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Istorie
Prima cultură agricolă sedentară din
Europa paleo-neolitică
neolitică descoperită în
Bulgaria la frontiera dobrogeană cu
România
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE –Bucureşti
Localitatea Durankulak din Bulgaria (în trecut
numităîn română Răcari, ca și localitatea din județul
Dâmbovița - România) este un sat în comuna
Șabla, regiunea Dobrici, din Dobrogea de Sud
Sud. Satul se află
în extremitatea nord-estică
estică a comunei, a regiunii și a țării,
la malul Mării Negre.

E

ste vecin cu satul Graničar (numit în trecut,
în română Grăniceri) la frontiera cu România și este
străbătut de șoseaua națională 9 (E87),
), care duce spre
sud la Varna, Burgas și mai departe către Turcia,
Turcia și spre nord
prin Vama Veche în România, continuându
continuându-se acolo
cu DN39.Între anii 1913-1940
1940 localitatea de mai sus a făcut
parte din plasa Mangalia a județului Constanța, din România.În
Bulgaria, în complexul
exul Durankulak a fost descoperită o aașezare
din neolitic, cu 1.200 de morminte și cea mai mare comoară
preistorică din Sud-Estul Europei.

cunoscută sub numele de „Orașul
șul lacului” sau „Orașul
european Troia”.Acesta prezintă rămășițe
rămă
preistorice din ceea
ce se spune că este prima cultură agricolă sedentară din Europa.
Așa-numita
numita Insulă Mare este astăzi o peninsulă cu o suprafață
de 19 decare (aproximativ 4,7 acri sau 0,019 km
pătrați).Săpăturile
ți).Săpăturile așezării paleolitice și neolitice de pe Insula
Mare din Lacul Durankulak din Bulgaria au început pentru
prima dată în 1974 de către arheologii bulgari Henrieta
Todorova și Todor Dimov. Aceștia au făcut descoperiri
paleolitice care datează din jurul anului 10.000 î.Hr.; și o
așezare neolitică datând din 5500-5400
5400 î.Hr. și 5100-5000 î.Hr..
Așezarea,
șezarea, sau ceea ce se spune că este primul oraș de piatră al
Europei, este caracterizată ca aparținând
ținând Blatniței, cea mai
veche fază a culturii neolitice târzii europene HamangiaHamangia
Durankulak (ale cărei rămășițe
șițe se găsesc în regiunile actuale ale
Mării Negre din România și Bulgaria).Arheologii bulgari au
găsit straturi arheologice dintr-un
un total de 8 așezări
a
preistorice
pe insula lacului Durankulak, primele două aparținând
apar
culturii
neolitice târzii Hamangia-Durankulak
Durankulak și următoarele patru culturii varcolite din calcolitic (eneolitic, epoca cuprului).Ceea
ce se spune că este cea mai mare necropolă paleolitică
paleolitică-neolitică
din lume - care conține
ține urme de aproximativ 1400 și 1204
morminte studiate - datând din 5300-3800
3800 î.Hr. - a fost găsită și
acolo.Se spune că primele movile de înmormântare datează în
jurul anilor 3500-3400 î.Hr. și acestea
stea au marcat sosirea proto
prototracilor.Situl arheologic de pe insulă prezintă, de asemenea,
rămășițe din Tracia Antică - o așezare
șezare tracică ce datează din
1300-1200
1200 î.Hr., în perioada războiului troian; un altar din
secolul al IV-lea î.Hr. al zeiței
ței mame Cybela
Cyb
tracică (grecești,
anatoliene); și o cetate din secolul al IX-lea
IX
d.Hr. din perioada
Primului Imperiu Bulgar (632 / 680-1018
1018 d.Hr.) și o necropolă
bulgară antică.

Rezervația
ția arheologică Durankulak (Bulgaria), numită și
Troia Europei, aflată la granița
ța cu România
Rezervația
ția arheologică Durankulak este situată în apropierea
coastei Mării Negre și a frontierei terestre a Bulgariei cu
România; cuprinde mai multe situri arheologice din epoci
diferite, cel mai vechi datând din epoca paleolitică și neolitică
și cel mai recent - din primul imperiu bulgar din secolul al X
Xlea.Așezarea
șezarea paleolitică și neolitică de pe insula mare din lacul
Durankulak, o lagună cu o suprafață
ță de 3,4 km pătrați aflată pe
coasta Bulgariei a Mării Negre, în nordul Mării Negre, în
apropiere de orașul
ul Durankulak, municipiul Shabla, este
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Durankulak (Bulgaria)- Statuetă asemănătoare cu cele din
Cultura Vinca (sau Hamangia?)
Aflat în vecinătatea siturilor hamangiene din
Dobrogea, rezervația
ția arheologică de la Durankulak dovedește,
alături de siturile Vinca din Defileul Dunării (Porțile
(Por
de Fier),
apoi de civilizația
ția cucuteniană, și de celelalte ce au urmat,
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existența unor nuclee de populație
ție umană concentrate în efortul
comun de refacere a potențialului
țialului social posibil afectat de un
cataclism natural planetar (Potop?). Valea Dunării sau „Vechea
Europă” se dovedește
ște a fi locuită înaintea celorlalte văi (Nilul;
Mesopotamia (Tigru-Eufrat).

De aici a continuat repopularea planetară, refacerea
socială necesară, Geții de Aur aflându-se
se la baza acestor
inițiative.
țiative. Enclavele umane erau mai puternice decât existența
în solitudine, de aceea ei au adunat oamenii și i-au adus
împreună. Așa se explică existența
ța unor așezări umane mari în
acea perioadă îndepărtată, cu o organizare socială,cu o credin
credință
și cu un obiectiv ancorat în viitor.
Surse:durankulak.net;
durankulak.net; vila2mai.ro; researchgate.net; unanhaihui.ro;
amfostacolo.ro; wikipedia.org; ipark.bg; arheologie.ro;
ogie.ro; letdoitromania.ro;
revistapontica.files.worldpress.com

Apariţia scrisului şi cultura Cucuteni
Daniel DRAGOMIRESCU - Vaslui
Teza dominantă acceptată de majoritatea
specialiştilor este că scrierea a apărut în Orient, în cadrul
civilizaţiei sumeriene, de unde s-aa transmis civilizaţiilor
orientale care i-au succedat (asiro-babiloniană),
babiloniană), iar mai
târziu Egiptului faraonilor.
ntr-adevăr,
adevăr, toată această regiune geografică este legată de
unele dintre cele mai vechi sisteme de scriere cunoscute.
Problema care apare în acest context tematic este, însă,
alta. Scrierea a apărut ca o necesitate atunci când societatea
omenească a atins o anumită treaptă de dezvoltare, ceea ce duce
la concluzia că scrierea nu poate fi exclusiv pusă în seama unei
anumite civilizaţii mai vechi, precum cea sumeriană. Drept
argument se poate invoca scrierea aztecilor, a căror civilizaţie
s-aa dezvoltat în mod independent faţa de civilizaţiile mai vechi
din Orientul Apropiat sau Mijlociu. Scrisul aztecilor (m
(mayaşilor
etc.) a apărut, e adevărat, într-oo epocă mult ulterioară, dar el a
fost o inovaţie exclusivă a acestei / acelor civilizaţii, şi nu
rezultatul unor influenţe, dat fiind că civilizaţiile
precolumbiene nu au avut nici un contact cu Europa şi Asia
timp îndelungat (milenii).

Î
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Revenind la problema care ne interesează, este plauzibil să
se considere că ceea ce a însemnat sistemul de scriere sumerian
a fost un moment istoric de cotitură, dar era imposibil ca
sumerienii să fi creat acel sistem de scriere
scrie ex nihilo ori
pornind de la zero. Aşa ceva nu s-aa întamplat nicăieri în lume.
Civilizaţia sumeriană a fost precedată de experienţa altor
comunităţi umane, de anumite uzanţe din perioada preistorică.
În virtutea dezvoltării relaţiilor economice dar şi a evoluţiei în
plan spiritual-religios,
religios, oamenii care au trăit după ultima mare
glaciaţie, au simţit tot mai mult nevoia de a putea însemna
anumite lucruri într-oo formă sau alta, fără folosirea unui sistem
de scriere în sensul modern al cuvântului. În acest scop,
s
în mod
spontan, a apărut un sistem convenţional de semne şi de forme
grafice, capabile să poată comunica altfel decât prin viu grai şi
să conserve aceste forme de comunicare în timp, de-a
de lungul
mai multor generaţii. În această fază a evoluţiei, în ep
epoca
eneolitică, se plasează Cultura Cucuteni.
Unii cercetători (Marija Gimbutas şi unii cercetători
ucrainieni) au încercat, chiar, să deducă un fel de alfabet al
semnelor cucuteniene pe baza motiveloir ornamentale recurente
de pe ceramica cucuteniană.. Chiar dacă tentativele de acest gen,
nebazându-se
se pe probe certe, ţin mai mult de domeniul
speculaţiei, al inspiraţiei şi al fanteziei, se poate, totuşi, conveni
că era imposibil ca o cultură atât de avansată să nu fi recurs la
diferite forme convenţionale
le sau stereotipe de consemnare
scriptică. Unele forme geometrice, de pildă, precum semicercul,
cercul, triunghiul, formele în spirală sigur puteau să semnifice
ceva. Tot astfel crucea sau svastica (utilizată într
într-o arie
geografică care o depăşeşte pe cea a Culturii Cucuteni). La fel
cum este şi cazul inciziilor sistematice de pe suprafaţa
figurinelor antropomorfe, unele în formă de linii paralele, altele
în formă de cercuri concentrice (pe fese), în formă de spirale
sau în formă triunghiulară. La fel de interesante
in
sunt şi punctele
sau orificiile incizate pe corpul sau pe capul aceloraşi figurine.
Pe pieptul sau pântecele acestor figurine apar de multe ori
romburi sau dreptunghiuri în interiorul cărora au fost incizate
linii sau puncte despărţite de linii. Toate aceste elemente nu pot
fi simple ornamente, ci trebuie să fi fost legate de un sistem de
consemnare primitiv de tip hieroglific. Tăbliţele de la Tărtăria,
chiar dacă situate în afara ariei Cucuteni, par să probeze şi ele
că scrierea sumeriană a fost precedată de sisteme de
consemnare scriptică rudimentare, inclusiv pe tablete de argilă
(o practică ce se va impune odată cu scrierea cuneiformă). Şi
însemnările de tipul răbojului pot fi invocate. Un os bine
conservat de animal domestic sau sălbatic din aria
a cucuteniană
a păstrat pe suprafaţa sa un număr de 17 crestături, care au fost
făcute în vechime în mod intenţionat, pentru a nota în această
manieră anumite fapte sau evenimente care nu trebuiau
uitate.
A fost, deci, scrisul inventat dee către purtătorii Culturii
Cucuteni? Trebuie să le retragem titlul de inventatori ai
scrisului sumerienilor pentru a-ll atribui cucutenienilor?
Problema nu se pune aşa. Primul sistem de scriere propriu-zisă
propriu
rămâne, deocamdată (până şi dacă se va descoperi un sistem de
scriere şi mai vechi), o cucerire a civilizaţiei sumeriene. Dar nu
sumerienii au fost primii oameni care au avut ideea de a face
consemnări de tip scriptic în scop economic, juridic, religios
sau alt scop. Cultura Cucuteni i-aa precedat pe aces
acest teren, chiar
dacă se poate ca între Cucuteni şi Sumer să nu fi existat nici un
fel de contacte directe. Plauzibil este, însă, să se admită că în
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acest spaţiu geografic mai larg, dintre Vechea Europă şi
Orientul sumerian, a circulat un anumit număr de for
forme grafice
ori scriptice care au precedat constituirii celui mai vechi sistem
de scriere cunoscut. Din acest punct de vedere nu este exagerat
să se considere că originile scrisului vin din Cultura Cucuteni.

Cultul șarpelui în antichitate și în prezent
Unul din cele mai vechi şi mai răspândite simboluri ale lumii,
şarpele poartă o sumedenie de semnificaţii, ţinând de forţa

(din cartea in curs de elaborare "Contributii la studiul culturii Cucuteni")

vitală primordială, dezvoltarea ciclică, transformarea,

Șarpele Suprem
General de brigada (în retragere) - Ivan COSTICĂ

renaşterea, reîntinerirea, eternitatea,
itatea, fertilitatea, vindecarea,
dualitatea, Yin-Yang,
Yang, principiul feminin şi cel masculin,
echilibrul, înţelepciunea, intuiţia, conştientizarea, cunoaşterea,
protecţia, ocultul, răul, diavolul şi înşelăciunea. Din cauza

Mi-au trebuit 5 ani să meditez și să mă hotărăsc să
prezint această descoperire colosală publicului din
Romania și nu numai.

P

rimele indicii că în lacul Amara, din judetul Buzău, ar fi
ceva interesant le am din 2007. Fiind militar activ am
participat la foarte multe aplicații
ții militare pe tot
teritoriul Romaniei. În anul 2007, pe timpul unei astfel de
aplicații, am survolat cu un elicopter militar și o parte din
judetul Buzău. Privind către lacul Amara mi s--a părut ca văd
ceva ciudat pe luciul apei. Ca militar activ, într
într-o structură
foarte importanta din cadrul Ministerului Apărării Na
Naționale,
desfășuram o multitudine de activități și acțiuni fapt ce m
m-a
făcut să uit de lacul Amara.
În anul 2016 am avut o sclipire de moment și mi
mi-am amintit că
văzusem ceva pe luciul lacului Amara. Imediat am deschis
calculatorul și am intrat pe Google Earth. Când am privit
imaginea mărita a lacului Amara nu-mi
mi venea ssa cred ce văd Șarpele Suprem trona pe acest lac.
Tehnologia imagistică (imagini satelitare) mi-a
mi permis să
descopăr Marele Șarpe, așa cum în întreaga lume au fost
descoperite o multitudine de piramide, statui uria
uriașe, geoglife,
obiecte și lucruri antice de neînteles etc.

capacităţii lor de a-şi schimba pielea,
lea, dar şi habitatului lor de
sub pământ, printre rădăcinile plantelor, şerpii sunt simboluri
ale renaşterii, transformării, morţii, imortalităţii şi vieţii de
apoi. (1)
(1) www.diane.ro,, Diana Popescu – Sarpele – Simbol si
semnificatii
Şarpele este corelat cu renaşterea încă din mitologia
mayașă.
Simbol al regelui, era amplasat în vârful copacului lumii,
creând o axa centrală de comunicare între planul pământean şi
cel spiritual.
Naga, un cuvânt sanscrit definind o zeitate
zeita sau o entitate a
fiinţei, ce lua forma unui şarpe enorm, este regăsit atât în
hinduism, cât şi în buddhism. Naga reprezintă la origine
renaşterea, moartea, şi condiţia muritoare a omului întrucât îşi
schimbă pielea, trecând printr-oo revenire la viaţă si
simbolică.
Comportamentul şi ciclul vieţii şarpelui i-a
i inspirat pe celţi să-l
vadă drept un simbol al renaşterii, reîntineririi, transformării,

Am făcut mai multe fotografii cu Șarpele Suprem și m
m-am
adresat Oficiului Național
țional pentru Drepturi de Autor (ORDA) să
obțin
țin drept de autor pentru lucrarea: „Șarpele generalului
IVAN COSTICA - demn de Cartea Recordurilor”.
ordurilor”.

dar şi al înşelăciunii şi al unei cunoaşteri secrete.

În data de 12.09 2018, ORDA a înregistrat lucrarea mea în
Registrul Național de Opere.

fost frecvent conectat cu lumea subpământeană, lumea

Deosebit de interesant este faptul ca mi-am
am petrecut copilaria la
6,5 km. nord - est de lacul Amara, în satul Ibrianu, comuna
Gradiștea, județul Brăila.

Potrivit antropologului Lynn Isbell, şarpele a devenit un simbol

Dispărut de pe pământ în perioada rece a anului, şi reveni
revenit la
suprafaţă acestuia odată cu creşterea puterii soarelui, şarpele a

morţilor.

al morţii deoarece a fost încorporat în acest fel în mint
mintea
noastră subconştientă de-aa lungul evoluţiei umanităţii. În
această concepţie, vreme de milioane de ani, şerpii au fost
singuri atacatori semnificativi ai primatelor, ajungând să
semnifice în mitologii diverse moartea şi pericolul. În opinia
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psihanalistului Joseph Lewis şi a antropologului Maude Oakes,

simbolul medicinii moderne. Moise a avut şi el un astfel de

şarpele reprezintă iniţierea şi renaşterea tocmai pentru că este

toiag, aşa cum se menţionează în Numeri 21:8, "Domnul a zis

un simbol al morţii.

lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină;

Transformarea asociată cu şarpele poate să fie şi una benefică.

oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.”"

În Evanghelia lui Ioan, 3:14-15, Iisus face o comparaţie directă

Înţelepciunea şarpelui (Sophia) a fost adoptată de gnosticism,

între înălţarea Fiului omului şi fapta lui Moise de a ridica

îndeosebi în cadrul sectelor ofite.

şarpele pe verticală, folosind această creatură ca pe un simbol

Zeita minoică a şarpelui era înfăţişată cu un şarpe în fiecare

al Mânturii: "Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot

mână, evocându-se astfel înţelepciunea ce izvora din ea.

aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru că oricine crede

În Vechiul Testament, şarpele din grădina Edenului a ispitit-o

în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică."

pe Eva cu promisiunea unei cunoaşteri interzise, convingând-o,

Şarpele, simbol al fertilităţii

în ciuda avertismentului lui Dumnezeu, că nu va fi afectată de
moarte. Şarpele este identificat şi aici cu inteligenţa sau

În numeroase culturi, şerpii simbolizează forţă creativă a vieţii,
sexualitatea şi fertilitatea.
De pildă, poporul Hopi din America de Nord se angaja anual
într-un dans al şarpelui ce celebra uniunea unui băiat şarpe (un
spirit al cerului) cu o fată şarpe (un spirit al lumii
subpământene) având scopul de a reimproaspata fertilitatea
naturii. La sfârşitul dansului, pentru a-şi asigura recolte bogate,
Hopi eliberau şerpi pe ogoarele lor.
În alte tradiţii, şarpele este un simbol al cordonului ombilical,
care reunea toate fiinţele umane cu pământul mamă.
Potrivit unor credinţe avramice, şarpele reprezintă dorinţa

viclenia: "Şarpele era mai siret decât toate fiarele câmpului pe
care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis
Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din
grădină’?” " (Geneza 3:1). Pe de altă parte, în Apocalipsa 12:9
se spune, "Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit
Diavolul şi Satana, acela care înşală intreagă lume, a fost
aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii
lui." Aşadar, deşi în Apocalipsa şarpele este identificat cu
Satana, în Geneza este portretizat doar ca o creatură vicleană,
promovând ceea ce interzice Dumnezeu, prin înşelăciune şi
iluzionare.

sexuală. În unele interpretări din Midraş, el este un însemn al
pasiunii sexuale.

Şarpele, simbol al protecţiei

În hinduism, Kundalini este un şarpe încolăcit, semnificând
puterea reziduală a dorinţei pure.
Ca şi simbol al indienilor nativi americani, şarpele reflectă
masculinitatea, imaginea falică a fulgerului ce conferea o
putere de afirmare, o cutezanţa extraordinară. În alte triburi
americane, şerpii erau înzestraţi cu atribute feminine, cu creaţia
sau maternitatea.
Şarpele, simbol al înţelepciunii, cunoaşterii şi vicleniei

Şerpii au fost mereu priviţi drept paznici, protectori puternici ai
templelor şi altor locuri sacre. Acest rol al lor îşi poate avea
originea şi în faptul că, atunci când sunt atacaţi, unii şerpi îşi
apăra cu înverşunare teritoriul, recurgând mai întâi la gesturi de
ameninţare, şi apoi la o luptă făţişă.
În multe culturi, şarpele este gardianul nu numai al zonelor
sfinte, ci şi al comorilor.
La Amgkor, în Cambodgia, sunt numeroase sculpturi ale unor

Datorită cunoştiinţelor presupuse despre puterea vindecătoare a

şerpi (naga) cu mai multe capete care apără templele sau alte

ierburilor, şarpele era considerat frecvent unul din cele mai

clădiri importante.

înţelepte vieţuitoare, una apropiată de divinitate. Nu
întâmplător, Asclepius, zeul medicinii şi vindecării, purta un

Simbolul celor doi şerpi încolăciţi unul într-altul

toiag pe care era încolăcit un şarpe, într-o imagine devenită
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Aceşti şerpi simbolizează conexiunea dintre forţele primare,

Nicholas Cage

alăturarea, împreunarea la un nivel divin, armonia contrariilor,
refacerea întregului, odată fragmentat, printr-o modalitate
magică, printr-o comunicare avansată.
Este interesant că DNA-ul are o structura asemănătoare cu cea
a doi şerpi împletindu-se într-o curbă elicoidală.
Gorgona, aşa cum era reprezentată la templul lui Artemis din
Corfu, purta o centură formată din doi şerpi împletiţi, un alt
simbol al fertilităţii.
Ouroboros, simbol şi semnificaţie
În cărţile alchimiştilor este întâlnită frecvent imaginea lui
Ouroboros, un simbol al totalităţii, ce cuprinde întregul
conştiinţei şi se autodevoreaza cu o înverşunare insaţiabilă.

Cultul șarpelui în mitologia românească
În mitologia românească, șarpele, de foarte multe ori, apare ca
un simbol malefic, ca urmare a greșelii originare, în astfel de
ipostaze apărând în basme, balade, colinde sau descântece. Se
considera, în marea majoritate a credințelor populare, că
șarpele trebuie omorât, prin taierea capului, deoarece acolo sunt
strânse puterile sale.
În folclorul autohton, șarpele îmblinzit dobândește o
semnificație pozitivă, devenind păzitorul casei.
În Maramureș și Oltenia, simbolul șarpelui păzitor apare pe
porțile de lemn și în interiorul bisericilor, alături de funia
împletită, rozete, arborele vieții și păsări stilizate.
Elementul comun al mitologiei romanești cu alte mitologii îl
reprezintă ideea de fecunditate.

Ouroboros, şarpele ce-şi muşcă propria coadă semnifică

Ca și o concluzie, șarpele este
recunoscut ca:

totodată eternitatea şi reînnoirea
continuă a vieţii, infinitatea şi

- simbol al creației;

natura ciclică a universului.
O versiune binecunoscută este

- simbolul cunoașterii;

Ouroboros-ul egiptean, despre

- simbol al transformării;

care se crede că a fost inspirat de

- simbol al morții;

Calea Lactee, întrucât unele texte
- simbol
nemuriri;

greco-egiptene o menţionează

al

vindecării

și

drept şarpele de lumină din ceruri.
- simbol al renașterii;

Egiptenii din antichitate îl asociau

- simbol al sexualității și

cu Wadget, una din cele mai vechi
zeităţi ale lor şi unul din aspectele zeului Hathor.
În mitologia norvegiană, şarpele Lunii (şarpele Midgard),
cunoscut şi sub numele de Jor Mungandr încercuieşte lumea în

fertilității;
- simbol al cordonului ombilical, care reunea toate ființele
umane cu pământul mamă;

oceanul abisului muscandu-şi propria coadă.

- simbol al masculinității;

Semizeitatea Aidophedo a poporului Ashanti dinAfrica de Vest

- simbol al dezvoltării ciclice etc.

este, de asemeni, un şarpe muscandu-şi coada.
În America Centrală precolumbiană, Quetzalcoatl era descris ca
un şarpe ce îşi muşca coadă. Mama lui, zeiţa aztecă Coatlicue
("cea cu vestmântul din şerpi") era numită şi Cihuacoatl
("doamna şerpilor"). Tatăl lui, Mixcoatl, era identificat cu
Calea Lactee, stelele şi cerurile în câteva culturi
mesoamericane.

"Orice poveste de seamă pare să înceapă cu un şarpe."

8

Simbolismul șarpelui se leagă de însăși ideea de viață. Șarpele
vizibil este de fapt o întrupare a Marelui șarpe nevăzut,
atemporal și cauzal, stăpân peste forțele naturii, un bătrân zeu
primordial pe care îl găsim în toate cosmogenezele.
Sarpele pe care l-am descoperit pe lacul Amara are niște
dimensiuni impresionante. Dupa unele măsurători au rezultat
următoarele dimensiuni aproximative:
- lungimea șarpelui
- lungimea capului

- 5,5 – 5,7 km.
- 1194 m.
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- lațimea capului
- lațimea trupului
- lațimea cozii

- 413 m.
- 235 m.
- 72 – 35 m.

Locația:
ția: Lacul Amara. Acesta este un lac natural din Câmpia
Râmnicului, judetul Buzău, cu o vegetație
ție asemănătoare celei
din Delta Dunarii, situat lânga localitatea Amara (comuna Balta
Alba), la aprox. 22 de km. sud - est de Râmnicu Sarat. Este o
rezervație
ție naturală zoologică și geologică de zonă umedă ce
ocupă o suprafață de 900 hectare.

formațiune
țiune este de natură cosmică sau provine din actul
creației.
Am convingerea că Șarpele Suprem din lacul Amara este cel
mai lung din lume și este demn de Cartea Re
Recordurilor.

Adevărul despre daci
Ș

Dacia, în maxima ei expansiune
Sarpele Suprem de pe lacul Amara - imagine satelitară
Originea: Șarpele Suprem poate fi o formațiune naturală.
Acesta ar putea proveni din depunerile de aluviuni ale râului
Buzău în lacul Amara. Acest grind enorm, care se ggăsește pe
lacul Amara nu se putea forma decât în cursul a sute de ani sau
mii de ani.
ție ar fi aceea că odată cu retragerea spre est a
O a doua supoziție
Mării Sarmatică, respectiv a Mării Meotică au rămas o salbă de
lacuri și în zona județului Buzău, cu grinduri și alte aluviuni.
O a treia supoziție
ție ar fi aceea că Șarpele Suprem ar fi o
creațiecosmică sau, cum se mai spune, provine din actul
creației.
Datorita vibrațiilor
țiilor solului, seismelor, erodării solului, creșterii
si descreșterii nivelului apei din lac etc., porțiuni
țiuni din spatele si
coada șarpelui au început să se deplaseze sau chiar să se afunde
sub luciul lacului.
Concluzii
De la începutul civilizației
ției noastre, mitologiile lumii au avut în
centrul atenției șarpele. Șarpele a fost o prezență
ță constantă, un
simbol puternic, a fost zeificat și venerat în toată lumea.
Cultul șarpelui a jucat un rol important în religiile antice, acesta
fiind asociat cu zeul sau zeița pământului.

Șarpele Suprem poate fi o formațiune
țiune naturală creată în sute
sau chiar mii de ani, dar tot așa
șa de bine pot spune ca această
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Ceea ce afirmă acum oamenii de ştiinţă şi istoricii din
Occident, dar şi cercetătorii de la Hamburg, care au
prelevat ADN-ul
ul unor morminte străvechi de pe teritoriul
Daciei, că românii sunt urmaşii dacilor, ramura nordică a
tracilor, este tot mai evident
vident şi devine un curent
istoriografic autentic.
iceal Ledwith, confident al Papei Ioan Paul al II
II-lea
şi omul care a avut acces la toate documentele
secrete din biblioteca Vaticanului, a făcut recent o
afirmaţie care a şocat lumea academică şi nu numai.
El a declarat că latina cultă se trage din limba română
străveche, nu invers, cum se credea până acum! Într
Într-un interviu
acordat postului de televiziune TVR Cluj, în decembrie 2012,
Miceal Ledwith, fost consilier al Papei Ioan Paul al II
II-lea, unul
din
n oamenii care au avut acces la cei 230 de kilometri de rafturi
cu cărţi din arhiva bibliotecii Vaticanului şi fost membru al
Comisiei Teologice Internaţionale, a făcut o declaraţie şocantă:
“Chiar dacă se ştie că latina e limba oficială a Bisericii
Catolice,
ce, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba română
este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba română,
sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba
latină, şi nu invers!!!
Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai
degrabă limba latină este o limbă românească. Aşadar, vreau
să-ii salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din
Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat
lumii occidentale (limba latină – n.r.)”.

M

În general, istoricii români
ni au mers pe pista falsă a cercetărilor
făcute de Şcoala Ardeleană că dacii au fost exterminaţi de
romani şi noi suntem latini puri. Sigur, în perioada interbelică,
curentul acesta latinist, mai mult politic decât ştiinţific, a fost
atenuat, sub influenţa lui BP Haşdeu, de istoricii Giurescu,
Iorga sau PP Panaitescu, care au presărat şi elemente dacice de
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continuitate şi chiar o importantă influenţă slavă. A fost comod
pentru istoricii români să susţină continuitatea latină şi originea
romană a românilor din considerente politice, pentru a avea un
loc important în Europa, iar românii ardeleni oprimaţi să aibă
drepturi egale cu ungurii şi austriecii în Transilvania.

Dacia în timpul lui Burebista
În anii 90, la facultatea de istorie a UBB am susţinut în scrieri
şi seminarii elementul etnic major de origine dacică a românilor
în dauna celui latin. Eu eram un adept al teoriilor lui Nicloae
Densuşianu şi Vasile Pârvan şi chiar editasem celebra carte a
lui Nicolae Miulescu, “Dacia – Ţara Zeilor”, ce susţinea
originea dacă a românilor şi chiar că limba geto-dacilor era
înrudită cu latina, astfel explicându-se de ce Traian vorbea,
conform imaginilor de pe Columnă, cu dacii capturaţi fără
translator.
Pentru susţinerea acestor teze am fost ostracizat la UBB. Era
moda atunci ca noi românii să fim latini, slavi, mongoli,
cumani sau avari, numai români NU. Bineînţeles, colegii mei,
adepţii teoriei cumane, slave şi maghiare la baza originii
poporului român erau repede răsplătiţi de Marga şi profesorii
de la UBB cu burse în străinătate şi invitaţii la conferinţe
naţionale şi internaţionale, pentru a se susţine tot felul de teze
soroşiste.
De dragul adevărului istoric, chiar dacă am fost izolat în
universitate, nu am renunţat la ideea că românii sunt urmaşii
dacilor, ca trunchi etnic major. Pur şi simplu m-am bazat pe
logica istorică simplă. Romanii au cucerit numai circa 28% din
teritoriul Daciei.
Pe Traian nu l-a interesat decât un culoar de ocupaţie spre
capitala Sarmisegetuza şi minele de sare şi aur de la Roşia
Montana din Munţii Apuseni, ca să-şi umple tezaurul de la
Roma. Dacia lui Burebista şi Decebal se întindea de la Tisa,
Carpaţii Păduroşi în Slovacia, Bucovina de nord din Ucraina de
azi, peste Nistru până la Bug.
În concluzie, romanii au cucerit abia o treime din teritoriul
ocupat de daci: ei controlau Banatul, o parte din Oltenia,
Munţii Orăştiei şi Munţii Apuseni. Dacii liberi au rămas în
Partium, Maramureş, Tisa, Bucovina de Nord, Moldova până la
Nistru -Bug şi Muntenia. Deci cea mai mare parte a teritoriului
Daciei a rămas în stăpânirea dacilor liberi.

Istoricul Dio Cassius (n.155 – d.229 e.n.) descrie războaiele
purtate de Daci și Romani – spunând despre Traian
(conducatorul Legiunii Romane) că a fost un trac veritabil și că
războaiele purtate erau fraticide (intre popoare de aceeasi
origine).
Iar Traian, spunea înainte de a porni la luptă: “mă întorc în țara
străbunilor mei“
Ocupaţia romană a durat din 105 până în 275 e.n., adică 170 de
ani şi numai pe un teritoriu restrâns. În consecinţă cum puteau
fi romanizaţi şi să-şi însuşească limba latină dacii, dacă numai
o treime din teritoriul lor era ocupat de către romani.
Mai mult, ocupaţia romană a durat numai 170 de ani, cu mult
mai puţin ca în Galia şi Britania, iar englezii nu vorbesc o
limbă latină, iar galeza se mai vorbeşte popular până azi în
unele regiuni ale Franţei rurale. Transilvania a fost ocupată de
către austrieci de la 1700 la 1918, adică 218 ani şi românii
ardeleni nu vorbesc germana nici acasă şi nici pe stradă, poate
numai elevii de la un liceu de profil.
Basarabenii au fost ocupaţi 200 de ani de ruşi dar vorbesc
limba română în familie.Deci ideea romanizării Daciei ocupată
teritorial numai o treime de Roma cade şi din punct de vedere
al simplei logici istorice.
Tot mai evident ies la lumină cercetări ştiinţifice legate de
ADN, că românii sunt urmaşii dacilor. Nu va trece mult timp
când curentul istoriografic al originii geto-dace a limbii şi
poprului român se va impune, bineînţeles cu recunoaşterea unor
influenţe istorice latine sau slave.
Genetic, nu ne-am schimbat de 5.000 de ani, suntem tot daci
Un studiu de paleogenetică, realizat între anii 2003-2006, a
arătat că, genetic, suntem daci, iar teoria latinizării făcute de
Imperiul Roman este falsă.
Studiul, realizat de dr. Georgeta Cardoş, specialist în genetică,
cu sprijinul Universităţii din Hamburg, Germania, a pornit de la
ţesuturi osoase recoltate din peste 20 de situri arheologice din
România, de la un număr de 50 de indivizi aparţinând
populaţiilor care au trăit aici cu 5.000 de ani în urmă.
Datele genetice obţinute au fost comparate cu cele ale
românilor de astăzi. Concluzia a fost că între actuala populaţie
a României şi cele care au trăit pe teritoriul acestei ţări cu 5.000
de ani în urmă există o clară înrudire genetică, iar fondul de
bază dovedeşte continuitatea şi legătura strânsă cu populaţia
străveche, adică cu dacii, ramura nord-dunăreană a marelui
neam tracic.

Lupul, simbolul național al Dacilor
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Cea mai mare necropolă dacică
se află în Ucraina

Stindarul draconar din ruinele
Sarmisegetusei Regia
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE – Bucureşti

Robert GINDELE
G
„Arheologii sătmăreni au descoperit cel mai mare cimitir
din arealul dacic, cu ocazia săpăturilor efectuate pe şantierul
arheologic de la Mălăia Kopania, din Ucraina, aflat la 20
kilometri de graniţa cu România. Şeful Secţiei Arheologie din
cadrul Muzeului Judeţean Satu Mare, Robert Gindele, a
declarat că cimitirul de la Mălăia Kopania reprezintă cea mai
mare descoperire dacică de până acum.
„Este vorba despre un cimitir de incineraţie, în care am
descoperit până acum zeci de morminte. Defuncţii au fost puşi
pe rug, osemintele calcinate depuse în urne şi îngropate în
pământ”, a declarat arheologul Robert Gindele, după închiderea
unei noi sesiuni de cercetări în zonă.
Acesta a precizat că în mormintele de femei au ffost descoperite
bijuterii, fibule, catarame, inele şi verigi, în timp ce în
mormintele bărbaţilor au fost descoperite arme, printre care şi
unele foarte spectaculoase, precum spade îndoite, o armă
specială numită fica – un fel de sabie cu un singur tăiş, pinteni,
p
vârfuri de lance şi alte obiecte. Gindele a spus că descoperirea
este foarte importantă, având în vedere că ritualul de
înmormântare al dacilor este foarte puţin cunoscut, iar cimitirul
de la Mălăia Kopania este cea mai mare necropola dacică
descoperită vreodată.
„La Mălăia Kopania am descoperit mai multe morminte decât
au fost descoperite vreodată în tot arealul Marii Dacii. Fără
îndoială, vor fi câteva sute pe când vom finaliza cercetările.
Sută la sută putem spune că aici va fi cercetată cea mai mare
necropola de pe tot arealul culturii dacice”, a spus Gindele.
Acesta a menţionat ca mormintele datează din perioada lui
Burebista, fiind descoperită şi o monedă grecească din argint
din acea perioadă.

După o perioadă de peste 1000 de ani de uitare sau
de liniște
ște impusă de sângele vărsat pe acest pământ ca loc al
unei importante bătălii împotriva Imperiului Roman
atacator și rapace, urmele grandioase ale capitalei regatului
dac au atras magnetic pe doritorii de legendă și aventură.

A

urul monedelor de aur tip „koson” descoperi
descoperiți au atras
apoi căutătorii de comori fără de număr. Printre toate
descoperirile anunțate
țate apare la anul 1787 semnalarea
faptului că preotul Dumitru Cerbiceanu, împreună cu o seamă
de cunoscuţi, urcă la ruinele de la Grădişte, cu speranţa că va
găsi comorile ce se arătaseră în visele lui David Albu. Din
relatările preotului, se cunoaşte astăzi, că atunci nu au fost
fo
descoperiţi decât „... nişte stâlpi rotunzi de piatră ... ” sau „...
butoaie de piatră ...”, precum şi „... nişte vechituri într
într-o
ascunzătoare şi multe figuri, un câine ce părea dulău cu gura
deschisă ...”. Dacă în cazul stâlpilor rotunzi de piatră sau a
butoaielor de piatră putem să considerăm că acestea erau
tamburi ale coloanelor ridicate în incinta vreunui templu antic
dacic, atunci în cazul descoperirii din „ascunzătoare” putem
semnala existența
ța „unor vechituri”, printre care „multe figuri”
și „un câine ce părea dulău cu gura deschisă”, adică un stindard
dacic draco.

Anul trecut, în cetatea de la Mala Kopania au fost descoperite
şi urmele unui atelier de turnat fier, inclusiv bucăţi de fier
neprelucrat care urmau să fie topite, o monetărie şi un atelier de
confecţionat râşnite pentru măcinatul graului. Acesta este al
doilea cimitir-cetate
cetate dacic descoperit, pe lângă ce
cel din Zemplen
– Slovacia, aflat la 200 kilometri de graniţa cu România.
Şantierul arheologic de la Mălăia Kopania se afla la 20
kilometri de graniţa cu România, la intrarea Tisei în bazinul
Maramureşului istoric. Situl arheologic de la Mălăia Kopania a
fostt deschis în urmă cu 20 de ani, iar din anul 2002 o echipă de
arheologi de la Muzeul Judeţean Satu Mare, formată din
directorul Viorel Ciubota, şeful de secţie Robert Gindele şi
arheologii Liviu Marta şi Zoltan Cardos, împreună cu arheologi
de la Universitatea Naţională din Ujgorod – Ucraina, au făcut
constant săpături în acest loc.”[1]
SURSE
https://www.bzi.ro/cea-mai-mare-necropola-dacica-se-afla-in
in-ucraina-100521
Foto: voci.ro
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Stindardul dacic,, denumit şi draco, este un steag
format dintr-un
un şarpe cu cap de lup înfipt într
într-un par. În goana
cailor, sau în bătaia vântului, el producea un şuierat puternic
pentru a îmbărbăta soldaţii daci, pentru a înfricoşa armata
inamică, dar inducea şi o stare de nelinişte şi nervozitate în
rândul cailor care nu erau obişnuiţi cu acest sunet, deci în
rândul cavaleriei inamice.Draconul
Draconul dacic, sau balaurul cu cap
de lup şi trup de şarpe, a fost stindardul de luptă al dacilor și a
stârnit fascinaţia cercetătorilor şi a pasionaţilor de istorie. O
serie de istorici au încercat să explice de ce dacii au folosit
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acest simbol ca steag de război. Stindardul de luptă al dacilor,
înfăţişat pe Columna lui Traian, are forma unui cap de lup care
pare să se repeadă asupra prăzii şi un corp de balaur, ce se
înfoaie în bătaia vântului. Istoricii susţin că în vâltoarea
luptelor flamura confecţionată din material textil şi din bronz
sau argint isca un zgomot asemănător ureltului lupilor, menit
să-i înfioare pe duşmani. Lupul a fost un animal sacrul al
dacilor. „Avem la Daci un animal sacru ca la Celţi, unde
mistreţul e caracteristic pentru stindardele lor. „Balaurul”
dacic e reprezentat pe Columna Traiană cu un cap de lup,
prelungit în chip de şarpe prin nişte fâşii de stofă, care la
bătaia vântului se umflau şi alcătuiau o flamură serpentiformă
orizontală. Lupul e un animal bine cunoscut de pe mănuşile de
oglinzi scythice. Totuşi nu de acest tip de lup poate fi vorba, cu
aspectul său realist şi pacific. Ci de fiarele fantastice cu gura
căscată şi limba atârnând afară”, scria istoricul Vasile Pârvan,
în volumul Getica (1926). Lupul, simbolul mistic al dacilor
Potrivit istoricului Ion Horaţiu Crişan, lupul, întruchipat în
stindardul de luptă al dacilor, este cel mai des întâlnit animal în
arta geto-dacică, fiind reprezentat nu doar ca steag, dar şi pe
numeroase obiecte descoperite în urma cercetărilor arheologice
(lupul apare pe friza ce înconjoară Monumentul de la
Adamclisi, „răsărind” din lujeri de plante). „Analizând aceste
stindarde, Vasile Pârvan ajunge la concluzia că lupul este un
animal sacru la geto-daci, un animal simbolic al locuitorilor
din Carpaţi şi din jur, încă din Hallstatt (prima epocă a
fierului). Descoperirile arheologice vin să demonstreze rolul
important pe care l-a jucat lupul în mitologia daco-geţilor,
ajungând până la a-i reprezenta, a fi stindardul lor de luptă”,
informa autorul volumului „Spiritualitatea geto-dacilor”
(1984).

Potrivit lui Mircea Eliade, chiar numele dacilor derivă
de la lup şi este asociat unei confrerii de războinici. „Dacii
înşişi s-ar fi numit mai de mult lupi sau „cei care sunt asemeni
lupilor”, ipoteză sprijinită pe textul lui Strabon şi pe
numeroase exemple de popoare sau triburi indo-europene cu
nume de lup. Derivarea numelui unui popor de la un animal
are o semnificaţie religioasă, reflectând o concepţie arhaică”,
scrie Ion Horaţiu Crişan, în volumul „Spiritualitatea geto-
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dacilor”. La fel de misterioasă pare şi prezenţa corpului de
şarpe de pe stindardul dacilor. Istoricul Vasile Pârvan îl asocia
cu zmeul, personajul mitologic care străbate văzduhul,
stăpânind furtunile şi salvându-i de la pieire pe oameni (precum
zmeii norilor călăriți de solomonari). Alţi istorici susţin că rolul
şarpelui este unul protector. Prin faptul că își schimbă pielea,
avea legătură cu ideea de renaștere a sufletului uman în alt
corp). Din ţinuturile străvechi ale orientului ar fi provenit
simbolul balaurului dacic, ne scrie Vasile Pârvan. „Credinţa
noastră e că şi de astădată originea simbolului militar-religios
al balaurului trebuie căutată în Asia Anterioară la AssyroBabyloneni, de unde s-a întins deopotrivă spre estul iranoindic, ca şi spre vestul thraco-cimmero-getic. Cred necesar să
atrag aici atenţia asupra simbolului divin de pe stela regelui
Nebukadnezar I, pe care în al patrulea registru găsim printre
alte simbole şi pe acela al balaurului dacic”, scria Vasile
Pârvan, în volumul Getica. Peste 20 de fresce de pe Columna
lui Traian înfăţişează stindardele dacilor, cele mai multe dintre
ele în decorurile unor lupte, în preajma lui Decebal şi a cetăţilor
dacice. Prada de război a romanilor cuprinde, în ilustrările de
pe columnă, aceste flamuri ciudate ale dacilor. După războaiele
de cucerire a Daciei, romanii și-au dorit celebrele falxuri dacice
(săbiile curbate manevrate cu două mâini), iar legiunile
romane au „adoptat” steagul de luptă al acestora. Astfel
draconarii – purtătorii de steag dacic - pot fi văzuți și pe Arcul
de Triumf al lui Galeriu de la Salonic (Grecia). Magnificul
monument a fost construit în perioada 298-299 d.Hr. și dedicat
în 303-304 d.Hr., pentru a sărbători victoria tetrarhului Galerius
asupra uriașei armate a perșilor sasanizi și capturarea căpeteniei
lor, Ctesifon, în 297-298, romanii având ca aliați armata
dacică.Dacii învingători de pe acest monument au fost
recunoscuţi pentru vitejia lor, susţin istoricii români, bazânduse mai ales pe afirmaţia lui Herodot, potrivit căruia „au fost cei
mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. Şi alţi istorici antici au
relatat despre faptele de arme, curajul şi puterea de sacrificiu a
strămoşilor. Ammianus Marcelinus, în „Rerum gestarum”,
atunci când descrie intrarea lui Constantin cel Mare în Roma,
povestește cum „s-au strâns în jurul draconilor, legați cu
vârfurile aurite și ferecate în pietre strălucitoare ale sulițelor,
umflați de un vânt mare și astfel șuierând că și stârniti de
mânie, lăsând să fluture în vânt cozile ample”. Vom regăsi
acest stindard de luptă în dotarea unor armate europene până în
preajmasecolelor IX-X. De pildă, o pictură medievală
reprodusă în „Psalterium Aureum” arată ostași din cavaleria
franceză carolingiană aflați în marș, urmând un soldat care
poartă un standard draco. Această pictură prezintă draconul
colorat în…roșu, galben și albastru. De asemenea, în lucrarea
medievală „L’Historie de Merlin”, aparținând lui Robert de
Boron, regele Arthur este reprezentat, într-o ilustrație a
volumului, purtând draconul într-o confruntare cu inamicii.De
altfel, înlumeabritanică, draconul mai apare reprezentat și cu
alte ocazii. Spre exemplu, pe„Tapiseria de la Bayeux”, care
reproduce bătălia de la Hastings din 1066, în cadrul scenei
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morții lui Harold, regele Angliei, apare un dracon purtat de un
draconar, în timpce la Chester, în Anglia, a fost descoperită o
stela funerară ce conține imaginea unui călăreț purtând un astfel
de stindard. Stindardul de luptă al dacilor, draconul, a fost unul
dintre cele mai cunoscute și respectate simbol
simboluri militare ale
antichității.Cu rădăcini, se pare, într-oo mitologie îndepărtată, el
a fost preluat la un moment dat de romani, fiind dus în toate
colțurile imperiului, dovezile indicându-ne
ne faptul că acesta nu a
pierit, ci a continuat să fie folosit multe secole după războaiele
dintre Traian și Decebal. Ajuns chiar și la curtea celebrului rege
Artur, el a dat dureri de cap Vaticanului, în Evul Mediu, care a
și luat măsuri pentru a-i determina dispariția
ția (draco=draconar =
drac). Astfel, de la daci și până la Vlad Țepeș (ce avea simbolul
Dragonului, ca și tatăl său Vlad Dracul), draconul dacic și-a
și
creat propria poveste.
Deși
și dacii au crescut și au luptat sub semnul
stindardului cu cap de lup si trup de șarpe, iar românii ll-au
preluat ca pe un simbol protector vreme de atâtea secole, totu
totuși,
în afara celor trei monumente arhitectonice (Columna Traiană,
Arcul de Triumf al lui Galeriu și Monumentul de la Adamclisi),
a monedelor și a tăblițelor aparținând cultului Cavalerilor
danubieni (traci, zalmoxieni), stindardul dacic nu ss-a păstrat
sub forma lui autentică, reală.În amintirea acestui unic însemn
dacic la Orăștie s-aa ridicat Monumentul Stindardul Dacic de
către sculptorul Nicolae Adam, care intenționează
ționează să amplifice
complexul de artă ambientalășii cu alte simboluri
dacice.Stindardul se ridică la înălțimea
țimea celor opt metri,
dominând intersectia spre Costești-Sarmizegetusa
Sarmizegetusa Regia din
Drumul European 68. Lungimea capului de lup este de 1,2 m,
iar cea a trupului de șarpe de 5,5 m. Față de dimensiunile reale
ale acestor animale totem, în structura monumentului totul este
amplificat de patru ori, spre a mări vizibilitatea.
Dacă în luptă înfricoșătorul balaur era desfă
desfășurat (cu
corp de șarpe), în stare de repaus aceste era făcut ghem (de
unde expresia în popor „L-aa făcut de dracu ghem”). Așa
A a ajuns
și în ascunzătoarea de la Grădiștea – Sarmisegetusa Regia acest
stindard draco, unde a stat „cuminte” până a fost scos de către
cei ce căutau comori. Despre soarta acestui stindard dacic de
2000 de ani nu se știee nimic în prezent, doar câteodată când
bate vântul peste crestele munților
ților Orăștiei se aude un șuierat
ca un urlet de lup singuratic…sau de balaur?
Surse:wikipedia.org;
wikipedia.org; necenzuratmm.ro; povestilemariinegre.ro; turistulliber.ro;
extraterestiiprintrenoi.worldpress.com; povestea-locurilor.ro;
locurilor.ro;
istoriesinumismatica.worldpress.com; magazinsteaguri.ro;
lupuldacicblogg.worldpress.com; ris.org.rs; hotnights.ro;
mitologiadacieiedenice.blogspot.co; sfinxredivivus.worldpress.com
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Heron din Alexandria sau Hero

Heron din Alexandria sau Hero a trăit pe la mijlocul
sec.I d.H şi a fost un geometru şi inventator grec ale cărui
lucrări au păstrat ptr. posteritate o cunoaştere
cunoaş
a
matematicii
icii şi ingineriei Babiloniei, Egiptului Antic şi a
lumii greco-romane.
predat la Muzeul Alexandriei care includea şi celebra
Bibliotecă. Majoritatea lucrărilor sale erau de
matematică şi geometrie de natură academică. A
realizat lucrările Pneumatică ,Metrică ,Mecanică şi
Catoptrika/Ştiinţa oglinzilor.

A

Având interes pentru invenţiile
iile sale de geometrie,
geometrie optică,
mecanică şi hidrostatica s-aa folosit şi de lucrări ale
precursorilor săi Arhimede, Straton ori Euclid
Euclid. A realizat
invenţii deosebite pentru timpul în care trăia. Printre invenţii se
număra un dispozitiv pentru incendii, unul pentru măsurarea
drumurilor, realizând un arbore cu ştifturi pe care era înfăşurată
o frânghie ce se putea mişca automat se consideră că ar fi prima
formă a unui dispozitiv programabil ,jucării ce funcţionau
mecanic. Dar cea mai deosebită invenţ
nvenţie este turbina cu aburi,
fiind primul inventator care a sugerat ca un ax mecanic poate fi
făcut să se rotească cu ajutorul căldurii
ldurii. Chiar dacă dispozitivul
inventat de Heron era mic, realizat ca
c
o jucărie
pentru.amuzament, principiul de funcţionare a stat la baza
realizării turbinei cu abur realizat mult mai târziu.
tâ
Majoritatea
lucrărilor savantului grec au dispărut în incendierea Bibliotecii
din Alexandria din 273 d.H şi de la distrugerea lucrărilor
ştiinţifice socotite păgâne de către fanatici religioşi
reli
în 391 d.H.
Din fericire datorită unor studenţi sau adepţi ce aveau copii au
mai supravieţuit timpului lucrări în greacă sau multe în arabă.
S-au
au mai descoperit şi traduceri în lb.latină făcute în evul
mediu.
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BOGDAN I
Prof. Dragoş MATEI - Timişoara
Domn al Moldovei între 8 ianuarie 1363
1363- 6
decembrie 1367.
ăscut la 8 ianuarie 1300- Decedat la 6 decembrie 1367.
Dupã alungarea lui Dragoş II şi Balc, apare un nou stat
românesc: Moldova!
Noul domn al Moldovei a fost Bogdan din Cuhea .
Cronicarul Ioan de Târnave consemna plecarea lui din
Maramureş şi fondarea noului stat moldovenesc independent:
„Bogdan voievodul românilor din Maramureș,
ș, adunând la el
pe românii acelui district, a trecutîn taină în țara Moldovei,
care era supusă coroanei Ungariei, dar din cauza vecinătă
vecinătății
tătarilor de mult timp părăsită de locuitori. Și cu toate că a fost
combătut mai adeseori de oastea regelui însuși,
și, totuși crescând
marele număr al românilor locuitori în aceea țară, s-a
dezvoltat ca stat,,1

N

1 .Numele şi prenumele conducătorului: Bogdan din Cuhea
2. Funcţia conducătorului:Domn al Moldovei.
3. Perioada guvernării conducătorului în era bizantina şi
gregoriana: 7 februarie 6871-66 decembrie 6876:
6876 7 februarie
1363- 6 decembrie 1367.
4.Timpul guvernării conducătorului:4 ani, 9 luni şi 6 zile.
5.Vârsta când a ajuns conducător:63 de ani şi 29 de zile.
6.Data, luna şi anul naşterii conducătorului:6 ianuarie 1300
7.Locul naşterii conducătorului:Cuhea
8. Tatăl conducătorului:Micula din Cuhea
9.Mama conducătorului:Ana din Cuhea
10.Orientare sexuală:Heterosexuala.
11.Studiile conducătorului:Şcoala din Cuhea ( 1307
1307-1311) şi
Şcoala Regală din Timişoara ( 1311-1315).
12.Funcţiile private şi publice ale conducătorului:Cavaler la
Curtea regală din Polonia ( 1315-1330),
1330), Voievod al
Maramureşului ( 1330-1342),
1342), administrator al moşiilor
personale ( 1342- 1355), Voievod al Maramureşului ( 1355
13551363).
13.Soţia/soţiile conducătorului: Maria
14.Copil/copii conducătorului:
-Ștefan,
-Costea
-Lațcu
15.Obovnica/ibovnicele conducătorului:
Ana din Cuhea, având 4 copii
-Alexandru.
-Ioan.
-Dragoş
-Vasile.
16.Măsuri importante a conducătorului în politica internă:
Actul maghiar din 02 februarie 1365 este numită ziua
independenței Moldovei: "Drept aceea, prin aceste rânduri
voim să ajungă la cunoștința
ștința tuturor că, întorcându
întorcându-se
1

Ioan de Târnave, Scriptores rerum hungaricarum veteres ac genuini
genuini, ed. I.G.
Schwandtner, Tirnavia, 1765, p. 317, Viena, 1766, p. 243.
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căutarea privirii noastre spre viteazul bărbat Balc, fiul lui Sas,
voievodul nostru maramureșan,
șan, în tot timpul de când ss-a
alăturat maiestății
ții noastre... a venit din Ța
Țara noastră
Moldovenească în Regatul nostru al Ungariei în sânul iubirii
noastre. Iar noi, aducându-ne
ne aminte de acestea și de alte
preastrălucite vrednicii ale slujbelor sale, oriunde și mai cu
osebirea din ziua noastră Țara Moldovenească, nu fără
vărsarea sângelui său însuși
și și îndurarea de răni cumplite și cu
moartea crudă a fraților
ților și rudelor sale și a multor slujitori de
ai lui, am dat, am dăruit și am hărăzit pomenitului voievod
Balc, și prin el, lui Dragoș, Dragomir, și Ștefan frații lui buni
și tuturor moștenitorilor
ștenitorilor și urmașilor lor, moșia numită Cuhea,
ce se află în țara noastră a Maramureșului, cu alte sate, ce țin
de aceeași
și moșia Cuhea, trecute în mâinile noastre regești de
la voievodul Bogdan și fiii săi, necredincioși înveterați ai noștri,
pentru
tru blestemata lor vină de necredin
necredință, din aceea că acel
Bogdan și fiii săi, fulgrați de diavolul, dușmanul neamului
omenesc - care, rănindu-ll greu inima cu săgețile
săge
(sale)
înveninate de viclenie și înșelăciune, i--a îndemnat de mai multe
ori să se abată de la calea adevărului și de la statornicia
credinței datorie - plecând pe ascuns din zisul nostru Regat al
Ungariei în sus - pomenită noastră Țară Moldovenească,
uneltesc să o păstreze spre paguba maiestă
maiestății noastre; pentru
că nebunia lor să nu fie cumva pildă
ldă altora, care ar cuteza
fapte asemănătoare, am lipsit și despuiat cu totul, ca pe niște
nevrednici, pe acel Bogdan și fiii săi sus - ziși de sus - numitele
moșii."2
Prin acest act se constituia Moldova medievala independenta,
dar preţul era enorm pentru Bogdan:
Bogdan pierderea moşiilor din
Maramureş, în favoarea lui Balc.
Bogdan a fost ctitor de lăcaşuri de cult şi fondator de aşezări
româneşti în Moldova.După venirea lui în spaţiul extracarpatic,
numeroşi romani din Transilvania au primit aviz de se stabili în
teritoriile dintre Carpaţi şi Prut.
Pe drumurile vieţii mele, în Moldova am identificat
următoarele localităţi înfiinţate de către Bogdan I:
→Sat Faraoani, comună Faraoani azi judeţul Bacău.
→Sat Sascut, comună Sascut, judeţul Bacău.
→Sat Târgul Trotuş,
ş, comună Târgul Trotuş, judeţul Bacău.
→Sat Buimăceşti, comună Albeşti, judeţul Botoşani.
→Sat Călăraşi, comună Călăraşi, judeţul Botoşani.
→Sat Cerchejeni, comună Blândeşti, judeţul Botoşani.
→Sat Cristineşti, comună Cristineşti, judeţul Botoşani.
→Sat Curteşti ,comună Curteşti, judeţul Botoşani.
→Sat Horodiştea, comună Păltiniş, judeţul Botoşani.
→Sat Ionăşeni, comună Truşeşti, judeţul Botoşani.
→Sat Slobozia, comună Hăneşti, judeţul Botoşani.
Sat Ijdileni; comună Frumușița, judeţul Iaşi.
Sat Oţeleni, comună
omună Oţeleni, judeţul Iaşi.
Capitalaa Moldovei a fost stabilită la Siret,
S
unde a construit un
mic palat domnesc şi a refăcut cetatea din lemn deşi Bogdan I,
stătea mai mult la Rădăuţi.

2

Ioan de Târnave, Scriptores rerum hungaricarum veteres ac genuini,
genuini ed. I.G.
Schwandtner, Tirnavia, 1766, p. 243.
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17. Măsuri importante a conducătorului în politica externă:
După alungarea lui Balc şi susţinătorilor săi din Moldova, noul
conducător al Moldovei, va avea de suportat atacurile maghiare
şi tătare. Încheind o alianţă cu Balc al Maramureşului, el a
reuşit să înfrângă armata maghiară la Bicaz (17
17 iulie 1365)
1365 şi
pe tătari la Iaşi, Bârlad şi Soroca.
18. Cauza renunţării la tron a conducătorului: Deces.

Străzi cu numele de Bogdan Voda sunt în Baia Mare, Bacău,
Bucureşti, Suceava, Tulcea, Viseul de Sus, Constantă, Sighetul
Marmaţiei, Rădăuţi, Bârlad, Târgul FrumosFrumos Iaşi,
32. Porecla conducătorului: Pletosul, Fugarul.
33. Limbi vorbite: Maghiara -Poloneza
Poloneza -Greaca -Latina.
34.Legende geografice: Fiecare localitate, purtând numele
conducătorului Bogdan I, are un tâlc istoric.

19. Data, luna şi anul decesului conducătorului: 6 decembrie
1367.

Vasile Lupu

20. Vârsta la data decesului: 67 de ani, 10 luni şi 28 de zile.
21. Locul unde a decedat conducătorul: Rădăuţi.
22. Țara unde a decedat conducătorul: Moldova.
23. Cauza decesului conducătorului: Bronşita.
24. Locul de veci a conducătorului: Biserica "Sf. Nicolae"
dinRădăuți(județul Suceava)) unde pe mormânt scrie
următoarele cuvinte: "Binecinstitorul și de Hristos iubitorul, Io
Ștefan voievod, domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod,
a împodobit mormântul acesta strămoșului
șului său, bătrânul Ștefan
voievod, care a bătut pe unguri la Hindău, în anul 6988
<=1480> luna mai 20".

Vasile Lupu a domnit în Moldova între 1634 şi 1653 ce
a rămas în istorie ca loial al curţii otomane, pentru luptele
sale cu Tara Românească condusă de Matei Basarab, cu
cazacii şi cu tătarii din Crimeea şi cel mai mult ptr.
realizările sale în ceea ce priveşte cultura ,religia ,sistemul
de educaţie şi judiciar şi artă.

A

fost căsătorit de 2 ori din prima căsătorie,
căsă
cu doamna
Tudosca, avându-l pe Ioan , Maria şi
ş Ruxandra. Pe fiul
său Ioan, cu un document obţinut
obţ
de la poarta otomană
în 1639 îl voise ca domnitor al Ţării Româneş
Româneşti, dar planul i-a
25.Religia practică a conducătorului: Ortodoxă.
fost zădărnicit de Matei Basarab. Pe fiica sa Maria a căsătorit
căsătorit-o
cu unul dintre cei mai înalţii nobili polono
polono-lituanieni, ascendent
26. Imagini a conducătorului:
oare europene
europene. Dar cei doi
27. Emisiuni monetare emise de conducător: Denari din al multor membri din case conducătoare
nu
au
rămas
faimoşi
asemeni
domniţei
ei
Ruxandra
Ruxandra,
al cărui nume
Ungaria, groşii din Polonia.
a apărut în documente de epoca, letopiseţe,
letopiseţ cronici şi mai târziu
28. O calitate a conducătorului: Rezistenţa fizică şi psihică.
a inspirat scriitori că G. Asachi, B. P. Haşdeu, C. Gane, M.
Sadoveanu ori scriitori străini. Socotită una dintre cele mai
29. Un defect a conducătorului: Fuga
uga de schimbare.
frumoase şi bine educate
te femei nobile ale epocii sale,
sale domniţă
Ruxandra a fost dorită ca soţie de mari
ma nobili ai puterilor
30. Originea familiei conducătorului: Familia Bogdăneştilor din
europene, dar destinul ei avea să fie marcat de dorinţele politice
Maramureş, Cuhea.
ale tatălui şi mai târziu ale soţului şi socr
socrului său. Pentru a nu-l
trimite pe Stefaniţă, un fiu din a doua căsătorie la
31. Descrierea conducătorului în literatură:
Constantinopol otomanii fiind nemulţumiţi de căsătoria fiicei
A rămas în tradiţia românilor, datorită numirii de străzi aunor lui V. Lupu cu nobilul polonez, avea să fie trimisă ppentru 4 ani
oraşe şi a înfiinţării de localităţi cu numele
le de Bogdan/Bogdana. ostatică domniţă Ruxandra, ce avea 13 ani. La întoarcerea în
Moldova, tatăl său voia să o căsătorească cu Sismund fiul luiG.
Aceste localităţi sunt:
Rakoszi, principele Transilvaniei, dar căsătoria nu a fost
→ Bogdana,este un sat în comună Ștefan cel Mare din județul posibilă fiindcă hatmanul Bogdan Hmelnitki, fondatorul
Bacău, Moldova, România
hatmanatului căzăcesc, un stat al cazacilor zaporojeni ce
căpătase putere politică, economică şi militară deosebia,
deosebia a
Bogdana (în maghiară: Kásapatak) este un sat în comună cerut-o de soţie pentru fiul său Timus. Refuzul a dus la o
Buciumi din județulSălaj,
țulSălaj, Transilvania, România.
invazie a cazacilor în alianţă cu tătarii din Crimeea ce a adus
→Bogdanaeste un sat în comună Dragoșș Vodă din județul mari nenorociri Moldovei şi l-aa făcut pe domnitorul moldovean
să fie de acord cu căsătoria. Ruxandra şi
şi-a urmat soţul la
Călărași, Muntenia, România.
Cihirin, oraşul cel mai important al cazacilor.
cazacilor Căsătoria
Bogdăneşti este o comună în județul
țul Vaslui, Moldova, Ruxandrei i-aa adus ca aliat de nădejde lui V. Lupu pe ginerele
România
său
u Timus ce a murit la doar un an după căsătorie la o luptă în
î
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Moldova, unde participase împotriva
mpotriva lui Matei Basarab şi a lui
Rakoczi II al Transilvaniei. Ruxandra ar fi născut
scut gemeni
gemeni, la
scurt timp după moartea soţului, dar nu mă există nici un fel de
însemnări despre ei. Multe dovezi certe există despre faptul că
nu s-a recăsătorit, că a trăitt sub protecţia fratelui soţului său şi a
soacrei sale, la început la Cihirin, apoi la o cetate pe malul
Nistrului în apropiere de graniţa cu Moldova, cetate oferită de
socrul său. Şi chiar dacă în 1660, fratele său Sefani
Sefaniţă, cunoscut
ca Papură voda a încercat să o aducă în Moldova, domniţa
Ruxandra s-a întors în 1669, trăind în anonimat în apropiere de
Iaşi. Dar destinul său s-aa sfârşit tragic fiindcă în 1686,
adăpostindu-se
se la cetatea Neamţului din calea polonezilor
conduşi de regele Jan Sobieski, domniţă Ruxandra, ştiută atunci
ca doamna Roxanda Timosova Hmelnitka a fost jefuită şi apoi
decapitată , de un grup de soldaţi polonezi .

Avram Iancu
Avram Iancu este o personalitate multipl
multiplă, cu valenţe
naţionaliste, cu studii ce i-au permis să cunoasc
cunoască drepturile
fundamentale ale omului, ale unei naţii
ii înrobite.
ăscut la 1824Avram Iancu va deceda la
la10 septembrie
1872.

N

În calitatea sa de avocat transilvănean iar ulterior de
revoluționar
ționar pașoptist, Iancu a jucat un rol important în
Revoluția de la 1848 din Transilvania.. A condus revolta din
Țăra Moților în anul 1849,, comandând armata românilor
transilvăneni, în alianță
ță cu armata austriacă, împotriva trupelor
revoluționare ungare aflate sub conducerea lui Lajos Kossuth
Kossuth.
Avram Iancu a urmat școala primară în satul natal Târsa,
continuându-şi studiile la Poiana Vadului și Câmpeni
Câmpeni, apoi la
Gimnaziul din Zlatna,, absolvind în anul 1841. S
S-a înscris apoi
la Liceul Piarist din Cluj.. Începând cu anul 1844 a urmat
Facultatea de Drept la Cluj.
Încă de la începutul carierei sale a fost discriminate
professional, deoarece provenea dintr-oo familie de iobagi, doar
nobililor fiindu-le aprobate funcții administrative. În cele din
urmă reuşeste să se înscrie cancelist la Târgu Mure
Mureș, la Tabla
Regească (Curtea de Apel a Transilvaniei). Își
și ia examenul de
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avocat în martie 1848.. În perioada când a fost cancelist la
Târgu Mureș i-aa cunoscut pe cei mai mulți
mul dintre tinerii români
care aveau să îi fie camarazi de luptă în timpul Războiului
Național din Transilvania: Nicolae Bârlea,
Bârlea Iacob Bologa, Ioan
Buteanu, Petru Dobra, Vasile Fodor
Fodor, Iosif Hodoș, Ilie
Măcelariu, Florian Micaș, Alexandru Papiu-Ilarian,
Papiu
Ioan Oros,
Ioan Pinciu, Dionisie Pop Marțian,, Samuil Poruțiu, Nicolae
Solomon, Iosif Sterca-Șuluțiu, Dionisie Tobias
Tobias, Amos
Tordășianu.. Tot în această perioadă îl cunoa
cunoaște pe Nicolae
Vlăduțiu, viitor prefect de legiune și pe Nicolae Mureșan, viitor
tribun..
Astfel că în preajma izbucnirii revoluției
revolu
pașoptiste maghiare
din Ungaria și Transilvania, în luna martie 1848, Avram Iancu
se găsea cancelist la Târgu Mureș,, alături alte câteva zeci de
tineri români. La 22 martie,, aceştia au adresat împăratului
austriac un memoriu, care, acoperit cu semnături, a fost
prezentat la 24 martie primarului orașului
șului Târgu Mureș. La 25
martie,, tineretul maghiar din Târgu Mure
Mureș a organizat o
manifestație
ție patriotică, invitați fiind și canceliștii români.
Obiectivul principal al tineretului maghiar era „uniunea cu
patria soră” și abia după aceea eliberarea maselor largi din
jugul șerbiei.
La 26 martie 1848, în casa în care locuia Avram Iancu la Târgu
Mureș,
ș, a avut loc o întrunire a tinerilor români, pentru aa-l
asculta pe Nicolae Bârle care sosise de la Blaj, unde avusese
loc o întrunire a intelectualilor români. Sfatul tinerilor a decis
ca în duminica Tomii să țină o adunare națională la Blaj, cu
scopul „de a se face pașii
șii necesari în cauza națională”.
La 1 aprilie 1848, Iancu, alături de alți
al tineri români printre
care Alexandru Papiu-Ilarian,
Ilarian, Samuil Poru
Poruțiu și Florian Micaș,
a sosit la Blaj, luând parte la consfătuirea politică. De la Blaj,
Avram Iancu a plecat în munți,
ți, la moții
moț săi, unde a ajuns la 6
aprilie. La această dată s-a desfășurat
șurat adunarea românilor de la
Câmpeni, iar în zilele următoare a luat parte la întrunirile
convocate de Simion Balint și Ioan Buteanu.
Buteanu Au fost convocate
întruniri ale poporului la Abrud,, Câmpeni și Bistra, pentru a se
dezbate punctele unui memoriu care urma să fie remis
guvernului.
Iancu a contribuit la aceste adunări prin
informațiile aduse de laa Blaj, iar Buteanu prin cele aduse de la
Cluj. Avram Iancu, împreună cu Simion Balint, au pornit prin
satele de mai sus de Câmpeni, pe Râul Mare și Râul Mic,
pentru a sta de vorbă și a mobiliza oamenii pentru acțiune
politică. În această perioadă, în urma informărilor venite din
partea unor funcționari
ționari unguri din zonă, Iancu a fost catalogat
de către guvern drept „primejdios” și s-a
s ordonat arestarea lui.
Invitat la Târgu Mureșș de președintele Tablei regești, Iancu a
plecat spre acest oraș.
ș. Scapă de arestare deoarece guvernul nu
emisese ordinul de arestare. Nu același
și lucru se va întâmpla cu
tânărul avocat din Cluj, Florian Micaș,
ș, care va fi arestat câteva
c
zile mai târziu. După discuția
ția cu președintele Curții de Apel,
Iancu s-aa întors urgent spre casă, făcând pe drum un singur
popas, la Blaj, unde s-aa pus la curent cu deciziile politice ale
fruntașilor români.
Tot la Blaj, Iancu a aflat că guvernatorul
guvernatoru Transilvaniei, contele
ungur Teleki, a interzis ținerea adunării naționale românești
programată pentru data de 30 aprilie 1848, la Blaj. I s-a cerut
episcopului român să întrunească la o altă dată un număr mic
de clerici și pe conducătorii laici pentru redactarea unui
memoriu către dietă. Măsura aceasta urmărea diminuarea forței
for
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politice a românilor, motiv pentru care se ia hotărârea de a se
continua demersurile pentru adunare.
La Adunarea Națională de la Blaj din 30 aprilie 1848, Avram
Iancu a participat, alături de Ioan Buteanu, în fruntea a 2.000
moți, fiind primit cu entuziasm de românii prezenți la adunare.
Iancu, Buteanu și Papiu-Ilarian își asumă riscul și, sfidând
samavolnicia lui Teleki, prezintă revendicările românești.
Reprezentanții autorității publice veniți să citească ordinul de
dizolvare a adunării sunt nevoiți să le acorde celor trei tribuni
certificate de bună purtare și asigurarea că nu vor suporta
consecințe ulterioare. Lozinca sub care Iancu mobilizase
oamenii era „Voi sunteți poporul!”.
La 1 mai 1848 numeroasa ceată a moților s-a întors acasă,
condusă de Avram Iancu. În munți, Iancu a început să
mobilizeze românii pentru participarea la a doua Adunare
Națională de la Blaj, programată pentru 3/15 mai 1848. Moții
nu au mai așteptat deciziile politice ale austriecilor sau
maghiarilor, ei încetând din proprie inițiativă să se mai
considere iobagi. Au refuzat să mai presteze slujbe iobăgești și
să mai plătească taxele urbariale. Starea lor de spirit
neconvenind autorităților maghiare.
La Marea Adunare Națională de la Blaj din 3/15 mai 1848,
prezidată de episcopii Lemeni și Șaguna, Iancu a participat în
fruntea a 10.000 de moți, organizați și disciplinați militărește.
Iancu a sosit la Blaj în data de 15 mai și a luat parte la toate
discuțiile, iar moții săi au asigurat paza și ordinea adunării, la
care au participat zeci de mii de țărani români, precum și
revoluționari moldoveni și munteni. De asemenea, Iancu a
vorbit românilor, expunându-le și explicându-le revendicările
națiunii române din Transilvania. La această adunare s-a decis
trimiterea a două delegații românești, una la Viena, pentru a
prezenta împăratului doleanțele românilor, iar alta la Cluj,
pentru a le prezenta Dietei Transilvaniei.
La 4 iunie, baronul Perenyi a înaintat un raport despre situația
din Munții Apuseni, iar ca urmare, la 6 iunie 1848, comisarul
guvernului din Pesta a ordonat luarea de măsuri severe
împotriva lui Avram Iancu. Aflat la Sibiu, Avram Iancu a aflat
noile știri despre situația politică din Transilvania: guvernul
Transilvaniei, întrunit în ziua de 29 mai la Cluj, decretase
unirea Transilvaniei cu Ungaria, fără să se dezbată memoriul
românilor care constituiau majoritatea în Transilvania
(1.250.000 români față de cca 600-700.000 maghiari și 250.000
sași), precum și dizolvarea Comitetului Național Român de la
Sibiu, amenințând cu pedepse aspre pe cei care ar îndrăzni să
mai convoace adunări.
În urma masacrului de la Mihalț, în care 12 țărani români au
fost uciși de grănicerii secui și gărzile naționale maghiare din
Aiud, iar alte câteva zeci au fost răniți, Avram Iancu decide să
plece la 5 iunie 1848 de la Sibiu în Țara Moților și să strângă
moții pentru a se putea apăra în caz de nevoie. La 6 iunie Iancu
a ajuns în Țara Moților și a ținut la Bucium Cerbu o adunare,
informând oamenii despre deciziile politice maghiare și despre
deteriorarea situației generale, mulți țărani români fiind ținta
maltratărilor.
Ca urmare, la 9 iunie 1848, la târgul ținut la Câmpeni, Iancu lea cerut moților să se înarmeze, dar să rămână liniștiți și să nu
atace pe nimeni. La 13 iunie 1848 a sosit în Țara Moților o
comisie gubernială maghiară, însoțită de o companie de soldați
maghiari, pentru a investiga situația în care se aflau românii și
care erau acuzați de răzvrătire. La 14 iunie comisia a mai cerut
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2 companii de soldați, care i s-au trimis imediat din Turda. La
18 iunie s-a publicat oficial desființarea iobăgiei de către
guvernul ungar. Iancu a asigurat comisia că țăranii români vor
respecta liniștea și ordinea și că își vor revendica pe cale legală
pământurile și pădurile.
La 19 și 20 iunie Avram Iancu a făcut cu moții două exerciții
de mobilizare, la care oamenii s-au prezentat înarmați și
disciplinați militărește, organizați pe subunități și cu
comandanții în frunte. Alte trupe au fost solicitate de comisia
maghiară, astfel că la 23 iunie se aflau în munți 200 de soldați
imperiali și 300 de secui. Mai mulți fruntași români au fost
solicitați să se prezinte în fața comisiei pentru a da declarații,
dar când au făcut-o, au fost arestați, printre ei numărându-se
Simion Balint. Avram Iancu a fost și el invitat să vină în fața
comisiei dar, aflând de soarta celorlalți, nu s-a prezentat. La 29
iunie a informat comisia de anchetă că nu are de ce să se
prezinte în fața ei, pentru că nu a făcut rău nimănui, iar pe moți
i-a înarmat numai în scop de apărare. Iancu a plecat în munți,
ascunzându-se pentru o perioadă în Țara Moților și în Zarand.
La 21 septembrie 1848, Avram Iancu, în fruntea a 6.000 de
moți înarmați, a participat la a treia Adunare Națională de la
Blaj, care a ținut 8 zile. La adunare erau prezenți circa 60.000
de români din toată Transilvania. Comisarul maghiar Vay a
încercat să îi determine pe țăranii români să plece acasă și să
renunțe la revendicări, iar pe fruntașii români, printre care și
Avram Iancu, să îi mituiască pentru a-i trimite pe țărani acasă.
Atât Iancu, cât și ceilalți fruntași, l-au refuzat pe comisar.
Avram Iancu s-a aflat printre semnatarii procesului-verbal al
adunării, care în final a proclamat „constituțiunea
împărătească austriacă”, deci opunerea și mai dură față de
revoluția ungară și revenirea la situația dinainte de 25 aprilie
1848.
La 30 septembrie Iancu a plecat de la Blaj înapoi în munți,
însoțit de moții săi.
La 19 octombrie 1848 Avram Iancu a înființat în Țara Moților
Legiunea Auraria Gemina. El a fost numit de către Comitetul
Român de Pacificațiune de la Sibiu în rangul de „prefect”
(echivalent cu cel de general), iar Ioan Bălaș și Ioan Constantin
Boeriu viceprefecți.
La 8 noiembrie 1848, la ordinul General Commando austriac
din Transilvania, Avram Iancu, cu 4.000 de combatanți din
Legiunea Auraria Gemina, participă la operațiunile militare
austriece pe direcția generală Teiuș-Cluj. La aceste operațiuni a
participat armata austriacă și un total de circa 30.000
combatanți români. Legiunea Auraria Gemina s-a oprit lângă
Turda, fără a intra în oraș, pentru că aici se oprise și armata
austriacă. Orașul s-a predat fără luptă la 20 noiembrie, iar după
câteva zile Avram Iancu s-a întors cu moți în munți.
În munți, lipsit de ajutorul în armament, muniție și hrană
promis de armata austriacă, Avram Iancu organizează apărarea
Țării Moților exclusiv prin mijloace proprii.
La sfârșitul lunii martie 1849, combatanții români din Munții
Apuseni erau complet înconjurați în munți de trupele ungare,
iar la sfârșitul lunii aprilie 1849, deputatul maghiar de origine
română Ioan Dragoș este trimis de Kossuth pentru a-i convinge
pe români să depună armele, pentru că prin rezistența lor țineau
blocate prea multe trupe maghiare, care erau necesare în alte
părți ale Transilvaniei pentru a se opune trupelor austro-ruse,
care pregăteau contraofensiva, din Moldova și Muntenia.
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La 6 mai 1849, în timp ce moții duceau tratative de pace cu
Ioan Dragoș, maiorul ungur Hatvani Imre a intrat prin
surprindere cu trupele sale în Abrud, acesta fiind considerat de
români un act de trădare din partea maghiarilor. A doua zi,
mobilizarea românilor începuse deja, iar la 8 mai a început
prima bătălie pentru Abrud, condusă de Avram Iancu, care s-a
încheiat la 10 mai prin evacuarea orașului de către trupele
maghiare care au supraviețuit. La 15 mai 1848 maiorul Hatvani
a ocupat din nou Abrudul, după ce își completase trupele
decimate. A urmat a doua bătălie de la Abrud, care s-a încheiat
la 18 mai 1848 cu înfrângerea gravă a trupelor ungare. În total,
maiorul Hatvani a pierdut cca 5.000 soldați și toată artileria, iar
deputatul Dragoș a fost ucis (în prima bătălie de la Abrud)..
La 8 iunie 1849 împotriva românilor din Munții Apuseni a
pornit cea mai mare forță militară maghiară care atacase zona
până în acel moment, peste 4.000 soldați cu 19 tunuri și 4
baterii de rachete, condusă de colonelul Kemeny Farkas. A
rezultat a treia bătălie de la Abrud, care a început propriu-zis la
11 iunie și s-a încheiat la 17 iunie (luptele începuseră încă din 8
iunie, pe drumul spre Abrud). Armata maghiară, suferind de
foame și pierzând mulți oameni în luptă, încercuită în Abrud, a
fost silită să abandoneze orașul și să retragă, având cel puțin
500 soldați morți în luptă.
La 14 iulie 1849 Kossuth l-a împuternicit pe revoluționarul
muntean Nicolae Bălcescu să plece în Munții Apuseni pentru al convinge pe Avram Iancu să facă o înțelegere cu maghiarii și
să treacă de partea lor, în contextul puternicei ofensive austroruse din Transilvania, care amenința armata maghiară cu
dezintegrarea. Lui Iancu i se propunea de către Kossuth, în caz
de împăcare, gradul de general în armata ungară și trecerea cu
legiunea sa în Muntenia pentru a lupta acolo împotriva forțelor
austro-ruse. Kossuth a semnat documentele necesare
organizării unei legiuni românești care să lupte în cadrul
armatei ungare la 15 iulie 1849. Bălcescu ajunge în munți cu
oferta maghiară la sfârșitul lunii iulie 1849, iar discuțiile cu și
între conducătorii românilor din munți au durat 4 sau 5 zile.
Avram Iancu i-a răspuns în scris lui Kossuth la 3 august 1849,
arătându-i că în condițiile date, cu armata maghiară înfrântă și
armatele austro-ruse învingătoare și stăpâne în Transilvania,
nicio discuție nu își mai are rostul.
În timpul acestor discuții de pace, luptele cu armata ungară nu
au încetat. Combatanții Legiunii Auraria Gemina, comandată
de Avram Iancu, s-au ciocnit la 2 și 4 iulie de trupele maghiare
conduse de Velics Karoly, care au încercat să atace munții din
direcția Aiud, dar au fost înfrânte de luptătorii tribunilor Fodor
și Șerban. La 22 iulie aceste atacuri maghiare au fost repetate,
dar s-au soldat din nou cu o înfrângere, venită tot din partea
tribunului Fodor.
Armatele austro-ruse erau în ofensivă în apropierea Munților
Apuseni, armata maghiară în retragere. Iancu va acorda
trupelor maghiare o asigurare că nu le va ataca în aceste
momente, lăsându-le să se retragă nestingherite în orice
direcție.
La începutul lunii august 1849, generalul rus Lüders îl invită pe
Avram Iancu la Alba Iulia, pentru a-l cunoaște, a-i înmâna un
cadou drept recunoaștere a sprijinului acordat prin războiul de
gherilă purtat și să îl aprovizioneze cu muniția necesară. Iancu
coboară din munți cu ceată de lăncieri, până pe valea
Mureșului, dar se izbește rapid de ostilitatea colonelului
austriac August, comandantul cetății Alba Iulia. Generalul
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austriac Wohlgemuth l-a invitat pe Avram Iancu la Sibiu pentru
a-i cere ajutorul în dezarmarea lăncierilor români din Zarand.
Iancu și-a asumat această responsabilitate, iar moții din Zarand
au început să depună armele după 7 septembrie 1849.
Dezarmarea românilor de către austrieci s-a făcut cu greutate,
foarte puține arme fiind predate, deși Iancu și Axente Sever se
angajaseră să ajute la depunerea armelor, ceea ce i-a făcut pe
imperiali să fie și mai bănuitori față de Iancu.
La 15 decembrie 1849 Avram Iancu a fost arestat de soldați
austrieci la târgul de la Hălmagiu. Sub presiunea românilor,
care se aflau în număr mare în acea zi la târg, soldații au fost
obligați să îl elibereze, pretinzând că arestarea s-a făcut din
greșeală.
În februarie 1850, Avram Iancu a plecat la Viena, unde se
strângea o nouă delegație românească care dorea să ceară
drepturi pentru românii din Transilvania. Iancu a plecat de la
Pesta la 19 februarie și a fost primit de împăratul austriac la 8
martie 1850. Meritele sale au fost relevate în mod deosebit de
împăratul Franz Josef. Iancu s-a întors acasă fără ca delegația
românească să fi reușit altceva în afară de primirea unor
promisiuni fără acoperire din partea austriecilor[98].
Pentru contribuția adusă în timpul războiului, Avram Iancu a
fost inițial propus pentru decorare cu Ordinul austriac "Corona
de fier" clasa a III-a, o decorație relativ înaltă și care conferea
deținătorului dreptul la titlu de noblețe. Împăratul Franz Josef a
tăiat cu mâna proprie această propunere, acordându-i numai
"Crucea de aur pentru merite, cu coroană". Aceeași decizie a
luat-o și în cazul prefecților Simion Balint și Axente Sever.
Avram Iancu a fost invitat la Alba Iulia pentru a-și ridica
decorațiile, dar el a refuzat de fiecare dată să o facă.
Situația era din nou în impas, dar toți au sperat că se va rezolva
când Iancu va vorbi cu împăratul la trecerea sa prin Vidra de
Sus. Avram Iancu s-a ocupat intens de pregătirile pentru
întâmpinarea împăratului, iar la 19 iulie 1852 s-a primit
înștiințarea oficială că împăratul și-a modificat ruta după cum i
se solicitase.
La 21 iulie 1852 împăratul a sosit pe Muntele Găina, unde ar fi
trebuit să fie întâmpinat de Avram Iancu. Acesta însă nu s-a
prezentat și nimeni nu a putut să îl găsească. Mama lui Avram
Iancu l-a întâmpinat călare, în fruntea unui banderiu de femei,
iar la oprirea în fața casei lui Iancu, Alisandru l-a întâmpinat pe
împărat. Toți se așteptau ca Avram Iancu să se afle la Câmpeni,
dar acesta nu a apărut nici aici. Prietenii lui Iancu au spus că e
bolnav, ca să îl scuze în fața guvernatorului, iar seara au
încercat să îl convingă pe Avram să se întâlnească cu împăratul
a doua zi, la Roșia Montană. Abia acum a declarat Iancu că nu
are de gând să se întâlnească cu Franz Josef.
Întors la Câmpeni, primul lucru pe care l-a făcut Iancu a fost că
s-a dus la casa erariului și a doborât cu bâta însemnele austriece
de pe clădire, călcându-le în picioare. După două săptămâni,
când a venit în zonă o comisie pentru a măsura pădurile și a le
introduce în cadastru, Iancu i-a îndemnat pe Mihai Andreica și
Dionisie Darabant, foști comandanți în 1848-1849, acum
măsurători în slujba statului, să nu realizeze măsurătorile
necesare pentru a sabota autoritățile imperiale. Ca urmare, la 17
august 1852 Avram Iancu și cei doi măsurători au fost arestați
de armata imperială la Câmpeni. Iancu a fost trimis la Alba
Iulia sub escortă militară. Aici a fost maltratat de un funcționar
austriac mărunt, iar Iancu a protestat cu furie. De frica moților,
care se zvonea că ar porni împotriva Albei Iulii, Iancu a fost
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mutat la Sibiu. Aici i s-aa intentat în grabă un proces, pentru a fi
achitat cât mai rapid și eliberat, pentru că arestarea lui Iancu
produsese o impresie nefavorabilă printre români.
Prin intermediul colonelului Heydte i s-aa oferit lui Iancu o
slujbă la Viena, cu salar de 2.400 florini pe an sau una la Sibiu,
cu 1.800 florini pe an, dar el le-aa refuzat pe amândouă. Avram
Iancu a refuzat și despăgubirile oferite de guvernul austriac
pentru perioada cât a fost ținut de acesta în închisoare.
Astăzi, Avram Iancu este considerat cel mai mare erou național
al românilor din Transilvania, iar memoria lui cinstită în mod
deosebit de români și îndeosebi de moți, între care trăiesc și azi
urmașii
șii foștilor lăncieri ai lui Iancu, de la 1848.
În dimineața zilei de 10 septembrie 1872,, Avram Iancu a fost
găsit mort, cu privirea încremenită spre cer, pe prispa brutăriei
(azi muzeu) lui Ioan Stupină, zis Lieber, din Baia de Cri
Criș. A
fost îngropat cu funeralii naționale la 13 septembrie în
Panteonul Moților de la Țebea, jud. Hunedoara,
edoara, lângă ""Gorunul
lui Horea".
La slujba de înmormântare au slujit 36 preoți.
ți. Înmormântarea a
avut loc sub Gorunul lui Horea din curtea bisericii ortodoxe din
Țebea, după dorința lui Avram Iancu. Peste 4.000 de persoane,
după alte surse 10.000, au participat la înmormântare. Mo
Moții au
sosit
sit călări din Vidra de Sus încă din data de 11 septembrie,
pentru a-l priveghia.
Crucea de piatră a fost donată de preotul român Ioan Tisu, iar
pe ea a fost inscripționat
ționat simplu: "AVRAM IANCU,
ADV(OCAT), PREF(ECTUL) LEG(IUNILOR) ROM(ÂNE) în
anul 1849-9. +1872.

Mitropolitul Veniamin Costachi
-promotor
promotor al renaşterii spirituale şi
naţionale
ionale a românilor
„Un om mai sfânt şi mai bun decât dânsul n-aa mai ţinut în
mână cârja de episcop român” ( N. Iorga)
ONESCU - Vaslui
Prof. dr. N. IONESCU

Comemorarea marilor personalități
ți vasluiene este o
datorie patriotică a generației
ției actuale, întrucât se aduce
un prinos de recunoștință
ștință înaintașilor și contribuie la
menținerea
ținerea trează a conștiinței naționale, a identității
spirituale a românilor.

Î

n această direcţie, Biserica Ortodoxă Română a avut o
contribuţie majoră la promovarea conştiinţei naţionale şi a
unităţii spirituale a neamului românesc. Ea a cultivat cu

insistenţă în sufletele românilor conştiinţa că au aceeaşi
obârşie ca neam, aceeaşi limbă şi aceeaşi credinţă străbună.
Activitatea renumitului mitropolit Veniamin Costachi,
de la moartea căruia se vor împlini peste câteva luni, 175 de
ani, este un exemplu concludent. A fost un promotor al
renașterii spirituale a românilor, având o contribuţie majoră la
îndeplinirea idealului naţional. Este un prilej pentru românii
de azi de a cunoaște
ște virtuțile acestei complexe personalități
născută pe meleagurile vasluiene, la Roșiești,
Ro
în 1768.
Pentru credincioşii
redincioşii din Moldova a pus temelia actualei
catedrale mitropolitane din Iași,
și, cu hramul Întâmpinarea
Domnului şi Sfânta Paraschiva,, ale cărei lucrări au început în
1833. Marele ierarh Veniamin mărturisea că scopul întregii sale
activităţi a fost ca „ românii să aibă în cer un Dumnezeu şi pe
pământ o patrie”, fiind în condiţii vitrege de două ori
caimacam al Moldovei.
Renaşterea vieţii bisericeşti în perioada de la revoluţia
lui Tudor Vladimirescu până la făurirea României întregite, ss-a
caracterizat prin revigorarea vieţii spirituale şi înlăturarea
elementelor străine din cadrul bisericii autohtone. În Moldova,
epoca modernă începe cu câţiva ani înainte de 1821, odată cu
alegerea ca mitroplit a lui Veniamin Costachi.
Viitorul ierarh şi cărturar s-aa născut la 20 decembrie 1768
în satul Roşieşti din ţinutul Fălciului,( azi judeţul Vaslui),
primind la botez numele de Vasile. Mitropolitul Veniamin
Costachi era dintr-o
o familie de boieri moldoveni, un strămoş al
său fiind vornicull Boldur, unul din sfetnicii lui Ştefan cel Mare
şi Sfânt. Tatăl său se numea Grigori Costachi, zis Negel, iar
mama sa, Maria, era din familia Cantacuzinilor, care a dat
oameni de seamă în viaţa politică şi culturală a Ţării Româneşti
şi a Moldovei. Fraţii viitorului mitroplit earu: Matei, ajuns mare
postelnic; Constantin, călugărit sub numele de Chesarie din
Episcopia Romanului şi Elena, călugărită sub numele de
Ecaterina- a fost stareţă la Mănăstirea Socola, apoi timp de 30
de ani, stareţă la Agapia ( 1804-1834).
Veniamin Costachi a început învăţătura cu un dascăl
grec în casa părintească de la Iaşi, unde se stabilise famila sa,
apoi a fost dat la şcoala grecească de la Mănăstirea Trei Ierarhi.
Nefiind mulţumit de învăţătura de acolo, se retrage
retrag la
Mănăstirea Neamţ, atras de faima stareţului Paisie 1 . Văzând
dragostea sa pentru viaţa călugărească, tatăl său ll-a dat în grija
episcopului Iacob Stamate de la Huşi, care l-a
l
tuns în
monahism sub numele de Veniamin, în anul1873, la vârsta de
15 ani. Trei
ei ani mai târziu, după moartea tatălui său, este
hirotonit ierodiacon, iar în 1788, mitropolitul Leon Gheucă ll-a
chemat în slujba Mitropoliei din Iaşi, unde ll-a hirotonit
ieromonah şi hirotesit arhimandrit şi rânduit ca mare eclesiarh
1 N. Ciudin, Personalităţi istorice,, Iaşi, p. 510.
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al catedralei din Iaşi. În martie 1789 a fost numit egumen la
Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi, deţinând această slujbă
timp de trei ani. La 26 iunie 1792 a fost ales episcop de Huşi în
locul lui Iacob Stamate, trecut în scaunul mitropolitan de la
Iaşi. Realizările în această eparhie, învăţătura, blândeţea,
evlavia şi dragostea faţă de păstoriţii săi au dus la alegerea lui
Veniamin Costachi în scaunul vlădicesc de la Roman, la 1 iunie
1796, după moartea episcopului Antonie.1 La 18 martie 1803 a
fost ales în scaunul vacant al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei,
păstorind aproape 40 de ani, cu două întreruperi: prima între
1808-1812 şi a doua între 1821-1823.
În anii 1806-1812 are loc un nou război între ruşi şi turci.
Ţările Române sunt ocupate de ruşi şi mitropolitul Veniamin
Cstachi a devenit locţiitor de domn ( caimacam). Dar la scurt
timp a ajuns la neînţelegeri cu noua stăpânire şi s-a retras la
Mănăstirea Neamţ, conducând de aici treburile mitropoliei. În
timpul şederii lui aici, a înfiinţat o tipografie, aducând câţiva
meşteri de la tipografia mitropolitană din Iaşi. Prin tratatul de
pace de la Bucureşti din 16 mai 1812, Imperiul Rus răpeşte
Moldovei Basarabia şi noul domn al ţării, Scarlat Calimachi,
l-a rechemat în scaunul mitroplitan pe Veniamin Costachi, la 6
octombrie 1812.
A doua retragere a mitropolitului Veniamin a avut loc în
anii 1821-1823, cu prilejul Eteriei, când mitopolitul a făcut tot
ce a putut pentru apărarea poporului. În 1823 şi-a reocupat
scaunul arhieresc sub domnia lui lui Ioniţă Sandu Sturdza,
păstorind încă două decenii până la la 18 ianuarie 1842, când sa retras definitiv din această demnitate, din cauza amestecului
guvernului în treburile bisericeşti.
Bogata activitate a mitropolitului Veniamin Costachi
cuprinde variate domenii ale vieţii culturale şi spirituale. A fost
ctitor şi îndrumător al şcolilor naţionale, înfiinţând la 1
septembrie1803 un seminar la Socola, iar mai târziu Academia
Mihăileană de la Iaşi. Pentru maicile mutate de la Socola la
Agapia, înfiinţează la 26 iulie 1803, o şcoală de fete în limbile
greacă şi română. Reuşeşte să-l convingă pe domnitorul
fanariot Alexandru Moruzi să emită faimosul hrisov din 24 mai
1803, care cuprindea următoarele dispoziţii:
1.
2.
3.

4.

Se instituia pentru conducerea şcolilor o eforie compusă
din mitropolit şi doi boieri mari;
Se înfiinţau şase şcoli româneşti judeţene în principalele
oraşe ale Moldovei;
Şcolile erau deschise pământenilor şi străinilor,
bogaţilor şi săracilor, iar pentru copiii lipsiţi de mijloace
se instituia un număr de burse;
Pe lângă taxa de patru lei, percepută de la preoţi
pentru întreţinerea şcolilor, se va lua din visteria ţării o
sumă însemnată.2
1 Ibidem,
2 Nicolae Iorga,Viaţa şi faptele mitropolitului Moldovei Veniamin
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Aşadar, mitropolitul Veniamin Costachi urmărea cu
ardoare introducerea limbii române în învăţământul din
Moldova şi în toamna anului 1824 deschide la Mănăstirea
Sfinţii Trei Ierarhi o şcoală începătoare ( elementară) în
limba naţională. În calitatea sa de prim epitrop şi conducător
al învăţământului public din Moldova a fost călăuzit de un
înalt patriotism, aducând
o contribuţie însemnată la
organizarea şcolilor şi la renaşterea culturii naţionale în
Moldova. Opera de pionierat a mitropolitului Veniamin şi a
marelui cărturar Gheorghe Asachi a însemnat începutul unei
noi epoci în istoria culturii româneşti. Mitropolitul Veniamin a
sprijinit şi activitatea editiorială. A refăcut vechea tipografie
de la Iaşi şi a înfiinţat una nouă la Mănăstirea Neamţ în 1807,
unde au apărut numeroase cărţi religioase, dintre care amintim:
Istoria Scripturii Vechiului Testament, Iaşi, 1824, Istoria
Scripturii celei noi, Iaşi, 1824, Iubitorul de înţelepciune, Iaşi,
1831, Pidalionul, Neamţ, 1844.3 Consemnăm şi faptul că la 27
decembrie 1816, cu binecuvântarea şi în prezenţa sa, a avut loc
prima reprezentaţie teatrală cultă la Iaşi. A sprijinit şi
încurajat apariţia primei gazete
din Moldova, Albina
românească (1829-1858), condusă de Gheorghe Asachi.
Frumoasa operă de luminare a poporului era însoţită de o
credinţă puternică în Dumnezeu şi de o nemărginită dragoste
de oameni. Încă din tinereţe, de când era egumen la Mănăstirea
Sfântul Spiridon, s-a dedicat ajutorării bolnavilor, mănăstirea
având şi un spital. Când era episcop la Roman, a ajutat
farmacia din oraş cu 80 de pungi de bani, iar la Iaşi plătea
medicii să trateze pe cei săraci.
După o activitate de aproape şase decenii în slujba
bisericii şi a ţării, mitropolitul V. Costachi s-a văzut nevoit să
se retragă din scaun la 18 ianuarie 1842, la mănăstirea Slatina.
Simţindu-şi sfârşitul aproape, la 8 ianuarie 1844 şi-a scris
testamentul, în care amintea de activităţile săvârşite în timpul
vieţii şi lăsa bunurile pe care le mai avea Mitropoliei
Moldovei, mănăstirilor Slatina şi Agapia. Şi-a dat obştescul
sfârşit la 18 decembrie 1846, la vârsta de 78 de ani, fiind
îngropat lângă biserica mănăstirii Slatina. La 30 decembrie
1886, rămăşiţele sale pământeşti au fost aşezate în noua
catedrală mitropolitană din Iaşi, prin grija mitropolitului din
acea vreme, Iosif Naniescu, recent canonizat de Biserica
Ortodoxă Română, cu ziua de comemorare la 26 ianuarie, sub
numele de Sfântul ierarh, Iosif cel Milostiv.
Studiind viaţa şi strădaniile mitropolitului Veniamin
Costachi, ne dăm seama cât de îndreptăţite sunt cuvintele scrise
în testamentul său: „ tot ce mi-a stat în putinţă am făcut, cu
sfatul şi cu fapta, ca să sporesc sufleteşte şi materialiceşte
înflorirea Sfintei Biserici şi a Patriei”. Viitorul arhiereu Filaret
Scriban scria despre marele ierarh şi cărturar: „ Moldova a
Costache, Bucureşti, 1907, p.35.
3 Ibidem,
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avut în cele politice un domn mare, pe Ştefan–Vodă,
Vodă, iar în cele
bisericeşti un mitropolit mare, pe Veniamin Costachi.”
Costachi În
semn de recunoştinţă,
noştinţă, astăzi Seminarul Teologic de la
Mănăstirea Neamţ şi Şcoala Gimnazială din satul natal,
Roşieşti, judeţul Vaslui, îi poartă numele. De asemenea,
imaginea sa este prezentă în lucrările artiştilor plastici
contemporani, iar numeroase mănăstiri şi schituri
chituri din Moldova,
între care Agapia, Durău, Sihăstria, Neamţ sau Slatina îl
consideră mare ctitor.
Desigur, demersul nostru este perfectibil şi reprezintă un
pas pe calea cunoaşterii unei personalităţi marcante care s-a
s
pus în slujba propăşirii neamului românesc, în lupta pentru
unitate naţională şi spirituală.
Bibliografie selectivă:
-Ciudin, Nicolae, Personalităţi istorice, Iaşi, 2017.
-Iorga, Nicolae, Viaţa şi faptele mitropolitului Moldovei Veniamin Costache
Costache,
Bucureşti, 1907.
-Păcurariu, Mircea, Dicţionarul teologilor români,, Editura Univers
Enciclopedic, Ediţia I, Bucureşti, 1996.
- Porcescu , Scarlat, Episcopia Huşilor, pagini de istorie,Roman,
Roman, 1990.

