: București,
Bucureșt Constanța,
Galați,
ți, Brăila, Timișoara, Arad, Ploiești, Pitești, Craiova,
Cr
Drobeta Turnu-Severin,
Severin, Vaslui, Bârlad, Huşi etc.
La începutul lunii aprilie 2021, lumea a ieşit în stradă. S
S-au
săturat de restricţiile aberante,, îşi vor libertatea, vor
normalitatea etc. De peste o săptămână, seară de seară
manifestanţii mărşăluiesc, fărăă mască, fără distanţare socială,
fără frica indusă artificial. Şi nu se opresc…
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Vaslui

OFICIAL, Ucraina a declarat război
Rusiei!
Biden, spune că Rusia este agresivă întrucât Ucraina,
le-a bombardat populația
ția rusă și pentru
pentru-că Rusia face
mișcări
șcări de trupe și tehnică militară în propriul teritoriu
național,
țional, de parcă ar trebui să ceară voie americanilor,
când și unde să se miște în propria țară!?
ar când SUA construiește
ște baze militare peste tot în lume în
special în vecinătatea Rusiei, SUA/NATO este ok!?
Realitatea, este că Ucraina atacă populația
popula rusă și tot ei se
victimizează!
Iar colac peste pupăză, președintele
ședintele Zelinski, cere ca în special
țările NATO din vecinătatea Ucrainei, să se mobilizeze pentru
ai apăra, în fața Rusiei!
Adică noi să apărăm pe cei care ni s-au
s
demonstrat cei mai
mari dușmani, cei care ne-au
au furat Bucovina de Nord și care,
inclusiv în acest moment, duc un război de exterminare a
populației
ției românești din teritoriul furat! Să
Să-i apărăm pe cei care
ne-au luat insula Șerpilor (bineînțeles, cu complicitatea
trădătorilor din politica românească)? Vorba vine să
să-i apărăm,
căci în fața
ța Rusiei, nu rezistă nici măcar întreaga Europă, căci
în aproximativ
oximativ o săptămână, ar fi ingenunchiată total!
Dar drama românilor, este că ne place sau nu, avem obligația
obliga să
ne sinucidem alături de ei, întrucât în 2019 guvernul României,
a încheiat #în #secret un acord economic și militar cu Ucraina!
Deci vrem nu vrem, ar trebui să fim alături de cei mai mari
dușmani ai noștri!
Avem mereu ceea ce am votat!
Și pentru ce și de ce se fac atâtea exerciții de război în această
coaliție
ție NATO pentru ce se pregătesc și se coalizeză armatele
lumii? Pentru ce fac ele tot felul de exerciții
exerci comune de parcă
mâine ar fi gata să înceapă un mare conflict?!
Deși
și N.A.T.O invocă tot felul de "amenințări" externe, vedem
ca tocmai această #CoalițieGlobală de proporții
propor uriașe duce
CEA MAI AGRESIVA CAMPANIE de instigare la RĂZBOI!

I

Huşi
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NASA primeste semnale radio din centrul
Pământului
CAPA CANAVERAL, Florida (1999) – NASA
primește transmisii radio dintr-o locație
ție la sute de mile sub
suprafața Pământului.
xperții susțin
țin că aceste semnale sunt trimise de o formă
de viață inteligentă, foarte dezvoltată!
"Este clar că ceva de acolo încearcă să comunice cu
noi", a spus o sursă senioră a NASA care a cerut anonimatul.
„Și
Și oricine ar fi, are tehnologia de a trimite semnale către
suprafața
ța Pământului prin sute de mile de roci și sol”.
Oamenii de știință au interceptat semnalele pentru prima dată
pe 30 octombrie cu ajutorul sateliților
ților sofisticati. De atunci,
difuzarea la intervale intermitente a continuat, aașa cum susține
sursa
sa noastră. El spune că transmisiile iau forma unui cod
matematic complex, care îi convinge și mai mult pe oamenii de
știință că sunt conectați la o colonie de ființe a căror inteligență
îl întrece pe a noastră. Sursa noastră de la NASA a spus că
decodarea nu a fost o mare problemă pentru oamenii de știință,
dar el a refuzat cu încăpățânare
țânare să dezvăluie conținutul acestor
rapoarte.
"Nu așș spune că acest conținut difuzat este de natură ostilă, dar
ar putea deveni o sursă de îngrijorare și controversă", a spu
spus el.
„Deoarece interpretarea este foarte importantă, să acordăm
experților ceva timp pentru a discuta cu ea - înainte de a elibera
orice informații
ții care ar putea preocupa publicul”.
Sursa noastră a spus că oamenii de știință sunt frustrați de
faptul că nu pot determina exact unde ar trebui să fie civiliza
civilizația
subterană și că le lipsește tehnologia care le-ar
le
permite să
răspundă acestor ființe.
țe. „Nu știm ce fel de creaturi sunt, dar,
evident, știu mai multe despre noi decât noi despre ele. În
primul rând, au găsit o modalitate de a comunica cu noi în mod
regulat, dar nu avem nicio idee cum să le răspundem. Și în al
doilea rând, din transmisiile lor, este evidentă o în
înțelegere
perfectă a vieții
ții pe Pământ, în timp ce nu avem nicio idee
despre cum este posibil ca,, fără lumina soarelui și oxigen, să
apară și să supraviețuiască o formă de viață inteligentă ”.
Sursa noastră de la NASA a mai spus că oamenii de știință sunt
de acord că aceasta este cea mai surprinzătoare și importantă
descoperire a acestui secol. „Ne-am
m gândit de mult că universul
este ultima frontieră. Dar acum am descoperit că există un
teritoriu neexplorat pe planeta noastră care s-ar
ar putea dovedi și
mai important pentru viitorul nostru ".