Alegerile parlamentare din noiembrie
1946 în județele Fălciu, Tutova și Vaslui
Prof. dr. N. IONESCU - Vaslui
“Nu contează cine votează. Contează cine numără
voturile” Iosif Vissarionovici Stalin
În Anul Domnului 2021, pe 19 noiembrie se
împlinesc 75 de ani de la primele alegeri postbelice care şi
şiau pus amprenta decisiv asupra României, inclusiv asupra
fostelor județe
țe Fălciu, Tutova și Vaslui, părți componente
ale actualului județ din răsăritul țării.

A

nunţarea desfăşurării scrutinului electoral, încă de la începutul
anului 1946, avea menirea să pună capăt vidului legislativ
determinat de lipsa Parlamentului. Importanţa votului depăşea
cu mult cadrul normal al confruntărilor dintre partide. Pentru
extrema stângă în ascensiune, victoria blocului guvernamental,
în condiţiile prezenţei trupelor sovietice, va avea efecte grave
pentru firava democraţie ce încerca să supravieţuiască după 23
august 1944.
Remanierea guvernului dr. Petru Groza,
oza, la începutul
anului 1946, prin cooptarea lui Emil Haţieganu (P.N.Ţ.) şi
Mihail Romniceanu (P.N.L.), punea capăt grevei regale,
conducând la recunoaşterea cabinetului de Anglia şi S.U.A.,
dându-ii astfel legitimitate externă. În schimb, România era
obligată
gată să ţină, în cel mai scurt timp posibil, alegeri libere şi
corecte.
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Relativă relaxare a vieţii politice din 1946, odată cu
recunoaşterea internaţională a guvernului Petru Groza a avut
implicaţii imediate în viaţa politică românească. În primul rând,
prin
rin reapariţia organelor de presă, partidele istorice demarează
acţiuni care ţin de campania electorală. Trebuie să remarcăm,
de la început, ţinuta demnă şi limbajul folosit de presă de
opoziţie. Atât ziarul “Dreptatea”, oficiosul P.N.Ţ., cât şi
“Liberalul”, oficiosul P.N.L., s-au
au străduit să se opună
calomniei, promovând adevărul și echilibrul în confruntarea de
idei. “Dreptatea” a reapărut pe 5 februarie 1946, iar “Liberalul”
pe 9 februarie. Oficiosul P.N.Ţ. a devenit cel mai important
organ de presă al opoziţiei româneşti. Căutat și apreciat de
public, devine principala ţintă a atacurilor calomnioase ale
“Scânteii”, “României Libere” şi ale altor ziare comuniste.
Însuşi guvernul, la un moment dat, încearcă să intimideze ziarul
şi să-i impună o linie mai puţin deranjantă pentru autorităţi
Pentru desfăşurarea alegerilor, guvernul Groza a
adoptat Decretul-lege
lege cuprivire la organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru Adunarea Deputaţilor din 13 iulie 1946,
redactat sub coordonarea ministrului Justiţiei, Lucreţiu
L
Pătrăşcanu. Acesta avea 18 articole şi cuprindea o serie de
prevederi care diferă de vechea legislaţie. Avea minusuri şi
confuzii care să permită abuzurile şi fraudele. Era vorba, printre
altele,de renunţarea la prima electorală, de
desfiinţarea
Senatului, de privarea unor categorii de persoane
în
exprimarea opţiunii și faptul că votau pentru prima dată femeile.
Dacă aceste măsuri ar fi putut găsi justificări în realităţile
postbelice, alta era situaţia dacă privim maniera de aplicare a
legii prin
in numeroasele tabele cu cei consideraţi nedemni
electoral şi modul defectuos de înscriere în registrul electoral.
Înainte de toate, nouă putere a îngrădit dreptul de vot pentru
anumite categorii de persoane.
De asemenea, tot prin lege au fost prevăzute categoriile de
exceptaţi de la vot: demnitarii regimului Antonescu şi
voluntarii contra statelor din coaliţia Naţiunilor Unite, printre
care şi Ion Mihalache, lider marcant al P.N.Ţ. Merită subliniat
faptul că printre cei excluşi nu se numărau colaboratorii lui
Carol al II-lea din anii 1938-1940,
1940, ceea ce ar fi fost logic, din
moment ce restricţia se adresa gogo – cuziştilor. Dar, o astfel
de prevedere ar fi lovit în unii membri ai guvernului Groza,
precum ministrul
nistrul de externe Gheorghe Tătărescu, (premier în
regimul autoritar carlist) sau Gheorghe Nicolau, (fost senator al
Frontului Renaşterii Naţionale), care era în cabinet ministrul
asistenţei şi asigurărilor sociale.
Un nou pas după promulgarea legii electorale
ele
în
drumul spre alegeri l-aa constituit aprobarea de către Comisia
Electorală Centrală a 40 de semne, la 14 august. Blocul
Partidelor Democratice cu simbolulelectoral “Soarele” şi
P.N.Ţ.- Maniu (“Ochiul”) au depus liste în toate cele 58 de
judeţe ale țării.Ca partide de opoziţie, s-au
s
manifestat P.N.L. ce
avea candidaţi în 49 de circumscripţii, având simbolul
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electoral “Unghiul drept” şi P.S.D.I. (“Fântâna cu cumpănă”),
prezent în 40 judeţe, inclusiv în județele Fălciu, Tutova și
Vaslui. Pe poziţia de “opoziţie onestă” s-a situat Partidul
Ţărănesc Democrat condus de Nicolae Lupu (“Două
circumferinţe concentrice”), cu 51 de liste prezente în Moldova.
Tabloul este completat de mici grupări care s-au situat pe o
linie independentă sau binevoitoare faţă de una din taberele
principale. În această categorie intră Acţiunea Naţional –
Agrară (“Secera” – prezentă în şapte judeţe), Partidul Popular
Românesc (“Două arcuri mici convexe legate cu o linie
orizontală” – şase liste), Partidul Radical al Micii Burghezii
(“Sapa” – două), Partidul Naţionalist Democrat (“Plugul”) şi
Frontul Muncii (“Cheia”), ultimele două prezente doar în câte o
circumscripţie.

În multe localităţi din țară și din actualul județ Vaslui, Blocul
Partidelor Democratice a recurs la ilegalităţi flagrante pentru a
înlătura de la vot pe cei bănuiţi a le fi opozanţi, fapt ce a produs
adesea reacţii violente din partea acestora din urmă.

Naţional - ţărăniştii lui Maniu au început activitatea pentru
pregătirea alegerilor în judeţele Covurlui , Fălciu,Tutova și
Vaslui prin contactul “de la om la om” şi prin agenţi electorali
veniţi din ţară. În aceste judeţe, P.N.L.- Dinu Brătianu a
început campania electorală la oraşe şi sate, printr-o intensă
propagandă antiguvernamentală, cum reiese din buletinele
informative ale Inspectoratului General al Poliţiei Galaţi
Campania electorală a început oficial la 2 iunie 1946,
prin vizita primului ministru Petru Groza la Iaşi, pregătită cu
mare fast de guvernanţi. Se înmânează cu acest prilej primele
titluri de proprietate unor ţărani din Moldova, în cadrul unui
miting electoral organizat de comunişti. În timpul vizitei la Iaşi,
Analizând tabloul partidelor înscrise în cursa pentru
primul ministru primeşte titlul de cetăţean de onoare al urbei.
Adunarea Deputaţilor, distingem două tabere principale. Una
După mai multe amânări, în şedinţa guvernului din 15
este a Blocului Partidelor Democratice, continuatorul Frontului octombrie, Petru Groza a propus ziua de 19 noiembrie pentru
Naţional Democrat, al cărui protocol de formare a fost semnat desfăşurarea alegerilor. Unul din motive era faptul că în
la 17 mai 1946. Alianţa era alcătuită din Partidul Comunist momentul votării recolta se afla în hambare, contându-se pe
Român, Partidul Social-Democrat, Frontul Plugarilor, Partidul îmbunătăţirea situaţiei economice a ţărănimii, care ar fi putut
creşterea
popularităţii
Blocului
Partidelor
Naţional Popular, Partidul Naţional Liberal-Tătărăscu şi influenţa
Democratice. Amânarea de mai multe ori a datei alegerilor de
Partidul Naţional Ţărănesc-Anton Alexandrescu. În aceeaşi către guvern s-a făcut sub motivul că acestea nu pot să se
tabără trebuie inclusă şi Uniunea Populară Maghiară care, deşi desfăşoare înainte de înscrierea în liste de alegători şi de
a participat pe liste proprii, era dirijată de comunişti. Această culegerea recoltei. Explicaţia întârzierii este simplă. Cu toate
grupare politică s-a prezentat pe liste comune la alegerile din eforturile făcute de-a lungul unui an de guvernare, comunismul
rămânea în ochii românilor un fenomen de import și P.C.R.
19 noiembrie 1946.
era în continuare un partid fără susţinere populară. În aceste
Cealaltă tabără, Opoziţia, deşi avea liste separate, condiţii, o campanie electorală mai lungă era benefică pentru
cuprindea Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Naţional Liberal, comunişti, în încercarea lor de „conciliere” cu societatea
românească şi de întărire a poziţiei lor politice
şi Partidul Social-Democrat Independent, care la 21 octombrie
În arsenalul de mijloace folosite, violenţa şi forţa au
au încheiat un acord pentru coordonarea acţiunilor electoral.
coexistat cu persuasiunea şi convingerea de la om la om. Pe de
Preferinţele alegătorilor se îndreptau spre acest pol
o parte, a fost înăsprită cenzura presei de opoziţie sau a celei
șimajoritatea locuitorilor din județele Moldovei vedea în
independente, iar adunările şi întâlnirile organizate de partidele
victoria acestuia calea scăpării de sovietici şi de metodele
de opoziţie erau fie interzise, fie tulburate de apariţia echipelor
comuniste .
muncitoreşti “democrate”. Tot acum a început instrumentarea
La alegeri au participat şi câteva partide care s-au de noi procese aşa numiţilor “criminali de război” şi
situat pe o linie mai mult sau mai puţin neutră. Dintre acestea, “reacţionarilor” care complotau împotriva noii ordini
se detaşa Partidul Ţărănesc Democrat, condus de dr. Nicolae democratice. Un loc distinct îl ocupa desfășurarea procesului
Lupu originar din comună Arsură, judeţul Vaslui, (singurul mareşalului Ion Antonescu din mai 1946,prin prezentarea ideii
dintre partide care a obţinut locuri în Parlament), precum şi vinovăţiei partidelor istorice că au fost complice cu Mareşalul
alte mici formaţiuni, că Partidul Popular Românesc (condus de
pentru a se lovi în opoziţie.
Petru Ghiaţă) şi Partidul Radical al Micii Burghezii (prezidat de
N.N. Matheescu).
Pe de altă parte, beneficiind de sprijin armat, financiar
În mai 1946 se constituie Comitetul Central Electoral.
şi logistic din partea sovieticilor, comuniştii şi-au început
Președintele acestuia era cunoscutul om de cultură Mihai Ralea,
campania prin propaganda demagogică a marilor realizări ale
originar din Huşi, membru în guvernul Groza ca ministru al
guvernului Groza. Membrii guvernului şi liderii P.C.R., aflaţi
Artelor din partea Frontului Plugarilor. În noul Parlament
în vizite de lucru, au început împărţirea titlurilor de proprietate
unicameral, trebuia să fie aleși 406 membri (finalmente vor fi
ţăranilor îndreptăţiţi prin decretul-lege din 23 martie 1945, în
414) din care 30 în Bucureşti, iar restul din ţară. Ei aveau un
cadrul unor manifestaţii populare (cum sunt denumite de
mandat de patru ani.
ziarele comuniste ale epocii). Opoziţia, prin diferite măsuri a
Pregătirea scrutinului a fost viciată de o mulţime de fost timorată şi împiedicată să-şi desfăşoare cu toate forţele
ingerinţe ale guvernului Groza care spera să-şi asigure victoria. activitatea. Totuşi, partidele istorice P.N.Ţ. şi P.N.L., au
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desfăşurat o ample acțiuni de mobilizarea tineretului la sate şi
promovarea unei
propagande
anticomuniste.Oratorii au
subliniat pericolul comunist şi intenţiile guvernului de a face
colhozuri după alegeri.
Campania electorală a Blocului
Democratice s-a desfăşurat în două etape:

Partidelor

În prima din ele, în perioada 2 iunie - 20 august,
după o bună pregătire teoretică (concretizată prin organizarea
unor cursuri intensive cu activiştii de partid unde erau
prezentate metodele de luptă electorală ale comuniştilor), s-a
trecut la constituirea comisiei specializate pentru rezolvarea
problemelor logistice ale alegerilor. Se avea în vedere
organizarea Birourilor Electorale Regionale Judeţene,
Orăşeneşti etc., preluarea prevederilor Platformei Program de
guvernare a B.P.D. și a legii electorale.
A doua etapă a debutat la 20 august, manifestânduse prin intensificareamuncii politice de masăcu ajutorul
organismelor special create în structurile administrative şi cele
de partid locale. Pe lângă aceste activităţi, supradimensionate
de istoriografia oficială dinainte de 1989, s-a desfăşurat şi
campania de convingere şi lămurire individuală sau colectivă în
cadrul nou înfiinţatelor “Case ale alegătorului”, cu scopul de a
sensibiliza opinia publică românească.
În această perioadă şi maniştii fac o intensă propagandă la
sate și orașe cu sprijinul primarilor, notarilor şi jandarmilor.
La Bârlad, Huşi și Vaslui s-au răspândit manifeste
antiguvernamentale de genul: “Nu vrem pâine, nici mălai,
vrem pe regele Mihai” sau “România până la Nistru şi Maniu
prim ministru” cu semnătura “Buni români”, precum şi
sloganul electoral „ Doctorul Lupu e cu noi/ Ce ne scoate din
nevoi/ De aceea, ţărani fraţi/ Două cercuri să votaţi”, iar la
Codăeşti, într-un afiş electoral erau pozele lui Marx, Engels,
Lenin, Stalin şi Truman cu sloganul: “ De la barbarie la
civilizaţie cu lama Gillette”, îşi aminteşte cunoscutul
matematician Radu Miron, membru al Academiei Române,
originar din comună şi secretar al comisiei electorale din
plasa Codăeşti, județul Vaslui.
În raportul prezentat de Nicolae Penescu, secretarul
general al P.N.Ţ., în urma vizitei din primăvara anului 1946, în
filialele judeţene din Moldova (Covurlui, Fălciu, Tutova,
Vaslui şi Roman) se menţiona că în această regiune era un
puternic curent antiguvernamental. Atât la sate cât şi la oraşe,
populaţia era nemulţumită de actualul guvern şi se plasa pe o
linie politică naționalistă, dar organizaţiile ţărăniste şi liberale
se prezentau slab din punct de vedere organizatoric. Acest lucru
se datora faptului că în Moldova măsurile ilegale ale
guvernului şi ale P.C.R. s-au manifestat cu mai multă vigoare
decât în celelalte provincii. Raportul lui Nicolae Penescu
cuprindea o serie de date amănunţite cu privire la situaţia
politică, economică şi socială specifică judeţelor Moldovei. În
acest raport se propunea biroului partidului să formeze echipe
speciale de propagandă cu mijloace auxiliare electorale pentru
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organizaţiile naţional-ţărăniste din Moldova în
alegerilor parlamentare.

vederea

Activităţile informative, desfăşurate în această
perioadă pe canalele oficiale (guvernamentale), prin pârghiile
oferite de Ministerul de Interne și cele neoficiale, prin
intermediul structurilor locale ale P.C.R. şi B.P.D., au permis
identificarea adevăratei stări de lucruri din Moldova. Pe de o
parte, anchetele întreprinse de instituţiile Ministerului de
Interne - Poliţie, Jandarmerie şi inspectoratele administrative
deși aveau sarcini de informare periodică a stării de spirit din
mediul urban şi rural, rapoartele lor devin bilunare şi
preponderent electorale.
Mult mai interesante sunt anchetele întreprinse de
structurile subordonate Inspectoratului General de Jandarmi.
Acestea urmăreau diferite evenimente din mediul rural,
încercând să răspundă la întrebările legate de poziţia populaţiei
faţă de activitatea B.P.D.şi modul de acţiune al opoziţiei etc.
Deficienţele semnalate în activitatea B.P.D. erau” corijate” de
Jandarmerie ce suferise deja procesul de epurare, organele
acesteia indicând şi soluţiile pe care coaliţia de stânga trebuia
să le adopte. În continuarea acestui efort erau întocmite şi
prognozele referitoare la “pe ce se poate conta şi pe ce nu
înalegeri”, indicându-se şi posibilele avantaje, care, probabil,
au contribuit la anunţarea rezultatului oficial al alegerilor,
alături de cele întocmite de structurile P.C.R. Spre exemplu,
într-un raport elaborat de Inspectoratul General de Jandarmi
Iaşi, din perioada 18-25 octombrie 1946, erau prezentate
posibilele opţiuni electorale ale locuitorilor din judeţele
Moldovei - Bacău (B.P.D. 65% şi opoziţie 35%), Neamţ (50%
la 50%), Roman (45% la 55%), Vaslui (40% la 60%), Fălciu
(70% la 30%), Iaşi (65% la 35%) Situaţia este asemănătoare şi
pentru restul regiunilor ţării.
Cele mai interesante şi mai complete anchete au fost
realizate de structurile locale ale P.C.R. Acestea au vizat
diferite momente ale campaniei electorale, radiografierea
situaţiei din teritoriu, modul în care s-a reuşit recrutarea
electorilor, numărul voturilor, componenţa etnică şi socială a
localităţilor, activităţile organizaţiilor politice existente,
atitudinea organelor locale faţă de politica B.P.D. şi, nu în
ultimul rând, identificarea nucleelor de opoziţie faţă de noul
regim. Anchetele au vizat, cu deosebire, informaţii electorale și
la începutul lunii noiembrie a fost realizată o prognoză a
rezultatelor din alegeri. Şi în acest din urmă caz, rezultatele
erau exagerate și au fost folosite la raportarea rezultatelor
“oficiale”.
Prin relevarea acestor aspecte ale politicii şi strategiei
electorale, am încercat să evidenţiem complexitatea demersului
electoral întreprins de comunişti şi de aliaţii lor, în sensul în
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care aceste alegeri nu au avut ca obiectiv realizarea unei opţiuni, început “numărătoarea inversă”. În întreaga ţară, inclusiv în
ci legitimarea unei puteri.
județele Moldovei, partidele politice erau implicate cu toate
forţele în campania electorală, această regiune fiind piatra de
În notele informative ale Inspectoratului General al încercare a fiecărei formaţiuni politice din cauza problemelor
Jandarmeriei Iaşi de la mijlocul lunii septembrie se sublinia
social - economice grave ale acestei zone.
faptul că la Huşi s-a profitat de bâlciul din ziua Sfintei Cruci
( 14 septembrie -n.n) când s-au răspândit manifeste electorale,
Drept urmare, au fost luate o serie de măsuri de
folosindu-se tineri și ofiţeri. Este cazul sublocotenentului Gh.
Petre din Regimentul Artilerie care a fost surprins răspândind precauţie. Pe toată durata campaniei electorale, dar mai cu
seamă în preziua alegerilor şi în ziua desfăşurării lor, organele
manifeste P.N.Ţ.
Continua să se desfăşoare propagandă de la om la om de ordine ale noii puteri politice din România au ţinut sub
prin manifeste de format mic, în special „Lozinca celor zece strictă supraveghere persoanele care manifestau ostilitate faţă
porunci”. De asemenea, P.N.L. editase „ Călăuza de guvern, unele din acestea fiind arestate înainte, altele chiar
cetăţeanului”, cuprinzând 40 de file cu privire la importanţa în ziua alegerilor, ori după trecerea lor. Cu o zi înainte de
alegerilor.
scrutin, ministrul de Interne, Teohari Georgescu, ordona tuturor
Alegerile din noiembrie 1946 au fost privite cu
prefecţilor:
“Cu începere din acest moment, organele de ordine
interes de toate partidele politice şi de majoritatea populaţiei.
să
se
considere
mobilizate să apere libertăţile şi regimul
Era considerat evenimentul care urma să indice evoluţia
democratic”.
Tot
atunci, acelaşi ministru se adresă celor 12
viitoare a României. Lupta electorală s-a purtat cu o
încrâncenare maximă, existând permanente suspiciuni asupra Inspectorate Generale Administrative din țară cerându-le să
corectitudinii scrutinului din partea guvernului Groza.
păstreze confidenţialitatea rezultatelor parţiale până la
În octombrie 1946, Direcţia Generală a Poliţiei anunţarea celor oficiale…
prelua informaţii din cercuri apropiate conducerii naţional –
În ziua alegerilor în unele localităţi din actualul județ
ţărăniste care semnala că la sediul central al P.N.Ţ. (Maniu) sVaslui
au
fost operate arestări în rândurile celor care trebuiau
a înfiinţat un birou după modelul Institutului Gallupce elabora
“anchete şi chestionare prin care se caută să sondeze opinia să se prezinte la urne. Din păcate, informaţiile în această
publicăasupra rezultatelor probabile ale viitoarelor alegeri”. direcţie sunt neclare şi este dificil de stabilit pe judeţe cifrele
Într-un astfel de sondaj, P.N.Ţ. era creditat cu 60% opţiuni de reale.
vot, P.N.L. cu 15%, P.S.D.I.- Titel Petrescu cu 15%, iar B.P.D.
cu 10%. Într-un alt raport informativ, Direcţia Generală de
Poliţie aprecia că momentul alegerilor era aşteptat cu nerăbdare
de majoritatea populaţiei, în speranţa că guvernul astfel
constituit urma să treacă la “măsuri pozitive pentru rezolvarea
numeroaselor probleme din prezent” De asemenea, în dările de
seamă ale Inspectoratului General al Jandarmeriei erau
menţionate unele judeţe din Moldova în care nu se întrevedea
reuşita guvernului în alegeri, cum ar fi în judeţul Vaslui cu
comunele Şerboteşti, Tanacu, Dumeşti, Codăeşti, Ştefan cel
Mare, Vutcani etc…
Ziarele ”Dreptatea” şi “Liberalul” au susţinut
puternic campania împotriva guvernului, demonstrând
numeroasele abuzuri determinate de numeroasele obligaţii ale
Convenţiei de Armistiţiu, în special în ceea ce priveşte
regiunile înfometate, îndeosebi Moldova. “Prin urmare,
atmosfera creată prin propagandă, constituirea echipelor de şoc,
înarmarea membrilor de partid, incidentele provocate cu ocazia
alegerilor şi actele de sabotaj care s-au înregistrat în timpul
campaniei electorale şi la alegeri, relevau existenţa unui plan
bine pus la punct, antiguvernamental, folosindu-se ca elemente
de forţă și formaţiunile paramilitare”, se arăta în Darea de
seamă privind activitatea P.N.Ţ. şi P.N.L. în timpul campaniei
electorale a Direcţiei Generale a Poliţiei de Siguranţă.
Se poate spune că, începând cu data de 15 octombrie
1946, când guvernul a stabilit ziua alegerilor la 19 noiembrie, a
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Blocul Partidelor Democratice şi-a asigurat, din start, un
avantaj prin maniera de distribuire a cărţilor de alegător şi
introducerea în urne de voturi înaintea sosirii delegaţilor
opoziţiei la secţiile de votare. La aceasta se adaugă amplasarea
defectuoasă a centrelor de votare în mediul rural, unde locuia
majoritatea populaţiei şi presiunea desfăşurată de forţele
politice de stânga, viciind de la început rezultatul alegerilor.
Astfel, prin adresa 589 a Ministerului de Interne s-au
reorganizat secţiile de votare. În judeţul Fălciu, erau 26 de
secţii de votare, iar preşedintele Biroului Electoral Judeţean era
Petre V. Dumitriu. În judeţul Roman erau 34 de secţii,
preşedintele B.E.J., fiind Iuliu A. Scriban. În judeţul Vaslui
erau tot atâtea secţii, iar preşedintele B.E.J. era Panait Mocanu.
Cei mai mulţi dintre ei erau jurişti aflaţi în slujba autorităţilor.
Fiecare birou de votare era prezidat de un comunist, partidele
de opoziţie nu aveau dreptul decât la un singur reprezentant
pentru patru până la cinci birouri de votare. Sindicatele şi
organizaţiile profesionale fuseseră obligate să meargă la urne
însoţite de responsabili politici comunişti, iar soldaţii erau
obligaţi să voteze în cazărmi sub stricta supraveghere a
comisarilor politici.
Totuşi, alegerile au fost o înfrângere pentru guvern,
demonstrată de documentele din arhive, atâtea cât s-au mai
păstrat, multe fiind distruse de autoritățile comuniste. Astfel, în
numeroase rapoarte, dări de seamă, note informative, transmise
pe linia Ministerului de Interne sau pe cea a Partidului
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Comunist, se vorbea despre o adevărată nesupunere a
activiştilor Blocului, care au făcut propagandă opoziţiei şi au
votat pentru ea. Din conţinutul lor reieșea faptul că secretul
votului nu a fost respectat. Trebuie evidenţiat și faptul că
unele categorii sociale au votat cu "Soarele", din convingere,
cum au fost o parte din muncitori, iar unii ţărani de teama de a
nu li se lua pământul. "Ţăranii din unele sate ale Moldovei au
anunţat că nu vor vota guvernul care nu îi ajută, dar nu-l vor
vota nici pe Maniu", se arăta în raportul ambasadorului sovietic
la Bucureşti, S. Kavtaradze, către Ministerul Afacerilor Externe
al U.R.S.S. privind situaţia din România cu privire la
desfăşurarea campaniei electorale. Acesta era un pion principal
al comunizării țării.
Zona cea mai vulnerabilă pentru guvern a rămas satul,
unde ţăranii asociau guvernul de la 6 martie 1945 cu colhozul.
În timpul campaniei electorale, comuniştii au repetat continuu,
prin toate mijloacele de propagandă, ideea potrivit căreia ei ar
fi fost apărătorii proprietăţii ţărăneşti, iar partidele adverse
duşmanii ei.
Comuniştii au încercat să demonstreze printr-o
propagandă exacerbată că, de vreme ce-i împroprietăriseră pe
plugari în martie 1945, nu existau motive de a fi bănuiţi că
intenţionau să distrugă proprietatea particulară, iar aceasta era
întărită de împărţirea titlurilor de proprietate începută în vara
anului 1946. La 4 noiembrie, într-un articol publicat în
“Scânteia”, comuniştii sugerau ţăranilor un remediu simplu
pentru îndepărtarea pericolului reprezentat de moşieri: “Vă veţi
apăra pământul votând Soarele”. Cu toate că P.C.R. a făcut
eforturi extraordinare spre a convinge pe săteni că nu intenţiona
- aşa cum acuza opoziţia - să colectivizeze agricultura,
propaganda desfăşurată la sate a fost lipsită de eficienţă.
Teama de colhoz a fost problema pe care Blocul
Partidelor Democratice nu a reuşit să o spulbere în judeţe.
P.C.R. a trimis muncitori la sate, dar ei nu cunoşteau realităţile
locale și au fost rău priviţi de ţărani. Unele elemente din
B.P.D., din administraţie și din organismele reformei agrare,
împuternicite a merge la sate, săvârşiseră abuzuri și erau urâte
de ţărani, iar prin ele a fost judecat partidul şi guvernul. În plus,
sătenii trăiau sentimentul de subordonare a ţării faţă de
U.R.S.S., lipsită de independenţă naţională din cauza
ocupaţiei sovietice. De aceea, voturile date de ţărani
adversarilor B.P.D. au fost împotriva colhozului şi a evreilor,
mai ales în nordul Moldovei.
Aceeaşi opoziţie este consemnată şi în celelalte judeţe
ale Moldovei, indiferent de starea materială a locuitorilor.
Adeziunea pentru opoziţie a multor dintre cei implicaţi în
structurile partidelor din B.P.D. nu s-a limitat doar la câteva
judeţe, fiind un fenomen la scară naţională, fapt relevat de
sintezele regionalelor de partid în care se vorbeşte clar despre
acest lucru. Astfel, în judeţul Iaşi, au fost descoperite 26 de
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cazuri de atitudine duşmănoasă față de regim. În judeţul Vaslui
s-au depistat 15 cazuri, iar în Fălciu erau 14.
“O situaţie mai gravă s-a evidenţiat în ziua alegerilor
în sensul că legăturile PCR cu masă s-au dovedit slabe. S-a
observat pretutindeni aproape ura faţă de comunişti, în special
în ziua alegerilor şi în primele zile după alegeri.
Exemplele de mai sus demonstrează că în alegerile de
la 19 noiembrie, victoria B.P.D. nu era posibilă. Nu dispunem
de rezultatele reale ale scrutinului. În schimb, există numeroase
dovezi care pot atesta că cifrele oficiale au fost contrafăcute.
Blocul nu a avut o majoritate confortabilă nici măcar în
unităţile militare, în care, adesea, exprimarea votului a fost
supravegheată, iar rezultatele reale schimbate.
“În ziua alegerilor, se arăta într-un document al PCR,
reacţiunea (termen generic dat opoziţiei democrate de
comuniști încă din octombrie 1944 - n.n.) a scos la suprafaţă
legăturile și mijloacele de care dispun, dominând cele mai
multe secţii de votare. Echipele de asistenţă şi agitatorii lor au
sosit în dimineaţa zilei de 19 noiembrie la secţii în mod
organizat şi bine instruiţi. În judeţe a fost creată o febră a
zvonurilor şi panică întreţinută cu metode mistice de preoţi,
învăţători şi de ceilalţi agenţi electorali. Mulţi preşedinţi ai
secţiilor de votare au favorizat reacţiunea, îndemnând populaţia
să voteze listele manişte”.
Rezultatele reale parţiale există în special pentru
zonele rurale, aşa cum au fost transmise Direcţiei Siguranţei şi
Ordinii Publice din Inspectoratul General al Jandarmeriei. Din
tabelele incomplete se desprinde faptul că în mai toate judeţele
Moldovei victoria a aparţinut Partidului Naţional Ţărănesc.
Astfel, în judeţul Fălciu, la secţii maniştii au dominat guvernul
cu 4085 la 3457, la Iaşi (13 secţii) s-a înregistrat o situaţie
asemănătoare cu 8576 la 7203, iar la Vaslui (10 secţii),
guvernul n-a putut evita înfrângerea cu 7475 voturi faţă de
7572 ale P.N.Ţ.
Desigur, completarea acestor rezultate cu altele din
mediul rural, unde în cea mai mare parte ţărănimea a votat
contra comuniştilor, inclusiv din marile centre urbane, vor da
măsura exactă a înfrângerii guvernului Groza la 19 noiembrie.
Demonstraţia, argumentată pe baza documentelor, e necesară,
deoarece datele oficiale publicate în presă vorbesc despre
“victoria strălucită” a Blocului, rezultată din voinţa a
aproximativ opt milioane de electori.
În momentul când guvernul a aflat care era situaţia din
ţară, a declanşat mecanismul de falsificare a rezultatelor reale.
Inspectoratele Generale Administrative au fost obligate, prin
ordinul ministerial nr. 3937 din 1946, să comunice, în seara
aceleiaşi zile, ilegalităţile comise la votare pe raza lor de
activitate şi atacurile “reacţionarilor” contra celor din B.P.D.
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Apoi, la patru zile după alegeri, la 23 noiembrie, ministrul de
Interne, Teohari Georgescu, a cerut comandamentelor unice
judeţene, prin ordinul nr. 39 961 S, dări de seamă amănunţite
privitoare la modul în care partidele “istorice”, pregătiseră acte
de natură a tulbura liniştea publică, după un punctaj care
coincidea cu descrierea partidelor la acea dată şi cu activitatea
lor de ansamblu.

“Soarele”. Acest lucru avea loc îndeosebi în centrele de votare
din școli unde votul era controlat de echipele de mardeiași
aflate în podul unităților de învățământ, deasupra urnelor și
cei care nu votau cu “Soarele” li se arunca cu făină pe haine,
devenind “pătați” și de aici apare sloganul anticomunist:
“ Frunză verde de cicoare, votez “Ochiul”, iese “Soare”. Cei
“pătați”erau molestați și bătuți de reprezentanții FND.

Pe de altă parte, prin Circulara nr. 4, Comitetul Central
Falsificarea voturilor s-a realizat și prin măsluirea
Electoral al B.P.D. cerea să se treacă “imediat la strângerea
proceselor
verbale la numărarea voturilor, ţărăniştii avuseseră
întregului material de documentare (fotografii, fotocopii,
majoritatea,
dar la radio rezultatele parţiale au fost anunţate în
declaraţii personale, articole de ziar etc.), date precise asupra
favoarea
B.P.D.
tuturor provocărilor, incidentelor, atentatelor, furturi de urne
etc., comise de agenţiimanişti şi fascişti înainte, în timpul şi
Partidul Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional Liberal
după alegeri, în special în jurul şi în interiorul sediilor de votare.
au ştiut să exploateze punctele slabe ale Blocului Partidelor
oamenilor cu
Se continua cu intensitate campania de popularizare a Democratice, în principal prin atragerea
autoritate
de
la
sate:
preoţi,
învăţători,
notari
şi jandarmi.
victoriei B.P.D.-ului în alegeri prin întruniri şi în presă. Se va
Oferim
în
aceste
sens
câteva
exemple
semnalate
în judeţe
interzice şi sancţiona orice pălăvrăgeală şi lăudăroşenie
diferite
ale
Moldovei,
dar
având
în
esenţă
acelaşi
mesaj:
nu
individuală din partea tovarăşilor şi prietenilor noştri în
votaţi
„Soarele”!
Este
vorba
despre
preotul
Zaharia
din
comună
legătură cu alegerile”.
Scânteia, judeţul Vaslui care „ cu patrahirul în gât”, mergea din
Ziua de 19 noiembrie 1942 era dată începerii casă în casă și a pus să jure pe cruce, în special pe femei, că
ofensivei sovietice la Stalingrad în Al Doilea Război Mondial vor vota „Ochiul”. La acestea s-au adăugat şi cazurile izolate
prin a ruperea frontului româno-german. Puterea ocupantă a care au influenţat şi ele rezultatele. Dintre ele, menţionăm pe
impus această dată, pentru a face o legătură între victoria de pe cel al unui prizonier din judeţul Iaşi, întors din Uniunea
front şi cea din alegeri. Însăşi impunerea datei de 19 noiembrie Sovietică, care-i îndemna pe ţărani să voteze “Ochiul”, că “el
de către sovietici este încă o dovadă că ei erau siguri de venea din Rusia şi ştia ce-i acolo”
rezultatul alegerilor. Alegerea zilei de marţi în loc de duminică
este nefirească în tradiţia electorală românească. De obicei,
alegerile aveau loc duminică, când ţăranii se odihneau şi se
reculegeau spiritual. După slujba de la biserică, mergeau să
voteze. În orice caz, ziua de marţi a îndepărtat mulți ţărani de
la vot.
Dar nu pentru toţi lucrurile erau la fel. Cu surle şi
trâmbiţe, echipele de agitaţie şi propagandă îşi împrăştiau
zgomotul în eter. Formaţii de cântăreţi şi dansatori aparţinând
puternicilor zilei îşi desfăşurau programele de cântece şi
dansuri sovietice (mai mult) şi româneşti (mai puţin), încercând
să afişeze veselia şi libertatea alegerilor. Imaginea era tristă şi
apăsătoare.
Pe străzi şi în apropierea centrelor de votare acţionau
echipele de bătăuşi violenţi, aparţinând comuniştilor, care
aveau menirea de a agresa şi înfricoşa pe reprezentanţii
opoziţiei faţă de puterea comunistă, pe ţărăniştii şi liberalii care
nu pactizaseră cu F.N.D.-ul.
În judeţul Covurlui candida pe listele P.N.L. ministrul
Mihai Romniceanu. În comunele Băleni şi Folteşti rezultatele
alegerilor au fost trucate de B.P.D., iar la Iaşi, s-au folosit
diferite “tehnici” de falsificare, printre care şi aceea de
introducere a buletinelor de vot în urne cu ştampila votat
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În ciuda propagandei desfăşurate de Guvern prin
utilizarea celor mai diverse canale, inclusiv prin atenţia
acordată activităţii A.R.L.U.S.-ului nu s-a putut constata
creşterea simpatiei faţă de Uniunea Sovietică. În schimb,
remarcile negative la adresa marelui vecin proveneau din
epigramele lui Păstorel Teodoreanu sau cupletele comice
cântate de Constantin Tănase, originar din Vaslui, („De la
Nistru până la Don, Davai ceas, Davai palton”...), până la
bancurile care circulau în acei ani, demonstrau faptul că
adversitatea populaţiei față de guvern era precumpănitoare în
timpul alegerilor.
Nr.
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Temele mari ale propagandei opoziţiei s-au dovedit,
aşadar: colhozul, deportarea în U.R.S.S., anticomunismul ,
hrana la cazan, răspândite mai ales cu sprijinul preoţilor şi
învăţătorilor. Toate aceste teme au prins rădăcini adânci printre
alegători, rezultatele văzându-se în ziua de 19 noiembrie 1946.
În judeţul Fălciu, în localitățile Stănileşti, Lunca Banului
şi Grumezoaia mijloacele folosite pentru falsificarea alegerilor
au fost diverse: de la cumpărarea voturilor şi violenţe exercitate
asupra simpatizanţilor partidelor istorice, la arestarea
opozanţilor prezenţi la centrele de votare, până la înlocuirea
voturilor sau urnelor. Totodată, unii preşedinţi ai secţiilor de
votare n-au ţinut evidenţa alegătorilor. Astfel, nu s-a putut
controla numărul votanţilor, fapt ce a uşurat fraudele.
La sfârşitul lui noiembrie opoziţia a publicat o
declaraţie comună ce reprezintă un document de o valoare
deosebită, mărturie concludentă a felului în care cele trei
partide câştigătoare ale alegerilor au fost declarate înfrânte.
Declaraţia demonstrează în detaliu sistemul prin care aceste
alegeri au fost falsificate la unele secţii, care erau deja pline cu
voturi, iar la altele urnele erau deja desigilate. Concomitent,
delegaţii partidelor istorice n-au fost primiţi în comisii sau au
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fost molestaţi, încălcându-se grav legea electorală în aşa fel
încât alegerile nu pot fi recunoscute ca fiind legale.
Aşadar, după o campanie electorală tensionată, în care
guvernul a utilizat toate pârghiile de care dispunea, votul arăta
că populaţia nu era dispusă să-l mai accepte în fruntea ţării.
Totuşi, la 23 noiembrie, rezultatele oficiale anunţau victoria
zdrobitoare a B.P.D. Astfel, în Adunarea Deputaţilor intrau
doar 36 de reprezentaţi ai opoziţiei (33 ai P.N.Ţ. şi 3 P.N.L),
faţă de 378 ai arcului puterii. În interiorul B.P.D., repartiţia era
următoarea: P.S.D.81, P.N.L.-Tătărăscu 74, Frontul
Plugarilor 70, P.C.R. 69, P.N.P. 26 şi P.N.Ţ. -Alexandrescu 19.
Se adăugau doi evrei şi şapte independenţi, aleşi tot pe lista
B.P.D., opt deputaţi ai Uniunii Populare Maghiare şi doi ai
Partidului Ţărănesc Democrat. Unele surse confirmă implicarea
ambasadorului sovietic de la Bucureşti, Serghei D.I.
Kavtaradze, care, după ce s-a consultat cu Kremlinul, a indicat
alcătuirea altor liste, din care să rezulte victoria Blocului
Partidelor Democratice
.Chiar din statistica oficială reiese falsul. În Bucureşti
cel mai mare oraş al ţării ,Partidul Naţional Liberal, cu
influenţă mare în păturile orăşeneşti, nu a obţinut nici un
mandat din cele 31,iar Partidul Naţional Ţărănesc ,cu mare
pondere în Ardeal, n-a obţinut nici un mandat în multe judeţe.
Majoritatea foştilor miniştri şi deputaţi ai P.N.L. şi P.N.Ţ. au
căzut în alegerile de la 19 noiembrie 1946.
Analiza rezultatelor alegerilor şi repartizarea
mandatelor pe judeţe, aşa cum le-au comunicat oficialităţile,
pun în lumină şi un alt aspect, mai puţin relevat în literatura de
specialitate, şi anume că în comparaţie cu situaţia pe ţară, în
unele judeţe ale Moldovei opoziţia a avut un număr însemnat
de alegători, iar din cele 35 de locuri în noul Parlament
obţinute de opoziţie, 16 aparţineau deputaţilor din judeţele
Moldovei.
Încercăm să dăm unele explicaţii, plecând de la
fisurile şi greşelile din tabăra B.P.D. Astfel, în unele judeţe ale
Moldovei s-a constatat o lipsă de unitate, de fricţiuni între
partidele componente ale B.P.D. și opoziţia a încercat să
valorifice aceste “fisuri”. Trebuie subliniat faptul că în
componenţa echipelor de propagandă au fost şi elemente
compromise, nepregătite. Prezenţa unor tineri fără experienţă și
folosirea în unele judeţe a unor persoane necorespunzătoare din
punct de vedere social şi al naţionalităţii (s-au trimis
propagandişti la sate evrei şi evreice, fapt ce a creat animozităţi,
critici defavorabile, neîncredere, în rândurile ţăranilor); toate
acestea s-au reflectat în rezultatele alegerilor din noiembrie
1946.
Excesul de şablonare cu însemne electorale pe toate
gardurile şi chiar pe pereţii caselor, cu greu refăcute după
război, fără consimţământul proprietarilor respectivi, a înăsprit
spiritele în rândul unor categorii de alegători, care considerau
aceasta drept o atingere a proprietăţii individuale. De menționat
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este că un afiș electoral cu votați “Soarele”, al BPD s-a
menținut mulți ani și după 1989 pe peretele unei case
dărăpănate de pe strada C. Dobrogeanu Gherea din Vaslui.
Opoziţia s-a folosit de alimentarea propagandei privind
“colhozul”. Milioanele de afişe, manifeste şi broşuri de
propagandă, mai ales la sate, unde nu existau nici casete şi nici
cărţi de şcoală din cauza lipsei de hârtie, au nemulţumit păturile
largi ale ţărănimii, care le-au considerat drept o risipă de hârtie
şi bani, în condiţiile unei secete cumplite în zona estică a ţării.
Prezenţa trupelor sovietice mai devreme în zonă,
abuzurile şi obligaţiile mari impuse locuitorilor de armata
ocupantă, au determinat că o parte însemnată dintre alegătorii
judeţelor Moldovei să voteze la 19 noiembrie 1946 împotriva
B.P.D.

contradicţie cu anunțurile oficiale, triumfaliste ale forţelor proguvernamentale. Se aprecia că “rezultatele pentru B.P.D. sunt
bune la oraşe şi slabe la ţară (...)”. Aceste aprecieri de sinteză
erau urmate de un alt document secret, destinat doar ierarhiei
comuniste, care dezvăluia adevăratele rezultate ale alegerilor,
înlăturând ultima etapă de falsificare. Se intitula semnificativ:
“Analiza rezultatelor alegerilor în datele sale reale”. Se
observa faptul că în judeţele din Ardeal voturile au fost
influenţate de o propagandă şovină, promovată de opoziţie, pe
când în Moldova s-a alimentat propaganda antisemită. La
aceasta s-au adăugat şi alte fenomene grave specifice acestei
provincii : seceta, foametea, bolile, însoţite de speculă şi
inflaţie.

Victorioasă, coaliţia aflată la putere a trecut imediat la
pedepsirea celor care determinaseră eşecul de la 19 noiembrie.
Inspectoratele Regionale de Poliţie solicitau tuturor chesturilor
să întocmească tabele cu funcţionarii care se manifestaseră
împotriva guvernului, identic procedând şi Inspectoratele
Generale Administrative şi prefecturile.

În concluzie, alegerile din noiembrie 1946 se înscriu
în procesul de ascensiune a stângii după război în Europa, a
creşterii influenţei sovietice în răsăritul continentului, prin
acestea urmărindu-se legitimarea unei noi forme de regim
politic, cel al „democraţiilor populare”. Era rezultatul modului
în care sovieticii au înţeles, pe de o parte, să-şi administreze
interesele de securitate în zonă, în conflict sau nu cu aliaţii
occidentali. În baza acestora, să dezvolte noi raporturi de natură
economică şi politică cu statele satelit, iar pe de altă parte să
sprijine preluarea puterii politice depline de către partidele
comuniste.

Pentru câştigarea alegerilor din noiembrie 1946 s-a dat
o luptă inegală şi crâncenă. Forţele politice în dispută erau
conştiente că societatea românească se afla la răscruce şi că
alegerile de acum se deosebeau de cele din trecut prin faptul că
nu era vorba de o simplă schimbare de guvernare, ci de întregul
sistem economic, social şi politic. Cert este că nu au fost alegeri
libere, opoziţia a fost obstrucţionată, de mai multe ori, să-şi
facă campanie electorală; în timpul alegerilor s-au produs
ilegalităţi în toată ţara, inclusiv în localitățile actuale ale
județului Vaslui, rezultatul fiind viciat. De asemenea, chiar şi
rezultatul trucat, astfel obţinut, a mai fost o dată denaturat de
Comisia Electorală Centrală, pentru ca victoria guvernului să
fie deplină. Documentele de arhivă scoase la lumină în ultimii
ani relevă aceste lucruri. Asupra ilegalităţilor comise au atras
atenţia partidele istorice chiar în noiembrie 1946,
considerându-le o “violare flagrantă a dreptului poporului
român de a-şi spune cuvântul”. Dar protestul lor nu a avut mare
efect în rândul opiniei publice, din două motive: protestul nu a
fost lăsat să fie cunoscut de opinia publică şi din cauza faptului
că aceasta era obişnuită cu astfel de proteste din perioada
interbelică, atunci când toate partidele înfrânte în alegeri
afirmau că s-au comis ilegalităţi. În România interbelică se
ştia că partidul aflat la guvernare câştiga, de obicei, alegerile.
Aşadar, conform tradiţiei, rezultatele alegerilor din 1946,
trucate, au dat câştig de cauză guvernului. Şi tot conform
tradiţiei, au fost proteste ale partidelor din opoziţie, care au
afirmat că au câştigat alegerile.
Un material informativ ultrasecret, alcătuit, chiar în
acel moment, pentru uzul strict al conducerii comuniste,
intitulat “Învăţămintele alegerilor şi sarcinile Partidului
Comunist după victoria din 19 noiembrie 1946”, este în
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Anul 1946 a reprezentat unul din momentele de cotitură
ale societăţii româneşti în epoca contemporană. Atunci, puterea
instituită prin şantaj şi forţă la 6 martie 1945 a obţinut, în urma
unor alegeri falsificate o legitimare politică în interior, în baza
căreia s-a trecut apoi la transformarea regimului politic după
grila stalinistă.
În urma alegerilor parlamentare din noiembrie 1946,
guvernul Groza a trecut la schimbări în aparatul administraţiei
locale, menite să consolideze poziţiile forţelor de stânga şi să
pregătească condiţiile preluării întregii puteri politice de
acestea.
Opoziţia română a încercat să se opună comunizării ţării. De
fapt, ea a câştigat alegerile şi, astfel, poporul român se prezintă
în faţa istoriei cu conştiinţa clară a luptei împotriva
comunismului. Dar, cadrul în care putea acţiona opoziţia a fost
trasat în afara ei şi fără ea. Nu este în totalitate adevărat că
opoziţia română a fost atât de naivă încât să creadă până la
sfârşit într-o intervenţie anglo-americană, care ar fi schimbat
situaţia. Ea şi-a asumat în mod conştient rolul de martir. Iuliu
Maniu, de exemplu, era perfect conştient, după întrevederea cu
reprezentantul SUA, Harriman, din ianuarie 1946 de faptul că
ţara noastră căzuse pentru o lungă perioadă sub dominaţia
comunistă, că “alegerile vor fi falsificate şi anglo-americanii o
ştiau, dar nu vor face nimic ... Poporul român trebuie, în faţa
lumii şi mai ales a propriei conştiinţe, să ştie că s-a opus
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dictaturii comuniste, că aceasta s-aa instaurat împotriva
rezistenţei sale eroice,
ice, ca urmare a unor presiuni externe”i.
Aşadar, la 19 noiembrie 1946, electoratul a dat vot de blam
guvernului, votând majoritar împotriva sa. Deşi în perioada
interbelică, în România, cu două excepţii, cabinetul care a
organizat alegerile le-aa câştigat de fiecare dată, utilizând în
acest scop mijloace mai mult sau mai puţin ortodoxe, după
război situaţia era alta. Odată legitimat, guvernul Groza a putut
semna tratatul de pace, iar apoi a trecut la eliminareacompletă a
opoziţiei, forţându-ll în final şi pe regele Mihai să renunţe la
tron, la 30 decembrie 1947.
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coaliţii de stânga şi ele nu au făcut decât să legitimeze puterea instalată cu sprijinul sovietic.
Radu Pisică, op.cit., p. 144 .

Monedele emise în perioada regimului
comunist

Prof . Marian BOLUM - Bârlad
După preluarea puterii politice depline în stat, prin
înlăturarea din guvern a ultimilor reprezentanţi ai
partidelor istorice şi prin proclamarea republicii,
comuniştii au urmărit realizarea unui control total asupra
economiei.

P

rin naţionalizarea întreprinderilor industriale şi de
transporturi, la 11 iunie 1948, sectorul de stat din
economie devine predominant. Astfel, statul deţinea
95% din industrie, 85% din transporturi, 76% din comerţ, 85%
din păduri însă doar 12,6% din terenurile cultivabile1 (această
ultimă situaţie va fi schimbată prin colectivizarea forţată a
agriculturii, proces ce va fi considerat
siderat încheiat în 1962).
Băncile au fost lichidate treptat, după 1946, astfel că
singura instituţie bancară naţionalizată a fost Societatea
Naţională de Credit Industrial. Aceasta va fi transformată într-o
într
instituţie de finanţare şi creditare a investiţiilor
investiţi
-Banca de
Credit pentru Investiţii,iar din 1957 - Banca de Investiţii şi se
va afla sub controlul Ministerului Finanţelor. În noiembrie
1948 Banca Naţională a României devine Banca Republicii
Populare Române - Bancă de Stat şi ulterior Banca de Stat a
Republicii Populare Române. Instituţia era subordonată
Ministerului Finanţelor, iar conducătorul purta titlul de
preşedinte şi avea rang de ministru
ministru-adjunct. Banca avea
atribuţiile unei bănci centrale dar şi ale unei bănci comerciale:
deţinea monopolul asupra
supra comerţului cu aur şi valute, stabilea
cursul de cumpărare al valutelor, participa la activitatea
organizaţiilor internaţionale de credit, controla prin metode
bancare disciplina financiară, păstra disponibilităţile băneşti ale
persoanelor juridice, era
ra centru unic de decontare, realiza
serviciul de trezorerie pentru instituţiile statului, acorda credite
pe termen scurt pentru finanţarea activităţilor economice ş.a.
Alături de cele două bănci au fost păstrate Casa Naţională de
Economii şi Cecuri Poştalee şi Casa de Depuneri şi
Consemnaţiuni. Cele două instituţii vor fi unite în septembrie
1948 sub numele de Casa de Economii, Cecuri şi
Consemnaţiuni pentru ca din octombrie 1949 să fie preluată
titulatura de Casa de Economii şi Consemnaţiuni din Republica
Populară Română (CEC). Noua insti-tuţie,
tuţie, aflată sub controlul
Ministerului Finanţelor, va avea ca scop principal primirea şi
păstrarea economiilor băneşti ale populaţiei2.
Sistemul financiar se adaptează la noile realităţi
economice. Execuţia bugetară era încheiată în fiecare an cu
excedente, conform modelului sovietic. Două treimi din
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veniturile statului se bazau pe resursele din sectorul socialist al
economiei. Banii devin un mijloc de redistribuire planificată a
venitului naţional. Cele mai mari cheltuieli
li bugetare erau
generate de finanţarea industrializării. În acelaşi timp se extinde
controlul financiar asupra întregii economii.
În condiţiile în care statul avea monopolul asupra
tuturor activităţilor economice au fost elaborate primele planuri
anuale, în 1949 şi 1950, pentru ca din 1951 să fie elaborat
primul plan cincinal. Dezvoltarea planificată a economiei
determină şi planificarea circulaţiei băneşti, cele două
componente asigurând stabilitatea relativă a monedei naţionale.
Pentru reglementarea
glementarea şi controlul circulaţiei monetare
se impune obligativitatea depunerii la Banca de Stat a
Republicii Populare Române a tuturor disponibilităţilor băneşti
ale instituţiilor şi întreprinderilor de stat sau cooperatiste şi
efectuarea plăţilor şi încasărilor
casărilor prin conturi deschise3. În
acelaşi timp se generalizează, ca formă de decontare între
întreprinderi, viramentul (obigatoriu pentru sumele ce depăşeau
500 lei), numerarul fiind folosit, în special, în sfera consumului
populaţiei (la populaţie viramentul
mentul însemna reţinerea pe statul
de plată a ratelor de plată, a chiriilor ş.a.). Creditul bancar era
folosit pentru asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării
producţiei şi circulaţiei mărfurilor, astfel că din 1950 sunt
întocmite planuri de credite trimestriale
mestriale cu destinaţie precisă.
Emisiunile Băncii de Stat a Republicii Populare
Române s-au
au făcut centralizat în limitele stabilite în mod
planificat de guvern (statul nu a recurs la emisiuni pentru
acoperirea cheltuielilor proprii, aşa cum se proceda în cadrul
economiei de piaţă), iar retragerea numerarului din circulaţie ssa făcut prin procesul utilizării de către populaţie a resurselor
băneşti deţinute. Banii devin un instrument de conducere
planificată a economiei şi un mijloc de control asupra
producţiei,
ţiei, repartiţiei, circulaţiei şi consumului.
Primele monede ale noii puteri au fost emise în anul
1948. Efigiile regale de pe avers vor fi înlocuite cu sonde
petroliere, ştiuleţi de porumb, spice de grâu şi ovăzsau cu stema
republicii (cu sau fără stea),iar
iar reversul va fi dominat, la
monedele ce vor avea şi alte aspecte în afară de valoarea
nominală şi milesim, de simbolurile comunismului: muncitor la
nicovală, muncitor cu tractorul sau peisaje industriale.
Ocazional vor mai fi prezente, pe revers, cununi din ramuri de
stejar, de laur sau din spice de grâu.

5 lei 1948
48
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru:
23,1 mm. Greutate: 1,5 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H.
Ionescu5.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA
ROMANA. În centru
stema republicii populare, iar în exergă, o stea cu cinci colţuri.
Revers: În centru valoarea
rea nominală 5 LEI. Dedesubt
milesimul, 1948.. Cunună de ramuri de stejar, iar pe cerc, în
dreapta, numele gravorului.
Monede de 5 lei, având aceleaşi caracteristici, au mai
fost bătute în anii: 1949, 1950 şi 1951. Singura diferenţă dintre
aceste piese este dată de milesim.
În perioada republicii populare (1947
(1947-1965) stema
ţării a avut două variante, diferenţa fiind dată de prezenţa unei
stele, cu cinci colţuri, în partea superioară, începând cu anul
1953.
Pentru monedele bătute în perioada 19481948
1951,literatura
ura de specialitate nu precizează tirajul emisiunilor,
secretomania impusă de regimul comunist funcţionând şi în
acest domeniu.
Fabricarea monedelor de 1 leu a fost reglementată prin
Decizia Ministerului Finanţelor pentru punerea în circulaţie a
monedei metalice divizionare de 1 leu şi retragerea vechii
monede de 1 leu din 26 februarie 19496.

Fabricarea monedelor de 5 lei a fost reglementată prin
Decretul pentru baterea şi punerea în circulaţie a monedei
metalice de 5 lei cu stema Republicii Populare Române din 21
iulie 19484.
1 leu 1949
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Metal - alamă: cupru 700 ‰, zinc 300‰. Muchie
netedă. Diametru: 16 mm. Greutate: 1,83 g. Monetăria:
Bucureşti. Gravor: H. Ionescu7.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA
ROMANA. În centru
o sondă petrolieră, iar în fundal munţi deasupra cărora răsare
soarele. Sub sondă numele gravorului. În exergă o stea cu cinci
colţuri.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 1 LEU, iar
dedesubt milesimul, 1949.
Monede de 1 leu, având aceleaşi caracteristici, au mai
fost bătute în anii 1950 şi 1951. Singura diferenţă dintre aceste
piese este dată de milesim.
În 1950 va fi bătută moneda de 2 lei.

20 lei 1951
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru:
26 mm. Greutate: 2,12 g. Monetăria: Bucureşti.Gravor: H.
Ionescu10.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA
ROMANA. În centru
stema republicii populare, iar dedesubt milesimul ce are în
stânga şi în dreapta câte două semnee pătrate.
Revers: În părţi valoarea nominală 20 / LEI. În centru
un muncitor în picioare, cu mânecile suflecate prelucrând cu
ciocanul, aflat în mâna dreaptă, o piesă metalică ce este ţinută
cu un cleşte pe o nicovală. În fundal este prezentat un peisaj
industrial
ndustrial cu trei coşuri şi o bandă transportoare. Jos, în dreapta,
numele gravorului.

2 lei 1950
Metal - alamă: cupru 700 ‰, zinc 300‰. Muchie
netedă. Diametru: 18 mm. Greutate: 2,40 g. Monetăria:
Bucureşti. Gravor: H. Ionescu8.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA
ROMANA. În centru
spic de ovăz, ştiulete de porumb şi spic de grâu. Jos
Jo în dreapta
iniţialele numelui gravorului.

Această monedă are cea mai mare valoare nomimală
dintre monedele uzuale emise în perioada regimului comunist.
Fabricarea monedelor de 1 leu şi 2 lei din aluminiu a
fost reglementată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru
autorizarea baterii şi punerii în circulaţie a unor monete
divizionare de 1 leu şi 2 lei din aluminiu din 15 iunie 195111.

Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 2 LEI iar
dedesubt milesimul, 1950.
Monede de 2 lei, având aceleaşi caracteristici, au mai
fost bătute şi în anul 1951. Singura diferenţă dintre aceste piese
este dată de milesim.
Fabricarea monedelor de 20 de lei a fost reglementată
prin Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru autorizarea
baterii şi punerii în circulaţie a unei monete metalice
divizionare de 20 lei din aluminiu din 28 aprilie 19519.

1 leu 1951
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru:
16 mm. Greutate:
eutate: 0,61 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H.
Ionescu12.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA
ROMANA. În centru
o sondă petrolieră, iar în fundal munţi deasupra cărora răsare
soarele. Sub sondă numele gravorului. În exargă o stea cu cinci
colţuri.
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Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 1 LEU, iar
dedesubt milesimul, 1951.

2 lei 1951
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru:
18 mm. Greutate: 0,84 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H.
Ionescu13.
ROMANA. În centru
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA
spic de ovăz, ştiulete de porumb şi spic de grâu. Jos în dreapta
iniţialele numelui gravorului.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 2 LEI, iar
dedesubt milesimul, 1951.
Monede de 1 leu şi 2 lei, având aceleaşi caracteristici,
au mai fost bătute în anii 1949-1951.
1951. Singura diferenţă dintre
aceste piese este dată de milesim şi de metalul folosit (în 1951
au fost bătute, alături de monedele din aluminiu, monede din
cupru-zinc,
zinc, cele doua emisiuni circulând în paralel) .
Ultimele emisiuni monetare
are cu aceste caracteristici,
monedele de 1 leu şi 2 lei, 1952, din aluminiu, au intrat în
circulaţie la începutul lunii ianuarie, cu puţin timp înainte de
adoptarea reformei monetare din 1952. Deoarece aceste piese
au circulat doar două sau trei saptămâni nu a fost timp ca tot
tirajul realizat să fie pus în circulaţie şi, probabil, majoritatea
monedelor din această emisiune au fost topite. Din această
cauză aceste piese, deşi nu au nişte caracteristici deosebite care
să le individualizeze printre monedele emise de regimul
comunist, sunt considerate astăzi de colecţionari rarităţi
numismatice şi au o cotă de piaţă exagerat de mare.

politică a ţării. Încercînd săă justifice, propagandistic, măsurile
ce urmau să intre în vigoare se recunoştea că preţurile
produselor agricole au crescut pe piaţa ţărănească de peste trei
ori faţă de 1947, în timp ce preţurile produselor industriale era
aproape la fel datorită faptuluii că preluarea produselor agricole
(colectarea cotelor impuse ţăranilor) de către stat a fost
nesatisfăcătoare şi nu s-aa putut asigura aprovizionarea
corespunzătoare a deţinătorilor de cartele care erau nevoiţi să
aloce sume suplimentare pentru achiziţionarea
achiziţiona
de pe piaţa
liberă a produselor alimentare. Vinovaţi de această situaţie erau
consideraţi „speculanţii şi elementele capitaliste de la oraşe şi
sate care au dus o muncă de subminare a puteriileului şi de
dezorganizare a circulaţiei marfurilor” 15. Pentru unele ramuri
ale industriei se aprecia că lipsurile organizatorice nu au permis
creşterea productivităţii, reducerea costurilor şi realizarea de
economii prin întrebuinţarea eficientă a resurselor băneşti.
În acelaşi document se aprecia că circulaţia monetară
nu s-aa desfăşurat în bune condiţii şi pentru că ss-au păstrat
unele semne băneşti din timpul monarhiei sau cu efigii nene
corespunzătoare, ceea ce a determinat, în condiţiile
deficienţelor economice menţionate, creşterea monedelor aflate
în circulaţie
ţie şi o slăbire a puterii de cumpărare a leului.
Prin reforma monetară din 1952 ss-a urmărit, conform
programului Partidului Muncitoresc Român, o nouă stabilizare
a monedei naţionale care să contribuie la îmbu
îmbu-nătăţirea
circulaţiei băneşti şi la echilibrul monetar intern. În acelaşi timp
reforma a avut, ca şi în cazul reformei din august 194716, un
puternic caracter de clasă deoarece a avut în vedere desfiinţarea
puterii economice a ultimilor reprezentanţi ai capitalismului
care se aprecia că deţineau, în urma activităţilor comerciale
desfăşurate, însemnate fonduri băneşti şi mari cantităţi de
bunuri de consum (ambele resurse erau considerate de regim ca
fiind dobândite, de cei vizaţi, în mod ilegal).

Reforma monetară din ianuarie 1952 s-a
s desfăşurat în
condiţii diferite faţă de reforma monetară din august 1947.
Economia era dee tip socialist, centralizată şi planificată, iar
întreprinderile private fuseseră desfiinţate aproape în totalitate
(proprietatea privată mai era prezentă doar în unele sectoare
agricole, în cadrul micilor ateliere meşteşugăreşti şi ale micului
comerţ).

În vederea realizării reformei monetare au fost
adoptate,, la 26 ianuarie 1952, mai multe acte normative:
Hotărârea Consiliului de Miniştri şi a Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român cu privire la efectuarea
reformei baneşti şi la reducerile de preţuri, Decretul pentru
efectuarea reformei băneşti şii reducerea de preţuri la
principalele produse alimentare şi industriale, Hotărârea
Consiliului de Miniştri pentru punerea în circulaţie a noilor
bilete de bancă şi a monedelor divizionare de 1 ban, 3 bani, 5
bani, 10 bani şi 25 bani şi Instrucţiumile Mini
Ministerului de
Finanţe al Republicii Populare Române privitoare la modul de
efectuare a reformei băneşti17.

Necesitatea
ecesitatea reformei monetare a fost prezentată în
preambulul Hotărârii Consiliului de Miniştri şi a Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român din 26 ianuarie
195214. În acest document se analiza situaţia economică şi

În primul articolul din Decretul pentru efectuarea
reformei băneşti şi reducerea de preţuri la principalele
produse alimentare şi industriale18,se preciza
prec
că, începand cu
28 ianuarie 1952, vor fi puse în circulaţie noi semne băneşti:
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bilete ale Băncii de Stat a Republicii Populare Române cu
valoare nominală de 10 lei, 25 lei, 100 lei, bilete de tezaur cu
valoare nominală de 1 leu, 3 lei, 5 lei şi monede divizionare de
metal cu valoare nomnală de 1 ban, 3 bani, 5 bani, 10 bani, 25
bani, emise de Ministerul Finanţelor. În condiţiile în care
bancnotele nu erau convertibile menţinerea biletelor de tezaur
era inutilă deoarece între cele două semne monetare nu era
nicio diferenţă ceea ce însemna că sistemului financiar nu avea
niciun avantaj din această situaţie.
Articolul II şi articolul III ne anunţă că începând cu
data de 28 ianuarie 1952 toate sumele de lei vechi în numerar
aflate la populaţie,
ie, instituţii sau întreprinderi îşi pierd puterea
circulatorie şi vor fi preschimbate într-un
un termen de doar patru
zile, sumele neprezentate la schimb fiind anulate. Instituţia
desemnată să facă schimbarea banilor vechi în bani noi era
Banca de Stat a Republicii Populare Române.
Cu această ocazie se stabileşte, în articolele IV şi VI,
conţinutul în aur fin al noului leu (0,079346 grame), preţul de
cumpărareal aurului fin de către Banca de Stat a Republicii
Populare Române (12 lei şi 45de bani pentru 1 gra
gram), cursul
leului faţă de rublă (2 lei şi 80 de bani pentru o rublă) şi faţă de
celelalte valute. Conţinutul de aur fin al leului a fost majorat de
circa 12 ori faţă de 1947, de la 5,94 mg la 79,346 mg, însă
conţinutul de aur nu reflecta nivelul real al puteri
teri de cumpărare
a leului astfel că această acţiune avea un caracter
convenţional19. De altfel, în text nu există referiri la
convertibilitatea leului, la rezerva de aur a băncii de emisiune şi
nici la proporţia acesteia în raport cu volumul circulaţiei bbăneşti
ceea ce înseamnă că leul era garantat cu masa mărfurilor de
care dispunea statul20. Singurul avantaj al majorării conţinutului
de aur al leului a fost calcularea unor cursuri valutare oficiale
mai avantajoase pentru moneda naţională.
Spaţii ample sunt
unt acordate condiţiilor de preschimbare
a leilor vechi în lei noi (articolele VII-XVI).
XVI). Nu a existat o
sumă maximă ce putea fi preschimbată, ca la reforma monetară
din 1947, însă raportul la care se schimbau leii vechi era diferit
în funcţie de suma prezentată,
ntată, sumele mici beneficiind de
condiţii mai avantajoase. Pentru populaţie şi întreprinderi
particulare sumele de până la 1000 lei erau schimbate la
raportul de 100 lei vechi pentru 1 leu nou, sumele ce depăşeau
1000 lei până la 3000 lei la raportul de 200 lei vechi pentru 1
leu nou, iar sumele ce depăşeau 3000 lei la raportul de 400 lei
vechi pentru 1 leu nou, în timp ce pentru instituţii, întreprinderi
şi organizaţii, schimbul se făcea la raportul de 200 lei vechi
pentru 1 leu nou (articolul VII). Achitarea
tarea ordinelor de plată, a
cecurilor, a mandatelor ş.a. se făcea în condiţiile prevăzute la
articolul VII. Sumele aflate la CEC erau recalculate la un raport
de schimb mai avantajos pentru deponenţi (acest aspect nu a
fost luat în calcul la reforma monetară
ră din 1947): soldul
depunerilor de pâna la 1000 lei erau recalculate la raportul de
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50 lei vechi pentru 1 leu nou, soldul depunerilor ce depăşeau
1000 lei până la 3000 lei erau recalculate la raportul de 100 lei
vechi pentru 1 leu nou, iar soldul depunerilor
depuner
ce depăşeau 3000
lei erau recalculate la raportul de 200 lei vechi pentru 1 leu nou
(articolul IX). Disponibilităţile băneşti ale întreprinderilor,
instituţiilor şi organizaţiilor de stat erau recalculate la raportul
de 20 de lei vechi pentru 1 leu nou,
n
în timp ce pentru
disponibilităţile băneşti ale întreprinderilor industriale şi
comerciale particulare,era folosit raportul de 20 lei vechi pentru
1 leu nou doar pentru suma necesară activităţilor curente, restul
sumelor recalculându-se
se la raportul de 200 lei vechi pentru 1
leu nou (articolele X-XI).
XI). Raportul de 20 lei vechi pentru 1 leu
nou este păstrat şi la sumele datorate între întreprinderi,
instituţii şi organizaţii de stat, la obligaţiile populaţiei faţă de
stat, la datoriile în lei ale Republiciii Populare Române făcute
după 1945 (articolul XIII), la sumele schimbate de ambasade,
legaţii şi oficii diplomatice (articolul XIV), la calcularea
salariilor, pensiilor, burselor, ajutoarelor de stat a preţurilor şi
tarifelor (articolul XV). Analizând raporturile
rapo
de preschimbare
aplicate putem constata că s-aa urmărit spolierea celor care erau
numiţi în epocă „speculanţi şi sabotori”, în esenţă a celor care
încă mai practicau activităţi economice independente (mici
meseriaşi, liber profesionişti şi mici comercianți).
come
Reforma a
însemnat şi o scădere a veniturilor salariaţilor însă reducerea
preţurilor, între 5-20%,
20%, la mărfurile de larg consum (pâine,
carne, zahăr ş.a.) a determinat o oarecare creştere a salariului
real.
Articolele XVII şi XIX prevedeau ca abaterile
aba
de la
această Hotărâre urmau a fi pedepsite conform legii sabotajului
economic, iar falsurile din listele cu beneficiarii de la sate
urmau a fi sancţionate conform codului penal.
Fabricarea noilor monede şi bancnote a fost
reglementată de Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru
punerea în circulaţie a noilor bilete de bancă şi a monedelor
divizionare de 1 ban, 3 bani, 5 bani, 10 bani şi 25 bani21.

1 ban 1952
Metal: cupru 950‰, aluminiu 50‰. Muchie zimţată.
Diametru: 15 mm. Greutate: 1 g. Monetăria: Moscova. Gravor:
H. Ionescu. Tiraj: 67.400.000 deexemplare22.
Avers: În centru stema republicii populare.
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Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 1 BAN, iar
dedesubt milesimul, 1952.
Monede de 1 ban s-au
au mai bătut în anii 1953
(8.000.000 de exemplare) şi 1954 (15.300.000 deexemplare)23.
Aceste emisiuni au fost realizate la monetăria Bucureşti şi erau
aproape identice cu emisiunea 1952. Diferenţele dintre aceste
piese erau date de milesim şi de steaua cu cinci colţuri ataşată
în partea de sus a stemei.

Monede de 5 bani s-au
au mai bătut în anii 1953
(13.000.000de exemplare),
lare), 1954 (33.400.000 deexemplare),
1955 (38.100.000 deexemplare), 1956 (39.800.000 de
exemplare), 1957-1958
1958 (în 1958 au fost emise monede de 5
bani cu milesimul 1957, tirajul total fiind de 30.900.000 de
exemplare)25. Aceste emisiuni au fost realizate lla monetăria
Bucureşti şi erau aproape identice cu emisiunea 1952.
Diferenţele dintre aceste piese erau date de milesim şi de steaua
cu cinci colţuri ataşată în partea de sus a stemei. Steaua roşie cu
cinci colţuri, simbol al sistemului comunist, va fi ataş
ataşată în
partea de sus a stemei României în aceeaşi perioadă în care
acest simbol va apărea şi pe stemele celorlalte state comuniste
din zonă.

3 bani 1952
Metal: cupru 950‰, aluminiu 50‰. Muchie zimţată.
Diametru: 18 mm. Greutate: 2 g. Monetăria: Moscova. Gravor:
H. Ionescu. Tiraj: 26.100.000 de exemplare24.
Avers: În centru stema republicii populare.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 3 BANI,
iar dedesubt milesimul, 1952.
Monede de 3 bani s-au
au mai bătut în anii 1953
(13.000.000
de
exemplare)
şi
1954
(33.400.000
deexemplare)25. Aceste emisiuni au fost realizate la monetăria
Bucureşti şi erau aproape
ape identice cu emisiunea 1952.
Diferenţele dintre aceste piese erau date de milesim şi de
steaua cu cinci colţuri ataşată în partea de sus a stemei.

10 bani 1952
Metal: cupru 800‰, nichel 200‰. Muchie zimţată.
Diametru: 17,4 mm. Greutate: 1,8 g. Monetăria: Mos
Moscova.
Gravor: H. Ionescu. Tiraj: 37.900.000 exemplare26.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA În centru
stema republicii populare, iar sub stemă o linie orizontală.
Revers: În centru, pe două rânduri, valoarea nominală 10
BANI, iar dedesubt milesimul, 1952. Cunună de ramuri de stejar.
Monede de 10 bani s-au
au mai bătut în anii 1954
(1.600.000 deexemplare), 1955 (4.100.000 deexemplare) şi
1956 (18.400.000 de exemplare)27. Aceste emisiuni au fost
realizate la monetăria Bucureşti şi erau aproape identice cu
emisiunea
nea 1952. Diferenţele dintre aceste piese erau date de
milesim şi de steaua cu cinci colţuri ataşată în partea de sus a
stemei, iar pentru anii 1955-1956
1956 de titulatura statului, scrisă
REPUBLICA POPULARA ROMINA (conform regulilor
ortografice folosite între 1954-1963 înn loc de „Â” se va folosi
„Î”).

5 bani 1952
Metal: cupru 950‰, aluminiu 50‰. Muchie zimţată.
Diametru: 20 mm. Greutate: 2,4 g. Monetăr
Monetăria: Moscova.
Gravor: H. Ionescu. Tiraj: 78.400.000 de exemplare24.
Avers: În centru stema republicii populare.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 5 BANI,
iar dedesubt milesimul, 1952.
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Metal: cupru 800‰, nichel 200‰. Muchie zimţată.
Diametru: 22 mm. Greutate: 3,6 g. Monetăria: Moscova.
Gravor: H. Ionescu. Tiraj: 43.600.000 de exemplare28.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru
stema republicii populare, iar sub stemă o linie orizontală.
Revers: În centru, pe două rânduri, valoarea nominală,
25 BANI, iar dedesubt milesimul, 1952.. Cunună de ramuri de
stejar.
Monede de 25 debani s-au
au mai bătut în anii 19
1953
(1.100.000 de exemplare), 1954 (11.600.000 de exemplare) şi
1955 (16.700.000 deexemplare)29. Aceste emisiuni au fost
realizate la monetăria Bucureşti şi erau aproape identice cu
emisiunea 1952. Diferenţele dintre aceste piese erau date de
milesim şi de steaua cu cinci colţuri ataşată în partea de sus a
stemei, iar pentru anul 1955 de titulatura statului, scrisă
REPUBLICA POPULARA ROMINA (conform regulilor
ortografice folosite între 1954-1963
1963 în loc de „Â” se va folosi
„Î”).
Monedele din seria anului 1952 au fost singurele piese
din perioada regimului comunist bătute în afara graniţelor, în
URSS. Din cauza influenţei sovietice se vor realiza monede ce
nu au nici o legătură cu tradiţia noastră monetară. Astfel, odată
cu reforma monetară din 1952 va fi bătută
ătută moneda cu valoare
nominală de 3 bani, pentru ca în 1960 să apară moneda de 15
bani, iar în 1963 moneda de 3 lei.
Reforma monetară din ianuarie 1952 a avut un
caracter deflaţionist (în acest sens este o continuare, la altă
scară, a reformei monetare din
in 1947), urmărind reducerea
banilor aflaţi în circulaţie în vederea realizării unui echilibru
între numerarul aflat la populaţie şi volumul de mărfuri pe care
statul putea să-ll ofere (între 1947 şi 1952 se crease un
dezechilibru între cerere şi oferta dee pe piaţa bunurilor de
consum deoarece cererea crescuse mai mult decât posibilităţile
de acoperire ale economiei în condiţiile în care colectarea
produselor agricole era considerată necorespunzătoare, iar
producţia industrială a mărfurilor de larg consum era
insuficientă).
Reforma monetară din ianuarie 1952 a avut şi victime
colaterale. Pe fondul luptei politice pentru putere din
interiorulPartidului Muncitoresc Român, aplicarea reformei
monetare a fost preluată de Comitetul Central al PMR, în timp
ce conducerile
ucerile Băncii de Stat şi a Ministerului Finanţelor au
fost arestate sub acuzaţia de „deviere spre dreapta” şi de greşeli
comise în cursul elaborării reformei (unii dintre cei arestaţi vor
muri în închisoare, însă cei rămaşi în viaţă vor fi eliberaţi şi
reabilitaţi în anul 1957) 30.
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Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri din 31 ianuarie
1954 are loc o nouă modificare a conţinutului de aur al leului.
Leul este echivalent cu 0,148112 g. aur fin31. Această majorare
a conţinutului de aur nu va influenţa în nici
niciun fel situaţia
financiară internă deoarece avea, ca şi modificările din 1947
sau 1952, un caracter convenţional (nu reflecta raportul real al
puterii de cumpărare). Această modificare a determimat doar
schimbarea cursurilor oficiale ale celorlalte valute faţă de leu,
în condiţiile în care statul deţinea monopolul valutar şi practica
un curs oficial fix.
Pentru funcţionarea economiei socialiste este introdus
un sistem unic de preţuri, este organizată normarea muncii şi
este introdus un nou sistem de retribuire
uire a muncii. În timp ce
salariul mediu era în jur de 500 lei,o convorbire telefonică,
nelimitată, costa cât un ou de găină sau cât un bilet de tramvai,
25 de bani, un kilogram de zahăr costa, ca şi orezul, 9 lei, unul
de carne de porc începea de la 8-9 lei,
ei, uleiul era 9 lei, 0,5 litri
de bere erau 2 lei, litrul de lapte de vacă era 1,10 lei iar litrul de
benzină 3,5 lei32.
Fabricarea monedelor de 50 de bani fost reglementată
de Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru punerea în
circulaţie a monedei metalice
ice de 50 bani din 25 aprilie 195533.

50 bani 1955
Metal: cupru 800‰, nichel 200‰. Muchie zimţată.
Diametru: 25 mm. Greutate: 4.55 g. Monetăria: Bucureşti.
Gravor: H. Ionescu (numele sau iniţialele numelui gravorului
vor fi trecute pe monedele perioadei comuniste pentru ultima
34
oară pe piesele emise în 1951). Tiraj: 11.400.000 exemplare
exem
.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMÎNA (la „Î”
este folosit semnul diacritic specific, însă acest demers pare
singular deoarece nu s-aa avut în vedere şi celelalte cuvinte). În
centru stema republicii populare, iar dedesubt milesimul ce are
în stânga şi în dreapta câte două semne pătrate.
Revers: În părţi valoarea nominală 50 / BANI. În
centru un muncitor în picioare, cu mânecile suflecate
prelucrând cu ciocanul, aflat în mânaa dreaptă, o piesă metalică
ce este ţinută cu un cleşte pe o nicovală. În fundal este
prezentat un peisaj industrial, cu trei coşuri şi o bandă
transportoare.
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Desenul de pe revers este identic cu cel al monedei de
20 lei 1951 însă există unele diferenţe faţă de această piesă:
valoarea nominală este diferită, lipseşte numele gravorului,
metalul folosit este diferit, stema este cu stea, la titulatura
statului este folosit „Î”(conform normelor ortografice ale
momentului).
Monede de 50debani, cu aceleaşi caracteristici, au fost
bătute şi în 1956, singura diferenţă fiind dată de milesim.
Tirajul acestor piese a fost de 11.400.000 deexemplare 35.
La 10 martie 1960 este adoptată Hotărârea Consiliului
de Miniştri pentru autorizarea Ministerului Fi
Finanţelor de a
înlocui treptat monedele metalice emise în baza H.C.M.
nr.149/26 ianuarie 1952 cu noi monede metalice de 5, 10, 15,
25, 50debani şi 1 leu fabricate din oţel placat cu nichel36.
Conform acestei hotărâri vor fi bătute monedele de 15 şi 25 de
bani,
ni, primele monede din oţel placat cu nichel realizate în
timpul regimului comunist. Baterea acestor monede va fi
posibilă deoarece monetăria realizase o tehnologie proprie de
fabricare a rondelelor monetare.

25 bani 1960
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰.
Muchie netedă. Diametru: 22 mm. Greutate: 3,38 g. Monetăria:
Bucureşti. Gravor: H. Ionescu39.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMINA.
ROMINA În centru
stema republicii populare, iar sub stemă, între două semne
pătrate milesimul, 1960.
Revers: Deasupra, pe două rânduri, valoarea nominală
25 BANI.. Dedesubt un muncitor conducând un tractor pe un
ogor, spre stânga, iar în dreapta mănunchi de spice de grâu.
Tractorul reprezentat pe monedă este primul tractor românesc
(UTOS - Uzina de Tractoare, Oraşul Stalin), cu pneuri
fabricatela Braşov (oraşul Stalin între 1950-1960),
1950
între 19571962, sub licenţă MTZ (Minsk-URSS)
URSS) 40.
Monede de 25 de bani, cu aceleaşi caracteristici ss-au
bătut între anii 1960-1962 şi 1964-1966,
1966, tirajul total al acestor
emisiuni fiind de 87.600.000 deexemplare41. Aceste piese
aveau milesimul 1960.

15 bani 1960
ţel 950‰, nichel 50‰.
Metal: oţel placat cu nichel- oţel
Muchie netedă. Diametru: 19,5 mm. Greutate: 2,88 g.
Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu37.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMINA
ROMINA. În centru
stema republicii populare, iar sub stemă, între două semne
pătrate, milesimul 1960.

Fabricarea noilor monedelor de 5 bani, 1 leu şi 3 lei a
fost reglementată prin Dispoziţia Consiliului de Miniştri pentru
completarea H.C.M. nr. 257/10. III.1960,
III.196
autorizându-se
Banca de Stat a Republicii Populare Române să pună în
circulaţie monede metalice de 5 bani, 1 leu şi 3 lei, şi să
retragă treptat moneda metalică de 50 bani din 11 februarie
196342

Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 15 BANI.
Cunună de ramuri de laur.
Monede de 15 bani cu aceleaşi caracteristici ss-au bătut
între anii 1960-1963 şi 1965-1966,
1966, tirajul total al acestor
emisiuni fiind de 126.900.000 de exemplare38. Aceste piese
aveau milesimul
mul 1960 singura diferenţă fiind la cele emise între
1965-1966
1966 la care titulatura statului era REPUBLICA
POPULARA ROMANA (între timp se revenise la scrierea cu
„Â” din „A”, însă la titulatura statului nu vor fi folosite
semnele diacritice).

36

5 bani 1963
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Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰.
Muchie netedă. Diametru: 16 mm. Greutate: 1,7 g. Monetăria:
Bucureşti. Gravor: H. Ionescu43.
Avers: În centru stema republicii populare.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 5 BANI,
iar dedesubt milesimul, 1963.
Monede de 5 bani, cu acelaşi milesim, s-au
au bătut între anii
1963-1966, într-un
un tiraj total de 126.900.000 de exemplare44.

Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA
ROMANA. În centru
stema republicii populare iar sub stemă, între două semne
pătrate, de fiecare parte, milesimul 1963.
Revers: Imaginea unei rafinării de petrol, cu două
sonde, iar în exergă valoarea nominală, 3 LEI.
Monede de 3 lei, cu acelaşi milesim, ss-au bătut între
anii 1963-1965, într-un
un tiraj total de 18.436.000 de
exemplare48.
Cu o monedă de 3 lei puteam merge, în anii ’80, la un
fim sau la un suc, iar dacă mai adăugam 60 de bani puteam
cumpăra o pâine, dacă aveam disponibile
onibile două tichete de pe
cartelele lunare de alimente.

1 leu 1963
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰.
Muchie netedă. Feţe amplasate medalistic. Diametru: 24 mm.
Greutate: 5,066 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu45.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA
ROMANA. În centru
stema republicii populare, iar sub stemă, între două semne
pătrate, de fiecare parte, milesimul 1963.
Revers: În partea centrală un muncitor, arând pe un
ogor, cu un tractor ce trage un plug cu cinci brazde, spre
dreapta. În fundal în stânga sonde, iar în dreapta munţi
deasupra cărora răsare soarele. Deasupra, în stânga sus şi în
exergă valoarea nominală 1/LEU.
Monede de 1 leu, cu acelaşi milesim, s-au
s
bătut între
anii 1963-1965 într-un
un tiraj total de 71.910.000 de exemplare46.

3 lei 1963
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰.
Muchie netedă. Feţe amplasate medalistic. Diametru: 27 mm.
Greutate: 5,86 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu47.
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Monedele bătute între anii 1960-1963
1960
au desene noi,
cu teme des folosite în epocă (activităţi agricole sau
industriale). Aceste teme vor fi păstrate pe toată perioada
regimului comunist, astfel că astăzi
tăzi constatăm că mai bine de
trei decenii au fost folosite doar cinci tipuri de monede, chiar
dacă în anul 1966 au apărut mici diferenţe determinate de
schimbarea titulaturii statului,iar ulterior, între 1975-1982,
1975
o
parte dintre ele au fost făcute din aluminiu.
luminiu. Metalul cel mai des
folosit la baterea acestor monede a fost oţelul placat cu nichel,
metal ce a permis menţinerea lor în circulaţie perioade
îndelungate (primele monede din acest material au fost bătute
în anii 1943-1944).
1944). Singura noutate în aces
acest peisaj monetar
cenuşiu va fi apariţia unei noi monede de 5 lei, în1978.
Monedele de 1 leu şi 3 lei vor circula, o perioadă, în paralel cu
bancnotele de 1 leu şi 3 lei.
Proclamarea Republicii Socialiste România a
determinat, printre altele, modificarea ti
titulaturii Băncii de Stat
a Republicii Populare Române în Banca Naţională a Republicii
Socialiste România şi a monedelor aflate în circulaţie, noua
realitate impunând schimbarea stemei şi a denumirii statului de
pe însemnele monetare.
Iniţial, la 21 august 1965, a fost adoptată Hotărârea
Consiliului de Miniştri pentru menţinerea în circulaţie a
actualelor semne monetare cu Stema şi numele Statului,
Republica Populară Română49. Se pare că această decizie a fost
luată din dorinţa ca statul să nu facă cheltuieli
cheltuiel suplimentare cu
noi emisiuni monetare, monedele cu noua stemă şi cu noua
titulatură a statului urmând a fi introduse în circulaţie treptat,
odată cu retragerea din circulaţie (datorită uzurii) a emisiunilor
din anii 1960 şi 1963. Probabil că şi din aceas
această cauză desenul
emisiunilor monetare ce au milesimul 1966 este identic, pe
revers, cu al emisiunilor din anii 1960 şi 1963. Această decizie
va fi confirmată de Hotărârea Consiliului de Miniştri
Miniştriprivind
retragerea şi încetarea puterii circulatorii a biletelar
biletel de bancă
de 1, 3, 5, 10, 25 şi 100 lei, emisiunea 1952, purtând
denumirea anterioară a statului, Republica Populară Română
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din 27 februarie 197050. În articolul al II-lea
lease preciza că:
„monedele metalice de 1 şi 3 lei, precum şi monedele metalice
divizionare
onare de 1, 3, 5, 10, 15 şi 25 debani, purtând denumirea
anterioară a statului, Republica Populară Română, îşi păstrează
puterea circulatorie şi vor continuă să circule paralel cu
monedele metalice purtând noua denumire a statului, Republica
Socialistă România”.
ânia”. Oficial erau în circulaţie, pe toată
perioada regimului comunist, toate monedele emise începând
cu anul 1952, însă monedele emise în perioada 1952
1952-1960 vor
fi treptat retrase din circulaţie, până la începutul anilor’70.

Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
ROMANIA. În
centru stema republicii socialiste, iar sub stemă, între două
semne pătrate milesimul, 1966.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 15 BANI.
Cunună de ramuri de laur.
Monede de 15 bani, cu aceleaşi milesim, ss-au bătut
între anii 1966-1968 tirajul total al acestor emisiuni fiind de
41.165.000 deexemplare55.

Fabricarea noilor monedea fost reglementată prin
Hotărârea Consiliului de Miniştri prin care se aprobă ca
Banca Naţională a Republicii Socialiste România să bată
începând din anul 1966 monede matalice de 5 bani, 15 bani, 25
de bani, 1 leu şi 3 lei având imprimată
primată stema şi noua denumire
a statului: Republica Socialistă România din 11 iunie 196651.

25 bani 1966
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰.
Muchie netedă. Diametru: 22 mm. Greutate: 3,38 g. Monetăria:
Bucureşti. Gravor: H. Ionescu56.
5 bani1966
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰.
Muchie netedă. Diametru: 16 mm. Greutate: 1,7 g. Monetăria:
Bucureşti. Gravor: H. Ionescu52.
Avers:
rs: În centru stema republicii socialiste.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 5 BANI,
iar dedesubt milesimul, 1966.
Monede de 5 bani, cu acelaşi milesim, ss-au bătut între
anii 1966-1968 într-un
un tiraj total de 106.881.000
deexemplare53.

Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROM
ROMANIA. În
centru stema republicii socialiste, iar sub stemă, între două
semne pătrate milesimul, 1960.
Revers: Deasupra, pe două rânduri, valoarea nominală
25 BANI.. Dedesubt un muncitor conducând un tractor pe un
ogor, iar în dreapta mănunchi de spice de grâu.
g
Monede de 25 bani, cu aceleaşi milesim, ss-au bătut între
anii 1966-1968
1968 tirajul total al acestor emisiuni fiind de
18.955.000 de exemplare57.

1 leu1 966
15 bani 1966
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰.
Muchie netedă. Diametru: 19,5 mm. Greutate: 2,88 g.
Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu54.
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Metal: oţel placat cu nichel--oţel 950‰, nichel 50‰.
Muchie netedă. Feţe amplasate medalist
medalistic. Diametru: 24,5 mm.
Greutate: 5,06 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu58.
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Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.
ROMANIA În
centru stema republicii socialiste, iar sub stemă, între două
semne pătrate, de fiecare parte, milesimul 1966..

Alături de valorile nominale consacrate de 5, 15, 25 de bani, 1
leu şi 2 lei, va fi bătută o monedă nouă, de 5 lei, care va circula
în paralel cu bancnota de 5 lei, emisiunea 1966. Pentru aceste
emisiuni nu se cunoaşte tirajul.

Revers: În partea centrală un muncitor, arând pe un
ogor, cu un tractor ce trage un plug cu cinci brazde, spre
dreapta. În fundal în stânga sonde, iar în dreapta munţi
deasupra cărora răsare soarele. Deasupra, în stânga sus şi în
exergă valoarea nominală 1/LEU.
Monede de 1 leu, cu acelaşi milesim, s-au
s
bătut între
anii 1966-1968 într-un
un tiraj total de 75.437.000 de exemplare59.
5 bani 1975
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru: 16
mm. Greutate: 0,55 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor:
H.Ionescu63.
Avers: În centru stema republicii socialiste.

3 lei 1966

Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 5 BANI, iar
dedesubt milesimul 1975.

oţel 950‰, nichel 50‰.
Metal: oţel placat cu nichel-oţel
Muchie netedă cu două linii ondulate separate cu câte o stea cu
cinci colţuri. Feţe amplasate medalistic. Diametru: 27 mm.
Greutate: 5,86 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu60.
Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.
ROMANIA În
centru stema republicii socialiste, iar sub stemă, între două
semne pătrate, de fiecare parte, milesimul 1966..
Revers: Imaginea unei rafinării de petrol, cu două
sonde, iar în exergă valoarea nominală 3 LEI.
Monede de 3 lei, cu acelaşi milesim, s-au
s
bătut între
anii 1966-1968, într-un
un tiraj total de 8.477.000 deexemplare61.
Monedele cu milesimull 1966 au fost puse în circulaţie
în 1967 (în 1966 încă se mai băteau monede cu milesimul
1960 sau 1963). Din literatura de specialitate aflăm că aceste
monede au fost bătute, cu acelaşi milesim, până în 1968 însă
având în vedere perioada lungă de timp în care au circulat
putem presupune că ele au fost bătute şi după această dată.
Aceste monede, ca şi monedele de aluminiu emise ulterior au
avut putere circulatorie până la 31 decembrie 1996, conform
Circularei BNR nr.33 din 2 decembrie 199662.
Ultimele emisiuni
isiuni monetare uzuale ale regimului
comunist au fost bătute între anii 1975-1982.
1982. Ele vor circula în
paralel cu emisiunile cu valori nominale similare, din oţel
placat cu nichel ce aveau milesimul 1963 şi 1966. Toate aceste
emisiuni au fost din aluminiu, un metal ieftin, folosit pentru
prima oară la baterea monedelor de 25 şi 50 de bani din 1921.
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15 bani 1975
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru: 19,5
mm. Greutate: 0,95 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H.
Ionescu64.
Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
ROMANIA. În centru
stema republicii socialiste, iar sub stemă, între două semne
pătrate, milesimul 1975.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 15 BANI.
Cunună de ramuri de laur.

5 lei 1978
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Metal: aluminiu 962‰, 35‰ magneziu, 5‰ mangan.
Muchie netedă cu două linii ondulate separate de câte un romb
cu axa mică așezară
șezară vertical. Diametru: 29 mm. Greutate: 2,8 g.
Monetăria: Bucureşti65.
Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.
ROMANIA În
centru stema republicii socialiste, iar sub stemă, între două
semne pătrate, milesimul 1978.
Revers: Deasupra, pe două rânduri, valoarea nominală
5 LEI.. Circular, două ramuri de spice de grâu continuate cu câte
un segment de roată dinţată. Sub valoarea nominală elemente
din industria chimică, sondă de petrol, şi centrală hidroelectrică
cu stâlp de înaltă tensiune. Cerc perlat exterior.
După părerea unor specialişti această piesă are trei
variante, diferenţele fiind date de mărimea picioarelor
trepiedului din partea dedicată industriei chimice66.

25 bani 1982
Metal:
tal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru:
22 mm. Greutate: 1,13 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H.
Ionescu67.
Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.
ROMANIA În
centru stema republicii socialiste, iar sub stemă, între două
semne pătrate, milesimul 1982.
Revers:
s: Deasupra, pe două rânduri, valoarea nominală
25 BANI.. Dedesubt, un muncitor conducând un tractor (este
acelaşi tractor ce apare şi pe monedele din 1960 sau 1966) pe
un ogor, spre stânga, iar în dreapta mănunchi de spice de grâu.
Singurele monede de aurr şi de argint emise în perioada
regimului comunist au avut ca temă aniversarea a „ 2050 de ani
de la crearea statului dac centralizat şi independent”. În acest
scop la 30 noiembrie 1981 a fost emis Decretul Consiliului de
stat pentru emiterea unor monede jubiliare din aur şi argint
argint.
Monedele, destinate comercializării pe piaţa numismatică
internaţională, au fost bătute, în anii 1982-1983,
1983, la Monetăria
Franklin Corporation din Pennsylvenia (SUA) deoarece
Monetăria Statului nu avea utilajele pentru a asigura calitatea
necesară (cantitatea de metal necesară urma să fie asigurată de
firma producătoare, iar în schimbul dreptului de emisiune
Banca Naţională a României urma să primească 30% din
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valoarea fiecărei monede vândute şi câte 30 de piese din fiecare
emisiune)68. Conform contractului în trei ani urmau a fi bătute
7500 de piese anual, de calitate proof, pentru fiecare valoare
nominală din care să se realizaze şi 1000 de seturi cu toate cele
patru monede emise (fiecare piesă urma să poarte un număr de
serie pe muchie) însă în 1982 s-au
au bătut 1436 de piese (508 de
500 de lei şi 928 de 100 de lei), iar în 1983 ss-au bătut 1874 de
piese (342 de 1000 de lei, 346 de 500de lei, 592 de 100 de lei şi
591 de 50 de lei) ceea ce înseamnă un total de 3310de piese din
care s-au
au vândut 2905 de exemplare, 180 au fost primite de
Banca Naţională a României, 88 au fost reţinute de firma
producătoare şi şapte au fost declarate pierdute în timpul
transportului69. Monedele de argint (cu titlul de 925‰,
diametrul de 28 şi 37 mm şi greutatea
reutatea de 15 şi 30 de grame) au
valoarea nominală de 50 şi 100de lei, iar monedele de aur (cu
titlul de 900‰, diametrul de 25 şi 28 mm şi greutatea de 8 şi 16
grame) au valoarea nominală de 500 şi 1000 de lei. Toate cele
patru monede (în 1982 au fost bătute
ute piesele de 100 de lei şi
500 de lei,, iar în 1983 piesele de 50 de lei, 100de lei, 500 de lei
şi 1000de lei) au pe avers stema republicii socialiste, titulatura
statului, în părţi milesimul şi dedesubt valoarea nominală
(monedele de aur au deasupra valorii
orii nominale sigla monetăriei
şi titlul), în timp ce pe revers monedele de 100de lei şi 1000de
lei au în centru bustul unui nobil geto-dac,
dac, iar cele de 500 de lei
şi 50 de lei au în centru o scenă de luptă de pe Columna lui
Traian (toate cele patru piese au, între două cercuri concentrice,
inscripţia:2050·ANI·DE·LA·CREAREA
CREAREA·STATULUI·DAC·CENT
RALIZAT·ŞI· INDEPENDENT·1980·)70.
La începutul anilor’80 criza economică, generată în
primul rând chiar de esenţa sistemului comunist, devine tot mai
evidentă. Industrializarea forţată şi investiţiile masive în
obiective nerentabile determină ca domeniul industrial să
devină ineficient datorită costurilor mari de producţie, a calităţii
slabe a produselor, şi a productivităţii scăzute, aspecte generate
în primul rând
ând de uzura fizică şi morală a utilajelor folosite.
Agricultura, lipsită de investiţii pentru modernizare şi cu o
parte din terenul arabil degradat datorită exploatării intensive
peste limite, nu dădea rezultatele planificate, astfel că statul
este nevoit să facă apel la ţăranii necooperativizaţi să încheie
contracte prin care să predea producţiile agricole obţinute. În
acelaşi timp este mărită suprafaţa cultivată prin sistematizarea
satelor sau prin transformarea păşunilor comunale în terenuri
agricole. Industria
ndustria bunurilor de consum şi serviciile au fost
permanent neglijate astfel că populaţia nu se putea aproviziona
nici măcar cu produse de strictă necesitate. Acest ultim fapt
determină blocarea pieţii, a circulaţiei băneşti şi creşterea
disponibilităţilorr băneşti ale populaţiei, astfel că statul, dorind
să absoarbă masa monetară în exces şi să-şi
să procure fonduri
pentru investiţiile planificate, atrage aceşti bani prin obligarea
salariaţilor să participe cu „părţi sociale la constituirea fondului
de dezvoltare
tare economică” sau prin alte taxe aberante: „taxa de
celibat”, „impozitul pe familiile fără copii” ş.a.
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Datorită exportului masiv de produse alimentare,
pentru folosirea acestor resurse la plata forţată a datoriei
externe (în 1980 datoria externă era de 10,2 miliarde dolari),
alimentele de primă necesitate sunt tot mai greu de găsit în
magazine. Nivelul de trai era în scădere continuă, alimentele
sunt raţionalizate, energia electrică şi căldura se furniza după
program, combustibilul era distribuit
tribuit în cantităţi limitate,
asistenţa medicală era insuficientă ş.a. Din 1981 sunt introduse
cartele cu raţii la pâine, ulei, zahăr (la carne nu ss-au introdus
cartele pentru că în aceste condiţii trebuia asigurată populaţiei o
anumită cantitate lunar). Mai mult, pentru a se justifica raţiile
stabilite la produsele alimentare este adoptat un program de
„alimentaţie ştiinţifică” a populaţiei .
Preţurile erau stabilite artificial, după principii
ideologice, fapt ce a determinat dereglări grave în domeniul
economic.
conomic. Aceste probleme erau rezolvate prin ajustări însă,
pentru păstrarea controlului, reaşezarea preţurilor se făcea la
nivel naţional. Chiar şi în aceste condiţii preţurile înfluenţau
salariul real şi puterea de cumpărare a populaţiei. Deoarece cei
doii parametri erau în continuă scădere pentru a se „demonstra”
creşteri se apela, propagandistic, la tot felul de artificii sau
omisiuni (nu erau luate în calcul noile impozite sau nu se avea
în vedere majorările de preţuri la unele produse).
Eşecul economic determinat, printre altele, de blocajul
financiar şi de pierderile enorme înregistrate în fiecare an, a
însemnat începutul unei lungi perioade de lipsuri şi de sărăcie
pentru majoritatea românilor, astfel că momentul decembrie
1989 a venit ca o binecuvântare
necuvântare pentru un popor aflat pe ultima
treaptă a deznădejdii.
Între 1948 - 1952 au fost emise 14 monede din care 9 din
aluminiu şi 5 din cupru-nichel-zinc,
zinc, între 1952
1952-1963 au fost
emise 27de monede dintre care 10 din cupru-nichel,12
nichel,12 cuprucupru
aluminiu şi 5 din oţel placat cu nichel, iar între 1966
1966-1982 au
fost emise 9 monede dintre care 5 din oțel
țel placat cu nichel şi 4
din aluminiu71.
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Harta gravitațională
țională a Pământului!
Sateliții
ții LAGEOS, GRACE și GOCE ai NASA au
generat o hartă geoidă a Pământului bazată pe
magnitudinea și forma globului pământesc și ne arată o
imagine interesantă.
n imagine, putem vedea mai multe zone deformate și diferite
nuanțe
țe de culoare, care reprezintă magnitudinea gravitației
în acele zone specifice.
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Din ceea ce vedem, distribuția
ția materiei pe Pământ nu este
perfect uniformă și, prin urmare, nici gravitația nu este.
Conform acestei distribuții,
ții, zona cu cea mai mică gravitație
este în apropierea Oceanului Indian, în timp ce în partea
centrală a Europei și nordul Oceanului Atlantic există cel mai
mare indice gravitațional.
#curiozitatistiinta#stiinta#science#sciencenews#sciencefacts
#sciencefacts#cercetare#resear
ch#descoperire#discovery#studiu#study#universe#cosmos#spatiu
#spatiu#space#galax
y#solarsystem#earth#planetearth#planetapamant#Terra#gravitatie
#gravitatie#gravity#ge
oid#didyouknow
Credit: GFZ.

Relieful premisă favorabilă Municipiului
Bârlad
Prof. Vasile CÂRCOTĂ
ÂRCOTĂ - Bârlad
Situat pe cursul mijlociu al râului și văii Bârladului,
orașul care și-aa luat numele de la ele (hidronim), are o
vechime multiseculară. I se atribuie de către cei mai mul
mulți
cercetători, debutul urban, consemnat documentar, în
secolul al XII-lea (1174).
entru urban, se explică prin
pariția și evoluția oricărui centru
concurența
ța mai multor factori, unde mediul geografic
are un rol prioritar. Lui i se adaugă alții
ții cu rol însemnat
- densitatea populării din zonă, existența
ța unor căi de transport și
comunicații, interesul social, politic și economic
onomic etc. Niciun
centru urban nu se constituie și evoluează pentru sine, ci pentru
un spațiu
țiu unde își exercită influența, spațiu cunoscut cu
termenul de hinterland dar și cu termenul românesc de zonă de
influență.
niat importan
importanța prin
Mediului geografic i s-a subliniat
sintagma de condiție
ție “sine qua non” (fără de care nu se poate).
Deși
și formularea aparține gândirii filosofice din secolui al XIX
XIXlea, a acționat
ționat din totdeauna, adică din antichitatea îndepărtată !
Nu este hazardantă afirmația că va continua
ntinua să ac
acționeze și în
viitorul previzibil! Mediul geografic este o sinteză a factorilor
care îl alcătuiesc – relief, climă, ape, vegetație,
ție, lumea animală,
solurile și omenirea. Fiecare din componentele enun
enunțate
alcătuiește, prin amploare, o geosferă – litosferă, atmosferă,
hidrosferă, biosferă, pedosferă și antroposferă. Relieful,
dezvoltat pe litosferă, este rezultanta interacțiunii
țiunii dintre scoarța
terestră și celelalte geosfere. La formarea lui, își aduc
contribuția și factori care acționează din interiorul
iorul Pământului
(dinamica plăcilor tectonice, impusă de curen
curenții magmatici).
Odată constituit, relieful devine suportul celorlalte geosfere.

A
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țială a orașului a fost conul de dejecție al Văii
Vatra inițială
Seci, de pe terasa inferioară a râului, cu altitudine relativă față
de albia sa minoră de 5-6m., spațiu
țiu pe care îl reperăm cu două
biserici –Domneasca
Domneasca (Adormirea Maicii Domnului) și
Vovidenia. Cum a fost posibil ca un pârâu mic să
să-și dezvolte
un așa
șa important agestru, îl exemplificăm cu un fapt bbine
studiat. La 20 iunie 1932, o ploaie torențială
toren
din bazinul acestui
pârâu, a adus o asemenea cantitate de apă și sol erodat, pe care
râul Bârlad, care curgea pe sub Podul Pescăriei, nu a putut-o
putut
prelua. Ca urmare s-aa produs o inundare a 75 de străzi, ss-au
dărâmat 426 de construcții
ții de case și ss-au avariat alte 827.
Atunci, factorii decizionali de la nivel național
na
și local, au
hotărât includerea în spațiul
țiul intravilan a terasei medii cu
altitudini relative de 25-30m. și strămutarea celor afectați de
calamitate
itate în acest loc. Cartierul format a avut numele inițial
ini
Carol al II-lea - astăzi Cartierul Deal. S
S-a hotărât și scoaterea
râului Bârlad din aria urbană. Această cerință
cerin s-a infăptuit în
anul 1934. Pe acea albie, construită atunci, curge și în prezent
râul.
În anii 1968 și 1969, în întreaga țară ss-au înregistrat
mari revărsări și inundații, provocate mai ales de o grăbită
topire a abundentelor zăpezi. În orașul
ora
Bârlad s-au produs
revărsări ale râului care au afectat, mai ales pe locuitorii ddin
cartierele Munteni, Podeni și Gara CFR, în decursul lunii
martie. Atunci, s-aa introdus în aria urbană și cea de a treia
terasă a râului (55-60m
60m altitudine relativă) impunând apari
apariția a
două noi cartiere: Crâng și Deal II. Ca și în cazul cartierului
Deal, marea majoritate a construcțiilor
țiilor de locuințe au fost de tip
parter. După anul 1990, s-au
au realizat extinderi ale spa
spațiilor
construite, încât suprafața
ța intravilanului a crescut de la circa
1000 de hectare în 1990, la 2042 ha. astăzi. Se preconizează să
se mai extindă intravilanul cu un nou cartier în vestul
Cimitirului Eternitatea - cartierul Alexandru cel Bun.
Este locul să amintim că orașului
ora
Bârlad în firescul
proces de dezvoltare, i s-au
au alăturat în secolul al XVII
XVII-lea
localitățile
țile rurale Munteni și Podeni, cu numele de mahalale,
azi cartiere. Ele s-au
au dezvoltat pe grindurile de luncă, ferite de
revărsările
vărsările râului. Mai apoi, au ocupat și o parte a albiei majore.
Inundațiile pomenite s-au resimțit
țit pregnant în aceste cartiere.
Aprecierea din titlul articolului, se referă și la posibilitatea ca
aceste locuri afectate de inundații,
ții, evident defavorizate, să fie
compensate de existența
ța teraselor râului de pe partea sa dreaptă.
Favorabilitatea reliefului pentru ora
oraș se pune în evidență
și prin lucrările de urbanism. Urbanismul se referă la
amenajarea spațiului
țiului intravilan cu străzi, clădiri de interes
i
public, spații
ții recreative, canalizări etc. Strada cea mai veche și
mai importantă astăzi, este Bulevardul Republicii, prelungit în
sud de Șoseaua Tecuciului. Această cale rutieră este cunoscută
pe plan național
țional ca DN24 iar pe plan europen ca E581.După
E581.D
1990, s-a sistematizat și s-au
au realizat patru benzi de
circulație.Din
ție.Din sudul orașului și până la ieșirea nordică, are o
lungime de aproape 8 Km. Cu o vechime asemănătoare este
“Drumul Țarigradului” - Str. Ștefan cel Mare - cu patru benzi
și scuar despărțitor
țitor al sensurilor de circulație. Ambele, sunt pe
terasa inferioară a râului.Pe această terasă cu lățimi
lă
de la 150 la
600 m. se află cele mai importante clădiri publice :Palatul
administrativ al județului Tutova--azi Palatul central al
Muzeului “Vasile Pârvan”, Palatul Comunal, sediul actual al
Primăriei, clădirile a trei licee din cele cinci din oraș,
ora a cinci
din cele 11 școli generale, a 14 lăcașe de cult (ortodox, romanoromano
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catolic, mozaic, evanghelic, advent, martorii lui Iehova) din
cele 25 din oraș, a tuturor sediilor secțiilor
țiilor Spitalului “Elena
Beldiman” care însumează peste 800 de paturi, a centrului Spa,
a sediilor numeroaselor unități
ți bancare, unități de cultură și artă
etc. Tot pe această terasă sunt cele mai importante spa
spații
rezidențiale, ceea ce face ca aici să fie cea mai mare densitate
demografică (peste 100 loc./ha.) În cartierele Munteni și
Podeni, densitatea demografică variază intre 20 și 30 loc./ha.
Mai ridicată este în cartirele Crâng și Deal II cu valori între 40
4050 loc./ha.
Dintre dotările urbanistice unde și relieful evocat și-a
și
dovedit favorabilitatea, este cea a canalizărilor pentru apa
pluvială si cea uzată din gospodării.Pentru cartierele din albia
majoră, lucrările de canalizare se realizează abia acum ((2018,
2019, 2020, 2021) cu cheltuieli mari impuse de pomparea și
repomparea acestor categorii de ape, din lipsa pantelor de
scugere adecvate.Pe terasa medie, clădirea Liceului
M.Eminescu (numele inițial
țial Complexul Școlar), dată în
folosință în anul 1958, a beneficiat, prima din oraș,
ora împreună
cu cele două blocuri de locuințe
țe pentru personal, de avantajul
canalizării. In oraș,
ș, lucrările cu asemenea destinație au început
în anul 1960. Apa curentă la robinete se distribuie non
non-stop din
martie 2000! Distribuția se realizează atât prin pompare cât și
cădere gravitațională.În
țională.În valori absolute relieful din oraș, variază
intre 69m. la Prodana și 172m la Stația meteorologică din
Dealul Crâng. Pe ansamblul ariei urbane media este de 131 m.
altitudine absolută.
Cu toate aspectele de favorabilitate pe care le
le-am
prezentat, sper în măsură satisfăcătoare înțelegerii,
țelegerii, pentru
dezvoltarea neîntreruptă a orașului de-aa lungul secolelor, au
avut contribuții
ții importante și alți constituenți ai mediului
geografic. Să ne gândim,
ndim, fără a analiza, la rolul apei potabile, a
combustibililor oferiți
ți de regnul vegetal, a productivității
terenurilor agricole, a înlesnirilor de exercitare a influen
influențelor în
hinterland etc. Poate cu o altă ocazie să le analizam
specificitatea.

Roşia Montana – un paradis al aurului şi
al cristalelor de stâncă
Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi
În periplul expediţionar efectuat în vara anului 2021,
în Munţii Apuseni, după ce am vizitat Gheţarul de la
Scărişoara, în drum spre Ţara Haţegului, mi
mi-a sărit în ochi
indicatorul spre Roşia Montana.

D

cazare la Roşia Montanaa (fiind puţine pensiuni) ne
ne-am întors
spre Abrud.

Munţii din jurul localităţii Roşia Montana
A doua zi, intrând în vorbă cu unii localnici mai vorbăreţi,
am aflat multe poveşti şi legende, pe care le vom reda parţial şi
în cadrul acestui articol. Apoi am mers şi am vizitat fosta
exploatarea de la suprafaţă, galeriile vechi ale localnicilor
(înainte de naţionalizare). Practic, din discuţiile cu localnicii şi
cu ghidul de la galerii, am aflat că, de jur împrejur, au existat
munţi care astăzi sunt dispăruţi, datorită exploatării aurului prin
dinamitare (mai ales în perioada comunistă).

Moara de apă de concasat zăcământul de aur
Se ştie că majoritatea zăcămintelor de aur se cantonează
la partea superioară a munţilor, aceasta datorită frământărilor
geologice, a cutărilor orogenetice ale acestora. Metamorfozarea
şi alchimizarea minereului
ui din care ia naştere aurul în decursul
milioanelor de ani, transformările pe care le-a
le suportat în
decursul timpului, a avut loc doar într-un mediu specific.

e multe ori am trecut pe aici, însă niciodată nu aveam
av
suficient timp să mă abat de la drum. De această dată
am luat hotărârea de a merge şi a vizita acele locuri.

Ajungând după ora 15.00 am avut ghinionul de a nu
prinde ultima tură de intrare în galeriile miniere romane şi
dacice. Prin urmare, după
pă un tur prin localitate am luat o altă
hotărâre de a ne caza în zonă, mai ales după intervievarea unor
localnici şi aflarea unor povesti despre aur care mi
mi-au incitat
mintea spre a verifica cât de cât tot ceea ce se spune. Negăsind
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Aurul, la Roşia Montana, se găseşte sub forma unor
filoane (unele chiar de zeci de kg, după spusele localnicilor)
sau în cea mai mare parte sub formă de pulbere în masa de roci
locale, ceea ce face ca dintr-un camion de roci să fie extrase
doar câteva grame de aur, în urma proceselor de concasare,
decantare etc.

Maşină de concasat zăcământul de aur
Am aflat de la un cetăţean că bunicul său, dar şi alţi
localnici, aveau în vechime propriile galerii, angajau oameni de
prin alte localităţi, aducând din minele lor roci aurifere la
suprafaţă.
Cu toate acestea, de a lungul mileniilor, din timpul dacilor,
apoi a romanilor, austriecilor etc au fost extrase tone de aur,
ceea ce a dus la modificări majore de peisaj.

Tehnologia de extracţie până la comunişti era rudimentară.
Se săpa în munte cu târnăcopul şi dalta căutându-se filoanele
masive sau rocile bogate în conţinut de aur, care erau scoase la
suprafaţă în coşuri de papură, în spate sau pe catâri, roci care
erau apoi piste într-o piuă confecţionată dintr-o rocă vulcanică
dură.

Pulberea obţinută era apoi cernută, printr-o sită sau ciur, la râul
din apropiere, iar cu ajutorul unui ciurar, aurul se separa lateral.

Le zdrobeau în piuă, iar soţiile şi copii lor efectuau muncile
mai uşoare de cernere la râu. Într-o lună sau două reuşea
bunicul său să adune circa 2-3 kg de aur. Mergea apoi la Abrud
spre a-i vinde la comercianţii specializaţi în prelucrarea aurului.

La pauză…
Fiind o fire nonconformistă şi cam risipitoare, bunicul său,
după vinderea aurului, petrecea prin cazinouri, crâşme etc iar la
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întoarcerea cu taxiul (căleaşca) era însoţit de ţiganii lăutari
plătiţii să-i cânte până acasă melodiile preferate. Cu bruma de
profit cu care m-ai rămânea, plătea slujbaşii şi-şi procura hrana
necesară până la nouă recoltă. Soţia sa cu greu suporta
distracţiile sale, însă condiţia femeii de la acea vreme, o
determina să accepte situaţia, mai ales că aveau o mulţime de
copii şi destinul îi era ţintuit în sânul acelei familii.

Intrarea în galeriile romane
Cu ghidul local am coborât la peste 50 m adâncime, pe
trepte, apoi ne-a deplasat pe un plan cvasiorizontal peste 200 de
metri. Pentru publicul larg sunt vizitabile doar 1/3 din galeriile
existente, fiind considerate cele mai lungi galerii de exploatare
antice din lume, păstrate până astăzi.

În interiorul galeriilor vechi ale localnicilor
Cei care aveau norocul să găsească filoane bogate şi erau
credincioşi, ridicau biserici, construiau şcoli, făceau acte de
caritate notabile, acestea cu rolul de a purifica păcatul aurului,
de a evita blestemul acestui metal foarte căutat. Despre acest
blestem al aurului sunt o mulţime de poveşti, unele chiar
dramatice. Aurul de la Roşia Montana a făcut posibilă apariţia
primului cazinou din România.

Într-o mină numită Ohaba – Sf. Simion din Muntele
Cârlinc s-a descoperit la 1854 o tăbliţă pe care avea în conţinut
un contract, fiind cel mai vechi document ce atestă existenţa
mineritului şi a localităţii Rosia Montana sub denumirea de
Alburns Maior, act ce datează din anul 131 d. H.

În galeriile romane
În cele două zile petrecute la Roşia Montana, am fost
surprins de câtă istorie narativă există în localitate.
Muzeul de la Roşia Montana este alcătuit din trei sectoare:
expoziţia de fotografii din incinta fostelor birouri ale
personalului TESA, apoi muzeul de la suprafaţă cu epitafele
din piatră romane (în stânga) şi tehnologia de lucru expusă prin
maşinile de concasat, zdrobit şi selectat aurul (în dreapta).
Unele sunt confecţionate din lemn (moara de apă cu
zdrobitoare pentru zăcăminte) sau din fier (maşinăriile din
timpul austriecilor şi a comuniştilor). Cel de-al treilea sector al
muzeului cuprinde minele de adâncime din timpul dacilor şi a
romanilor.
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În timpul comuniştilor s-au retezat doi munţi, unde s-a
dezvoltat o carieră de exploatare la zi, prin explozie. Pentru o
mai bună organizare, comuniştii au săpat un tunel între
exploatarea la zi şi staţia de încărcare în vagoanele de tren.
Zăcământul era aruncat din carieră, printr-un puţ, până în
galeria unde era preluat de bandă spre încărcare. Trenurile
plecau cu zăcământul la Baia Mare, unde era extras din rocă
prin procedee industriale cu cianură.
Tot de la localnicii vorbăreţi am aflat că sunt grupuri
infracţionare care, noaptea, fiind bine echipate, intră în galeriile
vechi, amplasează explozibil în zona vizată, scotocind munţii
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după filoanele bogate de aur. Unii
ii au noroc alţi nu, chiar
pierzându-şi viaţa cu acea ocazie.

Exploatarea prin explozii, atât din cariere cât şi din subteran au
distrus o mulţime de geode de cristale de stâncă. Muntele este
plin de astfel de formaţiuni silicioase geologice, unele de
dimensiuni mari (peste 10 cm) altele mici chiar sub un cm. Am
rămass surprins să văd în peretele muntelui, formaţiuni cristaline
superbe, atât la suprafaţă cât şi în galeriile vechi. A doua
bogăţie după aur ar fi minunatele cristale de stâncă.

De remarcat totuşi că în anul 2021, în urma a multe
demersuri ştiinţifice şi arheologice, Roşia Montana a intrat în
patrimoniul UNESCO, mai ales datorită galeriilor romane
unicate în lume.
Dacă până acum unii investitorii străini (care doreau
exploatarea nemiloasă a resurselor subsolice din acest
perimetru) mai sperau la a câştiga procesul cu statul român,
prin această decizie Roşia Montana a intrat sub altă jurisdicţie.
Acest fapt a permis ca măcar de acum încolo, valorile intrinseci
ale tezaurului local (din cât a rămas) să nu mai fie jefuit şi
distrus de avizii căutători de metale preţioase.
Prin acest demers, Roşia Montana a devenit o arie de
protecţie nu doar pentru România
nia ci şi pentru Omenire.

Fauna de nevertebrate din Meo
Meoțianul din
cariera de la Dolhești – Dealul Rusului

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi
Șef lucr. Dr. Bogdan Gabriel RĂŢOI
Facultatea de Geologie, Univ. Al. I. Cuza - Iași
Aflorimentul de la Dolhești
ști este situat în comuna
Dolhești, care este aşezată în partea sud-estică
sud
a judeţului
Iași. Prin pozitia sa geografică, regiunea studiată apar
aparține
Podișului
șului Moldovenesc, subunitatea Podisului Central
Moldovenesc (fig.1,2).

R

elieful

Fiind pe acele locuri ciuntite de exploatările şi goana
nemiloasă după aur, mi se rupea sufletul când vedem, în
grohotişul de la poalele muntelui, resturi minuscule de cristale
din geodele masive sclipitoare de altădată. Dacă ar fi să credem
ceea ce spun radiestieziştii sau alte persoane competente ce
studiază acest domeniu
niu ocult, referitor la informaţiile ce se pot
acumula în aceste cristale, am putea să le numim veritabile
capsule ale timpului.
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depresionar

este

alcătuit

din

podișuri
podi

sculpturale, sub formă de dealuri cu văi înguste,
însoțite
țite de versanți afectați de procese active, în

special alunecări. Aspectul actual al reliefului este rezultatul
unor îndelungate procese interne combinate
combin cu cele externe.

Lohanul nr. 56
56, decembrie,
decembrie, 2021

Geografie
Ervilia minuta, Pirenella caspia, P. disjunctoides, Caspia
latior. Dintre ostracode frecventă este specia Maeotocythere
sulakensis şi Mutilus parabulgaricus (ambele sugerând o
salinitate ridicată) (Olteanu, 2006). Este posibila influenţă a
”Stratelor cu Dosinia” din arealul Euxinic, ajunsă mai târziu şi
pentru scurt timp în acest areal sugerând o diferenţiere clară în
salinitatea celor două areale. Urmează un nivel ”îndulcit” (cu
Leptanodonta) (posibilă regresiune) şi un al doilea nivel cu
Congerii (C. novorossica, C. navicula, C. panticapaea şi
numeroase variante morfologice ale genului Hydrobia).
Fig.1 Poziționarea punctului de studiu analizat
Fauna este reprezentată de nevertebrate (bivalve,

Tabel

1

Fauna

de

moluște

meoțiene

fluvială. Acestea sunt prinse într-un conglemerat cu o matrice
nisipo-siltică. Detașarea lor a fost destul de dificilă. Unionidele
se prezintă cu ambele valve.

Nr. Crt.

moluște a fost identificată în cadrul depozitelor de albie

Congeria panticapaea
Andr.

Fauna de bivalve identificată reprezintă un mediu
Teisseyreomyasp.(Boagiu,1964)

și

Taxoni

Macarovici
(1960)
Exemplare găsite
în
lucrarea de față

Sevastos (1922)

Fauna de moluște este prezentată în tabelul 1. Fauna de

Genurile

Platforma

Moldovenească

gastropode), vertebrate și lemn fosil.

dulcicol.

din

1

x
Theodoxus ștefănescui
Font.

Potamoschapasp. sunt pentru prima data citate în Platforma
Moldovenească. Fauna de bivalve identificată indică vârsta

2

Meoțian inferior pentru depozitele analizate din zona Dolhești.

3

x
Unio wetzleri Dunk
x

x

Unio moldavicus Ștef.
4

x
Anodonta sp.

5

x
Campylaea (Dinarica)
tutovana

6

x
Helix mrazeci Sevas.

7

x
Cepaea krejci Wenz.

8
9

x
Planorbis sp.
Potamoschapa sp.

10

x
Teisseyreomya
pseudoatava
Teysseyre, 1902

Fig.2 Cariera de nisip de la Dolhești – Dealul Rusului
În zona Subcarpatică a Bazinului Dacic, succesiunea

x

11

x

faunelor de moluşte apare astfel: - peste nivelele lacustre ale
Sarmaţianului terminal, stau aşa numitele Congerii mici,
urmate de un nivel cu Congerii carenate. Peste ele stă nivelul
cu Dosinia şi rare exemplare de Modiola incrassata minor,

Se apreciază că în Meoţian, climatul era mai ales cald,
climat care s-a răcit brusc în partea lui superioară. Ciclul
eustatic VI se suprapune peste etajul Meoţian (începe cu o
transgresiune şi se încheie cu o regresiune).
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Faunistic, Meoţianul este o lume dominată de
Congerii ca şi Pliocenul din arealul Pannonic. De altfel, sunt
citate numeroase specii comune între cele două bioprovincii
Congeria neumayri, C. socenii (cu trei subspecii), C. sarmatica,
C. martonfii, C. moldavica, C. moesica, C.. ex gr sandbergeri
(Marinescu, 1978). Ultimul nivel cu Congerii din Meoţianul
terminal

aparţine

grupului

„novorossica
novorossica-panticapaea-

navicula”. (C. novorossica apare încă din Meoţianul inferior,
Marinescu, 1978). Fiind organisme coloniale, ccochiliile
îmbracă cele mai diverse forme şi de aici asocierea lor la
speciile convenabile (ca şi în cazul ostreidaelor) motiv pentru
care zonarea pe baza evoluţiei Congeriilor ss-a dovedit un
insucces.
Ca vertebrate fosile s-au
au identificat: fragment de
plastron de Testudinidae indet. Fragmente indeterminabile de
vertebrate. Fragmentele indeterminabile s-au
au identificat în
depozitele de pavaj de albie. Acestea sunt puternic rulate și
fragmentate și ar putea reprezenta fragment
fragmente din oase
postcraniene de mamifere de talie mică (posibil artiodactile).
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Pl. I
Fig. 1 și 2. Teisseyreomya sp
Fig. 3, 4, Potamoschapa sp
Pl. II
Fig. 1-5 Unio wetzleri
Fig. 6, 7 Teisseyreomya pseudoatava
Pl. III
Fig. 1-2 Fragmente de oase indeterminabile
Fig. 3-4 Testudinidae indet.
Fig. 5 Planorbis sp.
Fig. 6 Unio sp

Peștera
ștera Ghețarul de la Focul Viu
Conf. univ. dr. George V.. GRIGORE - Bucureşti

Scântei de foc aruncă ghețarul
țarul la întâlnirea sa cu
Soarele, deși
și este rece și distant. Așa este luminată cavitatea
carstică a Peșterii
șterii Ghețarul de la Focul viu, care eeste una
dintre peșterile aflate în Munții
ții Bihorului,
Bihorului dispusă pe Valea
Galbenă, în apropiere de Vârful Piatra Galbenii și Vârful
Cuculeul de Fier, la o altitudine de 1.165 metri.

A

ccesul în interior se face
ce pe o scară de lemn. Pe
Peștera
este compusă din două săli. Sala Mare,
Mare cu o înălțime
de 46 metri și o lungime de 68 metri, adăpostește în
mijloc un impresionant ghețar
țar (25.000 m³).
m Ghețarul subteran
este al treilea ca mărime, după cel de la Peștera Scărișoara și
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Borțig. Bolta Sălii Mari este parțial
țial deschisă printr
printr-o fereastră
largă, prin care, de-aa lungul timpului, au căzut trunchiuri de
copaci, care au fost prinse în timp în masa ghețarului.În
țarului.În partea
opusă intrării în Sala Mare se află mai multe grupuri de
stalagmite, pe care se răsfrâng razele soarelui, provocând
reflexii scânteietoare, reflexii care au dat numele pe
peșterii: Focul
Viu.. Fereastra deschisă în tavan favorizează acumu
acumularea de aer
rece, iar lipsa unei ventilații
ții menține aerul rece în interiorul
cavității,
ții, permițând astfel existența ghețarului pe parcursul
întregului an. În spatele stalagmitelor se află o galerie care duce
spre Sala Mică, care, la rândul ei, conține mai multe formațiuni
forma
de stalagmite.
Surse: wikipedia.org; welcometoromania.ro; turismland.ro; calebatuta.ro;
gazetanord-vest.ro;
vest.ro; adevarul.ro; bihorinimagini.ro; primariacampeni.ro;
infoghidromania.com; turistderomania.ro; jurnalul.ro
Bibliografie

•

Peștera
ștera Focul Viu ca mărime, ocupă locul trei în
rândul ghețarelor
țarelor subterane din țară (25.000 mc). Pentru
vizitarea peșteri
șteri trebuie să luăm cu noi haine groase. Este o
peșteră micuță, alcătuită din două săli. Se recomandă vizitarea
peșterii
șterii în jurul prânzului, când razele solare pătrund prin horn
în peșteră.Peștera
ștera este vizitabilă numai până la balustrada de
lemn.

Accesul spre peșteră
șteră este posibil cu autoturismul, pe
drumul forestier Bălăleasa-Valea Seacă,, până la cantonul silvic
din Valea Cetăților,, de unde deplasarea se face pe jos, încă
aproximativ 1,5 km.
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T. Orghidan, Ștefan Negrea, Peșteri
șteri din România. Ghid Turistic, Editura
Sport-Turism, București, 1984

Peștera Gălășeni (sau Peșteroaia)
Pe
–
explorată de oamenii de acum 3.800 de
ani?
În Munții Pădurea Craiului din Apuseni se află și
Peștera Gălășeni (sau Peșteroaia),
șteroaia), care este un punct de
interes touristic și speologic.

I

ntrarea în sistemul carstic al cavernamentului se face prin
orificiul aflat în satul omonim, din comuna Măgești (jud.
Bihor). Începutul peșterii
șterii reprezintă de fapt și locul de
intrare a pârâului Deblei în subteran, sub forma unei cascade.
În continuare se desfășoară
șoară o galerie străbătută de pârâu
subteran (Galeria cu apă) ce primește
ște un afluent de dreapta, iar
după aprox. 100 m formează un sifon, urmând a ieși
ie la lumină
prin izvoarele din Groapa Moțului,
țului, din satul Josani. Din
apropierea intrării pornește
ște și sectorul fosil, cu săli
spațioase, bogat concreționate, alternând cu zone mai înguste
(Galeria Uscată), care în partea finală întâlnește
întâlne al doilea pârâu
subteran. Acestaa format în timp două galerii fosile, ce se
înfundă sau se îngustează treptat și o galerie activă, care se
termină prin sifonare, atât în amonte, cât și în aval. Lungimea
însumată a galeriilor peșterii
șterii este de aproximativ 2,5 km (de
fapt sunt 2.357 m). Pe parcursul galeriilor întâlnim forma
formațiuni
carstice, respective stalactite și stalagmite, discuri, draperii,
stilolite, scurgeri parietale,
ietale, gururi etc. C
Câteva mărturii
arheologice ale Epocii de Bronz (1.800-1.600
(1.800
î.Hr.) au fost
găsite în această peșteră,
șteră, respectivbucăţi de vase ceramice şi
unelte de bronz, obiectele putând fi văzute acum la Muzeul
Ţării Crişurilor din Oradea. Nu știm dacă
acă peștera
pe
a folosit drept
casă, mormânt, sau altar al omului din acea perioadă, dar
prezența
ța acestuia în peșteră acum 3.800 – 3.600 de ani este

Lohanul nr. 56
decembrie,, 2021
56, decembrie

Speologie
astfel confirmată. Liliecii sunt prezenți
ți în acestă peșteră, la fel
ca și unele fosile.

Membriii Clubului de speologie „Ecotop” au amenajat
şi au repus în circuitul turistic peştera Gălăşeni, care poate fi
din nou vizitată de doritori. Caverna se află în custodia
organizaţiei din 2006, dar până anul acesta puţini oameni au
vizitat-o, pentru că nu erau condiţii. „Acum
Acum avem ghid şi am
reuşit să o amenajăm pentru vizitare, dar fără iluminat, pentru
că nu vrem să încurajăm evaporarea apei şi să afectăm fauna
din peşteră”,
”, a explicat Andrei Acs, preşedintele Ecotop.
Excursiile se fac cu programare, în grupuri de câte 55-7
oameni, la punctul de informare turistică din localitate, unde se
află și centrul de închiriat biciclete, creat în cadrulunui alt
proiect desfăşurat de Ecotop.
Cu ai săi 2,5 km., Peștera
ștera Gălășeni (Peșteroaia) din
Munții Pădurea Craiului din Apuseni este o pe
peșteră medie ca
mărime, cu un sector activ (necesită echipament special),
ceoferă exploratorului locuri inedite, încercări deosebite
deose
și
satisfacții nebănuite.

Peștera Ghețarul
țarul de sub Zgurăști (jud.
Alba) adăpostește
ște ce mai mare lac
subteran din România

Peștera
ștera „Ghețarul de sub Zgurăști” este cunoscută
și ca Peștera-aven „Ghețarul
țarul de sub Zgurăști” și adăpostește
cel mai mare lac subteran din România.Pe
România.Peștera se află
în comuna Gârda de Sus, județul
jude
Alba, în Munții
Bihorului pe versantul abrupt ce coboară din Dealul
Mununa spre Valea Ordâncușii,
șii, la altitudinea de 921 m.

S

e ajunge la ea fie urcând din Valea Ordâncu
Ordâncușii pe
versantul drept o potecă abia vizibilă
vizib
ce începe aval
de Peștera Poarta lui Ionele,, fie coborând din Dealul
Mununii, din marcajul cruce roșie
șie care duce din comuna Gârda
de Sus la Cabana Scărișoara.
șoara. Peștera este localizată
la 46°28′0″N 22°58′11″E.

Surse: wikipedia.org; plimbaursul.ro; wikizero.co;
romaniaturism.com; dexonline.ro; padureacraiului.ro; what
whatthis.com; speologie.ro
Peștera
ștera de sub Zgurăști situatăîn Cheile Ordâncușii, se
află la aproximativ 11 km de Arieșeni.
șeni. Intrarea în peșteră se
face printr-un
un aven de câteva zeci de metri înăl
înălțime. Cu puțină
atenție
ție se poate coborâ pânăîn aven fără echipament de
speologie, sprijinindu-vă
vă de treptele săpate în stâncă
stâncăși de
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rădăcini. Peștera are 2 intrări, dintre care una de dimensiuni
spectaculoase. În perioada ploioasă interiorul peșterii este
inundat, formându-se un adevarat lac de câteva zeci de metri
pătrați. Lumina intratăîn peșteră prin cele două portaluri crează
o atmosferă de-a dreptul fascinantă.
Peștera merită vizitată măcar pentru spectacolul de
lumină asemănător cu cel de la Peștera „Ghețarul Focul Viu”.
Prima mențiune a peșterii a fost făcută de R. Jeannel și Emil
Racoviță (1929), care dau o descriere, o schiță de hartă și
prezintă diferite fenomene hidrologice, biologice și
meteorologice. Ei denumesc peștera „Ghețarul de la Zgurăști”.
Porțiunea explorată arată astfel: în versantul abrupt al Văii
Ordâncușa, pe o porțiune limitată se formează o platformă care
este perforată de deschiderea unui aven cu diametru de 40 m. În
peretele lui nordic (cel dinspre versant) se deschide o dublă
arcadă: la dreapta (est) un mare portal de 20 m lățime și 30 m
înălțime, iar la stânga (vest) un portal mai mic, de 10 m lățime
și 3—4 m înălțime.

Deasupra acestor deschideri, peretele avenului mai are până la
buză circa 50 m înălțime.În aven se coboară fără dificultate cei
30 m prin colțul de sud-vest și se ajunge pe marele grohotiș
care se prelinge pe sub cele două portaluri. La jumătatea acestei
pante în peretele din dreapta pe lângă care coborâm se deschid
două mici guri de galerii. Cea inferioră se închide la câțiva zeci
de metri, dar cea superioară, mai complicată, se termină în
abruptul muntelui, formând cea de-a II-a intrare a peșterii.După
portal se mai coboară 30 m și se ajunge într-o vastă sală,
impresionantă prin dimensiuni, luminată din belșug de lumina
ce se revarsă prin marele portal. Sala, alungită est-vest, are 120
m lungime, 60 m lățime, 50 m înălțime și fundul plat, constituit
din argilă, pe care se dezvoltă o bogată vegetație de mușchi. De
peretele opus intrării este lipit un grohotiș ce se întinde pe o
mare lungime și care ajunge la o înălțime de circa 25 m fața de
fundul sălii. De jur împrejurul sălii diverse nivele de argilă
indică înalțimea până la care se ridică apa, nivelul maxim fiind
la circa 25 m, când întreaga sală este inundată și transformată
în lac.Din Sala Mare se pornesc patru galerii la diferite nivele.
În extrema stângă găsim „Galeria U”, ca o nișă descendentă de
4 m ce începe la nivelul sălii, cu o deschidere de 50 cm. Ea se
înalță apoi la 2 m diametru, terminându-se cu un puternic
colmataj de argilă.Urmează spre dreapta „Galeria V” care după

51

câțiva zeci de metri debușează în „Sala de sub Poartă”. În
partea opusă sala urcă, ca apoi să cadă într-o săritoare de 2 m,
terminându-se în Sala Sifonului.
Următoarea galerie,„Galeria H”, e ceva mai sus și
paralela cu „V”, dar strâmtă și joasă. Aici a fost montată o
poartă metalică, „Poarta Egoiștilor”. Galeria se termină în
tavanul „Sălii de sub Poartă”, de care o leagă două
puțuri.Ultima, „Galeria Y”, începe câțiva metri mai la dreapta,
este neinteresantă și se termină după 40 m.Atât era cunoscut de
la E.Racoviță și R.Jeannel. În 1976 la gura avenului și-a făcut
apariția Liviu Vălenașde la „Clubul Z” Oradea, cel mai
„productiv” speolog al perioadei de glorie a speologiei române
(1975-1990), descoperitor al câtorva sute de peșteri cu peste
100 km de galerii. Și nu a venit singur, ci însoțit de un alt
„greu” Gabi Halași, bun explorator, cartograf, dar mai ales
scufundător (urma să plece dintre noi câțiva ani mai târziu la
Izbucul Izbândiș, din cauza unei defecțiuni la aparatul de
scufundare). Ei explorează și recartează partea cunoscută a
peșterii și profitând de nivelul scăzut al sifonului de la capătul
Galeriei „V”, îl depășesc și descoperă o galerie de 35 de metri,
dar declară peștera terminată.Această concluzie a fost infirmată
în același an de următoarea echipă sosită în zona: Viorel
Ludușan și Eugen Cindrea, de la Clubul „Polaris Blaj”. După
ce au „măturat” întreaga vale oarbăde la Iapa la Mununa, în
căutarea rețelei subterane pe care o bănuiau, ajung și la
Zgurăști, ultima posibilitate de intrare în rețeaua subterană. Nu
își puneau mari speranțe, căci trecuse pe acolo Liviu Vălenaș,
care nu lăsa în urmă ceva de descoperit.Și totuși, Cindrea,
însoțit de o echipă de speologi cehi își încearcă norocul la
sifonul final și reușesc să-l treacă. Nu se opresc însă ca cei
dinaintea lor și forțează un horn. Printr-o cățărare dificilă, după
8 m se pătrunde într-o galerie care promite continuare. În „Sala
de Mese”, galeria se bifurcă. Echipa se divide și sunt explorate
„Galeria JP” care se închide după 400 m și „Galeria Cehilor”
care se termină pe malul unui mare lac, „Minunea Mununii”, al
cărui mal opus nu se putea vedea. Aici se termină tura de
explorare. În următoarele intrări, Viorel Ludușan și Eugen
Cindrea, susținuți de Clubul de Speologie „Polaris Blaj”,
continuă explorarea amănunțită a peșterii și cartarea ei.Primul
lucru pe care îl fac e să coboare nivelul sifonului. Reușesc să
spargă barajul de calcar ce limitează sifonul în aval. Dar asta
modifică puțin cursul pârâului și în loc să se piardă în fisurile
din nordul micii săli, ca până acuma, el își face un nou curs, și
după ce taie sala în două, se pierde sub peretele opus. Această
schimbare putea produce o catastrofă. La întoarcerea din
explorare, Galeria „V” era complet inundată și așa a rămas de
atunci. Speologii și-au amintit de Galeria „H” care se termină
deasupra sălii în care erau prizonieri. O cățărare curajoasă pe
un traseu ocolit îi scoate la lumină.Să revenim la explorare. Se
trece sifonul, sau ce a mai rămas din el și se cațără în „Galeria
Cehilor”.
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acces printr-o
o săritoare de 8 m în „Sala Catrastrofei”. Sala de
30 m diametru are podeaua în pantă accentuată. În partea de jos
sala continuă cu un puțț adânc de 30 m, în trepte care se termină
în „Lacul Styx”, explorat superficial. În partea superioară
trecerea e blocată
ată de o pădure de coloane. Aici ss-au oprit
explorările „Clubului Polaris” desfășurate
șurate între anii 1987
1987-1989.
Toate descoperirle au fost cartate.După anul 1990 ia ființă
fiin în
Gârda de Sus „Clubul Sfinx” care recartează (???) pe
peștera,
instalează o poartă (???) și sparg coloanele din capătul „Sălii
Catastrofei”, fără a face descoperiri notabile.

Zona e foarte frumos împodobită cu coralite,
clusterite, precum și clasicele stalactite, stalagmite, scurgeri
parietale, cristale și draperii.Ludușan trece cu o barcă de
cauciuc lacul, dar continuarea posibilă e la 15 m înălțime,
înăl
pe o
verticală plină de nămol.
mol. Direct din barcă, fără asigurare,
reușește
șește să învingă verticala ce de atunci a rămas echipată
permanent cu coardă. De aici, cu lumini de pe ambele maluri,
lacul se vede în toată măreția
ția lui. E lung de 80 m și limpede. Pe
fundul lui, la 12 m adâncime see văd stalacmite inundate, iar din
tavan plonjează stalctite imense ce sparg oglinda de apă. E cel
mai mare lac subteran din țară. Din acest balcon Ludușan
descoperă o galerie cu direcția
ția generală nord, asigurând astfel
continuarea peșterii.Expediția următoare
oare se reia din acest punct.
Se descoperă „Sala Lacului cu Nuferi”, cu podeaua acoperită
de gururi pline cu cristale. La baza peretelui sălii, un puț
pu negru
și adânc este sondat cu o piatră. Se aude zgomot de apă (Lacul
Necunoscut) așa că atenția se îndreaptă
ptă spre tavan. În partea
nordică s-ar vedea ceva, dar tentativele de cățărare
țărare sunt ratate.
Cindrea intuiește
ște un traseu pe peretele sudic, face o traversare
delicată și ajunge în balconul râvnit. Pasajul va purta numele
învingătorului și va rămâne echipat. Se coboară o pantă
accentuată până la „Perle” și acțiunea se oprește pe buza unei
prăpăstii adânci cu pereții
ții plini de stalacmite și nămol. În
fundul prăpastiei denumită ulterior „Băile de Nămol”, se
zărește
ște un lac.Explorarea se reia și Viorel Ludușan coboară
cob
la
lac, se cațără
țără pe peretele opus, de unde întrezărește continuarea,
dar nu acolo, ci pe peretele din spatele lui. Încearcă să revină,
dar aproape de tavan, planșeul
șeul de nămol alunecă ca o avalașă
cu cățărător
țărător cu tot. Se prăbușeste în gol. Jos îl așteaptă
aște
un lac
rece cu pereții
ții verticali și înnămoliți. Între el și Cindrea există
legată o cordelină cu care, acesta din urmă, cu mișcări
mi
rapide
blochează căderea.Totul se termină cu bine, dar expediția
expedi
următoare e temeinic pregătită cu materiale de calitate și
legătură telefonică între echipa de vârf și tabăra de bază din
abriul „Peștera
ștera Corobana lui Gârtău”. Lacul de la „Băile de
Nămol” este trecut printr-o traversare directă și se descoperă
sala „Lacul cu Arcadă”, depășit și el printr-oo traversare pe
peretele
ele din dreapta.După trecerea unui prag se ajunge pe malul
„Lacului Lung” care va fi trecut cu barca. În capătul opus
echipa se cațără
țără pe un perete de 25 m. Urmează un coridor în
pantă plin cu gururi și scurgeri parietale de montmilch, care dă
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Peștera
ștera este unul din marile goluri subterane ale țării,
depășind
șind 5 km lungime, are 4 mari lacuri subterane (printre
care „Cel
Cel mai mare lac subteran din România”),
România
galerii și
formațiuni
țiuni extraordinare. Potențialul locului este însă foarte
mare. Lungimea rețelei
țelei a fost apreciată de Viorel Ludușan la
cel puțin
țin 100 km de galerii, constituindu
constituindu-se într-o reală
provocare pentru speologii români și nu numai. În această
peșteră a fost semnalat de către R. Jeannel și E. G. Racoviță
(1929) un interesant fenomen meteorologic și anume:
formarea ceții
ții în cadrul fasciculului de raze luminoase care
pătrund pe gura peșterii
șterii la ora prânzului. Autorii presupun că
este vorba de un proces dee condensare a apei în jurul ionilor în
formare, adică de un proces analog celui din camerele Wilson.
Un alt element interesant îl constituie prezen
prezența mușchilor de pe
podeaua sălii. Este vorba de „Thamnium alopecurum L.”
L.”și
„Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.)
(Hedw.)”, forme ce cresc sub apă
și care indică ca atare nivelul de creștere maximă a
lacului.Faunistic peștera
ștera este puțin studiată. Sunt prezente
multe elemente trogloxene (moluște,
ște, coleoptere, etc.), dar în
părțile
țile întunecate ale culoarelor abundă „Pholeuon proserpinae
pro
glaciale”. Ca și dificultate, este o peșteră foarte dificilă. Se
recomandă numai echipelor de speologi foarte versa
versați.
Echipament necesar: costume impermeabile, cisme de cauciuc,
multiple surse de lumină, coardă, blocatoare, coborâtoare, bărci
de cauciuc.
Surse: wikipedia.org; viziteazaalbaiulia.ro; ziarulunirea.ro, alba24.ro

Avenul de sub Colții
ții Grindului (Munţii
Piatra Craiului) – Cea mai adâncă pe
peșteră
din România (--769m)
Dacă Peștera
ștera V5 (Padiș; jud. Bihor; Munții
Apuseni), cunoscută și ca Avenul V5, sau Avenul din Fața
Muncelului, se dovedește
ște a fi a doua cea mai adâncă peșteră
din România (-653)și
și pe cale să devină și cea mai lungă (18
km momentan, cu mari posibilități
ți de dezvoltare), Avenul
de sub Colții
ții Grindului (Masivul Piatra Craiului) are
adâncimea (și denivelarea) de -769
769 m, fiind astfel prima cea
mai adâncă peșteră din România.
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pre deosebire de Peștera V5 (M. Apuseni), despre
existența unei rețele carstice din Piatra Craiului se știa
încă din 1930, când au fost făcute primele cercetări
sistematice în zonă. Totuși, cei care au descoperit intrarea în
impresionantul aven au fost IoanDobrescu și I. Bostan în 1985.
Ei au făcut atunci și prima explorare și s-au convins că este
vorba despre un gol de mare adâncime. Câțiva ani mai târziu,
un grup de exploratori a reușit să îndepărteze obstacolele de la
cota -165, iar apoi au atins succesiv cotele -288 și, în fine, -540.
Din nefericire, un accident tragic întâmplat în acel an la cota 288 a stopat acțiunile de decolmatare. În anul următor, 1996,
cercetările s-au reluat, iar treptat ele au dus la certitudinea că în
Masivul Piatra Craiului există o rețea de goluri subterane care
poate produce surprise speologilor.

Avenul de sub Vârful Grind (cunoscut și ca Avenul din
Grind, Avenul de sub Colții Grindului, Avenul din Colții
Grindului, Avenul de sub Hornurile Grindului) este cea mai
adâncă peșteră din România, având adâncimea (și denivelarea)
de -769m. Avenul se află la ~235m sub creasta principală a
masivului Piatra Craiului.

Mai exact, intrarea se află în apropierea Hornului Mic
(sudic), la altitudinea de ~1922m, în bazinul de recepție al văii
Grindu (Hornurile Grindului). Între anii 1930-1985, patru
alpiniști și speologi, din generații diferite, și-au închinat viața și
activitatea descoperirii accesului în subteranul Pietrei
Craiului spre legendarul lac. Aceștia au fost: Alfred Prox în
anii '30, Walter Gutt în anii '50, Ioan Dobrescuși Gheorghe
(Gogu) Popescu în anii '80 și '90. Aceștia au polarizat în jurul
lor echipe de speologi amatori (cluburi) și au cercetat
systematic potențialele cai de acces spre sistemul subteran.

În toamna anului 1985, Ioan Dobrescu și I. Bostan de
la Clubul Speologic „Piatra Craiului” din Câmpulung-Muscel,
au descoperit intrarea în aven și au fost convinși că sunt în fața
unui aven deosebit. Ioan Dobrescu și Gh. Popescu de la Clubul
Speologic „Z”din Oradea au organizat în zilele de 15-16 iunie
1986 explorarea în premieră a avenului. Au participat speologi
de la Cluburile Speologice „Piatra Craiului” din Câmpulung
Muscel, „Hades Ploiești” și „Z Oradea”. Gh. Popescu va atinge
pentru prima oară fundul avenului la cota de minus 200 metri
(cartare provizorie), găsind continuarea astupată prin prăbușirea
unui deposit uriaș de brecie de falie. Între anii 1986 - 1991 Gh.
Popescu va organiza prima decolmatare de anvergură la o
asemenea adâncime, timp de șase ani, lună de lună și
săptămână de săptămână. La finele anului 1991, déjà fisuri largi
suflau puternic aer, anunțând goluri subterane imense.
Coloniile de lilieci cantonate ani de zile în porțiunea superioară
a avenului au început déjà să migreze pe fisuri spre partea
inferioară a avenului.
La această operațiune gigant de decolmatare au
participat o multitudine de speologi de la diverse cluburi
speologice, că: „Hades” din Ploiești, „Avenul” din Brașov,
„Silex” din Brașov, „Speo-80” din București, „Z” Oradea,
„Carst Bacău” și speologi invitați ca Paul Matoș de la „SpeoTelex” și Teodor Negoiță (viitor explorator arctic și antarctic).
Ioan Dobrescu va ajuta doar la construcția de către Gh. Popescu
în anul 1987 a refugiului speologilor de la 1900 metri
altitudine, iar Walter Guttv a asigura echipamente profesionale
de explorare în diversele faze de decolmatare.
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Revoluția din Decembrie 1989, a dus printre altele și
la disoluția mișcării speologice din România. Acest lucru s-a
resimțit și în proiectul de dezobstrucție de la finalul avenului,
numărul speologilor participanți scăzând drastic. În plin proces
de „extincție” a speologiei de amatori din România, formele de
anarhie care cuprinseseră țară în tranziție s-au făcut simțite și în
acest proiect. În primăvara anului 1992 echipe de „speo-pirați”
au pătruns în aven și au continuat dezobstrucția pasajului,
reușind străpungerea și eliberând calea spre străfundurile
avenului. Până la noua organizare a speologiei de amatori sub
formă Federației Române de Speologie din anul 1994, avenul a
fost explorat de pseudo-speologi și oportuniști, unii chiar
pierzându-și viața aici.

Avenul are astăzi o denivelare de -769 m, o dezvoltare
de ~ 1300 metri și o extensie de ~240 metri (date actualizate
după descoperirile din decembrie 2019) și se afl încă în
explorare. Peștera este format dintr-o înșiruire de peste 20 de
puțuri verticale, cu lungimi variind între 17 și 69 de metri,
legate cu pasaje de galerii suborizontale. Pe verticală se pot
distinge două porțiuni distincte: una superioară, până la
strâmtoarea de la -290 metri, unde verticalitatea este mare
datorită dezvoltării de-a lungul faliei și una inferioară, cu
verticalitate redusă datorită dezvoltării pe fețe de strat. Este un
aven tipic de carst alpin, activ, unde concrețiunile sunt puține
ca număr. Sunt prezente totuși formele de eroziune în sistem
vados și cele de coroziune. Numeroase marmite se găsesc în
canionul „Zig-Zag” aflat între cotele -355m și -385m, trădând
urme ale marilor cantități de apă drenate în anumite perioade
prin aven. Avenul este o peșteră activă (are un curs de apă
permanent), deosebit de periculoasă. Pentru al vizita se
recomandă echipelor bine antrenate și echipate.Ca și elemente
de biospeologie, au fost identificate două specii de liliac, ca
locuitori permanenți ai cavității.

Accesul spre intrarea în cavitate se poate face din oraşul
Zărneşti, urmând traseul turistic cruce roşie prin Prăpăstiile
Zărneştiului, până „La Table”. De „La Table” bandă roşie până
la Refugiul Grind. Din com. Dâmbovicioara se poate urma
drumul forestier până la Cabana Brusturet. Apoi, traseu turistic
pe Valea Seacă a Pietrelor, cruce galbenă, sau bandă albastră
prin Poiana Funduri, în Poiana Grindului până „La Table”. De
„La Table” bandă roşie până la Refugiul Grind. Din satul
Peștera – Poiana Joaca – până „La Table”. Din satul Șirnea –
Curmătura Groapelor – Poiana Grind până „La Table”…
Începând cu anul 2010, Clubul de speologie „Focul
Viu” București, căruia i s-a alăturat „Clubul Avenul Brașov”în
2012, au reluat explorările și lucrările de dezobstrucție, de
această dată la terminusul avenului, la minus 544 metri.
Taberele au decurs systematic și s-au cercetat rând pe rând
pasajele laterale ce apar pe vertical principală. Astfel, au fost
escaladate patru hornuri și s-a realizat joncțiunea cu un sistem
paralel, numit „Himalaya 2”, descoperirice au condus la
dezvoltarea actuală, de ~1300 de metri. Avenul continuă și
viitorul poate ne va oferi minus 800 metri sau chiar minus 1000
metri adâncime.

54

În fiecare an există o inițiativă de colaborare la crearea
unui colectiv de explorat orice doresc să ducă mai departe
recordul stabilitit în punctul terminus actual (pentru informații,
există un site al „Avenului de sub grind”). Ținta este „Avenul
de Sub Vârful Grind”, cea mai adâncă peșteră din România
care prin noile pasaje descoperite ridică și mai multe semne de
întrebare. Explorările continuă…
Surse: wikipedia.org; srsc.speologie.ro; avenulgrind.ro; sites.google.com;
speologie.org; planiada.ro; matricea.ro; profudegeogra.eu; ziarobiectiv.ro;
ionutvictorpopa.blogspot.co; bazarmedia.ro
Bibliografie:
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MarcianBleahu 1976 Peșteri din Romania.
T. Orghidan, ȘtefanNegrea, Peșteri din România. GhidTuristic, Editura Sport
SportTurism, București, 1984
MarcianBleahu, IoanPovara - Catalogulpesterilor din Romania - Consiliul
National de EducatieFizicasi Sport, Bucuresti, 1976
Cristian Goran – Catalogul sistematic
tematic al pesterilor din Romania - Consiliul
National de Educatie Fizica si Sport, Bucuresti, 1976
ția Română de Turism Alpinism, ComisiaCentrală de Speologie Sportivă
Federația
– colectia Buletinului speologic informativ
Colecția revistei Speotelex

Descoperitorul Zeițelor
țelor de la Isaiia,
arheologul și profesorul Vicu Merlan și-a
și
dat demisia din funcția
ția de director de
școală pentru că nu acceptă Wackxinarea
Forțată

directorul interimar Vicu Merlan și-aa dat demisia pentru ca în
loc să vină, așa
șa cum e tradiția PNL și PSD, un director membru
de partid și adept al Wacksinării forțate.
Cazul profesorului Vicu Merlan a fost prezentat și în
Parlamentul României de deputata AUR Raisa Enachi.
Ăștia sunt politicienii care ne conduc. Iar aceste loaze ne vor
conduce în continuare dacă stăm pasivi și nu reacționăm.

Curtea de Apel Cluj anulează obligativitatea
prezentării certificatului verde. Eurodeputatul
Terhes: Dacă rămâne definitivă, întregul Guvern
estee grup infracţional organizat ce a comis
infracţiunea de abuz în serviciu
Mihaela TRIF

Jurn. Daniel ROXIN – Bucureşti

Curtea de Apel Cluj pronunţă o decizie prin care se
anulează hotărârile de guvern referitoare la starea de alertă
şi la Certificatul Verde Digital.

Impunerile abuzive ale autorităților
ților medicale și
politice aflate sub autoritatea PNL produc consecin
consecințe tot
mai urâte în societate.
ei care ne-au
au dovedit că manipulează statisticile
pandemice cu pixul, în funcție
ție de interesul de
moment, sunt hotărâți
ți să pună pe butuci toate
domeniile vieții sociale din România.
Faptul că, prin diverse constrângeri, categorii profesionale
vitale sunt forțate să se vaccineze pentru a nu--și pierde locul
de muncă, ne arată disperarea servitorilor Big Pharma de a
pune cât mai repede jugul pe toate națiunile.
În acest context, un caz interesant este cel al arheologului și
profesorului Vicu Merlan, doctor în istorie, autor a 15 căr
cărți,
descoperitor al așa-numitelor „Zeițe
țe de la Isaia” din Cultura
Cucuteni. Una dintre cărțile
ile acestuia, DACIA ESOTERICĂ, se
găsește și pe site-ul DACIA ART,
Acesta a fost numit director interimar al școlii din localitatea
Pădureni, de lângă Huși – județul
țul Vaslui, iar școala și
comunitatea locală, nu-i așa,
șa, ar fi trebui să se mândrească cu un
asemenea
semenea director pasionat de istorie. Ei bine, dacă pe de o
parte, primarul PSD i-aa făcut zile fripte din principiu (probabil
că ar fi preferat un politruc al partidului pe post), pe de altă
parte PNL-ul
ul local al „lucrului bine făcut” nu a vrut să îl
susțină decât dacă devine membru PNL.
În același
și timp, presiunea creată prin lege asupra profesorilor
pentru a se vaccina sau pentru a-și
și face teste periodice pe
propria cheltuială a pus capac la presiunile existente și
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entinţa vine în urma acţiunii formulată de avocaţii
clujeni Mikolt Kapcza și Gabriel Marin, însă nu este
definitivă.

Iată reacţia eurodeputatului Therhes, cu privire la aceast
subiect: „BOMBA ATOMICĂ! - Curtea de Apel Cluj a anulat,
în prima instanţă, hotărârile
ărârile de guvern care impun Certificatul
Verde Digital şi continuarea stării de alertă. Acţiunea a fost
iniţiată de avocaţii Mikolt Kapcza și Gabriel Marin. Nr. de
dosar pe rolul Curţii de Apel Cluj e 607/33/2021.
Această hotărâre poate fi atacată cu recurs.
recu
Dacă anularea
rămâne definitivă, dat fiind că DEJA s-au
s
încălcat în baza
acestor acte foarte multe drepturi şi libertăţi fundamentale ale
cetăţenilor, întregul Guvern este grup infracţional organizat ce
a comis infracţiunea de abuz în serviciu în formă continuata.
Camera Deputaţilor are obligaţia, în acelaşi context, să respingă
abjecţia impunerii Certificatului Verde Digital şi să redea
romanilor dreptul să-şi
şi exercite libertăţile fără condiţionări.
Nu în ultimul rând, Parlamentul are obligaţia să demită
demi prin
moţiune de cenzură acest guvern PNL trădător condus de Florin
Citu, guvern care a îngrădit abuziv drepturile romanilor.
Lupta pentru libertate continua! E important să înţelegeţi
fiecare ca această luptă e una perpetua. Ne vedem în stradă, în
Bucureşti,
eşti,
pe
2
octombrie
2021!
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Felicitări încă odată celor doi avocaţi clujeni Mikolt Kapcza și
Gabriel Marin!
Cele 3 hotărâri guvern anulate sunt:

Însă românii s-au săturat, așa
șa că pe 6 decembrie 2020 au trimis
în parlamentul de la București
ști un partid născut natural, un
partid patriotic condus de români adevărați,
adevăra nu slugi ale
sistemului.

- HG 826/5 aug 2021 - prin care s-aa prelungit starea de alertă
începând cu 11 august 2021;
- HG 932/9 sept 2021 - prin care s-aa prelungit starea de alertă
începând cu 10 septembrie 2021;
- HG 990/17 sept 2021 - pentru modificarea și completarea
anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Acest din urmă HG prevede impunerea Certificatului Verde
Digital”, a precizat acesta.

AUR a scos 50.000 de români în stradă.
PRESA sistemului tace sau minte
Aproximativ 50.000 de români au ie
ieșit în stradă
sâmbătă 2 octombrie 2021. Românii au răspuns apelului
lansat de George Simion, liderul partidului AUR. Românii
sunt nemulțumiți de trădarea din ultimii 32 de ani. PNL,
PSD și mai nou USR s-au pus în fruntea țării și exploatează
resursele patriei și pe români în propriul interes.

C

a urmare a guvernărilor repetate PNL și PSD ss-a ajuns
la situația de față și în care resursele țării au fost cedate
către străini pe nimic, iar românii au fost nevoiți
nevoi să ia
calea pribegiei și să muncească prin țări străine.

Pe 2 octombrie 2021 la București s-a
a făcut istorie: 50.000 de
români au ieșit în stradă împotriva partidelor sistemululi.
Prețurile
țurile la alimente au crescut, tarifele la gaz și curent au
explodat, România a fost cedată la bucată și apoi demolată.
Demolatorii au venit atât din este cât și din vest, nimeni nu a
venit în propriul nostru interes, au făcut din România o simplă
colonie, așa cum erau cele din Africa.
George Simion de la AUR a chemat Românii în stradă și
aceștia au răspuns apelului. Au venit români din toată țara,
nemulțumiți de ceea ce se întâmplă.
România are nevoie de patriotism și este singura cale de a se
putea salva. Situația
ția actuală nu mai poate continua.
Sistemul este disperat, nu se aștepta
ștepta să existe o așa putere în
spatele AUR.. Partidul este o emana
emanație natural a poporului
român și ei încă refuză să creadă acest lucru.
Liderii PSD și PNL sunt desprinși de realitate. Ei consideră că
cei nemulțumiți
țumiți sunt puțini iar comentariile de pe rețelele de
socializare reprezintă roboți și oameni
meni plătiți.
plăti Este realitatea lor
în care trăiesc.

Peste 5 milioane de români au fost nevoiți
ți să plece din țară ca
urmare a sărăciei.

Sistemul este disperat, așa
șa că a dat ordin pe linie de partid să
prezinte deformat protestul organizat de AUR. Unii au spus că
sute de oameni au fost în stradă, alții
al au spus mii, sunt și
instituții de presă
să care au trecut de 10.000, dar nimeni nu a spus
adevărul, așa
șa că îl spunem noi: 50.000 de români au fost în
stradă în momentul de maxim, Piața
ța Victoriei a fost plină.

România este o țară bogată și cu oameni muncitori, dar degeaba
dacă este condusă de proști și de trădători.
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Se întâmplă lucruri urâ
urâte
Sorin LAVRIC
Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru are la activ 3 mari
atrocități
ți pentru care trebuie să dea socoteală și nicidecum să
prezideze comisii și să facă legi!
1.El a hotărât îngroparea morților
ților în saci, nu Arafat!
2.El a propus fără succes, e adevărat, decăderea părin
părinților din
drepturi dacă nu se injectează și dacă nu-și
și injectează copiii, nu
altcineva! USeRii au preluat sloganul și l-au
au perpetuat.
3. El a venit cu amendamente la greenpass ca cei ne-injectați
ne
să-și plătească spitalizarea și să-și
și piardă locurile de muncă!
Eu înțeleg
țeleg ca românii sunt buni creștini și în general delăsători,
însă aceste mizerii nu pot fi trecute cu vederea.
۱۳܂܀۷۴۷۱܄ ۺ܃܂ۯ۳܀۲۳:
buletin atestînd condiția de sclavi;
patalama de segregare pînă la asmuțirea
țirea noastră;
legitimație consfințind statutul de robi;
înscris menit a le da satisfacție
ție celor care cred că ne pot
păcăli;
expresie a unui act viclean, de samavolnicie ascunsă;
războiul de acum este unul spiritual: îți
ți vinzi sufletul
sau ba!

România exploatată. Multinaționalele
ționalele au
scos din țară echivalentul a 46.000 tone de
aur

Imperiul Transnațional
țional a scos de 3,3 ori mai mult decât
toate imperiile care au exploatat poporul român în 530 de
ani
Nicolae Roman punctează că, potrivit aceleia
aceleiași surse, Produsul
Intern Brut din România, din 1990 și până în prezent a fost de
3200 miliarde lei din care 1.100 miliarde lei au fost încasate de
poporul român ca salarii, pensii, ajutoare sociale, dar și de
Statul Român ca venituri bugetare. De restul de 2.100 miliarde
lei au beneficiat, ca profit, cei care au devenit propri
proprietari ai
capitalului românesc după 1989. Din această sumă, 200
miliarde lei reprezintă venituri mixte, realizate de cei 2
milioane de mici întreprinzători români. Restul de 1.900
miliarde lei reprezintă profitul marilor corporații
corpora
străine
prezente în economia românească.
„Dacă
Dacă la această sumă se mai adaugă și 296 miliarde euro ca
fiind profit net și se scad cele 6 miliarde euro investite de
corporațiile
țiile străine din România între anii 1990-2016,
1990
rezultă
1.616 miliarde euro, valoarea avuției
ției scoase din Români
România, de
către corporații,
ții, în această perioadă, adică 46.000 tone aur.
Deci, Imperiul Transnațional
țional a scos de 3,3 ori mai mult decât
toate imperiile care au exploatat poporul român în 530 de ani
(1415 – prezent). Această sumă reprezintă costul a 9.000 km de
autostradă”, explică deputatul AUR.
Nicolae Roman susține
ține că acest fenomen de spoliere a
României este urgent necesar să înceteze, iar cei răspunzători
să își
și asume responsabilitatea față de țară și să ia măsuri în
acest sens.

Corigenţi la sănătate şi bunăstare socială
social
Dr. Ciprian IFTIMOAEI - Iaşi

Nicolae ROMAN
Corporațiile
țiile străine sunt parte la ora actuală a celui
mai sălbatic tip de capitalism, reușind
șind să întreacă la
capitolul exploatare orice altă putere din istoria poporului
român, fie că vorbim de Imperiile Otoman, Habsburgic și
Rus laolaltă, afirmă deputatul AUR Nicolae Roman (r).

M

ai mult decât atât, profitul scos de aceste
multinaționalele
ționalele depășește ca valoare inclusiv
daunele de război, despăgubiri pentru latifundiile
expropriate pentru reforma agrară și profiturile corporațiilor
străine din perioada 1877-1945.
Nicolae Roman precizează că începând cu 1415 și până în
1877, imperiile au scos din teritoriile românești
ști 1263 tone aur.
„Începând cu 1877 și până în 1945 la cele 1263 tone aur se
mai adaugă echivalentul a 12.564 tone aur, reprezentând
daune
une de război, despăgubiri pentru latifundiile expropriate
pentru reforma agrară și profiturile corporațiilor străine, care
controlau peste 80% din capitalul românesc. Un total de
13.827 tone de aur”,
”, arată calculele deputatului AUR, care au
la bază datele BNR din 04.05.2021.
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Oficiul de statistică al UE, Eurostat, a diseminat recent
indicatorul AROPE care arată că România este cea mai
săracă ţară din Uniunea Europeană, cu 35,8% din
populaţie în risc de sărăcie sau excluziune socială, în anul
2020.
cest indicator statistic a fost introdus pentru a
monitoriza progresele în implementarea Strategiei
Europa 2020 pentru depăşirea efectelor crizei
economice din perioada 2009-2012,
2012, printre obiectivele căreia
figura şi combaterea sărăciei. Rata riscului de sărăcie sau
excluziune
uziune socială (AROPE) reprezintă ponderea, în totalul
populaţiei, a persoanelor aflate în cel puţin una din următoarele
trei situaţii: (1) au venituri disponibile sub pragul de sărăcie (60%
din venitul median disponibil pe adult-echivalent; (2) se află în
stare de deprivare materială severă; (3) trăiesc într
într-o gospodărie
cu intensitate foarte redusă a muncii.
Media UE a persoanelor care sunt în risc de sărăcie sau de
excluziune socială este de 21,9%, în anul 2020. Cehia este ţara
cea mai puţin săracă din UE,
E, cu 11,5% din populaţie în risc de
sărăcie sau excluziune socială, urmată de Slovacia, Slovenia,
Olanda. Observăm că primele trei ţări care au cele mai puţine
probleme cu sărăcia (Cehia, Slovacia, Slovenia) sunt ţări ex
ex-
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comuniste, care au făcut parte ca şi România din lagărul
comunist. Şi Polonia, Ungaria şi Croaţia se plasează sub media
UE pentru AROPE. Evident, acest indicator statistic trebuie
corelat şi cu ceilalţi indicatori care descriu nivel de trai/
calitatea vieţii/ starea de sărăcie. Însă, aici nu avem loc de
analize statistice sofisticate, care îşi au locul în jurnalele
academice.
Să reţinem că, în România anului 2019, rata riscului de sărăcie
sau excluziune socială a fost 31,2%, în scădere cu două puncte
procentuale comparativ cu anul precedent şi cu 13 puncte
procentuale faţă de anul 2008. În anul 2019, comparativ cu anul
2008, numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau
excluziune socială a scăzut cu peste 3 milioane de persoane, iar
faţă de anul 2018, cu 287 mii de persoane.
perso
Evoluţia
încurajatoare din perioada 2008-2019
2019 a fost anulată de
pandemia de COVID-19,
19, declanşată anul trecut. Sărăcia se va
amplifica pe fondul crizei sanitare, a creşterii preţurilor, dar şi
din cauza instabilităţii politice.
Criza sanitară prin care trecem este cea mai severă de după cel
de-Al
Al Doilea Război Mondial. Potrivit Institutului Naţional de
Statistică1 (INS), în anul 2020, au decedat 29 7345 persoane,
cel mai mare număr anual de decedaţi din anul 1938 până în
prezent. Faţă de anul 2019, s-au înregistrat cu 36 992 persoane
decedate mai multe, respectiv cu 18,0% mai multe în mediul
urban, şi cu 10,7% în mediul rural. Rata mortalităţii generale a
fost de 13,4‰ în anul 2020 faţă de 11,7‰ în anul precedent,
mai mare în mediul rural (15,5‰), faţă dee mediul urban
(11,8‰).
În anul 2020, repartizarea persoanelor decedate după luna
decesului arată că numărul cel mai mare de decese s-a
s
înregistrat în luna noiembrie (34 952), iar cel mai mic număr a
fost în luna mai (20 971). Referitor la evoluţia mortalităţii
mortali
anul
trecut, INS mai precizează că, dacă în luna ianuarie 2020 se
înregistrau mai puţin cu 3346 decese comparativ cu aceeaşi
lună din anul precedent (-12,2%),
12,2%), din luna iulie numărul lunar
al deceselor a cunoscut creşteri semnificative faţă de lunile
corespunzătoare din 2019. Cele mai mari creşteri s-au
s
înregistrat în lunile octombrie (30,3%), noiembrie (69,6%) şi
decembrie (52,6%).
Pandemia COVID-19
19 a modificat semnificativ tabloul
mortalităţii în România, atât în ceea ce priveşte creşterea
deceselor cauzate de unele boli, cât şi privind mortalitatea pe
cauze de deces. În anul 2020 s-au
au înregistrat creşteri
semnificative ale deceselor cauzate de unele boli, faţă de anul
anterior. Cea mai mare creştere, de 2,2 ori, s--a înregistrat la
decesele cauzate de bolile aparatului respirator (de la 17 742
decese în 2019, la 38 578 decese în 2020), urmată de creşterea
de 1,4 ori ale deceselor cauzate de diabetul zaharat (de la 2863
decese în 2019, la 3954 decese în 2020).
Structura mortalităţii pe cauze de deces arată
ar
prevalenţa
deceselor din cauza bolilor respiradorii, inclusiv de COVID
COVID-19.
Astfel, în anul 2020, faţă de anul 2019, ponderea deceselor
cauzate de bolile aparatului respirator aproape ss-a dublat (de la
6,8% în 2019, la 13,0% în 2020 din numărul total al deceselor),
şi s-aa diminuat ponderea bolilor aparatului circulator, cea a
tumorilor, cea a bolilor aparatului digestiv şi cea a leziunilor
traumatice, otrăvirilor şi altor consecinţe ale cauzelor externe.
De la debutul pandemiei de COVID-19,
19, în România ss-au
înregistrat peste 1,45 milioane de persoane infectate şi un
număr de 41 482 decese. Alături de Lituania, Bulgaria, Bosnia
Bosnia-
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Herţegovina, România este plasată în zona roşie a Europei de
Est, ţări cu număr mare de decese înregistrate în ultima
săptămână. Ţara
ra noastră a atins o medie de 16,6 decese la un
milion de locuitor, cea mai mare medie din Europa şi pe plan
mondial2. Conform datelor furnizate de Ministerul Afacerilor
Interne3, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 11 546 de
cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19.
COVID
Au fost zile
negre în care s-au
au raportat peste 15 mii de infectări, respectiv
peste 400 de decese. Peste 90% din decese înregistrate în
ultima săptămână au fost la persoanele nevaccinate, ceea ce
aruncă o umbră asupra eficienţei campaniei
paniei de vaccinare.
În timp ce sărăcia şi colapsul sistemului medical zguduie ţara,
unii oficiali apreciază un mare succes faptul că
Standard&Poor's a reconfirmat ratingul României pentru
datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în moneda naţională
la BBBminus/A-3,
3, e drept perspectivă stabilă confirmată şi de
Agenţia Moody's, de parcă acest anunţ înseamnă că bunăstarea
se va revărsa peste români. O fi perspectiva stabilă, dar
preţurile tot cresc şi golesc portofelul. Acelaşi INS ne spune că
preţurile au
u crescut în septembrie 2021 cu 6,3% faţă de luna
similară a anului 2020. Preţul energiei electrice a crescut cu
24,65% în septembrie 2021 faţă de septembrie 2020, iar preţul
gazelor cu 20,55%.
Creşteri mari de preţuri se înregistrează şi la mărfurile
alimentare.
entare. În aceste condiţii, consumul gospodăriilor se va
reconfigura, în sens negativ, românii fiind nevoiţi să facă
economii în perioada următoare. Dacă va scade consumul
gospodăriior, atunci se va reduce şi producţia de bunuri şi
servicii. Scăderea consumului
mului va afecta inevitabil şi producţia
internă, prin ricoşeu şi locurile de muncă, salariile. Vor urma
vremuri complicate. Până una-alta,
alta, să îndemnăm pe cei care nu
s-au
au vaccinat să dea o fugă la cel mai apropiat centru de
vaccinare pentru a se pune sub protecţia
rotecţia împotriva Covid-ului.
Covid
Măcar să scăpăm de ameninţarea morţii, de criza sanitară,
restul le-om duce noi cumva!
Note:
1

Institutul Naţional de Statistică (2021). Evenimente demografice. Anul
2020, Cap. Mortalitatea,, Bucureşti: Editura INS.
2
Andreea Georgescu (2021).„România, pe primul loc în lume la rata deceselor
de COVID”, DIGI24.
3
Ministerul Afacerilor Interne, Informare COVID-19
COVID
a Grupului de
Comunicare Strategică.

“Pandemita” ucide gândirea obiectivă.
Mituirea presei în regimul Iohannis
“Din ce veți
ți trăi după ce se termină banii noștri?” – întrebare pentru
“lăutarii” din presa românească.

Iosefina PASCAL
Este de notorietate faptul că presa a primit bani din
partea Guvernelor Iohannis (Orban plus Cî
Cîțu) pentru a
“informa cetățeniii cu privire la coronavirus si
vaccinare”, însă nimeni nu a putut până acum să
demonstreze cu probe aceste plăți,
ți, ce
ce-au condiționat/blocat
mediatizarea corectă și obiectivă, acțiune denumită in
continuare “pandemită”.
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ilanțul sumelor cheltuite atinge cca 30 de milioane de
euro într-un an, bate astfel orice buget de publicitate al
vreunei corporații multinaționale și arată cam așa:
Total plăți 2020: 87,747,134 RON, adică 17,729,478
EUR.Total plăți 2021: 53,433,997 RON, adică 10,796,442
EUR.Total: 141,181,131 RON, adică 28,525,921 EUR.Aceste
plăți au fost efectuate din bugetul statului, adică din banii
contribuabililor.Vă prezint azi sumele primite de câteva trusturi
și publicații, conform calculelor efectuate pe baza raportului
SGG privind plățile efectuate în baza OUG 63/2020:Pro TV
SRL 19 milioane de lei.Antena Group 12 milioane de lei, iar
Antena 3 SA 5,4 milioane lei.Dogan Media International SA
(KanalD) 12 milioane de lei.A.G. Radio Holding SRL
(KissFM, RockFM, MagicFM) 5,9 milioane de lei.Ridzone
Computers SRL (România TV) 6,3 milioane de lei.Adevarul
HOLDING
SRL
2
milioane
de
lei.
B1 TV CHANNEL SRL 1,5 milioane de lei.
DBV Media House SRL (Realitatea PLUS) 1,3 milioane de
lei.RCS&RDS
1,2
milioane
de
lei.
Editura Evenimentul și Capital SRL (evz.ro) 1 milion de
lei. Press Media Electronic (dcnews.ro) 971 mii lei.
European Business Environment SRL (stiripesurse.ro) 641 de
mii de lei.
Există printre cei enumerați și puține entități media care-au
respectat indicațiile “propagandei”, dar au încercat să-și facă și
treaba, însă lista este mult mai lungă, ea vizează inclusiv plăți
către consultanți, analiști, deci părerologii care vorbeau/scriau
în ultimul an despre pandemie și vaccinare doar în felul în care
guvernul le dicta, eludând detaliile obiective ce erau împotriva
propagandei oficiale și, atenție, nepresând guvernul prin critici
să ia măsurile medicale ce ne-ar fi scutit de dezastrul pe care-l
trăim azi. O concluzie clară este că guvernul a cumpărat cu
banii noștri și opinia oamenilor din presă, oameni care sunt
plătiți prin reclamă tocmai pentru că cetățenii îi urmăresc,
dorind să fie informați corect!
Care-i povestea extinsă? La nivel global se știe că s-a luat
decizia de a susține financiar presa pentru că, nu-i așa, o
democrație nu poate exista fără presă, câinele de pază al
democrației. Din păcate, în România noastră, țara foilor de
parcurs de la Barroso încoace, susținerea presei a fost tradusă
simplu în cumpărarea și îngenuncherea acesteia. În România a
fost omis elementul cheie care ar fi justificat susținerea
financiară a presei românești și anume pierderile și deficitul
apărut în urma efectelor pandemiei, acest criteriu nu a fost luat
în calcul în cadrul OUG63/2020, unde au contat doar
audiențele/traficul. Astfel, trusturile mari, publicațiile online cu
trafic mare, au încasat mulți bani, în regim de PR (public
relations), în timp ce presa locală și publicațiile de investigații
nu au primit mai nimic, ba chiar multe entități media au fost
eliminate din start.
Este interesant să aflați că la nivel global au fost trasate
directive de comunicare, dar mai degrabă de manipulare a
opiniei publice prin intermediul în mass-media, cu privire la
vaccinarea împotriva covid, cu scopul de a uniformiza opinia
falsă în lumea globalizată. Astfel de directive au apărut chiar de
la Universitatea Yale din SUA, cu 6 luni înainte de apariția
vaccinurilor împotriva COVID! Mai jos puteți vedea traduse
aceste directive, aceste tehnici de manipulare, de ostracizare și
de demonizare a cetățenilor care URMAU sa își pună întrebări
legitime cu privire la siguranța vaccinurilor. Aceleași tipuri de
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titluri le regăsim și în presa noastră, același modus operandi îl
regăsim la emisiunile televizate care îi pictează în culorile
Iadului pe cei care îndrăznesc să conteste narativul oficial
promovat prin televiziuni.Prim-miniștri lui Iohannis, Ludovic
Orban și Florin Cîțu, amândoi în funcție de interese, politice,
financiare, sau alte interese subterane , au miluit/mituit
presa.Astfel, prin implicarea politicului in această “campanie”,
nu doar că au respectat directivele globale cu privire la
manipularea opiniei publice, ci chiar au folosit presa ca
instrument de propagandă politică internă, dar și în bătălia
publică cu ceilalți exponenți politici. Un exemplu recent este
modul în care televiziunile l-au cenzurat pe unul dintre
candidații la președinția Partidului Național Liberal în timpul
campaniei interne a acestui partid, iar altul este modul în care
alte partide sunt prezentate drept extremiste pentru simplul fapt
că au criticat măsurile guvernului politic PNL-USR-UDMR.În
această cheie observați pentru comparație modul diferit în care
Sebastian Kurz a fost executat în mai puțin de 48 de ore,
cancelarul Austriei fiind acuzat de mituirea presei cu bani
guvernamentali in scopul obținerii de beneficii politice. Acesta
nu numai că și-a pierdut funcția de cancelar, dar a fost
considerat deja vinovat, atât de opinia publică, dar mai ales de
autoritățile competente, pentru că a dat bani guvernamentali
presei pentru favoruri politice, subminând astfel puterea și
libertatea presei.
Este cunoscut faptul că România, la fel ca toate celelalte țări
care au semnat contracte cu Pfizer sau alți giganți farmaceutici,
au agreat niște clauze care lovesc independența și suveranitatea
națională, economia națională și încalcă orice principiu de drept
comercial practicat în această branșă. Faptul că presa, odată ce
chiar eu am prezentat aceste contracte în spațiul public, nu a
catadicsit măcar să întrebe guvernul, să ceară desecretizarea
acestor contracte, să explice public de ce au agreat aceste
clauze care obligă România la reprezentarea și protecția
juridică a producătorilor din Big Pharma, arată în mod
indubitabil că presa și-a pierdut independența în urma
acceptării acestor bani publici plătiți de Guvernul României.Eu
cred că o parte din presa din România nu a realizat de la bun
început ce constrângeri în libertatea de opinie vor avea în urma
acceptării acestor plăți, încă sper acest lucru, nu pentru că sunt
idealistă, sau naivă, ci pentru că altfel putem stinge lumina
democrației în România și putem concluziona că acest dulău de
pază al democrației este acum umilul pudel al lui Iohannis și al
guvernărilor sale. S-a ajuns la un asemenea nivel de
subordonare si batjocorire a presei, încât “Arahat-Comandantul
Acțiunii” își permite să țipe la presă, să refuze să răspundă la
întrebările jurnaliștilor, ba chiar să le ia microfonul celor
incomozi în timpul conferințelor sale de presă.
Din punct de vedere tehnic plățile se efectuează anual în două
tranșe:Prima tranșă am numit-o “vacanța exotică de vară”,
adică în luna iulie, iar a doua tranșă am numit-o “vacanța de
iarnă în Dubai”, adică in luna decembrie. Știu că este greu
pentru cei care, timp de un an și jumătate au fost părtași la
eșuarea statului numit România, dar este și mai greu pentru
90% dintre români care nu își vor petrece vacanța de iarnă nici
măcar în sânul familiei, ci în spitale, în izolare, în foamete, în
frig și în întuneric. Sau, Doamne ferește, “se pot trezi morti”,
după cum ne-anunța duduia Turcan.Am enumerat azi
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principalele trusturi și banii primiți în anul 2020 și până în iulie
2021, urmând ca într-un
un alt episod să vedem cine sunt
specialiștii,
știi, deontologii, analiștii, care au primit bani in plus
prin intermediul propriilor firme, pe lângă banii primiți
primi de la
angajatori, de la același Guvern al României.
i, vă zic că ceea ce trebuia să fie un sprijin
În concluzia de azi,
pentru supraviețuirea
țuirea în timpul pandemiei al acestui sector vital
din democrație,
ție, a patra putere în stat, presa, a ajuns să fie un
mijloc prin care Guvernul României s-aa pus la adăpost de
criticile presei, a îngrădit libertatea de gândire și de exprimare,
ignorând întrebările, opiniile, îngrijorările majorită
majorității
cetățenilor.
țenilor. Rezultatul? Audiențele scad văzând cu ochii pe zi
ce trece, fapt confirmat chiar de către trusturi, iar oamenii sunt
din ce în ce mai neîncrezători în informațiile
țiile din mass-media,
mass
pentru că acum știu sursa acestor “informații”, adică Guvernul
statului eșuat.
șuat. Această neîncredere a generat și eșecul
campaniei de vaccinare și nu faptul că românii ar fi mai proști
ca alții, așa cum ne-a etichetatt ultimul mituitor
mituitor-șef,
autodenumit Superman (ce penibil!).
ți de aceste dezvăluiri să se
Le propun celor care vor fi deranjați
întrebe dacă “Mai există viață
ță după pandemie?”. Cum vor
recâștiga
știga încrederea cetățeanului în buna informare a sa prin
intermediul presei? Și îi mai întreb pe lăutarii din presă, direct
și dur, “Din ce veți trăi după ce se termină banii noștri ?”

“Noi nu trăim o pandemie, noi trăim o
psihoză. Cifrele sunt false, iar autorită
autoritățile
statului care le furnizează mint.”

Invitat al Știrilor Pro TV, profesorul Florin Colceag, cunoscut
în toată țara drept „antrenorul de genii”, a fost chemat să
vorbească despre școala în pandemie. Doar că, spre uluirea
totală a celor doi cititori de prompter de la Pro TV, care se
așteptau
șteptau ca profesorul să cânte în corul bocitoarelor la
catafalcul democrației,
ției, demonizând indisciplinații care nu
poartă mască, Florin Colceag le-aa dat cel mai nea
neașteptat
răspuns.
ta rapid macaroana, cei
Îndemnați, probabil, prin cască, să-ii taie
doi prezentatori nu au putut, să-ii închidă gura. Iar mesajul său a
fost:„Noi nu trăim o pandemie, noi trăim o psihoză, Cifrele
sunt false, iar autoritățile
țile statului care le furnizează mint. Nouă
ni s-aa creat o psihoză. Nu o pandemie.
pandemie Psihoza este creată de
aceleași
și încercări de a ne scoate din mediul real, și a ne arunca
undeva în mediul virtual. Este o psihoză la nivel mondial.
Nu toată lumea minte, însă există un sindrom, ”sindromul
Stockholom”, în care oamenii s-au
au prins în joc, iar
i ei se joacă
de-a ceva în continuare”.
Un moment penibil care a adus aminte de o altă „performan
„performanță
jurnalistică” a unor ziariști..
ști.. În 2017, invitat la DIGI 24 să
spulbere Referendumul pentru familie, dădea o replică rămasă
antologică: „la baza societății e familia formată dintre un bărbat
și o femeie, pentru că ei fac copii și asigură mersul înainte al
lumii”.

Corporaţia SRI– Dezvăluiri crunte despre
cum capuşează firmele ofiţerilor SRI
sistemul de sănătate

Marian GRIGORE
George TARATA
Dacă faceţi cerere la Unifarm să vă dea firmele cu care
s-au
au făcut contracte, nu o să vi se dea nimic. Pentru că
firmele acelea, cele mai multe, sunt ale unor foşti ofiţeri de
Securitate...
n general SRI activ a venit şi mi
mi-a spus dacă poate să-i
ceară 400.000 euro unuia dintre contractanţii CNAS...
Un stat roman capturat, ingenucheat de servicii”

U

Nimeni nu se aștepta la asta…
PRO TV în ȘOC!! AU CREZUT CĂ LE VA FACE JOCUL
DE-A
A PANDEMIA. “ANTRENORUL DE GENII” A
ARUNCAT PROtv ÎN AER. IATĂ BOMBA DATĂ DE
FLORIN COLGEAG ÎN DIRECT:
“Noi nu trăim o pandemie, noi trăim o psihoză, Cifrele sunt
false, iar autoritățile
țile statului care le furnizează mint.”
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Cea mai puternică şi profitabilă corporaţie din România este
condusă de foşti generali ai Serviciului Roman de Informaţii.
Este vorba despre firme ale ofiţeri SRI care capuseaza
capusea de ani de
zile sistemul de sănătate. Dezvăluirea aparţine fostului
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preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS),
medicul chirurg Lucian Duta (foto).
un interviu acordat jurnalistului Robert Turcescu de la
Într-un
Evenimentul Zilei, vineri, 15 octombrie 2021, Lucian Duta
oferă şi un exemplu de instituţie cheie din sistemul de sănătate
a cărei bani se scurg către “corporaţia SRI”. Este vorba despre
Unifarm, unde contracte privind achiziţia de medicamente şi
echipamente
te medicale sunt încheiate la preţuri supraevaluate cu
societăţi controlate de foşti ofiţeri SRI.
Lucian Duta a relatat şi o experienţă personală pe care a trăit
trăit-o
cu un important general SRI aflat în activitate. Mai exact, Duta
a dezvăluit o discuţie pe care a avut-oo cu respectivul general
SRI în care acesta i-aa spus că vrea să ceară 400.000 de euro de
la un furnizor al CNAS. Bani pe care, afirma Duta, generalul
SRI i-a şi luat.
Pe de altă parte, Lucian Duta – care risca o condamnare
definitivă în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA
tocmai pentru că nu a executat ordinele primite din zona SRI –
atrage atenţia că în momentul de faţă statul român este
îngenuncheat de serviciile de informaţii, mai exact de ofiţeri
importanţi ai acestor structuri, care împreună cu politicieni şi
oameni de afaceri au ajuns să formeze cea mai mare corporaţie
din România. Un stat invizibil.

de lucruri de genul ăsta nu vorbesc că am auzit, ci vorbesc
doar dacă ştiu.
Asta este statul roman. Este un stat roman capturat,
îngenucheat
ngenucheat de servicii de informaţii care nu-şi
nu
fac treaba,
oameni cu grade mari nu-şi
şi fac treaba şi care pur şi simplu la
ora asta sunt organizaţi într-un
un fel de corporaţie. Cred că cea
mai mare şi mai importantă corporaţie din România, cu cele
mai mari profituri este formată de acest stat invizibil, nu
neapărat de ofiţeri SRI, să ştiţi că s-a
a creat un fel
f de horă acum,
care a confiscat toate partidele politice. Oamenii de aia se
întreabă oare de ce nu mai vedem politicieni. Pentru că practic
atacul acestei structuri subterane s-aa dat pe politic, pe toate
palierele, nu vorbim despre un singur partid, şi uitaţi-vă
u
ce
rezulta”.

Prezentăm declaraţiile fostului şef CNAS Lucian Duta despre
modul în care firme controlate de ofiţeri SRI capuseaza
sistemul de sănătate:

“Lucian Duta: Ştiţi cine a fost şeful Consiliului de
Administraţie de la Unifarm? Şeful Protecţiei Interne de la
SRI (n.r. - generalul Ion Maranda). Băieţii ăştia sulfaresc totul
prin sistem – atenţie, nu instituţia, câţiva din foştii din SRI – şi
fac toate porcăriile de pe lume. Dacă dvs faceţi cerere la
Unifarm să vă dea firmele cu care s-au
au făcut aceste contracte
în România, nu o să vi se dea nimic. Pentru că firmele acelea,
cele mai multe, sunt ale unor foşti ofiţeri de Securitate. Şi de
aia au luat la preţurile pe care le-au luat (n.r. - echipamente
medicale achiziţionate la preţuri supraevaluate). Degeaba se
uită lumea la Adrian Ionel (n.r. - fostul director Unifarm), mai
ştiu eu pe unde, în realitate sunt instituţii captive în România,
care sunt de fapt un fel de zone de profit pentru aceşti indivizi.
Robert Turcescu: E prima oară când un om care a avut
tangenţă, v-aţi
aţi intersectat cumva cu chestiunea asta, cu
achiziţii, că fost şef al CNAS, dvs spuneţi acum cu subiect şi
predicat ca foşti băieţi
ieţi cu epoleţi în momentul de faţă
capuseaza sistemul în continuare, sunt agăţaţi în momentul de
faţă.
Lucian Duta: Domnul Turcescu, o să vă spun o chestiune care
s-ar putea să vă şocheze. Când eram preşedintele Casei (n.r. CNAS) un general SRI activ a venit şi mi-aa spus dacă poate să
săi ceară 400.000 euro unui furnizor, unuia dintre contractanţii
CNAS care făcea proiectele informatice. M-aa chemat de jos şi
m-am
am dus în faţă în cafenea, nu ştiam ce vrea, el coordona –
pentru că proiectele de la CNAS au reverberaţii
erberaţii la SRI pentru a
face teribilele arme cibernetice de gen Big Brother – şi mi-a zis
dacă poate să îi ceară şi el 400.000 euro. M-am
Mblocat, am
creut că mi se face un flagrant, că după aceea să aflu că deja i
se şi dăduseră. Eu am trăit lucrurile astea,
tea, iar eu când vorbesc
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Lavă incandescentă militar
militară în orizontul
geostrategic
Gruia COJOCARU - Lișna, Botoșani
Când viața-ți
ți gravitează între extreme, adesea la
limita vidului, te vezi nevoit să pășești
șești temeinic în lăuntrul
sinelui, ori, dacă nu ți-au
au pierit resursele, joci o carte nouă
în arena vieții.
ltima? Nu, speri, natural să nu-ți
nu fie capăt de drum,
măcar că motivația ți s-aa împuținat!
împu
Un poker abrupt,
unde miza are sens doar dacă există un strop de șansă
să te adăpi plenar din izvorul vieții...

U
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Și totuși, cum ar fi ca, întru-un spațiu temporal grizonat – după
ieșirea matusalemică din adolescență – să cauți o prezență
feminină, care ți-a aureolat blond un ceas din clepsidră? Firește,
ești ușor idiot, dacă nu ți-ai pavat strategic calea de atac... Un
simplu nume, nemodificat de starea civilă, înseamnă țintă
sigură doar pentru naivi. Vânătorii experimentați adoptă jocul
pragmatic al unei așteptări (doar) aparent fără conținut – vorba
de dragul vorbei – și se poziționează în funcție de mișcarea
prăzii. Dacă distanța ori terenul nu le sunt aliați, nu slobozesc
săgeata. O păstrează pentru momentul de grație, dacă se va ivi
clipa de vulnerabilitate...
Ucraina – Donbas – Țarul Putin/Kremlin/Federația Rusă –
SUA, pe de o parte, Taiwan – Xi Jinping/Beijing/China – SUA,
pe de alta. Doi președinți care-și caută feroce... blonda...
Harta geopolitică și geostrategică a lumii arată limpede că
omenirea este la un pas de contactul cu o lavă incandescentă,
scuipată generos de doi vulcani: zona Ucrainei de Est și cea de
Sud, la granița cu Rusia, în spațiul european, și, în spațiul
asiatic, Marea Chinei de Sud și Sud-Estul Chinei, cu bijuteria
numită Taiwan, provincia insulară a Chinei tradiționale,
începând cu anul 1949. Despre ambele zone am mai făcut
vorbire. Ce elemente de noutate au ieșit la lumină? Regimul lui
Xi Jinping, care și-a cristalizat ferm bazele domniei pe viață, a
intensificat eforturile de a tăia punțile de comunicare
economico-politice ale Taipeiului (capitala provinciei Taiwan)
cu restul lumii. Disputele cu Lituania, după ce balticii au ajuns
la un acord cu Taiwanul pentru deschiderea ambasadelor la
Vilnius și Taipei, ca și avertismentul Beijing-ului la adresa
Cehiei și Slovaciei – din preambulul vizitei ministrului de
externe din Taiwan în cele două țări – sunt argumente
palpabile. Va reuși Xi Jinping să izoleze geopolitic Taiwanul?
Aceasta e miza puterii de la Beijing, nu confruntarea militară
directă! În clipa în care se va asigura că sprijinul american face
ravagii doar în zona stearpă a retoricii, presiunea pe care-o va
exercita asupra Taipeiului va fi de tip anaconda – neutralizarea
adversarului prin sugrumare cu funia fricii.
Să nu uităm că Xi Jinping are deja 68 de ani, iar obiectivul „O
singură Chină” vrea să-l atingă în timpul vieții, nu să-l paseze
viitorului. Doar astfel poate fi continuatorul strălucit al lui Mao
Zedong, părintele Republicii Populare Chineze! Va rata Xi
acestă oportunitate istorică, un nou salt înainte? Cu siguranță
NU! Cu ce preț însă?! Nimic nu e prea mult pentru țelul
suprem. Totuși, folosirea forței armate, care poate genera un
carnagiu, e ultimul argument pe care strategii militari chinezi îl
vor lua în calcul. Dacă nu e o victorie fulger pentru Beijing,
confruntarea cu insularii poate fi începutul sfârșitului pentru
regimul comunist. E ca și cum biruința amară a perșilor asupra
spartanilor, la Termopile, urmată de dezastrul de la Plateea
(sec. V î.Hr.), s-ar rostogoli astăzi în oglindă, la scară gigantică,
asupra echilibrului interstatal planetar. Puterea de la Beijing
știe că fie învinge rapid, fie riscă să devină pradă – hăituită nu
doar de Occident, ci și de statele din jur –, într-un conflict
mondial cu o finalitate tragică pentru viața pe Pământ. Și, dacă
va mai rămânea ceva după dezastru, omenirea va păși într-o
nouă eră – fără măscuța supușeniei! – nu înainte de un proces
similar cu cel consemnat la Nürnberg, în anul 1946, când
învinșii au plătit prin spânzurare.
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În cealaltă parte a lumii, metresa rebelă – țara construită din
capturarea cinică a unor teritorii la destrămarea Imperiului
Roșu, acum trei decenii – pare că joacă la cacealma cu Țarul
Putin. N-are niciun pește veritabil, care să-i susțină protector
blonda numită Donbas, dar își dezvelește agresiv sânii într-o
luptă inegală!
Țarul vrea mai mult decât achiziția de lux, Crimeea, din
anul 2014 – o halcă zdravănă din Ucraina de Sud, care să
obtureze accesul hoholilor la Marea Azov și la Marea Neagră.
Ar fi o lovitură geostrategică formidabilă pentru Kremlin, carear lipi tentaculele terestre ruse de flancul estic al spațiului
NATO! Se poate?!
DA! Occidentul nu-și permite o confruntare directă cu
Federația Rusă într-un spațiu străin de NATO! Va boicota
economic Rusia, sporind astfel dependența financiară a ursului
de foamea de resurse a gigantului Asiei de Est... Acum însă,
Kremlinul așteaptă o lovitură de palat ori niște proteste sociale,
dirijate, care să destabilizeze Kievul, și jocul se sfârșește – o
altă blondă își pierde scrobeala.
De parcă n-ar fi destul, un alt punct fierbinte de pe Glob, în
Orientul Mijlociu, tinde să devină – grație Iranului – un pol de
putere cu drepturi depline la masa actorilor dominanți.
Ambițiile nucleare ale Republicii Islamice Iran au intrat într-o
nouă eră, începând cu iunie 2021, când Ebrahim Raisi,
ultraconservator critic la adresa SUA și a Occidentului în
general, a câștigat alegerile prezidențiale în detrimentul lui
Hassan Rouhani, un lider moderat, jurist și teolog de marcă,
care a condus țara între anii 2013 – 2021. Administrația
americană condusă de Joe Biden ar vrea s-o dea la pace cu
Teheranul: opriți programul nuclear și vă ridicăm sancțiunile
introduse de Donald Trump în anul 2018! – e mesajul
subliminal.
Va ceda teocrația islamică iraniană de la Teheran? NU! De ce?
A cincea țară ca mărime din Asia și a doua din Orientul
Mijlociu, cu rezerve uriașe de gaze naturale și petrol, cu o
poziție geostrategică de invidiat, unde 85 de milioane de
locuitori sunt uniți în jurul Liderului Suprem religios (Ali
Khomeini), nu poate fi înfrântă precum Irakul lui Saddam
Hussein, unde suniții săi erau minoritari când a venit potopul
american, în anul 2003, șiiții fiind primii care l-au trădat pe
dictator... Un ultim argument, istoric, susține afirmația că Iranul
nu poate fi oprit: moștenirea persană, prima superputere a lumii
își are rădăcinile în Iranul de azi! Firește că nu poate fi vorba
despre o glorie precum cea din vremea lui Cirus cel Mare,
fondatorul Imperiului Ahemenid/Persan, însă raportarea la
înaintași îi determină pe iranienii de astăzi să-și urmeze
neclintit aspirațiile.
Noi, românii, la nivel statal, nicio noutate, rămânem statornic
orbeți în plan geopolitic și geostrategic, facând tot ce se poate
pentru a irita steril Kremlinul și a evita relațiile comerciale
solide cu China. Doi giganți pe care doar naivii îi pot ignora!
Chiar nu pricepe nimeni din statul român că o ușoară delimitare
diplomatică de Ucraina – justificată de altfel! – ar pune bazele
unor relații lucrative cu vecinul de la Răsărit?!
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Nu trebuie să fii de partea rusilor deschis – doar nu ne leagă
nicicum vreo prietenie! – dar acum putem ob
obține avantaje
printr-oo politică de neutralitate, de tipul celei promovate de
guvernul ungar. (A nu fi perceput ca fiind filorus, nici pe
departe, mă ghidez doar pe oportunitățile
țile economice, dictate
rece de coordonatele pragmatismului! Includ aici nu doar
tariful la energie, ci și retrocedarea tezaurului și lărgirea
frontierelor cu o parte din teritoriile smulse în ’40 prin rapt...)
(….)