E

Există baze extraterestre subacvatice?
În aprilie 2009, astronauții
ții de la bordul Stației
Spațiale
țiale Internaționale au observat o zonă ciudată circulară
de gheață
ță subțire în capătul sudic al lacului Baikal din
sudul Siberiei.
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nelul de gheață
ță avea un diametru de 4,4 km. Lacul Baikal
din Rusia este renumitt pentru numeroasele observări de tip
OZN. Credit: NASA

Ce este fenomenul OSN? Un OSN este un Obiect Subacvatic
Neindentificat, foarte asemănător fenomenului OZN, diferenţa
fiind evident că unul se produce în aer iar celălalt în apă.
Trăim într-o lume făurită
rită după chipul şi asemănarea noastră…
Aşa se pare căci am proiectat-o
o şi croit-o
croit după preferinţele şi
înţelegerea noastră. Aspectul urban al societăţii reflectă gradul
nostru de înţelegere a modului în care ştim să interacţionăm cu
ecosistemul.
Tumultul urban cotidian pare că ne adoarme cumva vigilenţa
simţurilor subtile, deoarece avem tendinţa să credem că pe
planeta noastră există doar ceea ce vedem şi facem noi, desigur
laolaltă cu vieţuitoarele din natură. Dar de obicei avem tendinţa
să respingem ceea ce nu se încadrează în ceea ce cunoaştem sau
în convingerile noastre. Şi atunci spunem că deşi putem vedea
ceva pe cer, suntem convinşi că aşa ceva ce am văzut nu poate
exista. Asta apropo de fenomenul OZN.
Dar despre OSN, ce am putea spune?
OSN sunt Obiectele
ctele Subacvatice Neidentificate, care au fost
deseori observate fie de către personalul de pe vapoare
comerciale, fie de către personalul militar de pe portavioane
sau diferite vase militare ce efectuau manevre tactice de rutină
în unele zone ale Pacificului
lui sau Atlanticului.
Apariţia bruscă a acestor vehicule, precum şi dispariţia lor la fel
de subită din şi în apa mărilor şi oceanelor denotă o realitate
care ne dă foarte mult de gândit. De unde şi către ce se duceau
asemenea vechicule? Le pilota cineva anume,
a
vreo fiinţă
raţională? Ce scop aveau mai ales când dispăreau în adâncurile
apelor planetare? Haideţi să aruncăm o privire asupra unei
astfel de realităţi, la fel de misterioasă şi de fascinantă ca şi cea
despre OZN-uri,
uri, ca să ne edificăm despre scopu
scopul prezenţei unor
eventuale civilizaţii care trăiesc undeva în adâncurile apelor
planetei.
În ultimul deceniu Rusia şi Statele Unite, la care s-a
s alăturat
Marea Britanie, au convenit desecretizarea unor arhive
referitoare la prezenţa unor asemenea vehicule stranii.
La câteva luni după ce Armata Britanică a declasificat o serie
de dosare, conform înţelegerii între statele menţionate, Marina
Militară rusă a dat publicităţii câteva dosare de acest fel în care
erau menţionate mai multe întâlniri bizare între une
unele
submarine ale armatei ruse şi obiecte de provenienţă nonnon
terestră care navigau prin acele ape pe unde treceau acele
submarine ruseşti. De asemenea în acele dosare se aflau
explicaţii despre întâlniri dintre militari ruşi şi făpturi
extraterestre la bordul
ul unor submarine, adică practic acele fiinţe
se teleportaseră timp de câteva momente pe submarinele
respective, dar cu ce scop?
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dezbateri
De altfel şi ruşii au o bogată cazuistică cu asemenea întâlniri şi
apariţii, nu doar americanii şi englezii. Pentru a exemplifica în
sensul celor spuse, iată nişte date statistice despre fenomenul
OSN.
Contraamiralul rus Iuri Beketov, comandantul la acea vreme –
anii 70-80 – pe un submarin nuclear sovietic, şi directorul
adjunct al Comisiei de Cercetare Oceanografică din cadrul
Academiei de Ştiinţe a URSS, Vladimir Georgevici Ajaja,