Fata de Aur de la Huși:
și: Campioană
europeană la canotaj!

Anul trecut, însă în perioada 26-27
27 septembrie, sportiva a luat
parte la Campionatul European de Juniori, găzduit în Belgrad,
Serbia.
Atunci, vasluianca a concurat
rat tot în proba de simplu vâsle
feminin, însă a ieșit pe locul patru.

Jocul didactic –modalitate
modalitate de dezvoltare a
limbajului la copilul pre
preșcolar
Prof. înv. preșcolar
școlar Magdalena MUNTEANU – Huşi
„Ϲоpilul еѕtе о fiinţă pеntru
еntru carе principala otrеbuinţă еѕtе jоcul; acеaѕtă
trеbuinţă ѕprе jоc еѕtе ocеva еѕеnţial naturii ѕalе. (Εd. Ϲlaparеdеo)

Ο
marе
cоntribuțiе
în
p
pеrfеcțiоnarеa
și
o
dеzvоltarеa limbajului
о au еxiѕtеnța
еxiѕtеn unоr mоdalități dе
o
lucru cu cоpiii,
carе au mеnirеa ѕă
ѕ ѕpоrеaѕcă еficiеnța
o
lеcțiilоr dе limba rоmână, mai alеѕ
еѕ în latura dеficitarăo.
Învățarеa еѕtе о muncă ѕеriоaѕă,
ă, dar еfоrtul ocоpiilоr în
o
prоcеѕul dе învățarее еѕtе mult mai ușоr
u
și еficiеnt atunci
când ѕе fоlоѕеștе jоcul.
o
еоarеcе prin
jоc ѕе urmăr
ărеștе înѕușirеa dе nоi
cunоștințе, oînѕă și cоnѕоlidarеa
оnѕоlidarеa cеlоr înѕușitе și lе dă
o
еlеvilоr pоѕibilitatеa
ѕă aѕimilеzе
ѕimilеzе cееa cе еѕtе nоu ffără
o
o
ѕă-și dеa ѕеama dе еfоrt, ѕă învеțе jucându-ѕе,
jucându
prin îmbinarеa
еlеmеntului diѕtractiv cu ocеl inѕtructiv, aѕtfеl ѕе dă
d frâu libеr
imaginațiеi oacеѕtоra.
Ο îmbinarе armоniоaѕă a еlеmеntului inѕtructiv oşi a еxеrciţiului
cu prоcеdееlе dе jоc, carеo-ii cоnfеră
cоnfеr caractеrul diѕtractiv,
dеtеrmină trăѕătura fundamеntală oa acеѕtui tip dе activitatе.
o
Aѕtfеl că, jоcul
didactic еѕtе un mijlоc dе prеcipitarе a
o
trеcеrii dе la jоc la învăţarе,
е, dеоarеcе îmbină acţiunilе odin
câmpul ludic cu înѕușirеa
еa dе cunоştinţе
cunо
şi fоrmarеa ounоr
capacităţi
dе
c~unоaştеrее
prin
munca
şcоlară.
Ѕtărilе oеmоţiоnalе
оnalе cоmplеxе dеtеrminatе dе ѕpеcificul acеѕtui
tip dе jоco, ѕtimulеază şi intеnѕific
еnѕifică prоcеѕеlе dе muncă
intеlеctuală antrеnatеo, fixеazăă cu mai multă uşurinţă cunоştinţе,
cun
pricеpеri oşi dеprindеri ѕpеcificе.
Νimic nu afеctеază omai mult fоrmarеa pеrѕоnalităţii
pеrѕоnalit
umanе ca lipѕa jоcului. oϹоpilul
оpilul carе ѕе jоac
jоacă cоnѕtruiеştе
lumеa, о analizеază oşi caută ѕăă о înţеlеagă. Aѕtfеl că
fiеcarе oactivitatе dеѕfăşurată cu cоpiii
оpiii trеbuiе ѕă
ѕ aducă dе
fiеcarе odată lucruri nоi şi intеrеѕantе
еrеѕantе pеntru ca fiеcarе
pеrѕоnalitatе oѕă cunоaѕcă mоdificări
ări şi tranѕfоrmări
tran
pоzitivе.
Ϲоpiii carе onu ѕе jоacă dеvin
еvin adulţi
adul fruѕtraţi, cu mai
multe ocarеnţе pѕihicе.
Рrin jоc cоpilului nu oi ѕе dеzvоltă
dеzvоlt dоar imaginaţia,
o
gândirеa, limbajulo, mеmоria, ci şi ѕfеra afеctiv-еmоtiоnala
afеctiv
,
prin jоc cоpilul învaţă fără ѕă cоnştiеntizеzе
еntizеzе acеѕt oеfоrt.
Inѕtruirеa şi еducarеa cоpiilоr arе oо impоrtanţă majоră
o
pеntru prоgrеѕul ѕоciеtăţii rоmânеşti.
şti. Dеprindеrеa
D
cоpiilоr cu о
o
vоrbirе cоrеctă din punct dее vеdеrе gramatical, fоlоѕind un
limbaj bоgat şi variat, ocоnştiеnt înѕuşit,
şit, еѕtе о ѕarcină dе bază
a oînvăţământului prеşcоlar până
ână la cеl
c univеrѕitar. Înѕuşirеa
cоrеctă oa limbii rоmânее еѕtе о cоndi
cоndiţiе dе bază a oaѕimilării
tuturоr cunоştinţеlоr , о cоndiţiе înѕuşirii
şirii culturii ggеnеralеo.
În muncă dее еducarе a cоpiilоr ogrădiniţa utilizеază
mijlоacе еducativе din cеlе mai divеrѕе, oînѕă cеl mai dеѕ
utilizatе ѕunt acеlеa carе cоrеѕpund ocеl mai binе ѕpеcificului
pѕihic al cоpilului prеşcоlar – ojоcul şi învăţarеa.
învăţar

D

Sportiva Ana Maria Matran a obținut
ținut medalia de aur cu
echipa României la Campionatul European de canotaj la Juniori
de la Munchen (Germania), în proba de patru vâsle feminin
(JW4x).
Fabiola Iorgovan,
Din echipaj au mai făcut parte Andreea-Fabiola
Elena-Diana Suta și Diana-Ionela Petian.
Ana Maria Matran are 17 ani, este născută pe 15 februarie, în
Huși, dar locuieste în Satul Nou, comuna Creţeşti de lângă Huşi
și practică acest sport de câțiva ani, din august 22018, fiind
legitimată la CSM Călărași.
Tot în acest an, Ana Maria Matran a reprezentat România la
Campionatul Mondial de Juniori, desfășurat
șurat între 11
11-15 august,
în Plovdiv, Bulgaria. Atunci a concurat în proba de simplu
vâsle feminin (JW1x), adolescenta reușind
șind să se claseze pe
locul șase.
„Aceasta medalie este cea mai mica ca și dimensiune, dar cea
mai valoroasa dintre toate. Ea a venit datorita muncii depuse în
parcursul acestui an, de altfel fiind și prima medalie de la un
Campionat European. Dupa clasarea
ea pe locul 9 de la
Campionatul Mondial am știut ca trebuie să schimb ceva, și
asta am și făcut, eu intrand mult mai târziu în aceasta barcă față
de colegele mele. M-au primit cu braţele
ele deschise și au avut
încredere în mine iar asta m-aa ajutat enorm de mu
mult. Am plecat
de acasă cu gândul la medalia de aur și știam ca putem
deoarece am muncit enorm de mult. Aceasta medalie mi-a
mi dat
mai multa încredere în mine și acum nu mai am niciun dubiu în
ceea ce ma privește
ște în canotajul românesc. Pe mai departe m
m-as
vedea tot canotaj făcând, de ce nu știu, dar ma atrage și nu cred
ca ma voi lăsa prea curând. Îmi doresc ca și anul viitor sa fie
cel puțin
țin la fel de bun și le urez mult succes colegelor mele care
fac pasul spre tineret. Va mulțumesc
țumesc mult pentru toată
susținerea voastră și pentru cea mai frumoasa cursa din viata
mea. „ declara campioana pentru bzv.ro
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Jоcul nu cоnѕtituiе pеntru cоpil ѕimplă diѕtrac
ѕtracţiе. Jucânduѕе cоpilul ocunоaştе şi dеѕcоpеră lu`mеa şi viaţa, cun
cunоaştеrеa
o
lumii prin
jоcuri еѕtе accеѕibilă şi atractivă pеntru
еntru cоpii.o
o
La cоpil, ѕpunеa Εdоuard Ϲlaparеdе„ jоcul
еѕtе munca, еѕtе
ѕinеlе, еѕtе datоriao, еѕtе idеalul viеtii”.
Iată pеntru ocе, chiar în cadru inѕtitu
ѕtituțiоnalizat, ѕau
pоatе omai alеѕ aici, jоcul rămânее principala mоdalitatе
dе oînvăţarе, fiind о fоrmă dее activitatе prin carе oacеştia
încеarcă ѕă-şi înѕuşеaѕcă еxpеriеnţa dе viaţa oa adulţil
adulţilоr.
Tоcmai dе acееa ѕе opоatе ѕpunе că jоcul
оcul еѕtе tоvarăşul
tоvar
dе nеdеѕpărţit al ocоpilăriеi,
еi, cоnѕtituind una dintrе fоrmеlе cеlе
mai impоrtantе odе activitatе a prеşcоlarilоr.
оlarilоr. Jоcul nu cоnѕtituiе
o
pеntru ocоpil ѕimplă diѕtracţiе, jucându-ѕе
ѕе cоpilul cunоaştе
cunоa
şi
o
dеѕcоpеră lumеa şi viaţa, cunоaştеrеa
еrеa lumii prin jоcuri еѕtе
accеѕibilă şi atractivă pеntru cоpii.
o
Реntru un cоpil jоcul еѕtе о fоrmăă ddе activitatе ocu
ѕеriоaѕе implicaţii pѕihоlоgicе şi pеdagоgicе
еdagоgicе carе cоntribuiе
la oinfоrmarеa şi fоrmarе
оrmarе lui ca оm, jоcul didactic odă un
randamеnt ѕpоrit faţă dе cеlеlaltе mоdalităţi dе olucru fоlоѕitе în
activitatеa dе învăţarе în ѕpеcial la oprеşcоlari,
оlari, dеоarеcе еl facе
o
partе dintrе prеоcupărilе zilnicе prеfеratе
alе cоpiilоr.
În activitatеa omеa didacticăă am ccоnѕtatat că fiе
datоrită ѕlabеi rеziѕtеnţе ola еfоrt intеlеctual al cоpiilоr, fiе din
cauza onеgăѕirii cеlоr mai adеcvatе mеtоdе şi pr
prоcеdее dе
mеţinеrе oa atеnţiеi
еi acеѕtоra, ѕе pierdе cоntinuitatеa
еvеnimеntеlоr dеѕfăşurării oactivităţii.
j
Dе aici nеvоia intrоducеrii din ocând în când a jоcului
didactic, mеtоdă carе oaѕigură captarеa,
еa, activizarеa, rеlaxarеa
intеlеctuală şi fizică oa cоpiilоr.
Εѕtе bine, odе ştiut ,că jоcul
оcul didactic arе în activitatеa
prеşcоlară oо dеоѕеbită valоarе practică,
ă, ajutând la оbţinеrеa
următоarеlоr oоbiеctivе:
-pеrmit valоrificarе la timp oa diѕpоnibilităţii
diѕpоnibilit
prеşcоlarului mic;
-îmbоgăţеştе oеxpеriеnţa dе viaţă
iaţă a limbajului ccоpiilоr;
o
-rеprеzintă un
mijlоc
оc еficiеnt prin carе cоpii
carе oînvaţă mai grеu ѕunt ajutaţi ѕă-şi înѕuşеac
еacă ocunоştinţеlе
mai uşоr;
-jоcul didactic ocоntribuiе în marе măѕur
ѕură la rеalizarеa
ѕarcinilоr еducaţiоnalе, ofiind о fоrmă accеѕibilăă şi atractivă;
o
-jоcul еѕtе о activitatе ѕpеcific umanăă ddоminantă oîn
cоpilăriе, prin carе cоpilul îşi ѕatiѕfacе, oimеdiat după
pоѕibilitaţi, prоpriilе dоrinţе , acţiоanând cоnşti
ştiеnt oşi libеr în
o
lumеa imaginară pе carе şi-о crееază ѕingur.
-jоcul ofiind fоrma dе activitatе ѕpеcifică
ѕpеcific vârѕtеi
prеşcоlarе, îndеplinеştе oîn viaţa cоpilului funcţii
ţii f^`
f^`оrmativе;
o

-prin jоc ѕе îmbunătăţеştе viaţa oafеctiv
afеctivă şi cоgnitivă a
cоpilului, ѕе dеzvоltă curiоzitatеao, ѕе cоnturеaz
turеază intеrеѕеlе, ѕе
еxtindе ѕfеra rеlaţiilоr ointеrpеrѕоnalе;
-jоcul cоnѕtituiе оcupaţia onaturală şi ѕpоntană a
cоpilului în primii ani dе oviaţă, îndеоѕеbi în viaţa prеşcоlară;
pr
Jоcul, ca prоcеdеu omеtоdic, cunоaştе
cunоa
о largă
aplicabilitatе în activitatеa dе oinѕtruirе şi еducarе a limbajului
la prеşcоlari.
o
În vеdеrеa
еdеrеa atingеrii оbiеctivеlоr prоpuѕе, jоcul
didactic trеbuiе oѕa îmbinее еlеmеntеlе ѕurpriză
ѕurpriz cu cеlе dе
aştеptarе.o
o
Din activitatеa practică dеѕfăşurată
ăşurată la catеdră,
cat
din
o
ѕtudiul еxpеriеnţеi dоbânditе, am cоnѕtatat căă jоcul
j
didactic
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pоatе fi intrоduѕ în оricе mоmеnt al activit
activităţii opеntru
înţеlеgеrеa unоr nоţiuni, pеntru
еntru cоnѕоlidarеa cunо
cunоştinţеlоr
în oеvaluarеa fоrmativă dar şi în mоmеntеlе
оmеntеlе în carе cоpiii odau
ѕеmnе dе оbоѕеală, dе lipѕă dе atеnţiеo.
Dе acееa cоnѕidеr că jоcul
оcul didactic oеѕtе о fоrmă dе
o
activitatе plăcută și atractivă pеntru cоpiii
dе vârѕtă
v
prеşcоlară
o
şi pеntru cоpiii dе vârѕtă şcоlarăă mică.
Acţiunile jocului creează pentru copii situaţii, pe care ei
trebuie să le rezolve singuri sau în colaborare cu tovarăşii de
echipă. Aceste rezolvări creează sau întăre
întăresc o serie de însuşiri
cum sunt:: curajul, hotărarea, combativitatea, spiritul de
colaborare, spontaneitatea… însuşiri
iri foarte necesare pentru
viaţă. În joc copilul descoperă lucruri noi, iar cele cunoscute
caută să le aplice încât pe langă mişcare şi bucurie mai
intervine şi un efort al gândirii. Jocul este un bun prilej de a
cunoaşte copilul sub diferite înfăţişări, pentru că el îşi arată în
mod spontan aptitudinile fizice
ce şi înclinaţiile sufleteşti.

Educatoarea și rolul ei în dezvoltarea
personalității
ții preșcolarilor
Prof. înv. preșc. Monica DOBĂ - Stănilești, Jud. Vaslui
“Copilaria este un univers al bucuriei, al jocului și revelației“.

,Educatoarea
Educatoarea trebuie să se transforme într-un
într
model
pentru cei care-ii îndrumă, creionând profilul unei persoane
calde şi sensibile. Ea este mai mult decât un exemplu în
materie de comportament, personalitate şi prezenţă
estetică.
nsă cum se poate atinge acest obiectiv, dacă educatoarea nu
este aceeaşi pe parcursul întregului proces educativ? Acest
element s-a transformat într-oo problemă foarte serioasă care
a acaparat sistemul
istemul de învăţământ românesc. Continuitatea unui
pedagog în rândul colectivului de copiii, constituie baza unui
proces educaţional eficient.Instituţia
preşcolară este
indispensabilă, iar integrarea şi încrederea copilului în mediul
social, depinde de educatoare.Acest prim efort de adaptare
ada
la
viaţa socială va avea un mai mare succes atunci când se
consolidează relaţia între copil şi educatoare. Trebuie înţeles
faptul că fiecare copil va depăşi orizontul restrâns al familiei şi
va avea nevoie de o persoană care să
să-l îndrume pe termen
lung.Aceste
ng.Aceste schimbări de personal didactic nu fac decât să
bulverseze procesul educativ şi dezvoltarea emoţională a
copiiilor.”
Se cunoaște
ște faptul că perioada de vârstă cuprinsă între 2 si
6 ani este plină de provocari și griji legate de dezvoltarea fizică
fi
dar și cea psihologică a copiilor. De cele mai multe ori odată cu
integrarea la gradinița
ța încep să își facă apariția din ce în ce mai
multe semne de întrebare legate de comportamentul adecvat
sau nu al copiilor.
Cele mai des întâlnite probleme
comportamentale
tamentale de natură psihologică întâlnite la pre
preșcolari
sunt:
1. Opoziționism
ționism față de regulile de disciplină si cerințele
educaționale;
ționale; De cele mai multe ori acest comportament este
consecința
ța unor practici parentale eronate și ineficiente sau a
unui mediu familial tensionat, conflictual, dezorganizat și
corectarea sa se poate face odată cu stabilirea ordinii în mediul
familial.
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2. Agresivitatea față
ță de adulți sau copii; Preșcolarii agresivi
au un temperament dezinhibat, extrovertit,, determinat genetic,
care predispun în lipsa unei practici de disciplinare corecte
către comportamente negative.În astfel de cazuri este necesar
luarea unor masuri urgente de identificare adecvată a cauzelor
comportamentelor indezirabile pentru remedierea lor.
3.Crize de afect manifestate în mod simultan cu
comportamentale extreme: plâns excesiv, țipete, agresivitate
față
ță
de
membrii
familiei
sau
alți
copii,
autoagresivitate.Motivația
ția acestui tip de comportament este în
special lipsa de afecțiune față
ță de copil dublată de practici de
disciplinare neadecvate, sau au la bază tulburari de dezvoltare
de origine neurologică (autism, sindrom Asperger sau ADHD ).
Manifestările comportamentale ale copiilor cu tuburări
neurologice sunt: dificultăți de autoreglare
are emo
emoțională cu
implicații
ții catastrofale sub aspect social cât și educațional.
4. Timiditatea sau frica de separare de parin
parinți, refuzul de a
vorbi cu alte persoane necunoscute, sensibilitate emoțională
emo
crescută, refuzul de a frecventa gradinița. Comportamentele
mportamentele de
timiditate sunt specifice preșcolarilor
școlarilor cu temperament inhibat,
introvertit, având o cauză predominant genetică și nu neapărat
influențată
țată de stilul parental. Copiii timizi sunt predispuși la
tulburări afectiv-emoționale
ționale (anxietate general
generalizată, socială,
scolară, depresie) și solicită o observare strictă și continuă
precum și sprijin psihologic adecvat.
,,O abordare realistă a copilului din punct de vedere
psihologic presupune concentrarea educatorului spre
următoarele aspecte: observarea
area şi consemnarea unor
manifestări obiective ale copilului; particularităţi ale
dezvoltării psiho-fizice;
fizice; abilităţi concrete de acţiune;
performanţe lingvistice; pătrunderea în aspectele subiective ale
experienţelor personale ale copilului încercănd să rrăspundă la
întrebări de genul: cum priveşte el lumea? dar relaţiile cu
ceilalţi? ce crede, ce ştie ori ce simte el?
Ca să poată acţiona în cele două sensuri, educatorul va
trebui să adopte el însuşi a atitudine duală: să fie, pe de o parte,
un observator
ervator extern, obiectiv, ca un spectator care pur şi
simplu consemnează date brute; să fie, pe de altă parte, un
observator activ care incearcă să înţeleagă experienţele
copilului, succesele, eşecurile lui, să le influenţeze uzând de
propriile sale experienţe.Printr-oo asemenea duplicitate
educatorul poate culege informaţii care să-ii permită atragerea
copilului în proiecte pe care el le hotărăşte.
Prin cunoaşterea psihologiei copilului, educatoarea sau
institutorul dispun de date privind caracterizarea generală a
dezvoltării psiho-fizice
fizice a copilului în general, a formei
fundamentale de activitate-jocul
jocul (de manipulare, mişcare, de
imitaţie, cu reguli, de creaţie, simbolic ş.a) pe categorii de
vârstă (preşcolară-mică,
mică, mijlocie, mare şi grupa pregătitoare
pentru şcoală).
De asemenea, este nevoie şi de studierea atentă, minuţioasă
a manifestării comportamentului fiecărui copil în parte, a
investigării
estigării cauzelor extraşcolare ale diferitelor aspecte ale
cunoaşterii, afectivităţii, motivaţiei, acţiunii voluntare,
manifestărilor caracteriale incipiente, pozitive şi negative
pentru a organiza un învăţământ pe măsura fiecărui copil, deci
individualizat,
at, adecvat nevoilor fiecăruia şi care să conducă la
maximizarea adaptabilităţii la viaţa şcolară viitoare. Arta de a fi
educator este minunea de a ne oglindi zilnic in ochii copiilor cu care lucrăm.
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Balada gândurilor mele
Prof. Corneliu VĂLEANU – Iaşi
Frunză verde de cinci stele,
Unde-s gândurile mele?
Hoinăresc prin Univers
Să mai prind din zbor un vers,
Să-l aşez în capul meu
Şi să meditez mereu,
Cât trăiesc să fac doar bine,
Gând frumos pentru oricine,
Iar de-oi face câte-un rău,
Pedeapsă cadă pe capul meu,
Frunză verde de cinci stele
Grele-s gândurile mele,
În lume umblu cu ele
Pe sub cerul plin de stele,
Dau la semeni sfaturi multe
Cine vrea să le asculte,
Au în ele-nvăţătură
De iubire, nu de ură,
Oameni toţi la fel suntem,
Ori pe unde existăm,
Albi ori negri sau metişi
În hora vieţii suntem prinşi,
Acelaşi sânge curge în noi
Ca un fluviu în puhoi,
Frunză verde de cinci stele
Frumoase-s gândurile mele,
Rugăciuni înalţ cu ele
Sus, la DOMNUL între stele,
Să mă apere de rele,
Că sunt doar copilul LUI
În împărăţia cerului,
Cu credinţă m-am născut
Să mă rog, nu să fiu mut,
De când în lume-am apărut,
Ochii mei multe-au văzut,
Fapte bune şi frumoase
Din curate inimi scoase,
Am văzut şi fapte rele
Făptuite-n joc de iele,
Frunză vede dor nărunt,
În piciore încă sunt,
Mai port raniţa în spate,
Clopotul încă nu-mi bate,
Merg pe drumu-mi cătinel
Şi îngân un cântecel
Despre bucuria vieţii
Din prima zi a tinereţei,
Până-acum, că sunt bătrân,
Pe sufletul meu încă-s stăpân,
Voi sfârşi, când mi-o veni ceasul
Şi nu voi putea purta nici pasul,
Frunză verde iasomie
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Voi pleca în veşnicie
În căsuţa mea mormânt
Mă voi face iar pământ,
Însă gândurile mele
Veşnic rămân printre stele,
Unde va fi sufletul meu
Lângă BUNUL DUMNEZEU.

RUGĂ
Nu-i timpul, DOAMNĂ-n negru ca să--mi vii,
Mai vreau să fiu printre cei vii,
Mai am de pus şi cărămizi la casă,
Mai vreau să stau cu semenii la masă,
Mai vreau să spun o rugăciune,
Mai vreau o vorbă bună a spune,
Mai vreau ca să sărut pământul sfânt,
Pe DUMNEZEU să-L
L pot slăvi în cânt,
Mai vreau ca să culeg o floare,
Mai vreau să mă-ncălzesc la soare,
Mai vreau ca să privesc la stele,
Mai vreau să spun din gândurile mele,
Mai vreau să dau iubire în neştire,
Mai vreau să cred în nemurire,
Mai vreau, o multe, multe DOAMNE,
Mai vreau să port pe umeri toamne,
De-aceea, DOAMNĂ-n negru, să nu-mi
mi vii,
Mai lasă-mă printre cei vii.

Nu mai e timp...
Mi-e fruntea încreţită....
Mi-ee fruntea încreţită de griji în repetate rânduri
Mai vreau să râd cum râde-n hohot un copil,
Pe sub pleoape îmi trec tăcute gânduri,
Atâţia ani brăzdaţi pe chipul meu tiptil.
Îmi tremură şi glasul când îmi vorbesc în sine,
Mai şi visez, mai şi mă cred un brav cutezător,
Dar timpul bate-n vifor peste mine,
Iar eu mă prind de-un gând nemuritor.
Spre alte zări mă duc cu-ncrdere să trec,
Păşesc cu pasul hotărât în glie,
Sperând s-ajung la un liman ca să petrec
Ce mi-a fost scris în soartă doară mie.

În marea trecere
Pe umeri cad picături de vreme,
Ploaia de stele ne luminează viaţa
Şi sufletul din noi nu are a se teme,
Întru speranţe ne trezim în fiecare dimineaţă.
Simţim cum ne clădim fiinţa,
Ne ducem mereu spre marea împlinire
Înveşmântaţi în suflet cu credinţa
Ce-n noi sălăşluieşte fără-oprire.
Ce-s picăturile de vreme care cad pe noi?
Sunt anii ce ni-s daţi de soartă,
La început sunt picături de rouă, apoi şuvoi
Şi zi de zi ni-i crezul ce ni-l poartă.
Spre un liman cu fericiri şi suferinţe
În marea trecere cetate-n noi zidim
Purtăm ca pe-o povară ce-ii frumos, dar şi căinţe,
Cât existăm sub soare urâm, dar şi iubim.

66

Nu mai e timp să pierdem timp
În lupta cu perfida pandemie
De coronavirus venită parcă din pustie
Sau dată ca pedeapsă de zeii din Olimp.
Dar zeii din Olimp au dispărut de mult,
Eu astăzi cred în DUMNEZEU, în MARELE DIVIN,
Sălăşluind de-aa pururi în Universul plin
De unde mă veghează cuvântul să-II ascult.
Îngenencheat ridic ochiii la cer
Sunt plini de lacrimi, de durere,
Sunt întristat că semenii din jur îmi pier
Şi caut ca prin rugă să inspir putere.
De-a-nvinge blestemata molimă ce ne--a cuprins,
Cum am învins atâtea molime câte-au
au fost,
Căci pe pământ noi ştim c-avem
avem un rost,
Covidul va rămâne-nn amintire ca focul ce s-a
s stins.

La steaua…
Prof. Petruș
Petru ANDREI - Bârlad
La steaua ce mă-nchin acum
e-atâta drum
că l-aș străbate dar n-am cum.
După sosiri vin și plecări
În depărtări
Pe-ale destinului cărări.
Degeaba fierb în athanor,
Pe căi de dor,
Nisip, că auru-i al lor.
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Nu bagă-n seamă cei bogați
Pe-i lor confrați
Că-n lumea lor nu-s acceptați.

Admiră-i lui buchetul de mireasă
Ce e pe veci a inimii aleasă,
Regina care va deschide balul.

În cea mai depărtată stea
E casa mea
Că-i multă liniște în ea.

Antidot pentru pesta porcină

În pat de roze m-oi trezi,
Când n-oi mai fi
Lumina mea va dăinui.

S-a decis că nimeni nu-i de vină,
Deși ea și-a cam lărgit focarul
Și de-amar s-a revărsat paharul,
Că s-a răspândit pesta porcină.
Nu se poate alunga cu parul
Și nici cu pastile de chinină
Că microbul se ascunde-n tină
Și îi place dumnealui murdarul.
Tragem un semnal de-avertizare
De la munți și până-n Neagra Mare
Că vizează însuși Parlamentul.
Și-n politică la noi să fie
Mai curat ca într-o farmacie
Că, altfel, ne paște falimentul.

„Plăceri perverse”
„Plăceri perverse”- aud că le spun unii,
De pildă-aceea de-a citi o carte
Pe care tinerii o dau deoparte,
Cine citește astăzi? Doar nebunii!
Nu „cine are carte are parte”
Ci, dimpotrivă, cei care-s imunii
La poezie, mai cu seamă junii
Vor doar la chef în zgomote deșarte.
Azi oare cine stă să mai citească,
O carte-n tihnă să o răsfoiască?
O fac numai bolnavii de lectură.
Ceilalți în altele găsesc plăcere,
Ca să citească li-i peste putere
Când au manele, drog și băutură.

O perlă
George ARHIRE - Huşi
O picătură de rouă alunecă
În a mea palmă, de pe frunză unei flori
Alunecă ușor și o duc la piept,
Și-o transform cu dor într-o perlă
O adaug în șiragul colierului tău
Tu să-l porți la gât neîncetat
Cât timp perla strălucește
ște să ști că mă gândesc la tine
Când perla va licări
Să ști că dor de tine îmi va fi
Când perla se va înegri
Al meu suflet va suferi
Când perla în roua se va transforma
Sa ști ca eu nu mai sunt, adio iubirea mea...

Uitați

Din vin…
Luca Cipoli - Italia
Din vin, când fierbe, iese răutatea
Că zi și noapte el bolborosește
De parcă-ai zice că te dușmănește,
Nerespectând deloc intimitatea.
Când zbuciumul i se mai liniștește,
Nu i-a pierit de tot aciditatea,
Deși i-i tulbure luciditatea,
Ca adevărul el se limpezește.
Abia când lui i-a mai trecut furia,
Îi plac paharul și cu farfuria
Că-i limpede precum este cristalul.
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Și n-avem scaune
unde liniștită respirația
unui eu solitar să poată
transcende pe altul,
privirea
peste o scară abruptă
care, tăind țelul,
duce la turnul
roșu al porumbarului.
Gândurile noastre
sunt furate de sintagme ignare
născute la întâmplare,
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incomprehensibile celor mai mulți,
ideile noastre o povară
în comoda lor existență.
Și sprijine n-avem
dacă monstrul ne asaltează,
nici eroi, chiar așa,
spatele goale,
abandonate poate și
de cine nu știe dezerta.

Siamo il riflesso
dei nostri antenati
persi in volo,
forse ci ascoltano o forse no,
orfani adulti
che cercano vie d'uscita,
un rifugio,
in questo mondo effimero.
Orfani adulți

Dimenticati
E non abbiamo sedie
ove quieto il respiro
d'un io solitario possa
trascender l'altro,
il guardo
su una ripida scala
che, tagliando la meta,
conduce alla torre
rossa della colombaia.
I nostri pensieri
son rapiti da ignari sintagmi
nati a caso,
incomprensibili ai più,
le nostre idee un peso
nella lor comoda esistenza.
E appoggi non abbiamo
se il mostro ci assale,
né eroi, già,
le retrovie spoglie,
abbandonate fors'anche
da chi non sa disertare.

Orfani adulti
Difficile è lasciarsi
alle spalle
la stagione amata,
il legno è resina
e nessun'altra essenza
profuma più di quella
nel presente.
Un cigno canta
la sua ultima melodia
e una nuvola l'ascolta,
una nuvola cuore.
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Dificil este a lăsa
în urmă
anotimpul iubit,
lemnul e rășină
și nici o altă esență
parfumează mai mult ca aceea
în prezent.
O lebădă cântă
ultima ei melodie
și un nor o ascultă,
un nor inimă.
Suntem reflexul
strămoșilor noștri
pierduți în zbor,
poate ne ascultă sau poate nu,
orfani adulți
care caută căi de ieșire,
un refugiu,
în lumea aceasta efemeră.

Memorie
Un flebile raggio
che punta il dito
sulla cruna dell'ago,
il respiro
che prende forma
e s'addensa sul vetro,
così si palesa
il tempo che scorre
e non è più
ala d'uccello
che dipinge pareti
all'improvviso
né il bus ormai
alle spalle,
un lampione che svanisce
nel nulla o
palla di carta
sull'asfalto bagnato..
l'ora della nanna.
Amintiri
O rază slabă
ce arată cu degetul
pe urechea acului,
respirația
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care prinde formă
și se îndesește pe geam,
așa se dezvăluie
timpul care trece
și nu mai este
aripă de pasăre
care pictează pereții
pe neașteptate
nici autobuzul de-acum
în spate,
un lampion care dispare
în neant sau
minge de hârtie
pe asfaltul ud..
ora de nani.

Să ne trezim din ,,beții" nevrute
Când știm că suntem pieritori și uneori brute
Nu prețuim
țuim pe nimeni și nimic în astă lume?
Nu știm decât de farse și de glume?
Muncim să strângem să fim,,cineva ", să fim,, eroi ", cu bani
Când timpul ne albește
ște repede și ne răpește ani cu ani
False averi ne fură vieți
ți și dimineți lum
luminoase
Când nu mai știm de zile, nopți
ți tainice și de ale noastre case.
Să prețuim viata, liberă-pasăre
pasăre spre orizonturi deschise
Să nu ne afundăm în interese meschine în nisipuri mișcătoare
mi
și
închise
Simpli, să dăruim să fim mai buni, prieteni și sinceri fraţi
Să ne vorbim, să râdem, să ne sărutăm frumoasele mame și
frumoșii tați.

Integru
Prof. Daniel COŞUG - Huşi
Ochii îmi sunt de tigru,
Voi sta în picioare și nu voi cădea înfrânt
De sunt lovit, voi suporta, sunt integru,
Nu voi fi luat nici de valuri, nici de vânt.
Zi de zi, muncă, sacrificii
De mic am luptat cu un scop
Rănile și chinul sunt mici delicii
Efort, transpirație, luptă, niciodată stop.
Lumina și flacăra dârză îmi palpită în piept
Nu voi ceda nicicând
Alerg, merg,înfruntând soarta, dar drept,
Voi învinge cu tărie și putere, oricând.

Unii se chinuie să audă, alții
ții să vadă, alții să meargă,
Unii nu văd , alții nu aud, iar unii nu mai pot să meargă
Ce crunt e și ce destin au ei săracii, bolnavi, fel de fel
Noi, sănătoșii,
șii, nu prețuim asta defel, în nici un fel.
Să ne îmbrățișăm frați sau surori
Soții
ții sau soți să îi mângâiem pe creștet de nenumărate ori
Să le dorim șoptind viață lungă și bucurii cu sănătate
Să îi privim cu dragoste și nesfârșită bunătate.
unătate.
Atât contează, iubirea și atât...
Un simplu și sincer cuvânt
De la un capăt pana la celalalt capăt de pământ IUBIREA ...și atât

Viața este Viață!
Viaţă, din întuneric s-a făcut lumină
Foc izbucnind din gheață
ță și Primordial
Din Nimic, natură virgină.
Scântei din aștrii - Începuturi ...
Real din Ireal.
Viaţa este viață,
ță, zborul unui fluture din cocon oval
Firul ierbii încolțit în verde inocent
Din sămânță
ță și căldură emanată tandru, vital
Un măr cu flori paradisiac devine iminent, Imanent.
Iman
Respirația
ția și vibrația unui copil nou născut
Cu ochii închiși și roșiatic tremurând
Pui de Om iubit si sărutat, strâns de mamă ținut
Frumusețe
țe și Dragoste, inimile părinților fierbând.
Viața este Viață!!!

Iubirea…și atât

Liniște

Oamenii se nasc, trăiesc și pier
Asa e legea firii, nașterea,
șterea, trăirea și de neînțeles, moartea de
fier
Apărem brusc de undeva, trăim bine sau rău și plecăm
altundeva
Și nu știm dacă și de ce și unde, spre ceva ?

Să auzim cântecul naturii
Din pământ se ridică vlăstare
Apa curge din cerul plin de furii
Sst! Să bem vin pelin din pahare.
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Norii alunecă lin și calm, parcă zboară
Vântul bate în crengi și departe
Tufișuri, iarbă,copaci se-nfioară
Să gustăm din fructe și tarte !
La geamuri picături cad în rafale
Florile parcă se-ncruntă, suspină
Nervoase, își scutură petale
Să savurăm miere de-albină.

Ca să nu se mai repete
M-am tot dus prin sat la fete
Şi-am făcut altă cărare.
─ Teiule, poţi da în floare ?
................................................
─ Cam pe unde-a fost cărarea,
Când s-a-ntâmplat întâmplarea ?
─ Ţi-o arăt, dar mai apoi
Ne-om îmbăta amândoi.

Noapte de logodnă

Aroma Toamnei
Tomnatic sună foșnet de frunze
Aroma de struguri albi și dulci
Cald alunecă pe-ale tale buze
Pe poteci ruginii cu pași diafani calci.
Tu tot petreci...și tot cânți
Scânceste un ram și copaci
Vântul bate iar ,murii sunt frânți
Tu, domnișoară, zâmbești - și iar placi!
Mirosul de ploi, susurul apei reci
Ceața în păr învăluitoare
Parfumată, în roșie rochie treci
Prin pădure pârâul curge, e sărbătoare.

Pe aripile copilăriei!

─ Dacă tot ţi-am cerut mâna
Hai pe deal să prindem luna.
E somnoroasă şi-aţipeşte,
Repede, că asfinţeşte !
Dar pe deal, caută lună
─ Unde-o fi plecat, nebună ?
─ Uite-o acolo, în livadă !
Mergi încet să nu ne vadă
Şi-apoi nu te-mpiedica
Vreau să pun mâna pe ea
Că din obrăjorii ei
Am promis că-ţi fac cercei.
─ » Nu se culcă pe-aici luna » !
Îmi răspunde de sus, pruna
Mai degrabă sus la stână,
C-o tot văd de-o săptămână.
─ Ce tot cauţi lună-n stână ?
Ştii tu cum se toarce lână ?
Ştii tu cum să-ţi ţeşi un şal
Când eşti goală-n aşa hal ?
Ce cauţi lună prin sat
Singură fără bărbat ?
─ Las-o baltă ! Asta-i treaba
Am pierdut timpul degeaba.
─ Naiba s-o ia sus la oi,
Hai să mergem înapoi
C-am să-ţi cumpăr eu cercei,
N-am ajuns la mila ei.
Luna morăriţă

Pe două cărări

Chiar dacă noapte-ai senină
Luna sită cu făină
Cerne des şi apăsat
Şi pe codru şi pe sat.

Nu mă-mbăt cu apă chioară,
Dar atunci, în acea seară,
Când foşnea teiul de floare
Am adormit în cărare.

Amândoi pe ulicioară
De parc-ami fi fost la moară
Prăfuiţi până-n picioare
Râdem fără încetare.

Şi-apoi nici că m-am sculat,
Până nu s-a scuturat
Floarea teiului pe mine,
Chit că râde orişicine.

Ziua, oprindu-şi pasul
─ Să-ţi ştergi de faină nasul
Şi caută o batistă !
Luna o priveşte tristă

Înv. Corneliu LAZĂR – Gura Bohotin, jud. Iaşi
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Şi-i şopteşte :
─Draga mea !
Colbul acesta nu se ia
De pe frunte şi de pe gât
Decât numai cu-n sărut !

Şezătoare la bunici
Într-un caier gros de lână
O pisică blândă, bună,
Îşi înjgheba un culcuş
Pentru puii ei de pluş.
Bunicul, pe-nserat
S-apucă de scărmănat
Fiindcă-i mare şezătoare.
─ Lâna asta are gheare !...
─ Nu sunt gheare, sunt curnuţi
(Toţi de faţă rămân muţi)
─ Trebuia să dea cu coasa
(Şi bunica-ntinde masa)
Scarmănă el mai departe,
Iar baba nu-i ţine parte,
Vâră caieru-ntr-o ladă :
─ Nu trag eu mâţa de coadă
Şi se pune pe jucat
Până zorii s-au crăpat.

Drum greu
Duc cu mine
Roşul macilor din grâu
Sălcii unduind în râu,
Siniliniu de liliac
Muşchiul moale de copac.
Florile maceşului
Cerneala cireşului
Gustul mărului furat
Cel cerut şi nu l-ai dat.
Tremurul izvorului
Ispitele dorului
Aburii de aluat
Mirosul de fân uscat.
Pârguitul zorilor
Plânsetul viorilor
Umplutul ulucului
Scuturatul nucului.
Umezitul genelor
Fâlfâitul penelor
Balsamul norocului
Ogoitul focului.
Făcătura saltului
Spre piscul înaltului
Răvăşitul somnului
La porunca Domnului.
Curatul zăpezilor
Lumina amiezilor
Zămislitul naşterii
Arşiţa cunoaşterii.
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Cele patru roţi de car
Încărcat cu saci de var
Şi-ngropate în noroi
Scârţâie, e vai de noi !
Boii tineri, tinerei,
Vlăguiţi ca vai de ei,
În genunchi cad amândoi.
─ Nu-i destul că suntem boi !
Omul coboară din car,
Simte-n gât un gust amar,
Zvârle biciul, saltă roata
─ Hai Plăvane ! Hai cu tata !
Tinerii juncani scot carul,
Omu-şi vede-acasă varul
Şi-i sărută pe-amândoi
─ Cine-a zis că sunteţi boi ?
Cu bunica după sobă
La bunica în odaie
După sobă, ce văpaie !
Nu simţeam c-afară-i iarnă
De-o fi vrând norii să cearnă
Ani la rând pe noi troiene,
Îmi făcea un benchi la gene
Când râdeam, bunica buna
Vreau s-o văd să-i sărut mâna.
Tot aicea după sobă
Mă făcea bunica « tobă »
Cu de toate de-ale gurii
Mi-aducea din podul şurii
Pere moi, păstrate-n fân...
Puse de bunelul bun.
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După sobă la căldură
Somnul, repede te fură,
Doar cocoşul dă de veste
Pân’ la ziuă cât mai este,
Iar eu dorm pe mai departe
Cu capul lăsat pe-o carte.
Tot bunica, în odaie
Sâmbăta îmi făcea baie
Cu leşie dintr-o oală
(Mă suia-n albia goală)
Şi mă ghilosea ea bine
De ieşea colbul din mine.
Nu vreau duş şi nici piscină,
Nici săpun cu spumă fină,
Vreau doar să mai fac o baie
La bunica în odaie !

Reţeta poeziei mele
Vă servesc dintr-o tipsie
Cu-n volum de poezie,
Cred că merită gustat
Fiindcă l-am «condimentat ».

Declaraţii şi promisiuni
Prof. Constantin PARTENE – Ghermăneşti,
jud. Vaslui
Eu sunt cel ce te-a căutat întâi,
Căci te cuibărişi-n inima mea.
În pomul casei mai erau gutui,
Era-n Brumar şi încă nu ningea.
Am venit fizic, în persoană,
N-am trimis misive siropoase.
Ţi-aminteşti, era sfârşit de toamnă,
Cu brumă după nopţi geroase?
Inima mea te vrea doar pe tine,
Doar cu tine eu mă simt fericit,
De-i vrea să-ţi împarţi viaţa cu mine
M-aş considera un om împlinit.
Tu vii c-o dulce împotrivire,
Iubirea ta e floare de pelin,
Dă-mi un răspuns la a mea iubire
Şi nu mă-ndepărta, că iarăşi vin!
Eu am şi uitat ce ne desparte
Şi mă prinde-un dor când te privesc,
Dac-aş putea, ţi-aş scrie o carte,
Ca să-ţi dovedesc cât te iubesc.
─ Îmi insufli speranţă şi curaj,
Ieşind ca o lumină din abis,
Am uitat de rele şi de necaz,
Aştept să văd cu ochii acel vis.
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─ Eşti iubirea ce cu neputinţă
O vreau demult şi de ea mi-e dor,
Eşti a inimii sfântă fiinţă,
Eşti zi-nsorită şi-n cea cu nor.
─ În vorba ta ţi-ai turnat miere,
Ca să-mi îndulceşti chiar şi inima,
Dar sunt chestiuni ce făr’ de vrere
Stau între voinţa mea şi a ta.
─ Te iubesc mai presus de presus,
Cu toată puterea inimii mele!
Aşa cum iubesc pe Domnul de Sus
Şi cum ador cerul cu stele.
─ Şi eu te iubesc de numa-numa!
Da-i nevăzută iubirea din mine,
Căci şi-n trecut, dar şi acuma,
Am avut, şi am, gândul la tine.
─ Vom merge des prin ţara frumoasă,
Şi-n raiul ei ne-om pierde amândoi,
Îţi promit, de vrei să-mi fii mireasă,
Conjugându-ne părerile în doi.
Şi deşertul l-aş străbate singur
De-aş şti că la margine te găsesc,
Eu de asta sunt aproape sigur,
Căci cei ce se plac tot se-ntâlnesc.
─ Eu ţi-am analizat caracterul,
E frumos, pentru asta te iubesc,
Dar un viciu de iei, aude Cerul,
Ţi-o spun de-acum,
acum, pe loc te părăsesc!
─ Te voi iubi în viaţă, nu zic nu
Şi ce-ţi spun nu-i vorbă să fie,
Dar îţi zic şi eu, încă de-acu’,
Să nu te-aştepţi la idolatrie.
Te iubesc cu toată fiinţa mea
Şi sufăr nespus dacă nu te văd!
Lipsa ta îmi face viaţa grea,
Iar în minte şi-n suflet e prăpăd.
Chipul tău are strungă prin mine
Şi-am să-l reţin când o să treacă,
Numai aşa, de drag, să-mi fie bine,
Ca noră, şi mama o să te placă.
Eu i-am spus că mi-i gândul la tine
Şi mi-a zis că eşti a Domnului dar,
După cununie, când nunta vine,
O să ne tragă-n casă cu ştergar.
─ Eu nu pot să-ţi cenzurez elanul
Şi nici să-ţi frâng acum iubirea,
Treci la fapte, aplică-ţi planul,
Altfel, ţii departe fericirea!
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De barbari din lifta păgână.
De pe cai ei mânau turma,
Iar colbul dens le ţinea urma.
Dar nu odată s-a-ntâmplat
Când Vodă de asta a aflat
Şi cu oaste, calea le-a tăiat,
Prăzi şi oameni înapoi a luat.
Le trebuia timp să se ducă
Înapoi în stepa calmucă.
Femeile ajunse-n serai
Erau silite să urce pe cai,
Fetele frumoase de la noi
Creşteau la ei turme de oi.

Lifta păgână
De frica tătarului hapsân,
Străbunii trăiau cu frica-n sân.
Aşa s-a trăit, din păcate,
În medieval, zi şi noapte.
Orice ţipet, vuiet, foc pe culmi
Inducea iar frică de păgâni.
─Vin tătarii! Blestem pe ţară!
Vin tot la sfârşit de vară!
Doamne, salvează-ne şi pe noi!
Nu vezi că trăim în nevoi?
Opreşte-i, că iar au năvălit,
Întoarce-i de unde-au venit!

Soarta celor luaţi de pe-aici
Depindea de tătarii calmuci.
Din iurtele lor nu se ieşea,
Era săgetat cine cuteza,
Ori căutat până-i găsit,
Adus înapoi şi pedepsit.
În istorie-s consemnate
Mai multe întâmplări şi fapte,
Dar oare tinerii au citit,
Să ştie şi ei cum s-a trăit?
Să ştie ce-au păţit străbunii,
Să simtă rostul rădăcinii....

Tu, literă!
Ioan BROASCĂ - Iaşi

Plecaţi, copii, să nu vă fure,
Suiţi pe cai, fugiţi în pădure!
Fugiţi! să n-ajungeţi la barbari,
Merg cu voi fraţii mai mari.
Suntem bătrâni, nu gândiţi la noi,
Fugiţi cu ce aveţi pe voi!
Hoarda lua tot din calea ei
Turme de vite, dar şi femei.
Iar cirezi -ntregi de pe suhat
Le luau din urmă la mânat,
Apoi legau cu funii de tei
Bărbaţi în putere şi femei.
Toţi, mânaţi încet din urmă,
Amestecaţi oameni cu turmă,
Se-ndepărtau sub colbul verii,
Lăsând în urmă loc durerii.
Chiar dacă hoarda se depărta
Ţipătul luaţilor, cerul crăpa.
În care căptuşite cu piei
Urcau prăzile, dar şi femei,
Tinere femei şi pe cai luau,
Dar şi-n carele ce-n faţă mergeau.
Erau flancaţi, mânaţi din urmă
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TU, LITERĂ, sămânță grăitoare,
Te-ai întrupat din ce imense spații?
Ai coborât cu nimbu-ți de lumină
Și-ai generat mulțimi de „constelații”.
Te-ai diversificat sub varii forme,
Te-ai făcut verb și-apoi ajuns-ai frază,
Eliminând semnale guturale,
Un cântec ce din „Imn” proliferează.
Cuvânt cu alt cuvânt ai logodit,
Și vânt făcând spre OM, ai spus: - Poete,
Mă dau să faci catrene, glose, ode,
Pantumuri, rubaiate și sonete.
Le-ai dat la mulți ocazii să se nască,
Dar nu te-au înțeles, te-au dușmănit
Și au rămas doar niște târâtoare
Ce pe „tăpșan” mereu s-au zvârcolit.
Nici chiar povești țesute-nn „borangicuri”
Nu le-au
au dat ghes a merge mai departe
Și s-au oprit la doar ce-au
au pus în gură...
Deșertăciunea vieților deșarte!
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La început, demult, când te-am văzut,
Abia-mi ștersesem cașul de la gură
Și te-am privit mirat, te-am admirat,
Dar nu ți-am înțeles a ta măsură.

Spre-a nu mă irosi în întregime,
Rămân măcar un punct sau semn de carte.

S-A DUS COPILĂRIA
S-a dus copilăria cu toate ale ei,
S-a dus cu zmei și zâne, pisici cu motocei,
S-aa strecurat prea iute trecând prin ani tiptil
Și-aa luat cu ea candoarea din suflet de copil.
Se-„nveșmânta”
șmânta” în haine de prinți și împărați
Și-ncăleca eroic pe cai neînvățați,
Pornea-n galop adesea pe-un băț,
ț, dar fără cârmă,
Un cerc era „destinul” și-l dirijam cu-o
o sârmă.
În praful gros de-o palmă, când ne-ntâlneam
ntâlneam mai mul
mulți,
Pe la mijloc de vară,mai goi și toți desculți,
În drum, cu toată droaia, cu spor și veselie
Ne apucam a face câte-o
o „harbuzărie”.

Văzâdu-te cu-atâtea încrustații
Și-atâtea trăsături alambicate
Pe tot atât de-ntortocheate gânduri
Mă măcinam, dar n-ajungeam departe
Ca să-mi spăl ochii cu puhoi de lacrimi,
Când m-am născut eram deja-nvățat,
Iar vorbele de-alint și dulci a’ mamei,
Cu vorba clară m-a „înnobilat”.
Și-ncet, încet, cu oarecare trudă,
Dar cu plăcere și cucernicie,
Am început să-ți înțeleg mesajul
Și am intrat în „Marea-mpărăție”.
Cum eram eu pe-atunci și cum mă văd?
Eram un biet copil prostuț, de-o șchioapă.
Nu prea știam s-aleg din „sacul” vieții
Și multe întrebări aveam sub pleoapă.
M-ai luminat, deschisu-m-ai spre lume,
Sortând „gunoiul” din „culesătură”,
Înțelegând și câte „greutăți”
Dă sărăcia din „așezătură”.
TU, LITERĂ, sămânță de lumină,
Te-am venerat ca pe o zeitate
Și am să bat mulțime de mătănii
Că m-ai lăsat să-ți intru în Cetate.
Și-apoi, zeițo, m-ai învățat că
Lăsând SOBOR DE LITERE-ntr-o carte
Te-nveșmântezi în nimbul de lumină,
Măcar puțin, te mântuie de moarte.
De credeți că-i prea mult, țintind prea sus,
Lăsând în urmă strofe știrbe poate,
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Ne alegeam terenul, apoi ni-ll îngrădeam
Cu-n șnuruleț de țărnă, cum ne mai pricepeam,
Apoi cu grămăjoare de țărnă la-ntâmplare
ntâmplare
Simbolizam harbujii în țarcuri, fiecare.
Și terminând plantarea, mândri nevoie mare,
Ne admiram grădina, privind cu încântare.
Unii din noi, mai hâtri, în jur supravegheau
Și de găseau momentul, de la vecini furau.
Și zarvă-apoi, discuții hazlii și gălăgie
Pe cât mai multe tonuri și-nn zvon de cumetrie,
Iar dacă din discuții nu ne înțelegeam
Pentru-a găsi dreptatea, „miliția”
ția” chemam.
Și-așa,
șa, lăsam ca joaca, cu totul să ne fure,
Iar Soarele, în drumu-ii trecea după pădure.
„Harbujii” ce-ii plantasem părea că se plângeau
Că sigur, fără Soare, ei nu se mai coceau.
Încet, încet, amurgul pee drumuri se lăsa,
Se molcomea tot jocul și droaia se spărgea.
Se retrăgeau spre case și care și căruțe...
„Harbuzării” întregi, nici gând ca să le cru
cruțe.
ți haíne atât de multă „muncă”
Striveau sub roți
Și reușeau, pe șine, tot praful ca să-ll ducă,
Iar înserarea densă încet, încet cădea
Și tot încet, pe toate, la sânu-i le-ascundea.
ascundea.
Cei „truditori” din droaie, ajunși
și cu toți acasă,
Spălați cu-n strop de apă se așezau
șezau la masă
Și într-un „trap” mai leneșș sau chiar mai susținut
Își „mângâiau” stomacul și-apoi...în așternut.
șternut.
O lampă de opt focuri, la alții
ții chiar mai mare,
Cu-o oglinjoară-n
n spate pentru amplificare,
Își pâlpâia lumina din margini de fitil,
„Torcând” povești
ști de Creangă în mintea de copil.
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Și-ncet, pe nesimțite, din sobă, Moșul Ene
Își strecura lipiciul spre pleoape, pe la gene,
Și-n umbrele visării, în noaptea liniștită
Și lampa își închide lumina, obosită.
Te-ai dus copilărie și-ajuns-am un ursuz,
Iar azi îți plâng pe umeri și-așș vrea ca să mă scuz.
M-adun din schije multe și-mi zic analizând,
Că trecător prin Timp sunt, iar Timpul trece stând.

Să ştiu, în vie vedere, din începuturi zidiri de iubire aflate!
Ei! Aflu că-ii semn din aspru salcâm, ori alun, ori stejar, el,
toiagul,
-Dar
Dar semn pentru suflet în lumea cea vie, găsi-voi?
găsi
Pe unde şi
când?
-Din
Din hăuri de timp toiag înverzit pentru suflet Cuvântul a fost!
zise moşneagul,
Cuvânt necreat, cuvânt nerostit,
erostit, cuvânt neaflat, cuvânt ne
nenceput, cuvântul arzând!

NU VOM ȘTI
SATUL
Îşi pierduse umbra în roua
strigătului de clopot.
Ascultam plânsul putrezit al turlei
Praf ridicat în vatra satului
De un vârtej aiurea
Nor imitând norii
Stafie bântuind uliţele
Strigătul uscat al crucilor umilite!
Ascultam uitarea, uitarea
Unde a rămas chipul
Chipul satului?
Încremenise fruntea-i în ceaţă,
Obrajii dispăruseră în iazurile secate
Dar ochii, ochii satului mă urmăreau,
În unduiri de aduceri aminte!
Doar mă priveau
Când verzi, când albaştri
Uneori fără culoare.

Nu vom ști nici cum, nici unde
Și nici când vom trece stând
Către alte „începuturi”
Și ne întrebăm tăcând:
Câte sfere colinda-vom
Până ne vom liniști
Sau ce inimi înflori-vom
În mod sigur fără-a ști
Că vom vântura, prin nume,
Vreun crâmpei de amintire
Prins în două-trei cuvinte
Pe o filă de citire?
Și rămânem cu privirea
Înspre alte lumi plecată,
Dar convinși că Veșnicia
Este neînduplecată.

Toiagul
Martin CATA - Huşi
Spun unii că-ii şarpe smuls din piatra fierbinte în unduire,
O cioplitură cu cremenea poruncilor din rugul aprins,
Glas în mărul ce gură a ars şoptind perverse cuvinte spre
răzvrătire,
Trisfetite pe spin răsucit sub fum de tămâie, de ciobanii din
jurul focului stins!
E fuiorul de fum spre înalturi în al Deceneilor pumn adunat,
Sămânţă ce naşte răspuns către Sfinxul de Oedip înfrânt,
Un Babel nedemn, doar netede cioturi cântând un răboj
răsturnat,
Spun alţii că-ii semn unui despot ce totul se crede între cer şi
pământ!
Poate e duh în răpită gândire ce-ndeamnăfiinţa
ndeamnăfiinţa la scări
înţelepte?
Parabolă este?În visul cu vorbe-nn suspin de oprită mişcare,
Un umăr ce ţine palatul nevolnic pe stâlpi să-ll îndrepte,
În zvon de imagini tăcute, în vieţineştiute e un chin în
candoare?
Şi toate, dar toate, poveste îmi cântă de humă, de lumi risipite,
Îmi spun de uitări de lumină şi râd în lumini necreate,
Mă-ndeamnătu,
ndeamnătu, Aron, săgeată spre suflet zdrobit de ispite,
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Îmi priveau sufletul
Sufletul meu rătăcit
Dincolo de sufletul satului!
Mă uitasem pe mine?

”Dacia esoterică”
- corolar al cercetărilor
Profesorului Vicu MERLAN
Prof. Marietta MATEI – Răducăneni, jud. Iaşi
Aceste rânduri nu sunt decât impresii de cititor, un
cititor atent, nu chiar novice în unele domenii, care a lecturat de
2 ori opera, dar care nu este nici critic literar, nici specialist în
istorie sau arheologie. De aceea accentul cade pe O
OMUL și
CERCETĂTORUL VICU MERLAN și nu pe opera sa.
Miercuri, 23 iunie 2021, am avut onoarea să fim
invitați
ți la cea mai importantă lansare de carte a domnului
Profesor Vicu Merlan – ”Dacia
Dacia esoterică”, 2 volume, 941 de
pagini, apărută la Editura GANESHA,
A, București, 2020.
Activitatea s-a desfășurat
șurat la Biblioteca ”Mihai Ralea”
din Huși,
și, cu un public numeros și invitați de marcă – profesori
și cercetători.
Eram foarte emoționată
ționată și nu eram decisă să particip la
dezbateri, deși
și mă pregătisem puțin, căci Vic
Vicu mă rugase să fac
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o prezentare. Am zis totuși
și că nu se poate să nu fie susținut și
de la Răducăneni, comuna de care este legat nu numai afectiv,
ci și prin descoperirea ”Zeițelor de la Isaiia”.
Lucrarea mă impresionase puternic de la prima privire
– era masivă și numai ținând în mâini cele două volume grele,
mă gândeam cu spaimă ce și cum s-oo prezint. Chiar am spus
atunci că sunt în mare dilemă, deoarece, după o primă lectură
am realizat că aproape nu poți
ți scoate o virgulă din text fără să
afectezi sensurile multiple ale afirmațiilor
țiilor autorului. I-am
I
mulțumit
țumit Domnului Profesor Vicu Merlan (cel mai mult îmi
place această titulatură pentru autor!) că a avut încredere în
capacitatea mea de a învăța
ța și la o vârstă respectabilă, dar i-am
i
cerut timp pentru a doua lectură, pe care am făcut
făcut-o cu mai
mare atenție,
ție, parcurgând și trimiterile la subsolul paginilor,
dar... sunt tot ezitantă: cu ce să încep? Ce să amintesc și ce să
las? Toate sunt la fel de importante, minuțios
țios organizate, amplu
documentate, peste măsură de captivante!
Și... ar trebui să închei aici...
Poate doar să repet ce am spus atunci că opera
aceasta este rodul cercetării unei minți
ți atotcuprinzătoare și
că dascălii de la Răducăneni sunt mândri de fostul lor elev,
Vicu Merlan, care a avut un parcurs profesional în
permanentă ascensiune, în ultimii ani la superlativ. Retoric,
am pus o întrebare (spre deliciul publicului, mare majoritate
profesori, din câte mi-am
am dat seama): ”Dacă elevul are
asemenea realizări, vă imaginați ce minți luminate
nate au avut
profesorii săi!?!?”
Trimiterea la Emil Cioran mi s-aa părut firească: ”
O existență
ță care nu ascunde o mare nebunie nu are nicio
valoare”! – ”nebunie” în sensul pozitiv al cuvântului.
Recunosc, Domnule profesor, că nu te credeam
atât de riguros, de organizat, deși
și te știam tenace și
perseverent, pasionat și foarte bine pregătit profesional.
Vorbirea ta cam rapidă, entuziasmată, de parcă erai mereu
pe fugă, era de natură să creeze senzația
ția unui visător, un
sentimental, cu mintea ... ”în ceruri nalte”(Mihai
n
Eminescu). Și chiar erai grăbit! Aveai atâtea proiecte că nu
era timp de ...cozerii!
Am colaborat la editarea ”Monografiei
Monografiei Comunei
Răducăneni” în 2016 (ar trebui să ne gândim la o reeditare,
(când și dacă vei fi mai liber și o spun ”cu mâna pe inimă” că,
dacă nu ar fi fost energia și perseverența cu care ești înzestrat,
eu nu așș fi reușit să duc la bun sfârșit acest demers pe care îl
datoram satului meu natal și unchiului meu, Înv. Nicolae
Tomulescu, cel care a început primele documentări pentr
pentru o
monografie.
Acum,... despre ”Dacia esoterică”...
” Dumnezeu a făcut CUVÂNTUL” – scrie în Biblie. Se cere
să-i folosim puterea! Dl prof. Vicu Merlan a știut asta și a dat
CUVÂNTULUI valențe
țe minunate în operele sale. E o bucurie
nemărginită să văd că rostul
stul său dă rod tot mai bogat, în ciuda...
unora cu privire crucișă,
șă, invidioși că el își vede de treabă și
merge tot înainte (vezi gluma cu ...”Să trăiască du
dușmanii și să
ne vadă fericiți!”)
La prezentarea din iunie a.c. l-am
am văzut pe Vicu
liniștit – scrisese și editase cartea pentru care a muncit peste 30
de ani! Dumnezeul poporului român, popor cu trecut preaplin
de eroism și spiritualitate, și-a întors fața
ța către autor încă din
copilărie, călăuzindu-ll spre frumoase calită
calități: curiozitatea
nemărginită a cercetătorului, dorința
ța cunoașterii și perseverența
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spre finalizarea pasiunii arheologice în lucrări de marcă despre
descoperiri minunate.
Dincolo de faptul că a fost elevul Liceului ”Lascăr
Rosett” din Răducăneni, județul
țul Iași, Dl. Prof. Vicu Merlan a
fost mai ales un adolescent și un tânăr pasionat de istorie și
arheologie, cu o dorință
ță nestăvilită de a aduce la lumină
vestigiile trecutului acestor locuri. Îl frământa iar și iar
întrebarea ”Cine erau și cum trăiau stră
stră-stră-stră...bunii noștri?”
Cu fiecare
are ciob găsit la Isaiia, Bazga sau Răducăneni era tot
mai convins că acolo, în adâncuri, există dovezi ale unei
civilizații
ții milenare uimitoare, ce așteaptă să fie descoperite. Și
nu s-a înșelat
șelat căci ”Zeițele de la Isaiia” ii-au confirmat
presupunerile, i-au împlinit speranțele.
țele. Chiar avea lacrimi în
ochi când mi-aa povestit despre valorosul tezaur. Era mai mult
decât entuziast! Am scris atâtea despre OMUL Vicu Merlan
deoarece eu cred cu putere că ”omul sfin
sfințește locul!”
Cartea este
structurată în două
volume
masive:
VOL. I, 543 pagini,
6 capitole; VOL. II,
408
pagini,
6
capitole. Titlurile
capitolelor
pot
constitui, prin ele
însele,
cărți
separate, adunate
într-un tot unitar,
cu o documentare
impresionantă:
autorul
citează
peste 500 de surse
bibliografice (dacă
n-oi fi greșit la
numărare!)
din
diverse
domenii:
istorie, arheologie,
literatură, medicină,
spiritualitate, folcloristică - mitologie etc., ducându-ne
ducându
”în
zbor” peste pământuri și peste timpuri, făcând legături între
popoare și milenii, pentru a demonstra că esoterismul dacic
”reprezintă un segment din MARELE TOT – MATCĂ ce a
influențat într-o
o foarte mare măsură cultura și civilizația
ulterioară europeană, și nu numai”(Op.cit., VOL. I, p. 4)
Materialul bibliografic din fișe
fi a fost identificat pe
teren, din 1992 până în 2014 Dl. Prof. Vicu Merlan efectuând
săpături arheologice, în calitate de colaborator sau responsabil,
pe 22 de șantiere. Așadar, teoria are la bază o îndelungată
practică, rezultatul constând în numeroase descoperiri ce-i
ce
susțin afirmațiile.
țiile. Autorul visează, dar visul e bazat pe
realitatea a numeroase cercetări – ale sale și ale multor
specialiști
ști în domeniu, români ori din alte țări, corelațiile fiind
logice și convingătoare. În plus, prezența lui pe toate aceste
șantiere este demonstrată
nstrată de fotografiile făcute în situri, singur
sau cu toată familia, care l-a înțeles, l-aa încurajat și l-a susținut.
Sunt peste 30 de ani de muncă asiduă. Având în
vedere și celelalte cărți editate în aceeași perioadă, apoi masiva
revistă ”Lohanul”, al cărui fondator și redactor-șef este din
2007, activitatea de muzeograf și profesor, la care se adaugă
monografiile unor comune (Dolhe
(Dolhești, Ciortești, Bunești-
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Averești, Tătărani și Răducăneni) pe care le-aa coordonat, te
întrebi, pe bună dreptate, când a maii avut timp pentru sine și ai
săi?!!
Voi exemplifica doar câteva capitole care au un
conținut
ținut surprinzător și captivant (dar toate sunt așa) – parcă
citești
ști unul dintre cele mai bune romane S.F., însă extrem de
documentat, ceea ce-l face cu atât mai credibil.
VOL.I, Cap. V – ”Locurile sacre”.
Este cea mai interesantă călătorie în lumea misterelor
încă neelucidate: în Munții Carpați – Bucegi, Buzău,
Sarmisegetusa – Regia, Taina Kogaionului, misterele sacre ale
Ceahlăului, fenomenele inexplicabile
plicabile de pe vârful Gugu
GuguCaransebeș,
ș, ori din Munții Rarău; din Maramureș; din Munții
Măcinului; poarta temporală din Masivul Piatra
Piatra-Mare din
Munții
ții Bârsei;Grădina Zmeilor din Podișul Someșan; Cuina
Turcului-Porțile
țile de Fier; enigmele așezării de 7000 de ani de la
Limba-Oarda de Jos, Alba; Peștera
ștera Polovraci, Gorj; Peștera
Bolii, Petroșani etc.etc.
În zona noastră aflăm despre locuri tainice unde se
petrec fenomene nefirești,
ști, cum este Aria de Aramă din Pădurea
ce separă satul Bazga- Răducăneni de comuna Moșna –
Cetatea Getică. Eu am aflat legenda prin 1980 de la oameni
bătrâni din Bazga, care-mi
mi spuneau că au rătăcit câteva zile
mergând în cerc, dezorientați
ți de ceva inexplicabil, amețiți, cu
dureri și un vuiet în cap... ”ca de vas atămit”, cum scrie Vicu
Merlan. Aceste manifestări neobișnuite
șnuite chiar și pentru pădurari,
buni cunoscători ai potecilor, cu stări aproape de le
leșin, face din
Aria de Aramă o zonă evitată de localnici. Apoi, legenda
Dealului Marmura, o pădurice situată între satele Roșu
Ro
Bohotin
- Răducăneni, pe unde treceau în sec. XIX
poștalioanele
ștalioanele și carele cu mărfuri dinspre Iași spre Fălciu: de
sub roțile
țile mijloacelor de transport se stârnea un vuiet
înspăimântător venit din adâncul pământului, explicat oarecum
prin intrarea în vibrație a straturilor
turilor de marmură. Alte locuri cu
fenomene paranormale, cu apariții
ții de stafii, iele, elfi sunt
povestite de localnicii din Tătărani, Roșiori
șiori – Averești,
Tăbălăiești, Costuleni – Dealul Surcica , Podul Oprii – Dolhești
etc.
În alte zone ale țării aflăm povești
ști cu O.Z.N.
O.Z.N.-uri din
Pădurea Baciului – Cluj, cu alte fenomene malefice în satul
Dor-Mărunt
Mărunt din Bărăgan, în Pădurea Letea din Delta Dunării,
la Balta Vrăjitoarelor – Cernica, București...
Deosebit de interesante sunt și capitolele III –
”Interpretări inedite ale simbolismului spiritual (legendele” sau
VI – ”Religia (de la vraciul preistoric la preotul de astăzi)”.
În VOL. II: Cap. VIII – ”Structurile megalitice
(menhiri; tumuli; piramide naturale, sfincși
și etc)”; Cap. IX –
”Tehnologiile și invențiile populațiilor
țiilor preistorice”; cap. X – ”
Continuitatea de locuire în spațiul carpato-danubiano
danubiano-balcanic”
etc. În acest volum, la pag. 338, prof. Vicu Merlan notează:”
Pământul românesc a fost de-aa lungul timpului ținta multor
popoare barbare, a multora care au venit cu un singur scop:
jefuirea avuțiilor,
țiilor, a recoltelor, a bunului cel mai de preț pământul. Cel mai bun aliat al românului a fost Divinitatea, ce
l-a călăuzit la vremuri de restriște, l-aa îndrumat să se ascundă în
codrul des sau chiar să lupte cu dușmanul
șmanul nemilos. De aceea
Bunul Dumnezeu i-a sădit adânc în suflet și conștiință dorul de
glie, de păduri și râuri, tradiții și veselie”.
Sunt multe aspecte, descoperiri și interpretări inedite,
de-aa dreptul surprinzătoare, pe care nici cei aviza
avizați în domeniu
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nu le pot include în prezentări cu mult mai ample decât
încercarea aceasta a mea. Nu-mi
mi rămâne decât să vă îndemn cu
tărie să citiți această operă - merită și este importantă pentru
oricine vrea să știe de când și de unde venim.
La întâlnirea din 23 iunie 2021 încheiam firesc cu
Nicolae Iorga: ” Fiecare loc are o istorie a sa. Trebuie doar o
ureche să o audă, o minte să o înțeleagă
țeleagă și o inimă să o
iubească”. Pentru locurile noastre (și
( nu numai) Dl. Vicu
Merlan este și URECHEA, și MINTEA, dar mai ales
a
INIMA
istoriei lor!
Felicitări, Domnule Profesor! Ai reușit!!!
reu

Lansare de carte la Biblioteca municipală
din Huşi
– Dacia Esoterică. Simboluri, legende şi tradiţii, autor
Vicu Merlan
Deşi cartea a văzut lumina tiparului încă din decembrie
2020, datorită condiţiilor pandemice şi a legislaţiei specifice,
lansarea de carte s-aa amânat până la momentul revenirii la
normalitate. Cartea a apărut într-un
un tiraj de 1500 de seturi,
fiecare set având două volume cu un număr de 986 de pagini.

nimentul cultural din data de 23 iunie 2021 a avut loc
Evenimentul
la Biblioteca municipală din Huşi, la sala de Lectură.
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Au fost invitaţi oameni de cultură din Huşi, Iaşi, Vaslui, Bârlad
şi din comunele din jurul Huşilor: Ghermăneşti, Răducăneni,
Moşna, Pădureni etc.

Din prezidiu au făcut parte: prof. univ. dr. Petru Ioan, prof. dr.
Theodor Codreanu, prof. Petruş Andrei, dr. N. Lupu, prof. dr.
D. V. Marin, prof. univ. dr. Moshe Groper din Israel.

Spre finalul cu ocazia evenimentului cultural huşean, s-au
acordat Diplome de Excelenţă de către autorul cărţii: Vicu
Merlan, celor care au contribuit şi contribuie la promovarea
culturii locale şi naţionale, dar şi sponsorilor cărţii şi chiar a
evenimentului.
Moderator a fost dl Petru Ioan, prof. univ. dr. al Facultăţii de
Filozofie din cadrul Univ. Al. I. Cuza din Iaşi. Sala a fost
arhiplină, la eveniment participând peste 70 de persoane.

Au luat cuvântul cei din prezidiu în ordinea următoare: prof.
univ. dr. Petru Ioan (Iaşi), prof. Petruş Andrei (Bârlad), prof.
dr. Theodor Codreanu (Huşi), prof. univ. dr. Moshe Groper
(Israel), dr. N. Lupu (Vaslui), prof. dr. Vicu Merlan (Huşi); dar
au fost şi intervenţii din sală: prof. Lina Codreanu din Huşi,
bibl. Elena Olariu din Răducăneni, Broască Ioan din Iaşi, prof.
Matei Marietta din Răducăneni, ing. Geogel Popa primar al
comunei Moşna, jud. Iaşi, Vasile Marian – întreprinzător din
Huşi, prof. Vasile Calestro din Huşi şi prof. Constantin Partene
din Ghermăneşti, jud. Vaslui.

După încheiere, participanţii şi-au continuat discuţiile pe
holul mare al bibliotecii municipale, unde au fost invitaţi la o
gustare de produse de patiserie oferite cu generozitate de
patiseria Bitcake (Nicoleta şi Georgiana Filip) şi de patiseria
dnei Alina Pricop.

Apoi o parte din invitaţi şi autorul cărţii (peste 20 de
persoane) s-au deplasat, la invitaţia întreprinzătorului Vasile
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Marian, la Pensiunea Dobrina unde s-au
au continuat discuţiile
până la miezul nopţii, în cadrul unei mese festive.

Gânduri şi confesiuni la
cartea lui Petru Ioan,
Frământări şi confruntări pe fundal pandemic
Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi
Cartea lui Petru Ioan, Frământări şi confruntări pe
fundal pandemic, apare spre finalul anului 2021 şi
surprinde evenimentele importante ale momentului
prezent, indiferent de contextual social-sanitar
sanitar prin care
trecem.
Petru Ioan este autorul care imortalizează în cartea
sa atitudinea justiţiară, atât în plan literar-istoric
istoric cât şi în
planul real al vieţii de zi cu zi. El se numără printre puţinii
curajoşi care scriu sau manifestă adevărul istoric,
argumentat şi susţinut prin mii de dovezi pertinente.

la presiuni menite să-ii descurajeze faţă de actul lor de a
scoate la iveală adevărul gol, goluţ.
Adresez pe acestă cale mulţumiri autorului Petru
Ioan, pentru curajul şi sinceritatea de a fi alături de cei
c
care scriu sau susţin adevărul istoric, faţă de scrierile sale
pertinente, pline de substanţă, mai ales asupra cărţii Dacia
Esoterică.
De apreciat este faptul că a avut curajul să surprindă
scriptic, în cartea domniei sale, despre execuţia mediatică
medi
a autorului Daciei Esoterice,, fineţea prin care a sesizat
complotul tăcerii în jurul acestei cărţi, atât de mass media
naţională cât şi de cea locală, cu ciuda faptului că stocul
de cărţi tipărite în decembrie 2020, ss-a epuizat până la
această oră, chiar
hiar fără a i se face măcar un pic de reclamă
mediatică.
Surprinderea frământărilor şi a confruntărilor din
perioada pandemică, are un iz de fineţe introspectivă,
fineţe dată şi experienţa cognitivă a celor câtorva decenii
de muncă intelectuală, fapt care i-aa permis lui Petru Ioan
să puncteze clar derapajele şi omisiunile condamnabile
ale Academiei Române, incriminările şi atitudinile
refractare ale unor instuituţii culturale afiliate acesteia,
faţă de cercetarea pertinent a adevărului istoric.
Susţin întrutotul ideea lansată de Petru Ioan şi alţii
cercetători lingvişti, asupra necesităţii unei rectificări
stringente a Dicţionarului Etimologic al limbii române şi
a unei istorii adevărate a poporului român, cu referire la
repunerea în drepturi
ri depline a adevărului despre daci şi
stră-strămoşii
strămoşii noştri de acum câteva milenii în urmă.

Preferă să se alăture celor care susţin adevărul istoric,
cu riscul de a fi catalogat şi etichetat ca exponent al
protocronismului sau ca dacopat. De asemenea, are
curajul să demaşte adevărata faţă a personajelor
persona
din
anturajul academic, care au acţionat înainte de 1989 la
comandă, în favoarea celor care susţineau falsul istoric,
ceea ce nu-ii împedică nici astăzi să facă acelaşi lucru, ca o
inerţie intrinsecă.
Când unii cercetători demască minciuna şi
ş falsul,
această elită inchizitorie, la care aderă mulţi ignoranţi
pseudointelectuali, se revoltă cu înverşunare, lansând
atacuri furibunde, denigratoare, în cârdoşie cu admiratorii
lor, chiar colaborând cu procurori celebri spre a le intenta
procese, percheziţii,
cheziţii, pe motive elucrubrante, impunându
impunându-i
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Prin scrierile sale, se percepe faptul că, autorul se
simte legat, prin fire nevăzute de locurile natale de la
Huşi, de apa Drăslăvăţului ce trece pe la poarta
po
casei
copilăriei sale etc. Casa părintească - leagănul copilăriei
sale, constituie o ancoră solidă a sufletului ce tânjeşte
după statornicia pământului, a gliei strămoşeşti.
Intransingenţa şi spiritul critic al autorului asupra
situaţiei pandemice
emice actuale, are demersuri liniare, nu chiar
atât de bine conturate empatic faţă de opinile democratice
şi a altor semeni. Eticheta de îndărătnici pusă asupra celor
care au altă perspectivă sanitară, asupra celor care
apelează în acest context pandemic şi
ş la cunoştinţele
milenare de medicină naturistă, la vindecarea pe bază de
plante medicinale - cunoştinţe experimentate pe oameni
de milenii, este cam forţată, însă timpul v-a
v demonstra
care parte are dreptate, indiferent ce fac unii sau alţii.
Nu pot trece cu vederea faţeta surprinsă de autor,
când face referire la faptul că oamenii sunt astăzi cel mai
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mult afectaţi de virusul făţărniciei, categorie în care sunt
încadraţi mulţimea prietenilor falşi ai autorului, care una
spun faţă în faţă, alta susţin în alte părţi.
În final, urez autorului Petru Ioan mult succes în
demersul său cultural-istoric
istoric şi justiţiar şi multă putere de
muncă în actul scriptic şi intelectual.

Corneliu Lazăr, Pe aripile copilăriei
Volum de poezii în curs
rs de apariţie
Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi
Cu mulţi ani în urmă, adunând material pentru lucrarea
Contribuţii monografice asupra Văii Bohotinului şi Văii
Moşnei, prin 2005, am aflat la localnicii din Gura Bohotinului
despre învăţătorul Corneliu Lazăr, poet, pictor şi sculptor
autentic, calităţi pe care doar învâţătorii de altădată le deţineau.
Întâlnindu-l, mare mi-aa fost încântarea când ii-am putut
admira mulţimea sculpturilor din cioate de viţă-de-vie,
viţă
din
trunchiuri de copaci contorsionaţi, dar şi tablourile în ulei şi
tempera, dar mai ales poeziile sale pline de miez, pline de
substanţă tradiţională.
Citindu-ii poeziile, te copleşesc rezonanţele an
ancestrale ale
satului, idilele faptice ale personajelor, obiceiurile şi tradiţiile
frumos instrumentate şi inserate în versurile poeziilor sale
răscolitoare de duh.
Mesajul poetului învăţător Corneliu Lazăr au un ecou
profund asupra sensibilităţii de neam şi glie; cititorul se
regăseste pe sine în fiecare vers al poemelor sale.
Învăţătorul Corneliu Lazăr retrăieşte prin versuri şi poeme,
momentele importante ale vieţii sale.Prezintă fapte şi oameni,
întâmplări hazlii şi dramatice, tradiţii pe cale
le de a se pierde,
obiceiuri dispărute etc.
Prin surprinderea în vers sau proză a lumii rurale,
învăţătorul
nvăţătorul Corneliu Lazăr reactivează un fond istoric şi folcloric
ce ne vine ca moştenire de la înaintaşii daci. Astfel că prin
această reactivare a fondului tradiţional, învăţătorul scoposean
(de la satul Scoposenii de pe valea râului Prut) devine un veritabil
dac. El aduce la zi mulţimea legendelor pierdute în negura
timpului. Poeziile sale satirice surprind atât fapte emoţionante cât
şi fapte dramatice din lumea diversă a satului de baştină. Dăm
doar câteva exemple de astfel de poezii: Legenda verii, Secretul
pâinii, Pe două cărări, Noapte de logodnă, Şezătoare la bu
bunici,
Noapte amăruie, Cu bunica după sobă, Încurcate iţe, Nod în
papură, La coasă, Ciorbă de hram, La strânsul grâului, Din
urma plugului, Petec de legendă, «Şcoala» din baltă, La
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şezătoare, Pământ strămoşesc, La gura sobei, Concluzie pe
prispă etc.
Prin romanul său Baştina,, învăţător Corneliu Lazăr
zugrăveşte atât drama omului supus capriciilor naturii
(inundaţii, calamităţi), cât şi postura omului învingător asupra
acestora, mai ales atunci când în spatele lor stau idile de
dragoste, sentimente nobilee ce întreţin speranţa, cutezanţa,
eroismul, perseverenţa în bine etc.
Atât poeziile cât şi romanele sale, prin conţinutul lor plin de
înţelepciune practică, vin într-un
un cotext social greu încercat de
politica neomarxistă actuală, promovată de elitele lumii, ce au
ca scop înăbuşirea actului patriotic, a tradiţiilor strămoşeşti.
Astfel că, prin scrierile sale, învăţătorul Corneliu Lazăr
devine un anacronist al vremii, un patriot ce are drept arme
condeiul şi ideile conservatoare, tradiţiile multimilenare,
multimi
astfel
încât sunt scoase la zi, simbolurile, legendele şi tradiţiile Daciei
esoterice, ce au ca substrat continuitatea şi statornicia poporului
român pe aceste meleaguri mioritice.

Scriitorul Traian Cosma – Semănătorul de
visuri și doruri
Prof. Petruş ANDREI - Bârlad
Distins profesor de limbă și literatură română în
învățământul
țământul preuniversitar, director șimetodist, autor de cărți
vizând excelența
ța actului didactic, scriitorul Traian Cosma este
prietenul regretatului confrate de litere Ion Gheorghe Pricop, cu
care a împărțit
țit camera de cămin și anii destudenție ieșeană.
De când nu mai străjuiește
ște catedra, Traian Cosma se simte
liber ca pasărea cerului și tot ca eazboară peste locuri și
întâmplări, peste metehne și năravuri, zâmbind
zâmbin cu bonomie și
condescendență.
După două cărți
ți (eseuri argumentativ-literare)
argumentativ
dedicate
senectuții,
ții, vârstă pe care profesorulTraian Cosma o privește cu
seninătate mioritică și cu umor de bună calitate, scriitorul atacă
prozascurtă, dând la iveală, mai
ai întâi, volumul „Iubiri cu
cearcăne” (Editura Betta, București,
ști, 2019) – un panoptic
extrem de variat de figuri, vârste, medii și experiențe umane,
care vorbesc despre iubire,timp și stingere. (Cartea a fost
reluată și extinsă, într-o nouă ediție,
ție, sub titlul
tit
„Iubiri în
balansoar”, laEditura Institutul
nstitutul European, Iași,
Ia 2020).
Asemenea marelui humuleștean
ștean Ion Creangă (cu care se
înrudește
ște prin locul nașterii șistrămoși), scriitorul participă
efectiv și afectiv la acțiune, reînviind lumea lui I.A.
Bassarabescu, IonAl. Brătescu-Voinești,
ști, Delavrancea, Vlahuță,
Caragiale, o lume a celor lipsiți
ți de idealuri, banală, măruntă,
uneori meschină; o lume a ratărilor în dragoste, în familie, în
relațiile umane, în viața de toate zilele.
Nici vorbă însă de o carte deprimantă. Dimpotrivă, domină
viziunea optimistă, credința
ța încele perene, convingerea că în
viață
ță nimeni nu e pierdut în totalitate. În ciuda titlurilor
eminamente „serioase”, tonul general al prozelor sale e mai
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degrabă unul jucăuș,
ș, nelipsind umorul, ironia, șiautoironia,
fantezia spumoasă, surpriza ludică.
Totul transmis într-un
un stil adecvat, natural, concis, decent, fără
insanități postmoderniste.
Lectura schițelor mi-aa procurat un viu interes. Pot spune, fără
rezerve, că e o plăcere să-l citeștipe
știpe Traian Cosma.
Anul acesta, scriitorul recidivează cu „Jucăriile unui bătrân
hedonist” (București, Editura Integral, 2021), volum de proze
grupate în cinci cicluri, postfațat
țat de reputatul critic literar Dan
DanSilviu Boerescu.După
escu.După cum apreciază acesta, minulescian,
„Jucăriile nu sunt deloc ceea ce par a fi”.
„Cele cinci capitole - care configurează totodată cinci mari
spații ocupaționale ale vârstei atreia -,, se intitulează: „Papuci și
spațiu”, „Duios Farmazoanca trecea” (parafrază
parafrază după celebra
nuvelă alui D.R.Popescu), „Sticle calde”, „Sex, iubire și alte
chestii de genu” și „Din punct de vedere clepsidric”.
„Farmazoanca” (soția lui) - nume inspirat din Sadoveanu -, nu-l
scapă „nicio milisecundă dinpriviri”, împrumutându
împrumutându-i autorului
parcă ceva din… puterile sale supranaturale.
Scriitorul își
și petrece timpul „numai cu june superbe”, ascultând
„rostiri farmazoniene”, cumpărându-ii „lăcrămioare” sau
îndemnându-i pe cei de vârsta senectuții
ții la proteste printr
printr-un
„Manifest” sui-generis.
Peste toate, cititorul cultivat apreciază umorul fin, subtil al unui
autor apropiat de resurseleunei limbi atât de bogate precum este
limba română („cea mai poetică limbă din lume”, dupăCioran).
În relația cu Farmazoanca – a se vedea partea a doua: „Duios
Farmazoanca trecea” – un modeldemn de urmat! –„bătrânul
hedonist” e tandru și inspirat (vezi „Ca un fulger globular” sau
„Glas defrunză”).
Secretul fericirii în căsnicie, conform unei rețete
re
personale, constă, printre altele, „într-bună diviziune
viziune a muncii”
și în talentul cu care bărbatul știe să-și
și îmbuneze consoarta. Fie
recitându-ii versuri de eminesciene, fie masându-i
masându părțile
dureroase sau apreciindu-ii fără rezerve bucatele. Maipu
Maipuțin când
se află în imediata ei vecinătate, situație în care
re „se pierde”.
În alt capitol abordează cu curaj, fără pudibonderii,
probleme „serioase” (se poate citi și fărăghilimele), legate de
sex și iubire. Acel umor de bună calitate pomenit mai sus e
mereu prezent;chiar și într-un
un salon de spital, iar o Rugă către
Dumnezeu pare să capete – doar pare! -,, accente păgâne. („Mă
zgâiesc zi de zi la Frumoasele Iașiului,
șiului, la poponețele lor
arătoase și la balcoanele lorsemețe și-mi
mi plac de nu se mai
poate. De ce le-ai
ai făcut atât de ispititoare, Preaputernice?” –
p.143)
Ultimul ciclu, intitulat hâtru: Din punct de vedere
clepsidric, tonul capătă pe alocuri inflexiuni de umor negru.
Într-o „Meditație
ție orientală”, autorul alege, constrâns de
precaritatea sa anatomică, o altă poziție
ție decât cea clasică și
anume întins pe pat, cu mâinile pe piept. Prilej pentru un nou
moment amuzant. Nici în această postură nu se poate desprinde
de Farmazoanca lui, afirmând că, dacă s-ar
ar fi întâmplat să fie
surprins, (…) „ar fi fost fără îndoială convinsă că testam
decesul, ca să-ii fac ei o surpriză de zile mari” – p. 154. Și, în
continuare: „Se vede că nici mort numai poți
ți trăi pe lumea
asta!”.
Cartea e plină de asemenea flash-uri
uri reflexiv
reflexiv-umoristice,
însă doar parcurgându-le „în direct”le poți
ți simți pe deplin
savoarea și menirea lor reconfortant-optimistă.
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Coperta a patra reia, sub titlul „Aș
„A vrea să mai fac câteva
nebunii”, un pasaj distinct din lucrare,care ne trimite la multele
visuri și doruri ale vârstei a treia. Mărturisirea duios evocatoare
aautorului îmi sugerează și mie o „nebunie”: să mai scrie încă o
„jucărie”, dacă nu mai multe, ca celede până acum, căci scrie
foarte bine. Îmi place ce scrie și-mi
mi place și cum scrie.

Inventatorul prof. univ. dr. ing. Lorin
Cantemir - un susţinător al valorilor
culturale
turale ale cucutenienilor

Profesorul Lorin Cantemir este unul dintre cei care
susţin şi animă la Iaşi, în cadrul Universităţii Tehnice Gh.
Asachi, simpozioane pe teme de istorie veche şi străveche a
Daciei.
orin T. Cantemir: n. 17 martie 1934, Zelena-Hotin;
Zelena
absolvent al Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi (1957),
specialitatea Electrificarea Industriei şi Agriculturii;
doctor inginer (din 1973), cu teza „Contribuţii teoretice şi
experimentale asupra motorului trifazat liniar de inducţie
in
şi
posibilităţi de utilizare” (1974); stagiar Liège-Belgia
Li
Institutul
Electrotehnic Montefiore (1970-1971);
1971); doctor Honoris Causa al
Universităţii Tehnice a Moldovei – Chişinău, (1999), al
Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (2011) si al Academiei
Navale „Mircea cel Bătran”
tran” Constanta (2012); activitate
didactică neîntreruptă la Institutul Politehnic (Universitatea
Tehnică) „Gh. Asachi”) Iaşi – preparator principal (1958
(19581960), (1960) asistent, (1964) şef lucrări, (1975) conferenţiar,
(1990) profesor
or şi conducător de doctorat în specializare
inginerie electrică; a coordonat 35 doctoranzi, 16 şi-au
şi
susţinut
teza de doctorat; a înfiinţat laboratoarele de Tracţiune Electrică,
Sisteme Neconvenţionale de Transport şi Utilizarea Energiei
Electrice; a elaborat
orat 185 articole ştiinţifice publicate în ţară şi
străinătate, precum şi 20 brevete de invenţie, 15 cărţi, a înfiinţat
laboratorul de cercetare ROBLIN, unde s-au
s
realizat roboţi de
transport acţionaţi cu motor liniar de inducţie ROBLIN 01, 02
şi 03; a realizat
lizat la Metalotehnica Tg. Mureş o maşină de tricotat
rectilinie acţionată cu motor liniar de inducţie şi o instalaţie de
impregnat materiale neţesute la NETEX-Bistriţa
NETEX
Năsăud; în
1973 a construit un stand de probe pentr-un
pentr
boghiu de tramvai
de 2 t cu motorr liniar de inducţie; între 1981-1983
1981
a conceput şi
realizat un stand de probă de 500 m pentru vehiculul VEMLI
02 la 30 t acţionat cu motor liniar de inducţie de 150 KW; a
realizat un minivehicul şi un boghiu sustentat magnetic.
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Anul acesta a avut loc al XVI – lea Simpozion Internaţional
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS „NICOLAE DABIJA
DABIJA”
19‐20 noiembrie 2021, Iaşi Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi. Pe lângă tematica obişnuită a Simpozionului
axată pe cele două domenii consacrate: „Cultura
Cultura şi civilizaţia
cucuteniană” şi „Știinţele
Știinţele exacte şi mai puţin exacte”, această
ediţie include şi secţiunea „Poetul
Poetul naţional Nicolae Dabija jertfă a Unităţii de Neam şi de Ţară”.