care era şi rezervist al marinei militare sovietice şi în acelaşi
timp cunoscut cercetător al fenomenologiei OZN, au prezentat
împreună o serie de dosare referitoare la existenţa acestor
obiecte venite din alte lumi.
Din aceste dosare, conform relatării publicaţiei Svobodnaia
Pressa, aflăm că asemenea întâlniri cu OSN au loc cu
preponderenţă în Atlantic într-un procent de 45%, în Pacific
doar într-un procent de 16%, în Marea Mediterană – 10% şi în
diferite alte regiuni ale mărilor şi oceanelor 30% deci dispersat.
Deci dacă în Atlantic şi Pacific se manifestă cu preponderenţă
întâlniri cu astfel de OSN-uri care dispar sub ape, există cu
siguranţă un motiv pentru care acestea plonjează în acele zone
la mari adâncimi. Ca urmare putem spune că în acele zone se
află baze ale unor alte civilizaţii, datorită frecvenţei apariţiilor
OSN-urilor în acele regiuni oceanice, şi este logic faptul că
avem de-a face cu baze subacvatice în care putem considera că
ar putea exista colonii extraterestre la mari adâncimi în
oceanele planetei…
Marina rusă a dat publicităţi dosare secrete ale unor
întâlniri bizare între submarine şi obiecte subacvatice
neidentificate (OSN).
Omenirea a făcut paşi mari în ceea ce priveşte dezvoltarea
tehnico-ştiinţifică. An de an se inventează noi lucruri, industria
planetară la modul general cunoaşte o dezvoltare exponenţială
care ne asigură în multe privinţe confort şi siguranţă. Cu toate
acestea există încă fenomene şi întâmplări care sfidează
raţiunea, logica şi tot ceea ce cunoaştem până acum despre
viaţă şi univers.
Într-un plan oarecum paralel cu tehnologia civilizaţiei noastre
se pare că există o alta, mult mai avansată şi poate chiar mai
evoluată decât a noastră, care sigur funcţionează pe alte
principii decât cele ştiute de noi în fizica modernă. Şi mă refer
desigur la tehnologia extraterestră folosită de OZN-uri şi OSNuri, tehnologie care permite de exemplu deplasarea acestor
obiecte pe sub apă cu viteze mult mai mari decât a
submarinelor militare, şi chiar mai repede decât unele
vieţuitoare subacvatice.
În numărul trecut dădeam exemplul contraamiralului rus
Beketov şi a directorului adjunct al Comisiei de Cercetare
Oceanografică din cadrul Academiei de Ştiinţe a fostei URSS,
care relatau despre cazuri cuprinse în statistici clare.
Unul dintre cazurile care merită cercetate prin prisma existenţei
acestor OSN-uri este de pe la sfârşitul anilor 70, când un
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echipaj al unui submarin militar rusesc a raportat o întâlnire
extrem de neobişnuită cu fiinţe extraterestre undeva în Pacific.
Bineîneţeles că locaţia unde se afla submarinul nu a fost
dezvăluită în cursul anchetei, dar vorba aceea, ce căuta un
submarin rusesc în Pacific?
Incidentul s-a derulat în maniera ce urmează a fi relalată.
Pe când submarinul naviga la o anumită adâncime, pentru a nu
putea fi reperat uşor de eventualele radare militare de coastă
americane sau amplasate pe nave militare ale Marinei Militare
Americane, şase obiecte de origine necunoscută au apărut din
adâncurile oceanului apropiindu-se de submarin. Căpitanul
acestuia a dat ordin de ridicare spre suprafaţă în ideea de a
scăpa de prezenţa misterioaselor vehicule subacvatice stranii
apărute de nicăieri, nefiind detectate de radarul submarinului.
În mod bizar, ca şi când ar fi vrut să vadă ce fac ruşii, cele şase
OSN-uri au urmărit submarinul până la suprafaţă după care au
ţâşnit din apa Pacificului luând calea înălţimilor celeste. Despre
unele detalii ale acestui caz contraamiralul Beketov declara
la vremea respectivă pentru publicaţia de limbă engleză Russia
Today:
De mai multe ori, instrumentele noastre au identificat obiecte
materiale aflate în mişcare la viteze incredibile. Calculele
noastre arătau viteze de aproximativ 230 de noduri, de peste
400 km/h. O astfel de viteză reprezintă o provocare chiar şi în
aer. Dar în adâncuri, rezistenţa opusă de apă este mult mai
mare. Era ca şi când obiectele sfidau legile fizicii. Există doar o
explicaţie: creaturile care le-au construit sunt cu mult mai
avansate decât noi.
Un alt caz de la ruşi la fel de intrigant este cel al locotenentului
rus Oleg Sokolov, comandant al unui submarin nuclear, care la
începutul anilor 60 – deci vă daţi seama ce tehnologie totuşi nu
atât de avansată era pe atunci – a trăit o ciudată experienţă în
Pacificul de Nord la sute de metri adâncime. Piloţii de la
radarul submarinului înregistraseră la sute de metri sub
submarin nişte siluete ciudate descrise ca obiecte necunoscute,
care au trecut apoi pe lângă submarinul rusesc cu o viteză
extraordinară către suprafaţa oceanului, pentru a se pierde apoi
în văzduh.
Ce fel de tehnologie deţineau acele fiinţe, pentru a nu se
sinchisi cu navele lor de rezistenţa atât de densă a apei? Şi de
unde veneau ele de acolo din adâncurile Pacificului de Nord?
Sunt colonii subacvatice extraterestre în oceanele lumii
noastre? Rapoartele de acest gen susţin o asemenea realitate.
Sunt extratereştri? Sunt urmaşi ai atlanţilor? Sau oameni dintrun viitor foarte îndepărtat? Căutăm răspunsuri în numărul
viitor…
Cei de la Kodak au developat fotografia unui obiect misterios
iar rezultatele au fost pe masură!
Aşa după cum aţi citit în cele două episoade anterioare există
de câteva decenii o asemenea enigmă, cea a OSN-urilor care
se deplasează prin adâncurile mărilor şi oceanelor cu viteze ce
sfidează legile fizicii cunoscute. Din observaţiile efectuate în
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atâtea cazuri matrorii, de la oameni simpli până la militari şi
ofiţeri, nu au putut identifica la asemenea obiecte vreo duză de
evacuare ca la avioane sau rachete. Deci sistemul de propul
propulsie
este necunoscut, având în vedere că apa opune o rezistenţă de
zeci de ori mai mare ca aerul la viteze mari.
Un alt caz de observare a unor asemenea obiecte care dă
credibilitate 100% fenomenului de acest tip, este cel din 4
septembrie 1971 al unor membri
ri expediţionari ai Institutului
National Geographic din Costa Rica. Cum s-ar
ar spune filiala
costaricană a celebrei publicaţii de faimă mondială National
Geographic.
Cei 4 membri ai echipajului se aflau într-un
un avion bimotor
survolând Lacul Cote aflat în apropierea
ropierea vulcanului Arenal.
Echipa de cercetători avea drept scop fotografierea şi
cartografierea zonei în scop ştiinţific. Ei dispuneau de o cameră
foto specială ataşată în partea inferioară a avionului. Această
cameră avea dimensiuni mari şi se declanşa automat la fiecare
20 de secunde, luând astfel cadre succesive.
După finalizarea misiunii de deasupra Lacului Cote, membrii
echipei au developat tot materialul pentru a selecta cele mai
interesante cadre. Au rămas foarte miraţi când pe un singur
cadru din toate cele trase au găsit o imagine bizară. Pe
fotografie se putea vedea clar o prezenţă a unui obiect care la
prima vedere părea metalic, cu formă discoidală şi cu diametru
de aproximativ 40 de metri. Fotografia cu pricina surprinsese
momentul în care acell misterios obiect intra în apele lacului.
Foarte ciudat este că obiectul nu a mai apărut pe nici un alt
cadru al filmării, ca şi când cine se afla în acel obiect
nepământean ar fi vrut să transmită un mesaj discret de genul:
”Hei! Suntem aici!”