Prima temă – Cucuteni 5000 – Redivivus se referă la tot ce
ţine de cultura şi civilizaţia Cucuteni. Dezvoltată pe câmpiile
mănoase ale silvostepei dintre Carpaţi şi Nipru, această
civilizaţie s-aa adaptat la condiţiile locale, dând naştere unor
manifestări culturale strâns înrudite între
re ele, care, împreună, au
format un vast complex arheologic, întins pe o suprafaţă de
peste 350.000 km pătraţi şi numit de specialişti, conform legilor
convenţionale ale arheologiei, Cucuteni – Tripolie – Ariuşd,
după localităţile din Moldova, Ucraina şi Transilvania, unde ssau făcut pentru prima oară, încă de la sfârşitul secolului al XIX
XIXlea, descoperiri de acest tip. Durata de evoluţie a fenomenului
cultural pre-Cucuteni - CucuteniTripolie cuprinde peste două
milenii, începând aproximativ cu anii 5100/5000
000 până în 2750
î.H. Staţiunea eponimă (Cucuteni-Cetăţuia)
Cetăţuia) se află pe teritoriul
judeţului Iaşi, la 12 kilometri nord de oraşul Târgu Frumos.
Aspectul cultural din partea est-centrală
centrală a Transilvaniei este
denumit după staţiunea de la Ariuşd (judeţul Covas
Covasna), situată
la 15 kilometri sud-vest
vest de oraşul Sfântu Gheorghe, iar varianta
cultural răsăriteană, de pe teritoriul Ucrainei, este denumită
după satul Tripolie (40 kilometri sud de Kiev, pe malul drept al
Niprului). Deşti cultura Ariuşd-Cucuteni-Tripolie
Tripolie este una
dintre cele mai valoroase culturi ale preistoriei europene, ea
rămâne totuşi insuficient cunoscută pe plan internaţional. La
modul superficial această cultură este cunoscută mai mult prin
ceramic specifică, pictată tricrom, cu alb-crem,
crem, roşu crud sau
negru şi desene continuu spiralate şi neintersectate. Volumele
vaselor ceramice reprezintă asocieri de corpuri geometrice
realizate în epoca în care geometria spaţială nu era cunoscută
încă. Toate acestea atestă, indubitabil, faptul că autorii acestor
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opere de artă aveau o percepţie a frumosului neaşteptat de
evoluată pentru acea epocă.
În 1998, în urma săpăturilor arheologice
arheologic efectuate de către
arheologul dr.Vicu Merlan, în localitatea Isaiia de lângă
Răducăneni, Iaşi au fost descoperite o serie de sta
statuete ale unor
zeiţe precucuteniene. Aceste statuete sunt expuse la Muzeul
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, fiind prezentate la
numeroase expoziţii din străinătate, reprezentând un interes
deosebit, întrucât au fost realizate cu câteva sute de ani înainte
îna
de perioada cucuteniană. Aceste descoperiri ne
ne-au determinat
să ne concentrăm atenţia şi pe această direcţie.
A doua temă a Simpozionului se referă la Ştiinţe exacte şi mai
puţin exacte. După părerea organizatorilor ştiinţele exacte se
referă, în special,
ial, la cunoaşterea materiei inerte în care legile
cauzalităţii sunt mai evidente şi cuantificabile. Ştiinţele mai
puţin exacte se referă la materia vie, în care legile cauzalităţii
sunt mai greu de stabilit, în care s-ar
s
putea aplica, prin
similitudine, extrapolare,
xtrapolare, analogie, cunoştinţele obţinute în
ştiinţele exacte. Ar fi foarte util să se propună şi să se găsească
colective de cercetare interdisciplinară din cele două mari zone.
A treia temă a Simpozionului se doreşte a fi un pios omagiu
adus Poetului naţional
aţional al tuturor românilor - Nicolae
DABIJA.
Nicolae DABIJA a fost cea mai „puternică flacără aprinsă din
Basarabia întru iluminarea şi redeşteptarea sentimentelor de
Neam şi de Ţară a românilor din stânga Prutului”.
Publicist - redactor-şef din 1986 al săptămânalului „„Literatura
şi Arta”,
”, primul ziar tipărit în Republica Moldova în grafie
latină, poet, eseist, critic literar - cu peste 80 de volume traduse
în 20 de limbi străine, deputat în Parlamentul Republicii
Moldova, cu contribuţii enorme la promovarea
promov
unor legi
istorice, precum Declaraţia de Independenţă a Republicii
Moldova, scriitor român cu cele mai multe premii
internaţionale, Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a
Moldovei din Chişinău şi Suflet al Simpozionului
Internaţional CUCUTENI 5000 REDIVIVUS,
REDIVIVUS la toate cele
15 ediţii organizate până în ziua de 12 martie 2021, când a
plecat în Ceruri să se întâlnească cu Eminescu, cu Grigore
Vieru, cu Ion și Doina Aldea Teodorovici, cu Ion Ungureanu şi
cu alţi mulţi martiri ai Neamului. Simpozion
Simpozionul Cucuteni 5000
Redivivus se vrea o continuare a „Podului
Podului de flori”,
flori o acţiune
mai mult romantică decât pragmatică.
Organizatori:
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava
Universitatea „Vasile Alecsandri”, din Bacău
Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău
Universitatea Agrara de Stat din Moldova, Chişinău
Primăria Municipiului Iaşi
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi
Forul Democrat al Românilor din Moldova
Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina
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Muzeul de Istorie şi Etnografie „Cetatea Soroca”
Comitetul de organizare:
Prof. univ. dr. ing. Lorin Cantemir,, Universitatea Tehnică ”Gheorghe
Asachi” Iaşi , D.H.C. al Universităţii Tehnice a Moldovei, Chişinău
Conf.univ. dr. ing. Gelu Ianuş, Decan, Facultatea de Mecanică, Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof. univ. em. dr. ing. Dumitru Olaru,,, Facultatea de Mecanică,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof. dr. ing. hab. Valeriu Dulgheru, Director departamen
departament, Universitatea
Tehnică a Moldovei, Chişinău, D.H.C. al Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi
Conf. univ. dr. ing. Ilie Manoli,, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău
Conf. univ. dr. ing. Sergiu Zaporojan,, Universitatea Tehnică a Moldovei,
Chişinău
Prof. univ. dr. ing. Vasile Puiu, Universitatea „Vasile
Alecsandri“ din Bacău, Vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia şi
Bucovina”
Prof. univ. dr. ing. Ilie Muscă,, Decan,Universitatea „Stefan cel Mare” din
Suceava
Dr. Monica Nănescu, Şef Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Stefan
Procopiu” din Iaşi
Prof. Zinaida Stratan, Director Bibliotecă,Universitatea Tehnică a Moldovei,
Chişinău
Conf. dr.ing. Margareta Coteaţă,, Facultatea de „Construcţii de maşini şi
Management industrial”, Universitateaa Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
S.l. dr. ing. Ana Tufescu,, Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof. Daniel Florin Dincă, Bacău
Dr. ing. Daniel Apostol, Regionala CFR Iași
Marcel ZGHEREA, compozitor si interpret de muzica folk,
Chişinău.

Jubileu, Ion N. Oprea la a 40
40-a
carte...Istorii
Vasile FILIP - Iași
Dacă acceptăm ideea că orice sumă rotundă de ani împlinită
de la o întâmplare / eveniment poate fi considerată a fi un
jubileu, atunci nu am nici o reținere
ținere în a afirma că și Ion N.
Oprea a trăit, în îndelunga și rodnica lui viață de om al cărții,
astfel de înălțătoare momente. Cel mai recent s--a petrecut chiar
în mijlocul acestei toamne deosebite în straiul ei specific ,,Niciodată toamna nu fu mai frumoasă” – vorba lui Arghezi –
prin apariția celui de al 40-lea
lea volum din admirabilul
ciclu ,,Istorii, comentarii, miscelanea”.
”. Se cade să facem aici și
precizarea că acesta este cel de al 131-lea
lea tom în lista cărților
căr
autorului ce dovedește cu asupra
pra de măsură un adevăr acceptat,
dar și contestat: vârsta creatorului este cea a tinere
tinereții.
În îndelunga și prodigioasa sa activitate, Ion N. Oprea ss-a
bucurat de o sumedenie de jubilee, multe din acestea fiind luate
în seamă și de organisme menite
ite să propage actul cultural în
rândul mulțimii
țimii bântuite de tot felul de vânturi grav dăunătoare
spiritului uman / național.
țional. Toate acestea însă, pe autor nu ll-au
scos din starea sa de truditor cu condeiul,, el neluându
neluându-și nasul
la purtare. Dimpotrivă, a socotit
cotit orice apreciere laudativă ca un
îndemn încurajator de a-și
și continua demersul creator de bunuri
utilizabile fără prescripții
ții medicale. Scrie despre sine
INO: ,,Sunt un om care am fost curtat de ceea ce se nume
numește
moartea, dar am refuzat-o cu fermitate.
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Cu puteri nebănuite venite de la Dumnezeul ceresc sunt
un luptător, cel puțin
țin așa cred eu. Un om care a pierdut multe în
viață,
ță, mereu nevoit să o iau de la capăt, fără a ajunge prea
departe... Dar cu o avere de vreo 40 de cărți
căr între 300-500
pagini
agini fiecare (acum aproape 140), scrise într
într-un sfert de viață
și cu pasiune de jurnalist...” Un autoportret în cuvinte, creionat
cu modestia omului care nu pentru glorie și-a răsădit harul în
ogorul roditor al cărților.
Octombrie 2021 s-a arătatt a fi o lună deosebit de
frumoasă, în straiul ei specific. Dar și generoasă, în privința
darurilor cu care Ion N. Oprea și-aa obi
obișnuit de îndelungă vreme
cititorii. Volumele 38, 39 și 40 au îmbogățit zestrea bibliotecii,
Istoria etalându-și în chip strălucit
it izvoarele cele nesecate. Așa
A
cum reiese din cele mai multe materiale publicate în acest
deosebit de util serial, ea, Istoria – a românilor îndeosebi –
conține
ține un supraplin de informații fără de care, necunoscândunecunoscându
le, am fi mult mai săraci, și nu numai cu
c duhul. A ști cine ești e
la fel cum ai ști cum te cheamă.
Punând în lumina cunoașterii
șterii faptul că Și cartea este
istorie, rod al trudei oamenilor,, Ion N. Oprea redeșteaptă
rede
în
memoria cititorilor evenimente care ne-au marcat cu durere și
sacrificii
ificii trecerea prin timp, ,,80 de ani de când rușii
ru ne-au furat
din nou Basarabia și Bucovina” (Cătălin Pena); ,,Bucovina și
Basarabia au fost dintotdeauna ale României” (Alexandru
Moraru și Eugen Tomac); ,,Crimele sovietice împotriva
românilor. Marea deportare din 12-13
13 iunie 1941” (Ovidiu
Drugă); ,,Mihai Eminescu despre Dobrogea și Basarabia...”
(Petre Dobrescu) sunt doar câteva din numeroasele abordări
publicate în ciclul despre care facem vorbire / scriere acum și
aici. De unde se poate trage o concluzie
ie cu valoare de principiu:
trecutul este parte mereu vie a prezentului și trimitere
îngrijorată către viitorul incert. Numai că, citindu-l
citindu pe
academicianul Ioan Aurel Pop, nu putem să nu ne alăturăm
îngrijorării sale: ,,Încep să cred că se lucrează sistem
sistematic la
eradicarea urmelor palpabile ale identită
identității noastre”. De ce?
Pentru că: ,,Valorile supreme ale națiunii
țiunii și ale omenirii sunt
puse și ele astăzi sub semnul întrebării – de către unii chemați,
dar și de nechemați – însă nu în asemenea măsură încât ssă nu
rămână câteva constante, verificate prin perenitatea lor. Școala
trebuie să semene în mințile
țile tinere, pe lângă cunoștințe, valori,
virtuți și încredere”.

Și în științe controversele se rezolvă cu
argumente nu cu acuza
acuzații și vorbe
suburbane, crede și autorul
utorul Petru Ioan,
universitarul, în cartea sa „Frământări și
confruntări pe fundal pandemic”
Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi
La Editura „Ștefan
Ștefan Lupașcu” din Iași, în 2021, a fost
publicat volumul cu discuții
ții între un grup de oameni de știință,
structurat în 12 capitole, autor și editor prof. univ. dr. Petru
Ioan, referenți
ți științifici prof. dr.Theodor Codreanu și prof.
em.
m. dr. Sorin Pîrvu, redactor de carte – Cristina Acălugăriței,
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tehnoredactor –Gabriel Feraru, din prefața căruia –În loc de
introducere – aflăm împrejurările în care a fost conceput.
Cu amânarea altor lucrări – un Fals tratat de lexicologie -,alte
preocupări legate de liceul „Cuza Vodă” din Huși, preopinienții
rămânând în aceeași veche și permanentă dramă pe care
oamnii de știință o tot pacurg și nu rușesc, încă, să o rezolve,
dacism sau romanizare, este vorba, clarifică autorul, de
„acreditarea ideii că poporul român și limba sa actuală sînt ori
nu rodul romanizăii dacilor și-al sincronizării acestora cu limba
invadatorilor din anii 105-106”, controversă, cum spuneam și
reține și autorul, s-au pronunțat cercetători români și străini,
fără să fi soluționat problema numărul unu în discuție. A doua
împrejurare ține de semnalarea cărții în două volume „Dacia
esoterică” (542 + 408 p., format academic), autor profesorul de
istorie –arheolog Vicu Merlan, cu doctorat luat sub bagheta
regretatului acad. prof . Mircea Petrescu-Dîmbovița (mort la
18 aprilie 2013, la vârsta de 98 ani), semnalare care a ajuns la
un latinist care, firește, nu agrează dacismul, poziție care a
sensibilizat și pe un altul, fost șef al Institutului „Alexandru
Philippide”, din subordinea filialei Iași a Academiei Române,
azi cu rubrică de opinii în Ziarul de Iași, care, asociați ori nu,
au luat o atitudine denigratoare, atac la persoană, nu numai
asupra lui Vicu, ci și asupra susținătorului Petru Ioan și
colaboratorii, care la 23 iunie 2021, la Biblioteca Municipală
„Mihai Ralea” din Huși, unde s-a lansat „Dacia esoterică”,
moderator Petru Ioan, în cuvântul său, postat în capitolul 4 al
cărții „Frămâtări și confruntări pe fundal pandemic” este destul
de ponderat.
Cea de-a treia împrejurare în care s-a născut Cartea în
discuție se referă la Covid-19 și la cei ce luptă cu virusul
uneori fictiv, alteori foarte periculos, nu insist, că o face cartea
la care mă refer.
Subliniez, însă, atacul suburban al celor aici fără
nume l-a determinat pe prof. Petru Ioan să ceară „Ziarului de
Iași” dreptul la replică, dar fără succes, materialul despre
„cum trebuie să gândim și să vorbim politically corect” este
cuprins în capitolul 3 din opul „Frământări și confruntări pe
fundal pandemic”, autorul aducând în față, chiar din capitolul 2
prezența în discuția despre ce scrie Vicu Merlan și alții ca
el, care sub titlul Dacia esoterică, reacția virală, o parte din
textul actualului capitol, apărut în Ion N. Oprea, coordonator,
Istorii, comentarii,miscelanea, vol. 31, „Armonii Culturale”,
Slobozia (jud.Bacău), 2021, pp.30-40, cu citări aici de cel puțin
7 ori, vorba lui D.V. Marin, repetată în cărțile lui. Eu reproduc
reacția între doi competitori,între un susținător a lui Vicu
Merlan, dacist, față de latinistul nemulțumit...
Urma în capitolul 4 alte 3 citări: 2.„Un studiu, „Cum a
încercat PAPALITATEA să ne „romanizeze” cu pene și
cerneală...” de Iulia Brânză Mihăileanu, în tăcerea Istoricilor
de la Academia Română îl găsesc util ca PREFAȚĂ la cărțile
mele despre Daci, strămoșii noștri, o CRESTOMAȚIE a
momentului care ne cere identitate. Disputa dintre N.
Densușianu B.P. Hașdeu și unii academicieni – răspuns și în
volumele semnate de mine,le-au citit istoricii-istorici?”,
reprodus în: Ion N. Oprea, coodonator, Istorii comentarii,
miscelanea, Editura „Armonii Culturale”, com.Urechești,
jud.Bacău vol. 29, 2021, pp. 11-29, la care am adăugat la 18
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octombrie eseul „La Luceafărul de sâmbătă 10 octombrie o
basarabeancă, Iulia Brânză Mihăileanu, ne-a vorbit despre
daci și neromanizarea lor,joi 15 octombrie din Spania,
Carmen Huertas, prin revista Formula As, invitată la discuții
de un reporter al ei, la fel,despre aceeași problemă,când o vor
face pe spații tot atât de largi cercetătorii români?”,p.3032. 3. Mircea Eliade. Tratat de ISTORIA ROMÂNILOR în
doar 400 de cuvinte! Căderea în istorie,1952,apud George
Mandicescu, în Ion N. Oprea,, coord. Istorii, comentarii,
miscelane, vol. 31, p.41-42. 1. Sub titlul „Prețul întoarcerii
cercetătorului onest la adevărata origine a neamului românesc
și a limbii de origine geto-dacică – în care se exprimă textul a
apărut în revista Lohanul nr. 2/55, Huși, iulie 2021, pp. 94-97,
respectiv în Ion N. Oprea, coord., istoric, Istorii, comentarii,
miscelanea, vol. 37, pp.38-48, unde, în subsol, repetam, nu
întâmplător, ce scrisesem în volumele 29 și 31,ca să știe măcar
românii. Despre publicistul, arheologul și profesorul cu
doctorat în istorie Vicu Merlan cu Dacia esotorică,vol.I și II,
Editura „Ganesha”,București, carte despre care se pronunță,
între alții, Mihai Batog Bujeniță în Enigme de sub tălpile
noastre, conform Ion N. Oprea, coord., la Istorii comntarii,
miscelanea, vol. 29, scrisesem la pp.98-105.
Așa că trebuie reținut, la 23 iulie 2021, la biblioteca din
Huși, când a fost lansarea celor două volume, Dacia esoterică,
alături, cu mintea și sufletul, de moderator, profesorul
universitar, doctor h. c., am fost și eu, lucru pe care îl
recunoaște scriind la pagina 48 din cartea „Frmântări și
confruntări...”, „Desigur nu toți membrii fostei Societăți
Literare Române, ce devine,începând cu1879, Academia
Română, s-au manifestat ca latinoromani. Dacia Preistorică a
lui Densușianu a văzut lumina tiparului în 1913, cu o prefață
semnată de președintele Instituției,medicul și chimistul
Constantin I. Istrate, care spune că monumentala scriere a
juristului ardelean „e una dintre cele mai mai mari opere,
dacă nu cea mai importantă, pe care a scris-o o pană ținută de
mâna unui român”, apud Victoria Miclescu, Nicolae
Densușianu, Un vizionar, în Ion N. Oprea, în Istorii,
comentarii,miscelanea, vol. 7, p. 95; Iulia Brânză Mihăileanu,
loc. Cit., p. 17. La aceeași pagină, parcă satisfăcut, moderatorul
mai scrie. „Cam acestea sunt antecedentele
și reperele de
care s-ar cuveni să ținem cont când judecăm cartea
impresionantă a profesorului Vicu Merlan. Observațiile mele
asupra tomului în atenție au apărut, deja, în ultimul număr al
revistei hușene „Lohanul” și-au fost reluate într-unul din
volumle antologice Istorii, comentarii, miscelanea,sub
coordonarea ex-hușeanului Ion N. Oprea. Și urmează cam încă
o pagină care mă onorează, cuvinte de care autoritățile locului,
probabil, nu cunosc mai nimic.
La întrebările retorice adresate fostului gazetar, o
vreme funcționar în administrația Hușilor și-n cea a noului
județ Vaslui – între altele autor al volumelor „Hușul în presa
vremii: 1869-2006”, Editura Production, Iași, 2007, 389 p.,
respectiv, „Ioan Antonovici (fost episcop al Hușilor!) –
Depozitarul”, vol.I și II, 2011- aș mai adăuga, acum, la judecata
publică a cărții lui Vicu Merlan, cel puțin alte trei păcate de
care onorabila instituție nu vrea, încă, să se lepede:
neputința Academiei Române de-a încheia valorificarea în plan
editorial a moștenirii cantemirene (despre care eu, INO, am
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scris multe-multe pagini); neimplicarea instituției cu pricina în
povestea fascinantă a tăblițelor de la Tărtăria, eu zic și de la
Sibiu; dezinteresul forului academic de la București față de
imensul potențial în ordinea aprofundării trecutului îndepărtat
și-a susținerii continuității de neam și cultură în spațiul carpatodanubian cu care se prezintă tezaurul de la Turdaș, descoperit
încă
de
la
1874.
Amintind ce am scris despre Huși, satele din jur și
oamenii lor, personal punctez aducerea acasă, printre ai lor, pe
Constantin Manoliu, autorul volumului „Iubiri pasagere”,
coautor al cărții „În mozaicul lui Ticuță- o mare taină”, ambele
tipărite
în 2011 și, respectiv, 2013, la Ed. PIM, Iași,autorul
un descendent din familia Generalului Gh. Teleman, cu
monument personal în Huși, pe scriitorul Romică Pivniceru,
ale cărui volume, IV și V din titlurile „Oameni fără importanță
sau Memoriile unui necunoscut”, 432 + 474 p., tipărite postmortem autorului la Armonii Culturale, în 2019, sub îngrijirea
și finanțarea mea,inclusiv difuzarea, ca și a volumului
Siminică, Ed. Pim - Iași, 2015, în care e vorba despre un moș al
său, Simion N. Pivniceru, 1903-1977, preot la Episcopia din
Huși,Romeo fiindu-i nepot de frate, apoi în București, cu ani
de pușcărie pentru motive politice, „portret care ar putea servi
drept scenariu de teatru sau pentru cinematografie unui regizor
cu experiență”,scriam eu,p.58 din Siminică.
În ISTORII sunt multe texte interesante: Școala literară
de la Huși (autor universitarul Petru Ioan, Ed.„Ștefan Lupașcu”,
Iași, 2019), vol. 13, p.14, Magda Ursache, „Comunismul cu
bune și rele”, p.166, Cristian Teodorescu „Mentenantza limbii
române”,p. 264,Virgil Ene, Timișoara, „Mihai Eminescu
dincolo de geniu poetic, este și om de știință, astrofiziciian,
promotorul Dacopatiei și primul cosmonaut al lumii”, p.402;
„Omenescul, omenia la români...partea a II-a la vol.14 din
ISTORII,cu”Cele zece nevoi umane povestite de Solomon
Marcus”,p.228, și „Ghicitul în antichitate a fost mai veridic
decât scris-cititul acum în epoca zborurilor cosmice...”,p.254;
în vol.15,„Cenaclul literar la distanță în mare doliu!,Prof.Ana
Dumitrescu, cea care ani de zile a fost sufletul aestuia, cu
ANCHETA Cenaclului referitoare la cărți, i s-a anticipat
plecarea..”. la Cer,p.10; în vol. 16,„Scrisoare către Uniunea
Europeană, Florin Zamfirescu,, dedicată filosofului Andrei
Pleșu”, p.77, „Avertisment dat omenirii de oamenii de știință”,
p.142; în vol. 17, „Fără amintirea Patriei”-ROMÂNII DE LA
EST DE BUG în cercetarea echipelor organizate de Institutul
Central de Statistică (Ep. 1),p.79,„Daniel Roxin: Dacia –hărți
neștiute...”, p.313, și tot așa, până la volumul,,, 48 în pregătire.

Rohonczi și Viorica Mihai Enăchiuc; * Limba arhaică română,
mama limbii latine; *Despre traci, geți și daci la un hotar
românesc, în volumul „Basarabia de suflet”de Nicolae Busuioc,
simplă recenzie; * Traian: „Împăratul sunt eu”... Comentarii
la Noaptea împăratului de Vasile Andru; * Disputa
„științifică”... daci și romani, prezentă Viorica Mihai
Enăchiuc; *
Învățăm istoria poporului român de la
străini?”* În contextul istoric detaliile sunt importante,
comentarii pe marginea operei Jurnal de scriitor de
F.M.Dostoievski;*Gulagul
lui
Soljenițîn
vechi
de
când
conducătorii
Romei
și
Greciei
antice...;
*Muzeul județean Argeș, moștenire culturală, istorie și
continuitate – Un Album care face dovada că adevărul literar
nu-i întotdeuna și realitatea istorică, comentarii; * Cămara
istoriei: războaiele daco-romane; *Adevărul literar nu-i
totdeuna realitate;*
Româia de azi;* Karl Marx – prietenul
românilor: „Însemnări despre români”; * Între realitate și
închipuiri – în România, p.143-210; * Istoricii străini
despre strămoșii noștri; *Al III-lea Congres Internațional de
Dacologie București; * Columna lui Decebal! De belo Dacico,
p.222-254; *
Comori românești la Viena, p.255-270; *
Tezaurul de la Pietroasa; *La noi acasă în Dacia, la OradeaRomânia: Cel de-al XV-lea Congres Înternațional de Dacologie
„G. Coșbuc-2014 ”; * Cartea lui Aurel Cordaș, Iași: Evoluția
monedei naționale și a sistemului monetar în România – probe
evidente a existenței scrisului și civilizației dacice; * Răul din
om în triumf...; *Congresul Internațional de Dacologie
„G.Coșbuc 2014” – o importantă pagină din Istoria României.
Oradea, 18-19 iulie 2014; *
În raiul regilor daci –
Sarmisegetusa, p.297-307;*Statuia Regelui Decebal –Cea mai
înaltă sculptură în piatră din Europa; *Al. Zub – Vasile Pârvan
și Getica sa; * Autori și cărți despre limba dacilor, p.313-337,
sunt câteva din referințile mele cu privire la ce comentează
profesorul în ”Frământările și confruntările...” sale.
Cartea mea, cu o reluare de texte din ceea ce scrisesem și
publicasem în 2013, la Editura PIM-Iași, capitolul VI, sub
titlul Pierit-au Dacii? Din „Strămoșii noștri din arhive –
restituiri, 462 pagini, cu „Cine suntem noi?, p.301-304, și
controverse, I, „Tot despre dacism, daci și romani” – ce
înseamnă că răspundeam unor altor continuări la temă,
despre Ariton Vraciu, de exemplu, Despre traci, geți și daci,
controvesă II, Alfabetul dacic, controversă III, despre Viorica
Mihai alte controverse, ca să ajung la alte cărți, puse de mine în
discuția celor care le place să citească știință, literatură,
filosofie... ca să răspund la ce scria Sorin Langu, Galați,pe
coperta IV a restituirilor: „Noi nu avem știință despre limba
geto-dacă, alfbet nu există, autorii antici nu menționează nimic
despre scrieri,și totuși,unii contemporani ai noștri le cunosc!!!”.

Cu alte 4-5 cărți despre daci și cultura lor, nu știu dacă
alături de Vicu Merlan și Dacia esoterică fac parte dintre
daciști, cum crede profesorul Petru Ioan și referenții săi
științifici, dar eu le etalez conținutul, ca invitație pentru oricine
către bibliotecă: Dacii la ei acasă, Ed. PIM,Iași, 2014, 349
pagini
, referitoare la - * Mihai Eminescu despre originea
românilor;* Istoria interzisă a omenirii și conexiunea
extraterestră de Marvin White, răsfoind file de carte;*Viorica
Mihai. O pildă de muncă în cercetarea scrierilor necunoscute;
*Tot pe urmele scrierii dacilor-Viorica Mihai Enăchiuc – o
viață închinată istoriei dacilor;* Alfabetul dacic, Codexul
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a fost făcut în zadar, până în ziua de azi, eu ca autor am rămas
cu devenita cunoscută întrebare – eu pentru cine
cin am scris cartea?

Dacă tânărul, cu cartea „Bărbatul din
spatele ceții”
ții” se întreabă, el pentru cine
scrie, ce să mai zicem noi care avem o
vârstă?
Jurn. Ion N. O
OPREA - Iași
Florin Irimia, profesorul de la Universitatea „Ioan Alex.
Cuza”, ișean, născut în 76, autor a mai multor căr
cărți, din prima
un roman,„Defect” se numește,
ște, apărut la Editura Brumar, 2011,
a fost laureat al Festivalului Român de la Chambery iar între
timp încă patru publicate, toate romane – „O fereastră
întunecată”, în 2012, „Câteva lucruri despre tine” în 2014,
volumele de povestiri „Misterul mașinuților
șinuților chinezești” în 2017
și acum, în 2021, „Bărbatul din spatele ceții”, publicat la
Polirom, l-am
am găsit, nu din cauza pandemiei de virus
molipsitor Covid-19, ci într-o discuție
ție pe text, cu o ddoamnă în
ceea ce este la editura producătoare de cărți
căr
și de
traduceri,Suplimentul de cultură, gazeta lor, încercând s-o
s
convingă, cum se întâmplă internațional,
țional, că lectura astăzi
nu mai emoționează
ționează și este posibil ca în viitor mai nimeni să
nu se mai dedice activitții
ții scriitoricești și ca urmare, în context,
apare întrebarea dacă mai are vreun sens să scrii, întrebare, cum
spuneam, dacă și-oo pune un tânăr ca profesorul, atunci ce să
mai zicem de noi care avem, totuși , o vârstă?
În cazul celor două volume de proză scurtă –volumele
de povestiri „ Misterul mașinuților
șinuților chinezești” – care pot fi
privite și ca romane, răspunde la interviu Florin Irimia, „în
cazul meu, ce pot să spun este că nu am timp să scriu cât aș
a
vrea. De fapt am constatat că de la carte la carte am avut tot
mai puțin
țin timp să scriu cât și cum aș fi vrut. Înainte scriam
aproape în fiecare zi, acum mă bucur dacă reușsc
reu
să scriu în
fiecare săptămână. Dar nu asta este cea mai mare problemă.
Problema cea mai mare este că publicul căruia te adresezi,
pentru că, așa cum spuneam, nimeni nu scrie doar pentru sine,
pare că se împuținează
ținează pe zi ce trece”. Când am citit spunânduspunându
i Alinei Vîlcan, 6-12
12 noiembrie 2021, „cănd vine vorba de
literatură la noi (și nu numaii de literatură), sunt destul de
pesimist, cred că se poate spune că acum zece ani era mai bine
decât în prezent, iar peste încă zece ani va fi mai rău decât e
acum”, spusele mă îngrijorează. Tinerii au mai întotdeauna
dreptate, că și ei simt cum se îmbătrânește Și, de fapt, în viață
sunt și alte probleme la care am să mă raportez și eu ca cel care
am scrise, publicate și date la cititori, instituții culturale de tot
felul, câteva cărți,
ți, printre ele și o trilogie, un roman mai larg.
Cu aproape 200 de ani în urmă, când la
TIPOMOLDOVA, Iași, 2004, sub redactarea și cu postfața
scriitorului Constantin Hușanu,
șanu, membru USR,mi ss-a tipărit
volumul de publicistică „Mari personalități
ți ale culturii române
într-oo istorie a presei bârlădene”, 312 pagini, postfațatorul
po
a și
alergat cu un exemplar la criticul Ioan Holban cu rugămintea să
o recenzeze, acum îi înțeleg
țeleg colegului gestul, numai că drumul
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Ulterior, după alte volume, în ianuarie 2013,pentru că în
revista de mare interes social Formula AS a apărut un articol
intiitulat „Surpriza lacrimii”, semnat de Adriana Andreia
Andreiaș Micu,
asistată social la Căminul Schitul Darvari, București,
Bucure referitoare
la viața unei colege a ei cu care a conviețuit,
convie
uitată de cei dragi,
adică plasată într-un
un fel de singurătate care însemna părăsire,
pe seama Statului,împreună cu colega de Cenaclu prof. Ana
Dumitrescu, am identificat corespondenta, o persoană în vârstă
vâr
de 90 ani care ne-aa relatat pentru Antologii și alte întâmplări
apreciate de cititori. Puse în volume, relatările Adrianei au
devenit trei cărți,
ți, „ADRIANA. Cuvinte din iarna vieții.
Memorialistică”, 288 pagini, „ADRIANA. O nouă
primăvaă”,260 pagini, ambele
bele în 2014, iar în 2015 „ADRIANA.
Un vis i-a fost viața”,
ța”, 432 pagini, toate tipărite la Editura PIM,
Iași.
Iată un fragment din cel de-al
al doilea volum:„La
volum
23
aprilie Adriana îmi scria îngrijorată despre Ana care, sublinia
ea, bolnavă se lupta cu gospodăria și singurătatea și este păcat
că nu găsește
ște un ajutor,pentru că au venit anii când tocmai ei
te apasă și-i foarte greu.
Acum câteva zile, relata ea, i-am
am dat mai multe telefoane
și când am văzut că nu-mi
mi răspunde, sigur că m-am
m
alarmat,
m-am
am gândit la orice, pentru că la o parte dintre noi, la o
vârstă, viața devine ca un ou, l-ai
ai scăpat din mână și... gata! Sa spart”, p.130.
Pentru că cele trei volume înseamnă și popularizarea, în
sens de lecție
ție și îndemn pentru MINISTER
MINIS
și unitățile similare
din România Căminului care găzduia pe ADRIANA, am
expediat cărțile revistei care ne-aa inspirat acțiunea,
ac
scrierea lor,
bune măcar pentru o recenzie, am zis noi, cheltuitorii de minte
și bani, dar deși repetat gestul cu aceleași volume
v
și altele, din
viața necuvântătoarelor, nu s-aa întămplat nimic, nici măcar
MULȚUMESC,
ȚUMESC, decât am rămas cu ceea ce spune profesorul
IRIMIA, eu, noi, pentru cine am scris?
Mulți
ți primitori de carte, vorbesc de instituții, nu știu
ce înseamnă răspunsul cu mulțumesc,
țumesc, a răspunde ce ss-a făcut
cu cartea primită, nici atât, s-aa văzut când am inițiat
ini
„Ancheta
Cenaclului. Ați
ți primit cărțile? Ce faceți cu ele?”, Ed. Armonii
Culturale, 2020, două volume,312 și 412 pagini, când ni ss-a
răspuns de Bibliotecile județne că metodologic forurile UE pun
stavilă destăinuirilor...
De ani și ani cărțile mele le expediez și la Filiala Iași a
USR, personal domnului Cassian Maria Spiridon, președintele,
pre
căruia îi tot solicit să fiu acceptat și eu oficial scriitor, exercițiu
la care nici nu-mi răspunde, nici nu și-a
și pus colaboratorii să le
recenzeze ori să facă cu ele cum a procedat universitarul Petru
Ioan de la Editura „Ștefan
Ștefan Lupașcu” a cărui carte, „Frământări
și confruntări pe fundal pandemic”, Iași, 2021, i-o recomand so citească,dânsul și colaboratorii, poate trag o
concluzie folositoare și mie, deprind gustul lecturii, pentru că
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literare...

Ștefan PLUGARU - Marea foamete din
Huși
și și satele județului Fălciu (1946
(1946-1947)
- lucrare de referință
ță a istoriei locale
Editura Tritonic Books, București,
ști, 2021(Recenzie)
Prof. dr. Nicolae IONESCU
ONESCU - Vaslui
Recent la editura Tritonic Books din Capitală
Capi
a
apărut o lucrare inedită despre o temă mai puțin
pu abordată
de istoriografia contemporană și anume foametea din
primii ani postbelici, îndeosebi în Moldova în general, și în
județul Fălciu, în special.
olumul a apărut cu sprijinul Consiliului Județean
Vaslui, Centrul Județean
țean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale
ționale Vaslui. El însumează
preocupările stăruitoare ale profesorului Ștefan Plugaru pe
această problematică a foametei cauzatăde seceta teribilă din
fostul județ Fălciu cu tot cortegiul de suferin
suferințe îndurate de
locuitorii acestei zone.Unele din aceste cercetări au fost oferite
publicului și în paginile ziarului Monitorul de Vaslui.
Cartea are 401 pagini, fiind structurată în șase capitole și
însoțită de Tabele ale copiilor evacuați
ți din județul Fălciu în
județele
țele neafectate de foamete. Lucrarea are Anexe foto
documentare din diverse surse din cadrul Serviciilor Județene
ale Arhivelor Naționale Vaslui și Arad, la care se adaugă unele
documente inedite din Arhivele Naționale
ționale Centrale București.
În Cuvântul Înainte al autorului
orului se relevă cu pertinen
pertinență faptul
că foametea din 1946-1947
1947 reprezintă o pagină tristă a istoriei
noastre, dar și un moment excepțional de solidaritate națională
a locuitorilor din regiunile neafectate
eafectate de secetă ( Oltenia, Banat,
Transilvania, Crișana)
șana) care au colectat și expediat tone de
cereale, alimente, îmbrăcăminte și bani pentru ajutorarea
populației
ției din județele Moldovei. Pe baza documentelor
cercetate de autor numai în cadrul Comitetului
Comite
pentru
Ajutorarea Regiunilor Secetoase (CARS) Fălciu peste trei mii
de copii au fost evacuați
ți și plasați unor familii din zonele
excedentare.Investigațiile
țiile autorului cuprind lungi tabele cu
minorii care au fost salvați
ți de la o moarte sgură, găsi
găsind
adăpost și și îngrijire în casele unor oameni cu suflet mare din
alte colțuri de țară. Listele idendificate oferă informații
informa
detaliate despre localitățile
țile de unde vin copiii, starea socială,
legăturile de rudenie, vârsta și sexul. Sunt indicate, totodată,
to
numele și adresele părinților adoptivi, cu profesia și starea
socială. Unii dintre copiii evacuați au fost
ost adoptați
adopta de familiile
în care au fost plasați.
ți. Până la urmă foametea din anii 1946
19461947 a fost depășită,
șită, dar amintirile oamenilor din acei ani sunt
la fel de vii în memoria celor care le-au
au trăit, conchide autorul.
Se știe că anul 1946, a fost un an extrem de secetos şi
recoltele strânse de pe câmp, mai ales în Moldova, erau foarte
slabe. La această situaţie grea, se adaugă şi ob
obligaţiile mari
impuse de U.R.S.S sub forma produselor de tot felul, aşa încât,
treptat, au fost golite până şi silozurile sau depozitele strategice.
Deoarece Moldova fusese teatru de război, aici distrugerile erau
foarte mari şi foametea a lovit mai mult. Mulţi oameni plecau
în pribegie pentru alimente. Menționăm
ționăm faptul că foametea din
acei ani a bântuit şi în şcoli, iar internatele funcţionau numai
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pe bază de alimente în natură aduse de elevi. Chiar şi ajutoarele
venite din străinătate distribuite copii
copiilor au fost motiv de
discordie între Crucea Roşie Română, care nu era în acea
vreme controlată de comunişti şi C.A.R.S.-ul,
C.A.R.S.
obedient puterii
comuniste. Profesorii erau afectaţi de discrepanţa dintre salarii
şi preţuri, echivalentul retribuţiei pe o zi ajun
ajungând pentru a
cumpăra doar o jumătate de kilogram de mălai sau fasole, în
timp ce economatele continuau sa fie slab aprovizionate. În anii
1946-1947
1947 au apărut cartele pentru pâine, în diverse culori, ce
cuprindeau cantităţile zilnice diferenţiate, raţiile de alimente şi
îmbrăcăminte care erau mult sub necesităţi.
În primul capitol al cărții
ții sunt evidențiate cauzele diverse ale
foametei și lipsei de alimente din acei ani, relevându
relevându-se faptul
că la neajunsurile determinate de foamete se adăuga şi
obligaţiile mari impuse sub forma produselor de tot
felul.Explicaţiile
le situaţiei erau mai profunde. Ţăranii abia se
întorseseră de pe frontul de Vest şi reforma agrară din 1945
afectase economia rurală. În Moldova distrugerile erau mari şi
foametea a lovit mai mult. Numeroși
și oameni plecau în pribegie
pentru a-şi procura cele necesare traiului. Oraşele aveau
cartiere întregi, mai ales cele centrale, prefăcute în ruine, iar
satele se ridicau din cenuşă.
Vestea foametei din România, stat agricol, cu mari
resurse alimentare şi disponibilităţi pentru export, a depăşit
de
graniţele ţării. Se lansase un apel către toţi cei care avuseseră
legături cu ţara pentru a face colecte şi a se obţine ajutor.
La dificultăţile existente în industrie, ca urmare a
lipsei de materii prime, a pieselor de schimb, a insuficienţei
insuf
mijloacelor de transport şi a penuriei de combustibil, se adaugă
consecinţele celui de-al
al doilea an de secetă. Ea a cuprins 24 de
judeţe, cu precădere cerealiere, situate în Moldova şi sud-estul
sud
ţării. Din cele 58 județe
țe ale țării, cea mai mare parte
p
a acestora
au suferit pentru a doua oară din cauza lipsei precipitațiilor.
precipita
Efectele secetei au fost agravate de insuficienţa inventarului
agricol viu şi mort, de caracterul predominant extensiv al
agriculturii româneşti, de structura înapoiată a producţiei şi a
proprietăţilor agricole. Greutăţile întâmpinate au fost deosebit
de mari, lipsa de alimente şi de produse pentru indusria uşoară
fiind “completată” de specula şi inflaţia de mari proporţii.
Numai în ultimele trei luni ale anului 1945, preţ
preţurile la bunurile
de larg consum s-au mărit de cinci--şase ori în Moldova, în
timp ce salariile se menţineau la un nivel scăzut. Situaţia s-a
s
înrăutăţit mult după al doilea an de secetă. În aceste condiţii
chiar şi puţinele cereale care ajungeau în judeţele
judeţe deficitare
erau inaccesibile oamenilor de rând. Funcţionarii, cadrele
didactice şi ţăranii erau extrem de îngrijoraţi de creşterea
preţurilor. Pentru ca un ţăran să-şi
şi poată cumpăra o pereche de
ghete trebuia să vândă cca 300 kg de grâu. În acelaşi timp,
timp un
învăţător câştiga între 60 000 şi 90 000 de lei pe lună, fapt care
îi determina pe mulţi să-şi
şi abandoneze catedrele pentru munci
fizice, unde remuneraţia era de 8.500-9.000
9.000 lei/zi, asigurându-şi
asigurându
astfel alimentele necesare supravieţuirii. În luna septe
septembrie
1946 devenise evident că România era nevoită să importe
cereale pentru a depăşi criza alimentară. În ciuda dificultăţilor
prin care trecea ţara, livrările de cereale către U.R.S.S. erau o
preocupare esenţială pentru autorităţile româneşti. Până la
sfârşitul
fârşitul lunii septembrie fusese livrată judeţelor deficitare doar
o cantitate de 2.390 tone de cereale, iar Uniunii Sovietice
fuseseră expediate 26 665 tone.
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În condiţiile arătate mai sus, posibilităţile deasigurare a
hranei populaţiei, mai ales a celei din Moldova, cu produse de
primă necesitate din resurse interne erau cu totul insuficiente.
Rezervele de cereale din recolta anilor precedenţi erau deja
epuizate. Mai mult, România avea de restituit 30 000 de
vagoane de cereale importate cu împrumut din U.R.S.S. pentru
acoperirea deficitului cauzat de seceta din 1945. Trebuiau
satisfăcute obligaţiile curente în anului 1946 care decurgeau din
aplicarea prevederilor Convenţiei de Armistiţiu. Dintr-o ţară
exportatoare de cereale şi produse agroalimentare care aduceau
devize ţării, Româniaa devenit o ţară importatoare de cereale
pentru a salva populaţia de la înfometare.
Seceta a adus o adâncă perturbare în toate sectoarele
economiei
cu profunde implicaţii sociale şi politice
determinate de urmările războiului, ducând la o psihoză de
panică ce s-a transformat treptat într-un factor activ de
dereglare a vieţii cotidiene, cum se arată, pe bună dreptate, în
capitolul al doilea, intitulat sugestiv, Starea de spirit a
populației și infracționalitatea în județul Fălciu.
În capitolul al treilea
al lucrării se relevă activitatea
instituțiilor locale
(Episcopia Hușilor, Prefectura, Primăria, Serviciul Sanitar,
Școala), iar
în următorul se analizează contribuția
organizațiilor politice controlate de PCR în timpul foametei, în
special Apărarea Patriotică și Uniunea Femeilor Antifasciste
din România. În penultimul capitol se insistă pe rolul
Comitetului pentru Ajutorarea Regiunilor Secetoase (C.A.R.S),
unde se evidențiază
importanța ajutorului
umanitar
internațional și activitatea cantinelor din județul Fălciu.
În ultimul capitol se are în vedere evacuarea copiilor din zona
Fălciu în regiunile excedentarecu documente și diverse tabele,
având ca studiu de caz: Arad.
În afară de acţiunea oficială pe linie de stat, dusă de Comisia
interministerială, s-a creat la 31 august 1946, în urma apelului
unui grup de personalităţi, oameni de ştiinţă şi cultură, artişti,
Comitetul pentru Ajutorarea Regiunilor bântuite de Secetă care
a stârnit un larg ecou în sufletele cetăţenilor. La ajutorarea
regiunilor afectate de secetă a contribuit şi Apelul Patriarhului
Nicodim al Bisericii Ortodxe Române pentru sprijinirea
regiunilor calamitate, îndeosebi a populaţiei din zona
Moldovei. La acest Apel se adaugă şi eforturile noului ierarh
Iustinian Marina, episcop vicar al Mitropoliei Moldovei şi
Sucevei, viitorul patriarh al României, de a alina suferinţele
populaţiei din zonă, grav afectată de secetă. În această direcție
cu binecuvântarea acestuia s-amers în procesiune cu moaștele
Sfintei Paraschiva prin județele Moldovei, inclusiv în zona
Vaslui.
Activitatea C.A.R.S.-ului s-a îmbinat şi a completat acţiunea
oficială pe linie de stat. Atunci când colectările Comisiei
interministeriale încetineau din cauza diferitelor dificultăţi,
C.A.R.S.-ul îşi amplifica activitatea pentru a suplini minusurile
înregistrate. Intensificările colectărilor oficiale în noiembrie
1946 şi ianuarie - februarie 1947, au fost urmate de sporirea
acţiunilor neoficiale ale C.A.R.S.-ului în lunile decembrie 1946
şi martie 1947, care au adus o contribuţie materială şi morală
la traversarea momentelor dramatice ale secetei.
C.A.R.S.-ul a reuşit să trezească interes şi înţelegere faţă de cei
năpăstuiţi nu numai în ţară, dar și peste hotare. Solidaritatea
popoarelor lumii, a diferitelor societăţi de binefacere s-a
manifestat în bună parte prin intermediul C.A.R.S.-ului căruia i
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se adresau pentru a oferi ajutorul lor poporului român şi
îndeosebi evreilor din ţară. Lupta pentru salvarea populaţiei
înfometate din regiunile lovite de secetă, pentru ocrotirea
copiilor sinistraţi şi asigurarea viitoarei recolte, a dat naştere
unor copleşitoare acte de solidaritate naţională. Activitatea
CARS-ului a constituit, fără îndoială, un exemplu de mare
voinţă naţională, manifestat în momente deosebit de grele
pentru poporul român, în special pentru zona Moldovei.
Pentru intensificarea şi coordonarea centralizată de către stat a
tuturor acţiunilor de combatere a efectelor secetei, Adunarea
Deputaţilor a votat la 27 februarie 1947, la iniţiativa guvernului
procomunistcondus de dr. Petru Groza, legea pentru înfiinţarea
Comisiei interministeriale şi a Comitetelor pentru ajutorarea
regiunilor bântuite de secetă, a căror activitate urma să se
desfăşoare timp de un an, termen care putea fi prelungit sau
redus după necesitate.
O problemă deosebită a constituit-o colaborarea
C.A.R.S.-ului cu Apărarea Patriotică şi alte organizaţii pentru
transportarea şi distribuirea ajutoarelor venite din străinătate
sau pentru buna funcţionare a cantinelor suedeze, înfiinţate în
Moldova de societatea “Salvaţi Copiii”, care funcționează și
azi. Deși o mare parte din ajutoarele primite din străinătate
urmăreau şi interese politice, multe dintre ele au fost îndreptate
spre Moldova. În urma vizitei întreprinse de dr. Florica
Bagdasar, ministrul Sănătăţii în Suedia, Societatea suedeză
“Salvaţi copiii” s-a angajat să întreţină până la noua recoltă 20
000 copii din Moldova. În primele zile ale anului, a sosit în ţară
un prim transport suedez de alimente, medicamente şi
îmbrăcăminte, îndreptat în cea mai mare parte spre această
zonă.
Chiar şi ajutoarele venite din străinătate au fost motiv de
discordie între Crucea Roşie Română, care nu era încă
controlată de comunişti şi C.A.R.S.-ul, obedient puterii
comuniste. O mare problemă era distribuirea ajutoarelor trimise
de „imperialiştii anglo-americani”. Comunistul Vasile Luca a
ţinut să-i instruiască personal în acest sens pe membrii
C.A.R.S.: „Trebuie să spunem fiecărui ţăran că ciocolata de
acolo e una, dar când cerem grâu nu ni se dă. Secaută să
înfometeze şi să cumpere conştiinţa țăranului împotriva
democraţiei şi a guvernului cu ciocolata.”
Ţările vecine, U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia,
Bulgaria şi Ungaria, deşi confruntate şi ele cu mari greutăţi, au
trimis unele ajutoare la copiii români afectați foamete.
Guvernul S.U.A. a trimis, în martie 1947, un ajutor pentru
hrănirea a 50 000 persoane timp de 16 zile, în pachete de
alimente condensate şi conservate. La începutul lui aprilie a
sosit la Iaşi, aşa cum aprecia “Lupta Moldovei”, darul
poporului englez, constând în hrană pentru studenţi, elevi şi
spitale. S-au mai primit ajutoare din Franţa, Olanda şi Elveţia.
Dar, unele alimente nu au fost trimise la cei care aveau nevoie
de ele, ci au fost însuşite de cei care le primeau sau au fost
distribuite pe considerente politice.
Arhivele deţin înregistrări, uneori laconice şi seci, alteori de un
tragism impresionant pe această temă. O notă informativă, din
4 februarie 1947, adresată Ministerului de Interne vorbeşte
tocmai despre nemulţumirile populaţiei. În special, ştirile din
Moldova erau caracterizate ca “foarte dureroase”. În această
zonă, porumbul se vindea cu 20-25000 de lei kilogramul,
cerealele trimise de guvern se dovedeau insuficiente, în timp ce
foametea şi lipsurile se arătau necruţătoare. În consecinţă, se
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semnalau cazuri în care populaţia se hrănea cu făină de ghindă
sau turte de floarea
loarea soarelui provenite de la fabricarea uleiului
(“şi chiar această nutriţie nu şi-oo pot permite decât o dată la 22-3
zile”). În judeţele Fălciu, Dorohoi, Tecuci şi Boto
Botoșani
apăruseră cazuri mortale de inaniţie. Anumite familii de
moldoveni credeau că pot depăşi criza părăsindu
părăsindu-şi
gospodăriile şi îndreptându-se
se spre alte regiuni, în care sperau
să-şi asigure hrana zilnică.
Aceste veritabile refugii luau proporţii, grupurile fiind
tot mai numeroase, punând autorităţile într-oo vădită dificultate.
Zonele vizate de cei plecaţi să se aprovizioneze erau îndeosebi
Bihorul, Banatul şi Oltenia. Gările din Oradea, Arad,
Timişoara,
işoara, Craiova, Roşiorii de Vede au fost spre sfârşitul lunii
noiembrie şi începutul lunii decembrie 1946 asaltate de aşa zişii “trăistari”, oameni veniţi cu traista după alimente. Aceste
plecări în masă au îngrijorat autorităţile comuniste deoarece
“de acestă situaţie au început să profite membrii partidelor din
opoziţie care în mod făţiş provoacă populaţia la acte de
nesupunere, manifestări rasiale, în scopul de a discredita
guvernul şi regimul democratic”.Situaţia populaţiei din
Moldova, inclusiv din județul
țul Fălciu, devenise de nesuportat.
Erau instalate cordoane de baraj pe trenurile foametei. În
zona
Filiaşi-Piatra,
Piatra, în timpul operaţiunilor de control şi
confiscare se petrec scene penibile şi cu adevărat înduioşătoare.
Noaptea, când soseau trenurile
rile foametei în aceste gări, se
auzeau până departe vaiete, blesteme şi tot felul de sudălmi
adresate Armatei şi celor ce le iau sacii cu cereale atât din
partea celor năpăstuiţi cât şi din partea călătorilor, care se
asociază la vociferări şi huiduieli în masă. Aceste scene
sfâşietoare, ce se petrec la controlul fiecărui tren, aveau ecouri
serioase în rândul călătorilor. Cu ocazia acestor operaţiuni se
comit tot felul de abuzuri și sacii sunt aruncaţi din tren, se rup,
iar cerealele se împrăştie prin zăpadă
padă sau noroi, iar pentru
cerealele confiscate, nu se eliberează nici un fel de dovadă din
care să rezulte cantităţile ridicate şi nici nu se achită
contravaloarea.
vest din noiembrienoiembrie
Plecarea moldovenilor spre sud-vest
decembrie 1946 a fost determinat
minat de faptul că ultimele rezerve
ale populaţiei din Estul ţării au fost epuizate. De aceea,
numeroşi ţărani şi-au
au pus speranţa de a se putea aproviziona cu
cereale din zonele aşa-zise
zise excedentare, Oltenia şi Banat... Cele
mai afectate de secetă erau judeţele
eţele Iaşi, Fălciu şi Vaslui. În
aceste regiuni populaţia rurală locuia în mare parte în bordeie.
Întinse zone erau ruinate şi lipsite de alimente. Ca urmare a
acestei situaţii s-au
au luat măsuri de scoatere a copiilor din aceste
zone şi cazarea lor în căminee sau la familii din regiuni
neafectate de secetă, trimiterea de urgenţă a unor cantităţi de
alimente în judeţele cele mai afectate, cât şi acţiuni împotriva
speculanţilor de vite.
În acelaşi timp situaţia din zona Huși
și devenea tragică.
Până în ianuarie, populaţia ce locuia de-aa lungul Prutului se mai
hrănea cu ciulinii de baltă, iar cei din apropierea pădurilor
mâncau ghindă, dar în scurt timp şi aceste “alimente” se
terminaseră. Legiunea de Jandarmi Fălciu raporta, în data de 7
ianuarie, căă în comunele judeţului “se văd oameni lipsiţi de
vlagă, care abia îşi mai pot duce picioarele, poticnindu-se
poticnindu
la
fiecare pas”. În comuna Hoceni mai multe familii îşi
astâmpărau foamea mâncând humă, iar în comuna Duda un
locuitor a fost găsit mort de foame în locuinţă alături de o
opincă pe care o mâncase pe jumătate.
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Cercetările despre foametea din anii 1946
1946-1947 şi
evacuarea copiilor, inclusivplecările populaţiei din jude
județul
Fălciu, în sudul și vestul ţării, bazate pe documente de arhivă,
la care se adugă informațiile
țiile de istorie orală, au oferit
material
aterial suficient pentru o lucrare monografică asupra acestei
realităţi crunte din această parte a României.Dacă în Basarabia
– foametea s-aa datorat şi acţiunilor ineficiente, premeditate ale
regimului sovietic, în județul
țul Fălciu autorităţile au reuşit cu
mare greutate să facă faţă groaznicului calvar care a lovit
populaţia și unii istorici nu ezită să vadă în înfometare o
componentă a impunerii comunismului.
Cunoaștem
ștem strădania domnului profesor Ștefan Plugaru pentru
apariția lucrării și eforturile
le sale în relatarea unor evenimente
inedite din istoria recentă a zonei Hușilor,
șilor, unele dintre ele fiind
și în atenția noastră de-aa lungul anilor. A
Așadar, salutăm cu
căldură apariția
ția acestei cărți, întrucât momentele tragice din
acei ani trebuie cunoscute și de tinerii zilelor noastre. Ea
este interesantă, incitantă, onestă și oportună în cadrul
istoriografiei locale și nu numai.

Versuri
ersuri albastre și aurii
recenzie carte –
Bibl. Elena OLARIU
O
- Răducăneni,
jud. Iaşi
Volumul de poezii ”Versuri albastre și aurii” semnate
de nimeni altul decât un sclipitor meseriaș
meseria al gândurilor trăite
cu sufletul și apoi așternute cu slovă de jertfă pe hârtie, ca noi
să descifrăm frumusețea
țea acestora, poetul Marcel MIRON, a
apărut la Editura JUNIMEA, Iași
și în 2015.
201

Cu o prefață
ță semnată de Teodor Codreanu,
descoperim că cealaltă latură – spirituală adică, a poetului este
cea de preot om dintre cei mai cultivați
cultiva și un poet de talent,
care, după propria-ii mărturie, scrie poezie încă de pe băncile
școlii (...) tematica
tica volumului de față,
fa
diversificată (...) cu
”imne de laudă”, de bucurie și suferință, casei părintești,
părinților etc.
Daim-ul primei poezii Portret, din start vorbește de
suferința celui ce-L
L urmează pe Hristos. Să împline
împlinești atare
chemare, continuu, în fața
ța neliniștilor societății și a semenilor,
trebuie să lupți cu tine însuți, să-ți
ți înfrânezi ieșirile în fața celui
care te umilește și să-i ”întinzi brațul/
țul/ să/l scoli de jos”.
jos
Cât despre ”neputință
ță și desnădejde” nici nu poate fi
vorba; mereu
ereu ancora ridicată, va trebui să înainteze în largul
oceanului omenesc, albastrul-verde
verde al apei acesteia înșelătoare,
în
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să fie ca o ”Golgotă” a vieții, știind că dincolo, într-o zi va
primi ”cununa” – Crucea, pe care purtând-o pe umeri, credința
și lumina, îl va mântui. Apostolică viața de preot! Ca și
Hristos, duce pe umeri stigmatul inefabil al umilirilor de orice
fel, al suferinței lăuntrice, al
neputinței și al iubirii
neobositoare.
”Doi oameni fericiți” este viața la care ar trebui să
ne-o petrecem alături de alesul inimii: ea, mereu o visătoare
jertfelnică, ”cu sufletul pe față”, indiferent, rece și mercantil, el
”cu sufletul în buzunar”. Sensibilitatea, din fragedă pruncie, a
femeii pentru frumos, ”ea salută florile” și deziteresul celuilalt,
care ”slobod” în gândurile sale, privește la vechimea arborilor
din parc, la propria vârstă, uitând să-și mai cuprindă iubita de
după umeri sau chiar de mână. Răceala și sensibilitatea ”celor
două suflete/ ce stau la gura sobei” acum spre sfârșitul
toamnei vieții și trecerea spre odihna regeneratoare din timpul
iernii, a iernilor, ea, femeia ”își piaptănă razele de vise cu
bucuriile înduioșătoare și spiralatele poticneli care au făcut să i
se răcească oarecum sensibilitatea, inocenta, ei bine, singur și
taciturc, celălalt ”doarme la marginea luminii” indiferent sau
poate regretând trecerea grăbită a anilor...
În ”Pateric” autorul așterne poeme”alese ale tăcerii”
ca urmare a unor întâlniri față căter față cu poetul Lucian
Vasiliu și ne dezvăluie: ”Tăcerea dacă nu se vorbește/nu se
cunoaște/nu se amintește (...) botează cuvinte” tăcerea fiind
”soră a morți”, a mortificării trupului, durerea incandescentă a
acestuia, făcând să ardă – continuu, nempliniri în dragoste sau
viața de zi cu zi. În această ”tăcere a durerii”, inima tresaltă
dar altcumva: în fața omenescului simțămintele pelerinului au
altă altitudine, căutarea Adevărului făcându-l să urce, deloc
ușor, Calea Cunoașterii Absolute. Urcând, anevoios ce e drept,
să vădă ce este dincolo de orizont, nopțile albe ”ca niște caiere
calde (...) îl învăluie/și/l poartă spre sâmburele de lumină”.
Bucuros, că după multe frământări ale sufletului,
poetul ” trezit din înecarea în timp” primește botezul de foc al
iubirii divine, trupul și sufletul contopindu-i-se; hrănit fiind cu
laptele trandafirilor al căror spini îl apără de dușmanii văzuți și
nevăzuți, în pieptul bătrânului aspirant la nemurire – printre
primăveri, la pieptul său, renasc anotimpurile blânde, iar
fluturii amintirilor și alte și alte flori trecute prin mâna
destinului său de până atunci, zboară, poetul rămânând singur
pe un ram al Marelui Copac, bucuros și în același timp în
sufletul său petrecându-se acea liniște inexprimabilă, pentru că
și-a dorit și a și mușcat din fructul cunoașterii...
Altă trăire, altă existență, penitentul voind cu ardoare
să”iasă iasă din cotidian/precum leul care privea printre
stâncile/ de la ușa eremitului”. În Palat episcopal”, părintelepoet Marcel Miron compară pe părinții-episcopi cu străjerii
neamului românesc/care din generație în generație/ard sub
tălpi /cărbunii trecutului – deasupra capului având focul
Duhului Sfânt. Pentru că nu-i așa între cele două paralele,
focul divin este de neatins, în vreme ce focul uman încălzește
frigul trupului și atâmpără foamea.
Versuri albastre și aurii, sunt versuri prin care
autorul – până mai ieri plin de exuberanța omenescului, a
obișnuitului, amintirile sunt înghițite precum nisipul – lacom și
pervers/ îi sărută gleznele, încet, încet cuprinzându-l până la
brâu și tot așa. Un nisip mișcător, auriu ce i se așează în păr,
pe umeri, între sânii adormiți ca niște iepuri. Trupul adormit al
femeii iubite, îi usucă buzele nesărutate și sânii din a căror
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lapte nu se va hrăni nicicând pruncul căreia să-i dea vață.
Iubirea – peltică, penru celălalt, rămâne ca un continuu strigăt
în pustie, Dumnezeu încercându-i pe amândoi îndeaproape:
cine va rezista până la capăt să primească coroana... Și sărutul
de foc.
În pelerinajul, cum altădată apostolul Pavel, pașii îl
poartă către Marea Moartă.... Cine va cuteza să treacă marea
aceasta fără sprijinul din umbră a Duhul Sfânt, se va întâlni cu
Horus, stăpânul morții și al întunericului. Singurele picături de
apă – semn că viața nu i se răcise încă, sunt lacrimile prelinse
în ochiul apei moarte, vocea lăuntrică avertizându-l: Ești un
sicriu fierbine/ porumbița albă/cu ciocul împietrit/ bate în
coșul pieptului/în susul apei (...) ca deasupra Iordanului să
plutească (...) o clipă de iubire din barajul Duhului Sfânt...
Îngenunchiat, cu ochii slăldați în lacrimile tristeții și
bucuriei lăuntrice privirea aspirantului se ațintește asupra unui
goblen unde mâini măiastre ale copilului au dat viață ” chipului
lui Iisus”, îndeaproape mâna fiindu-i purtată de mama sa,
ghergheful fiind impovizat de o sită de cernut făina. Și, spune
autorul, de câte ori ți-am înțepat fața/ să/ți descopăr suferința
acum dădea contur tot mai precis, cheagurile de sânge de pe
frunte, scoțând la lumină tot mai pregnant chipul Mântuitorului;
mai puțin ochii albaștri, căci rămânând fără ață, poetul-copil
nu știa să facă altfel de ochi. Salvarea vine de la părintele
Visarion care având vârful mănușilor albastre, (...) deșirează
împletitura terminând de realizat și ochii.
Poezia Călugăr ne trimite cu imaginația la geneză: din
rărunchi se naște omul ca o așchie din osul ce pururi doare;
crescutul puiului de om fiind anevoios dar rostul acestuia este
înscris încă de la naștere; alegoria puiul de rață clocit și crescut
de cloșcă care se aruncă în apă și dus este, ne trezește la
realitatea dureroasă pentru părinți și copil: nașterea copilului
este darul lui Dumnezeu iar grija, aici, pe pământ, pe țărmul
Mării vieții, să fim verticali din toate punctele de vedere, iată
el, singur, ajuns la maturitate, renunță la bucuriile pământești
pentru a se îngropa de viu în abisuri.
Ajuns călugăr, la poarta lui Hristos, aspirantul
alungă din viața-i de până atunci, din ochi, din urechi, din
mâini, din inimi, din minte, din gânduri, (...) pe noul pământ
răsărind acum cuvântul divin iar lacrimile îi spală cenușa
focului lăuntric, fiind albit pe dinăuntru. Un mort viu pentru
oceanul clocotind al pământului, continuu rămânând cu și în
Hristos. Preocupat cu citirea Vieților Sfinților, a încercărilor
prin care au trecut și nu au deznădăjduit, este impresionat de
viața Sfântului Eftimie, un mire alb și fără prihană; mirosul de
tămâie ars pe altar și imnurile de laudă aduse celui Veșnic
(...) îl trimite cu gândul la Avraam cel bătrân, care nu renunță
la chemarea lui Dumnezeu și-și duce propriul copil –jertfă.
Surpriza avea să-i dezlege misteriosul mesaj, în desișul de
lumină descoperind berbecul care-și încurcase coarnele în
spini. Apoi minunile din marea Galileii (...) cu pescarii care
și-au umplut mrejele cu pește etc,
O altă odisee.... ne trimite la rădăcini: Ulise, stăpânul
din Itaca, de un sfert de secol este plecat și barca se clatină
pânza fiind umezită de plânsul Penelopei, pe de o parte,
așteptarea grea a singurătății când firul Ariadnei – devenit tot
mai subțire datorită pețitorilor ce mănâncă agoniseala (...),
Telemah fiind încă nevolnic a conduce. Speranța, singura
rămasă în cutia goală a Pandorei îi ține treaz sufletul,
așteptându-și cu dor și înfrigurare bărbatul. Un altfel de
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alegorie a timpurilor noastre când, se pare, am uitat de
Mântuitorul Iisus Hristos și Maica sa, Fecioara Maria. De la
Homer și țărmul nisipos al Troiei poetul face înconjurul
pământului, poposind aproape de Huși, pe Prut unde miroase a
pâine caldă și fetele pleacă desculțe în viață... Acum nu știu ce
voia să spună autorul: gândul meu este că iau via
viața în piept
imature fiind, bucurându-se
se scurtă vreme la mici beneficii
materialicești.
ști. Apoi începe declinul sufletesc. Ca o rugă
nerostită, trimite la domnitorul
orul Cantemir, plecat la Țarul cel
Mare, de unde nu s-a mai întors. Emoționantă
ționantă este chemarea
Penelopei românce: Hai
bărbate acasă/ să frământăm
împreună timpul/până la nunta de aur/ nu te mai grăbi a pleca/
greu de dus o cunună de una singură... Mătănii - șerpi negri
înodați/
ți/ din cap până la coadă (...) sunt podoabe ale celui ce a
ales mortificarea trupului copiii mei de la altar, care îl apără/
de orătăniile fierbinți
ți ale lumii înșelătoare și, la vremea
secerișului leagă snopul de grâu cu mohor și nnu cu paie...(...)
ca bobul auriu, spre rod, să fie păstrat însutit.
Un elogiu adus celor 24 de sfinți
ți de la Mănăstirea
Neamț, ne trimite la o pildă cu tâlc când Dumnezeu, înso
însoțit de
Sfântul Petru , lasă deschisă ușa
șa raiului/ să meargă pe pământ
(...) căci satana a închis ușile
șile Bisericilor, a pustiit mănăstirile,
mulți
ți preoți și călugări trăind în pușcării mai greu decât în
iad.. Amintește de părintele Ioan Ivan - cel fără de turbincă, a
lui Creangă și alegerea celor 24 de cârlani să stea în staolul
făcut de cei doi bătrâni – staul-pepinieră pentru sfinții
sfin de pe
pământ. Și ca să fie recunoscuți au fost înmatricula
înmatriculați (...), li s-a
pus crotală cu număr de sfinți pentru ca atât pe pământ cât și
în rai să poarte aureolă. Cei 24 de cârlani nu sunt altcineva
decât cei ce aveau să ridice și să dăinuie viața în Mănăstirea
Neamț. Dar, îi atenționează Marele Stăpân: voi sunteți
sunte preoții
mei(...) eu vă priveghez (...) vă voi întinde mâna? Să fi
fiți buni
înotători pe valul înșelător(...)
șelător(...) voi, să plecați prin pustiul cel
mare, cu tălpile goale/ pe urme care nici nu mai dor... Numai
așa vor reuși să treacă Marea Roșie și Canaan:
Cine, în zilele noastre mai poate iubi ca atunci, cine, în
zilele noastre mai poate duce o asemenea Cruce?! Vinul, să-și
păstreze roua Duhui Sfânt, se păstrează în acele vase de lut (...)
când oamenii de aur/ călătoreau pe pământ. Poate autorul face
o oarecare trimitere la Apocalipsă și la a doua venire a
Mântuitorului...
viață și moarte
Dar, spune în continuare poetul, între via
(Zidul morții), este un hotar pe care lumea îl numește
nume
zid al
morții, un fel de purgatoriu când avortonii își
și caută mamele,
împărăție când nevestele cu copii nebotezați/
ți/ cerșesc pomana
trecătorilor(...) este gardul unde moartea și speranța nu ne mai
este de folos, noi căutând a ne atânge doar o fărâmă de poala
lui Dumnezeu...
Incandescentele poeme-versuri
versuri ale părintelui Marcel
Miron face o retrospectivă a Vechiului și Noului Testament,
cititorul – neinițiat încă, să privească cu ochiul min
minții la
frumusețile pe care Dumnezeu-Mântuitorul i le--a pus omului la
îndemână, să se bucure de rai-ul
ul pământesc, nu care cumva să
poftească mult, mult mai mult decât i s-aa pus în traista
destinului. Ceea ce-l va ține vertical este Credința
Credin neștirbită,
dragostea față
ță de aproapele, nu fățarnică, speranța că mâne va
veni o altă zi – exemplele înaintașilor
șilor din istoria zbuciumată a
acestui popor fiind, cu mari sacrificii, întreținută
ținută de dragostea
divină. Pentru că – nu-i așa, Dumneeu
mneeu este Iubire.
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Despărțirea
țirea din cofetărie
Vasile LARCO - Iaşi
Tatiana şi Simona, două foste colege de liceu, ss-au
întâlnit, după mulţi ani, în parcul din centrul oraşului, într
într-o zi
caniculară. Îmbrăţişări călduroase, s-au
s
pupat, apoi şi-au
zâmbit, s-au privit din cap şi până--n picioare, aşa cum se
întâmplă între două persoane care nu s-au
s
mai văzut de multă
vreme.
ţi trăiască, spuse cu zâmbetul pe buze Tatiana, după
–Să-ţi
ce s-au așezat pe o bancă, văzând-o
o pe Simona că venea cu o
fetiţă de mână. E a ta fetița, nu-i aşa?
–Mulţumesc, dragă, este fetiţa mea, are trei ani şi jumătate.
–Mă bucur pentru tine, să-ţi
ţi trăiască, este foarte frumoasă,
e o fată reuşită, să fie sănătoasă şi s--o vezi mare! Văd că îţi
seamănă foarte, foarte bine; de regulă, fetele seamănă cu tata,
iar băieţii cu mama, dar aici cred că este invers, fata e frumoasă
aşa... ca tine. Cum arată tatăl ei, soţul tău? Cred că arată
minunat şi el, aşa cum sunteţi şi voi două, nu-i
nu așa?
–Arată
Arată bine, dar nu sunt măritată cu el; de fapt, nu sunt
măritată cu nimeni.
–Şi fata?
După o pauză, oftă, îşi drese puţin glasul şi spuse:
–Deşi nu-mi face plăcere să-ţi
ţi spun, dar eşti colega mea şi
cine ştie când ne vom mai întâlni. Eu cred că aflaseşi de la
şcoală, am fost crescută la orfelinat, nu ştiu nimic de părinţii
mei.. După ce am terminat cele unsprezece clase de liceu, am
obţinut Diploma de Maturitate, aşa-ii zicea pe atunci maturitate,
bacalaureatului de azi, după cum știi, am dat examen la
facultate. Nu am fost admisă, m-am
am descurajat, aşa că am
acceptat să fiu încadrată
rată profesoară suplinitoare la o şcoală
dintr-o
o comună alăturată, dar locuiam la o gazdă în oraş, făcând
naveta în localitatea respectivă. Am făcut deplasarea asta vreme
de şase ani, am renunţat să mai dau examen la facultate, dar
după şase ani am găsit un
n post de laborantă în oraş, la Fabrica
Textilă, unde lucrez de trei ani, locuind în continuare la gazda
de care-ţi
ţi spuneam. În una din seri, proprietarul intră la mine în
cameră să mă întrebe dacă pot să-ii plătesc în avans chiria,
deoarece nevasta îi este plecată în delegaţie pentru câteva zile
şi are nevoie de bani. I-am
am plătit, dar el nu pleca, povestindu-mi
povestindu
câte în lună şi în stele. Se făcuse foarte târziu. După multe
apropouri, propuneri şi promisiuni, ss-a apropiat de mine,
încercând să mă sărute. M-am retras urgent, eu nu cunoscusem
până atunci nici un bărbat; prieteni am tot avut, dar fără relaţii
sexuale. Fiind mult mai puternic decât mine, nu am avut ce
face. Mă rugam la Dumnezeu să nu rămân însărcinată.
Inevitabilul s-aa produs. După două luni eram convinsă că voi
avea un copil. Nu aveam cu cine să mă sfătuiesc: părinţi nu am,
fraţi, surori nu am, bunici nici atât și nici pe cineva apropiat.
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Nu ştiam ce să fac, zilele treceau, burta creştea. Cum noaptea
este un sfetnic bun, aşa se zice, într-o dimineaţă m-am hotărât:
să nu avortez, să plec de la acea gazdă şi să nu spun nimănui
cine este tatăl copilului. Zis şi făcut. Nici lui nu i-am spus că va
fi tată. Nu am vrut să mai dau ochii cu acest om. Am găsit o
altă gazdă în apropierea Fabricii Textile unde locuiesc și acum.
S-a născut în cele mai bune condiţii fetiţa, are acum trei ani şi
jumătate, se numeşte Codruţa şi sunt mândră de ea. Dar, iată,
am vorbit numai eu.
Spune-mi câte ceva şi despre tine, ce-ai făcut în anii de când nu
ne-am văzut, adică de la terminarea liceului. Însă vreau să ne
ridicăm de pe bancă şi să ne îndreptăm, aşa povestind, spre
case, că-i obosită fata de acum.
–Bine, o să-ţi spun, dar, în primul rând, să ştii că îmi pare
foarte rău de câte mi-ai povestit; bine că sunteţi sănătoase şi
frumoase amândouă. Să aveţi noroc în continuare. Despre mine
spun că sunt măritată cu un bărbat mai în vârstă decât mine,
este marinar, vine rar pe acasă, dar îmi aduce de toate: citrice,
blănuri, blugi, gulere de blană, genţi deosebite, mă rog, de toate
din cele care nu se găsesc pe la noi. Avem împreună un băiat
reușit, se numeşte Codruţ, care la anul va fi şcolar.
–Interesant, spuse Simona, fata mea-i Codruţa, iar băiatul
tău e Codruţ. Poate ne facem cuscre, cine ştie.
–Apoi, cum o da Dumnezeu, dar mai curge multă apă pe
Dunăre până atunci, mai este destulă vreme, completă Tatiana.
Au mai povestit ba de una, ba de alta, Codruţa sărea când întrun picior, când în altul prin jurul lor, alerga în faţa lor sau
rămânea în urmă. Era veselă. Trecând pe lângă o cofetărie,
Tatiana le invită la o prăjitură. Simona a refuzat pe motiv că
este deja amiaza, fetița trebuie să doarmă. Au mai făcut
amândouă câţiva paşi, apoi au cotit spre dreapta, pe unde, de
fapt, îi era drumul Simonei. Tatiana spuse că ea locuieşte mai
departe şi că va opri un taxi. Simona i-a cerut numărul de
telefon, spre a o invita ea pe Tatiana, în zilele următoare, la
cofetărie. Şi-a notat pe un şerveţel de hârtie numărul, dar s-a
dovedit mai târziu că l-a notat greşit. A venit o mașină şi-au
luat rămas bun, a urcat Tatiana şi taxiul o zbughi în viteză.
Deodată, mare nenorocire. Codruţa nu mai era lângă Simona,
lângă mama ei. Abia atunci a observat. S-a uitat în stânga, în
dreapta, în deal şi spre vale, nimic. Nu-şi vedea fata.
Tremurând, plângând se întoarse în grabă pe drumul pe care au
venit. A trecut de cofetărie, neştiind că fata era înăuntru.
Ajunsă la semafor, a traversat, nu a observat culoarea roşie, iar
în acel moment, un autoturism în mare viteză a lovit-o,
ajungând sub roţile altei maşini care venea din spate. A fost
chemată Salvarea, dar s-a constatat decesul, fiind transportată
la spital, apoi la morgă. S-a făcut anchetă; verificând ce acte
erau la ea în poşetă, anchetatorii au sunat şi la numărul de
telefon notat pe şerveţel, dar răspundea o persoană care zicea că
în ultima vreme nu a dat nimănui numărul de telefon şi că nu
cunoaşte pe acea persoană. După adresa de flotant de pe
buletinul de identitate şi după legitimaţia de serviciu,
anchetatorii s-au deplasat urgent la adresele respective,
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prezentând situația creată. Proprietarul, gazda Simonei, cea din
apropierea Fabricii Textile, a spus că locuia în gazdă la el, că
era o femeie cumsecade, serioasă, își creștea cu mare grijă
fetița, care avea trei sau patru anișori. Aşadar, s-a mai aflat
ceva, că avea o fată. Cei de la serviciu, miraţi de accident, au
spus că era o salariată disciplinată şi nu aveai ce să-i reproşezi,
mai ales că nu are pe nimeni, de tatăl copilului nu ştiau însă
nimic. Conducerea fabricii s-a angajat să suporte toate
cheltuielile de înmormântare. Aşadar s-a deschis dosar,
deoarece trebuiau rezolvate mai multe lucruri. Unde-i fata de
care spunea gazda Simonei? Nu după multă vreme de la
accident, fata a fost găsită. Tatiana nu aflase de accident şi
aştepta să fie apelată la telefon de fosta ei colegă, pentru a
merge toate trei, a doua zi, la cofetăria pe lângă care trecuse.
Aşteptarea a fost în zadar.
Ce se întâmplase: când cele două colege au trecut de cofetărie,
Codruţa a rămas în urmă, oprindu-se în faţa geamului, privind
înăuntru. Lângă geam erau două tinere, studente probabil, iar
una din ele i-a făcut semn cu degetul să intre. Codruţa, fiind
foarte sociabilă, a intrat, iar fata care i-a făcut semn cu degetul,
i-a dat să mănânce prăjitura pe care ea, încă, n-o începuse. I-a
dat şi paharul ei cu suc. Cealaltă tânără şi-a dat seama că fetiţa
nu putea fi singură, a ieşit în stradă să vadă cu cine este şi să
asigure persoana respectivă că totul este în regulă. Și-a aruncat
o privire prin faţa cofetăriei, nu vedea decât oameni care
circulau grăbiți. Crezând că o va căuta cineva, a intrat înapoi în
cofetărie. Trecuse o jumătate de oră, fetiţa a început să plângă,
a ieşit în stradă şi a luat-o la fugă.
Cât o fi alergat nu se ştie, dar , când se făcuse noapte, a oprit-o
un paznic, a întrebat-o ce-i cu ea, neaflând mare lucru, decât că
are trei ani şi jumătate şi că se numeşte Codrusa, el a înţeles că
de fapt ar fi Codruţa şi a încredinţat-o ofiţerului de serviciu de
la Miliţie. S-a dat anunţ peste tot, anume că o fată rătăcită se
află la sediul Miliţiei Locale. Nu s-a primit nici un răspuns de
nicăieri, iar a treia zi a fost dusă la orfelinat, să stea acolo până
i se vor găsi părinţii. Făcându-se public şi accidentul de
circulaţie, unde victimă a fost Simona, după investigaţii de
specialitate s-a presupus și s-a constatat că fetiţa era a ei, a
Simonei. Aşadar, cum nu erau rude care s-o întreţină pe
Codruţa, aceasta trebuia să rămână la orfelinat, după cum s-a şi
întâmplat. În primele zile i-a fost foarte greu, întrebând mereu
unde este mămica ei, dar pe parcurs, fiind alături de copii de
aceeaşi vârstă, a început să se acomodeze. Anii se scurgeau
precum făina la moară sau ca nisipul din clepsidră, fetiţa
creştea, a fost dată la şcoală, învăţând foarte bine, fiind o elevă
sârguincioasă şi deşteaptă. A urmat cursurile liceale. În paralel,
a făcut cursuri de coafor, constatând că are talent în acest
domeniu. Terminând liceul, depăşind vârsta de optsprezece ani
s-a angajat la un salon de coafură și a urmat cursurile seral ale
unei Facultăţi Economice. Ajunse, în scurtă vreme, să fie
cunoscută, căutată foarte des de doamne şi de domnişoare
pentru tuns ori coafat. În una din zile, a intrat la coafor Tatiana,
fosta colegă a mamei sale. A rămas tablou, văzând-o pe
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Codruţa, copia fidelă a Simonei. După câteva
clipe de
ezitare, s-a
apropiat de
ea, întrebând
întrebând-o:
–Te numeşti Codruţa?
–Da,
Da, răspunse, fiind surprinsă şi mirată, neştiind cine
este acea doamnă, de unde o cunoştea.
–Pe mama ta o cheamă cumva Simona?
Da. Aşa se numea, dar a murit de aproape douăzeci de
–Da.
ani.
–A murit? Cum așa? De aproape douăzeci de ani?, se
miră Tatiana, cu lacrimi în ochi. Nu se poate! Ce ss-a întâmplat?
Era prietena și colega mea de liceu, o fată extraordinară, iar
când ne-am
am văzut ultima dată era cu tine prin centru. Semeni
foarte bine cu ea, de aceea te-am şi recunoscut.
Am înţeles, este o lungă poveste, a trecut pe culoarea
–Am
roşie a semaforului şi…
–Of, Doamne! Când ne-am
am despărţit ultima dată, eu am
luat un taxi, ea mi-aa zis că nu locuieşte departe, ii-am dat
numărul meu de telefon să mă sune pentru a mer
merge la cofetăria
din centru a doua zi. Am tot aşteptat să fiu apelată, eu nu aveam
numărul ei de telefon şi nici adresa. Îmi părea rău că nu ii-am
cerut și eu numărul ei de telefon. Anii au trecut şi iată ce mi
mi-a
fost dat să aud. Acum tu ce faci, eşti măritată,
tă, ai locuinţă, cum
te descurci?
–Nu
Nu sunt măritată, zise Codruţa, locuiesc la gazdă, am
terminat facultatea, lucrez la o întreprindere, sunt contabilă, iar
de trei ori pe săptămână, după amiaza, lucrez și în acest salon.
–Mă bucur pentru tine. Iată ce-ţi
ţi propun eu acum:
mâine după amiază, la ora şaptesprezece, ne vedem în fa
fața
cofetăriei din centru, luăm un taxi şi mergem la noi, eşti
invitata noastră, să stăm de vorbă mai pe larg. Bine? Să fie o
întâlnire în amintirea mamei tale şi a colegei mele. Să știi că nu
accept un refuz.
–De
De acord, răspunse bucuroasă că va sta de vorbă cu fosta
colegă a mamei sale.
La ora stabilită, Codruţa elegant îmbrăcată, având în mână un
mare buchet de flori, aştepta în faţa cofetăriei de unde ss-a
despărţit, pentru totdeauna, cu ani în urmă, de mama sa dragă.
A venit Tatiana, era voioasă, prin Codruța
ța își vedea fosta
colegă de liceu. S-au îmbrățișat
țișat şi au plecat spre vila unde
locuia. Soţul ei, Vlad, era în perioada când nu trebuia să fie pe
mare, fiind, așadar, acasă. Tatiana i-aa făcut cunoştinţă cu
acesta, spunându-ii în continuare că au şi un fecior, care, încă,
nu este căsătorit, pe care îl cheamă Codruţ, este contabil şef,
dar deocamdată nu a ajuns de la serviciu.
–Muncește foarte mult în ultima vreme.
şi de gluma care
Tatiana avu o tresărire neașteptată, amintindu-şi
a fost făcută în discuţia cu Simona, privind asocierea Codruţa
CodruţaCodruţ, cu posibilitatea de a deveni cuscre. În scurtă vreme, s-a
s
întors Codruţ de la serviciu; mama lui, după cum era firesc, i-l
prezentă invitatei. Stupoare. Se ştiau. Codruţ era şeful ei, fiind
contabil şef la întreprinderea unde Codruţa era contabilă, ba
chiar îşi făceau ochi dulci, cum se spune, aşa... din când în
când. Au mâncat, au băut câte un pahar de şampanie,
şampan iar la
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cafea, Tatiana a povestit cum a fost despărţirea de Simona, de
colega ei de liceu, plecată la cele veşnice, despăr
despărțire care
avusese loc pe strada principală, nu departe de cofetăria din
centru. Codruţa a povestit atât cât a auzit despre mama sa, care
a fost orfană, despre ce aflase de accident şi aşa mai departe. A
povestit, în continuare, și de faptul că și ea a fost crescută la
orfelinat, că nu i-a fost ușor
șor fără mamă, fără părinți. Despre
tatăl ei nimeni nu știa nimic. După o vreme, tinerii Co
Codruţa şi
Codruţ au ieşit să se plimbe pe aleile străjuite de straturi cu
flori din spatele vilei. Ce au discutat, numai cei doi au ştiut, dar
în scurtă vreme s-aa adeverit prezicerea colegelor de liceu:
„poate devenim cuscre”!
AŞADAR:
Chiar dacă pare-a fi un vis,
Bătrânii vorbe mari au spus:
În viață tot ce-ți este scris,
De mic pe fruntea ta e pus!

Despre graiuri
Comandor Mihai BATOG – BUJENIŢĂ - Iaşi
Dacă vom lua în consideraţie doar definiţia graiului, cea
prezentată în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române,
constatăm că acest concept deosebit de complex este definit ca:
Facultatea de a vorbi. Loc. adv. Prin viu grai = oral. Limbă.
Fel de a vorbi. Dar şi, ceva mai extins, ca: Unitate lingvistică
subordonată dialectului, caracteristică
ică pentru o regiune mai
puțin întinsă; p. ext. dialect, ceva mai rar: Vorbă, cuvânt.

Având probabil valenţe strict didactice această
definiţie, contestabilă măcar prin faptul că nu are gen proxim şi
diferenţă specifică nu face nici măcar o trimitere credibilă
c
la o
etimologie, ceea ce ar putea uşura înţelegerea conceptului,
eventual ne-am
am da seama prin ce diferă cu adevăratgraiul de
altele precum limbă, dialect sau idiom. Problema etimologiei,
una deosebit de importantă pentru cel ce-şi
ce doreşte să afle mai
multe despre cuvintele limbii sale, este expediată în, din păcate,
stilul foarte superficial cu care ne-aa obişnuit această lucrare
ştiinţifică, una din acelea ce nu ar trebui să lipsească din
biblioteca nici unei locuinţe, oricât de modestă ar fi ea.
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Referitor la cuvântul grai DEX rezolvă problema etimologiei
apelând la primul cuvânt asemănător fonetic aflat în limbile
înconjurătoare României. Găseşte astfel în limba bulgară
cuvântul graia (nu am semne grafice chirilice deci nici
posibilitatea de a scrie cu aceste semne), dar şi în sârbo-croată
cuvântul grájati. Pot să admir abilităţile fonetice ale celor care
ne propun ca etimologie aceste cuvinte din respectivele limbi,
dar mă gândesc şi la bogăţia semantică de o profunzime
impresionantă a construcţiilor lingvistice în care găsim
cuvântul grai în limba română: a prinde grai, a-i pierigraiul,
într-un grai, prin viu grai,etc…
Desigur nu cunosc limba bulgară şi nu pot afirma că
aici vom găsi mai multe expresii în care cuvântul să fie mai
extins folosit decât în limba română, mai precis în graiurile ei,
indiferent de regiunea la care ne-am referi. Exact aceleaşi
expresii sunt folosite şi de moldoveni, inclusiv cei de peste
Prut, dar şi de olteni, ardeleni sau maramureşeni. Faptul în sine
mă facă să cred că acest cuvânt se află în tezaurul lingvistic al
limbii şi duce cu gândul la un fond lingvistic ceva mai
îndepărtat, acea limbă vorbită de precursorii noştri din zona
traco-dacă. Evit desigur ipoteticii indo-europeni cei pe care îi
tot folosim ca populaţie de referinţă uitând de faptul că nimeni
nu s-a preocupat şi de identificarea lor în tenebrele istoriei.
Personal, dar fără nici o intenţie patrimonială, consider
graiul ca fiind, metaforic vorbind, sâmburele în jurul căruia se
construieşte fructul pe care îl numim limbă. Aşa cum, în cazul
fructului, influenţele exterioare transformă aspectului acestuia
şi în cazul limbii necesităţile de exprimare şi de contact duc la
îmbogăţiri sau sărăciri lingvistice de cele mai multe ori
temporare. Deşi nu iau în serios ipoteza formării limbii române
abia după colonizarea romană, considerând-o doar o lăudabilă
acţiune a Scolii Ardelene care dorea, într-un context istoric
absolut defavorabilă, să arate vechimea şi nobleţea limbii,
putem observa lesne că de-a lungul timpului limba noastră a
suferit influenţele majore ale unor limbi de contact vremelnice:
slavă, turcă, greacă, franceză sau, ceva mai târziu, rusă, iar în
prezent engleză. Şi dacă un călător în timp ar constata cu
uimire că în secolele al XVII-lea şi al XIX-lea limba română
vorbită de negustori sau dieci era destul de greu de înţeles
datorită prezenţei masive a cuvintelor uzuale greceşti şi
turceşti, acest fapt nu a dus la modificarea profundă a limbii, iar
adaosurile au dispărut cu timpul, fiind, uneori înlocuite sau, de
cele mai multe ori abandonate, limba întorcându-se la formele
ei de bază cele prin care comunică oamenii locului. Nu acelaşi
lucru putem spune despre grai, cel care se păstrează în matricea
sa originală, cea formată în timp prin practicarea comunicării
de tip bazal.
Se poate afirma chiar că sunt cazuri în care
limba, devenind oficială, se deosebeşte total de grai. De
exemplu pe teritoriul Franţei este absolut funcţională limba
franceză, dar graiurile de tip normand sau occitan funcţionează
de sine stătătoare în unele regiuni. Nici nu aduc în discuţie
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faptul că, de exemplu occitan, o limbă definită ca fiind galloromană a cărei vechime este estimată la cam o mie de ani (deci
nu prea veche!), are la rândul său şapte dialecte care dau destul
de multă bătaie de cap lingviştilor deşi ei prognostichează
dispariţia acestora într-un viitor nu prea îndepărtat.
Este posibil, asemenea evenimente s-au mai produs în
istoria omenirii, dar ele nu au fost niciodată de bune augur
fiindcă odată cu graiurile s-au pierdut şi culturile unor popoare.
Să ne gândim doar la faptul că pierderea limbii poporului
(popoarelor?) din insula Paştelui ne împiedică să găsim, de mai
multe secole, explicaţii pentru surprinzătoarea lor cultură. Şi nu
este singurul caz!
Cât de important este graiul pentru un popor o putem
deduce din ofensiva pe care imperiile sau unii cuceritori
vremelnici o duc împotriva limbii celor cuceriţi. Şi nu numai
prin măsuri administrative, de exemplu redactarea unor acte
strict necesare numai în limba stăpânitorilor ci şi schimbarea
numelor proprii, desfiinţarea şcolilor cu predare în limba
respectivă sau prigonirea cultelor care desfăşoară ritualuri în
limba celor cuceriţi. Un asemenea efort ar părea ciudat, ba
chiar prea costisitor sau chiar inutil, însă politica de ignorare a
graiului, implicit trecerea acestuia în uitare este foarte
importantă în procesul subjugării fiindcă acel popor care-şi uită
limba (graiul!) este condamnat la dispariţie prin asimilare.
Oricum, dacă de regulă, limba unui popor este vizată
prin tehnicile de anihilare, graiurile fiind mai restrânse ca arie
şi mai puţin reprezentate numeric scapă destul de des din
ţelurile politicii de nivelare, devenind astfel mesageri peste
timp ai culturilor profunde cele care definesc fiinţa socială
umană prin ceea ce numim specificul ei zonal elementul care
defineşte conceptul de diversitate în unitate, temeiul unei
continue evoluţii a speciei.
Conceptul de limbă, mult mai elastic şi mai
cuprinzător, este găsit uneori ca definind un popor sau chiar o
naţiune aşa cum atât de frumos o spune poetul: Un sultan
dintre aceia ce domnesc peste vro limbă,Ce cu-a turmelor
păşune, a ei patrie ş-o schimbă,…şi poate, din necesităţi
istorice, să se schimbe suficient de mult pentru a nu se mai
confunda cu graiul mai ales atunci când limba este
reprezentativă pentru un areal mult mai vast care cuprinde mai
multe graiuri. În consecinţă, pentru a afla adevărata identitate
culturală a locuitorilor din patria unei limbi trebuie să mergem
în profunzime până la graiuri.
Referitor la limba română, una din limbile vechi ale
Europei ale cărei origini se pierd în negura veacurilor mai ales
datorită dezinteresului nostru faţă de adevăr, ea este desigur, în
parte, influenţată de latina numită de chiar romani lingua
priscua (limba veche), iar de epigoni latina vulgară (în sensul
derivat din cuvântul vulgus, popor), deşi controversele pe
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această temă nu lipsesc, iar mai nou se preferă termenul de
limbă romanică faţă de mai vechiul limbă latină.
Este fără îndoială un mare pas în faţă, spre adevăr, un
pas susţinut de noi descoperiri documentare, dar şi de unele
opinii greu de ignorat fiind ele venite din parte unor înalţi
prelaţi ai Sfântului Scaun. Oricum, la nivel didactic, adică
foarte schematic, se consideră că: Dialectul este o varietate a
unei limbi mai veche decât graiurile, vorbindu-se într-un
anumit spaţiu geografic, având anumite trăsături distincte, mai
ales la nivel fonetic şi lexical, prin care se deosebeşte de alte
ramificaţii teritoriale ale limbii respective, şi căreia i se
subordonează graiurile.
În consecinţă, tot la acest nivel sunt luate în discuţie
cele patru dialecte ale limbii române, respectiv: dialectul
dacoromân (adică limba română vorbită la nord de Dunăre, pe
teritoriul României de astăzi), dialectul aromân sau
macedoromâna (vorbită de populaţia românească din anumite
zone din nordul Greciei, în Macedonia, Albania şi
Bulgaria), dialectul meglenoromân (într-o zonă la nord de
Salonic, împărţită între Macedonia şi Grecia), şi dialectul
istroromân (vorbit în câteva localităţi din Peninsula Istria,
Croaţia). Nu voi aduce în discuţie straniile apropieri lingvistice
pe
tot
palierul
limbii
retoromane(Romanche
în
franceză,Rumantsch în germană şiRomancioîn italiană)
(recunoscută ca atare în anul 1938!) nici pe cele din graiul sard,
(limba vechilor sarzi, locuitorii Sardiniei, este o limbă
romanică totuşi foarte diferită de italiană) dar nici prezenţele şi
mai surprinzătoare ale unor cuvinte româneşti în graiurile
berberilor aflaţi totuşi în nordul Africii,ex. brâu, dar şi colina
Barsa(bârsana fiind un vechi cuvânt românesc), cea pe care s-a
început construcţia anticei Cartagtina. Sunt desigur convins că
adepţii noului internaţionalism vor găsi, ca de obicei,
explicaţiipentru această situaţie, explicaţii care, dincolo de
infantilism, se vor bucura de aprecierea zgomotoasă a
comilitonilor.
Cele patru dialecte ale limbii române, cum este şi
firesc, au trăsături lexicale şi gramaticale asemănătoare, dar cu
sublinierea că dialectele de la sudul Dunării, fiind despărţite de
secole de limba română de la nordul Dunării, sunt mai
conservatoare, deci mult mai apropiate de ceea ce a însemnat
limba română la începuturile ei, cea pe careo numim acum
protoromână. În plus, dialectele limbii române din sud nu au
beneficiat, aşa se spune în concepţie didacticistă, de o cultură
scrisă, iar în prezent sunt tot mai puţini vorbitori ai acestor
dialecte.
Aşa numita cultură scrisă, ca expresie folosită în cazul
acestei aserţiuni, este probabil legată de un eventual alfabet
specific, lucru destul de incert pentru a promova ideea, însă
exclude posibilitatea exprimării vorbirii proprii într-un alt
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alfabet aşa cum de exemplu şi limba română a folosit la un
moment dat scrierea chirilică drept modalitate de exprimare în
scris. Deci poate mai analizăm situaţia şi, cine ştie, poate o
apropiem de adevărul istoric.
Însă dincolo de dialectele despre care am vorbit, cred
că este foarte bine să luăm în consideraţie şi Atlasul Lingvistic
al Institutului Sextil Puşcariu, cel care, spre cinstea celor care lau întocmit, detaliază problemaşi prezintă situaţia ca fiind mult
mai complexă, deşi se reaminteşte faptul că limba română este
surprinzător de unitară, dat fiind istoricul zbuciumat al
teritoriului pe care există şi funcţionează de veacuri.
Acest Atlas vorbeşte despre o grupă nordică a
dialectelor şi anume: grupa moldo-ardelenească, aceea care are
în componenţă graiul ardelenesc, graiul crişean, graiul crişean
din Ungaria, graiul bănăţean, graiul ungurean, graiul
maramureşean, bucovinean, cele româneşti din Ucraina şi
graiul moldovenesc. Cu referire la acesta din urmă fac
precizarea că atât Mihail Sadoveanu cât şi Alexandru Oswald
Teodoreanu (Păstorel) îl foloseau în mod curent, ceea ce ar
putea părea destul de ciudat pentru oameni cu nivelul lor
cultural şi de instruire. Mai mult, ei argumentau folosirea
acestui dialect, considerat rural şi nepotrivit cu statutul lor
intelectual, vorbind despre vechimea şi puritatea luişi consider
că este greu de contrazis o asemenea atitudine a unor oameni
care aveau cunoştinţe mult pestemedia culturală a vremii.
Graiurile din grupa sudică sunt considerate a fi cel
muntenesc, făgărăşean, graiul oltenesc şi cel numit Ţăran
analizat în lucrarea România Timoceană.
Nu sunt uitate nici unele ciudăţenii ale limbii române,
respectiv limbajul numit totoian din satul Totoi, acolo unde
locuitorii, din motive de securizare a convorbirilor, folosesc o
limbă „întoarsă” în care silabele cuvintelor uzuale sunt
combinate după anumite reguli cunoscute numai de ei. A
rezultat astfel un limbaj care deşi este cât se poate de românesc
nu poate fi înţeles decât de cei care-l practică. Îmi amintesc, pe
vremea copilăriei a fost o perioadă (anii cincizeci!) când copii
foloseau cu o oarecare mândrie aşa numita: păsărească. Erau
trei modalităţi de a combina silabele, tot după nişte reguli, iar
ceea ce se auzea părea total diferit de limba română deşi exact
asta era. Tot în această gamă de invenţii lingvistice intră şi
„gumuţesca”, un limbaj special inventat de geamgii din zona
comunei Mărgău, special folosit tot în sensul secretizării de tip
profesional, dar cum această meserie este aproape dispărută
odată cu oamenii ei, mă tem că va intra în acea uitare din care
nimic nu te mai poate salva.
Desigur scepticii şi-ar pune întrebarea aparent firească
şi ce dacă? Da! Întrebare este firească doar atunci când tu nu ai
lăsat în urma ta decât stupide nedumeriri interogative rezultate
dintr-o indiferenţă absolut caracteristică zonei de incultură.
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În final ne putem pune însă şi o altă întrebare! Este
oare importantă cunoaşterea, studierea şi dezbatere academică
pe subiectul intitulat graiuri?
Fără îndoială, NU! Aşa ar răspunde, în marea lor
majoritate, factorii de decizie! Fondurile uriaşe ce ar trebui
alocate, resursele umane şi tehnice la fel de costisitoare, o
muncă de cercetare care ar putea dura decenii, angajarea unor
forţe din mediul academic posibil a fi folosite în scopuri mult
mai practice, de exemplu migraţia fluturelui de varză şi mult
alte argumente, unele dintre ele de necontestat. Ca să aflăm ce?
Cum s-au format limbile străvechi, cum au migrat cu adevărat
populaţiile continentului, care au fost acestea sau cum au
influenţat ele culturile? Adică să ne apropiem cu încă un pas de
adevărurile istorice? Păi, ce interes avem?
Corect! Din această cauză cred că lumea academică va
ignora această uriaşă oportunitate de aflare a adevărului istoric
şi va prefera să născocească noi reguli gramaticale pe care să le
declare norme de lucru pentru a observa că nimeni nu ţine cont
de ele.
Dar pentru a încerca să înţelegem importanţa
graiurilor voi apela, aşa cum este firesc, la informaţiile biblice:
„Și Domnul a coborât să vadă cetatea și turnul și atâta vreme
câttoți vorbeau aceeași limbă, turnul se înălța văzând cu ochii.
Domnul le-a încurcat-o, dând naștere mai multor graiuri ca să
nu se mai poată înțelege între ei apoi i-a împrăștiat pe toți pe
suprafața Pământului”Cartea Genezei. QED!