Fotografia unui OSN/OZN din 4 septembrie 1971 al unor
membri expediţionari ai Institutului National Geographic din
Costa Rica.
Mai mult de atât, intrigaţi de unicul cadru în care acest obiect
apăruse, membrii echipajului s-au
au dus la sediul central al
companiei Kodak din Statele Unite pentru a analiza
autenticitatea cadrului în care OSN-ul
ul apărea. Studiile
specialiştilor de la Kodak au eliminat orice suspiciune,
demonstrând fără tăgadă că acolo în poză era într-adevăr
într
un
obiect de origine necunoscută. Au fost eliminat
eliminate orice
posibilitate de aberaţie cromatică, de refracţie a luminii ori
vreun alt fel de eventual defect de fotogafiere.
Specialiştii de la Kodak au declarat fotografia ca fiind cât se
poate de autentică. Şi atunci ne întrebăm, luând în calcul
observarea şi apariţia pe cadrele fotografiate, în diferite zone şi
cazuri, oare de câtă vreme există asemenea fiinţe care şi
şi-au
făcut colonii în oceanele lumii?
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...450 000 de ani,, de minciună ...
Tot acest calvar,, toată acesta minciună perpetua , tot
acest Matrix holografic în care trăim,
trăim a început cu 450 000
de ani în urma,, odată cu venirea pe Pământ
Pământ, a
extratereştrilor Anunnaki ...
oar că au hibridizat rasa umană
umană, nu doar că ne-au
u doar
blocat 8 dintre cele 12 spirale de ADN cu care am fost
înzestraţi de către forţele ce guvernează Universul ...ci
ne-au băgat într-o beznă, într-oo ceaţă a necunoaşterii, a
neputinţei,, a dependenţei faţă de un SISTEM creat cu scopul de
a ne manipula, de a nu şti faptull că facem parte dintr-o
dintr imensă:
"FERMĂ UMANĂ". O fermă dinn care: Anunnaki şi Reptilienii,
Reptilienii
se hrănesc de 450 000 de ani ...
Cum au reuşit acest lucru?
Ne-au şters toată istoria,, au modificat-o
modificat aşa cum le-a convenit
lor !
Au inventat o altă istorie!
Au inventat: banii, rasele, clasele sociale, regi, împăraţi,
preşedinţi, partide politice ....totul pentru a ne controla
controla, pentru a
ne menţine într-o sclavie continuă !
Ne-au minţit dintotdeauna!! Şi această minciună
minc
continuă şi în
ziua de azi, datorită slugoilor lor: Illuminati, Masoni, Iezuiţi,
Sionişti ...etc, slugoi hibrizi,, reptile satanice,
satanic ce au ca scop,
menţinerea umanităţii într-o
o " beznă " continuă ...
1 . "TRĂIM ÎNTR-O IMENSĂ HOLOGRAMA
OGRAMA" ...
Tribul "Dogon" - Mâli,, conservă şi în ziua de azi,
azi legende ce
vorbesc despre: " Zei ce au venit pe Pământ,
Pământ de pe o planetă ce
gravitează
ează în jurul stelei Sirius B ((Constelaţia Câinele
Mare) ..." Sirius B,, NU SE VEDE CU OCHIUL LIBER !!!
Această stea, a fost descoperită relativ recent
recent, cu ajutorul
telescoapelor de înaltă performanţă !
Acelaşi trib, spune,, că strămoşii lor vedeau Inelele lui Saturn şi
sateliţii lui Júpiter !!! Şi,, aceste legende vin de sute de mii de
ani din trecut ! Şi, Tribul Dogon, nu are acces la pagină web NASA,, şi nici nu a auzit de Wikipedia lui Rockefeller ...
Primul lucru, pe care l-au
au făcut Anunnaki, câ
când au ajuns pe
Pământ, a fostt crearea UNEI IMENSE HOLOGRAME, A
UNUI BLUE BEAM,, ce înconjoară toată planeta !
Sunt, sute de astronomii ce aduc în discuţie faptul că, din cele
peste 150 de miliarde
rde de stele ce ne înconjoară (spaţiul
apropiat), fiinţă umană poate
ate vede, cu ochiul liber, maxim 6000
de stele! Şi asta,, cu condiţia de a te afla într-un
într
loc cu
contaminare lumínica " zero " .
Până şi cerul ni-ll ascund, pentru a ne "rupe"
"
legătură cu
Universul, pentru a ne face să privim doar în jos,
jos să mergem pe
stradăă cu capurile plecate ...ca nişte sclavi ce suntem ...