NICI CĂRTURARII NU SCAPĂ
Aflându-ne noi într-o bună dimineaţă pe lângă clădirea
Teatrului Naţional din Iaşi, conu’ Alecu mă invită să facem
câţiva paşi până la statuia lui Miron Costin.
Cum timp aveam şi eram sigur că are ceva interesant
să-mi spună, mă grăbesc să-i ţin companie şi peste câteva
minute privim statuia, iar conu’ Alecu îşi începe lecţia. Aşa
consi-dereu micile noastre escapade, cele însoţite de o poveste
a lui.
- Uite, dragul meu, în oraşul nostru sunt mai multe
statui care merită toată atenţia fiind şi frumoase, dar şi încărcate
de semnificaţii. Însă numai despre statuia lui Miron Costin,
Nicolae Tonitza spunea că ar fi cea mai reuşită statuie din câte
s-au ridicat pe pământul Ţărilor Româneşti, iar esteţii erau
unanimi cu această părere. Mă rog, unanimitatea esteţilor este
în sine un fel de miracol! Mai spunea că este ireproşabilă ca
forme anatomice şi ca proporţii, fiind ideal adaptată la un soclu
cu o arhitectură pitorească şi cuminte, documentat costumată,
expresivă şi sugestivă, dar şi perfect încadrată în decorul
înconjurător.
Drept să-ţi spun nu ştiu cum arăta decorul în anul când
a fost ridicată statuia, în iunie 1888. Mai precis, în ziua de 12
iunie când la baza soclului au fost aşezate osemintele celor doi
fraţi Costineşti, Velicico şi Miron, oseminte aduse de V. A.
Urechia din cripta familiei de la moşia Brănişteni-Barboşi.
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Acolo fuseseră îngropaţi după decapitarea ordonată de
domnul analfabet Constantin Cantemir, tatăl marelui savant
Dimitrie. Asta ca să vezi cum istoria îşi joacă ironiile cam
stranii prin întreaga noastră viaţă.
Lucrarea a fost făcută, vei vedea că deloc întâmplător,
de sculptorul polonez Wladimir C. Hegel, iar soclul statuii, şi el
foarte important şi bine gândit, îl are ca autor pe
arhitectul Nicolae Gabrielescu. Pe piedestalul de gresie se află,
iată, două basoreliefuri realizate tot de către Hegel: în dreapta
este reprezentat Miron Costin citind "Cronica Moldovei" la
curtea regelui polon Ioan al III-lea Sobieski, iar la stânga arestarea cronicarului de către trimişii lui Constantin Cantemir,
care l-a ucis bănuindu-l că ar fi uneltit împotriva sa.
Şi totuşi, ne putem pune întrebarea de ce un om care
nu a fost nici Domn, ba chiar provenea dintr-o familie de boieri
de rang secund, are, spre cinstea celor care au ridicat-o, dar şi a
oraşului nostru, o aşa de frumoasă statuie aici, cam pe unde era
centrul vechiului oraş?
Miron Costin s-a născut în anul 1633, ca fiul lui Ioan
sau Iancu Costin (ridicat ca boier nou, mai întâi postelnic apoi
ca hatman) şi al Saftei Scoarţeş. Tatăl său era, ca şi Grigore
Ureche, nobil polon, fiind un protejat al domnului Miron
Barnovschi-Movilă, rudă cu soţia sa. Iancu îl însoţise pe Domn
la Stambul, unde acesta a fost ucis prin decapitare în 1628 din
ca-uza intrigilor vornicului Vasile Lupu. După ce a fost eliberat
din închisoare, hatmanul Costin a luat trupul decapitat şi l-a
înmormântat creştineşte în ţară, apoi a dat numele celui ucis
întâiului său născut. Deşi neştiutor de carte, hatmanul Costin
intervine cu argumente foarte bine chibzuite într-o perioadă
extrem de dificilă pentru poloni, atunci când turcii însoţiţi de
moldoveni, dar şi de munteni, invadaseră regatul.
Pentru a-i face pe turci să se retragă, vesteşte că oştile
cazace vin în ajutorul leşilor. Vicleşugul lui reuşeşte pe
moment, dar Abaza-paşa, comandantul turc, află ulterior adevărul şi îi pune gând rău hatmanului, dar şi Domnului
moldovean Moise Movilă. Cei doi fug în Polonia, dobândesc
moşii şi, mult mai important, protecţia regelui polon drept care,
în viitor, se vor implica de mai multe ori în tratative cu turcii.
Trebuie să ştim că în această perioadă Moldova se afla
în centrul intereselor otomane, dar şi a puterii suzerane a
regatului polon condus de regi lituanieni, fiind însă în contact şi
cu instabilii cazaci, cei puşi mereu pe război şi jaf.
În anul 1647, tânărul Miron, fiul lui Iancu Costin deci,
îşi începe studiile la colegiul iezuit din oraşul Bar, apoi le
continuă la cetatea Cameniţa, remarcându-se atât prin
inteligenţă, cât şi prin nobleţea trăsăturilor sale, lucru care va
influenţa în mod hotărâtor întreaga sa carieră.
În 1650 tatăl său, Iancu Costin, moare, iar Miron, în
anul următor, bucurându-se de toate privilegiile nobililor
poloni, este înrolat în armată pentru a lupta împotriva
zurbagiilor cazaci conduşi de Bogdan Hmelniţki, răsculaţi
acum contra polonilor, dar şi a aliaţilor tătari ai acestora
la Beresteczko, lângă cetatea Cameniţa, unde se retrăseseră
elevii colegiului de la Bar, foştii săi colegi.
În 1653, către sfârşitul domniei lui Vasile Lupu,
Miron şi fraţii săi revin în Moldova. Îşi începe ucenicia de
viitor demnitar pe lângă marelevistiernic Iordache Cantacuzino,
pe care îl va elogia în Letopiseţul său, arătând: „Toma vornicul
şi Iordache vistiernicul, care capete de-abia de au avut cândva
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această ţară sau de va mai avea”. Acum primeşte şi prima
misiune diplomatică, fiind trimis la starostele Cameniţei să
obţină ajutor împotriva lui Gheorghe Ştefan, care ameninţa
tronul şubrezit al lui Vasile Lupu. Va îndeplini ca ambasador
tot felul de misiuni şi va urca treptele boiereşti până la cea de
vornic al Ţării de Sus ori a Ţării de Jos, adică cele mai înalte cu
putinţă, mai ales pentru un boier aflat la a doua generaţie.
Activităţile diplomatice îl aduc în contact şi cu turcii şi cu
polonezii, dar şi cu tătarii ori cazacii. Se dovedeşte un patriot
desăvârşit, erudit şi bun cunoscător al obiceiurilor vremii, cu un
farmec personal indiscutabil, conştient de rolul culturii în viaţa
popoarelor, un scriitor care a lăsat o operă de referinţă, din
păcate, acum perfect ignorată, deşi ar fi una din cele mai
importante surse pentru cunoaşterea istoriei medievale a Ţărilor
Române. Este de faptun renascentist perfect încadrat
conceptului, dat fiind faptul că pentru noi,cei din aceste
teritorii, chiar şi renaşterea întârziase cu vreo trei secole.
Opera sa este valoroasă atât din perspectivă istorică,
documentară, cât şi din punct de vedere literar. Voi aminti de
Viaţa Lumii, prima sa operă originală, un splendid poem
filosofic, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace,
de unde este părăsit de Ureche vornicul sau De neamul
moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor, din păcate
neterminată şi, aşa cum am mai spus, ignorată de istoricii noştri
mult mai dispuşi să ia în considerare tâmpeniile repetitive ale
unor pseudo-istorici din perioada proletcultistă.
Ca diplomat, chiar dacă se afla mai mereu în tabăra
otomană, eu unul cred că a slujit mai bine interesele polonilor
şi, cu toate că turcii ştiau foarte bine cu cine au de-a face, nu lau prigonit ştiindu-l om cu multă înţelepciune şi capabil de a
rezolva situaţiile delicate care apăreau între domni şi curţi.
Doar că moartea pândea în exact locul cel mai
neaşteptat. Relaţiile sale cu foarte instabilul domn Constantin
Cantemir se deteriorează acesta fiind foarte suspicios cu privire
la o eventuală detronare. În consecinţă Domnul trimite în anul
1691 la moşia lui Miron Costin un călău, pe numeMacrei,
vătavul de păhărnicei, cu următorul mesaj: : "De vreme că te-ai
grăbit de l-ai bătut, nu-l lăsa viu. Păzeşte de-l omoară, că d-è
scapă viu, mâne, poimâne el ne omoară pe toţi." Aşadar mâna
criminală era una cât se poate de frăţească, iar motivul era unul
frecvent în epocă: tema de a pierde domnia. În acelaşi timp este
asasinat şi fratele său Velicico, necontând nici faptul că la
sosireacriminalului logofătul îşi plângea soţia moartă, dar nici
demersurile acestuia de a se încuscri, prin fratele său, cu
domnul.
Mai târziu Dimitrie Cantemir, normal, îşi apără tatăl
afirmând că fraţii Costineşi complotau pentru luarea scaunului
domnesc, însă asasinatul va rămâne ca o povară pe sufletul
Domnului Constantin Cantemir care avea totuşi şaptezeci de
ani, iar peste numai un an murea şi el de ceea ce numim moarte
bună…
- Cumplite vremuri, coane Alecule, mă şi mir că
oamenii aceia aveau timp şi de cultură, de scris istorii sau de
trăit cumsecade. Că uite, bietul Miron Costin, până la vârsta de
cincizeci şi opt de ani a reuşit să facă diplomaţie la cel mai înalt
nivel, să călătorească, a mers şi în războaie, a lăsat şi o operă
literară de referinţă şi, în mod sigur, a avut ca oricare om în
viaţă, preocupări simple precum cele familiale sau cele legate
de moşii. În condiţiile în care nu de puţine ori viaţa îi era
ameninţată la modul cel mai serios!
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- Mdaa, este cam greu de înţeles pentru noi astăzi cum
de reuşeau oamenii aceia asemenea performanţe fără a se
bucura de facilităţile pe care astăzi noi le considerăm a fi în
firescul lucrurilor…
Cred că primul fapt demn de luat în seamă ar fi că îşi
începeau ziua de muncă la primele ore ale dimineţii, asta
însemnând, cel mai târziu, ora cinci. Iar cei cu dare de mână
lucrau, vorbesc de lucru nemijlocit, până spre miezul nopţii la
lumina lumânărilor. Dormeau puţin şi nu pierdeau vremea, aşa
cum credem noi astăzi, stând la taclale sau la ospeţe ne-sfârşite.
Bine, să nu ne închipuim că toţi făceau la fel! Leneşi erau şi
atunci la fel ca acum: pe toate drumurile! Numai că, aceştia nu
au lăsat nimic în urmă! Şi bine ar fi să ţinem minte acest fapt,
pentru că este valabil şi în zilele noastre când a petrece şi a te
distra, pare a fi cea mai mare, uneori chiar singura preocupare a
fiecărui individ. Viaţa era foarte grea, iar ceea ce numim
drepturile omului aveau să apară abia peste vreo două secole.
Prin urmare nu ştiai dimineaţa dacă mai apucai să vezi apusul
soarelui, deci acei care voiau să facă lucruri demne de a rămâne
posterităţii erau nevoiţi să fie foarte serioşi cu munca lor. Spre
binele nostru, acum!
Totuşi, ne putem mândri, dar nu prea cred că ştim cum
să o facem, cu un adevărat spirit renascentist, în această
perioadă şi că putem vorbi despre o mişcare culturală cu
adevărat revoluţionară în estul Europei (acela dominat încă de
Imperiul Otoman) întârziată tocmai din această cauză, a
dominaţiei feudalismului oriental, mai bine de două secole.
- Mă întreb dacă în prezent i s-ar mai fi ridicat acestui
cărturar o statuie?
- Bine că te întrebi, fiindcă eu unul nu cred că mai este
posibil, iar prima scuză ar fi că nu sunt bani şi nici măcar nu
sunt convins că acest fapt ar fi chiar un lucru rău, fiindcă ne-am
putea trezi cu vreo operă modernistă în faţa căreia să ne punem
doar întrebarea ce reprezintă, iar bietul Miron Costin să se
răsucească în mormânt de indignare. Aşa căă…
Hai, să te duc acasă, că uite, iar ne-am luat cu vorba şi
i am rătăcit două ceasuri prin hăţişurile vremurilor de demult…

CETATEA DIN DEPĂRTARE
În dimineaţa unei frumoase zile de septembrie ne aflam
la conu’ Alecu pe terasă unde, la o cafeluţă gingirlie,
dezbăteam planul unei expediţii. Bine, una potrivită cu vârsta şi
mijloacele noastre logistice.
Ne pregăteam să facem o vizită la cetatea Soroca, în
Republica Moldova, deoarece conu’ Alecu, prin antenele sale,
auzise de o restaurare a cetăţii, una făcută pare-se cu multă
cheltuială, dar şi cu folos. După vreo două ore de discuţii am
pregătit, din vorbe desigur, totul, urmând să ne întâlnim a doua
zi la ora şapte pentru că ne făcusem planul să ne întoarcem în
aceeaşi zi spre seară. Erau de mers cam o sută şaptezeci de
kilometri, adică dus-întors drumul în sine ar fi durat cam şase
ore, iar restul de patru le alocasem vizitei propriu-zise.
Conform planului, a doua zi, la ora şapte, învârteam
roata cum bine spunea un comandant de-al meu din perioada de
pregătire militară de după facultate. Şi bine am făcut fiindcă la
trecerea frontierei nu prea am fost întâmpinaţi cu vreo salvă de
tun, ci mai mult cu un fel de ostilitate greu de înţeles. Aveam
toate actele, în conformitate cu legea, însă suspiciunile
grănicerilor se vedea bine că au alte rădăcini. Păream suspecţi,
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patru bărbaţi într-o singură maşină, unde mai pui că arătam şi a
intelectuali. Adică perfect de neîncredere, mai ales acum când
orientarea ţării era către mama Rusia. În sfârşit, după mai mult
de o jumătate de oră, timp în care pe lângă noi trecuseră mulţi
indivizi cu figuri de-a dreptul suspecte, am fost lăsaţi, se părea
chiar cu oarecare regret, să intrăm în ţară. Era însă unadin acele
splendide dimineţi de basm şi nu avea nici un rost să ne stricăm
buna dispoziţie cu fleacuri.
Prin urmare, în curând, maşina rula pe o şosea destul
de bună, iar noi aveam suficient timp la dispoziţie ca să
ascultăm poveştile conului Alecu, cel care nu se putea abţine să
nu ne spună istoriile obiectivului la care trebuia să ajungem.
- Dragii mei, cetatea Soroca este locul unde putem
învăţa cu adevărat istorie. Nu voi accentua faptul că a fost
ridicată prin secolul al XV-lea fiindcă aş ocoli de fapt adevărul.
Iar acesta, adevărul deci, arată că încă din vremea Bizanţului
există surse, unele genoveze, care consemnează o aşezare în
acest loc pe care ei o numesc Alciona, ceea ce în greceşte
înseamnă albastră, dar şi Polihromia, adică, tot în greceşte,
colorată. Asta ar însemna că nu era doar un mic sat, ci un fel de
oraş cu unele atribute comerciale, poate şi meşteşugăreşti, aflat
la intersecţia unor drumuri importante pentru comerţ. Este
aproape sigur că era vorba şi de o cetate, cel mai probabil din
lemn, mai precis o palancă, adică o întăritură făcută în scopuri
militare, din trunchiuri de copaci aşezate orizontal ori din pari
groşi înfipţi în pământ. Deşi poate că mai potrivit ar fi
termenul de posadă, prin urmare, un loc întărit în mod natural
care servea ca punct de vamă, deoarece prin acest loc se putea
trece Nistrul cu mai multă uşurinţă dacă veneai dinspre est. Iar
în est, în urmă cu veacuri, se stabiliseră mai întâi varegienii, aşa
cum erau numiţi normanzii care coborâseră pe marile râuri din
est pentru comerţ, dar şi pentru noi cuceriri. Ei vor fi şi cei care
vor întemeia un stat militarist în acele părţi ale lumii, numit
Rusia Kieveană, mai apoi despărţită în mai multe cnezate care
vor lupta din greu cu tătarii, iar dinastia Rurik, după numele
celui care o întemeiase pe la mijlocul secolului al IX-lea, îl va
avea ca ultim reprezentat pe țarul Fiodor I, mort în 1598.
Mai apoi, pe teritoriile cnezatelor vor începe să
controleze situaţia tătarii, cazacii, dar şi alţii, însă nevoia de
comerţ între est şi vest va da importanţa cuvenită acestui loc de
trecere
prin vadul Nistrului.
Cert este că Ştefan cel Mare va acorda cetăţii multă
atenţie şi o va reconstrui, de data asta folosind şi multă piatră,
ceea ce denotă importanţa ei, iar în documentele de cancelarie
găsite până acum apare într-o primă menţionare sub numele de
Soroca doar la 12 iulie 1499 odată cu numele primului său
pârcălab Coste. Cam tot în aceeaşi perioadă, izvoarele istorice
menţionează şi ridicarea altor cetăţi la vadurile de pe Nistru,
din lemn sau din piatră, în scaunul cărora sunt numiţi de
asemenea pârcălabi, un vechi cuvânt românesc similar cu
nemţescul burgmeister, dar care au şi titlul de mari căpitani,
funcţie militară deci, în cetăţile: Hotin, Soroca, Orhei, Cetatea
Albă, ori Tighina.
Acest sistem defensiv de mare amploare arată puterea
economică a Moldovei aflată sub sceptrul lui Ştefan, dar şi
faptul că el consideră, din motive strategice bine întemeiate,
Nistrul ca fiind graniţa de est a statului, iar cetatea de scaun,
Suceava, se află astfel în centrul ţării, puternic apărată de munţi
în vest şi nord, iar în câmpie de acest râu, destul de greu de
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trecut, mai bine spus: forţat, în termeni militari, cu mijloacele
de atunci.
Iar dacă mai amintim şi faptul că în sud existau cetăţi
precum Chilia sau Cetatea Albă, iar gurile Dunării erau hotarul
cu Imperiul Otoman, vom constata că Moldova era un stat de
mărime medie în Europa şi putea foarte bine să facă faţă, din
punct de vedere militar, pretenţiilor teritoriale ale Marelui ducat
al Lituaniei sau ale regatului polon, să respingă atacurile
tătarilor, dar şi să ţină în şah puterea otomană aflată la apogeul
său. Stare care nu-i va fi iertată timp de secole, aş îndrăzni să
spun chiar până în zilele noastre.
Cât despre denumirea cetăţii eu unul sunt convins că
vine de la românescul soroc, un cuvânt care înseamnă margine,
termen sau limită. Exact cum şi era cetatea faţă de capitala
statului. Subliniez asta deoarece am auzit o mulţime de
tâmpenii precum că denumirea ar veni de la cuvântul sărac,
ceeace ar fi absurd fiindcă regiunea era prosperă din punct de
vedere economic sau de la rusescul soroc, adică patruzeci, asta
ca să vedem până unde poate merge prostia oamenilor, de la
nişte nume precum Sora, Sorca ori Soare presupuşi posesori ai
moşiei aflate în lunca Nistrului, dar şi de la cuvântul Szaroc
acela care în limba maghiară înseamnă cot, cetatea aflându-se
într-adevăr pe un cot al râului. Acest ultim semn de idioţenie
fiind pus în legătură cu o ipoteză prin care aici ar fi fost aduşi
pentru apărare oşteni secui. Deşi nu există nici un document în
această privinţă au fost şi unii istorici români care au dezbătut
ideea fără să se teamă de ridicol. Nici nu mai pun în discuţie
cum de ar fi venit secuii să lupte într-un loc fără nume şi au fost
nevoiţi să-l denumească ei cu un cuvânt preluat din limba
maghiară! În fine, nu mai insist, fiindcă-mi cunoaşteţi părerile
despre unii istorici autohtoni, rămaşi cu mentalităţile în
perioada „marelui” Roller, cominternistul care a scris un fel de
biblie dacă ar fi să te iei după emulii care nici în ziua de azi nu
pot să treacă de ideile lui. Iar istoria României scrisă de el în
plină epocă stalinistă, adică prin anii cincizeci ai secolului
trecut, este şi astăzi de necombătut pentru nişte nemernici care
se vor a fi istoricii vremurilor moderne.
Bine, nici ruşii nu au stat deoparte în acest balamuc, ei
fiind foarte interesaţi să arate că sunt adevăraţii stăpâni ai
locului, aşa că, mai apar şi cuvintele:soroca, în rusă coţofană,
dar şi sroc, adică termen, un cuvânt evident preluat din vechea
limbă română. Vă spun toate acestea pentru a vedea în alt fel,
cel al interesului diferitelor neamuri, importanţa cetăţii.
Oricum, pe 14 septembrie 1499 Ştefan cel Mare
încheieun tratat de colaborare militară cu Marele Duce al
Lituaniei, iar în acest document găsim din nou numele
pârcălabului Coste sub titulatura de pan Coste, staroste de
Soroca. Este un alt semn că pârcălabul, dar şi cetatea, au roluri
importante în strategia de apărare a ţării. Cetatea, aşa cum o
vom găsi noi acum a fost reconstruită de Petru Rareş devenind
într-un fel unică prin sistemul arhitectonic de construcţie în
plan circular cu patru turnuri, circulare şi ele, plus un turn de
acces în plan rectangular păstrate ca prin miracol în bună stare
până în zilele noastre. Nu, nu ne va impresiona prin dimensiuni,
are o circumferinţă de aproape patruzeci de metri, ceea ce prin
comparaţie cu cetăţile regilor englezi sau cele normande ar
părea mai mult o glumă, însă aici în est lucrurile stau cu totul
altfel. În primul rând din punct de vedere financiar!
Dar, după ridicarea fortificaţiei, oraşul Soroca, desigur
mult mai extins decât perimetrul cetăţii,începe să crească în
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importanţă având o pondere administrativă şi comercială din ce
în ce mai mare prin punctul vamal instalat aici. Totodată prin
fortificarea şi mărirea nucleului urban de la Soroca, se va
încerca, în anii următori, crearea unui nou centru de greutate al
reţelei urbane moldoveneşti şi al comerţului de tranzit afectat
mult după pierderea în 1484 a cetăţilor din sud.
Mai există un document, de fapt o scrisoare din 1512,
în care domnitorul Bogdan al III-lea îi adresează regelui
polonez rugămintea să i se transmită în posesie nişte mori pe
Nistru, aşezate faţă în faţă cu „castrumnostrumSorocianum...
contra paganos tutelam habet” - castelul nostru de Soroca, care
ne apară de păgâni, document (de remarcat, în limba latină!)
care întăreşte ideea existenţei, cât şi a rostul cetăţii Soroca.
Între 2013 şi 2015 a avut loc restaurarea cetăţii în
cadrul Proiectului transfrontalier: Bijuterii Medievale, care a
cuprins cetăţile Hotin, Soroca şi Suceava, realizat într-un
program operaţional comun România-Ucraina-Republica
Moldova şi finanţat de Uniunea Europeană. Partenerii
proiectului au fost Primăria Soroca, municipiul Suceava şi
Rezervaţia de Stat de Istorie şi Arhitectură - Cetatea Hotin. Din
cele trei milioane de euro, care este valoarea totală a
proiectului, două milioane de euro i-au revenit Cetăţii Soroca,
iar noi vom avea astăzi prilejul de a vedea cum s-au cheltuit
aceşti bani.
Din vorbă în vorbă ajungem la Soroca, apoi destul de
uşor şi la cetatea care se vede de la distanţă. Parcăm, iar conu’
Alecu ne invită să privim capul de bour aflat deasupra intrării
în cetate.
- Să ştiţi că în cele patru cetăţi moldoveneşti de la
Nistru (Hotin, Soroca, Tighina şi Cetatea Albă), capul de bour a
fost scos în perioada sovietică: la Hotin şi Cetatea Albă gaura
corespunzătoare este şi acum acoperită în general de un
stindard cu stemele moderne ale oraşelor respective, iar la
Tighina de acvila rusească bicefală, făcută din metal. Soroca,
este unica cetate aflată şi în prezent pe teritoriul controlat în
totalitate deRepublica Moldova, care şi-a refăcut, deasupra
portalului, capul de bour moldovenesc.
Desigur, nu suntem deloc miraţi de aceste preluări de
însemne ale apartenenţei deoarece orice imperiu are asemenea
tendinţe de anulare prin orice mijloace a sentimentului de
unitate şi apartenenţă naţională.
Vine în întâmpinarea noastră un ghid, un bun semn că
pe conu’ Alecu îl cunoaşte multă lume, un om foarte bine
pregătit care timp de o oră ne plimbă prin toată cetatea şi ne
povesteşte cam tot ce ne-ar fi interesat, arătându-ne cu firească
mândrie ce reuşise el să facă pentru a reda acest monument
istoric circuitului turistic şi informaţional. Ne despărţim
prieteni, cu promisiunile de rigoare, că vom ţine legătura, că ne
vom mai întâlni, căăă… În fine, tot ce-şi spun oamenii care au
petrecut împreună un ceas de desfătare intelectuală.
Urcăm în maşină şi, pe drumul de întoarcere, privim
destul de tăcuţi peisajul rural cu sentimentul că ne-am întors în
timp cu mai bine de douăzeci de ani. Parcă pentru a ne scoate
din gândurile nu tocmai vesele care ne cuprind, prietenul
nostru, colonelul, întreabă, aşa, mai mult ca să deschidem un alt
subiect de conversaţie, indiferent care ar fi acesta:
Credeţi domnilor că povestea reunirii celor două teritorii ale
Moldovei istorice, va trece vreodată de retorica isteriilor
politicianiste?
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Mă cam umflă râsul, însă conu’ Alecu destul de
sensibil faţă de acest subiect preia ideea şi o dezvoltă spre
bucuria noastră, cei care nu mai suntem tentaţi acum să vorbim
despre starea destul de precară a economiei ţării gazdă.
- Dragii mei, precum ştiţi deja, eu unul, referitor la
acest subiect, mă declar antiunionist! Ştiu, conceptul de anti,
prezent şi la unirea Principatelor, cea din 1859, era asimilat
celui de trădător, de duşman al poporului şi al neamului
românesc. Dar nu numai la vremea aceea când unii
antiunionişti au ajuns în structurile de conducere ale noului stat,
ci şi mult mai târziu, cam peste treizeci de ani, când a fost
declanşată o nouă campanie politică unionistă, însă cu
perspective mult mai largi. Să nu uităm că oamenii aceia,
numiţi antiunionişti aveau multe argumente, logice şi
întemeiate, împotriva unirii, iar unele dintre acestea s-au
dovedit a fi cât se poate de patriotice dacă ne referim la ţara
Moldovei, cea care a avut cel mai mult de pătimit după unire.
Sigur, nu lipseau din gândirea politică a marilor boieri
nici dorinţa lor de a supune ţara Imperiului Ţarist, considerat pe
bună dreptate la acea vreme mult mai puternic şi mai modern
decât cel Otoman aflat de altfel într-o disoluţie evidentă. Acum,
această atitudine pare cel puţin ticăloasă însă atunci era una cât
se poate de pragmatică având în vedere că şi Imperiul
Habsburgic avea privirile aţintite spre est, iar smulgerea unor
provincii de la turci se putea face mai ales prin război. Unul
purtat în primul rând de cei implicaţi indirect. Adică de noi!
Să nu uităm că şi răpirea teritoriilor de peste Prut se
făcuse în 1812 tot cu consimţământul marilor boieri moldoveni,
deci premize existau atunci, în 1859, aşa cum există şi astăzi.
Doar că la vremea aceea condiţiile istorice generale erau altele.
Iluminismul implementase ideile naţionale, iar revoluţiile de la
1848 zdruncinaseră destul de puternic concepţiile centripete ale
imperiilor. Oricum, conceptul de antiunionism era foarte
detestat în condiţiile afirmării naţionale, iar mai târziu a fost şi
destul de aspru condamnat.
Prin urmare, mă găsesc în exact această situaţie, spre
norocul meu în cu totul alte condiţii istorice, iar răspunsul pe
care vi-l ofer ar putea să vă surprindă prin ambiguitatea lui.
Sunt de părere că unirea prin voinţa celor două popoare este
imposibilă, dar pe de altă parte spun că ar fi şi realizabilă, însă
numai din interese străine, iar acest lucru se va transforma în
marea catastrofă care ar face ca tot ce numim acum România să
devină doar o amintire.
Cum însă mai avem timp, am să încerc să detaliez
cumva aceste spuse ale mele care par a fi ale unui nebun
incurabil şi voi încerca să abordez lucrurile în mare, însă cu
pierderile aferente în procesul de cunoaştere.
Să presupunem că unioniştii noştri, dintre care unii
perfect imbecili care habar nu au despre ce vorbesc, împreună
cu ai lor, ai moldovenilor, plus forţele externe de care nu poţi
să nu ţii seama, ar avea câştig de cauză şi s-ar produce unirea
teritoriilor din dreapta şi din stânga Prutului în matca vechiului
stat moldovean din secolul al XVI-lea. Aici ar fi bine să ne
amintim şi cum a fost înfăptuită unirea din 1918. Cu sprijinul
direct al armatei române aflată în Basarabia, prin arestarea
comitetului revoluţionar care mergea în Ucraina să ceară
alipirea. Puţină lume îşi mai aminteşte că atunci a existat o
minoritate dintre locuitorii Basarabiei, îndeosebi printre cei mai
săraci şi printre evreii cu tendinţe radicale, care era favorabilă
regimului bolşevic şi, prin urmare, total ostilă unirii cu
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România, căreia i s-a opus, iar Uniunea Sovietică s-a bazat pe
această minoritate pentru a lupta politic împotriva ţării noastre.
Dintre toate teritoriile pierdute de Imperiul Rus, Basarabia a
fost singurul a cărui cedare nu a fost recunoscută de URSS,
nefiind confirmată de niciun tratat semnat de guvernul bolşevic.
Prin urmare, acesta a reacţionat împotriva Unirii pe de-o parte
susţinând în Basarabia răscoala de la Tatarbunar, iar pe de altă
parte înfiinţând în Ucraina sovietică, pe malul stâng
al Nistrului, Republica Autonomă Sovietică Socialistă
Moldovenească, în care a dezvoltat conceptul, foarte viu
discutat şi acum, al „moldovenismului”. Şi ca lucrurile să fie şi
mai clare, la procesul răsculaţilor din Tatarbunar, au venit, ca
apărători
ai
acuzaţilor,mulţi
intelectuali de
frunte,
comunişti din Europa Occidentală, avându-l în frunte pe
vestitul Henri Barbusse, aceia care au contribuit, spre
satisfacţia Uniunii Sovietice, la popularizarea în străinătate a
imaginii unei Românii capitaliste, represive,cea care ar fi
ocupat în mod nedrept un teritoriu profund doritor de a fi
sovietic. Amintesc aceste evenimente doar ca să vedem cam
cum ar sta lucrurile în eventualitatea unei uniri.
Pun însă în discuţie, şi fac asta pe baza unor fapte
istorice, cum ar reacţiona basarabenii cu funcţii de conducere în
stat? Ce le putem oferi? Ministere? Şefii de partide? Să fim
serioşi! Aşa cum este normal, au dreptul la unele compensaţii
care să le justifice eforturile, dar oare le putem noi garanta una
ca asta? Cred că nu, iar ei nu sunt atât de proşti încât să renunţe
la privilegiile pentru care s-au zbătut o viaţă. Ori asta ar
însemna apariţia unor disensiuni grave chiar de la început!
Dar să ignorăm acest aspect şi să vorbim de cel mai
important: economia! Unirea unei economii destul de fragile şi
neperformante cum este a noastră, cu una aflată în afara
normelor la care şi noi facem uriaşe eforturi pentru a ne adapta,
ne-ar arunca în haos, iar acesta este cel mai bun lucru pentru
duşmanii care pândesc dintotdeauna la graniţe.
Dacă nu mă credeţi studiaţi modelul unirii celor două
Germanii şi nu uitaţi că acolo erau cu totul alte condiţii, că ei
nu fuseseră despărţiţi decât patruzeci de ani, iar vestul avea o
uriaşă forţă economică. Cu toate acestea integrarea în fapt nu
cred că s-a realizat pe toate palierele nici acum.
Exemplele şi scenariile ar putea continua, însă nu cred
că mai trebuie să insist. Mai amintesc doar de o situaţie! Unirea
ne-araduce cam două milioane de etnici ruşi şi încă vreun
milion de rusofili. Cu toate drepturile lor democratice pentru
care vor fi foarte dispuşi să lupte! Mmm, cam delicat! Prin
urmare, eu unul consider că vorbăraia politică despre unire este
doar apă de ploaie şi am convingerea că aşa este bine.
Numai că mai avem un scenariu! Este posibil ca
forţele externe să instrumenteze o unire, iar pentru asta au,
precum prea bine ştim, agenţi plasaţi de multă vreme în teren.
Suntem ieşeni şi vedem asta cu ochii noştri. Lor li se adaugă,
bineînţeles, şi idioţii folositori, vorba lui Lenin. Aceia care
trăncănesc fără să gândească!
Ce interese ar fi pentru o asemenea mişcare? Unele
suspect de convergente între est şi vest care ar viza dispariţia a
ceea ce numim acum România. O desfacere în bucăţi, pe
criterii regionale convine mult celor din vest care s-ar trezi cu
un
cadou foarte dorit, Transilvania, cu resursele ei
semnificative mai ales cele energetice, iar Moldova unificată ar
fi exclusă din spaţiul european şi redată celui fost sovietic aşa
cum se doreşte de fapt. Vă asigur că nici măcar nu ar fi mare
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zarvă, lucrurile ar decurge cât se poate de liniştit fiindcă deja
vedem că investiţii se fac mai ales în vestul ţării, iar în est nici
măcar proiectul unei autostrăzi nu pare a fi fezabil. În acest caz
nici nu am avea de ce să protestăm. Ni s-ar spune că noi am
dorit unirea şi, iată, ea s-a făcut. Deci visul secular al românilor
de pe cele două maluri ale Prutului, la, la, laaa, la, la, laaa…
Suficient pentru prostime!
- Păi, armata, clasa politică… Colonelul pare stupefiat
de perspective. Cu atât mai mult cu cât par afurisit de logice.
- Dar mai avem armată? Sau şi mai bine spus, avem o
armată care să poată fi folosită într-un conflict naţional? Să nu
ne prefacem că nu ştim! Cel mai probabil armata, atât cât mai
avem, va fi pe teatrele de operaţiuni de pe alte continente şi nu
va avea nici o posibilitate de ripostă. Mai bine, pentru că ar fi
un carnagiu fără nici o şansă de succes. Asta numai dacă
armata ar dori să lupte pentru o cauză deja pierdută la masa
tratativelor politicianiste.
- CoaneAlecule, mă ia groaza, dar trebuie să
recunosc,privind doar în jur că ai dreptate! Alianţele au ca scop
apărarea unor beneficii de regulă investiţionale. Ori în Moldova
nu a investit nimeni de treizeci de ani! Suficient pentru a mă
gândi la un plan de acest gen! Aşadar, hai să vorbim despre
altceva, nu de alta dar, iată, în curând ajungem acasă şi nu am
să mă pot bucura de vizita pe care am făcut-o. Prefer să mai
ascult una din poveştile acelea din trecut cu trădări, omoruri şi
sărăcie. Cel puţin alea sunt deja istorie şi chiar dacă mă
oripilează, nu mă îngrozesc şi nici nu-mi dau frisoane pentru
ziua de mâine ori pentru viitorul copiilor noştri!

MOARTEA POETULUI
Mergeam cu conu’ Alecu, agale, aşa cum se cuvine
pentru doi oameni ajunşi cu bine la o anumită vârstă, pe
bulevardul Independenţei din Iaşi către intersecţia cu
bulevardul Copou, aceea străjuită de statuia Poetului. Când am
ajuns în dreptul Casei de Cultură a Studenţilor, o clădire
maiestuoasă, mai ales acum după ultima renovare, conu’ Alecu
mă opreşte şi îmi spune:
- Pe locul acestei clădiri, recunosc, destul de
impozante, dar într-un stil stalinist foarte bine definit, s-a aflat
până în 1960, palatul Beldiman, mai precis palatul lui Alecu
Beldiman, vornicul, om de mare cultură, dar şi un foarte de
apreciat literat, care a scris printre altele şi versurile Tragodiei
Moldovei, un poem unic în felul său, evident, perfect
necunoscut acum. Fusese la început casa lui Manolache Balş,
iar planurile ei făcute de însuşi Gheorghe Asachi, însă la scurt
timp a devenit proprietate Beldiman aflându-se şi atunci la
intersecţia acestor două dintre cele mai circulate străzi ale
oraşului.
Palatul, măreţ, echilibrat şi în perfectă concordanţă cu
epoca aceea de mari prefaceri când năpăstuita Moldovă îşi
croia cu greu drumul spre civilizaţia europeană, palatul, în stil
neoromânesc având rădăcini în stilul brâncovenesc, domina
zona, iar mai târziu va face o frumoasă privelişte urbană
împreună cu fundaţia Ferdinand. A trecut din mână în mână devenind mai apoi „palat sturzesc” şi, după o vreme, cele două
etaje au fost despărţite căpătând destinaţii diferite.
Parterul a găzduit de-a lungul timpului mai multe
restaurante şi localuri în care personalităţile Iaşului din trecut se
opreau deseori. Unul dintre primii proprietari ai parterului,
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avocatul Vasile Sculy, speculând inteligent avantajul
poziţionării, a deschis tot felul de prăvălii. Tot parterul a fost
destinat cofetăriilor vremii, cele mai renumite fiind cofetăria
Tuffli şi cea a cofetarului Constantin Vlădescu care se numea,
nu ştiu de ce, „furnizor al Curţii Regale”, iar în 1937, tot la
parter, se deschide primul restaurant cu muzică de jazz din
Iaşi, Corso, o locaţie care s-a bucurat de un bun renume multă
vreme.
Etajul a fost folosit începând cu 1867 de numitul „Otel
d'Angleterre”, hotel deţinut de un oarecare Iosif Helstein, însă
din 1875 saloanele de la etaj sunt închiriate societăţii JockeyClub şi implicit pasionaţilor de curse de cai. Ca să înţelegeam
mai bine situaţia palatului este bine să ştim că acest club,
extrem de exclusivist, era unul de talie mondială, iar membrii
săi, foarte atent aleşi, erau un fel de elită a lumii, oameni foarte
bogaţi, cu gusturi rafinate, care trăiau într-un lux pe care şi
acum noi, oamenii de rând, nu prea ni-l putem închipui. Şi doresc să subliniez această stare de fapt pentru a scoate în
evidenţă o realitate a vremii aceleia despre care nu prea ştim
multe lucruri, dar nici nu prea vrem să vorbim despre ele.
Palatul corespundea deci din toate punctele de vedere
exigenţelor acelor oameni. Nici nu mai vorbesc de faptul că a
avea cai în acele timpuri echivala cu a poseda acum un iaht. Ori
la noi, la Iaşi, cursele de cai se desfăşurau încă din 1851, cu
mult înaintea Bucureştiului, printre protagonişti aflându-se şi
prinţul Şuţu, dar abia în 1862 se înfiinţează Jockey Club-ul
după modelul francez sau britanic şi deloc mai prejos, mai ales
că avea un preşedinte la fel de faimos în acea epocă, pe
Domnul Unirii, Alexandru Ioan Cuza.
Aşa se face că palatul va rămâne în amintirile
oamenilor ca fiind sediul Jockey Club-ului, chiar şi după anul
1945 când, normal, asemenea cluburi au fost desfiinţate. Aici
însă, exploatându-se cu mare abilitate buna reputaţie şi
renumele palatului, s-a instalat o mare librărie, Cartea Rusă, dar
şi vestitul pe atunci A.R.L.U.S., despre care acum nu mai ştie
nimeni nimic, însă în vremea aceea era una din cele mai
importante organizaţii de propagandă, respectiv: Asociaţia
Română pentru Legăturile cu Uniunea Sovietică! De fapt, o
agentură de spionaj, mascată de o instituţie culturală!
Într-un fel destul de subtil, demolarea din 1960 a părut
a fi o ruptură fermă cu trecutul numit burghezo-moşieresc al
ţării, însă de fapt a fost un prim gest de independenţă faţă de
puterea fraţilor sovietici de care ne cam săturaserăm toţi. Cred
că oamenii au înţeles destul de corect mesajul, iar faptul că şi
acum în parcarea din faţa Casei de Cultură se adună pasionaţii
de automobilism, caii putere ai vremilor noastre, poate fi
interpretat ca un frumos gest simbolic de omagiu pentru
trecutul istoric al locului.
Dar de fapt nu asta voiam să-ţi spun, ci o altă poveste
legată tot de un Beldiman, însă dacă vrei să o auzi va trebui să
traversăm şi să intrăm pe strada Păcurari.
Traversăm pe sub privirea Poetului, intrăm pe
trotuarul de la Fundaţie şi mergem cam o sută de metri oprindune în faţa sediului actualei Universităţi Apollonia cu spatele la
biserica Sfânta Paraschiva-Păcurari aflată vis-a-vis.
- Uite, această casă, numită mai mult din orgoliu palat,
a aparţinut şi ea familiei Beldiman, mai precis a fost a lui
Iordache Beldiman, tot vornic, dar trăitor de la anul 1806 până
la 1870, deci mult după moartea moşului său, Alecu, în 1826.
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Numai că, înainte de toate, vreau să-ţi spun şi care este
părerea mea referitoare la denumirea acestei vechi uliţe apărută
odată cu dezvoltarea oraşului şi transformarea lui în capitală a
ţării Moldovei.
Sunt două opinii! Prima, precum că denumirea ar veni
de la vânzătorii de păcură, mi se pare din capul locului o
prostie! Acest produs oferit spre vânzare este unul destul de târziu, fiindcă la noi folosirea lui la iluminat va debuta cam după
1850, iar până atunci era folosit mai ales pentru ungerea
butucilor la roţile diferitelor vehicule. Dacă mă vei întreba ce se
folosea la iluminat, îţi voi răspunde că în nici un caz ţiţeiul,
fiindcă, aşa cum se extrăgea atunci, ardea mult mai greu decât
ne putem închipui acum, cu mult fum, cu un miros puternic şi
total dezagreabil. Prin urmare, erau folosite, în tot felul de
lămpi din ceramică sau opaiţe, seurile rămase de la sacrificarea
animalelor, ceara de albine trasă în lumânări, candelele cu
felurite uleiuri, untura de balenă sau spermanţetul, însă numai
pentru cei foarte bogaţi care îşi luminau saloanele cu lumânări
parfumate folosind acest exotic produs de import. Luminatul cu
derivate din ţiţei va lua amploare pe la începutul secolului al
XIX-lea după descoperirea unor metode de rafinare când apare
petrolul lampant cel care dădea o lumină mult mai bună şi
producea mai puţin fum. Nici nu mai spun că termenul pentru
vânzătorii de produse petroliere, unul cunoscut şi răspândit la
noi, este de găzar, poate şi pentru a fi mai bine delimitat de
acela de păcurar.
Prin urmare, nici cantitatea şi nici direcţia din care să
presupunem că era adus petrolul ori ţiţeiul, dar nici etimologia,
nu contribuie la certificarea ideii.
Mult mai corectă mi se pare ipoteza că acesta ar fi
drumul pe care veneau ciobanii, numiţi păcurari, cuvânt pe care
îl găsim şi în latină aproape în aceeaşi formă: pecorarius! Avem
şi unele informaţii colaterale care pot justifica ipoteza. În vestul
aşezării erau şi mai sunt şi acum multe suprafeţe de pajişte, iar
beilicul, locul unde ovinele erau vândute la preţuri stabilite de
turci în favoarea lor şi devenite obligatorii pentru localnici, se
afla cam pe locul unde este astăzi cenotaful lui Grigore Ghika
al III-lea. Prin urmare, era calea optimă de la stâne la locul de
vânzare… Să amintim şi faptul că păcurarii, termen prin care se
înţelegea conceptul de administrator al turmelor de oi fiindcă
ele aparţineau de regulă boierilor, era unul de mare cinste şi, în
consecinţă, cât se poate de demn pentru a fi acordat unui drum
comercial.
Ei, dar cum cred că te-am ţinut prea mult de vorbă
peacest subiect, hai să revenim la casa Beldiman, una care are o
poveste ceva mai deosebită.
Era pe la 1835 pe timpul domniei lui Mihail Sturza, la
vremea când boierimea din Moldova, deşi mai păstra vechile
obiceiuri începuse să se modernizeze, mai ales sub directa
influenţă a unor tineri aparţinând cinului, dar care făcuseră
şcoli în străinătate şi aduseseră cu ei elementele de confort şi
civilizaţie ale occidentului. Casele boiereşti de pe vechile
aşezări, indiferent dacă erau la moşii sau în oraşe, fuseseră
renovate, se renunţase la chirpici şi noile construcţii erau acum
din piatră sau cărămidă fiind aranjate mult mai confortabil
decât în trecut. Se aduseseră multe mobile din străinătate, se
mai făceau şi unele în ţară, după modele europene, de către
meşteri nemţi sau evrei. Slugile erau acum îmbrăcate în haine
numite nemţeşti (dispăruseră feciorii sau cafegioaicele desculţe
şi nepieptănate), aveau adesea livrele sau fracuri, iar masa era
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servită exact după obiceiurile din Apus. Cafeaua cu lapte sau
ceaiul se lua între şapte şi nouă ceasuri dimineaţa, zacusca
(dejunul) între zece şi unsprezece, prânzul între trei şi patru, în
fine, totul se depărta din ce în ce mai ferm de lenea şi
lâncezeala orientală. Aşezările boiereşti erau acum înconjurate
de grădini frumoase, trasate de grădinari străini, mai ales
austrieci, mari specialişti în arta lor, bine întreţinute, având
florării pline de tot soiul de flori, de lămâi, portocali ori alţi
copăcei de lux adăpostiţi iarna în oranjerii somptuoase.
Se schimba şi paradigma femeii în familie şi societate.
Jupânesele se numeau acum doamne şi se comportau ca atare.
Ieşeau din casă, de multe ori în echipaje splendide, pentru a se
întâlni cu alte doamne, conform rangurilor, iar soarėlele şi
micile petreceri la ceai erau foarte frecvente.
Aceste femei din boierime, care ieşiseră în lume între
1830 şi 1860, erau aproape toate frumoase, înzestrate cu o
minte din cele mai vii, cu o distincţie suverană, dar şi cu
celelalte atribute ale emancipării. Nu era nicicum de mirare
deci ca ele să atragă privirile şi să stârnească poftele bărbaţilor
cu care veneau în contact. Ca să fim sinceri, nimic nou sub
soare!
Putem spune că femeia din Moldova acelor zile evolua
cu rapiditate. Nu era cu nimic mai prejos decât cea din vestul
rafinat de acele cam trei secole de când ieşiseră de sub tutela
despotică a religiei şi cu nimic mai vicioasă ori mai coruptă
decât doamna din înalta aristocraţie apuseană. Nu păcătuia mai
des, nici mai mult, dar îşi ascundea păcatele cu mai puţină
viclenie, semn al conştiinţei drepturilor şi puterii sale.
Cam acesta este contextul social în care Iordache
Beldiman aflat la vârsta de vreo treizeci de ani, mare boier,
bogat şi bine relaţionat în societate se căsătorea cu Ecaterina
Dimachi (numită mai târziu, pe la 1856-57, căimăcăneasa
Catinca Balş fiind ea căsătorită atunci cu Teodor Balş, primul
caimacam al Moldovei), cu vreo opt ani mai tânără decât el,
frumoasă foc, foarte bine educată, cultă, cu mult vino-încoace
şi curtată de mulţi juni ai urbei. Numai că, înainte cu un an sau
doi de căsătorie, Catinca îl cunoscuse şi se înamorase de tânărul
şi chiar fermecătorul adjutant domnesc, un fel de locotenent
acum, Alexandru Hirsoverghi. Se spune că amorul data cam din
1834 când se văzuseră pentru prima oară la înscăunarea
Domnului Mihail Sturza ceea ce ne arată că erau de neam
foarte ales ambii. Ca toţi îndrăgostiţii din lumea asta duceau o
viaţă crezută de ei tainică, întâlnindu-se pe ascuns uneori chiar
şi în biserica Buna Vestire, acolo unde, peste cam o jumătate de
secol, se vor întâlni, la fel de „tainic”, Mihai Eminescu şi
Veronica Micle.
Ce-i drept junele Hrisoverghi era de aceeaşi vârstă
cuzburdalnica sa iubită, iar uniforma de adjutant domnesc,
frumuseţea sa masculină susţinută şi de cultură îi foloseau pe
deplin pentru a deschide şi cele mai ferecate porţi. Fiind
înzestrat şi cu un indiscutabil talent poetic, nu putea şi nici nu
lăsa indiferente inimile sensibile ale doamnelor sau domniţelor
din acea epocă de reală emancipare a femeii din înalta
societatea moldavă.
Se mai spune că ea îi dăruise o şuviţă de păr pe care
elo purta într-un medalion, dar în simbolistica erotică a vremii
acest gest era o promisiune fermă că adoratul va avea acces şi
la alte zone cu pilozitate. Nu se practica epilarea, prin urmare,
invitaţia era foarte desluşită.
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Iarna anului 1836 era una bogată în zăpadă, iar
vornicul, în luna ianuarie, destul de plictisit de dulceaţa
căsniciei. Aşa că a imaginat un plan. Într-o zi de vineri, încă de
dimineaţă i-a spus dragei lui Catinca:
- Toglycomoulouloudi, adică dulcea mea floare,
fiindcă era de bon-ton să vorbeşti în mod curent greaca,
socotită a fi limba oamenilor din înalta societate, voi pleca pe la
prânz la moşia din Păcurari că am nişte treburi pe acolo care nu
suferă amânare… Stau vreo două zile, să nu mă aştepţi cu
masa…
- Kyrie mou, ai grijă cum mergi că drumurile-s grele,
să fii bine învelit, gerul cam taie, iar când te întorci să mă
anunţi ca să fiu pregătită, ştii tu…
- Fii fără de grijiti filimou, aşa voi face, o asigură
boierul convins fiind că draga lui soţie, îmbujorată şi mirosind
frumos a vanilie, va fi cuminte în timp ce el îşi va rezolva
problemele care nu mai suportau amânare. Şi, într-adevăr, pe la
ora prânzului se urcă în sania care-l aştepta pe peron, se înveli
în blănuri şi porni spre moşie. Aranjase cu două zile înainte,
vestindu-l pe Botgros, administratorul, de vizita sa şi a unor
oaspeţi, ca toată casa să fie încălzită, îl trimisese şi pe Buzatu,
ţiganul rob cel priceput într-ale bucătărelilor să facă o masă
mare, aşa cum ştia el mai bine, îl invitase şi pe polcovnicul
Dumitrache, om de mare ispravă, dar şi un companion plăcut şi
discret, ba mai mult, trimisese vorbă în muntenime să vină şi
taraful lui Coroiu cu fetele alea care cântau de-ţi frigeau inima,
aşa că avea de ce să fie mulţumit…
Catinca trimise şi ea olăcarul să-l vestească pe dragul
de Alecuţu al ei că au la dispoziţie două zile în care să se
dedulcească unul cu altul în iatacul palatului vornicesc.
Drept care nici nu se înserase bine şi Alecuţu, plin de
elan şi pasiune, se înfiinţă în iatac şi cei doi se dedară, cu forţa
tinereţii şi fierbinţeala iubirii, acelor jocuri amoroase pe care le
credem mereu noi, deşi dacă ne uităm pe zidurile vechiului
Pompei vom vedea că doar mintea stimulată de endorfinele
iubirii ne facem să credem aşa ceva. Oricum însă, iatacul cel
bogat decorat rămase martorul mut al înflăcăratului amor.
Pe de altă parte, la moşia din Păcurari, boierul să facă
dambla şi nimic mai mult! Îl găsise pe Botgros împreună cu
Buzatu beţi rangă cu vinul cel bun din buţile de acum doi ani,
frig şi nimic de mâncare, un răvaş de la polcovnic precum că
era beteag de picioare, iar podagra îi mânca sufletul de durere
şi nici măcar foile de varză cu care îi înfăşurase nevastă-sa
picioarele, dar nici lipitorile, nu-i aduceau vreo uşurare. Colac
peste pupăză află şi că taraful lui Coroiu fusese mâncat de lupi
pe când se întorceau de la o petrecere ţinută la moşia din
Popricani a boierului Dimitrie Paşcanu. De necaz puse
arnăuţiicare-l însoţeau să-i biciuiască pe beţivani şi trimise
sania să-i aducă alţi lăutari de unde-or şti. Aşa că, până se
încălziră camerele, se distră destul de bine privind cum cei doi
plângeaucu muci şi cerşeau îndurare. Apoi mâncă ceva de prin
cămară, bău din vinul cel bun al cramei, iar o baragladină
scoase foc din diblă cântându-i de dor şi inimă albastră.
Pe la miezulnopţii dormea dus şi probabil visa
frumos…
A doua zi, cam amărât din cauza ghinioanelor, dădu
poruncă să i se pregătească sania şi, cam pe la prânzişor, porni
spre casa din Păcurari…
- Coane Alecule, ce-ar fi să mergem undeva la o bere
şi să mai vorbim acolo că, uite, mă gândesc deja cu drag la
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bietul polcovnic care suferea de dureri de picioare. Mă ard
şalele, iar genunchii îmi dau de veste că există de peste
şaptezeci de ani!
- Îuu, ai dreptate, uite că m-am luat cu vorba şi am
uitat de durerile fireşti ale vârstei noastre. Mde, o să-l rugăm pe
doctorul Rudeanu să ne prescrie grabnic un tratament cu multă
vorbăraie. Cine ştie, poate dă ceva rezultate! Hai, că mergem
imediat într-un loc al meu secret unde ne vom simţi bine!
Facem câţiva paşi, deloc sprinteni, şi ne aşezăm oftând
de plăcere pe nişte scaune confortabile la o mică terasă despre
care nici nu ştiam că există, cu vedere spre esplanada Elisabeta
de la Râpa Galbenă. La masă soseşte o frumuseţe de fată, toată
numai zâmbet. Avea destule motive deoarece în micul
restaurant eram numai noi doi.
- Uite, de asta mai vin eu aici din când în când! Nu
prea ştie multă lume despre acest loc, iar copii aceştia care
servesc sunt studenţi. Mai câştigă şi ei un ban, dar pe merit,
fiindcă nu au greaţa aia profesională a chelnerilor noştri
obişnuiţi cu pour-boir-ulşi veşnic nemulţumiţi.
Primele pahare cu bere, una nemţească veritabilă,
alungă şi oboseala, dar şi usturimile din tălpi. Ne declarăm apţi
pentru a continua povestea boierului Iordache Beldiman.
- Pe drum însă, în apropiere de casă, boierul îşi aduce
aminte că o asigurase pe draga lui Catinca, ti nkómenamou
(puişorul meu) că o va anunţa când soseşte. Trimite iute un
arnăut care goneşte calul, strigând cât îl ţineau bojocii: vine
boierul, vine boierul, viineeeeboierulll!
Slugile casei aud şi le cam trec fiorii fiindcă, normal,
eleştiau tot ce se petrecea în casă! Sufragioaica, aceea care era
defapt şi agentul de legătură al jupânesei cu conaşul, dă fuga
laetaj, intră fără să bată la uşă, apoi, cu disperare, ţipă
smulgându-şi prefăcută părul: vine boierul!
Alecuţu, având ceva antrenament în asemenea situaţii,
aruncă pe el mundirul, uită mantaua, însă îşi ia cizmele în
picioare, iese pe balcon şi sare de acolo în zăpada înaltă de mai
bine de un metru.
Între timp sania boierului se apropiase de casă aşa că
acesta vede cum de la balconul iatacului cade un om în curtea
din spate. Pe moment nu prea înţelege despre ce este vorba şi
rosteşte cu acel blând grai moldovenesc al strămoşilor săi:
- Iraaa, s-o prăpădit ghietu băiet! Apoi sania trage
laperon, boierul iese încetişor de sub blănuri şi intră în casă,
destul de curios, dar şi cu un fel de ghimpe în inimă…
Ce să vezi însă!? În salon, Catinca, având papuci de
blană şi un caftan gros pe ea, pus artistic peste cămăşuţa de
noapte, fină, din borangic cu dantele şi horboţele, cânta la
clavir ceva foarte romantic şi visător. Auzind uşa, se ridică
oarecum surprinsă de la clavir, îşi pocneşte mânuţele a uimire
şi exclamă părând perfect îngrijorată:
- Psychímou (sufleţelul meu), dar ce oarele păcate
întâmplatu-sau? Ai păţit oarece, ai vreo fierbinţeală, Doamne
iartă-mă, să-ţi fac un ceai de gălbenele? Spune ceva kyrie mou,
că mă ia stenahoria!
Doar că bietul boier nu apucă să spună nici o vorbă
fiindcă, îngrijorata cuconiţă vine la el şi îl îmbrăţişează.
Mirosea la fel de frumos a vanilie, era dulce şi calină,
aşa că boierul îşi face unele reproşuri că i s-a năzărit cine ştie
ce, lasă pe mai târziu găsirea explicaţiilor şi merge cu draga lui
soţie în iatac.
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Aici era cald şi bine, fiindcă iatacul fusese în mare
grabă aranjat şi aerisit de sufra-gioaică, prin urmare boierul, ca
orice om de altfel, îşi cam pierde şirul gândurilor, mai ales că
era straşnic ajutat de cuconiţă să se dezmorţească…
Între timp Alecuţu, iese cam pe unde ar fi acum
stradaArcu, nu găseşte nici o sanie, prin urmare o ia şontâcşontâc pe uliţă şi aşa ajunge acasă. Doar că trecerea de la
căldura iatacului la frigul de afară, hainele aruncate în grabă,
piciorul scrântit de la săritură, dar şi năduşelile fricii îl bagă în
boală. O febră de peste patruzeci de grade şi tusea care-l seacă
la inimă îl fac să se interneze de urgenţă în spitalul, numit pe
atunci bolniţă, Sfântul Spiridon. Va muri peste vreo două luni,
doborât de ftizie şi niciodată vizitat de dulcea lui iubire.
Abia a doua zi boierul îşi aminteşte de omul care
cădea de la balconul iatacului şi începe să caute mai bine prin
casă. Găseşte mantaua aghiotantului domnesc aruncată în grabă
de Glafira, sufragioaica, în dosul unei canapele şi uitată acolo.
O neagră mânie cuprinde întreaga fiinţă a bietului om care
rezolvă problema în cel mai tradiţional mod. Întrucât termenul
de violenţă domestică şi repercusiunile acestuia avea să apară
abia peste vreo două sute de ani îi trage o mamă de bătaie
cucoanei, o ia de păr, o aruncă într-o sanie doar cu hainele de
pe ea şi o trimite la părinţi. În luna iunie primesc din partea
Domnului carte de despărţenie şi îşi văd fiecare de viaţa lui.
Cucoana triumfă prin saloane unde este bârfită,
admirată şi adorată, iar boierul merge mai des pe la moşie ca
să-şi vadă de treburi. Se va căsători mai târziu cu
PulcheriaRalet, dar nici cu ea nu stă prea mult. Divorţează din
nou în 1856, iar până la moartea sa în 1870 se dedică sfaturilor
referitoare la însurătoare. Deşi se dovedise a fi cam păgubos cu
nevestele, asta îl făcea probabil să arate a fi foarte înţelept. Nici
aici nu se va schimba nimic de-a lungul secolelor.
Catinca marchează succes după succes şi lansează
chiar un fel de butadă care va circula prin saloane ani de-a
rândul:
- Geaba giubea şi işlic dacă ai maniere de mitocan, tu,
soro! Ceea ce era cumva adevărat, iar faptul că se va recăsători
cu un Balş care ajunge caimacam este de natură să ne convingă
de puterea seducţiei feminine, de misterul ei, dar şi, foarte puţin
probabil, de prostia noastră, a bărbaţilor…
- Dar acum ce mai ştii de casa Beldiman unde s-a
petrecut povestea pe care mi-ai spus-o?
- Casa ajunsese în anii din urmă cam părăginită, dar a
fost luată, nu mă întreba cum, de o universitate şi renovată
foarte frumos. A fost şi consolidată, s-a mai construit un fel de
aripă, dar cel mai important, au fost igienizate şi puse în
valoare pivniţele. Bine aerisite şi uscate, majoritatea fiind acum
laboratoare, însă unele păstrează destinaţia de odinioară, numai că nu mai adăpostesc butiile cu vin, ci doar aerul de nobilă
vechime. Sunt aranjate cu un fel de mobile de epocă în aşa fel
încât aici se pot petrece în mod foarte plăcut câteva ceasuri de
tihnă, dar şi de taină. Nu mă întreba la ce folosesc aceste
frumoase aranjamente, fiindcă ştii tu mult mai bine, dar cred că
sunt cât se poate de potrivite pentru păstrarea amintirilor de altă
dată...
O chem pe fata cea drăguţă, facem plata, lăsăm din
toată inima un bacşiş consistent şi plecăm spre casă urcând pe
fostul Pod Verde, actualul bulevard Carol I-ul, dar care a purtat
de-a lungul tipului şi denumirea de strada Carol ori strada 23
August. Toate trecătoare, pentru că oamenii au numit
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întotdeauna acest important bulevard, pur şi simp
simplu Copou,
adică grădină frumoasă aflată la margine de oraş, sinchisindu
sinchisinduse foarte puţin de efemerele denumiri oficiale.
Trecem de casele Sturza, actualul Spital Militar şi, în
dreptul Universităţii, intrăm în forfota de seară a străzii, printre
zecile de studenţi care se mişcă, aparent haotic, de colo
colo-colo.
Vedem şi multe fete tinere şi frumoase. Sau, mă rog, poate că
aşa nii se par nouă după două ceasuri de poveşti galante, plus
două sticle de bere. Mă întreb cam câte dintre ele vor avea
istorii de viaţă asemănătoare celor zburdalnicei Catinca…
Şi dacă vor avea, că, mde, lumea cu obiceiurile ei nu
se schimbă aşa cum şi-ar dori unii conducători, vor mai fi oare
cronicari pentru a lăsa viitorimii aceste poveşti, ori le vom
culege cu toate amănuntele picante în direct de pe facebook…
Că parcă ar fi cam trist, măcar pentru faptul că am
pierde un povestitor plin de farmec aşa cum
um este conu’ Alecu.

Personalități
ți contemporane
ale culturii noastre românești
ști (II)
Prof. Maria STOICA (CROITORU
(CROITORU) - Iaşi
Continuăm
ăm să prezentăm o altă personalitate din
cuprinsul postmodern al acestui timp, care fascinează, mai
întâi, ca intelectual și bun orator, fiind vorba de prof. univ. dr.
Nicu Gavriluță, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social
SocialPolitice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Ia
Iași.
Născut în 1963, a fost trimis în lume să lumineze prin
ceață.
Licențiat
țiat al Facultății de Filosofie, Universitatea „Al.
I. Cuza“ din Iași, în 1992; a obținut
ținut doctoratul în Sociologie în
anul 2003.
Are o prodigioasă activitate
te didactică universitară
universitar și
de cercetare științifică, fiind director și co-coordonator
coordonator de
Proiecte/Granturi, membru în colective de redac
redacție, membru în
Asociații
ții și Organisme recunoscute național și internațional,
referent științific; coordonează serii științifice
țifice și doctorate în
sociologie, participând la 243 Comisii de doctorat din Ia
Iași și
din Țară, în calitate de președinte sau membru.
Sociolog, antropolog și eseist, a fost președinte și
vicepreședinte
ședinte al Societății Sociologilor din România.
Profesorul Nicu Gavriluță
ță a publicat volume de autor,
precum Meditații și ritualuri magico-religioase.
religioase. Studii și eseuri
de sociologie a sacrului (Editura Polirom, 1998). Doi ani mai
târziu, la aceeași editură, urmează Culianu, jocurile min
minții și
lumile multidimensionale.. În anul 2001 (Editura Dacia) apare
Imaginarul social al tranziției
ției românești. Simboluri, fantasme,
reprezentări. Tot la aceeași
și editură, în 2003, autorul ne oferă
Fractalii și timpul social. În același
și an, la Editura Fundației
AXIS, publică Hermeneutica simbolismului religios și, trei ani
mai târziu, la aceeași
și editură, îi apare volumul Mișcări
religioase orientale. O perspectivă socio-antropologică
antropologică asupra
globalizării practicilor yoga.. Tot în anul 2006, la Editura
Provopress, oferă volumul România în starea bardo.
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Publicistică și dialoguri culturale.. La Editura Polirom îi apare,
în 2009, Antropologie socială și culturală
culturală, iar în 2013, la
aceeași editură, apare Sociologia religiilor. Credințe,
Credin ritualuri,
ideologii. După doi ani publică Mit, magie
m
și manipulare
politică (Editura Institutul European). Apoi, a fost publicată
cartea Noile religii seculare.
Totodată, profesorul Nicu Gavrilu
Gavriluță este co-autor al
volumelor: Sociologia sportului. Teorii, metode, aplicații
aplica
(Editura Polirom, 2010), Religie și violență în Europa seculară
(București,
ști, Editura Trinitas, 2016; Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza“ din Iași,
și, 2016), Globalizare și
identitate românească (Editura Junimea, Iași,
Ia 2018) ș.a.
În cele ce urmează ne vom opri asupra volumului
Mama proștilor
știlor e mereu gravidă. Sociologia patologiilor
cotidiene (Editura Institutul European, 2010).
La o primă impresie, cartea adună articole, timp de
peste un an, publicate în cotidianul „Ziua de Ia
Iași“ cu o tematică
foarte diversă.
Cele mai multe texte prezintă
prez
o radiografie a
diferitelor aspecte ale patologiei socialului românesc.
Toate aceste aspecte sunt grupate de către autor „sub
semnul destinal al veșnicei
șnicei prostii omenești“. Prostia reprezintă
o constantă a naturii umane și ne surprinde oricând. Tocmai din
această perspectivă „mama proștilor
știlor e mereu gravidă“. Prostia
nu are moarte, ea se naște
ște clipă de clipă. Desigur, în sine
prostia nu există. Sunt doar prostiile. Unele prostii sunt
naturale, poate firești.
ști. Altele însă, cele patologice, sunt
detestabile și de acestea este bine „să ne eliberăm pentru a mai
spera într-o
o necesară vindecare a mentalului social. Atunci când
și cel din urmă om („prostul satului“) se va deștepta,
comunitatea își va reveni“.
Vom continua prin a surprinde un aspect al patologiei
și anume, prostia ca necunoaștere și omenească ignoranță. „Sub
semnul ei stau desacralizarea unor mari sărbători românești
române
(Crăciunul, Anul Nou, Paștele
ștele Blajinilor, Rusaliile, Sfântul Ilie,
sărbătoarea „Sfintei Cruci“, Sfânta Parascheva etc.) și importul
de formule laxe, total permisive unor sărbători străine (Sf.
Valentin, Haloween-ul).
ul). Fenomenologia iubirii de la martirajul
Sfântului Valentin la sexualitatea pătimașă,
pătima
stimulată de
vibratoare, alifii și alte fantezii arată desacralizarea lumii,
hedonizarea vieții,
ții, ca și permanenta noastră căutare a
absolutului în formule hard, inedite și neconvenționale“. Sau,
tot din prostie, se constată o foame de fantastic, ocult și
misterios, de societăți
ți secrete (masonii) și de stranii scenarii
inițiatice.
În carte maii sunt prezentate și alte nedorite realități
sociale precum ipostaze ale fricii sau legalizarea viciilor.
Analiza patologiei cotidiene cuprinde patru direcții:
direc
Patologii politice; Patologii ale sacrului;
sacrului Patologii religioase
și Patologii sociale.
Sensul de patologie nu este cel medical sau psihiatric
al cuvântului ci, mai curând, cel etimologic. Adică acea
conduită cotidiană ce stă sub puterea unor pasiuni sau afecte
excesive, a unor impulsuri ce nu cunosc limite precise, în
contextul libertății greșit înțeleasă.
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Se pare că parcurgem un timp al „confuziei și al
despiritualizării“ cu posibile urmări pentru generațiile
genera
viitoare,
dacă se iau în calcul fenomene precum tehnoelectronica și
ingineria genetică, transplantul de organe, închirierea uterului și
inseminarea artificială, percepute de omul tradi
tradițional (viitor
candidat la „năpârlire“) drept serioase provocări, ce anun
anunță un
viitor mutant cu chip de om, pot deveni realită
realități „normale“
pentru generațiile viitoare.
rsele ei forme, exerci
exercițiul
Erotismul, violența sub diversele
constant al hedonismului etc., funcționează
ționează ca forme patologice
ale spiritului pentru că sunt fetișizate,
șizate, practicate ca fiind valori
unice, absolute, înlocuind „absolutul realelor valori etern
eternumane“.
ilor e mereu gravidă.
Autorul volumului Mama proștilor
Sociologia patologiilor cotidiene,, foarte cunoscut în spațiul
spa
cercetărilor de sociologie și antropologie, ne propune astfel o
modalitate nouă de a discuta despre ceea ce ar fi propriu astăzi
vieții noastre sociale și știe să aducă în atenție
ție tocmai acele
situații
ții sau întâmplări care se dovedesc a fi adevărate simptome
ale unei ciudate normalități sociale.

Ion Agrigoroaiei – In memoriam
(30 XII 1936 – 5-X-2021)
Prof. dr. Nicolae IONESCU
NESCU - Vaslui
„Nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei.” (Al. Vlahu
Vlahuță)

dedică o excelentă monografie, în colaborare cu discipolul său,
universitarul Gh. Iacob.
A absolvit Facultatea de Filologie–Istorie
Istorie și Filosofie, Secţia
istorie-filologie,
filologie, din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan
Ioa
Cuza” Iaşi, promoţia 1958. În 1959, a început cariera
universitară, parcurgând toate treptele formării profesionale:
preparator (1959-1961),
1961), asistent (1961
(1961-1970), lector (19701977), conferenţiar (1977-1990),
1990), profesor (1990-2007)
(1990
la
Facultatea de Istorie.. În 1975, a obținut
ob
titlul de doctor în
istorie, având ca îndrumător pe profesorul Aurel Loghin, cu o
temă despre viața
ța politică a României în primii ani după Marea
Unire.
Domeniile de cercetare care l-au
au consacrat au fost cele de
istorie contemporană și s-au
au concretizat, în numeroase căr
cărți,
studii și articole axate pe istoria românilor din prima jumătate a
secolului al XX-lea,
lea, relaţiile internaţionale din anii Primului
Război Mondial, Marea Unire și istoria învăţământului. Timp
de cinci decenii, cu vocația specialistului a condus seminariile
și cursul general de Istoria Românilor în perioada interbelică,
introducând în istoriografie conceptul de România întregită în
locul sintagmei România Mare.
A publicat peste 250 de lucrări (volume, cursuri universitare,
universitare
ediţii îngrijite, studii, articole). A colaborat la redactarea a două
volume din tratatul Istoria Românilor, apărute sub egida
Academiei Române (în anul 2003-ediția
ția I și ediția a-II-a,
a
2015).
Una din ultimele lucrări de referință
referin a fost „Orașul IașiCapitala rezistenței până la capăt” (coordonator),
(
apărută în
2016.
Din 1991, profesorul Ion Agrigoroaiei a fost conducător de
doctorat, formând câteva generații
ții de doctori în istorie, printre
ei aflându-se și semnatarul acestor rânduri. Ne-a
Ne și prefațat
monografia „Învățământul vasluian – file de istorie (secolul
XVII-2014) ”. A îndrumat generații
ții de studenți în întocmirea
lucrărilor de licenţă, precum și numeroşi profesori în scopul
obţinerii gradelor didactice în învățământ.
țământ. A predate o perioada
şi la Univ. Stefan cel Mare din Suceava, la Facultatea de Istorie
şi Geografie, fiind profesor dlui dr. Vicu Merlan. Era prezent la
sesiunile anuale ale Muzeului Județean
țean ”Ștefan cel Mare” din
Vaslui, ale Societății
ții de științe istorice din Bârlad sau la
manifestările culturale din Huși.

Recent, a trecut la cele veșnice
șnice renumitul profesor
Ion Agrigoroaiei de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași,
și, lumea academică a muzei „Clio” devenind
tot mai săracă.

A

fostul unul din marii profesori ai Facultă
Facultății de istorie
din generația
ția de aur a învățământului ieșean din ultimii
50 de ani. A văzut lumina zilei la 3o decembrie 1936 în
orașul
șul Chișinău, ce a influențat cercetările sale asupra istoriei
românilor din Basarabia,
abia, rană sângerândă a neamului nostru. A
urmat cursurile primare și gimnaziale în Iași, fiind coleg de
școală cu îndrăgitul actor Alexandru Arșinel de care îl va lega o
strânsă prietenie. În 1954 a absolvit Liceul Internat „Costache
Negruzzi” din Iași. Laa Centenarul acestei instituții,
institu în 1995, îi
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A colaborat cu istorici din Republica Moldova, îndeosebi cu
profesorii de la Universitatea din Chişinău. Unele din cărțile
căr
sale au fost lansate în capitala Republicii Moldova: în 2004,
„Opinie publică şi stare de spirit în vremea Războiului
R
de
Întregire şi a Marii Uniri ”, la Biblioteca „Onisifor Ghibu” și
„Basarabia de la Unire la integrare ”, la Facultatea de Istorie a
Universităţii de Stat. De altminteri, contribuţiile privitoare la
istoria Basarabiei, în volume colective sau studii
stu speciale au
fost apreciate de academicianul Alexandru Zub: „ Această nouă
carte pe aceeaşi temă a profesorului I. Agrigoroaiei, continuă în
mod firesc strădaniile restitutive ce i--au asigurat, de-a lungul
anilor, reputaţia de expert în domeniu. Autorul e convins că
partea Moldovei dintre Prut şi Nistru nu poate fi înţeleasă
istoric decât în cadrul general românesc şi că viitorul ei, chiar,
se cade a fi gândit în aceeaşi perspectivă. Este poziţia unui
istoric care i-aa dedicat ani lungi de studii prin mat
materiale de
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arhivă, pentru a face, cognitiv, un pas mai departe” ( ”De la
Unire la integrare ”, în „Dacia literară”, nr. 2/2008).
În anii 1985 – 1990, într-oo perioadă dificilă pentru Universitate
și societatea românească, a fost Decan al Facultăţii de Istorie şi
Filosofie. Între 1992 și 1998 a fost şeful Catedrei de Istoria
Românilor. A deținut
ținut prin concurs funcţia de director al
Direcţiei Judeţene Iaşi a Arhivelor Naţionale (1993
1993-1997) și în
această calitate, a făcut parte din delegaţia arhivelor
rhivelor României
care
a
participat
la Congresul
Internaţional
de
Arhivistică (Beijing, august-septembrie
septembrie 1996). A depus efort
constant de modernizare a instituţiei, prin crearea unor
laboratoare, prin valorificarea surselor documentare proprii,
prin manifestări
estări ştiinţifice de ţinută, prin apariţia unei reviste
proprii, intitulată „Arhivele Moldovei”.
Pentru meritele sale științifice în studiul Iașului, în special în
timpul Primului Război Mondial și legăturile constante,
fructuoase cu mediul academic de la Chișinău,
șinău, profesorul Ion
Agrigoroaiei a primit mai multe distincții
ții naționale: „Meritul
Ştiinţific” (1974), Premiului Academiei Române (1985) pentru
contribuţia la volumul ”Iaşii: 1600-1859
1859-1918 ” (Iaşi,
1983), ”Profesor emeritus ”al Universităţii „Alexandru
„Ale
Ioan
Cuza” din Iaşi (2007), Ordinul ”Gloria Muncii ” (2010),
conferit de Preşedintele Republicii Moldova, Premiul
Centenar oferit de Primăria Municipiului Iași
și (2017) și de
Cetățean de onoare al Municipiului Iași (2018).
Profesorul Ion Agrigoroaiei – exemplu de conştiinciozitate,
responsabilitate, modestie, politeţe, bunăvoinţă, omenie pentru
studenți şi colegi – se va bucura totdeauna de preţuirea
acestora, iar istoria Universității
ții „ Al. I. Cuza”. din Iași va
recunoaşte numele său printre profesorii
rii cu faimă pe care ii-a
avut. În jurul său s-au format numeroși
și istorici de prestigiu
precum: Cătălin Turliuc, Gh. Iacob, Liviu Țăranu, Ovidiu
Buruiană, Gavril Preda, Ionuț Nistor etc.
ților și celor apropiați era cunoscut cu
În rândul studenților
apelativul „Grig”.
rig”. Era un iubitor al frumosului și sportului,
îndeosebi al fotbalului, pe care l-aa practicat cu rezultate
meritorii, alături de studenți.
ți. A fost foarte bun prieten cu
profesorul Alexandru Mera de la Liceul „Mihail
Kogălniceanu” din Vaslui , având aceeașii pasiune, fotbalul. Era
un spirit reflexiv, dinamic, cu un umor fin. Prietenii au apreciat
la regretatul profesor verva cuvântului spus, energia
debordantă, ținuta demnă și seriozitatea în îndeplinirea
sarcinilor încredințate.
Prin întreaga activitate didactică şi științifică, profesorul Ion
Agrigoroaiei rămâne un nume de referinţă în istoria
învăţământului universitar ieșean
șean şi a culturii naționale. O boală
neiertătoare îl răpeşte din mijlocul nostru, însă profesorul şi
omul, Ion Agrigoroaiei va dăinui totdeauna
tdeauna în memoria foştilor
studenți, a colegilor și a tuturor celor care l-au
au cunoscut.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Ştefan Odobleja
"părintele ciberneticii româneşti"
Sorina Iuliana PATRUŢESCU

"Tradiţia ancestrală susţine că unii se nasc şi mor cu ele. Aşa
s-a
a născut şi a murit Ştefan Odobleja, cu soarta sa vitregă,
înfruntând destinul vieţii şi operei sale." Prof. C.A:
Protopopescu
Anii 1900 aduc pe şcena socio-culturală
culturală mari înfloriri, în
special în domeniu ştinţific. Subiectul nostru
no
principal, de
acestă dată, este Ştefan Odobleja.

O

personalitate de o modestie aparte, cum este descris

de alte personalităţi importante contemporane cu
"părintele ciberneticii".

Ştefan Odobleja, l-am putea încadra într
într-o replica aparte:
"omul potrivit la momentul neprotrivit". De ce? Din simplu
motiv că opera sa, în domeniu ciberneticii generalizate,
denumită " Psihologia consonantica" - opera îndelung ignorată
- a fost luată în considerare abia după moartea savantului, fiind
ales membru post-mortem
mortem abia în 1990 al Academiei Romane .
Bineînţeles, sistemul politic, cenzura din anii de viaţă al
savantului, şi-au spus cuvântul. Se ştie
ş
prea bine, toate
publicaţii erau stric limitate de sistemul politic de tip stalinist,
cenzurate.
Ştefan Odobleja s-aa născut la data de 13 octombrie 1902
în
n satul Valea Izvorului (satul natal in 50 ani avâ
având diferite

106

Lohanul nr. 56
56, decembrie,
decembrie, 2021

Literatură
Literatur
denumiri),

făcând

parte

dintr-o familie

modestă,

însă

determinarea şi inteligenţa sa, avea să-i schimbe viitorul. 1

-DEZBATERI

PARLAMENTARE,

că

lucrarea

phonoscopie" este o ediţie inedită, teoretizată

"

La

prin metoda

savantului, aceea că fonoscopia este o metodă clinică, aplicată
"Munca lui de dăruire este incorporată organic în opera
sa ştiinţifică, strălucind prin,, Psihologia consonantista",
reuşind să se impună îin acest domeniu fără să ceara părerea
altora ,lucrând în condiţii improprii unei activităţi ştiiţifice,
necunoscute de nimeni până la apariţia lucrării, folosind o

la delimitarea cordului, ficatului şi uterului gravid, în special
indicată pentru depistarea colectiilor pleurare şi pericardice.
Acest lucru a adus cu sine risposte din partea savantului
Danielpolu, care precum se pare, se credea şi dorea să fie
infailibil.3

muncă fantastică, prelucată în singurul laborator, laboratorul
Stefan Odobleja descrie în lucrarea sa "La phonoscopie",

minţii sale"2. C. A Protopopescu

prezentarea şi aplicaţiile practice ale fonoscopiei, începând cu
În 1909, Stefan Odobleja, începe şcoala în satul natal,
urmând ca în fiecare an să fie premiat doar cu premiul

I.

Urmează Liceul "Traian" din Drobeta Turnu Severin, acolo

diagnosticul topografic al ficatului, al inimii, al plămânilor şi al
abdomenului, cu diagnosticul calitativ al colectiilor pleurare,
colectiile purulente, efuziunea pericardică şi tumorile.

unde învaţă limba franceză, lucru care îl va ajuta să îşi scrie şi
Anul 1935 a fost unul de mare valoare pentru savantul

publice diferite lucrări în Franţa, apoi se înscrie la Facultatea de

nostru român, născut într-un sat pitoresc din judeţul Mehedinţi,

Medicină, secţia militară.

a fost anul premierii lucrării "La Phonoscopie"oferindu-i-se
Anii 1922-1928 au fost anii de studenţie pentru savantul
nostru, bursier în cadrul Facultăţii de Medicină din Bucureşti al
Institutului medico - militar, urmându-şi cariera de doctor

premiul " Medic general dr.Papiu Alexandru" - premiul acordat
celei mai valoroase lucrări, de valoare, oferite unui medic
militar.

militar în localităţile Brăila, Lugoj şi Drobeta Turnu Severin.
În cadrul Conferinţei, savantul român, şi-a prezentat
Activitatea lui ştiinţifică este materializată prin lucrările
publicate la diferite asociaţii şi reviste medicale din ţara, dar şi
din afară, în Franţa.

de gând să publice o nouă

ediţie, tot în limba franceză,

intitulata " Psihologia consonantista". 4

Teza de doctorat a lui Ştefan Odobleja este intitulată "
Accidentele de automobil. Studiu medico-legal", publicată în
1928 în Tipografia "Vântul" din Bucureşti. Un an mai târziu,în
1929, medicul mehedinţian revine cu

lucrarea " La phonoscopie", iar în incheiere a menţionat că are

publicarea unui alt

articol intitulat "Studiul professional - Metoda de transonanţă

Contextul apariţiei lucrării "Psihologia consonatista" nu
a fost unul favorabil autorului şi a sprijinirii unei activităţi de
cercetare şi finalizare ştiinţifică, în condiţiile celui de-al Doilea
Război Mondial (1939-1945), a fost deficitară, iar urmările lui
se ştiu deja.

toracică", tot la Bucureşti. Câţiva ani mai târziu, la editura G.
Dion din Paris, publica lucrarea, în limba franceză, " La
Phonoscopie".

Deşi savantul a încerc în străinătate, prin intermediul
Ministerului din ţara noastră, din acea vreme, să-şi facă
cunoscută lucrarea şi teoria sa, unele edituri nu au răspuns

Stefan Lebadatu, explica in discursul său intitulat" Stefan
Odobleja- intemeietorul ciberneticii teoretice generalizate",
din cadrul Sedinţei Camerei Deputaţilor din 7 octombrie 2003
1 ODOBLEJA, Fiul satului Valea Hoţului şi părintele Ciberneticii
Generaliste, în volumul Actele Simpozionului Internaţional Stefan Odobleja,
Lugoj, 22-24 octombrie 1982, Editura Nagard, 1983, p.197,201.
2 C.A Protopopescu , Centenarul Odobleja. Unele amanunte din viata
savantului dr. Stefan Odobleja", in Studii si articole din istoria judetelor
Mehedinti si Gorj, "Editura Mirador, 2008, p. 203-205.
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solicitărilor lui, probabil, din cauza sistemul nostru politic şi al
contextul din acea perioadă. In 1939, Constantin Atanasiu a
publicat o recenzie a lucrării savantului în "Spirit militar", în

3 Editrice Nagard, Odobleja, fiul satului Valea Hoţului şi părintele
Ciberneticii Generalizate, în volumul Actele Simpoyionului Internaţional
Ştefan Odobleja,Lugoj, 22 octombrie 1982, 1983, p.201.
4 C.A Protopopescu, op.cit, p. 206.
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1941, a fost publicata o recenzie

a lucrării

"Psihologia

consonantica "de
de catre Strong, in revista "Psycological
Abstract".
Viorel Sahagia, povesteşte în relatările sale, că Ştefan
Odobleja, în perioada ocupaţiei Sovietice de către Armata
Roşie, nu avea foi de hârtie pe care să îşi scrie ideile ştiinţifice,
şi le nota pe hârtia de carton de la sare sau împrumuta de la
vechiu şi prietenul său, învăţătorul din satul natal, Vasile
Sahagia.1
Anii de război au fost pentru savantul nostru, un
impediment destul de deficitar , în continuarea cercetării sale
ştiţifico-medicale,
medicale, iar anii de după război, îngreunân
îngreunându-i şi mai
mult, studiu, din cauza condiţiilor de viaţă şi a excluderii din
viaţa profesioanală odată cu Legea nr. 433, promulgată în ţară
după al doilea Război Mondial.2 Între anii 1946
1946-1970, Ştefan
Odobleja, intră într-un
un con de umbră, trecând în rezerv
rezervă, fiindui luat dreptul de a practica profesia de medic militar de către

Conclunzionând, Ştefan Odobleja, prin firea sa, ne-a
ne
demonstrat că indiferent de vremuri şi momente, întotdeuna
trebuie să mergem înainte şi să fim determinaţi, perseverenţi şi
niciodată să nu ne abatem de la drumul nostr
nostru, chiar dacă în
viată nu toate se intamplă aşa cum ne--am dori, determinarea si
voiţa trebuie sa fie cheia către implinirea sufletească, exact aşa
cum spunea savantul nostru "SĂ SPERI INTOTDEAUNA, SĂ
NU DESCURAJEZI NICIODATĂ."

statul comunist, fără contactul cu lumea intelectuală şi
ştiinţifică, fiind marginalizat şi ostracizat, retrăgându-se
retrăgându în satul
natal, în condiţii modice de trăi.

Minunea
inunea care este corpul omenesc

tăindu
Deşi acest lucru l -aa impactat destul de mult, tăindu-i-se
din multe oportunităţi pentru a-şi
şi continua cercetările
ştiinţifice, Ştefan Odobleja, având un spirit pozitiv si
perseverent, chiar şi în circumstanţele în care ajunsese, aşa că
prin perseverenţă şi determinare,
minare, îl întâlnim pe şcena publică

De o perioadă de timp, sunt într-o
într stare permanentă
de admirație
ție și minunare continuă, pe măsură ce înțeleg din
ce în ce mai multe și mai în profunzime despre corpul
omenesc.

ştiinţifică în 1972, publicându-şi
şi diferite lucrări în reviste şi
ziare enciclopedice din Drobeta Turnu Severin, Revista sanitar
militară, Buletinul medico-terapeutic,
terapeutic, Şcoala Mehedinţilor,
Almahanul Tribuna, Craiova, Orizont, Timişoara şi multe alte
comunicări în cadrul diferitelor conferinţe. Cu toate că opera
ştiinţifică a lui Ştefan Odobleja reprezintă treapta următoare a
dezvoltării geniului uman, prin contribuţiile aduse, ea nu a fost
suficient cunoscută şi apreciată la vremea sa.

1 Un pionieri al ciberneticii, dr. Stefan Odobleja,, Tribuna din 19 iulie
1973.
2 Monitorul Oficial CXIV, nr. 136 din 15 iunie 1946, p. 6056.
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A

dmir Creatorul acestei mașini
șini biologice uimitoare –
pentru detaliile și precizia construcției sale!
Corpul nostru fizic este o remarcabilă îmbinare de
elemente
chimice
și
fizice.
Rezistența
ța
ființei
umane
este
INCREDIBILĂ.
Majoritatea oamenilor își
și abuzează corpul biologic în mod
constant. Și acesta rezistă uimitor de mult și de bine!
Descopăr
zilnic
paradoxuri
ale
fiin
ființei
umane.
Societatea înalt tehnologizată în care trăim în prezent a făcut
necesară apariția
ția numeroaselor ”manuale de utilizare” și ”cărți
tehnice” – fără de care nu am putea folosi nici una dintre mi
miile
de mașinării disponibile.
Ca să putem conduce o mașină,
șină, avem nevoie de o perioadă de
școală, una de practică și de un examen. La fel, ca să putem
profesa o meserie care necesită îndemânări mai speciale – avem
nevoie de ani de zile de școală și de exers
exersare.
Ca să folosim calculatorul, telefonul mobil sau orice mic aparat
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de bucătărie, ne uităm într-o carte tehnică și ”ne școlim” cu
privire la caracteristicile sale și la modul de utilizare – pentru ai asigura o durată de viață cât mai îndelungată.
În schimb, corpul omenesc îl ”luăm ca atare”, nu ne învață
nimeni cu ce să-l alimentăm (ba da, ne învață părinții și bunicii,
care arată fizic foarte degradați și deformați și ne introduc în
corp aceleași alimente care i-au distrus și pe ei!).
Nu ne învață nimeni cum funcționează optim corpul omenesc
(deși Școala Medicală a dezvoltat biblioteci de cărți cu privire
la corp – descoperim că majoritatea oamenilor de știință nu știu
mai
nimic
despre
reala
sa
funcționare!).
Nu a observat nimeni că oamenii construiesc ”mașini” după
chipul și asemănarea corpului lor.
Orice mașină este formată dintr-o structură alcătuită din piese
ansamblate, care conține un motor central, un sistem de
introducere al combustibilului și altul de eliminare a
reziduurilor.
Fiecare mașină are combustibilul cel mai adaptat ei – și atunci
când îl folosești pe acesta și ai grijă să curăți periodic căile de
eliminare ale reziduurilor – durata de viață a mașinii poate fi
mult prelungită.

Ci orice fel de alimente care necesită o prelucrare termică.
În
special
proteinele
(de
origine
animală
sau
vegetală).Lactatele, carnea, ouăle, dar și leguminoasele
(fasolea, mazărea, năutul, lintea, soia) sau semințele și nucile.
Pentru că prin fierbere/prăjire se modifică complet structura
naturală a alimentelor – se denaturează substanțele naturale.
Căldura ”coagulează”, lipește structurile între ele – toate
transformându-se în variante ”mutante” și ”de nerecunoscut”
pentru corpul nostru biologic (care este o parte din Natură – și
recunoaște doar ceea ce este natural!).
Laptele de vacă pasteurizat – este un bun exemplu al
”denaturărilor” suferite de alimente. Prin încălzire, se schimbă
complet structura substanțelor din lapte. Și dacă corpul
omenesc are dificultăți în a recunoaște și procesa mineralele (în
special calciul) din laptele crud de vacă, în ceea ce privește
laptele ”pasteurizat” de vacă, se află în imposibilitatea de a-l
folosi în vreun fel.
Și atunci, cantitatea de mucus produsă de mucoasele
membranare (acel înveliș care acoperă corpul nostru pe interior,
la fel cum pielea ne acoperă pe exterior) este URIAȘĂ după
consumul de lactate.

Oamenii nu folosesc ca și combustibil alimentele adaptate
corpului lor.

Mucusul se acumulează peste tot în organismul omenesc,
inclusiv în cap/creier.

Pentru că majoritatea oamenilor locuiesc în prezent în zone
geografice temperate, care înseamnă perioade lungi de vreme
friguroasă și nefavorabilă, nu mai pot să folosească ca și
alimente doar darurile Naturii – fructele, legumele și nucile – și
au căutat alte variante de ”alimente” – pretinzând că
organismul
nostru
se
poate
adapta
la
ele.
Dacă ne uităm în jurul nostru, la starea de sănătate a oamenilor
și la modul în care arată corpul lor fizic – realizăm că
majoritatea oamenilor s-au înșelat amarnic în raționamentul lor!

Dacă ne uităm în jur, vedem cum nimeni nu mai gândește cu
propriul creier, ci cu mucusul din cap.

Am ales ca alimentație grânele – și boabele lor. Din aceste
grâne – sau cereale (care sunt doar niște ierburi – ce s-au oferit
ca variante alimentare oamenilor) – oamenii au preparat făinuri
– din care au dezvoltat mii și mii de produse numite
”mâncăruri”.
Dar prelucrarea termică și chimică pe care o presupune
agricultura modernă – de la manipularea genetică a speciilor de
ierburi folosite (grâul prezent este ”un mutant” genetic obținut
în zeci de ani de prelucrare, la fel și porumbul sau orezul) și
până la adaosurile de substanțe chimice nenumărate, destinate
prelungirii vieții ”de raft” a produselor – a transformat așa
numitele
”alimente”
în
colecții
de
deșeuri.
Pot fi introduse în corp, dar reacția pe care o produc este una de
intoxicare, de agresare a organismului – iar sistemul limfatic
produce mucus, pentru a se apăra de efectul lor iritant.
Mucusul se acumulează pretutindeni în organism, iar dacă
rinichii nu sunt suficient de puternici pentru a-l elimina, ajunge
să blocheze mare parte din dantelăria biologică a organismului.
Și așa apar fel și fel de ”semne de blocaje” limfatic – de la
ganglioni măriți de volum și până la tumori variate – negi,
alunițe, lipoame, fibroame, chisturi, adenoame sau alte tumori,
mai grave.
Nu doar grânele sau cerealele dau aceste reacții ”producătoare
de mucus” în corpul omenesc.
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Vedem cum oamenii sunt manipulați de o societate restrictivă,
care face reguli de uniformizare pentru toți – suntem ”forțați”
din copilărie să intrăm ”în tipare” din care nu mai avem nici o
șansă de scăpare!
Suntem toți trimiși la același fel de școală, în aceleași feluri de
case, în aceleași tipuri de ocupații profesionale – suntem
”forțați” să respectăm aceleași ”tradiții” ale locului unde ne-am
născut – sau ale locului unde alegem să trăim – și nu ne sunt
lăsate nici un fel de portițe către căutare și imaginație.
Dacă nu acceptăm sistemul – suntem împinși fără milă în afara
acestuia!
Iar sistemul presupune multă competiție, multă agresivitate și
mult mai multă intoleranță decât i-ar place ființei umane în
mod normal!
Fiecare organism omenesc separat este o mașină biologică
incredibilă!
Un om poate mânca deșeuri 70-80 de ani de zile, trăind într-o
stare de sănătate precară, dar suficient de stabilă cât să-și poată
face o familie, să aibă o carieră și să aibă și alte experiențe
interesante de viață.
Un om poate să-și abuzeze continuu corpul într-o ocupație
care-l ține într-un mediu chimic, sau într-un medu zgomotos,
ori într-o companie socială abuzivă (uitați-vă la agenții de bursă
americani!). Sau să petreacă ani de zile în baruri pline de fum
de țigară, introducând în organismul său substanțe incredibil de
toxice (țigări, alcool, cafea, mâncăruri de deșeu, droguri).
ȘI SĂ TRĂIASCĂ.SĂ FIE VIU.
Da,
creierul
lui
este
de
mult
Dar asta nu-l împiedică să-și continue existența!

nefuncțional.
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Când mai văd pe stradă câte un nefericit de alcoolic sau copil
abandonat, cu corpul contorsionat de abuzuri și cu mintea
umană complet închisă, nu mă pot împiedica să nu admir
REZISTENȚA
ȚA URIAȘĂ a mașinii biologice care este corpul
omenesc, în fața
ța abuzurilor incredibile la care este supus.
Nici o ființă
ță umană nu ar trebui să accepte existența la care sunt
sun
”osândiți” mulți oameni în prezent.
Nici o ființă
ță umană cu mintea funcțională nu ar accepta
existența
ța ”claselor sociale”, a ”bogaților și săracilor”, a
”banilor care cumpără totul” și a ”mâncărurile instante!”. Și
nici a ”războaielor”, a violenței, a agresivității,
ții, a competiției
nemiloase și a distrugerii constante a celorlalte specii ale
planetei.
Mucusul produs de iritația
ția interioară a corpului – ca urmare a
consumului de combustibil necorespunzător = alimente muco
mucoformatoare și aer poluat – blochează capul
apul și funcționarea
creierului
la
majoritatea
oamenilor.
De aceeam, majoritatea trăim la mai puțin
țin de 5% din
potențialul nostru.
Și acceptăm socialul prezent, cu toate limitările sale.
Și considerăm durerile corpului fizic ca fiind ”normale” și
”îmbătrânire” – și permitem medicilor să dea explicații
”magice” cu privire la ”microbi” producători de boli.
Este miraculos cum se poate regenera corpul omensc atunci
când îi sunt creeate condițiile
țiile necesare pentru funcționarea
optimă.
Corpul nostru este o mașinăriee biologică extraordinară, care are
o putere de rezistență
ță uimitoare, care suportă șocuri, agresiuni
și intruziuni continue – și RĂMÂNE ÎN VIAȚĂ.
Abilitatea corpului de a se menține
ține în echilibru, mecanismele
de compensare pe care le folosește
ște pentru a ”bal
”balansa” răul
tratament care i se aplică zilnic, la toate mesele și în decursul
întregii zile – sunt un exemplu de miracole continue.
De la cafeaua și țigara de dimineață (substanțe acide și alcaloizi
toxici tip nicotina), la mersul cu mașina
șina către serviciu (poziție
(
vicioasă în scaunul de condus, inhalarea gazelor de eeșapament,
stări emoționale
ționale negative la condus), până la serviciile
degradante (camere închise, neventilate, fără lumină naturală,
stat mult în poziții
ții vicioase ale corpului, stări emoționale
puternice,
rnice, eliberatoare de hormoni de stres etc etc) și mesele cu
produse agresive pentru corp (proteine animale, substan
substanțe
chimice de sinteză) – corpul este PERPETUU supus
agresiunilor. Zi după zi. An după an.

Corpul nostru biologic rezistă la iradiații,
iradia
rezistă la substanțe
otrăvitoare (majoritatea medicamentelor de sinteză), rezistă la
manopere chirurgicale
rurgicale extrem de agresive și invazive.
Și continuă să trăiască. Să-și
și regăsească iar și iar echilibrul –
după ce este preturbat inconștient
știent în mod continuu de fiecare
om. Avem un corp minunat. Sunt în admirația
admira lui continuă.
Marele Creator al vieții a făcut
ăcut o treabă extraordinară cu corpul
omenesc!
Am o singură curiozitate personală: care ar fi poten
potențialul ființei
umane în situația
ția în care ar consuma combustibilul care i-a
i fost
destinat biologic (fructele, legume crude și nuci – alimente
luate ca atare din Natură și consumate neprelucrate) și în
situația
ția în care organismul ar sta în condiții de oxigenare,
mișcare
șcare fizică și factori stresanți moderați ca intensitate?
Și care ar fi posibilitățile corpului omenesc bine tratat și bine
hrănit?

Mitocondriile, barometrul echilibrului
nostru
Psihosomatica și stilul de viață

C

ât de facil ar fi să ne vindecăm de boli doar înghi
înghițind
niște
ște pilule la anumite intervale de timp! Este de o mie
de ori mai simplu să luăm suplimente decât să mâncăm
cumpătat, variat și sănătos;
tos; este mai la îndemână să facem
injecții
ții decât să dormim la timp și să ne ponderăm tendințele
workoholice; este mai în trend să apelăm la terapii psihiatrice
decât să cultivăm un psihic robust și să investim în relații
sănătoase cu cei din jurul nostru sau, pur și simplu, să facem
mișcare
șcare în aer liber. Vrem, nu vrem, sănătatea noastră depinde
însă de mulți factori ‒ biologici, psihologici, sociali, de mediu ,
aflați într-o continuă interdependență,
ță, iar mitocondriile sunt
atât barometrul acestui echilibru al sănătății,
sănătă cât și pârghiile ei
de reglare.

Care niciodată ”nu lovește” din senin – ci este pregătită
temeinic ani de zile – cu multe stări de rău, ca și semnale
”preliminarii”. Pe care mintea,, înveliltă în acidoza mucusului,
nu mai este în stare să le descifreze, de mult timp.

În fiecare dintre celulele noastre există niște
ni
generatoare de
energie numite „mitocondrii”, care convertesc nutrienții
nutrien
și
oxigenul în energie, pe care o acumulează în celule sub formă
de adenozin trifosfat (ATP). Acesta este „combustibilul”
celulelor, fără de care procesele intracelulare nu s-ar
s
putea
desfășura.
șura. Mitocondriile furnizează peste 90% din necesarul de
energie al organismului nostru, dar nu sunt numai „centralele
de energie” ale celulei, așa cum see credea până nu demult, când
dereglările mitocondriale erau puse exclusiv pe seama unui
deficit de energie. Cercetări recente au descoperit că au și roluri
non-energetice,
energetice, de sesizare a stimulilor din mediul înconjurător,
de comunicare și semnalizare a lor.
lo Din acest motiv,
mitocondriile sunt sensibile la mediatorii de stres și răspund la
acești factori, creând joncțiuni inter-mitocondriale
mitocondriale specializate,
care seamănă cu sinapsele din creier.

Dar și în stare de boală, corpul este în stare să reziste. La
”agresiunea” chimică și chiar fizică (operații) a medicilor, care
au găsit ca singură soluție a ”vindecării”” minunatei mașini
ma
biologice care este corpul omenesc – otrăvirea sau amputarea
sa! (ce este stricat – scoatem!).

Fiind sensibile la factorii de stres, mitocondriile transmit
semnale
ale biochimice către celulă, cu impact asupra
epigenomului (ansamblul de modificări genetice ale celulei
determinate de factorii de mediu), și determină reprogramări
sau chiar alterări ale ADN-ului
ului mitocondrial, care nu afectează

Și rezistă – rezistă – rezistă zeci de ani – până la un moment dat
când toate mecanismele sale de compensare/echilibrare sunt
depășite – când apare ”boala”.
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doar sănătatea persoanei în cauză, ci pot avea urmări și asupra
generațiilor viitoare, transmițându-se în special pe linie
maternă.
Este așadar evident că buna funcționare a mitocondriilor este
fundamentală pentru viața celulei și a întregului nostru
organism, per ansamblu. Nu este de mirare că perturbările
acestei funcționări se află la baza majorității bolilor, fiind
implicate în gestionarea inflamației și a stresului oxidativ. Prin
urmare, mitocondriile influențează direct reglarea metabolică
sistemică, funcția creierului, activarea imunitară și chiar rata de
îmbătrânire și durata de viață. Au un potențial uriaș în apariția
sau vindecarea cancerului, optimizarea metabolismului
mitocondrial fiind în centrul unei terapii oncologice eficiente.
De altfel, una dintre caracteristicile celulelor canceroase este
disfuncția mitocondrială, organismul pierzând treptat numărul
de mitocondrii funcționale.

De asemenea, este necesar să reducem aportul glicemic pentru
că, atunci când crește cantitatea de zahăr în organism,
mitocondriile unor neuroni își schimbă forma și își modifică
funcțiile, proces care poate duce la apariția unor boli
metabolice, printre care se numără și diabetul de tip 2.
Cercetări recente pe cobai au demonstat că o dietă a mamei
excesiv de bogată în grăsimi și zahăr poate genera disfuncții
mitocondriale și metabolice până la a doua și a treia generație
care, în ciuda faptului că au beneficiat de o dietă normală, nu
au fost scutite de aceste probleme de sănătate.
Există și o serie de suplimente excelente pentru menținerea
sănătății mitocondriale, cum ar fi complexul de vitamine B,
vitamina C, fierul, seleniul, magneziul, omega-3, coenzima
Q10, acetil L-carnitina, D-riboza și acidul alfa-lipoic, însă ele
nu vor produce niciodată efectele scontate dacă mitocondriile
nu se află într-un context adecvat, adică dacă nu vom adopta și
un stil de viață care să le favorizeze buna funcționare.

Secretul sănătății, în câteva reguli simple

Lucrați ziua și odihniți-vă noaptea!
Ce este necesar să facem pentru a ameliora și menține sănătatea
mitocondriilor?

Mâncați sănătos și cu măsură!
Este important să avem o dietă bogată în antioxidanți, cu un
spectru larg de alimente integrale, și să evităm substanțele
chimice industriale, pesticidele, erbicidele, metalele grele din
alimentele procesate și rafinate, fumul de țigară și de aragaz sau
particulele aeropurtate, care generează toxicitate mitocondrială.
Există și produse farmaceutice, cum ar fi antibioticele, AINSurile (antiinflamatoare nesteroidiene), aspirina sau ISRS-urile
(inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei), responsabile de
toxicitatea mitocondrială, care diminuează producția de ATP
din mitocondrii, cu efecte nocive pe termen lung.
De asemenea, scăderea aportului caloric cu până la 50% din
ceea ce ne oferă dieta modernă obișnuită contribuie substanțial
la sănătatea mitocondriilor și la încetinirea proceselor de
îmbătrânire, conform afirmațiilor dr. Kenneth Pelletier,
cunoscut pentru cercetările sale asupra longevității. În acest
sens, este relevant și studiul pe cobai al dr. Clive McCay de la
Universitatea Cornell, care a demonstrat că înjumătățirea
aportului alimentar a condus la dublarea duratei de viață a
cobailor! Cei cu regim caloric restricționat nu numai că au fost
mai longevivi, ci și mai sănătoși și întineriți comparativ cu
cobaii de control, care au devenit cu timpul apatici și fără
putere. Restricționarea calorică și postul intermitent stimulează
sănătatea mitocondrială prin faptul că obligă celulele să
consume lipidele și grăsimile stocate pentru energie, punând
astfel mitocondriile la treabă, pentru a produce mai multă
energie.
Este deosebit de important să evităm mâncatul noaptea, înainte
de culcare, deoarece în timpul somnului metabolizarea este
foarte scăzută. Altfel, vom furniza organismului nostru
combustibil în exces, ceea ce va duce la generarea de radicali
liberi în exces, care, la rândul lor, vor afecta țesuturile, vor
accelera îmbătrânirea și vor favoriza apariția bolilor cronice.
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Se vorbește mult despre importanța hranei în întreținerea
sănătății mitocondriilor, însă aceste organite nu folosesc doar
hrana pentru a produce energie, ci și oxigenul, așa că avem
nevoie să facem mișcare și să trăim într-un mediu cât mai puțin
poluat, adecvat structurii noastre psiho-fiziologice. Astfel,
pentru sănătatea mitocondrială este esențial să trăim în armonie
cu mediul natural, de aceea reglarea activităților noastre după
ritmul circadian, noapte-zi, este vitală pentru buna funcționare
a mitocondriilor. Nopțile albe petrecute în fața computerului,
pe telefon sau alte device-uri reduc producția de ATP din
mitocondrii. Dimpotrivă, simplul fapt că ne trezim dimineața și
vedem lumina soarelui este un stimulent eficient în creșterea
numărului de mitocondrii din celulă și producția de ATP.
Așadar, noaptea este necesar să stingem luminile și să oprim
dispozitivele, astfel încât nivelul de melatonină să crească și să
putem dormi profund. Ziua este necesar să ieșim afară, să ne
bucurăm de soare și să experimentăm schimbările vremii. Dacă
este frig, să ieșim, ca să simțim frigul. Dacă este cald, să ieșim,
ca să simțim arșița verii. Cercetările din domeniul biologiei
mitocondriale ne confirmă pur și simplu că, pentru a fi sănătoși,
nu este nevoie decât să trăim în acord cu firescul organismului
uman.

Faceți mișcare în aer liber!
Omul este făcut să trăiască în natură și să obțină lumina în
spectru complet de la soare, să atingă pământul, copacii, să urce
pe pietre și bolovani, să muncească în aer liber, să facă
drumeții. Cercetările științifice au demonstrat cât de benefică
este „împământarea” (mersul cu picioarele goale pe pământ),
pentru că astfel luăm contact cu câmpul electromagnetic al
Pământului, care, la rândul său, favorizează producerea de ATP
în mitocondrii.
Exercițiile fizice întrețin sănătatea mitocondrială și
microbiomul intestinal, deoarece forțează mitocondriile să
producă mai multă energie. Exerciţiile aerobice, de pildă, ajută
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celulele funcţionale ale ficatului să producă enzimele ce
convertesc grăsimea în glucoză pentru a fi arsă de mitocondrii.
Mișcarea însă este mult mai benefică dacă o practicăm în
natură decât în spații
ții închise, la orele noastre de dans, aerobică
sau spin. Acest fapt este susținut,
ținut, de exemplu, de cercetările lui
Katie Bowman care arată că exercițiile
țiile fizice moderate în
natură cresc producția de ATP și cantitatea de mitocondrii din
celule, de asemenea înmulțesc
țesc tulpinile benefice din
microbiomul intestinal, diminuându-le
le pe cele dăunătoare.

Evitați stresul!
Se poate spune că mitocondriile sunt „portalul” prin care celula
permite mediului înconjurător să acționeze
ționeze asupra ei ‒ fie că
este vorba de mediul fizic, fie de cel psihosocial. Astfel, aceste
organite nu fac doar să răspundă la diferite semnale genetice,
metabolice și neuroendocrine, ci intervin și pentru a adapta
organismul la condițiile
țiile mediului. Mitocondriile sunt cele care
„traduc” la nivel biologic experiențele
țele psihosociale în
modificări relevante din punct de vedere clinic.
Este de la sine înțeles
țeles că, pentru a face față unei situații
stresante, avem nevoie de o cantitate mai mare de energie, pe
care organismul și-oo procură de la mitocondrii. Acestea îîși
mobilizează forțele
țele și intensifică producția de ATP, reglează
nivelurile de calciu intracelular, temperatura, generează specii
de oxigen reactiv, cu un rol esențial în stresul oxidativ. Atunci
însă când stresul devine cronic și organismul se află permanent
în stare de alertă, în mitocondrii au loc dereglări structurale și
funcționale
ționale ce pot cauza boli grave. De exemplu, disfuncțiile
mitocondriale provoacă multiple simptome neuro
neurologice, cele
mai multe tulburări psiho-mentale
mentale fiind asociate cu dereglări
mitocondriale. Există chiar tulburări neurologice de dezvoltare,
cum ar fi cele din spectrul autismului, sau afec
afecțiuni
neurodegenerative specifice îmbătrânirii, precum bolile
Alzheimer, Parkinson sau Huntington, care s-au
au dovedit a fi tot
consecința unor disfuncții mitocondriale.
Cercetări din ultimele două decenii arată că o cre
creștere
semnificativă a producției
ției de ATP poate avea un rol esențial în
prevenirea unor astfel de afecțiuni și recomandă administrarea
de antioxidanți (cum ar fi vitamina C, E și beta--caroten), dar și
un stil de viață
ță echilibrat, așa încât persoanele de vârsta a treia
să petreacă cât mai mult timp în natură, să facă mi
mișcare și să se
bucure de prezența celor dragi,
i, evitând astfel stresul
psihosocial. Ideal ar fi, desigur, să începem cât mai curând
aceste transformări, ca să ne consolidăm sănătatea și să avem
parte de o bătrânețe
țe fără mari probleme organice și psiho
psihomentale.
Mitocondriile ne furnizează energia necesară pentru a face fa
față
evenimentelor stresante din viață,
ță, ne protejează de toxinele din
mediu și de stresul oxidativ și pot contribui la vindecarea
sistemului gastro-intestinal.
intestinal. Ele reprezintă punctele de
intersecțiee dintre sistemul imunitar, sistemul neuroendocrin și
factorii psihosociali, deținând practic un rol-cheie
cheie în sănătatea
și longevitatea noastră. Vestea bună este că, pentru a le menține
într-o stare optimă de funcționare,
ționare, nu este nevoie decât să trăim
cumpătat și potrivit „programului” nostru de ființe umane,
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adică să mâncăm ce ne-aa lăsat Dumnezeu și să trăim în armonie
cu natura și cu semenii noștri.

Pancreasul - un organ vital!
Iată cele 8 simptome ale unui pancreas
bolnav
Pancreasul, numit şi „organul ascuns”, este localizat în
cavitatea abdominală, în spatele stomacului; mai exact este
situat sub ficat, între stomac şi coloana vertebrală.
ancreasul este compus şi cap, corp şi coadă. Capul
pancreasului este incojurat de duoden.
În interiorul pancreasului există mici ducte (tuburi) care
transporta lichidele produse de pancreas în ductul pancreatic –
acest canal poarta fluidele de-aa lungul pancreasului, de la coadă
la cap şi către duoden.
Tubul biliar comun travereaza prin secţiunea capului
pancreasului,
reasului, transportând bila din ficat şi vezicula biliară în
intestinul subţire.Canalele biliare şi cel pancreatic se întâlnesc
inaine de intrarea în duoden şi au o deschidere comună spre
intestinul subţire.

P

Pancreasul produce sucuri şi enzime care traver
traversează aceste
ducte spre intestin, unde se amestecă cu alimentele.
Enzimele digeră grăsimile, proteinele, carbohidraţii, astfel încât
acestea să poate fi absorbite de intestin.
Sucurile pancreatice joacă un rol important în menţinerea
sănătăţii.
Pancreasul produce insulina care este preluată de sângele care
iriga organele. Insulina este importantă pentru reglarea
cantităţii de zahăr (glucoză) din sânge.
Pancreasul reprezintă un organ în lipsa căruia noi nu putem trăi.
El îndeplineşte 2 funcţii vitale pentru organism: endocrine şi
digestive.
Astfel, pancresul este singurul organ care secretă enzimele
responsabile pentru descompunerea zahărului. În plus, el
produce hormoni responsabili de normalizarea nivelului
zahărului în sânge.
Această funcţie este extrem de importantă pentru viaţa noastră,
pentru ca echilibrul zahărului în sânge poate provoca moartea.
Reieşind din importanţă acestui organ, este absolute necesar să
ştim care sunt semnele care ne anunţă că el este bolnav:
Care sunt bolile de pancreas?
– Diabetul zaharat
– Pancreatita acută
– Pancreatita cronică
– Deficitul de enzime pancreatice
– Cancer pancreatic
Care sunt simptomele unui pancreas bolnav:
1.Simţi o nevoie nemotivată de a consuma carne.
2.Simţim o nevoie la fel de nemotivata de a mânca dulce şi gras.
3.După ce servim alcool, ne simţim foarte obosiţi.
4.După ce mâncăm gras sau dulce, avem tulburări digestive.
5.După masa ne simţim obosiţi, transpirăm şi avem senzaţii de greaţă.
6.Avem o sensibilitate mărita fata de mirosurile intense ( de exemplu varza
fiartă sau parfum).
7.Dureri de dinţi nemotivate.
8.Există dureri în spate în zona omoplatului fără a fi suportat un traumatism în
această zonă.

Dacă observaţi aceste simptome la dumneavoastră, atunci este
cazul să mergeţi neapărat la doctor.
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Totodată, este în puterea noastră să ne protejăm pancreasul de
îmbolnăvire. Pentru aceasta nu trebuie decât să ne limităm în
consumul de alimente bogate în zahăr, cum ar fi:

spre destinaţia la care râvnesc toţi aceia care au ajuns cândva în
faţa altarului.

-zaharul propriu-zis
-ciocolata
-painea albă
-mierea în exces
-orezul alb
-fulgii de porumb
-alcoolul
-prajiturile

O problemă de devotament

De asemenea, există o serie de produse care ajută ficatul să
să-şi
îndeplinească funcţia corect.Acestea sunt alimentele bogate în
fibre, adică legumele şi fructele.
Foarte utile pentru pancreas sunt următoarele alim
alimente:
-merele
-papaya
-ananasul
-somonul
-heringul
-nucile
-ouale
-alunele
-migdalele

Astfel, pentru a avea un pancreas sănătos nu trebuie decât să
evitaţi alimentele care dăunează şi să consumaţi în schimb
produse mai sănătoase. Totul este simplu! Surse: sănătoşi.com,
www.sfatulmedicului.ro

Ingrediente de bază ale relaţiilor fericite
John DeFrain, John Gottman, Shirley Glass, Dana McNeil,
Stephanie Coontz, Loren Toussaint, Jeff Simson, Steven
Rholes, Bryan Craig
Iubirea este ca un cartof copt: nu are nevoie de multe
ingrediente ca să devină savuroasă, ci mai degrabă de
perseverenţă în identificarea și folosirea acestora, susţine
autorul american Zig Ziglar.

D

acă dragostea este unul dintre ingredientele
edientele importante,
dar supraevaluate, ce altceva alimentează relaţiile
fericite?

Căsătoria „aduce doi oameni sub același
și acoperiș și aruncă
toate problemele lumii peste ei”,
”, spune profesorul John
DeFrain. Autor a numeroase cărţi și studii despre familie
familie,
DeFrain vorbește
ște despre cât de fragilă poate deveni relaţia de
cuplu într-oo societate construită pentru a împlini interesele
comerciale, nu pe cele ale familiei, și în care mariajul este
nevoit să suporte un cumul de presiuni, fără ca vreo
organizaţie, vreun
reun partid sau vreun sindicat să protejeze relaţia.
Nu este ușor
șor să păstrezi vie scânteia iubirii în timp ce te lupţi cu
probleme legate de serviciu, cu dificultăţi financiare, probleme
legate de creșterea
șterea copiilor sau cu tensiuni generate de familia
extinsă.
nsă. Dar realitatea arată că, în timp ce unele căsnicii se
destramă, altele rezistă în timp. După cum unele înfloresc de
de-a
lungul anilor, în timp ce altele se căznesc să supravieţuiască.
Nu există o reţetă pentru reușita
șita unei relaţii durabile, dar există
o serie de alegeri și de atitudini care ajută cuplul să avanseze
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Cunoscutul profesor și psiholog John Gottman povestește
despre eșecul înregistrat cu terapia unui cuplu care a decis,
după ce apelase la ajutorul a nu mai puţin de 6 terapeuţi, să
pună punct căsniciei. Șocat de decizia cuplului, care părea să fi
făcut progrese în ultimul timp, Gottman ii-a rugat pe soţi să
rămână la ședinţa de terapie care fusese deja achitată, pentru a
putea înţelege de ce terapia nu dăduse roade. Analizând modul
în care povesteau despre conflictele iscate în ultima săptămână,
Gottman a concluzionat că ceea ce lipsea în acel mariaj era
devotamentul.
Pentru a ajuta cuplul să înţeleagă de ce ajungea mereu în
același punct mort, Gottman s-aa folosit de istoria lui Alice,
personajul lui Lewis Carroll. Alice vede un iepure care aleargă,
pentru ca, în final, să se arunce într
într-o văgăună, iar Alice îl
urmează fără să șovăie. În momentul
entul în care alege să urmeze
iepurele grăbit, Alice nu știe că, pe tărâmul magic în care se
avântă, va avea parte de aventuri fascinante, dar și de
întâmplări neplăcute, ba chiar înspăimântătoare de-a
de dreptul.
Alice nu e preocupată niciun moment, puncteaz
punctează Gottman, de
ideea că ar fi putut întâlni un iepure mai bun sau că ar fi putut
descoperi o Ţară a Minunilor mai ofertantă. Din momentul în
care pornește
ște în aventura vieţii ei, Alice nu mai privește peste
umăr, întrebându-se
se cum ar fi fost dacă ar fi ales un traseu
diferit și o altă călăuză. Așa arată devotamentul, afirmă
terapeutul, explicând că mariajul clienţilor săi nu putea
prospera pentru că ambii păreau să fie mereu pe picior de
plecare, cu un ochi la iarba mai verde dintr
dintr-o potenţială nouă
relaţie, care să le aducă ceea ce credeau că merită.
În cuplurile devotate, cei doi se aleg unul pe altul în fiecare zi,
investesc tot ce au în relaţia lor, discută cu fiinţa iubită (și
( nu cu
altcineva) despre nemulţumirile legate de relaţie și sunt
convinși că aceasta este de neînlocuit.
De fapt, în relaţiile fericite, cei doi obi
obișnuiesc să amplifice
calităţile celuilalt și să diminueze inevitabilele defecte.
În cartea Not „Just Friends”,, expertul în fidelitate Shirley
Glass folosește
ște metafora zidurilor și a ferestrelor
ferest
pentru a
ilustra devotamentul marital. Soţii loiali construiesc ziduri în
jurul relaţiei lor și o fereastră între ei. În relaţiile cu probleme,
cei doi nu mai fixează limitele corecte între ei și relaţiile
exterioare mariajului. Atunci când unul dint
dintre ei este nefericit
şi se confesează unei alte persoane, el deschide o fereastră spre
aceasta, dar începe să ridice un zid în mariajul său, punctează
Grass. Atunci când se investește
ște afectiv într
într-o nouă (și, cel
puţin iniţial, inofensivă) relaţie, fereastra
fereast devine o ușă prin care
el evadează spre o nouă relaţie.
A rămâne devotat celuilalt chiar și în vremuri grele nu
reprezintă o alegere ușoară.
șoară. Până la urmă, nu e confortabil să
știi că, în acest salt în necunoscut, nu există plasă de siguranţă.
Pe de altă parte, dacă îţi privești
ști relaţia ca pe ceva foarte
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preţios, care vrei să reziste o viaţă, vei fi motivat să investești
totul în ea ca să o protejezi, scrie terapeutul Winifred M. Reilly.
Rolul prieteniei în menţinerea relaţiilor fericite
Prietenia este elementul-cheie dintr-o relaţie de cuplu, iar grija,
iubirea și admiraţia, elemente prezente în orice prietenie
sănătoasă, reprezintă cărămizile unui mariaj solid, susţine
terapeuta Dana McNeil. La rândul său, profesorul DeFrain
afirmă că anii în care a studiat cuplurile fericite l-au dus la
concluzia că acestea au învăţat cum să facă din fiinţa iubită cel
mai bun prieten pe care îl au.
Atunci când cei doi soţi sunt și cei mai buni prieteni, satisfacţia
pe care o resimt cu privire la căsătoria lor este de două ori mai
mare comparativ cu celelalte cupluri, a arătat un studiu
coordonat de profesorul John Helliwell.
De asemenea, prietenia în cuplu se asociază cu o mai mare
apropiere de fiinţa iubită, cu un nivel mai înalt de angajament,
mai multă dragoste și o împlinire amoroasă sporită, dar și cu un
risc mai scăzut de destrămare a căsniciei.
Persoanele căsătorite au numai de câștigat atunci când
încurajează relaţiile cu familia și prietenii, declară Stephanie
Coontz, profesor la The Evergreen State College, Olympia,
care susţine că cele mai fericite cupluri sunt cele care reușesc să
găsească puncte de sprijin și dincolo de perimetrul relaţiei lor.
Prietenia cu persoane din interiorul sau din exteriorul familiei
joacă un rol important în menţinerea sănătăţii cuplurilor,
potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea
din Texas, campusul din Austin. Analizând nivelul de cortizol
(un indicator al stresului fiziologic) al tinerilor căsătoriţi,
cercetătorii au conchis că, în cazul acelora care au relaţii
satisfăcătoare cu prietenii sau membrii familiei, nivelul de stres
generat de conflictele maritale este diminuat. Aceste cupluri au
un factor de risc mai mic de a dezvolta probleme de sănătate
precum creșterea în greutate, insomnia, depresia și bolile
cardiovasculare.
Studii mai vechi au sugerat, de asemenea, rolul reţelelor de
prieteni în atenuarea stresului provocat de divergenţele maritale
și în reducerea riscului de destrămare a cuplului.
Există și un revers nefericit al medaliei: cu cât numărul
prietenilor care divorţează este mai mare, cu atât crește riscul
ca un cuplu să treacă printr-un divorţ. „Divorţul ar fi necesar să
fie înţeles ca un fenomen colectiv care îi depășește cu mult pe
cei afectaţi direct”, este concluzia unui studiu realizat de
cercetători de la Universitatea Brown, Universitatea din
California și Universitatea Harvard. Studiul a arătat că divorţul
prietenilor apropiaţi crește cu 75% riscul de divorţ al unui
cuplu, în timp ce, în cazul în care cei care se despart sunt
prieteni ai unui prieten al cuplului, acest risc scade la 33%.

Concentrarea pe interacţiunile benefice
Analizând 168 de cupluri pe o perioadă de 13 ani de la
momentul căsătoriei, psihologul Ted Huston a ajuns la o serie
de concluzii, unele dintre ele surprinzătoare, despre factorii
care contribuie la fericirea și longevitatea unui mariaj. Una
dintre concluzii a fost aceea că iubiţii care își încep căsnicia
într-o explozie de romantism nu au o relaţie foarte solidă,
întrucât menţinerea intensităţii sentimentelor de la început se
dovedește o misiune foarte dificilă. De asemenea, cuplurile cu
un mariaj mai degrabă șters, golit de explozii emoţionale, nu
sunt predispuse la divorţ, așa cum s-ar putea crede, tocmai
pentru că nu sunt nevoite să asiste la eroziunea unui ideal
romantic. Primii doi ani de relaţie decid soarta căsniciei, a
observat Huston, care a analizat schimbările care intervin în
relaţie, observând că riscul de divorţ este foarte ridicat în acest
interval.
Concluzia cea mai surprinzătoare a fost aceea că divorţul apare
mai degrabă din cauza pierderii afecţiunii decât din cauza
conflictelor din cuplu.
Aceste date ar fi indicat să modifice modul în care abordăm o
relaţie disfuncţională, punctează Huston, insistând că este
nevoie de o nouă paradigmă în consilierea cuplului, care să
reliefeze importanţa păstrării sentimentelor benefice.
Cercetările lui Huston au reliefat faptul că relaţiile fericite au la
bază mai mult decât gestionarea eficientă a conflictelor, scrie
psihologul Harry Reis, care vorbește despre deziluzie și
pierderea intimităţii, care intervin, mai devreme sau mai târziu,
în orice cuplu. Iniţial, îndrăgostiţii se văd în cea mai bună
lumină posibilă, simt că celălalt percepe realitatea din același
unghi ca și ei, ceea ce îi face să se simtă validaţi, dar în final
sunt nevoiţi să admită că au idealizat persoana iubită, explică
Reis.
Supraevaluarea celuilalt aduce beneficii certe mariajului, a
constatat un studiu publicat in 1996. Aceste „iluzii apreciative”
cresc afecţiunea și încrederea în fiinţa iubită, ponderează
conflictele din cuplu, oferă o satisfacţie mai mare în relaţie și
chiar îi impulsionează pe cei doi să se apropie mai mult de
imaginea idealizată pe care le-a creionat-o celălalt.
În anii ′70, psihologii John Gottman și Robert Leverson au
urmărit modul în care interacţionau cuplurile atunci când erau
solicitate să rezolve un conflict într-un interval de numai câteva
minute. La final, cercetătorii au realizat că diferenţa dintre
cuplurile fericite și cele nefericite este dată de modul în care
reușesc să echilibreze interacţiunile armonioase și cele
dizarmonioase. Raportul magic care întreţine dragostea este de
5 la 1: fiecare interacţiune dizarmonioasă este necesar să fie
contracarată de alte 5 armonioase. Un raport de 1:1 reprezintă
un indiciu că mariajul este în pericol să se destrame.
Relaţiile fericite se construiesc pe iertare
Potrivit studiilor, capacitatea de a ierta reprezintă unul dintre
factorii cu o contribuţie majoră la coeziunea cuplului. Un
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studiu coordonat de psihologul
gul Loren Toussaint, realizat pe un
eșantion
șantion de 1.500 de americani cu vârsta de peste 66 ani, a
arătat că persoanele care practică iertarea necondiţionată au mai
multe șanse de a trăi o viaţă mai lungă.
Problema pe care o ridică iertarea condiţionată este că îl așază
a
pe cel care este necesar să fie iertat la cheremul celui care iartă,
explică Toussaint, subliniind că un asemenea blocaj se poate
traduce în decenii de așteptare,
șteptare, pe când decizia de a ierta
necondiţionat activează și netezește procesul de vindecare mult
mai repede.
Cuplurile care nu practică iertarea sunt mai predispuse să se
angajeze în interacţiuni dizarmonioase și deţin o capacitate mai
redusă de a face concesii și de a-și
și rezolva problemele din
relaţie.
În anii în care a ajutat
utat cupluri cu relaţii mai mult ori mai puţin
disfuncţionale, terapeuta Sue Johnson a întâlnit un tipar
derutant: cei doi par să facă progrese, să construiască o relaţie
mai apropiată, iar apoi are loc o deconectare abruptă. Unul
dintre ei îi reproșează celuilalt
eluilalt un incident aparent minor și tot
progresul realizat dispare ca un balon de săpun. De fapt,
incidentul este banal doar pentru unul dintre ei și, în consecinţă,
și suferinţa celuilalt îi pare exagerată. Adesea este vorba însă de
răni adânci, provocate
te de faptul că unul dintre cei doi nu a
primit sprijinul sau reacţia așteptată într-un
un moment dificil
pentru el (moartea unei rude apropiate, tensiunea de dinaintea
primirii unui diagnostic sumbru, pierderea unui copil, pierderea
locului de muncă etc.). Absenţa
bsenţa sprijinului unei persoane
apropiate într-un
un moment de ameninţare poate colora întreaga
relaţie, notează Jeff Simson și Steven Rholes, cercetători în
domeniul atașamentului.
Important nu este evenimentul în sine, ci vulnerabilităţile pe
care le activează,
ează, scrie Sue Johnson, care a studiat timp de mai
mulţi ani procesul iertării și reconcilierii în cuplu. Iertarea este
un subiect de studiu pe care sociologii l-au
au abordat recent,
spune Johnson. Deși
și iertarea este primul obiectiv pentru cei
doi, ea nu restabilește
ște automat încrederea în celălalt și în
relaţie; pentru atingerea acestui ultim obiectiv, este nevoie de
conversaţii vindecătoare, de înţelegerea evenimentelor care au
generat distanţarea și de reclădirea încrederii. Nu există relaţie
imună la răniri, dar conștientizarea
știentizarea faptului că poţi primi și
oferi iertare atunci când este nevoie creează premisa unei
legături durabile și robuste, conchide Johnson.

Mai mult decât dragoste. O radiografie a
căsniciei fericite
Desirée Robinson, Candice Hargons, Eva Wunderer,
Klaus Schneewind, Tim Kimmel
O zicală spune că fiinţa alături de care alegem să ne
petrecem viaţa este cel mai apreciată în două etape ale
vieţii: înainte de căsătorie și după funeralii.

D

in păcate, proverbele și zicătorile ţintesc o realitate
zugrăvită fidel și de statistici, care arată că dragostea se
ponosește
ște destul de repede în multe dintre căsnicii. Dar
poate că aceasta este și o parte din problemă – faptul că
supralicităm dragostea, tratând-oo ca pe un ingredient cu puteri
magice.
Recent, o analiză Frames ne-aa dezvăluit faptul că, pe un fundal
al descreșterii
șterii numărului celor care ajung la ofiţerul stării
civile, România se plasează pe locul al doilea în Uniunea
Europeană la numărul de căsătorii. În plus, datele arată și o
scădere a numărului de divorţuri faţă de acum 30 de ani, indiciu
că, pentru
ru români, căsătoria încă mai contează.
Ce-ii drept, longevitatea căsătoriilor nu spune neapărat totul
despre calitatea lor, deși
și acesta poate fi un indiciu că soţii au
găsit acolo mai multe motive să rămână decât să plece. Numai
că a rămâne de dragul celuilalt
ilalt este, de departe, un obiectiv care
reclamă mai mult efort, pentru că o iubire care nu se stinge de-a
de
lungul vremii este ceva frumos și greu de construit deopotrivă.
„Căsătoria e un loz în plic” – se spune, iar ideea o regăsim de
multe ori, în alte forme,
rme, la mulţi dintre cei resemnaţi de izul de
nefericire al căsniciei lor sau a apropiaţilor. O teorie care ne
absolvă de toată responsabilitatea alegerilor noastre, dar și de
eforturile pe care (nu) le facem pentru a salva relaţia din
nămeţii în care se mai întroienește de--a lungul vremii. Ideea că
unii trag un loz norocos, iar alţii nu, are de-a
de face cu modul în
care ne raportăm la fiinţa iubită și la căsnicie, o teorie la care
vom reveni mai târziu.
Ce ne ţine împreună?

Intimitatea este ţinta căsniciei, iar conflictul este unul dintre
mijloacele de a ajunge la intimitate,
ate, susţine Bryan Craig,
consultant senior la Institutul pentru Relaţii de Familie din
Sydney. Deși
și reprezintă o provocare pentru relaţie, conflictul
oferă, în același
și timp, posibilitatea eliberării de fantomele
trecutului, precum și ocazia de a recunoașt
recunoaște greșelile și
limitările inevitabile, de a restabili echilibrul relaţiei și de a
construi legătura profundă după care tânjește
ște orice fiinţă.
Pentru că, așa
șa cum nota actorul Anthony Wels, „nu
„
ameninţarea morţii, a bolii, a greutăţilor sau a sărăciei este
cea care zdrobește
ște sufletul omului, ci frica de a fi singur în
univers și neiubit”.
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Trăinicia căsniciilor din anturajull nostru afectează semnificativ
longevitatea căsătoriei noastre, au constatat cercetătorii.
Riscul de divorţ scade cu cât este mai mare tranzitivitatea
reţelei sociale a unui cuplu căsătorit (prietenii cuplului sunt, la
rândul lor, prieteni între ei) și crește cu cât poziţia cuplului este
mai periferică în reţeaua respectivă. Un studiu longitudinal mai
vechi a constatat că integrarea comunicativă (gradul de
integrare a subiecţilor într-oo reţea mai mare) are un uușor efect
nefast asupra divorţului pentru cei căsătoriţi de mai puţin de 7
ani, dar și că lipsa divorţului
ţului la membrii grupului de referinţă
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reduce probabilitatea de divorţ, indiferent de numărul anilor de
căsnicie. Studiul a arătat că, dimpotrivă, prezenţa divorţului în
rândul prietenilor și al fraţilor unei persoane crește riscul
acesteia de divorţ.
De asemenea, divorţul parental poate crește probabilitatea de
destrămare a căsniciei copiilor, tendinţă care se agravează în
cazul în care ambii soţi au părinţi divorţaţi. Riscul de divorţ în
primii 5 ani de căsnicie a crescut cu 70% în rândul femeilor ai
căror părinţi divorţaseră.
A ascunde sub preș greșelile fiinţei iubite nu reprezintă
întotdeauna un punct bun de pornire a căsniciei și nici de
funcţionare armonioasă a acesteia, sugerează un studiu din
2012, care a analizat contextele în care relaţiile rezistă sau
eșuează. Studiul a constatat că disconfortul unei discuţii
aprinse, dar oneste poate fi benefic pentru sănătatea celor doi,
dar și un mijloc eficient de a transmite că un anumit
comportament este inacceptabil.
Un sondaj efectuat de Centrul de Cercetare Pew a arătat că
împărţirea sarcinilor gospodărești reprezintă un ingredient al
căsniciei de succes pentru 62% dintre americani, după fidelitate
(93%) și o relaţie amoroasă bună (70%). Faţă de anul 1990,
când 47% dintre americani credeau că distribuirea echitabilă a
treburilor casnice este o condiţie a căsătoriilor fericite, acest
element a crescut în importanţă așa cum nu a făcut-o niciun alt
element de pe listă.
De fapt, și modul în care soţii reușesc să distribuie echitabil
efortul emoţional (emotional labor, engl.) întărește sau
erodează relaţia. Termenul se referă la efortul subestimat și
adeseori invizibil de a face alte persoane să se simtă confortabil
și a fost creat de sociologul Arlie Russell Hochschild în 1983,
descriind iniţial responsabilitatea celor care lucrează cu
publicul de a le induce clienţilor emoţii binefăcătoare (așa cum
o fac, de pildă, însoţitorii de zbor).
În prezent, termenul a fost preluat pentru a descrie eforturile
depuse de soţi pentru a menţine o gospodărie funcţională,
îndeplinind
sarcini
precum
conversaţiile
delicate,
supravegherea copiilor, interacţiuni cu rudele sau rezolvarea
treburilor casnice. Atunci când un soţ preia toată această muncă
emoţională (și în general este vorba de femei, spune
Hochschild, pentru că ele tind să preia iniţiativa de a îmbunătăţi
viaţa emoţională a celorlalţi) apare un dezechilibru în relaţie,
iar conflictele sistematice pot urma dacă acesta devine tiparul
de funcţionare a familiei.
„Uneori poate fi dificil pentru soţi să descopere care este cauza
conflictului. Ei doar simt că lipsește ceva din relaţie, că nu mai
sunt la fel de fericiţi ca în trecut și că sunt mereu în dezacord,
dar nu ajung niciodată la o soluţie”, punctează psihoterapeuta
Desirée Robinson.
Astfel, când dezechilibrul legat de efortul emoţional se mărește,
rezultatul se traduce în „oboseală, burnout, apatie, resentimente
și chiar dispreţ”, spune psihologul Candice Hargons, profesor
la Universitatea din Kentucky. Într-un final, soţul care
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desfășoară cea mai mare parte a muncii emoţionale poate
ajunge să joace rolul de părinte al celuilalt, paralel cu
infantilizarea celui din urmă, ceea ce afectează relaţia, inclusiv
pe plan amoros, explică psihologul. Pentru rezolvarea acestui
dezechilibru, poate fi de ajuns ca soţii să discute despre ce
anume îi împovărează și să facă liste cu sarcinile care îi revin
fiecăruia, dar alteori poate fi necesară intervenţia terapeutului.
„Frumuseţea dinamicii de cuplu este că, dacă o persoană se
transformă, cuplul se transformă”, punctează psihologul
Candice Hargon.
De la destin la dezvoltare
Direcţia spre care se îndreaptă o relaţie are de-a face cu ceea ce
specialiștii numesc „teoriile implicite ale relaţiei”. Este vorba,
de fapt, despre ipotezele noastre asupra căsniciei, la care cei
mai mulţi dintre noi nu se gândesc în mod explicit, dar care
determină modul nostru de a răspunde la dificultăţile cu care ne
confruntăm în relaţie.
Unii oameni cred că relaţia ţine pur și simplu de destin, explică
psihologii Eva Wunderer și Klaus Schneewind. Aceasta
înseamnă că cei doi se potrivesc sau nu, așa că, atunci când
mariajul începe să scârţâie, tind să abandoneze, convinși că,
dacă soţul sau soţia ar fi jumătatea lor, aceste conflicte nu și-ar
găsi locul. Cei care privesc relaţia ca destin au destul de puţină
încredere în capacitatea unei perechi de a crește și de a se
dezvolta împreună.
„Optimizatorii” nu se prevalează de potrivirea iniţială a
partenerilor, pentru că ei cred în dezvoltare, iar acest aspect îi
face să se raporteze într-un mod benefic la relaţie. Ei consideră
că provocările constituie o șansă, nu se simt ameninţaţi de
conflicte și tind să se apropie de contrapartea lor mai degrabă
decât să se îndepărteze, ceea ce face ca relaţiile lor să fie cele
mai fericite.
Pe lângă încrederea în capacitatea cuplului de a evolua,
ochelarii roz cu care ne privim relaţiile sporesc satisfacţia
maritală, arată studiile întreprinse de cercetătoarea Sandra
Murray. Chiar dacă tindem să analizăm realist trăsăturile fiinţei
iubite, supraevaluarea soţului/soţiei (transfigurarea) este, de
fapt, cheia fericirii. Cei care își văd soţii într-o lumină mai bună
decât se descriu aceștia, minimalizându-le defectele, au mai
puţine conflicte maritale și se declară mai satisfăcuţi de relaţia
lor. Conflictele nu slăbesc neapărat o relaţie, ba chiar o pot face
mai solidă, dacă modul în care sunt rezolvate ţine cont de niște
principii importante.
Împlinind nevoile fiinţei iubite
Oricare ar fi particularităţile fiinţei iubite pe care ne-o alegem,
aceasta va avea întotdeauna 3 nevoi esenţiale, scrie Tim
Kimmel, fondatorul organizaţiei Fammily Matters. Este vorba
de nevoia de a ne ști în siguranţă, nevoia de semnificaţie
(nevoia de a ști că avem o valoare intrinsecă) și de nevoia de a
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avea speranţa că vom putea gestiona dificultăţile cu care ne
vom confrunta în viaţă. Ne căsătorim cu fiinţe care au
indicatoarele acestor nevoi interioare îndreptate spre plin sau
mai degrabă spre gol, după cum noi înșine
șine avem împlinite
aceste nevoi în diferite grade, spune Kimmel, descriind modul
în care putem contribui la înflorirea perechii noastre.
Este vorba de a celebra unicitatea fiinţei iubite, în loc de a
respinge bagajul de trăsături și abilităţi
lităţi cu care acesta vine în
relaţie. Pentru a ne simţi în siguranţă avem, de asemenea,
nevoie să primim în mod constant afecţiune și să funcţionăm ca
o echipă cu fiinţa iubită.
Nimeni nu se simte în siguranţă dacă nu-ii sunt acceptate
aspectele care îl definesc,
finesc, de la trăsăturile fizice la cele de
personalitate.
Ambii iubiţi au nevoie de semnificaţie, dar este dificil să
construiești
ști în celălalt sentimentul valorii dacă te simţi tu însuţi
neînsemnat, punctează Kimmel, definind semnificaţia drept
„perspectiva sănătoasă asupra a ceea ce ești
ști și ai de oferit”. De
fapt, sentimentul că noi contăm și că viaţa noastră are valoare și
scop ne ajută să iubim și să ne lăsăm iubiţi, în timp ce
sentimentul că suntem neînsemnaţi ne poate face iritabili,
cicălitori, plini de amărăciune. Niciunul dintre cuplurile pe care
le-aa consiliat pentru că ajunseseră în pragul divorţului nu
avusese, de-a lungul relaţiei, preocuparea de a-ll face pe celălalt
să se simtă valoros, conchide Kimmel.
Nu putem funcţiona fără speranţă, nici singuri,
nguri, nici în cuplu,
spune fondatorul Family Matters, explicând că există o serie de
indicatoare pentru gradul de tărie interioară a unui mariaj:
Tratează o modificare de plan ca pe o normalitate sau ca pe un
moment de criză? Cei doi se gândesc la necunos
necunoscut ca la un
factor de risc sau ca la o provocare? Abordează pericolele cu
încredere în Dumnezeu sau trăiesc cu teama de orice ar putea
merge rău?
Este surprinzător că atât de multe căsătorii eșuează
șuează în ciuda
beneficiilor pe care le aduce viaţa în doi și a elementelor care ar
fi necesar să ţină cuplul unit, notează psihiatrul american Aron
Beck în cartea sa, intitulată sugestiv Iubirea nu este de ajuns.
Ceea ce ne ţine împreună nu sunt doar legăturile pe orizontală,
oricât de solide ar fi ele, ci mai ales relaţia
elaţia noastră cu Autorul
căsniciei. „Funia împletită în trei nu se rupe ușor”,
șor”, ne asigură
Eclesiastul.
Legătura noastră cu fiinţa iubită este „o versiune intensificată”
a aceleia pe care o avem cu Dumnezeu, iar aceasta din urmă
este posibilă doar pentru căă suntem trataţi în fiecare zi cu har,
ne amintește
ște Tim Kimmel. În general, relaţiile umane nu pot
funcţiona fără har, iar căsniciile, cu atât mai puţin. Un motiv în
plus ca să verificăm, atunci când ne inventariem plusurile și
minusurile relaţiei, dacă termostatul
rmostatul harului mai este funcţional.
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Ştiinţa relaţiilor de lungă durată. Care
sunt cei trei factori-cheie
cheie ce întreţin o
astfel de relație
ție fericită
Helen Fisher
20, 30, 40 de ani de relație
ție de cuplu, iar unii încă spun
că sunt îndrăgostiţi de partenerii lor.

D

esigur că senzaţia de „fluturi în stomac
stomacˮ dispare după o
anumită perioadă, dar ceea ce rămâne în urma ei,
transformându-se într-oo relaţie de lungă durată este
mult mai important, cred specialiştii. Helen Fisher, antropolog
şi autoare a volumului Anatomia dragostei, a făcut un studiu în
care cuplurile angajate în relaţii de lungă durată au fost rugate
să accepte un examen RMN. Rezultatele ii-au dat indicii asupra
elementelor care caracterizează o relaţie longevivă. Psihologii
pot să înşire o grămadă de motive şi de reţete pentru a păstra o
relație
ție fericită un timp îndelungat. Toate sunt corecte, dar ceea
ce ar fi de adăugat este ceea ce spune creierul despre fericirea
pe termen lung. „Aşadar, am decis să facem o scanare a
creierului şi să vedem
edem ce se petrece
petreceˮ, a spus Fisher pentru
Business Insider. Ceea ce am descoperit la cuplurile longevive
a fost aceeaşi activitate în zona ventrală tegmentală care
produce dopamină şi transmite acest hormon spre diferitele
zone ale creierului, determinând o stare de euforie, ameţeală,
insomnii. Astfel, această activitate cerebrală este corelată cu o
legătură profundă cu ființa
ța iubită, care se dezvoltă treptat.
Ce se petrece în creier într-o
o rela
relație fericită pe termen
lung?
Există trei regiuni cerebrale caree devin active atunci când te afli
într-o relație
ție pe termen lung care se derulează fericit. Prima
dintre ele este cea legată de empatie, cea de
de-a doua este cea
care se ocupă de controlul stresului şi al propriilor emoţii, iar
cea de-a treia este asociată cuu proiec
proiecțiile benefice. Acest
concept este explicat de specialişti prin efortul de a trece pur şi
simplu peste ceea ce te deranjează la fiin
ființa iubită şi de a te
concentra pe calităţile sale. Acest fapt poate fi unul extrem de
greu de făcut, dar este unul dintre
intre cei mai importanţi factori
pentru o relație
ție fericită, alături de controlul propriilor emoţii şi
de sentimentul de empatie cu celălalt.

Iubirea atârnă de gesturile mici
O vorbă celebră spune că diavolul se ascunde în detalii.
În aspectele mici cărora nu le dăm importanţă. Dar viaţa
gravitează în jurul aspectelor mici.

E

le ne ocupă cea mai mare parte a timpului, ne trădează
viciile și virtuţile, limitele și curajul, preferinţele și
antipatiile. În momentele noastre banale suntem cei mai
autentici: atunci când așteptăm
șteptăm cu nerăbdare la semafor, când
navigăm pe reţelele sociale sau spunem „„noapte bună”.
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În dragoste, situația nu este diferită. Nu strategiile și reţetele de
succes ne ţin împreună, faptele măreţe demne de scenarii de
film. Ci detaliile. Comportamentul de zi cu zi al fiinţei iubite,
care ne asigură că suntem încă speciali și iubiţi. Se scriu multe
despre păstrarea vie a dragostei. Se fac studii în numele ei. Se
consiliază și se dau îndrumări. Pentru că mecanismele nu i se
rotesc automat, de la sine. Suntem fiinţe complexe și câteodată
nu ne înţelegem nici noi. Identitatea de cuplu ridică cu atât mai
mult probleme.
Până la revoluţii sentimentale, este bine să ne îngrijim de
„nimicuri”. Iubirea se naște din faptele mărunte și tot cu
ajutorul lor crește. Se află în gesturi, priviri și cuvinte; în
zâmbetul afișat când împărtășim ce ne doare. Relaţiile trainice
sunt ale oamenilor atenţi la detalii, care nu iau totul de-a gata,
ca pe un dat permanent. A neglija detaliile înseamnă a face loc
automatismelor, interacţiunii din inerţie. Nicio pereche de
îndrăgostiţi nu o să declare vreodată că iubirea vine din inerţie.
Poate doar cine crede în Cupidon. Lista aspectelor mărunte care
aduc bucurie și stabilitate în cuplu variază de la caz la caz.
Există totuși unele repere generale: o suită de obiceiuri
neglijate care înfrumuseţează viaţa în doi.
Te rog, mulţumesc și iartă-mă
Deși nu sună poetic și spectaculos, amabilitatea atârnă greu
într-un cuplu. La început, fiecare dintre cei doi iubiţi se întrece
pe sine încercând să facă o impresie bună, să câștige
încrederea. Odată cu trecerea timpului, politeţea tinde să își
piardă valoarea și, din păcate, frecvenţa. O folosim regulat cu
cei din jur, dar cu apropiaţii ne permitem lacune. Ca și când
familiaritatea ne-ar scuti de „efort”.
Încrederea (apropiaţilor) nu ne îndreptăţește să luăm totul de-a
gata. Cu cât este mai intimă și mai profundă, cu atât dragostea
ne cere să respectăm mai mult libertatea celuilalt și să așteptăm
ca el să deschidă ușa inimii. Politeţea și capacitatea de a spune
„mulţumesc” sunt văzute ca semne de slăbiciune. Această
tendinţă nu este benefică în sânul familiei. Multe sentimente
rănite, multe rupturi din familie încep cu pierderea preţioaselor
cuvinte „Îmi pare rău”. Niciodată să nu încheiaţi ziua fără a
face pace. Și pentru aceasta un gest mărunt este suficient.
Complimentele
Paradoxul unui compliment este acela că nu costă nimic, dar
face toţi banii. Sub marca autenticităţii, și nu a flatării în
schimbul obţinerii unui avantaj personal, complimentele nasc
zâmbete. Studiile arată că femeile au mai multă nevoie de
apreciere verbală decât bărbaţii și că adresarea cuvintelor dulci,
măgulitoare crește gradul de satisfacţie maritală, în timp ce
absenţa lor favorizează distanţarea emoţională, apariţia
îndoielilor cu privire la sentimentele celuilalt.
Independentă de încrederea în calităţile proprii, dorinţa de a fi
lăudaţi pentru anumite comportamente sau realizări apare în
toate stadiile unei relaţii și nu aparţine exclusiv femeilor.
Împlinirea ei înseamnă puncte în plus pentru satisfacţia ambilor
iubiţi. În mod regretabil, trecerea timpului slăbește obiceiul
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bărbaţilor de a-și complimenta iubitele și viceversa, deşi nevoia
de a fi apreciat rămâne constantă.
Tandreţea
Și apropierea fizică, atingerile delicate, micile dovezi de
afecţiune se pierd odată cu maturizarea întregului. Unii
consideră că ţinutul de mână în public se cuvine doar tinerilor,
spre exemplu; că înaintarea în vârstă justifică o oarecare răceală
între soţi sau că inerentul declin al pasiunii îndreptăţeşte şi
declinul tandreţei, privite cu rezerve după un timp. Exprimarea
fizică a tandreții ar fi bine să definească un cuplu longeviv sau
o căsnicie chiar și după ce dragostea pasională se transformă în
dragoste de companion (companionate love, engl.) – nu doar de
dragul vremurilor trecute, ci pentru perpetuarea lor.
Potrivit unui studiu din 2003, cuplurile pline de tandreţe
reușesc să depășească mai ușor conflictele şi să ajungă la un
numitor comun în cazul divergenţelor de opinie. Gesturile mici,
ca ţinutul de mână, îmbrăţișările spontane, mângâierile fără
motiv special, menţin apropierea emoţională și cresc șansele la
o fericire pe termen lung.
Apelativele
Din exterior, folosirea numelor de alint de către membrii unui
cuplu poate părea caraghioasă, forţată chiar. Tocmai de aceea,
apelativele să rămână în spaţiul lor unic, privat, acolo unde este
de preferat să existe cu prisosinţă, fără a fi ocolite sau
ridiculizate. Psihologii confirmă că un mod de adresare bazat
pe denumiri ludice sau porecle haioase, învestite cu o
semnificaţie personală aparte, denotă solidaritate între cei doi
iubiţi. Alături de diferite cuvinte-cheie, glume personalizate sau
expresii și comportamente nonverbale relevante doar pentru
fiinţa iubită, apelativele menţin un nivel înalt al interesului și
atractivităţii faţă de celălalt.
Romantismul
Adesea bagatelizat sau, dimpotrivă, supraevaluat, romantismul
se supune unor alegeri standard, previzibile (flori, bomboane,
mesaje de amor), fără a sugera că ar putea să însemne mai mult
decât o serie de clișee fără fond. Ceea ce nu-i adevărat.
Imaginaţia, preferinţele personale şi așteptările fiinţei iubite
sunt cele mai bune repere atunci când vrem să adoptăm un
comportament romantic.
Dacă îl împachetăm în ambalajul jovial al surprizei, efectul este
net superior. Surprizele sporesc intimitatea în cuplu, buna
dispoziţie și umorul. Ne ajută să ieșim din cotidian, să respirăm
o gură de aer curat. Un cadou inedit, o cină la restaurant, o
declaraţie înduioșătoare sau ceva 100% original are darul de a
colora viaţa în doi. În categoria surprizelor romantice putem
include și faptele de bunătate pe care ni le facem aleatoriu unul
altuia, fără presiunea unor zile speciale din calendar sau a
obiceiurilor practicate de majoritate. Generozitatea și altruismul
sunt indisolubil legate de creșterea satisfacţiei în cuplu.
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ajutorul, plăcerea de a râde împreună, dorinţa de a ierta. Arta de
a trăi nu pe gustul meu sau al tău,, ci pe gustul nostru.

Bunătatea
Lipsa bunătăţii creează o prăpastie imensă între două persoane
unite cândva prin iubire. Psihologii
ogii îi denunţă efectele
distructive, asemănând excesele de răutate cu sunetul unui
clopot care prevesteşte sfârşitul existenţei în doi. În opoziţie,
bunătatea este ceea ce încheagă întregul, făcând fiinţa iubită să
se simtă valorizată, înţeleasă şi iubită.. Evitarea repro
reproșurilor,
înţelegerea nevoilor emoţionale și autocontrolul ca imperativ în
orice conflict în cuplu fac parte din strategiile recomandate
celor pe care stresul, oboseala, irascibilitatea sau alte
predispoziţii temperamentale îi împiedică să fie
ie buni.
Printre modalităţile practice de motivare
binevoitoare, specialiştii pun accentul pe:

•

•

•

a

atitudinii

Aprecierea intenţiei (să răspundem încurajator, chiar
dacă fiinţa iubită nu a reuşit să ducă la bun sfârşit o
acţiune dezirabilă; reproşurile îi vor descuraja
potenţialele tentative similare);
Renunţarea la critică (să abandonăm ju
judecăţile de
valoare și obiceiul de a sancţiona verbal stângăciile
iubitului/iubitei).
Împărtăşirea bucuriei (să simţim împreună cu
celălalt).

Referitor la împărtăşirea bucuriei, o serie de experimente
identifică patru reacţii tipice adoptate atunci când cineva ne
comunică un aspect îmbucurător pentru el (o veste bună): pasiv
distructiv, activ distructiv, pasiv constructiv și activ
constructiv.
•

•

•

•

Să spunem că unul dintre soţi îi comunică celuilalt că
a reușit
șit să obţină promovarea profesională dorită.
Răspunsul pasiv distructiv va transmite dezinteresul,
minimalizarea importanţei evenimentului respectiv ((Și
eu am o veste bună: am primit un tricou gratuit!
gratuit!).
Răspunsul pasiv constructiv va trăda entuziasmul, însă
unul disimulat, formal. La aflarea ve
veștii, iubitul /
iubita ar putea spune: Super!,, întorcându
întorcându-se apoi la
ceea ce făcea înainte pe laptop sau telefon.
Răspunsul activ distructiv va exagera riscurile
subiectului luat în discuţie, inducând teamă,
neîncredere: „Dacă nu o să-ţi
ţi placă? Dacă va fi prea
greu? Dacă nu te vei descurca?”
În cele din urmă, răspunsul activ constructiv va arăta
că suntem atenţi, că ne pasă și că împărtășim
sentimentele celuilalt: „Grozav!
Grozav! Când ai aflat? Ce va
fi diferit pe viitor?”

Spre acest tip de comunicare este bine să tindem – spre o
interacţiune
racţiune din care bunătatea transpare uşor. Nu putem
formula o reţetă general valabilă cu privire la triumful iubirii,
dar putem observa că gesturile simple, obiceiurile de zi cu zi
sunt veritabile unităţi de măsură care surprind oscilaţiile
fericirii în doi. La sfârșitul
șitul zilei, detaliile fac diferenţa între
mulţumire și insatisfacţie, între „suntem bine”” sau „„mai avem
de lucrat”:
”: capacitatea de a asculta, disponibilitatea de a oferi
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Misterul subconştientului
Subconştientul reprezintă aspectul receptiv sau
feminin, iar conştiinţa reprezintă aspectul activ sau
masculin în raport cu subconştientul.

S

ubconştientul este un fel de conştiinţă latentă şi potenţială
care este inferioară, dar coexistă cu conştiinţa clară şi o
deserveşte cu fidelitate.

Subconştientul, în mod obişnuit, este foarte puternic şi mult
mai dezvoltat la femei. El este în mai mare măsură energizat şi
dinamizatt prin intermediul forţelor subtile ale lunii. Pentru
subconştient se mai utilizează termenii de subconştiinţă sau
„zona marginală” a conştiinţei.
Totodată, subconştientul a fost caracterizat ca fiind un
„inconştient normal” sau ca o zonă superficială şi aapropiată de
conştienţa inconştientului care, spre deosebire de sferele
„profunde” ale inconştientului, se află în relaţii de
compatibilitate cu conştiinţa şi este facil accesibil acesteia.
Subconştientul a fost calificat uneori ca „preconştient”, iar în
conflictul
nflictul dintre conştient şi inconştient s-a
s
constatat că
subconştientul se situează pe poziţia conştiinţei, participând la
refularea pulsiunilor inconştiente. Acestea sunt filtrate prin
subconştient şi numai unele ajung la conştiinţă. De asemenea,
numai unele
nele din formaţiunile conştiinţei, fiind filtrate prin
subconştient, ajung să fie asimilate şi transformate în sferele
inconştientului.
Prin urmare, deşi subconştientul se prezintă ca o rezervă şi
subsistem potenţial al conştiinţei şi, totodată, ca postcon
postconştiinţă
şi preconştiinţă iar, pe de altă parte, se prezintă ca un
inconştient non-conflictual
conflictual şi transparent, nu putem integra
acest subsistem în vreunul din cele două sisteme polare
(conştiinţa +, inconştient -)) ci este necesar să realizăm existenţa
relativ
iv autonomă a subconştientului ca sferă sau modalitate
mediatorie şi tranzitorie între conştient şi inconştient. Unii,
datorită ignoranţei, confundă conştientul cu inconştientul, cu
toate că inconştientul este înzestrat cu alte caracteristici.
Pe seama subconştientului s-au
au pus elementele cristalizate ale
conştiinţei stinse sau uitate, automatismele psihice fixate prin
repetiţie şi fragmentate, aspectele de deprindere şi memorie
potenţială, montajele intelectuale reflectate, structurile
operaţionale nereflexive,
xive, fenomenele perceptive neintegrate
conştient care, astfel, îndeplinesc funcţii reglatorii. În
subconştient intră de asemenea deprinderile de orice fel (atât
bune cât şi rele), acţiunile necontrolate conştient, cât şi
fenomenele de memorie potenţială ccu toate energiile latente
existente în fiinţă.
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În concluzie, putem spune că subconştientul este un ansamblu
de servomecanisme şi implicaţii nemijlocite ale conştientului, o
rezervă de pulsiuni ce pot fi declanşate prin intermediul
fenomenului de rezonanţă ocultă, din care apar ulterior stările
de conştiinţă.
În fiinţă, subconştientul reprezintă shakti (energia activă
esenţială) în raport cu conştiinţa. Axul principal de forţă al
subconştientului care permite dinamizarea acestuia este Ida
nadi, în legătură cu nara stângă (aspectul receptiv, lunar
feminin yin -).
Marele secret caracteristic fiinţelor geniale din toate epocile
este capacitatea lor uluitoare de a intra în contact, fie conştient,
fie în mod spontan, cu puterile nelimitate ale subconştientului,
eliberându-le. Dacă vom putea face la fel, vom deveni capabili
de performanţe extraordinare. Subconştientul nostru deţine
deja, în profunzimile sale latente, soluţiile la toate problemele
care ne frământă şi ne poate îndeplini, direct proporţional cu
intensitatea încrederii, orice dorinţă. El este servitorul,
constructorul şi susţinătorul trupului nostru. Dacă învăţăm cum
să ne folosim de el şi în ce mod să-l controlăm, el ne poate
ridica pe culmi nebănuite, asigurându-ne mereu succesul. În
această direcţie, o modalitate simplă dar extrem de eficientă de
a dinamiza subconştientul şi de a amplifica puterea de
manifestare a acestuia, este sugestia.
Sugestia poate fi deci considerată ca fiind unul dintre procesele
fundamentale ale manifestării. Sugestia, ca fenomen de
rezonanţă ocultă cu anumite energii subtile din Macrocosmos, a
apărut odată cu Natura şi este la fel de puternică precum
aceasta. Fiecare mişcare, de exemplu, o facem prin sugestie.
Mai întâi gândim, aproape fulgerător, şi după aceea acţionăm.
Mai întâi facem planuri şi apoi le realizăm. Cunoştinţele şi
experienţele personale, sau altfel spus tot ce am acumulat până
în prezent, se datorează puterii complexe a sugestiei. Însuşirea
acestor cunoştinţe sau noţiuni se face permanent prin puterea
sugestiei. Chiar şi cunoştinţele sau inspiraţiile geniale, care ni
se par a fi spontane, ne sunt date totdeauna prin puterea
sugestiei care emană permanent din sfera Supramentală
Macrocosmică al lui Dumnezeu.
Ştiinţa angrenării creatoare a subconştientului
Ştiinţa angrenării creatoare a subconştientulului, folosind
puterea sugestiei benefice, ne va ajuta să pătrundem gradat şi
din ce în ce mai lucid în profunzimile enigmatice ale
subconştientului; vom reuşi astfel să cunoaştem adevărata
noastră natură dumnezeiască. Dinamizăm astfel subconştientul
care, prin idei benefice, prin sugestii benefice va începe să
lucreze fidel, precum un servitor care prin munca sa asigură
prosperitatea stăpânului său. Dacă noi vom programa
subconştientul pentru ca fiinţa noastră să cunoască starea de
fericire, subconştientul va angrena propriile sale resurse
interioare, va declanşa mecanisme psiho-mentale subtile şi va
genera, prin procese de rezonanţă ocultă subtilă, acorduri cu
energia subtilă corespondentă stării de fericire.
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Câteva citate inspirate ce fac aluzie la forţa benefică
colosală a subconştientului
„Fără îndoială, ne este uşor şi ne costă puţin să facem ceva benefic. În faţa
perfecţiunii admirabile, virtuţilor şi a realizărilor extraordinar de înalte, zeii
au aşezat, deopotrivă, efortul şi sudoarea; calea care conduce la realizarea lor
este abruptă, iar accesul la ea este anevoios ori respingător pentru unii,
plictisitor pentru ceilalţi. Însă, pe măsură ce ne elevăm spiritual, calea se
netezeşte şi se îndreaptă sub paşii noştri, conducându-ne spre nemurire.” –
Buddha
„Omule, nebunule, tu faci minuni fără să ştii şi nu cunoşti aproape deloc
puterea formidabilă a gândirii tale. Să ştii că tot ce închipuieşti este realizabil
şi se face direct proporţional cu încrederea ta; de ce te fereşti oare să stai de
vorbă cu tine însuţi şi să te închipuieşti, descoperindu-te un perfect zeu?” –
Tudor Arghezi
„Orice acţiune a gândirii, a imaginaţiei, a vorbirii sau a trupului poartă în sine
fructe bune sau rele. Omul este, într-o măsură nebănuită, creaţia gândirii; ce
gândeşte el în această viaţă, mai târziu, el va deveni.” – Ramakrishna
„Omul seamănă un gând şi culege o acţiune. El seamănă o acţiune şi culege un
obicei. El seamănă un obicei şi culege un caracter. El seamănă un caracter şi
culege un destin.” – Swami Shivananda
„Nu există întâmplare sau noroc. Există numai o înlănţuire de cauze şi efecte,
cuvântul întâmplare nu exprimă decât ignoranţa noastră asupra anumitor
cauze. Totul în natură se supune Legilor dumnezeieşti; orice aspect apare la fel
de necesar, întocmai precum revenirea ciclică a anotimpurilor. Mişcarea unui
atom, pe care vânturile par să-l poarte la întâmplare este reglată exact, într-un
mod tot atât de precis ca şi orbitele planetare.” – Laplace
„Nu aşteptaţi niciodată ca altcineva să vină şi să implore să ieşiţi din
mediocritatea penibilă în care vă menţineţi; faceţi voi înşivă cu curaj un pas
înainte şi lăsaţi să transpară unica reflexie din aurul pe care îl ascundeţi în
voi. Procedând astfel, comoara ascunsă va da în sfârşit roade.” – Elmer
Wheeler
„Nu vă ascundeţi niciodată darurile înnăscute, calităţile şi înzestrările
specifice în ascunzişul pivniţei propriei fiinţe. Procedaţi totdeauna aşa cum
face un negustor bun, expuneţi-le cât mai bine la vedere în vitrină.” – Elmer
Wheeler
„Puneţi-vă în valoare cu mult tact, arătaţi-vă, dar comportaţi-vă în mod firesc
chiar şi atunci când daţi dovadă de spontaneitate.” – Elmer Wheeler
„Optimismul, buna dispoziţie debordantă, bucuria de a trăi este necesar să
constituie starea noastră permanentă. Procedând astfel, vom fi mereu în
contact cu energiile minunate, benefice ale Universului. Este indispensabil
necesar în epoca în care trăim, să atragem în noi înşine cât mai multe dintre
energiile subtile sublime ale Atributelor dumnezeieşti, cum ar fi cele ale
Optimismului dumnezeiesc şi ale Curajului dumnezeiesc, pentru a deveni
focare dumnezeieşti de manifestare, chiar şi pentru celelalte fiinţe umane.” –
Dr. Victor Pauchet
„Dacă într-o situaţie noi nu avem deloc încredere în ceea ce urmează să facem,
aproape că nici nu mai este util să încercăm; indiferent care ar fi dorinţa pe
care o vom formula, aceasta va fi sterilizată de lipsa credinţei.” – Henri
Durville
„Istoria lumii este marcată de acei câţiva oameni extraordinari care au avut
credinţă deplină în ei înşişi. Asemenea credinţă atrage în universul lăuntric
prezenţa lui Dumnezeu, care este totdeauna în centrul inimii noastre. O fiinţă
umană care are o credinţă mare poate realiza orice îşi propune. O asemenea
fiinţă va eşua numai când nu-şi va mai da în mod suficient osteneala să
manifeste puterea subtilă infinită a Universului. Cel ce va înţelege aceasta va
realiza cât de important este să credem, înainte de toate, în forţele noastre
proprii şi în susţinerea lui Dumnezeu.” – Swami Vivekananda
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„A
A crede cu fermitate în sine, în puterile noastre lăuntrice, în rezonanţa care
survine atunci cu energiile corespondente din Univers, ne ajută imens să
făurim cu anticipaţie succesul.” – George Bianu
ipaţie chiar atitudinea învingătorului. Nu vă temeţi de a
„Adoptaţi cu anticipaţie
merge cât mai înainte; şi nu alunecaţi în temeritate prostească; este necesar să
ştim să îndrăznim. Pe cei îndrăzneţi, plini de intenţii bune, şansa îi ajută
întotdeauna. În orice situaţie ne-am afla,
a, atunci când avem încredere în forţele
lăuntrice este necesar să ne branşăm cât mai repede conştiinţa asupra
curentului infinit de forţă ce emană de la Sursa dumnezeiască. Aceasta este
credinţa necesară care face posibil orice miracol.” – George Bianu
„Cel
Cel care va avea credinţă cât un bob de muştar, va muta şi munţi din loc
loc.” –
Iisus Cristos

Venus retrogradă în Capricorn (19
decembrie 2021 - 29 ianuarie 2022).
Recuperarea puterii interioare
Nicoleta SVÂRLEFUS
Venus, planeta iubirii, a banilor, plăcerilor și
valorilor, intră în mișcare
șcare aparent retrogradă începând cu
19 decembrie, până pe 29 ianuarie, timp în care ne vom
simți
ți ca la o probă practică, un examen și apoi un curs
intensiv de transfornare și evoluție în ce privește zonele de
viață mai sus menționate.

U

ltima dată când Venus a fost retrogradă în semnul
Capricornului a fost 21 decembrie 2013 - 31 ianuarie
2014 și înainte de asta 24 decembrie 2005 - 3
februarie 2006. Dacă vă amintiți
ți aceste perioade, ați putea
obține
ține indicii potențiale despre ce se va întâmpla în acest ciclu
de retrogradare a lui Venus.
Aflându-se
se în Capricorn, Venus se ia foarte în serios, iar noi
vom avea tendința
ța să facem o evaluare la rece a rel
relațiilor
noastre, a statusului financiar, a atitudinii față
fa de bani, a
plăcerilor și a modului în care ne folosim resursele. Vom fi mai
atenți
ți sau ne vom da seama mai ușor cine și ce contează cu
adevărat în viața noastră, ce merită atenția
ția și energie, ce
activități
ți sunt sustenabile, ce oameni și relații ne ajută să
evoluăm și să ne dezvoltăm în acord cu valorile noastre.
Femeile vor resimți
ți mai puternic această energie
transformatoare venusiană și probabil că își vor pune multe
întrebări existențiale și vor avea nevoie mai mult că oricând să
știe că sunt în siguranță, că sunt susținute, că sunt respectate. Și
dacă nu sunt, vor face, sau sunt invitate să facă, tot ce este
necesar pentru a obține
ține acest sentiment de siguranță. Și de sens.
Capricornul este și despre
pre cadru, structură, responsabilitate,
construcție,
ție, carieră, statut, putere. Așadar, și aceste aspecte vor
fi revizuite, evaluate, reconfigurate. Ca și cum am intra în
revizie tehnică și vom descoperi tot ce e nevoie să fie reparat,
schimbat, adăugat. Acolo
lo unde nu a existat responsabilitate, de
exemplu, ne putem confrunta cu niște
ște consecințe deloc plăcute,
niște
ște rezultate de care nu suntem mulțumiți, iar asta ne va
determina, chiar și sub imperiul frustrării majore, să facem
ajustările de rigoare mai ales în interiorul nostru.
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Venus retrogradă în Capricorn ne poate aduce și lecții prin
care să învățăm
țăm că mai puțin înseamnă mai mult, iar
calitatea este de preferat în locul cantită
cantității. În orice privință,
fie că vorbim despre relații,
ții, despre modul în care investim
in
banii
sau cum folosim o resursă principală a vie
vieții pe pământ- timpul.
O planetă retrogradă vorbește
ște întotdeauna și despre
reactivarea trecutului,, cu scopul de a integra, a completa sau
învăța
ța ceva. Pe perioada retrogradării lui Venus, ne putem
aștepta
pta să reapară iubiri din trecut, măcar pentru a clarifica sau
pentru a conștientiza
știentiza ceva de care avem nevoie pentru a trece la
nivelul următor în viață
ță noastră. E o șansă de a ne împăca cu o
parte a trecutului nostru, de a înțelege
țelege și accepta alegeri pe ccare
le-am
am făcut cândva, de a ne elibera de poveri și regrete.
Auto-sabotajul este mult mai evident acum și e important să
ne uităm în ce moduri ne sabotăm singuri, ce nu vrem să vedem
și să recunoaștem, unde ne mințim, cât de mult ne criticăm și
ne comparăm cu alții,
ții, ce e necesar să facem pentru a fi mai
împăcați, mai împliniți și mai fericiți.
Avem oportunitatea de a ne revizui și schimba tipare
comportamentale în relații,, de a ne revendica puterea acolo
unde am cedat-o,
o, de a schimba atitudini în raport cu
c banii și cu
bunăstarea. Este cel mai bun prilej de a vindeca, transforma,
schimba ce e nevoie în interiorul nostru, pentru a ne desprinde
de trecut și a crea noi posibilități de a fi, de a relaționa și de a
accesa succesul și prosperitatea. Practic, putem
pute ieși din rolul de
victimă, alegând rolul de creatori responsabili.
Venus este despre relații
ții și iubire. Fiind retrogradă în
Capricorn, e posibil să dorim să luăm puțină
pu
distanță de ceilalți,
să fim mai reci, mai solitari, lucizi, pragmatici. Avem nevoie de
spațiu,
țiu, ca să ne cunoaștem și să ne înțelegem mai bine. Avem
nevoie de claritate.
Relațiile
țiile cu fundație solidă se vor consolida și vor deveni și mai
puternice. Cele care se bazează pe compromisuri, minciună,
neasumare, lipsa de angajament, se pot destabiliza
desta
și mai mult
și se pot chiar încheia.
Vorbesc despre transformare și tot repet, nu întâmplător. Pluto
își
și aduce din plin aportul la temele noastre de casă din această
perioadă. Și unde e Pluto, e transformare, e și durere dar și
împuternicire. Cu Pluto
uto de mână, pe 25/26 decembrie și apoi
pe 1/2 martie, Venus ne poartă prin rănile noastre vechi și
nevindecate, prin angoase și dramă,
dramă dar doar pentru a ne
aminti câtă putere de regenerare zace în noi și câte resurse
putem mobiliza din interiorul nostru atunci
a
când știm încotro
mergem și mai ales cine suntem.
Să reținem
ținem că este o perioadă pentru revizuiri, corecții,
transformare și evaluare. Nu este o perioada potrivită pentru
a lua decizii majore, nici pentru căsătorii, investi
investiții serioase,
începerea unorr colaborări de anvergură și nici pentru
proceduri de înfrumusețare.. Acestea ar trebui amânate până
după 29 ianuarie, sau chiar după 1 martie, când Venus îîși
încheie ciclul de retrogradare complet.
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Desigur, persoanele care au planete personale în harta natală
na
în
intervalul 11-26 grade Capricorn, vor simți
ți mult mai intens
această energie, însă e bine să identificăm cu toții
ții în ce segment
avem Capricornul și mai ales acest interval, ca să știm unde
vom avea de lucru în perioada următoare.

la câini şi că prin artere circula sânge nu aer .Este important că
a făcut testări pe animale /vivisecţii/şi pe cadavre/disecţii/ iar
modul de luare a pulsului practicat şi azi
az face parte din practica
medicală a lui Galen .

E bine să avem mai multă grijă de noi, de scopurile noastre, să
fim mai atenți
ți la ceea ce e cu adevărat important, să acordăm
prioritate calității
ții sub toate aspectele, să fim dispuși să ne
dezvoltăm și să ne educăm mai ales dacă simțim nevoia unui
salt evolutiv, să renunțăm la ceea ce nu e sănătos pentru noi și
ne ține pe loc, să privim tot ce apare ca pe o oportunitate de
creștere, învățare și dezvoltare.

Aelius Galenus sau Claudius Galenus din
Pergam

Pentru istoria medicinii se cuvine să amintim că traducerea
textelor lui în arabă a influenţat personaliăţri
personali
importante din
evul mediu timpuriu ca Al-Razi
Razi şi Aviccena recunoscuţi
Aelius Galenus sau Claudius Galenus din Pergam a
internaţional. Asupra medicinei
cinei europene teoriile lui au dăinuit
fost ultimul mare medic al antichităţii. Este socotit
15 sec. după moartea sa, abia când au apărut Andreas Vesalius
fondatorul anatomiei şi farmacologiei iar influenta
şi William Harvey putând să se ia atitudini critice şi să se
realizărilor lui a rezistat peste 1 mileniu asupra medicinei
evidenţieze erorile lui Galen .Foarte mulţi istorici considera că
ebraice, creştine şi musulmane.
Hipocrate ,,părintele medicinii,,
nii,, ,Galenus şi Avicena pot fi
consideraţi
reprezentanţii
cei
mai deosebiţi ptr.dezvoltarea
regătirea pentru medicina a început-oo studiind 4 ani la
începuturilor
medicinei
în
istorie.
templul lui Esculap pregătindu-se
se apoi 12 ani la Smyrna,
Corin şi Alexandria. După studii a ajuns medic ppentru
Pandemia cu coronavirus - între precauție
gladiatori şi la scurt timp medicul regelui Mărcuş Aurelius.

P

și prudență
(o retrospectivă necesară)
”Pericolul primordial în viață este să-ți
ți iei prea multe măsuri de precauție”
Alfred Adler

Dr. Valeriu LUPU – Vaslui, doctor în științe medicale

A avut o carieră strălucită de medic ,cercetător ,scriitor şi
profesor. Ca medic a vindecat oameni prin mijloace deosebite
unele putând fi socotite minuni în timpul sau cum ar fi operaţii
asupra ochiului, vindecând cazuri de cataractă sau pe creier,
astfel de operaţii fiind făcute cu succes abia peste 2000 de
ani .Ca medic-cercetator a fost primul ce s-aa ocupat de studiul
măduvei spinării şi rinichilor, a demonstrat că urina se
formează în rinichi nu în vezica urinară ,a indentificat 7 din12
nervi cranieni .a descoperit valvulele inimii,
ii, a dovedit că
tuberculoza este contagioasă, că turbarea se poate transmite de
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Este avertismentul pe care o celebritate a medicinei din
secolul al XX-lea,
lea, discipol al nu mai puțin
pu
celebrului
Sigmund Freud (părintele psihanalizei și istoricelor
raporturi între Id, Ego și super Ego) îl dădea omului și
comunităților umane atunci când trebuiau să se raporteze
la factorii naturali1.
cei factori ce pot influența
ța viața individuală și
colectivă, cum sunt catastrofele naturale și pandemiile;
previzibile sau nu, așteptate
șteptate sau neașteptate,
preventibile sau nu, dar cu un potențial
țial uria
uriaș de influențare a
vieții
ții comunităților umane, având la bază, printre altele și
incertitudinele științifice ale momentului.
Dacă încercăm o comparație
ție între afirmația de mai sus, emisă
totuși
și de un savant celebru, cu categorica aserțiune
prezidențială emisă într-un
un context tensionat, că ”în fața unei
boli, ori ești
ști precaut, ori ești prost”10 ajungem la niște
adevăruri care pot lămuri multe din realită
realitățile momentului,
privind îndeosebi relațiile
țiile între autoritățile statului și cetățeanul
obișnuit în condiții deosebite.

A
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Nu vom face nici un fel de comentariu la afirmația
prezidențială, dar nu putem să nu apreciem sinceritatea ei.
Pentru că da, a fost un moment în care șeful statului și-a
exprimat într-un mod cât se poate de onest adevărata părere și
adevăratele sentimente pe care le nutrește față de poporul pe
care îl conduce. Atunci a fost el cu adevărat și prin el a grăit o
întreagă istorie a raporturilor dintre cele două etnii.
Între precauție și prudență ca alternativă
De acord cu faptul că precauția înseamnă o serie de măsuri
(uneori draconice) care să prevină sau să diminueze
consecințele unui fenomen natural cum este pandemia cu
coronavirus în cazul de față, dar să nu uităm că prudența ne
atrage atenția că nu orice măsură de precauție se justifică
pentru că, nu rareori, consecințele acestora depășesc chiar pe
cele ale fenomenului în cauză, ceea ce pare că se întâmplă și în
cazul de față după primele evaluări ale impactului economic și
social2. Prin urmare, chiar dacă precauția îndeamnă la măsuri
radicale, prudența îți cere să cântărești atent riscurile și
beneficiile precauției, pentru că aceste măsuri sunt aplicate unei
comunități vii și mereu schimbătoare.
Pentru a discerne între cele două (precauția sau
prudența) însă, este nevoie de înțelepciune, pentru că în viața
unei comunități, ca și în viața unui individ, ”există o vreme
pentru a îndrăzni și o vreme pentru a fi precaut, iar un om
înțelept știe care din acestea se cer a fi aplicate la un moment
dat” (Tom Schulman)15. Acum, când pandemia cu coronavirus
pare că se apropie de sfârșit, este cazul ca înțelepciunea umană
să facă diferența între precauție și prudență, între adevăr și
minciună, între exagerare și realitate, între natură și tehnologie,
în sfârșit între știință și umanism. Dacă nu vom reuși să facem
aceste diferențe vom ajunge la ceea ce pe drept cuvânt spunea
Omar Bradley ”dacă vom continua să dezvoltăm tehnologia
fără înțelepciune sau prudență, servitorul nostru (tehnologia
n.n.) se va dovedi a fi călăul nostru”4 sau poate la fel de
evocator spusele lui C. Maximilian cu referire la raporturile
omului cu știința sa când definea bioetica ”bioetica este
punctul de întâlnire al tuturor celor care urmăresc destinul
uman supus presiunilor științei”12.
Privite lucrurile astfel se poate spune că între precauție și
prudență există o diferență majoră, atât în definirea lor ca
termeni, cât mai ales în conținut și consecințe. Caracterul
preventiv al precauției este viciat de faptul că nu întotdeauna
măsurile sunt eficiente, ba mai mult, pot avea consecințe grave
în derularea vieții unei comunități dovedită cu asupra de
măsură cu ocazia acestei pandemii, resimțită cu precădere
pentru extremele de vârstă și purtătorilor de patologie cronică.
Și atunci intervine prudența care îți cere să te ferești de vorbe,
fapte sau gesturi care să producă neajunsuri la fel de mari, sau
chiar mai mari decît cele cauzate de boala însăși5.
Se poate spune pe drept cuvânt că dacă precauția este
mama prevederii (sau fiul cel mare al înțelepciunii după cum
afirma Victor Hugo), prudența este mama înțelepciunii, ceea ce
înseamnă că precauția și prudența trebuie să se regăsească în
orice situație critică, dar mai ales atunci când situația este
amenințătoare de viață. La scara istoriei evenimentele naturale,
chiar dacă ne referim numai la catastrofe în lumea inanimată;
(erupții vulcanice, cutremure, inundații, secetă urmată de
foamete), nu au fost nici mai mici nici mai mari, ele s-au
derulat fără un calendar anume, deși au înregistrat o anumită
periodicitate, așa cum și lumea vie, supusă fenomenelor
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naturale și-a găsit un echilibru prin interacțiunea celor cinci
regnuri care alcătuiesc biosfera pământeană; bacterii, fungi,
protiști, plante sau animale. În mediul lor natural, fiecare din
aceste mari categorii care alcătuiesc încrengături, familii,
genuri, specii, chiar dacă au prieteni sau dușmani, realizează un
tot armonios care asigură continuitatea vieții pe pământ.
Pentru că fiecare dintre acestea au un rost bine definit. De
pildă bacteriile asigură reintegrarea lumii vii (animată) în
lumea materială (inanimată), iar virusurile, care nu sunt decât
”viață in potenția”, au rolul de a regla echilibrul între formele
de viață, prin urmare este de presupus că fiecare specie are
propriul virus din cele peste 320.000 de specii cunoscute. În
acest context este de asemenea de presupus că izbucnirile
epidemice sau pandemice naturale își au rostul lor în economia
generală a vieții pe pământ.
Interesant este și faptul că până nu demult virusurile erau
considerate ca microorganisme dâunătoare omului și în general
formelor de viață, prin faptul că supraviețuirea și răspândirea
lor este condiționată de parazitarea unei celule vii al cărei
metabolism și posibilități de multiplicare sunt folosite pentru
propria replicare și răspândire. Rostul lor nu ar fi decât unul
distructiv sau cel mult reglator, aserțiune valabilă până la
descoperirea bacteriofagilor (virusuri care parazitează
bacteriile), a fragmentelor de ADN, sau ARN viral în diferite
țesuturi până la observația că virozele banale, sezoniere, au un
rol de stimulare a sistemului imunitar făcându-l eficient față de
agresiunea externă.
Mai mult, faptul că secvențe genice virale pot fi folosite în
scop terapeutic și chiar la fabricarea vaccinurilor (tehnologia
prin ARN mesager) a încurajat cercetarea științifică pe aceste
forme primitive de viață ca fiind mai facilă, dar nu lipsită de
riscuri. Concomitent a apărut și manipularea genetică, asimilată
de știința umană ca un veritabil progres științific, manipulare ce
pare mai simplă pe genomul viral, de aici o întreagă rețea de
laboratoare capabile să lucreze pe genomul oricărei ființe
viețuitoare, de unde și speculațiile inerente.
Dincolo de beneficiile pentru știință în general și pentru
sănătate în special, sunt riscurile pe care o asemenea tehnologie
le presupune pentru că așa cum spunea Ellie Wolman; ”este o
greșeală să se creadă că progresul științific este benefic pentru
umanitate, deoarece creșterea cunoștințelor creează tot atâtea
probleme pe cât rezolvă”. Odată cu beneficiile evidente pe care
știința le aduce în viața omului, sunt în egală măsură riscurile,
ușor de anticipat, dar greu de gestionat sau anihilat, pe care le
aduce cu sine orice progres științific. Printre acestea și
tehnicizarea actului medical, utilizarea pe scară largă a
tehnologiilor moderne, uneori fără discernământ, proceduri
medicale invazive bazate doar pe parametrii pe care
monitorizarea electronică le furnizează, ceea ce face din
medicină o profesie riscantă și uneori chiar abuzivă prin
mijloacele pe care le utilizează (vezi utilizarea abuzivă a
antibioticelor, supralicitarea vaccinurilor pentru boli banale,
tehnologizarea excesivă a actului medical, ca să nu mai vorbim
de telemedicină și multe altele).
O evaluare necesară
Acum când pandemia este pe sfârșite, iar șocul
”pandemiei spirituale”14 intenționat creată și întreținută pare
depășit, o serie de fapte, abordări și atitudini pot fi evaluate la
modul rațional și logic, fără patimă, fără incriminări, ci doar în
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spiritul adevărului pentru că doar de aici putem extrage
învățăminte și atitudini pe care să ni le însușim pentru a le
depăși, nu atât în spiritul preacauției cât mai ales al prudenței,
cu atât mai necesară atunci când este vorba de sănătatea
individuală și îndeosebi de cea colectivă.
Declararea tardivă a pandemiei, bâlbele medicale privind
măsurile necesare prevenirii răspândirii virusului SARS CoV 2,
tentativa de a mușamaliza evenimentele de la Wuhan, au ridicat
numeroase suspiciuni care au condus la speculații și abordări
catastrofice. Toate acestea au indus deopotrivă îngrijorare,
teamă, spaimă și chiar panică, având la origine asaltul de presă
pe toate canalele massmedia cu susținerea și participarea
autorităților în domeniu, atât naționale cât și supranaționale.
Această atmosferă a fost susținută și augmentată de
incertitudinile terapeutice bazate în principal pe mijloace
empirice (multe dintre ele s-au dovedit dăunătoare prin efectele
lor secundare), depășirea extrem de rapidă a capacității
sistemelor medico-sanitare și nai ales al serviciilor de terapie
intensivă, la care s-a adăugat și goana nestăvilită pentru
descoperirea unui vaccin eficient și salvator.
Până ca lumea să se dezmeticească au trecut trei valuri
pandemice, iar astăzi aceiași lume este îndemnată cu obstinație
să se pregătească de valul patru care, negreșit, va veni și va
face ravagii. Acest val este anunțat cu o plăcere sadică de
majoritatea canalelor de știri și de aceiași ciocli apocaliptici cu
care ne-am obișnuit și pe care nu-i mai crede nimeni.
Suspiciunea unei conspirații la nivel global a fost alimentată și
de comportamentul particular al virusului SARS CoV 2 care a
acționat țintit pe patologia cronică (indiferent de vârstă) și pe
vârstele înaintate, unde uzura biologică accentuau în mod firesc
gradul de vulnerabilitate al celor infectați,
Mai puțin afectată a fost populația adultă și de loc
populația infantilă, deși la acest ultim grup de populație numai
de maturitate imunologică (pe marginea căreia s-a speculat atât
de mult) nu poate fi vorba, având în vedere faptul că până la
zece ani sistemul imunitar încă este imatur, îndeosebi sub
aspectul titrului imunglobulinelor A circulante și
imunglobulinelor A secretorii care apără integritatea
morfofuncțională a mucoaselor respiratorii și digestive, ca fiind
cele mai expuse agresiunii biologice.
Nici una din teoriile legate de deficitul imun nu a putut fi
probată, singura rămasă plauzibilă fiind reacția inflamatorie a
organismului, disproporționată ca intensitate în raport cu
patogenitatea virusului. Această predilecție a virusului și
reacția inflamatorie violentă pe care o declanșează au ajuns să
alimenteze și ele suspiciunea că virusul în cauză este unul
scăpat din laborator, asupra căruia s-ar fi lucrat din perspectiva
patogenității țintite având ca scop diminuarea populației (care
se apropie vertiginos de opt miliarde), iar pentru multe state
vârstnicii par să devină o problemă socială greu de gestionat.
Indiferent care ar fi sursa virusului (naturală sau scăpată
din laborator), extensia fenomenului, scopurile presupuse și
panica indusă mediatic, creează sentimentul că se dorește ca
această stare să fie întreținută în continuare, dovadă
promovarea acestor atitudini alarmiste și măsurilor restrictive
ale autoritățile în domeniu. Ceea ce este de-a dreptul trist, este
faptul că sunt antrenate în acest carusel panicard personalități
medicale a căror etică profesională și științifică devine astfel
discutabilă.
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Acești promotori ai alarmismului panicard ar trebui să-și
amintească ceea ce Rabelais spunea acum cinci sute de ani că;
”știința fără conștiință este ruina spiritului”. În locul unui val
patru (care nu pare a fi mai mult decât coada pandemiei) și unui
dezastru ipotetic pentru a justifica o a treia vaccinare, oamenii
de știință și autoritățile medico-sanitare ar trebui să știe că
resursele biologice ale coronavirusului sau atenuat ex abrupto
așa cum se întâmplă în mod obișnuit în evoluția naturală a
oricărei viroze și că politizarea fenomenului epidemiologic și a
actului medical au consecințe dramatice pentru comunitate.
Aici se poate înscrie și vaccinarea efectiv neglijentă ca act
medical atunci când se practică la colț de stradă, în mașină sau
printre mici și bere (vezi opinia epidemiologului Molnar Geza:
https://rohealthrview.ro). Fără a nega valoarea vaccinării,
tindem să credem că actuala curbă descendentă a pandemiei
ține de evoluția naturală a bolii care în desfășurarea sa
imunizează populația până la acel prag care să diminuieze atât
patogenitatea câi și contagiozitatea oricărui tip de virus și
coronavirusul nu face excepție. Așa că acel common sense
(simț al realității) și bun simț public se opune manipulării la
care populația este supusă, de aici spiritul de frondă și
contestările de rigoare. Așa încât, nu e de mirare faptul că
autoritățile statului, prin reprezentanții săi desemnați să
gestioneze criza pandemică, s-au trezit vorbind singuri despre
al patrulea val care ar urma să aibă o evoluție catastrofică,
generat de tulpina delta care până în prezent nu depășește
nivelul unei recrudescențe la sfârșit de pandemie, cunoscută de
altfel epidemiologilor.
Este o continuare a tendinței de a menține angoasa
publică, începută deja în valul al treilea când s-a recurs la
adăugarea unor decese care, chipurile, nu ar fi fost raportate la
vremea producerii lor. Scopul era ca numărul decedaților, care
scăzuse dramatic, să fie la o cotă de alarmă, astfel încât, în
spatele ei să se mențină măsurile restrictive și coercitive asupra
populației. Este o manieră de abordare care amintește de butada
comunistă ”i-ale tot, dă-le puțin și vor zice că le-ai dat mult”.
Nu vom face nici un fel de apreciere asupra modalităților
de abordare politică, socială, administrativă sau economică, ci
vom spune că sub aspect medical abordarea a fost una
exagerată, iar corpul medical s-a dovedit a fi un segment
extrem de inconsecvent prin participarea efectivă la manipulare
și dezinformare, până acolo încât a adus atingere principiilor
eticii și deontologiei medicale, dezonorându-și astfel profesia.
Cât de caraghioasă apare astăzi utilizarea izoletelor pentru
transportarea cazurilor depistate (prin teste a căror acuratețe a
fost pusă la îndoială încă de atunci) în unități spitalicești
desemnate, chiar dacă nu aveau simptomatologie, sau scoaterea
demonstrativă a armatei pe străzi, ca să nu mai vorbim de
ordonanțele militare și mobilizarea organelor ordinii publice
pentru impunerea unor măsuri care nu au nici măcar girul
istoric al utilității lor.
Mai lipsea poziția de tragere și ordinul foc cu toate
mijloacele din dotare pentru a produce deopotrivă o tragedie,
dar și o culme a ridicolului. Apoi acea campanie panicardă
susținută de o serie de figuri din sistem, sau din afara lui care,
tocând aceleași clișee, au reușit performanța de a se umple de
ridicol dacă n-ar fi devenit între timp odioase prin panica pe
care o întrețineau și care strigau pe toate drumurile; testați,
testați; pentru ce? Ca să știi! și la ce îți ajută dacă știi? când
intervenția ta nu depășește limitele empiricului. Însăși
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intervenția epideimiologică nu a depășit caracterul empiric și
abuziv, iar remediul terapeutic nu a depășit terapia suportivă cu
oxigen și administrarea de perfuzabile pentru a depăși
momentul critic, pentru că intubația deschidea direct sau
indirect calea către eșec pentru majoritatea cazurilor ajunse
aici.
Adăugăm acestei situații și acele anunțuri macabre, că în
toată țara nu există decât un număr extrem de limitat de locuri
la terapie intensivă cu acele structuri de personal echipat la
modul grotesc în ținută astrală parcă anume gândite pentru a
împiedica actul medical firesc și a creea pacientului impresia că
drumul lui este fără întoarcere. Dacă la începutul pandemiei va
fi avut oarece justificare, după vaccinarea personalului medical,
valoarea costumației nu depășește pe cea a celebrelor izolete
folosite la început dintr-o ignoranță crasă pentru transportul
testaților pozitiv, chiar dacă nu erau bolnavi. Aceiași
costumație poate fi percepută acum ca un supliciu pentru
ignoranța celor care o poartă.
Din nefericire, acestor aspecte diletant pompieristice li sau dat girul prin cele trei structuri administrative și științifice la
nivel național (comitetul interministerial, consiliul științific și
comitetul de comunicare strategică) și două platforme de
raportare a deceselor, toate alcătuite din personalități obscure,
bună parte dintre ele, și mai ales factorii de decizie, fără nici o
tangență cu epidemiologia, eludându-se astfel, cu bună știință,
latura practică a acestei științe.
Este poate și momentul să aruncăm o privire asupra
restricțiilor impuse, a eficacității lor în lumea zilelor noastre și
a impactului asupra individului și colectivității din care acesta
face parte. Ne vom referi pe scurt la cele trei modalități uzitate
în lupta epidemiologică și anume; carantina, portul măștii de
protecție și distanțarea fizică.
Istoria carantinei și avatarurile ei
Una din cele mai vechi nodalități de stopare a răspândirii
epidemiilor, cunoscută încă din antichitate, este carantina. Ea sa dovedit încă de la începuturi ca fiind măsura restrictivă cea
mai greu de suportat, dar și de pus în practică. Acest aspect a
devenit mai evident în timpurile noastre, pentru că lovește în
libertatea de mișcare, de deplasare, de manifestare, de muncă,
de aprovizionare, de instruire și socializare. Toate acestea vor
atrage după sine frustrări de ordin economic, profesional,
educațional, cultural, spiritual și social, cu repercursiuni majore
asupra a tot ceea ce înseamnă normalitate în viața unui individ
sau unei comunități.
Istoria carantinei începe odată cu zorii umanității, cu
rezultate variabile în funcție de tipul de boală pentru care era
instituită. Apare la începuturi (700-600 î.H) ca o izolare a celor
cu anumite boli; de piele, de oase infectate, evacuări genitale,
citate în Levitic (Metzra 14 – 15). Va prinde contur o mie de
ani mai târziu (706-707 d.H)9 când spitalul construit în Damasc
de califul Al Walid, în califatul său Omniad, cuprindea spații
speciale (separat de restul bolnavilor) pentru bolnavii de lepră.
După 724 de ani otomanii vor construi primul spital pentru
leproși, la Edine, tot în ideea izolării acestora13.
Termenul de carantină (quaranta giorni – 40 de zile) apare
pentru prima dată în epidemia de ciumă (moartea neagră) din
Ragoza (astăzi Dubrovnic, pe coasta adriatică a Croației) între
anii 1348 – 1351 când corăbiile erau ținute în larg 40 de zile
pentru a avea siguranța că nici un marinar sau pasager nu are
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vreo boală molipsitoare (lipicioasă – în termenii timpului) care
să contamineze localnicii.
Durata carantinei se pare că este de inspirație biblică; 40 de
zile a rătăcit Moise prin deșertul Sinai sau 40 de zile a rezistat
Iisus Hristos, tuturor ispitelor pe muntele Sinai16. Se cunosc
două modele de carantină; modelul britanic înspirat de
quarantini giorni și care are la origine teoria miasmelor prin
care s-ar transmite boala molipsitoare. Îndepărtarea bolii, (sau
ținerea la distanță), se făcea cu esențe de plante aromatice,
dezinfecție cu apă de trandafir și oțet, de asemenea prin
limitarea deplasărilor și evitarea locurilor aglomerate. În cadrul
aceleeași teorii erau implicate și alinierea planetelor care ar
influența apariția epidemiilor de gripă, motiv pentru care
această boală era cunoscută la vremea aceea (ca și astăzi în
lumea anglosaxonă) sub numele de influenza sau boala
transpirației (sweating sickness sau sudor anglicus).
Al doilea model a fost modelul habsburgic (aplicat și în
Principatele Române), care însemna carantinarea la graniță
timp de trei până la cinci zile, în condiții normale și 14 până la
30 de zile în condiții de epidemie, cu dezinfecție prin
fumigație, totul sub supraveghere sanitară și militară.
Nerespectarea acestor reguli putea să însemne ocnă pe viață sau
împușcarea de către străjeri16.
Nici măsurile din interior nu erau mai puțin drastice.
Aceste măsuri erau supravegheate de domnitorul timpului și
implementate de agie (un fel de minister de interne) și constau
în închiderea târgurilor vegetale și animale, evitarea
activităților publice în spații închise, interzicerea serviciilor
religioase, măsuri de prevenție individuale și obștești, toate
izvorâte din experiențele anterioare și bun simț. Pentru Țările
Românești, instituirea acestor restricții apare odată cu
introducerea Regulamentului Organic (1829) care impunea
oficial ca model de carantină modelul habsburgic. Pe lângă
prevederile de mai sus, aveau o serie de ”băgări de seamă”
privind igiena individuală și a locuinței ”fără osebire, să se ție
curate și adăpostul și trupul”, iar pe lângă curățenia generală a
”ulițelor, maidanurilor și proprietăților” să se ”înzestreze
bolnițele (spitalele vremii n.n.) cu cele de trebuință”, să se
”rânduiască doftori la toate locurile suspecte”, iar ”spițeriile
să fie deschise la verice ceas (orice oră n.n.)” (din circulara
domnească emisă în primăvara anului 1848)16.
Cu toate acestea, carantina nu și-a probat eficiența în nici o
epocă. Pentru că dincolo de costurile extrem de mari pe care
sistemul de carantinare le-a presupus dintotdeauna, au fost
abuzurile din partea funcționarilor publici (aveau puteri sporite
și discreționare) ce viciau și chiar zădărniceau rezultatele
acțiunilor antiepidemice prin carantină. Astfel că în 1859
carantina în principate a fost vremelnic întreruptă în principal
pentru ineficiența ei, dar și pentru costurile mari și abuzurilor
care se comiteau în numele ei.
Dacă rolul primordial al carantinei era împiedicarea
răspândirii epidemiei, istoria acestei măsuri administrative arată
sistematic ineficiența ei în marile epidemii și pandemii prin
care omenirea a trecut de-a lungul vremurilor. Astfel, istoricul
M. Barry care a studiat evoluția gripei spaniole (1919-1920)
concluziona cu scepticism că ”în condiții de pandemie orice
abordare are limitele ei, iar aplicarea lor pe masse (populație
n.n.) într-o situație epidemiologică deja în curs nu poate
întrerupe evoluția bolii”2. Acest aspect a fost demonstrat cu
asupra de măsură și de evoluția acestei pandemii (cazul
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Suceava și Timișoara când răspândirea virusului devenea mai
amplă pe măsură ce și restricțiile impuse de carantină deveneau
mai drastice.
Mai trebuie remarcat faptul că impunerea unei carantine în
adevăratul sens al cuvântului este absolut imposibilă în zilele
noastre, pentru că vorbim de colectivități umane uriașe în
contextul demografic actual (peste șapte miliarde de oameni,
față de 1,3 miliarde în primul război mondial și șapte-opt sute
de milioane în secolul al XVIII-lea), când mobilitatea
populației și bunurilor pe toate căile (terestră, maritimă și
aeriană) a devenit copleșitoare și indispensabilă, când
coabitarea cu animalele a devenit o modă, fără să se țină cont
de faptul că această coabitare favorizează saltul între specii ale
microorganismelor specifice fiecăreia, astfel unele specii de
virusuri devenind patogene și pentru om.
Prin urmare, carantina în condițiile zilelor noastre este
total ineficientă, ba din contra, poate avea consecințe nedorite
la nivel individual sau colectiv. Richard Mead afirma că ”un
regim de carantină publică menținut la un nivel drastic pe
termen lung are efect negativ atât asupra mentalității colective
cât și asupra efortului de control epidemiologic” și într-adevăr,
nu s-a observat niciun efect pozitiv asupra controlului
epidemiologic al bolii în cazul nostru20. Răspândirea virusului a
continuat nestingherită, în plus a creat o nevroză colectivă
tradusă prin revolte populare peste tot în lume datorită efectelor
negative în plan individual; iritabilitate până la irascibilitate și
revoltă, astenie, tulburări de concentrare, cefalee, tulburări de
înțelegere și comunicare.
O comparație istorică s-ar putea încerca cu pandemia de
gripă Hong Kong (1968-1971) în care România a fost atinsă
doar de al treilea val (din cauza izolării țării prin ”carantina
comunistă”), ajuns la noi via Elveția-Finlanda-Ungaria, și care
în parcursul ei pe mapamond a produs un număr comparabil de
victime cu coronavirusul actual. Carantina nu a fost instituită
nicăieri, prin urmare bursele nu s-au prăbușit, economia a
funcționat, viața socială și culturală a continuat, școlile nu s-au
închis, nu au existat asalturi de presă și nici manipulări
politicianiste așa încât pandemia a trecut fără consecințe
economico-sociale,.
Au intrat în carantină doar unitățile spitalicești, în rest s-a
acționat în baza principiilor ”luptei în focar” adică; izolarea
bolnavilor la domiciliu sau spital (nu spitalizare obligatorie în
baza unui test relativ), supravegherea contacților și măsuri de
combatere prin igienă și dezinfecție, iar din 1969 s-a introdus
vaccinarea în masă, pentru că între timp se descoperise
vaccinul antigripal. Este foarte adevărat că sistemul medicosanitar al timpului permitea ținerea sub control epidemiologic a
teritoriului prin structura unităților medicale primare
(circumscrpțiile medico-sanitare) care aveau acoperire
teritorială și echipă de igieniști (asistent de igienă, oficiant
sanitar și dezinfector), la care se adăuga o supraveghere zonală
și regională prin structuri specializate (SANEPID, institute de
igienă, laboratoare și propriul institut de vaccinuri – Institutul
Ion Cantacuzino)11. Așa se face că evoluția gripei Hong Kong
în țara noastră s-a încheiat în 11 săptămâni, fără impact
economic și social major, iar coada epidemiei s-a resimțit în
toamna și iarna anului 1971-1972 prin varianta britanică a
aceluiași virus, A/England/42/7217.
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Nu mai puțin criticabile sunt și celelalte două măsuri
obligatorii impuse de autorități; masca de protecție și
distanțarea fizică.
Scurtă istorie a măștii.
Ca și carantina, masca are o istorie pe cât de veche pe
atât de interesantă, dovadă că lumea veche avea noțiuni de
epidemiologie chiar dacă nu aveau cum să le încadreze în
limitele unei științe, inexistentă în acele vremuri. Prima
semnalare a măștii purtate este la curtea hanului mongol
Kublai. La curtea acestuia curtenii și servitorii, care intrau în
contact cu stăpânul, pentru ca să nu răspândească mirosuri
(miasme) picături de salivă sau fragmente alimentare, erau
obligați să poarte în jurul gurii un șervețel de mătase cusut cu
fir de aur. Protecția, așadar, nu era pentru cel ce purta masca, ci
pentru cel cu care intra în contact13.
Apoi, pentru o lungă perioadă de timp, masca a fost
folosită pentru protecția purtătorului. Astfel, în Roma antică
masca se purta pentru a nu inhala particule de oxid de plumb
pentru cei care lucrau în minerit (Plinius cel Bătrân în Istoria
naturală, 25-29 e.n.)13. În perioadele marilor epidemii de ciumă
ale Evului Mediu, masca capătă o destinație pur medicală, fiind
alcătuită din material textil sub formă de cioc cu două
compartimente (pentru parfumuri împotriva mirosurilor și
plante aromatice împotriva miasmelor – purtătoare de boală) la
care asociau și o costumație bizară purtată de cei care își puteau
permite asemenea cheltuieli6.
În epoca renascentistă, Leonardo da Vinci concepe o
mască pentru muncitorii din construcții (îndeosebi pentru
cioplitorii în piatră), alcătuită din material textil care, umectată
reținea particulele de praf. La începutul secolului al XVIII-lea
pompierii foloseau o mască specială pentru a diminua
inhalațiile de fum și funingine în intervențiile de stingere a
incendiilor. În epoca modernă Alexander Humbolt (1799)
concepe o mască facială prevăzută cu orificii pentru ochi,
dezvoltată apoi de Lewis Horeal care introduce sistemul de
valve, principiu care va fi folosit în Primul Război Mondial, ca
mască de gaze, prin adăugarea cărbunelui activ.
Introducerea în practica medicală aparține medicului
polonez Jan Radeki (1850-1905) sub formă de mască
chirugicală (masca Mikulicz) pentru a proteja plaga
chirurgicală de contaminarea cu microorganisme provenite de
la cel care operează. Rolul ei protector pentru diseminarea
bacteriană a fost demonstrat în 1905, într-un experiment pe
medici și asistente medicale, în care numărul de colonii de
streptococi eliminați prin tuse și strănut s-au redus la jumătate
pentru cei care purtau mască.
Masca chirurgicală va fi perfecționată continuu, dar nu va
depăși nivelul de a limita diseminarea bacteriilor, particulelor
mici și impurităților din atmosferă fiind total ineficientă pentru
infrastructurile nanometrice sau ultramicroscopice cum sun
virusurile. Încercările de a demonstra utilitatea lor în
împiedicarea răspândirii virusurilor au fost un eșec, atât în
cercetare cât și în practica purtării măștii, până acolo încât și
experții OMS au trebuit să recunoască ineficiența ei în
transmiterea virală ”există dovezi limitate și inconsistente că
masca ar proteja răspândirea infecției cu SARS CoV219. Cu
bunăvoință s-ar putea accepta ideea că masca utilizată și
schimbată corespunzător ar putea reduce doza infectantă a
particulelor virale, mai ales atunci când sunt înglobate în
secreții, detritusuri celulare, celule epiteliale descuamate etc.
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În contrast cu beneficiile ipotetice prezentate mai sus, sunt
însă riscurile care sunt departe de a fi neglijabile7. În primul
rând este bariera mecanică pe care masca o pune în calea
respirației fiziologice (normale), care va solicita un travaliu
respirator mai mare din partea celor care au patologie cronică
respiratorie directă sau indirectă, a celor care practică o muncă
fizică, a copiilor și vârstnicilor, a căror capacitate de adaptare
este mai limitată.
În al doilea rând; mărește spațiul mort prin adăugarea
spațiului dintre mască și cavitățile nazale, ceea ce va face ca
diluarea aerului inspirat să se accentueze. Consecința va fi
reducerea concentrației oxigenului în alveole la valori mai mici
de 16% (cât este normal) ceea ce va afecta schimburile gazoase
la nivelul membranei alveolo-capilare pulmonare. Prin urmare,
se va instala un grad de hipoxie celulară care va afecta
metabolismul celular. Cum cel mai sensibil la hipoxie este
creierul vor apărea suferințe din partea acestuia între care mai
frecvente sunt; astenia nervoasă, cefaleea, iritabilitate,
insomnii, tulburări de concentrare și de comportament.
În al treilea rând, indiferent de anotimp, dar mai ales în
anotimpurile reci, masca devine repede un mediu poluat și
poluant în același timp. După câteva minute și mai ales datorită
tusei, strănutului și respirației umede, masca se contaminează
cu flora respiratorie proprie sau cea din mediul înconjurător,
devenind astfel un mediu de cultură pentru această floră. În
acest context, utilizarea măștii devine improprie dacă nu chiar
periculoasă, cu atât mai mult cu cât se adaugă și
comportamentul purtătorului prin utilizare repetată și
neglijentă; fără spălare, sterilizare sau prelucrare sanitară. Prin
urmare, neajunsurilor prezentate mai sus, se adaugă și riscurile
biologice, masca devenind astfel un adevărat mediu de cultură
pentru bacterii și virusuri, în condițiile utilizării neadecvate.
Distanțarea fizică și avatarurile ei
Nici distanțarea fizică nu este o noutate. Ea se practică
încă din antichitate pentru că se știa încă de pe atunci că fiind în
preajma unui bolnav te poți molipsi de o boală ”lipicioasă”
(molipsitoare n.n.) și că stând la distanță de bolnav se poate
împiedica ”lățirea lipitoarei boale”16. Însăși leproșii în
antichitate și Evul Mediu erau obligați să poarte un clopoțel
care să le semnaleze prezența în apropiere, în felul acesta fiind
ocoliți de cei sănătoși.
În condițiile suprapopulării, interdependenței economice,
a libertății și posibilităților de mișcare și distanțarea fizică s-a
dovedit a fi o măsură greu de implementat și gestionat. Nu
lipsită de importanță este și consecința acestei măsuri asupra
mentalului individual și colectiv, pentru că impunerea ei pe
cale polițienească induce sentimentul de frustrare cu evoluție
spre anxietate și panică, situație ce poate degenera în tulburări
de comportament, de la depresie până la agresivitate.
Contribuie la această situație și utilizarea tendențioasă a
termenului de ”distanțare socială” care contravine flagrant
tendinței instinctuale de apropiere și comuniune interumană,
mai ales în vremuri de restriște când oamenii se grupează din
instinct în căutare de ajutor și protecție14. Bazant și Bush au
demonstrat că distanțarea la 2 m nu are nici o valoare în mediul
deschis - riscul fiind același ca la 20 de medtri, iar pentru
spațiile închise, mai importante decât distanțarea fizică sunt
numărul de persoane din spațiul respectiv, tipul de activitate și
prezența ventilației ca și intensitatea ei3. Mai importantă decât
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toate însă pare să fie timpul de staționare în preajma unui
purtător de coronavirus decât distanța față de el, timp care ar
trebui să fie sub 15 minute3. De altfel empirismul acestei
măsuri este demonstrat și de aglomerările umane cu ocazia
sărbătorilor pascale ortodoxe și procesiunilor religioase din
estul Europei (cu excepția României - nici nu se putea altfel),
aglomerărilor estivale ale anului 2020 și actualele festivaluri
care nu au produs nici un dezastru pe care presa și autoritățile lar fi exploatat la modul oneros.
Din nefericire, în ciuda satisfacției nejustificate din partea
autorităților cu privire la gestionarea pandemiei, trebuie să
recunoaștem falimentul tuturor acestor măsuri total depășite de
realitățile zilelor noastre, pentru că pandemia și-a urmat cursul
firesc, desfășurându-se după propriile legi. Fără a nega
fatalitatea evoluției pandemice, trebuie să recunoaștem că
singura modalitate de combatere epidemiologică eficientă a
bolii rămâne lupta în focar, cu rigorile ei punctuale, mai ales că
la ora când vorbim avem la îndemână vaccinarea, procedeu
prin care se reproduce boala la parametri minimali în ideea
inducerii imunității specifice prin anticorpi anticoronavirus.
În loc de încheiere
Până una alta constatăm că pandemia își urmează cursul ei
natural ajungând la al patrulea val (?), de fapt coada pandemiei
puțin influențată de vaccin, motiv pentru care se cere efectuarea
celui de al treilea vaccin fără o argumentație convingătoare,
ceea ce ridică suspiciunea unor interese comerciale dacă nu și
de altă natură. Este mult pentru un sistem imunitar ca să
suporte trei vaccinuri în mai puțin de un an, ca să nu mai
spunem că cei trecuți deja prin boală (adevărata imunizare),
nici măcar nu au fost luați în calcul. Riscul cel mai mare îl au
cei care au prezentat reacții adverse violente la rapel, sau la
vaccinarea după boală puse pe seama bumului de anticorpi
(producție excesivă), care poate fi mai grav decât boala însăși
prin reacția imună pe care o poate declanșa.
Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că supralicitarea
vaccinării poate deveni un pericol pentru organism, pentru că
vorbim de cel mai sensibil sistem din structura corpului uman.
Cum campania națională de vaccinare anti COVID 19 și-a
pierdut din elan, prevestind un eșec răsunător, cred că cel mai
înțelept lucru ar fi stoparea ei și aplicarea doar punctual acolo
unde apar focare, raportate însă la procente rezonabile, care să
justifice aplicarea unor măsuri antiepidemice și nu cifre
arbitrare care să justifice măsuri administrative cu impact
asupra vieții sociale.
Și atunci ne întoarcem iarăși la prudență care cere
înțelepciune și discernământ, echilibru și logică în luarea și
implementarea unor măsuri care, dacă altădată erau oarecum
eficiente, astăzi sunt total depășite după cum am văzut mai sus.
Însăși vaccinarea, singura achiziție a modernității, cere același
discernământ și logică în aplicarea ei la scară națională și nu
aplicarea ei intempestivă în logica precauției care presupune
măsuri drastice dacă nu chiar draconice pe linie administrativă.
plecând de la o recomandare medicală și ajungându-se la
adevărate abuzuri cu impact social important. Actul medical în
sine se rezumă la recomandări și intervenții în deplin acord cu
pacientul și nu în a impune atitudini înafara voinței sale. Pentru
că impunerea unor restricții depășește cadrul principiilor
medicale, iar subordonarea indivdului interesului colectiv
întotdeauna a generat nemulțumiri și revolte.
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Prin urmare, prudența trebuie să prevaleze în fa
fața
precauției,
ției, iar argumentele în sprijinul ei sunt experiența
istorică, pe care cei care gestionează pandemia nu o cunosc
(sau o eludează cu bună știință) și cunoașterea științifică trecută
însă prin filtrul conștiinței11. Deși mijloacele
ijloacele luptei
antiepidemice sunt cam aceleași
și din vechime (cu excepția
vaccinării și luptei în focar), abordarea socială diferă
substanțial.
țial. Dacă în trecut abordarea sănătății publice se
împiedica de ”egoismul, ignoranța,
ța, nepăsarea și stupiditatea
individului”5,
astăzi;
dezinformarea,
neîncrederea,
manipularea și abuzurile autorităților bulversează orice
conștiință, oricât de responsabilă ar fi,
În încheiere așș mai face o renarcă asupra faptului că
omul contemporan are o sensbilitate crescută
tă în fa
fața bolii și a
morții.
ții. În comparație cu alte epoci, boala și moartea este cu
greu acceptată ca realitate și spirit jertfelnic. Același Sigmund
Freud spunea pe drept cuvânt pentru acele vremuri ”dacă vrei
să dobândești puterea de a suporta viața, fii gata să accep
accepți
moartea”8ceea ce astăzi, când întregul proces de formare a
individului este orientat către a creea impresia că omul este
atotputernic, stăpân pe propriul destin și al planetei (Homo
Deus) și poate controla și decide în tot ceea ce înseamnă viață
pe pământ, pare o curiozitate, deși
și în sine ascunde o tristă
realitate.
Trebuie să acceptăm și faptul că populația zilelor noastre
se găsește
ște la un alt nivel de educație, ca să nu mai vorbim de
posibilitățile nelimitate de informare și comunicare.
nicare. Pentru cei
chemați
ți să gestioneze o situație de criză, fie ea și medico
medicosanitară, le reamintesc cele spuse de același
și Omar Bradley
”oamenii educați
ți sunt mai ușor de condus dar mai greu de
manipulat, că sunt mai ușor
șor de guvernat, dar imposibil de
înrobit”4.
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Pfizer a amendat cu 2,3 miliarde de dolari
pentru comercializare ilegală într-un
într
caz
de droguri fără etichetă
Rita RUBINS - USA TODAY
În cea mai mare înțelegere
țelegere a fraudei în domeniul
sănătății
ții din istorie, gigantul farmaceutic Pfizer trebuie să
plătească 2,3 miliarde de dolari pentru a rezolva acuzațiile
acuza
penale și civile conform cărora compania a promovat ilegal
consumul a patru
tru dintre medicamentele sale, inclusiv
analgezicul Bextra, a anunțat
țat miercuri Departamentul de
Justiție al SUA. .
e lângă Bextra, medicamentele erau Geodon, un
antipsihotic; Zyvox, un antibiotic; și Lyrica, un
medicament anti-epileptic. Odată ce Food an
and Drug
Administration aprobă medicamentele, medicii le pot prescrie
în afara etichetei pentru orice utilizare, dar producătorii nu le
pot comercializa pentru nimic altceva decât utilizări aprobate.
Filiala Pfizer, Pharmacia & Upjohn, a pledat vinovată de o
încălcare a infracțiunii
țiunii pentru promovarea utilizărilor off-label
off
ale Bextra, cum ar fi pentru ameliorarea durerii după o
intervenție
ție chirurgicală de înlocuire a genunchiului. La cererea
FDA, Pfizer a scos Bextra de pe piață
ță în aprilie 2005, deoarece
riscurile sale, inclusiv o reacție
ție cutanată rară, uneori fatală, au
depășit beneficiile sale. Fusese aprobat doar pentru tratarea
artritei reumatoide, osteoartritei și durerilor menstruale.
Ca parte a soluționării,
ționării, Pfizer PFE va plăti o amendă penală de
1.195 miliarde de dolari, cea mai mare amendă penală impusă
vreodată în SUA pentru orice problemă, potrivit
Departamentului de Justiție. Pharmacia & Upjohn trebuie să
plătească o amendă penală de 105 milioane de dolari.
Pfizer a fost, de asemenea, de acord să plătească
pl
1 miliard de
dolari în daune civile și penalități pentru a compensa
programele federale de asistență
ță medicală pentru cererile false
depuse ca urmare a comercializării Bextra și a celorlalte patru
medicamente pentru utilizare off-label
label sau în doze neaprobate.
n
Într-un
un interviu acordat miercuri pentru USA TODAY, fostul
reprezentant de vânzări Pfizer, John Kopchinski, a spus că i ss-a
spus să distribuie mostre de 20 de miligrame reumatologi și
ortopediști,
ști, chiar dacă FDA a aprobat doar doze de 10
miligrame pentru artrită. Dozele de 20 de miligrame au fost
aprobate doar pentru durerile menstruale, dar Kopchinski spune
că nu a apelat niciodată la ginecologi sau alți
al medici care ar
putea trata această plângere.
În 2003, Kopchinski, în vârstă de 45 de ani, absolvent
ab
al West
Point, a intentat primul proces de denunțare
denun
a denunțărilor,
ducând la ancheta Departamentului de Justi
Justiție. Kopchinski
spune că s-aa inspirat de David Franklin, care a intentat un
proces de avertizare împotriva Pfizer pentru promovarea
Neurontin - la acea vreme aprobat doar pentru controlul
convulsiilor - pentru utilizări neaprobate, cum ar fi tratarea
tulburării bipolare.
Când Kopchinski a început să pună sub semnul întrebării
comercializarea Bextra de către Pfizer și a dat în judecată,
Pfizer l-aa concediat, o încălcare a dispoziției
dispozi
anti-represali din
Legea federală privind pretențiile
țiile false, spune avocatul său,