Ne-au spus că am ajuns pe Lună
ună (de şase ori !), după care, tot ei,
ne-au
au spus că, acest lucru ar fi imposibil
imposibil, în primul rând că nu
am deţine tehnologia necesară înfăptuirii unei astfel de călătorii
prin spaţiul exterior şi în al doilea
lea rând că nu putem trece de :
"Centura de Radiaţii" - Van Allen (James
(James) .
HA !!! Deci,, peste 50 de rase extraterrestre,
extrat
pot veni şi pot
pleca (înspre şi dinspre Pământ), trecând prin "Centura de
Radiaţii", de câte ori vor, fără a păţi nimic !
Şi nu numai extratereştrii (ce
ce se presupune a deţine tehnologii
tehn
mai avansate faţă de noi),, ci şi banalele microorganisme cce sunt
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aduse pe Pământ de către: asteroizi şi comete, pot trece,
nevătămate, prin "centură" a lui Van Allen ...Să ne intre bine-n
cap! Omul este cea mai slabă fiinţă din Univers,, condamnată să
trăiască într-un
un sclavagism etern, iar: "Centura Van Allen", este:
"GARDUL ELECTRIFICAT", ce înconjoară "fermă",
"fermă" pentru
ca vitele să nu scape ...Pentru că aşa vor "ei" ...
Când au fost descoperite: "Bilele Ottosdal
tosdal - Sferele lui
Klerksdrop", marionetele de ştiinţă au spus că: "aceste sfere
sunt, un rezultat natural ...al naturii"
Păi aceste bile (sfere) sunt realízate dintr-un
un aliaj: nichelnichel
pirofilita! NATURA NU POATE
OATE PRODUCE ACEST
AC
ALIAJ !!! Şi, ştiţi ce vechime au aceste "sfere"? 2 miliarde 800
de milioane de ani!!! Şi pe noi ne "învaţă",, că acum 2 miliarde
800 de milioane de ani, pe Pământ nu există viaţă,
viaţă încă nu
apăruse nicio formă de viaţă !
Ne-au minţit că, omul a folosit încălţămintea, pentru prima dată,
acum 12 000 de ani. Atunci, de ce: William Meister
Meister, a
descoperit în Antelope Springs - Utah (SUA),, urme ale unei
fiinţe umanoide, ce purta pantofi! Aceste urme
urme, au o vechime
de 500 de milioane de ani !!! Se întâmplă, pe câ
când, pe Pământ,
cantitatea de CO2, era de 9000 ppm, iar acum este de 381 ppm.
Cine contamina planetă (de 200 de ori mai mult ca în prezent)
prezent ,
cu 500 de milioane de ani în urmă? Şi, cine purta pantofi,
pantofi pe
timpul dinozaurilor ?!
În Toprakkale - Turcia, s-a descoperit
coperit o sculptură în piatră, ce
reprezintă o navă spaţială. Vechimea acesteia, 3000 de ani
ani!
Bună imaginaţie mai aveau strămoşii turcilor!!
În Kimberleys - Australia, a fost descoperit, într
într-o peşteră, un
chip de astronaut, ce mie mi se paree a semăna izbi
izbitor de mult
cu "sfinţii" ce apar pictaţi în biserici, mănăstiri,, catedrale ...etc .
În Nepal, a fost descoperită: "Farfuria lui Lalldoff
Lalldoff" - artefact pe
care sunt pictate imagini cu extratereştri şi nave spaţiale!
Vechime 4000 de ani !
Lussac-les-Chateaux - Franţa,, în anul 1937 au fost descoperite
o serie de graffiti, în care apar: dinozauri alături de bărbaţi,
femei şi copii, ce poartă îmbrăcăminte asemănătoare
mănătoare celei din
ziua de azi: fuste, pantaloni, încălţăminte şi chiar şepci!
Vechime 40 000 de ani !
"Tăbliţele Glozel" - Franţa, asemănătoare celor sumeriene,
sumeriene doar
că au o vechime de 15 000 de ani ! De trei ori mai vechi decât
cele din Sumeria !
Acambaro - Mexic,, au fost descoperite 32 000 de piese în care
apar figurine cu oameni vânând
ând şi chiar călărind dinozauri! Şi
nouă ne spun că,, dinozaurii au dispărut acum 65 de milioane de
ani ...S-a zis că ar fi vorba de o fraudă,
ă, un fals. Nu ştiu cine ar
face "o fraudă", pictând 32 000 de obiecte.
Şi toată vina, este a păgânilor de conspiraţii...ăştia
conspiraţii
care
derutează lumea cu minciunile lor ...!!!!
Sursă:https://www.scribd.com/document/383580355/450-000
000-DE-ANI

Șapte lucruri pe care le simte omul atunci
când moare
Dr. Michael NEWTON
Moartea este unul dintre cele mai mari mistere ale
vietii. In funcție de convingerile fiecăruia dintre noi,
moartea poate pune o mulțime de întrebări – Ce se
întâmplă după? Unde mergem?

P

ână în prezent, se credea că încetarea bătăilor inimii duce
la oprirea circulației
ției sangvine, după care celelalte organe
morr rapid din cauza lipsei oxigenului. Potrivit
rezultatelor unui studiu recent, publicat în revista Proceedings
of the National Academy of Sciences (PNAS), în ultimele clipe
de viață creierul îndeplinește
ște un rol mai important decât inima,
informează Live Science.
Dr. Michael Newton este cel care în urma cercetărilor vă poate
răspunde la întrebări legate de ce simte omul atunci când îîși
pierde viața. În cărţile sale „Călătoria
Călătoria şi destinul sufletelor
sufletelor„, Dr.
Newton detaliază rezultatele unor decenii de cercetare
cerce
în
domeniul călătoriilor sufletului. Dr. Newton a folosit
hipnoterapia pentru a aduce din trecut orice traume
experimentate, conducând subiecţii prin intermediul acelor
amintiri către vindecare. În acest proces, el a descoperit că
oamenilor le-au venitt în minte amintiri care nu au avut loc în
această viaţă – ci dintr-un
un loc dintre vieţi. Ce a fost chiar mai
uimitor, este faptul că în timpul cercetărilor, subiecţii săi au
avut aceleași amintiri de bază.
Potrivit studiului sau, acestea sunt cele 7 lucrur
lucruri de bază care se
întâmpla cu noi atunci când vom muri:
1.

Revizuirea rapidă a întregii vieţi

Un fenomen extrem de comun este acela în care oamenii, fiind
în faţa morții,
ții, văd întreaga lor viaţa exact ca un film derulat
extrem de repede. Creierul se setează pe modul hiper-viteza şi
începe revizuirea băncii de date a memoriei înainte ca sufletul
să se separe de corp.
2.

Puteţi vedea corpul în care aţi fost

Mulţi oameni vor vedea corpul lor fizic din care au ieșit
ie în
momentul în care conștiința
știința se deconectează de la corpul fizic.
Veți
ți putea vedea împrejurimile şi lucrurile care se întâmpla în
jurul corpului vostru mort. Acest lucru nu te va speria, pentru
că se va simți
ți ca fiind un lucru firesc. Unii oameni au raport un
sentiment de frustrare sau furie asupra modului în care au murit
şi îşi doresc să meargă înapoi în corpul lor pentru a căuta
răzbunare, dar acest sentiment trece cu timpul, pe măsură ce
începe să cadă în Lumină.
3.

Lumina puternică

Oamenii au raportat întotdeauna că văd o lumină puternică
atunci când mor. Lumina apare în depărtare, şi veţi fi lent atras
spre ea, aproape ca şi cum aţi fi sub influenţa unui magnet.
Lumina este întotdeauna însoţită de un sentiment de iubire şi
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pace. Aceasta este faza de tranziție
ție a ta înapoi la casa ta, în
lumea spiritelor.

în ziua când a împărtăşit-o, s-aa şi săvârşit, dar tăinuind moartea,
a spus să vie peste un an.

4. Vezi toate rudele decedate
Chiar atunci când intri în lumea spiritelor după ce ai fost tras
prin lumina, eşti întâmpinat de cei dragi, care sunt acolo pentru
tine pentru a te îmbrăţişa. E ca un fel de reuniune. Acestea nu
sunt neapărat rude din viaţa ta curentă pe pământ. Acestea pot
fi membri de familie ai dumneavoastră din vieţile anterioare
care au fost cu voi de-a lungul evoluției
ției sufletului tău. În esenţă,
aveţi membri ai familiei pe care nu îi ştiţi în prezent, dintr
dintr-o
linie genealogica cu totul alta
ta care te vor saluta pe măsură ce
vei intra în lumea spiritelor. Desigur că ve veţi amintiţi numele
lor şi le veţi recunoaşte fetele lor la întoarcere.
5.

Îngerul păzitor sau ghidul spiritual

Aveţi propriul înger păzitor atribuit sau „ghidul spiritual”, în
funcţie de termenii care vă plac să-ii utilizaţi mai bine. Oricum
ai vrea să-l numești,
ști, vei întâlni ghidul tău în lumea spiritelor
care te va mângâia şi care te va face să te simţiţi ca acasă. Dar,
acesta este, de asemenea, momentul în care jocurile şi distr
distracția
s-au
au terminat. După ce vi se vor prezenta unele dintre locurile
cereşti, datoria va începe să sune. Ghidul tău a fost cu tine şi cu
ochii pe tine de-aa lungul vieţii tale, şi vrea să meargă peste
unele lucruri cu tine. E timpul să scoţi acum cardul tă
tău, practic
raportul de viaţă pe care l-ai trăit.
6.

Revizuirea întregii vieți

După întâlnirea cu îngerul păzitor/ ghidul spiritual , veţi
parcurge împreună cu acesta absolut toate lucrurile pe care le
le-ai
făcut în viaţă. Oamenii au raportat că au văzut întreag
întreaga lor viaţă
ca un fel de film sau ca paginile unei cărţi. Va trebui să vezi
lucruri care te vor face să-ţi
ţi fie ruşine cum ar fi esescurile pe
care le-ai
ai avut, însă nu este timp pentru judecată. O să fie timp
de revizuire şi discuţii pentru a putea îmbunătăţii
ţii sufletul. După
ce veţi revedea toată viaţa, s-ar
ar putea ajunge la un acord cu
ghizii tai pentru a te întoarce înapoi pe Pământ după o perioadă,
pentru a îndrepta anumite lucruri, însă acest lucru se va
întâmpla după o perioadă de timp petrecută în lumea spiritelor.
7.

Observaţie. Locul din Vitavara unde sunt ruinele unui schit al
cuvioasei Maria, acolo este numai locul de sihăstrie a Sfintei,
pe când locul săvârşirei este mai la vale, către Valea Moartă
după cum se înţelege din istoria veche şi după cum mărturiseşte
fecioara pustnică Fotini, că simţea miros de moaşte aproape de
Biserica noastră.
Altă însemnare
Stihurile de mai sus au fost alcătuite potrivit cu istoria vieţii
Cuv. Maria scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului.
Dupăă cum se vede din cele povestite de Sf. Sofronie, locul de
întâlnire a Sf. Zosima cu Sf. Maria a fost cam pe unde este
astăzi Schitul Românesc, căci Iordanul pe vremea aceea curgea
mai încoace, pe sub deluşorul din faţa Bisericii noastre. Deci
locul românesc
sc era atuncea dincolo de Iordan, pe unde se
nevoiau în Postul Mare pustnicii de la Calamona (azi M-rea
M
Sf.
Gherasim) şi pe unde era şi Cuv. Maria. De
De-atunci apa
Iordanului a fost mereu împinsă de Hozeva către Răsărit,
mutându-şi
şi astfel drumul şi făcând co
cotul cel mare, care nu era
în vechime.

Tu nu o să vrei să mai revii

Vei simţi o cantitate copleşitoare de pace şi iubire care te va
face să nu-ţi
ţi mai doreşti să te întorci. Nu trebuie să vă faceţi
griji cu privire la boli sau sarcini pământeşti. Sunteţi acum fără
margini, în siguranţă
nţă şi liberi cu adevărat. Nu aveţi nici un stres,
nici o durere şi nici o suferinţă.

Sf. Ioan Iacob – Schitul românesc de la
Iordan adăposteşte moaştele Sfintei Maria
Egipteanca
Mânăstirea Calomona se află unde este astăzi
Mânăstirea Sfântului Gherasim.

C

uviosul Zosima se întâlnise cu an an înainte cu „Sihastra
din Egipt” şi după dorinţa ei, a venit s-oo împărtăşească,
fără să cugete cum va trece Iordanul. De ştiut şi asta că
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Deci putem spune că Locul Românesc adăposteşte Moaştele Sf.
Maria. Şi ca semn a fost mireazma aceea minunată, care s-a
s
simţit la aducerea Moaştelor a celeilalte Marii (celei din
Magdal), asemenea şi cu râvna.
Mireazmaa aceea a fost semnul întâlnirii lor, căci se vedea şi o
lumină cerească.
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