P

Lohanul nr. 56
56, decembrie,
decembrie, 2021

Medicină
Medicin
Erika Kelton de la firma Phillips & Cohen din Washington,
DC. La acea vreme, fiul său avea 2 ani, iar so
soția lui era
însărcinată cu gemeni.
Kopchinski, care a început să lucreze pentru Pfizer în 1992,
spune că a fost ultimul angajat angajat personal de fostul CEO
Edward Pratt, cu care a început să colaboreze în timpul
primului război din Golf.
Kopchinski spune că într-o noapte, în timp ce era de gardă, a
văzut o fotografie a lui Pratt, acum decedat, în Reader's Digest
și a decis să-i scrie pentru a-ii întreba dacă vrea să
să-și „adopte”
plutonul. La acea vreme, spune Kopchinski, Pfizer de
deținea
produsele cosmetice Coty, iar Pratt, secretar adjunct
djunct al armatei
în administrația
ția Kennedy, a răspuns trimițând peste trei cazuri
de colonie.
Deși
și Kopchinski a lucrat trei ani ca consilier financiar după ce
a părăsit Pfizer, el spune: „Mi-am
am epuizat aproape 401(k)”.
Din partea de 102 milioane de dolari a decontării care va fi
împărțită
țită în șase denunțătoare, Kopchinski va primi 51,5
milioane de dolari. Pentru a sărbători, el și soția sa și-au
și
scos
cei trei copii de la școală miercuri pentru a avea un nou portret
de familie și pentru a merge la Chuck E. Ch
Cheese's pentru
pizza. Kopchinski, care locuiește
ște acum în San Antonio, spune
că el și soția sa plănuiesc să fie părinți acasă.
Pfizer a menționat
ționat acordul de 2,3 miliarde de dolari din
ianuarie trecut în dosarele la Comisia pentru Valori Mobiliare,
în care a declarat că preia o taxă de 2,3 miliarde de dolari
împotriva câștigurilor
știgurilor legate de procese, dar procesele au fost
sigilate și investigația în curs de desfășurare la acel moment,
așa
șa că nu detaliile ar putea fi făcute publice, a declarat miercuri
purtătorull de cuvânt al Departamentului de Justiție,
Justi
Charles
Miller. Acțiunile Pfizer s-au
au închis la 16,28 dolari, în scădere
cu 10 cenți.
Într-o declarație,
ție, vicepreședintele senior Pfizer și consilierul
general Amy Schulman a declarat: „Regretăm anumite ac
acțiuni
întreprinse în trecut, dar suntem mândri de acțiunile
țiunile pe care lele
am întreprins pentru a consolida controalele noastre interne și a
crea noi proceduri”.

Trei studii arată că vaccinurile Covid
Covid-19
sunt ineficiente! Documentele au fost
publicate de CDC, UK Government și
Oxford University
Eugen DINU
O absolventă a Universității
ții Yale care a obținut, de
asemenea, un doctorat la Universitatea Princeton și un
doctorat la Școala de Medicină a Universității John
Hopkins a publicat o lucrare în care conclu
concluzionează că
obligarea publicului să se vaccineze este un act dăunător și
care face rău din cauza lucrărilor de cercetare științifice
care demonstrează în mod clar că vaccinurile nu previn
infectarea sau transmiterea Covid-19, transmite The Expose,
scrie Blacknews.ro.
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ina Pierpont (MD, dr.) a publicat o lucrare pe 9
septembrie analizând diferite studii publicate în august
2021 care demonstrează că presupusa variantă Delta
Covid-19
19 evită actualele vaccinuri Covid-19
Covid
oferite și, prin
urmare, nu împiedică infectarea sau transmiterea de Covid19.
Doctorul în medicină a explicat în lucrarea publicată că
vaccinurile urmăresc atingerea a două scopuri:
1. Protejați
ți persoana vaccinată împotriva bolii
2. Păstrați
ți persoanele vaccinate să nu poarte infecția și să o
transmită altora
Cu toate acestea, doctorul în medicină scrie că imunitatea
efectivă nu va fi atinsă prin vaccinare, deoarece noile cercetări
efectuate în mai multe situații
ții arată că presupusa variantă Delta
produce încărcături virale foarte mari, care se regăsesc la fel de
mult în populația
ția vaccinată comparativ cu populația
nevaccinată.
Prin urmare, conform Nina Pierpont (MD, dr.), mandatele
vaccinului, precum cel aplicat acum în Marea Britanie pentru
toți
ți angajații de la Care Home, nu au nicio justificare, deoarece
vaccinarea persoanelor nu oprește
ște sau chiar încetinește
răspândirea
ea presupusei variante dominante Delta Covid
Covid-19.
Ceea ce o determină pe doctoriţa în medicină să concluzioneze
că imunitatea naturală este mult mai protectoare decât
vaccinarea, deoarece toate severitățile
țile bolii Covid-19
Covid
produc
niveluri sănătoase de imunitate
ate naturală.
Pierpont citează trei studii ale căror constatări și date îi susțin
concluziile și acestea includ un studiu publicat pe 6 august
2021 în „Morbidity and Mortality Weekly Report” al Centrului
pentru Controlul Bolilor (CDC), un alt studiu public
publicat în 10
august 2021 de Universitatea Oxford și un studiu final publicat
pe 24 august 2021, care a fost finanțat
țat de Departamentul pentru
sănătate și îngrijire socială din Marea Britanie.
Studiul CDC
Studiul CDC s-aa axat pe 469 de cazuri în rândul rezidenților
reziden
din
Massachusetts care au participat la întruniri publice în interior
și în aer liber pe o perioadă de două săptămâni. Rezultatele au
constatat că 346 dintre cazuri au fost printre rezidenții
reziden vaccinați,
74% dintre aceștia
știa prezentând presupuse simptome Covid-19 și
1,2% fiind spitalizați.
Cu toate acestea, cele 123 de cazuri rămase au fost printre
populația
ția nevaccinată, doar o persoană fiind internată în spital
(0,8%). Nu au avut loc decese în niciunul dintre grupuri.
Studiul a constatat, de asemenea, că încărcăturile virale s-au
dovedit a fi foarte similare în rândul celor vaccina
vaccinați și
nevaccinați,
ți, ceea ce înseamnă că erau la fel infecțioase.
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asemenea, studiul a constatat că majoritatea
majori
cazurilor în rândul
populației
ției vaccinate prezentau simptome atunci când au devenit
pozitive.

Studiul Oxford University
Studiul Universității
ții Oxford a examinat 900 de membri ai
personalului spitalului din Vietnam care fuseseră vaccina
vaccinați cu
injecția
ția vectorului viral Oxford/AstraZeneca între martie și
aprilie 2021. Întregul personal al spitalului a dat rezultate
negative pentru virusul Covid-19
19 la mijlocul lunii mai 2021,
însă primul caz printree membrii personalului vaccinat a fost
descoperit pe 11 iunie.
ți cei 900 de angajați ai spitalului au fost apoi retestați pentru
Toți
virusul Covid-19 și 52 de cazuri suplimentare au fost
identificate imediat, forțând
țând spitalul să se închidă. În
următoarele două săptămâni, au fost identificate 16 cazuri
suplimentare.
Studiul a constatat că 76% din personalul pozitiv Covid-19
Covid
a
dezvoltat simptome respiratorii, 3 membri ai personalului
dezvoltând pneumonie și un membru al personalului care
necesită trei zile de terapie cu oxigen. Sarcinile virale maxime
din grupul infectat complet vaccinat s-au
au dovedit a fi de 251 ori
mai mari decât încărcăturile virale maxime găsite în rândul
personalului în martie – aprilie 2020, când nu erau vaccinate.

Studiul Departamentului de Sănătate și Asistență Socială
din UK
Studiul Departamentului de Sănătate și Asistență Socială din
Marea Britanie este o analiză a monitorizării SARS-CoV-2
SARS
a
populației
ției în curs de desfășurare în Regatul Unit și include
măsuri ale încărcăturii virale în rândul populației.
ției.
Studiul a constatat că încărcăturile virale în rândul popula
populației
vaccinate și nevaccinate sunt practic aceleași și mult mai mari
decât cele înregistrate înainte de lansarea injecției
ției Covid-19.
Covid
De
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Autorii studiului concluzionează că vaccinul Pfizer și
Oxford/AstraZeneca au pierdut eficacitatea împotriva a ceea ce
pretind a fi varianta Delta Covid--19, dar susțin că sunt
substanțial
țial eficiente pentru a împiedica oamenii să se infecteze
cu varianta Delta în proporţie de 67% la 80%.
Pierpont se întreabă pe bună dreptate în lucrarea sa cum pot
concluziona acest lucru atunci când 82% din eșantionul
e
aleatoriu de noi teste PCR pozitive din studiu erau persoane
complet vaccinate.
‘Dacă
Dacă un vaccin reduce riscul de infectare cu două treimi
(67%), ne-am aștepta
ștepta ca proporția de vaccinați în eșantionul
pozitiv să fie mai mică decât proporția
propor
de vaccinați din
populație.
Să presupunem că începem cu 1000 de persoane din țară,
dintre care vom preleva la întâmplare 100. Țara este vaccinată
80%. Aceasta înseamnă că în eșantionul
șantionul nostru de 100 avem 80
de persoane vaccinate și 20 de persoane nevaccinate.
Să presupunem că virusul a infectat 10% din oameni în
perioada de eșantionare
șantionare sau 10 cazuri în total. Dacă 8 dintre
cei infectați
ți sunt printre cei vaccinați și 2 dintre cei nevaccinați
(80% și 20% dintre pozitivi, care corespund raportului dintre
vaccinați și nevaccinați în populație),
ție), vaccinul nu a făcut nicio
diferență
ță în ceea ce privește dacă se poate infecta ( 0%
eficacitate). Dacă vaccinul este eficient la 67%, cazurile din
grupul vaccinat ar fi reduse cu 2/3 până la 2,67 cazuri, iar
totalul cazurilor ar fi doar 4,67 cazuri
azuri (2,67 vaccinate și 2
nevaccinate).
Aceasta înseamnă că doar 2,67 / 4,67 sau 57% din cazuri ar fi
în grupul vaccinat și 43% în cel nevaccinat. (Putem reveni la
10% în general, fiind pozitivi doar folosind rapoarte, rezultând
5,7 cazuri în rândul celor vaccinați
ți și 4,3 în rândul celor
nevaccinați.)
Acesta este motivul pentru care proporția
propor
vaccinată în
eșantionul
șantionul infectat, foarte apropiată de proporțiile vaccinate în
populația
ția totală, sunt incompatibile cu numerele de eficacitate
generate de autori.
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Mi se pare – ca și în studiul din Massachusetts – că vaccinul nu
scade deloc susceptibilitatea la infecție
ție și este în realitate
undeva între susceptibilitatea ușor
șor (nesemnificativ) în scădere
și susceptibilitatea ușor în creștere la varianta Delta
Delta.

Moderna, între timp, a admis într-o
o declara
declarație dată după decizia
țărilor nordice că „este conștientă de apariția foarte
foa
rară a
miocarditei și/sau pericarditei în urma administrării
vaccinurilor cu ARNm împotriva COVID
COVID-19”.

Studiul din Marea Britanie este clar că încărcătura virală ((și,
prin urmare, infecțioasa
țioasa pentru alții) este mult mai mare cu
Delta decât cu Alpha și că, cu Delta, încărcătura virală și
infecțiozitatea
țiozitatea sunt egale la persoanele infectate vaccinate și
nevaccinate.’

„Acestea sunt, de obicei, cazuri ușoare
șoare și indivizii tind să se
recupereze în scurt timp în urma tratamentului standard și a
repausului. Riscul de miocardită
ocardită este substanțial
substan
crescut pentru
cei care contractează COVID-19,
19, iar vaccinarea este cea mai
bună modalitate de a se proteja împotriva acesteia”, continuă
declarația companiei.

Cele trei studii de mai sus au condus-oo pe Nina Pierpont să
concluzioneze în lucrarea sa că obligarea altora să ia un vaccin
este un act potențial dăunător.
Ea scrie că, din moment ce principalul motiv al vaccinării este
de a proteja pe alții de infecții,
ții, iar aceste studii dovedesc
dincolo de orice umbră de îndoială că nu fac acest lucru, cei
care mandatează injecțiile anti Covid-19
19 ar putea dori să caute
consilier juridic cu privire la culpabilitatea și răspunderea
pentru potențialele prejudicii de lungă durată pentru cei pe care
îi presează în vaccinare cu amenințarea
țarea excluderii de la
angajare, educație sau societate.

Moderna recunoaște
ște că vaccinul covid
provoacă miocardită și/sau pericardită
Szőke Mária
Food and Drug Administration (FDA) a răspuns
țărilor nordice care au limitat utilizarea vaccinului
anticovid de la Moderna, afirmând că beneficiile vaccinului
depășesc riscurile, informează Epoch Times.

O

ficialii din domeniul sănătății
ții din Finlanda, Norvegia,
Suedia și Islanda au suspendat utilizarea vaccinului
Moderna pentru persoanele mai tinere din cauza
riscului de efecte secundare, inclusiv miocardita.
Suedia a declarat că va întrerupe vaccinul pentru persoanele cu
vârsta sub 30 de ani, iar Danemarca a făcut acela
același lucru pentru
cei sub 18 ani. Finlanda a declarat că bărbații
ții sub 30 de ani nu
ar trebui să primească vaccinul, în timp ce oficialii islandezi au
decis că vor suspenda complet utilizarea vaccinului. Ulterior,
doar Danemarca a revenit, celălalte trei țări menținându
menținându-și
deciziile.
„FDA este la curent cu aceste date. În acest moment, FDA
continuă să considere că beneficiile cunoscute și potențiale ale
vaccinării depășesc
șesc riscurile cunoscute și potențiale pentru
vaccinul Moderna COVID-19”,
19”, a declarat un oficial al FDA
într-o declarație
ție pentru agențiile de presă în weekend, ca
răspuns la decizia națiunilor
țiunilor nordice de a suspenda vaccinul
pentru anumite grupe de vârstă.
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Vaccinul Moderna este în continuare administrat în baza
autorizației de utilizare de urgență
ță a Food and Drug
Administration. Cererea companiei pentru aprobarea completă
este încă în curs de examinare.
La 10 octombrie, Direcția
ția de Sănătate din Islanda a declarat că
vaccinul Moderna va fi suspendat în totalitate din cauza riscu
riscului
de inflamație cardiacă.
„Deoarece aprovizionarea cu vaccin Pfizer este suficientă în
teritoriu … epidemiologul șef a decis să nu folosească vaccinul
Moderna în Islanda”, potrivit unei declarații
declara publicate pe site-ul
Direcției de Sănătate.
Decizia a fost pronunțată
țată din cauza „incidenței crescute a
miocarditei și pericarditei după vaccinarea cu vaccinul
Moderna, precum și cu vaccinarea cu Pfizer/BioNTech”,
continuă declarația.
Șii în Suedia, oficialii au „decis să întrerupă utilizarea
vaccinului Moderna, Spikevax,
pikevax, pentru toți
to cei născuți în 1991 și
ulterior, din motive de precauție”,
ție”, se arată într-un
într
comunicat al
agenției
ției suedeze de sănătate, potrivit unei traduceri.
Agenția
ția a mai adăugat că există „un risc crescut de efecte
secundare, cum ar fi inflamația mușchiului
mu
cardiac sau a
sacului cardiac”.
Mika Salminen, directorul institutului finlandez de sănătate, a
declarat că Finlanda va administra în schimb vaccinul de la
Pfizer bărbaților
ților născuți în 1991 și ulterior. Finlanda oferă
vaccinurile persoanelor cu vârsta de 12 ani și peste.
„Un studiu nordic la care au participat Finlanda, Suedia,
Norvegia și Danemarca a constatat că bărbații cu vârsta sub 30
de ani care au primit vaccinul Moderna au avut un risc ușor
u mai
mare decât ceilalți
ți de a dezvolta miocardită”,
miocardită a spus el.
Sursa: ActiveNews
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Corupția
ția pe scară largă a Organizației
Mondiale a Sănătății
ții și finanțarea masivă
a lui Bill Gates

„TrustWHO”,, un documentar produs de Lilian Franck,
dezvăluie influențele
țele clandestine care controlează Organizația
Mondială a Sănătății
ții (OMS) și care au fost încă de la început.
Fondată în 1948 de 61 statee membre ale căror contribuții
contribu au
finanțat inițial organizația, OMS s-aa infiltrat rapid în industrie.
De la marile companii de tutun până la industriile nucleare și
farmaceutice, industriile au dictat istoric agenda globală a OMS
și continuă să o facă astăzi,
zi, punând profitul și puterea înaintea
sănătății publice.

Bill Gates este principalul finanțator
țator al OMS și
contribuie la bugetul OMS cu 4.840 milioane de dolari mai
mult decât orice guvern al unui stat membru.

C

ompaniile farmaceutice au influențat
țat anterior declarația
OMS cu privire la pandemia din 2009; Exper
Experții au
numit ulterior gripa porcină o „pandemie falsă”
alimentată de Big Pharma, care a profitat mai târziu dde frica
pentru sănătate.
OMS are o loialitate puternică față
ță de China, iar ancheta sa
asupra originii COVID-19
19 a fost o anchetă „falsă” de la
început.
Chiar înainte de pandemia COVID-19,
19, OMS a emis o
declarație
ție conform căreia a fost în discuții cu Facebook pentru
„a se asigura că persoanele pot accesa informații
informa autorizate
asupra vaccinurilor și pentru a reduce răspândirea
inexactităților”.
Povestea OMS ilustrează clar loialitatea sa față
ță de Big Pharma
șii alte industrii, inclusiv minimizarea efectelor asupra
asupr sănătății
cauzate de dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986 și
colaborarea cu gigantul opioid Purdue.
Având în vedere dovezile convingătoare și constante că OMS
este puternic în conflict și controlată de industrie, utilitatea sa
ca gardian al sănătățiii publice trebuie să fie reevaluată în mod
serios.

Bill Gates este principalul finanțator
țator al OMS
În aprilie 2020, Donald Trump a suspendat finanțarea
finan
SUA
către OMS, în timp ce administrația
ția a efectuat o revizuire a
„rolului său în gestionarea gravă și acoperirea răspândirii
coronavirusului”. Acest lucru a propulsat în mod clar Fundația
Funda
Bill și Melinda Gates către poziția de finanțator numărul unu al
OMS. În urma alegerilor, președintele
ședintele Joe Biden a revocat
decizia administrației
ției Trump, restituind fondurile SUA către
OMS.
Cu toate acestea, Bill Gates rămâne principalul finanțator,
finan
contribuind mai mult la bugetul bienal al OMS de 4,84
miliarde de dolari decât orice guvern dintr-un
dintr
stat membru.
După cum a fost dezvăluit într-o
o copie preliminară a „VaxUnvax”, noua carte de Robert F. Kennedy Jr., care urmează
să fie publicată în noiembrie 2021, „Gates și-a folosit banii în
mod strategic pentru a infecta agențiile
țiile internaționale de ajutor
cu prioritățile sale egoiste.» .
Bill Gates contribuie la OMS prin mai multe căi, inclusiv
Fundația
ția Bill și Melinda Gates, precum și GAVI, care a fost
fondată de Fundația
ția Gates în parteneriat cu OMS, Banca
Mondială și diferiți producători de vaccinuri.
Începând din 2018, contribuțiile
țiile cumulative ale Fundației Gates
și GAVI
VI au făcut din Gates principalul sponsor neoficial al
OMS, chiar înainte de decizia din 2020 a administrației
administra
Trump
de a întrerupe orice sprijin acordat organizației.
organiza
Și într-adevăr,
Gates dă atât de mult de vorbit că Politico a scris un articol
extrem de critic despre influența
ța sa financiară nejustificată

132

Lohanul nr. 56
56, decembrie,
decembrie, 2021

Dezbateri
asupra operațiunilor OMS în 2017, despre care Politico a spus
că a determinat agenția să cheltuiască:
„… O cantitate disproporționată din resursele sale pentru
proiecte, cu rezultatele măsurabile pe care le preferă Gates…
Influența sa are ONG-urile și academicienii preocupați. Unii
susținători ai sănătății se tem că, din moment ce banii Fundației
Gates provin din investiții în companii mari, ar putea servi
drept cal troian pentru ca interesele corporațiilor să submineze
rolul OMS în stabilirea standardelor și configuratia politicilor
de sănătate ”.
În plus, Gates „conduce de asemenea finanțarea către OMS
prin SAGE [Grupul consultativ strategic de experți],
UNICEF și Rotary International, aducând contribuțiile lor
totale la peste 1 miliard de dolari”, explică Kennedy în carte și
adaugă că aceste donații deductibile din impozite îi conferă lui
Gates un avantaj și control asupra politicii de sănătate
internațional, „pe care o conduce în mare măsură pentru a
servi interesele de profit ale partenerilor săi farmaceutici”.
După cum s-a menționat în filmul prezentat, atunci când a fost
fondat, OMS putea decide cum să distribuie contribuțiile sale.
Acum, 70% din bugetul său este legat de proiecte specifice, țări
sau regiuni, care sunt dictate de finanțatori. Ca atare, prioritățile
lui Gates sunt coloana vertebrală a OMS și nu a fost o
coincidență când a spus despre OMS: „Prioritățile noastre
sunt prioritățile sale”.
„Obsesia lui Gates pentru vaccinuri a deturnat donațiile OMS
de la reducerea sărăciei, nutriției și apei potabile pentru a face
ca vaccinul să devină principalul său sistem de sănătate
publică. Iar Gates nu se teme să-și piardă greutatea”, potrivit
cărții lui Kennedy. „… Amploarea contribuțiilor financiare ale
fundației sale a făcut din Bill Gates un lider neoficial, deși
neales, al OMS”.
Farmaceutica și OMS încasează cecuri în pandemii
anterioare
În timpul pandemiei H1N1 (gripa porcină) din 2009, s-au
încheiat acorduri secrete între Germania, Marea Britanie, Italia
și Franța cu industria farmaceutică înainte de începerea
pandemiei H1N1, afirmând că vor achiziționa vaccinuri
împotriva gripei H1N1, dar numai dacă o pandemie de nivel 6
era declarată de OMS.

Această modificare a definiției a permis OMS să declare gripa
porcină o pandemie după ce numai 144 persoane au murit din
cauza infecției la nivel mondial. În 2010, dr. Wolfgang
Wodarg, pe atunci șef al sănătății la Consiliul Europei, a
acuzat companiile farmaceutice că influențează în declararea
pandemiei a OMS și a numit gripa porcină o „falsă
pandemie” condusă de Big Pharma care a profitat de frica
pentru sănătate.
Potrivit lui Wodarg, pandemia de gripă porcină a fost „unul
dintre cele mai mari scandaluri medicale ale secolului”. În
ancheta privind contrafacerea unei pandemii de către OMS și
Big Pharma, o anchetă a declarat:
„… Pentru a-și promova medicamentele și vaccinurile
antigripale brevetate, companiile farmaceutice au influențat
oamenii de știință și agențiile oficiale responsabile de
standardele de sănătate publică pentru a alarma guvernele
din întreaga lume și a le face să risipească puținele resurse
sanitare în strategii de vaccinuri ineficiente și expunând
inutil milioane de oameni sănătoși la riscul unui număr
necunoscut de efecte secundare de la vaccinuri insuficient
probate.”
În timp ce guvernele au ajuns cu stocuri de vaccinuri pe care nu
le-ar folosi niciodată, mulți dintre cei care au primit vaccinul
împotriva gripei porcine H1N1 au suferit efecte adverse
precum sindromul Guillain-Barré, narcolepsie, cataplexie și
alte forme de leziuni cerebrale.
Acoperirea originilor

Documentarul „TrustWHO” arată cum, cu șase săptămâni
înainte de declararea pandemiei, nimeni de la OMS nu era
preocupat de virus, dar mass-media exagera pericolele. Apoi, în
luna premergătoare pandemiei H1N1 din 2009, OMS a
schimbat definiția oficială de pandemie, eliminând criteriile de
severitate și mortalitate ridicată și lăsând definiția unei
pandemii ca „o epidemie globală a unei boli”.
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Ancheta OMS asupra originii COVID-19 a fost, de asemenea, o
anchetă „falsă” de la început. Chinei i s-a permis să aleagă
personal membrii echipei de investigare a OMS, care îl
includea pe Dr. Peter Daszak, care are legături profesionale
strânse cu Institutul de Virologie din Wuhan.
Includerea lui Dazsak în această echipă a garantat practic
respingerea teoriei originii laboratorului și, în februarie 2021,
OMS a eliminat institutul și alte două laboratoare de
biosecuritate de nivel 4 din Wuhan, China, de la acțiuni greșite,
spunând că aceste laboratoare nu au nimic de-a face cu focarul
COVID- 19.
Numai după o reacție violentă, inclusiv o scrisoare deschisă
semnată de 26 de oameni de știință care cereau o anchetă
criminalistică completă și fără restricții asupra originilor
pandemiei, OMS a intrat în modul de control al daunelor, iar
CEO-ul Tedros Adhanom Ghebreyesus și alți 13 lideri
mondiali s-au alăturat guvernului SUA pentru a
exprima „frustrarea lor față de nivelul de acces pe care China
l-a acordat unei misiuni internaționale în Wuhan”.
Câteva puncte demne de remarcat: Gates l-a ales
pe Ghebreyesus ca director general al OMS, nu datorită
calificărilor sale (Tedros nu are o diplomă medicală și are un
palmares care include acuzații de încălcare a drepturilor
omului), ci datorită loialității sale față de Gates., din nou
conform cărții lui Kennedy.
Mai mult, loialitatea OMS față de China a fost asigurată cu ani
mai înainte, când China a obținut voturile OMS pentru a se
asigura că candidații săi devin director general. O anchetă
Sunday Times a mai dezvăluit că independența OMS a fost
grav compromisă și legăturile sale strânse cu China au permis
să se răspândească COVID-19 (sau să facă să se răspândească)
în primele zile ale pandemiei, provocând confuzie în
investigarea asupra originilor sale. Conform Sunday Times:
„Conducerea OMS a acordat prioritate intereselor economice
ale Chinei peste oprirea răspândirii virusului atunci când a
apărut Covid-19. China a exercitat controlul final asupra
anchetei OMS asupra originilor Covid-19, numind experții
aleși și negocind un acord secret pentru a dilua mandatul.
Relațiile OMS cu China au jucat un „rol decisiv” în
pandemie
La 28 ianuarie 2020, la patru săptămâni după ce Taiwanul a
alertat OMS că o misterioasă boală respiratorie se răspândește
în China, OMS nu a luat încă măsuri și a continuat să laude
China.
Tedros inclusiv a lăudat China pentru transparența sa, spunând
că președintele chinez a „arătat„ o conducere excepțională ”și
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merita „recunoștință și respect ”pentru acțiunea de a
contracara focarul în epicentru”, a raportat Sunday
Times. „Acești ‘pași extraordinari’ au împiedicat răspândirea
în continuare a virusului și, din această cauză, a spus el, au
existat doar ‘câteva cazuri de transmitere de la persoană la
persoană în afara Chinei, pe care le monitorizăm de
aproape’ ”.

Vorbind la Sunday Times, profesorul Richard Ebright de la
Waksman Institute for Microbiology de la Universitatea
Rutgers din New Jersey, a declarat că această legătură strânsă a
condus în cele din urmă cursul pandemiei:
„Nu numai că a avut un rol; a jucat un rol decisiv. A fost
singura motivație. Nu a existat nicio justificare științifică,
medicală sau politică pentru poziția adoptată de OMS în
ianuarie și februarie 2020. Aceasta s-a bazat în întregime pe
menținerea unor legături satisfăcătoare cu guvernul chinez”.
„Așadar, la fiecare pas, OMS a promovat poziția pe care o
căuta guvernul chinez … OMS a rezistat activ și a
obstrucționat eforturile altor națiuni pentru a implementa
controale eficiente la frontieră care ar fi putut limita
răspândirea sau chiar opri răspândirea focarului.
„Imi este imposibil să cred că funcționarii de la Geneva, care
făceau acele declarații, credeau că acele declarații erau
conforme cu faptele de care dispuneau la momentul
declarațiilor. Este greu să nu vedem că originea directă a
acestui fapt este sprijinul guvernului chinez pentru alegerea
lui Tedros ca CEO …
„Aceasta a fost o rentabilitate remarcabilă a investiției [din
China], cu sumele relativ mici care au fost investite pentru ași susține alegerile. A dat roade mari pentru guvernul
chinez.”
Corupția OMS este profundă
Chiar și înainte de pandemie, OMS a lansat o declarație
conform căreia a fost în discuții cu Facebook pentru „a se
asigura că persoanele pot avea acces la informații autorizate
despre vaccinuri și pentru a reduce răspândirea
inexactităților”.
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sănătatea publică a timpului nostru”, în special în ceea ce
privește
ște recomandările OMS privind medicamentele, inclusiv
„lista de medicamente esențiale”
țiale” pe care o consideră
părtinitoare și nesigură.
Având în vedere dovezile convingătoare și constante că OMS
este puternic în conflict și controlată de industrie, utilitatea sa
ca gardian al sănătății
ții publice trebuie să fie reevaluată în mod
serios.
Tradus de Invictus din Alerta Digital

La primul Summit Mondial asupra Vaccinării al OMS,
desfășurat
șurat la Bruxelles în septembrie 2019, Jason
Hirsch, managerul de politici publice al Facebook, a făcut
aluzie la cenzura și manipularea mass-media
media care se apropie:

Dr. Vladimir Zelenko: „Trezi
„Treziți-vă! Este Al
Treilea Război Mondial, este genocid
planetar”
Dr. Vladimir Zelenko, S.U.A

„Primul lucru pe care îl facem este reducerea distribuției
dezinformării despre vaccinuri și al doilea lucru pe care îl
facem este creșterea expunerii conținutului
ținutului credibil și
autorizat despre vaccinuri”.
În loc să pună sănătatea publică pe primul loc, cum ar fi
promovarea studiilor de siguranță
ță a vaccinurilor, povestea
OMS ilustrează clar loialitatea sa față
ță de Big Pharma și alte
industrii. OMS, de exemplu, a minimizat efectele asupra
sănătății
ții cauzate de dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986,
afirmând că „doar 50 decese au fost cauzate direct de incident
și că „un total de până la 4.000 persoane ar putea muri în
cele din urmă din cauza expunerii la radiații”.
OMS a semnat un acord cu Agenția
ția Internațională pentru
Energie Atomică, care „promovează utilizarea pa
pașnică a
energiei atomice”, în 1959, subordonând-oo agenției
agen
în legătură
cu radiațiile ionizante.
Răspunsul OMS la dezastrul produs de radiații
ții la Fukushima în
2011 a fost,, de asemenea, criticat, cu dovezi ale unei acoperiri
la nivel înalt. OMS, din nou, a minimizat riscurile, afirmând
că „riscurile prevăzute sunt scăzute și nu se anticipează
creșteri observabile ale ratelor de cancer peste ratele de
referință”.
OMS a primit, de asemenea, mai mult de 1,6 milioane de
dolari de la gigantul opioidelor Purdue din 1999 până în
2010 și a folosit date despre opioide susținute de industrie
pentru a le încorpora în orientările sale oficiale pro
pro-opioide.
Potrivit Alianței pentru Protecția
ția Cercetării Umane, colaborarea
OMS cu Purdue a condus la creșterea
șterea consumului de opioide și
a dependenței globale.
Datorită acceptării banilor privați,
ți, o revizuire în Journal of
Integrative Medicine & Therapy a ajuns să afirme că corup
corupția
OMS este „cea mai mare amenințare
țare la nivel mondial pentru
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Vă voi împărtăși pe scurt experiența
experien mea. Echipa mea
a tratat în mod direct 6.000 de pacienți.
pacien Am format sute de
medici care acum își
și formează studenții.

Ș

i, ca grup, am tratat milioane de pacienți,
pacien cu succes.
Președintele
ședintele Trump a fost pacientul meu, Rudy Giuliani a
fost pacientul meu, Rabi Haim Kanievsky a fost pacientul
meu, Rabi Litzman, ministrul sănătății
ții din Israel, anul trecut a
fost pacientul meu. Vă spun doar ce persoane m
m-au contactat
pentru tratamente, printre care și președintele Bolsonaro din
Brazilia. Acum, experiența mea mi-aa dat o perspectivă unică în
abordarea Covid 19, care îi ține pe oameni departe de spital.
„Dacă vreți
ți să faceți experiențe pe copii ca pe carbon, este
un foarte bun motiv să le faceți
ți o injecție”
În ceea ce privește
ște copiii, singurul motiv pentru care ați vrea
să-i tratați
ți este dacă credeți în jertfirea copiilor… Dacă vreți să
faceți
ți experiențe pe copii ca pe carbon, este un foarte bun
motiv să le faceți
ți o injecție. Altfel nu este necesar. Vă voi
explica.
De fiecare data când evaluați
ți un tratament,
tr
trebuie să-l
examinați sub trei unghiuri:
– Este sigur?
– Funcționează? – Aveți nevoie de el?
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Nu trebuie să-l utilizați numai pentru că aveți
capacitatea, trebuie să fie o necesitate medicală, trebuie să
aveți nevoie!
Uitați-vă la „Centers for Disease Control and Prevention”
(C.D.C.), la statisticile pentru copiii sub 18 ani care sunt
sănătoși, indicele de supraviețuire este de 99, 998% – indicele
de supraviețuire fără tratament. Așa cum a spus Dr. Yeadon,
virusul gripei este mai periculos pentru copii decât Covid-19.
Și el a făcut o estimare că vreo sută de copii la un milion ar
putea muri din cauza vaccinării. Cred că numărul ar putea fi
mult mai ridicat și am să vă explic și de ce.
„Dacă ați vaccinat majoritatea populației, de ce mai aveți
încă epidemie? De ce să mai faceți a treia doza cu același
lucru care nu a mers primele două dăți?”
Dacă aveți un grup demografic care nu are nici un risc de a
muri de o boală, de ce l-ați injecta cu o otravă mortală? Hai să
vedem dacă funcționează. Sunt doua țări din lume care au cel
mai mare număr de cetățeni vaccinați: Israel, cu un indice de
vaccinare ridicat, de 85%, și o națiune de pe o insulă din
oceanul Indian, Seychelles, unde sunt peste 80% de persoane
vaccinate. Cele două țări cunosc o epidemie cu varianta Delta.
Vă rog, lăsați-mă să vă pun o întrebare: dacă ați vaccinat
majoritatea populației dumneavoastră, de ce mai aveți încă
epidemie? Asta este numărul unu și, numărul doi: de ce să mai
faceți a treia doza (se preconizează deja a patra – n.r.) cu
același lucru care nu a mers primele două dăți? Asta ca să știm
dacă funcționează sau nu.
„Guvernul israelian este o încarnare a lui Josef Mengele. A
permis și a angajat experimentarea umană a propriului
popor!”
Hai sa vorbim despre siguranță. Iată adevărata problemă! Sunt
trei nivele de siguranță sau de decese, pe carte trebuie sa le
vedem: acut, sub-acut și pe termen lung. Acut, aș defini din
momentul injecției până la trei luni. Riscul nr. 1 al injecției
este formarea de cheaguri de sânge, așa cum a spus Yeadon
și conform institutului Salk, de altfel. Apropo! Tot ceea ce spun
este susținut de documente, așa că vă rog să nu mă credeți pe
cuvânt, faceți propria voastră cercetare. Pot să vă furnizez
dovezi la tot ceea ce spun. Conform Institutului Salk, când o
persoana primește o injecție cu așa ceva, corpul devine o
uzină producătoare de proteine Spike, producând trilioane
de proteine Spike care migrează spre endoteliu ce
căptușește interiorul vaselor sanguine. Și sunt, în mod
esențial, mici spini în interiorul sistemului vostru vascular.
Cum celulele sangvine circulă printre ele, se deteriorează și
astfel cauzează cheaguri de sânge. Dacă acestea ajung la inimă,
apare o criză cardiacă; dacă se întâmplă în creier, se produce un
A.V.C. Deci, prima cauză de decese pe termen scurt este
formarea de cheaguri de sânge. Și cele mai multe se petrec în
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primele 3-4 zile. 40% se întâmplă în primele trei zile după
injectarea acestei otrăvi mortale.
Cealaltă problemă este că provoacă o miocardită ușoară sau o
inflamare a inimii copiilor, sau a tinerilor adulți.
O altă problemă, cea mai îngrijorătoare, este, potrivit unui
articol din „New England Journal of Medicine”, conform
datelor lor preliminare, rata de avorturi spontane în primul
trimestru, la femeile care se injectează în timpul primului
trimestru de sarcină, crește de la 10% la 80%. Vreau sa
înțelegeți ce tocmai v-am spus: rata de avorturi spontane în
primul trimestru la femeile gravide când sunt vaccinate crește
cu un factor de 8! Sunt date preliminare și pot să se schimbe în
timp, dar vă spun numai situația de astăzi. Aceasta este cea mai
mică problemă.
O altă problemă este moartea sub-acută. Studiile, care au fost
făcute pe animalele injectate cu aceste vaccinuri, au arătat ca
toate animalele au reacționat bine prin generarea de anticorpi.
Când au fost atacate de virusul împotriva căruia au fost
imunizate, un mare procent din ele au murit. Și, când s-a
investigat, s-a descoperit că sistemul lor imunitar le-a omorât.
Asta se numește cam așa: „amplificare dependentă de
anticorpi” (Antibody-Dependent Enhancement – A.D.E.)
sau amorsaj patogen sau amplificare paradoxală a sistemului
imunitar. Dar e un fapt că multe din aceste animale au murit.
Poți contrazice susținând că poate oamenii sunt diferiți de
aceste animale. Răspunsul meu este: poate! Totuși, aceste studii
nu au fost făcute! Voi sunteți cei pe care se fac studiile în acest
moment! Directorul de la Pfizer a spus: „Israelul este cel mai
mare laborator al lumii“. Și, deci, aceste studii, pe termen lung
pot exclude…
Doctorul Luc Montagnier, laureat al Premiului Nobel pentru
medicină pentru descoperirea HIV, a spus că este cel mai mare
risc pentru umanitate și cel mai mare risc de genocid din
istoria omenirii. Și, deci, riscul unei reacții A.D.E. la oameni,
care se produce mai târziu, nu este exclus. Întrebarea mea este
următoarea: de ce aș vaccina pe cineva cu o substanță potențial
distrugătoare și mortală, fără să exclud mai întâi acest risc?
Consecințele pe termen lung. Sunt dovezi incontestabile că:
– aceasta afectează fertilitatea, perturbă funcția ovarelor, reduce
nr. de spermatozoizi;
– crește cu certitudine numărul de boli autoimune. Cine știe,
de-a lungul timpului, cum aceasta va reduce durata de viață. Și,
săptămâna trecută, a fost publicat un articol care arată că
aceasta crește riscul de cancer.
Deci, din orice unghi ai privi, fie în context acut, în care
provoacă cheaguri de sânge, inflamația inimii și avorturi
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spontane la jumătatea sarcinii, fie în context sub-acut, în care
poate antrena o reacție imunitară patologică dezastruoasă,
fie pe termen lung, când provoacă o creștere a bolilor
autoimune, cancer și infertilitate. Este foarte îngrijorător! De
fapt, voi spune așa: din punctul meu de vedere, guvernul
israelian este o încarnare a lui Josef Mengele. A permis, a
angajat experimentarea umană a propriului popor! […].
„De ce să vaccinezi pe cineva cu o otravă mortală?”
Primesc zilnic amenințări cu moartea, îmi risc viața, cariera,
finanțele, reputația, aproape și familia, totul, doar pentru că stau
aici și vă spun aceste lucruri! Pe scurt, voi rezuma: acest vaccin
nu e necesar și nimeni nu are nevoie de el! Copiii, deja am
spus, au 99,998% șanse să se însănătoșească. Tinerii adulți,
între 18 și 45 de ani, au 99,95% șanse să se însănătoșească.
Asta, conform C.D.C., același concept.
O persoană care deja a avut Covid-19, și care are anticorpi
naturali rezultați, are o imunitate naturală care este de un
miliard de ori mai eficientă decât imunitatea artificială indusă
de vaccin. Atunci, de ce să vaccinezi pe cineva cu o otravă
mortală, care face anticorpi inferiori sau periculoși, când are
deja anticorpi sănătoși? Și pe urmă, dacă va uitați la populația
cu un risc crescut, care are un indice de mortalitate de 7, 5%…
Deci, datele mele, care au fost primele în lume, pe care le-am
publicat într-un jurnal evaluat de medici, și care au devenit
baza a mai bine de 200 alte studii, care au coroborat cu
observațiile mele, arată că dacă-i tratați pe oameni din timp,
reduceți mortalitatea cu 85%. Deci, la 600.000 americani, am
fi putut preveni ca 510.000 să meargă la spital și să moară.

„Frica îi împinge pe oameni să facă lucruri complet
iraționale”
Deci, treziți-vă! Este Al Treilea Război Mondial, este un
nivel de răutate și rea intenție pe care nu l-am mai văzut
probabil în istoria omenirii. Sunt împotriva sacrificării
copiilor, sunt împotriva ideii de a avea un Zeroah și cred că,
într-adevăr, Dumnezeu vrea să încerce pe fiecare. Și iată
testul: Vă veți închina Mie? Frica voastră vă va conduce la
Mine și îmi veți cere ajutorul sau veți alerga la alte
„Zeroah”, ale vaccinului, ale guvernelor voastre, ale
despoților și tiranilor, ale sociopaților, ale dumnezeilor
aspiranți. Nu e nimic nou sub soare. Aceștia sunt diferiți de
faraoni, se cred dumnezei. Iar voi vă veți închina lor. Dacă
vă veți prosterna înaintea lor, O.K., să vă protejeze ei
atunci. Să vedem cum se va termina
Am văzut cum frica îi împinge pe oameni să facă lucruri
complet iraționale, care nu au sens, să își sacrifice propriii
copii. Și da, Ministerul Sănătății voastre vă minte,
statisticile voastre sunt eronate. Dacă vreți ceva real, este
un site[1]. Duceți-vă la Israel și puteți vedea că de pe 20
decembrie începe un vârf mare pe curba morților în
Israel. Știți ce s-a întâmplat pe 20 decembrie în Israel? A
început vaccinarea națională. Și aceste cifre sunt raportate de
guvernul israelian! Sunt prea proști ca să le ascundă.
Nu există absolut nicio justificare pentru a utiliza această
otravă mortală, decât dacă vrei să sacrifici ființe
omenești. Cred că am terminat.
„Guvernele vă mint. Efectele secundare sunt oribile”

I-am prezentat această informație lui Bibi Netanyahu în mod
direct, i-am dat-o în mâini când se ducea în Australia, în aprilie
2020. Și am informat fiecare membru al Ministerului vostru, al
Sănătății. Deci, vă întreb: dacă pot să reduc rata mortalității
de la 7, 5% la mai putin de 0, 5% la persoanele cu risc
crescut, de ce să folosesc o otravă mortală care nu
funcționează și care are efecte secundare teribile și oribile?
„Treziți-vă! Este Al Treilea Război Mondial, este un nivel
de rea intenție pe care nu l-am mai văzut în istoria
omenirii”
Vă propun un alt exercițiu de gândire. Dacă ar fi ca toată
planeta să facă Covid-19 și să nu fie tratată, indicele de
mortalitate mondial ar fi inferior la 0,5 %. Nu este ceea ce
preconizez eu. Sunt mulți oameni, asta înseamnă că ar muri 35
de milioane. Totuși, dacă urmăm sfaturile unor „lideri
mondiali” precum Bill Gates, care a spus anul trecut că 7
miliarde de persoane trebuie să fie vaccinate, indicele de
mortalitate ar fi peste de 2 miliarde de persoane.
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R.: După tot ce ați spus, nu cred că ați terminat. Apreciem
timpul și efortul dvs., modul de expunere foarte clar. Vă suntem
recunoscători.
V.Z.: Aveți întrebări?
R.: Multe întrebări. Dar, pentru a rezuma: 2 miliarde ar muri
dacă 7 miliarde ar folosi injecția, după cum a spus d-l. Doctor.
E exact?
V.Z.: Nu, nu după cum am spus eu, ci după cum spun experții
mondiali. Vedeți ce spune dr. Malone, care a inventat
tehnologia mARN, care are brevetul original pentru
vaccin. El spune să nu fie folosit. Guvernele vă mint.
Efectele secundare sunt oribile. Dr. K. Hill din Irlanda a
declarat că ea crede că de-acum în doi ani, 90% din persoanele
vaccinate vor muri. Când dr. Michael Yeadon – sper că va
putea să confirme, sper că este încă aici – când i s-a pus
această întrebare, a spus că nu ar merge chiar până acolo. Deci
nu știu care este procentul. Poate nu chiar 90%? Și poate nu va
fi în doi ani, ci poate în trei.
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Și dr. Luc Montagnier, care este laureatul premiului Nobel
pentru descoperirea H.I.V., spune că este cel mai mare risc de
genocid din istoria omenirii.

V.Z.: De acord, voi ați început. Datele lor arată astăzi 11.000
morți și 450.000 efecte adverse. Mai întâi: asta nu este
suficient? Care este pragul vostru pentru morți?

R.: Deci, o clipă, dacă […] luăm ca procente din 3 milioane
[de vaccinați cu Pfizer], ar însemna sa avem 500.000,
800.000?

R.: Niciunul.

V.Z.: De-a lungul timpului!
R.: Dr. Zelenko, ați menționat studii care, desigur, au venit, și
care [arată că vaccinul] este cu siguranță o cauză pentru
probleme de fertilitate, a nr. de spermatozoizi și, recent, un
studiu despre cancer care spune că acesta cauzează cancerul.
Guvernul va arăta aceste [studii]? De ce le țin ascunse?
Vedem tot timpul tot felul de studii: nu e nicio problemă de
fertilitate! Nicio problema cu nr. de spermatozoizi! Cancer, la
fel! Tot ceea ce ați spus este contrazis nu doar de către
guverne, ci de cea mai mare parte a industriei medicale,
care ne spune că toate aceste studii care ne spun că
vaccinarea este periculoasă sunt toate inventate, sunt toate
false și nebunești.
V.Z.: Pentru persoanele pe care le-ați menționat, dacă ați
aduna câți pacienți au tratat de Covid 19 în total, ar da zero! Iar
eu am tratat peste 6.000 pacienți. Deci, trebuie să știți cu cine
vorbiți. Eu n-am nimic de câștigat aici decât să-mi pierd
viața.
„Există constrângere incredibilă, există presiune
psihologică, se utilizează forța pentru ca oamenii să se
vaccineze!”
Am să vă spun următoarele: da, este un efort foarte bine
coordonat pentru a suprima informațiile care ar putea
salva vieți, medicamentele precum hidroxiclorochina și
ivermectina – care sunt medicamentele cele mai sigure din
istoria medicinei -, care au fost suprimate și nu puteți nici
măcar să le obțineți în Israel. Medicii care îndrăznesc să
spună ceva care contravine narativei oficiale au
fost cenzurați, inclusiv experții mondiali precum dr.
Malone, de exemplu, care a pus la punct vaccinul ARNm și
care a zis ceva împotriva narativei, a fost scos afară de pe
toate platformele media. Puteți să-mi spuneți de ce? Și puteți
să-mi spuneți de ce sunt suprimate informațiile despre efectele
secundare ale acestei injecții otrăvitoare mortale? Și apoi, de ce
există această constrângere incredibilă, această presiune
psihologică? Iar acum utilizează forța pentru a spune oamenilor
să se vaccineze! Voi ar trebui să răspundeți la aceste întrebări,
nu eu! Este un efort coordonat aici și Israelul deschide calea!
R.: Diversele date din S.U.A. nu arată cu adevărat cifrele pe
care ni le comunicați.
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V.Z.: Ai lor admit deja unul. La C.D.C. este un lansator de
alertă care a spus recent că nu sunt 11.000 de morți, ci 45.000.
Asta nu e suficient? Și mai este un studiu de la Harvard din
2009, care a spus că doar 1% din efectele adverse reale sunt
raportate. Acum, pot să consider că erupțiile cutanate sunt
raportate cu un indice mai mic decât decesele. Deci, pentru
beneficiul îndoielii, să spunem ca 20% din decese sunt
semnalate, și sunt foarte generos. Deci, dacă luați cele 45.000
ale lansatorului de alertă, sau chiar dacă luați 11.000, așa cum
admit ei, cifra este de 50.000 sau de 200.000, aveți de ales.
„Este o conspirație, nu o teorie! O conspirație pentru
comiterea unui genocid”
Mai sunt alte două probleme cu aceste date! Am colegi care au
pierdut pacienți după vaccin, încearcă să raporteze aceasta
și sistemul le respinge rapoartele fără motiv! A doua
problemă, și am dovezi și pentru asta: rapoartele pe care le-au
depus sunt acum „curățate” din sistem, și nu le mai puteți găsi!
De fapt asta nu este o teorie a conspirației, este o conspirație,
nu o teorie. Dacă v-aș fi spus acum 18 luni că Covid-19 este o
armă biologică, ați fi spus că sunt un teoretician al
conspirației. Știți, Noe din Biblie, era un teoretician al
conspirației până a început să plouă. Deci, acum, dacă vă
spun că este o armă biologică artificială, este o conspirație,
dar nu o teorie. Toată lumea e de acord că aceasta a fost creată
artificial.
Și chiar știu, știu exact când a fost făcută și numerele de brevet
care sunt asociate modificărilor. În 1999, Dr. Ralph Barrett de
la Universitatea Carolina de Nord a modificat un coronavirus
de liliac și o proteină de suprafață pentru a infecta ființele
umane. Apoi această cercetare a devenit ilegală în America. A
fost trimisă pe banii contribuabililor americani de către Fauci la
Wuhan unde această cercetare a continuat până au găsit o
modalitate de a modifica acest virus, pentru a-l face extrem de
distructiv pentru plămânii oamenilor și să cauzeze cheaguri de
sânge. Deci, au luat un virus natural și au făcut încetul cu
încetul două schimbări de-a lungul timpului. Le-a trebuit 20-22
de ani pentru a-l modifica să devină infecțios pentru oameni și
apoi, odată ce infectează oamenii, să le distrugă țesuturile.
Nimeni nu spune că sunt un teoretician al conspirației. Oamenii
spun că este o conspirație. Este o conspirație pentru a comite un
genocid. E atât de dificil pentru evrei să creadă că ar putea
exista un grup de persoane gata să distrugă?
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Este un război împotriva lui Dumnezeu!
Sunt două feluri de a vedea viața: fie priviți ființa umană
creată după chipul lui Dumnezeu, și dacă sunteți făcuți
după chipul lui Dumnezeu asta înseamnă că viața voastră
este sacră. Dacă viața voastră este sacră, aveți drepturile
omului. Și dacă aveți drepturile omului, nu este treaba voastră
sau a mea să decidem câte persoane trebuie să fie pe planetă și
câte trebuie să trăiască sau să moară. Corect? Celălalt sistem,
să-l numim sistemul eugenist al lui Darwin, dar în realitate vine
de la Cain, este sistemul care spune, în mare, cine este în vârful
ierarhiei dominante a vieții? Cei care au cel mai mare avantaj
de a supraviețui, ceea ce, inevitabil, duce la trei categorii de
persoane: Ubermmensch (supra-omul), Mensch (persoană
integră și onorabilă) și Untermensch (sub-omul.
Dacă aplicați asta acum 80 de ani, Ubermensch erau naziștii,
care spuneau că sunt descendenți din dumnezei arieni, care în
esență era prerogativa lor, dreptul lor de a decide cine să
trăiască sau cine să moară. Apoi Menschen, care erau anglosaxonii; europenii puteau să trăiască și să fie sclavi.
slavii,
handicapații,
țiganii,
Și Untermenschen: evreii,
prizonierii politici, aceștia trebuiau să devină praf. Pare dintr-o
poveste, numai că a omorât 200 milioane de persoane. Și acum
este exact același lucru, cu excepția că nu este vorba de
antisemitism. Pentru moment e complet diferit. Încă există un
grup de persoane care au impresia că au evoluat la un nivel de
conștiință mai ridicat și a căror nouă inteligență și nouă
perspicacitate le permite să determine aceste lucruri. Nu cred că
au evoluat, cred că au involuat ca păgânii. Cred că
sunt mamzers [bastarzi], cum se numesc în Torah, și, apropos,
nu e nicio diferența cu moloh.
R.: Înțeleg asta, dar noi, C.D.C. însuși și, de asemenea, dl.
Biden avem un program de vaccinare. Să spunem că sunt
împotriva programului de vaccinare, dar știți, puteți să strigați
aici, însă oamenii din America, cred că sunt 200 de milioane de
persoane, au făcut vaccinul. Îmi pare rău, asta-i tot ce cer.
V.Z.: Atunci lăsați-mă să vă vorbesc despre C.D.C.
Președintele Trump a emis un decret în care se spunea că
„fiecare american ar trebui să aibă acces la
hidroxiclorochină”. Acest ordin a ajuns la Secretarul Sănătății
și Serviciilor Sociale, Azar, și a ajuns până la urmă la C.D.C.
prin dr. Rick Bright. Și, ceea ce a făcut dr. Rick Bright, în loc
să folosească dreptul și să încerce să facă o lege care ar fi dat
accesul la acest medicament fiecărui om, de fapt fiecărui
american și fiecărui om din lume – pentru că cea mai mare
plângere pe care am primit-o din Israel a fost că C.D.C.-ul
vostru și F.D.A.-ul vostru nu l-au aprobat. Pentru că mai ales
guvernul israelian este o mare marionetă a tot ceea ce fac
americanii. Deci, pentru că americanii nu erau gata să facă asta,
nici Israelul nu era gata să o facă. Și atunci ce au făcut? Au
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creat o autorizație de utilizare restrânsă care restrângea și
limita accesul numai la pacienții spitalizați, ceea ce are ca
efect tăierea lui de la pacienții cu consultații externe, acasă.
Aceasta a fost documentat de către Dr. Rick Bright însuși întrun documentar intitulat „Totally Under Control”. Nu sunt
cuvintele mele, sunt cuvintele lui.
„Sfaturi și recomandări ale unui guvern care vă vrea
moartea”
Mai mult decât atât, au retras mai apoi și autorizația de
utilizare în urgentă a hidroxiclorochinei, și au folosit studiul
din Lancet care arată că hidroxiclorochina omoară oameni.
Problema acestui studiu este că e vorba de o fraudă, și Lancet a
trebuit să-l retragă pentru că era bazat pe date care nu există.
Dar F.D.A. și C.D.C. au folosit acest studiu după ce a fost
retras, pentru a revoca autorizația utilizării de urgență. Motivul
este că dacă un medicament are o autorizație de folosire în
urgență, celelalte medicamente n-o pot avea. Trei săptămâni
mai
târziu, Remdesivir,
fabricat
de
„Gilead
Pharmaceuticals” a primit o autorizație de folosire de
urgență și un contract de 3 miliarde de dolari. Și Remdesivir
n-a dovedit niciun beneficiu. A redus sejurul la spital cu 5 zile,
dar fără beneficii de supraviețuire. Și costă 3.200 $ pentru un
pacient și e intravenos. Medicamentele pe care le foloseam
costă 20 de cenți pilula, acasă, și a redus decesele și
spitalizările cu 84%. Aceasta înseamnă că a redus partea de
piață a Remdesivir-ului cu 84%. Deci C.D.C. nu este o
autoritate pentru mine. Știți, după Institutul Național de
Sănătate (N.H.I.), în acest moment nu vă puteți să trata de
Covid- 19 decât în spital și dacă oxigenul din sânge este sub
92%. Astea sunt acuma sfaturile și recomandările unui
guvern care vă vrea moartea.
„Guvernele noastre sunt corupte. Guvernele noastre
complotează!”
După 18 luni și zeci de studii care au arătat că sunt 85 % în
medie de beneficii pentru vindecare, evitând spitalizările și
decesele, aveți o agenție guvernamentală care încă mai face
recomandări proaste. Au pierdut toată credibilitatea. Da,
guvernele noastre sunt corupte. Da, guvernele noastre
complotează.
Știți că dacă eu aș organiza așa ceva, m-aș duce la un lider
mondial, la Bibi (Netanyahu) sau Bennet și le-aș spune:
„Ascultați, iată aici 500 milioane de dolari, îi vom pune într-un
cont pe care nimeni nu îl poate urmări. Doar ascultați-ne.
Dacă nu, vă vom omorî familia”.
R.: De acord.
V.Z.: De fapt, […] un singur evreu din 10 a părăsit Egiptul și a
ajuns în Israel. Asta înseamnă că doar 10% din poporul nostru
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este capabil să facă trecerea psihologică de la sclavie la
gândirea mântuitoare. Asta e problema!
Este un conflict între două sisteme care nu pot coexist
coexista: o
conștiință
știință centrată pe Dumnezeu și o conștiință centrată pe
sine. Nimic nou sub soare. E același
și lucru. Doar că acum
câmpul de bătălie este Covid-19.
R.: De acord. Mulțumesc
țumesc mult, domnule doctor! Vreau să fac și
un comentariu personal, pentru că am folosit
losit protocolul dvs.
Eu însumi am făcut Covid- 19 și am putut să obțin protocolul
dvs. aici.
ți mai bine. Sper ca toți ceilalți evreii
V.Z.: Sunt fericit că sunteți
să fie ca dvs.
R.: Ei bine, sunt în aceeași
și barcă. A funcționat în patru zile. Vă
mulțumesc d-le dr.!

Un medic RUPE TĂCEREA – “Oamenii
nu mor de COVID, mor de clostridium,
mor asfixiați, mor sedați”

Un cadru medical, care a lucrat la secția ATI dedicată
bolnavilor COVID a Spitalului Clinic Județean Sibiu, face
dezvăluiri cutremurătoare legate de perioada pandemiei.

F

ără a-și
și face public numele de teama repercusionilor,
acesta susține
ține că va da declarații procurorilor dacă se
va declanșa
șa o anchetă, pentru că tot ceea ce spune

poate fi probat.

țin! Atunci de ce toți ceilalți evrei nu pot?
V.Z.: Pentru puțin!
R.: Este o experiență
ță personală în ceea ce mă privește.
V.Z.: Bineînțeles,
țeles, dar nu este vorba de mine, e vorba de Kol
Israel. De ce ceilalți
ți evrei de pe tot pământul nu au același
tratament?
Notă – Dr. Vladimir Zelenko vorbește
ște vorbește în fața unor
rabini despre genocidul planetar. Dr. Vladimir
Zelenko este medic de familie agreat de Consiliul de
Administrație
ție de peste 20 de ani. A fost descris de către
pacienții săi ca membru al familiei
liei a mii de familii și este un
medic consilier pentru Corpul Ambulanțelor
țelor Voluntare la
Kiryas Joel din New York. A elaborat cunoscutul „Protocol
Zelenko” care a salvat nenumărate vie
vieți în lumea
întreagă. Este cunoscut la New York pentru găsirea unui
tratament preventiv foarte eficient pentru Covid 19. A publicat
numeroase studii și a vindecat mii de persoane. În cele de mai
jos explică în fața unui tribunal rabinic („Beth din
din”) de ce
vaccinarea actuală anti-covid este o erezie științifică cu mult
maii periculoasă pentru sănătatea publică decât ceea ce afirmă
Doxa. Într-o filmare video revine asupra cifrelor
farmacovigilenței
ței din Statele Unite care arată o mortalitate
catastrofală a celor mai tineri și avorturi spontane de 8 ori mai
multe la femeile gravide. El arată că și dacă întreaga planetă
ar avea covid, ar fi maxim 35 milioane de decese; dimpotrivă,
dacă s-ar vaccina 7 miliarde de indivizi, așa
șa cum preconizează
Bill Gates, ar fi aproape 2 miliarde de morți!
ți! Mai amintește că
mortalitatea a explodat în Israel începând cu sfâr
sfârșitul lui
decembrie 2020. Sursa: art-emis.ro

Într-un interviu acordat publicației Turnul Sfatului, cadrul
medical spune că toți
ți cei care ajung la ATI sunt sedați, iar acest
lucru le aduce unora moartea.
„Pe un om cu insuficiență respiratorie dacă îl sedezi, moare.
Pentru că în insuficiență respiratorie nu se dă de dormit și
seara. Se face terapie. Se face oxigeno-terapie.
oxigeno
Cum îți explici
că vine din spital un caz. O doamnă operată, «deschisă,
închisă» de un chirurg anume. O ciroză hepatică. S-a gândit să
o ducă în modular să mai moară unul de COVID. Da, oamenii
se omoară. Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat
acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac
totul să nu încarc acele seringi cu sedare”,
sedare povestește Domnul
S, conform sursei citate.
„Eu am intrat cu alt scop acolo. Am intrat prost, nevinovat,
plin de energie, cu sufletul curat să ajutăm că m-am săturat de
COVID. Și când colo… Eu nu m-am făcut asistent să-i omor
prin sedare. Nu vreau ca mama mea să se răsucească în
mormânt, să spună «ăsta nu e copilul meu». Din prima zi când
am intrat, m-am îmbrăcat și mi s-a făcut rău. Mă închinam, numi venea să cred. Am mers acasă, nu se poate. Salvatorul nu
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poate fi criminal, el trebuie să salveze vieți. Ce am văzut eu nu

aceste grupuri; ea va trebui să fie unn instrument important în

poate fi închipuit de o viață de om. Am văzut oameni care

societatea noastră în viitor, în toate cazurile. Desigur, nu vom

efectiv mor de vii. (…) Nu am văzut pe nimeni intubat care să

putea să executăm acești
ști oameni sau să construim lagăre pentru

fie apoi detubat la ATI Sibiu. O singură doamnă am văzut că a

ei. ... Vom scăpa de ei făcîndu-ii să creadă că toate acestea sînt

deschis ochii, intubată fiind, cu sedare în venă. M-am gândit,

pentru binele lor", a scris Jacques Attali. Ro
Roșca: Operaţiunea

Doamne, Dumnezeule nu e un doctor să o supraveghem, poate

din 2020 a fost una pregătită din timp Potrivit acestuia, o

reîncepe să respire singură. Nu. Mi s-a spus să mărim sedarea

suprapopulare mare și o suprapopulare în mare parte inutilă a

la maxim și să-i mai băgăm și Midazolam (n.r. – este un

planetei este prea scumpă din punct de vedere economic, dar și

medicament cu acțiune de scurtă durată utilizat pentru a

din punct de vedere social este mult mai bine
bin atunci cînd

induce sedarea, o stare de calm, somnolență sau somn și care

mașina
șina umană se oprește brusc decît să devină treptat

înlătură anxietatea și tensiunea musculară), pe lângă Propofol

inutilizabilă. "De asemenea, evident, noi nu vom putea testa

și Fentanyl. Sunt convinsă că acea femeie a murit de vie. Și

inteligența
ța a milioane sau miliarde de oameni. Prin urmare,

altă femeie, și alți bărbați. Ei practic nu mor de COVID, mor

vom găsi sau voi iniția
ția ceva, de exemplu, o pandemie care

de clostridium, mor asfixiați, mor sedați”, a mărturisit Domnul

vizează anumite
numite persoane, o criză economică reală sau nu o

S.

criză, ci un virus care va afecta sănătatea vîrstnicilor sau a

Pacienții sunt efectiv legați de pat, de mâini și de picioare,

obezilor. Nu contează.Cei slabi și bolnavi vor deveni victimele

în momentul în care nu mai pot respira și încep să se agite,

lui, cei fricoși
și și cei proști vor crede în ea și vor cere ei înșiși

susține
ține Domnul S. Un tratament absolut inuman este probat cu

tratament șii se vor trata de asta cu medicamentele noastre. Și

fotografii făcute în ATI, în care se văd mâinile cu pielea ru
ruptă

noi ne vom asigura că tratamentul este accesibil și prescris - și

din cauza feșei cu care au fost legați. După: Via Bugetul

acest tratamentul al nostru va deveni solu
soluția noastră. ...Atunci
selecția
ția naturală a idioților se va întîmpla de la sine și ei,

Consilierul fostului președinte
ședinte al Franței
Jacques Attali:: "Vaccinarea este o
modalitate de a curăța
ța societatea de cei
bătrîni, bolnavi…"

fericiți, vor merge la propria lor sacrificare", a spus Jacques
Attali. Observatorii remarcă marea asemănare a situației
situa
actuale din lume cu ceea ce a fost descris mai devreme de acest
economist, scriitor și politician francez, considerat mason și
iluminat, participant la conspirația
ția mondială a globaliștilor care
implementează o operațiune
țiune planificată cu scopul restructurării

Virusul va ajuta la realizarea selecției
ției naturale
naturale, iar

globale în interesul "elitei mondiale".

vaccinarea împotriva acestuia este o modalitate de a cură
curăța
societatea de bătrîni, bolnavi şi lași.

D

espre aceasta a scris încă în 1981 economistul
francez, scriitorul și politicianul Jacques Attali,
consilier al fostului președinte
ședinte francez, Francois

Aceiași
și oameni din umbră dețin atât
marea industrie farmaceutică (Big
Pharma) cât și mass-media
media principale
prin
Pe scurt:

Mitterrand, președintele
ședintele fondator al Băncii Europene pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, tansmite Noi.md.
.md. El a menționat
men

•

Big Pharma (marea industrie farmaceutică) și massmedia mainstream (principale: canalele TV, online și
publicațiile
țiile oficiale, cu cea mai mare audiență) sunt
deținute
ținute în mare parte de două firme de gestionare a
activelor: BlackRock și Vanguard.

•

Companiile farmaceutice dictează măsurile luate de
autorități în așa-zisa
zisa pandemie covid – și toate, până
acum, au pus în pericol mai degrabă decât să
optimizeze sănătatea publică, iar mass
mass-media
mainstream au fost cu bună știință complice de

că, în viitor, pe ordinea de zi se va afla problema găsirii unei
modalități
ți de reducere numărul populației. "Vom începe cu cei
bătrîni, pentru că de îndată ce oamenii împlinesc 60-65
60
de ani,
ei trăiesc mai mult decît produc și costă scump
mp societatea. Apoi
vor urma cei slabi, apoi cei inutili, cei care nu fac nimic pentru
societate, pentru că vor fi întotdeauna majoritatea și, în cele din
urmă, cel mai important grup sînt cei proști.
ști. Eutanasia vizează
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•

•

•

bunăvoie în răspândirea propagandei, a unei narațiuni
oficiale false care inculcă convingeri publicului care
înghite știrile pe nemestecate, și încurajează frica
bazată pe minciuni.
Vanguard și BlackRock sunt cei mai mari acționari ai
Time Warner, Comcast, Disney și News Corp, patru
dintre cele șase companii media care controlează peste
90% din presa americană.
BlackRock și Vanguard formează un monopol secret
și dețin aproape tot ceea ce vă puteți imagina. În total,
cele două corporații dețin active în 1.600 de firme
americane, iar în anul 2015 aveau venituri combinate
de 9,1 trilioane de dolari. Dacă adăugați și al treilea
cel mai mare proprietar la nivel mondial, State Street,
averea lor combinată cuprinde aproape 90% din toate
firmele din S&P 500, unde sunt listate cele mai
importante 500 de companii din lume.
Vanguard este cel mai mare acționar al BlackRock.
Vanguard însăși, pe de altă parte, are o structură unică
ce face ca acționariatul său să fie mai greu de
identificat, dar multe dintre cele mai vechi și mai
bogate familii din lume au legături cu fondurile
Vanguard.

Ce au în comun The New York Times și majoritatea celorlalte
media principale cu Big Pharma? Răspuns: sunt în mare parte
deținute de BlackRock și Vanguard Group, cele mai mari două
firme de gestionare a activelor din lume. Mai mult, există
dovezi că aceste două companii formează un monopol secret
care deține de fapt mare parte din averea lumii. După cum s-a
relatat în videoclipul prezentat mai sus:
•

•

•

•

Acțiunile celor mai mari corporații din lume sunt
deținute de aceiași investitori instituționali. Toți se
dețin reciproc. Aceasta înseamnă că aparenta
„concurență” între mărci, cum ar fi între Coca-Cola și
Pepsi, nu există de fapt deloc, deoarece acțiunile la
marile companii sunt deținute de exact aceleași
fonduri de investiții, companii de asigurări, bănci și, în
unele cazuri, chiar guverne.
Investitorii mici sunt deținuți de investitori mai mari.
Aceștia sunt deținuți la rândul lor de investitori încă și
mai mari. În vârful vizibil al acestei piramide apar
doar două companii. Acestea sunt Vanguard și
BlackRock.
Puterea acestor două companii este dincolo de
imaginația noastră. Nu numai că ele dețin o mare parte
din acțiunile aproape tuturor companiilor mari, ci și
acțiunile investitorilor din aceste companii. Aceasta le
oferă un monopol de neclintit.
Un raport al Bloomberg arată că aceste două companii,
în anul 2028, împreună vor avea investiții în valoare
de 20 de trilioane de dolari. Aceasta înseamnă că ele
vor deține aproape totul.

și/sau „poziția de frunte într-o tendință sau mișcare”. Ambele
sunt descrieri potrivite ale acestui mastodont mondial, deținut
de globaliștii care fac presiuni pentru o Mare Resetare, a cărei
nucleu este transferul de bogăție și proprietate din mâinile celor
mulți, în cele ale celor foarte puțini.
Interesant este că Vanguard a devenit cel mai mare acționar al
BlackRock, în martie 2021.
Vanguard însăși, pe de altă parte, are o structură corporativă
unică, ce face ca proprietarii săi să fie greu de identificat.
Compania este deținută de diferitele sale fonduri, care la rândul
lor sunt deținute de acționari. În afară de acești acționari, nu are
investitori externi și nu este cotată la bursă. După cum se
relatează în videoclipul prezentat: „Elitei care deține Vanguard
se pare că nu-i place să fie în centrul atenției”, dar bineînțeles
că nu se poate ascunde de cine este dispus să cerceteze pentru a
afla adevărul. Rapoarte ale Oxfam și Bloomberg arată că 1%
din populație deține mai mulți bani împreună decât restul de
99% de ființe umane. Chiar mai mult, Oxfam spune că 82% din
toți banii câștigați în 2017 au ajuns la acești 1%.
Cu alte cuvinte, aceste două companii de investiții, Vanguard și
BlackRock, dețin un monopol în toate industriile din lume, iar
acestea, la rândul lor, sunt deținute de către cele mai bogate
familii, dintre care unele sunt regale, și care au fost foarte
bogate încă dinainte de Revoluția Industrială.
Deși ar fi nevoie de timp pentru a verifica toate fondurile
Vanguard spre a se identifica acționarii principali și, prin
urmare, proprietari ai Vanguard, o examinare rapidă ne arată că
Rothschild Investment Corp. și Edmond De Rothschild
Holding sunt doi dintre aceștia.
Videoclipul de mai sus identifică, de asemenea, familia italiană
Orsini, familia americană Bush, familia regală britanică,
familia du Pont, precum și familiile Morgan, Vanderbilt și
Rockefeller ca fiind proprietare ale Vanguard.
BlackRock/Vanguard dețin Big Pharma
Potrivit Simply Wall Street, în februarie 2020, BlackRock și
Vanguard erau cei mai mari acționari ai GlaxoSmithKline, cu
7% și, respectiv, 3,5% din acțiuni. La Pfizer acțiunile sunt
împărțite invers, Vanguard fiind principalul investitor, iar
BlackRock al doilea cel mai mare acționar.
Rețineți că proporția de proprietate a activelor se poate
modifica în orice moment, deoarece companiile cumpără și
vând acțiuni în mod regulat, așa că procentele nu sunt fixe.
Concluzia este că BlackRock și Vanguard, atât individual cât și
împreună, dețin suficiente acțiuni încât să putem afirma că ele
controlează cu ușurință atât Big Pharma, cât și mass-media
mainstream, pe lângă multe altele.

Cine sunt cei din Vanguard?
Cuvântul „vanguard” înseamnă în limba engleză „poziția
fruntașă într-o armată sau flotă care avansează în bătălie”
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De ce ne interesează acest fapt? Este important deoarece
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publică în loc să o îmbunătățească. Iar publicul, sufocat de
propaganda asiduă din mass-media, s-a supus ascultător și a
acceptat normele aberante impuse parcă numai spre a îi face
rău.
Pentru a avea vreo șansă de a îndrepta această situație, este
necesar să înțelegem cine este păpușarul actorilor centrali, de
unde provin dictatele dăunătoare și de ce au fost create de la
bun început aceste narațiuni false răspândite fără încetare de
mass-media.
După cum se menționează în raportul Global Justice Now din
decembrie 2020, intitulat „The Horrible History of Big
Pharma” (Istoria oribilă a Big Pharma), pur și simplu nu
putem permite companiilor farmaceutice, „care au un istoric
îndelungat de prioritizare a profitului corporatist în
detrimentul sănătății ființelor umane”, să continue să dicteze
politicile așa-zis împotriva covid.

precum și a modului în care ființele umane privesc toate
acestea.
Având în vedere că BlackRock a anunțat în 2018 că are
„așteptări sociale” de la companiile în care investește,
potențialul său rol central în Marea Resetare și în planul de a
„reconstrui mai bine” lumea nu poate fi trecut cu vederea.
Adăugați la aceasta informațiile care arată că acest mastodont
sinistru „subminează concurența prin deținerea de acțiuni în
companii concurente” și „estompează granițele dintre capitalul
privat și cel guvernamental prin colaborarea strânsă cu
autoritățile de reglementare”, și devine greu să nu vedem cum
BlackRock/Vanguard și proprietarii lor globaliști ar putea să
faciliteze Marea Resetare și așa-numita revoluție „verde”,
ambele făcând parte din aceeași schemă de furt al averii care
încă a mai rămas în posesia populației.
BlackRock și Vanguard dețin averea lumii

În raportul menționat mai sus, se trece în revistă istoria
rușinoasă a celor mai importante companii farmaceutice din
lume care dezvoltă și produc în prezent „vaccinurile” împotriva
covid, în timp ce mass-media mainstream au ajutat la
suprimarea informațiilor cu privire la tratamentele disponibile,
care s-au dovedit a avea un grad ridicat de eficacitate împotriva
acestei infecții.
BlackRock/Vanguard dețin mass-media
Unul dintre cele mai citite ziare din SUA, The New York Times,
este deținut, din mai 2021, de Vanguard Group, care are în
posesie cea mai mare parte dintre acțiuni (8,11%) și de
BlackRock, cu 7,43%.
Vanguard și BlackRock sunt, de asemenea, cei mai importanți
acționari la Time Warner, Comcast, Disney și News Corp,
patru dintre cele șase corporații media care controlează peste
90% din presa americană.
Este evident că cine deține controlul asupra atâtor canale media
poate controla în mod facil națiuni întregi prin intermediul unei
propagande centralizate, atent orchestrate și insidioase,
deghizată în jurnalism.
De ce populația globului nu a aflat încă cine sunt păpușarii din
umbră? Aceștia se ascund cu dibăcie prin relații strânse,
întrepătrunse într-o manieră liniară. Lumea proprietății
corporative este labirintică, în care toată lumea pare să dețină
pe toată lumea, într-o anumită măsură.
Cu toate acestea, mesajul cheie pe care este important să îl
reținem este că două companii ies în evidență deasupra tuturor
celorlalte, și anume BlackRock și Vanguard. Împreună, ele
formează un grup ascuns, un monopol perfid asupra activelor la
nivel mondial și, prin influența lor asupra mass-media
centralizate, au puterea de a manipula și controla o mare parte
din populația lumii, a economiei și a evenimentelor globale,
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Această afirmație va deveni și mai clară odată ce veți realiza că
influența acestui duo nu se limitează la Big Pharma și la massmedia. Este important de menționat că BlackRock colaborează
îndeaproape cu băncile centrale din întreaga lume, inclusiv cu
Rezerva Federală a SUA, care este o instituție privată
financiară, și nu una federală, cum s-ar putea înțelege din
titulatură. Această entitate împrumută bani băncii centrale
americane, acționează în calitate de consilier al acesteia și
totodată îi dezvoltă software-ul.
„În total, BlackRock și Vanguard dețin participații în
aproximativ 1.600 de firme americane, care în 2015 aveau
venituri combinate de 9.100 miliarde de dolari. Dacă se
adaugă și al treilea cel mai mare proprietar la nivel mondial,
State Street, averea lor cuprinde aproape 90% din activele
tuturor firmelor din S&P 500.”
BlackRock/Vanguard dețin, de asemenea, stocuri importante de
acțiuni la multe alte companii, printre care Microsoft, Apple,
Amazon, Facebook și Alphabet Inc. (Google). După cum este
ilustrat în graficul ce prezintă rețeaua de investiții a BlackRock
și Vanguard de mai jos, prezentat în articolul din 2017 „These
Three Firms Own Corporate America” (Aceste trei firme dețin
America corporatistă), ar fi aproape imposibil să le enumerăm
pe toate.
Cele 1.662 de firme în care cei trei mari investitori (în
culoarea magenta) reprezintă împreună cel mai mare acționar
sunt afișate în verde; firmele în care aceștia constituie al doilea
acționar ca mărime sunt portocalii, iar albastrul denotă
cazurile în care aceștia reprezintă al treilea acționar ca
mărime. Bleu reprezintă firmele în care cei trei nu se numără
printre principalii acționari. Gri sunt societățile care nu sunt
cotate la bursă. Acest grafic evidențiază poziția centrală a
BlackRock și Vanguard în rețeaua de proprietate corporativă
din SUA.
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Un monopol global despre care puțini
țini știu ceva
Pentru a descoperi influența
ța globală a BlackRock și Vanguard,
nu uitați
ți să urmăriți videoclipul de 45 de minute prezentat în
partea de sus a articolului. Acesta oferă un rezumat al re
rețelei
monopoliste ascunse a corporațiilor deținute
ținute de Vanguard și
BlackRock, precum și al rolului acestora în Marea Resetare. Al
doilea videoclip, mult mai scurt, oferă o analiză suplimentară a
acestor informații.
Cum putem vedea legătura dintre BlackRock/Vanguard, și
implicit familiile globaliste care le dețin,
țin, cu Marea Resetare?
Cu excepția
ția unei mărturisiri publice, este necesar să ne uităm la
relațiile
țiile dintre aceste corporații colosale deținute de globaliști și
să luăm în considerare influența
ța pe care o exercită prin aceste
relații. După cum
um a remarcat Lew Rockwell: „„Când Lynn
Forester de Rothschild vrea ca Statele Unite să aibă un partid
unic (precum China) și nu vrea ca legile de identificare a
alegătorilor să fie adoptate în Statele Unite, astfel încât mai
multe fraude electorale să poatăă fi comise spre a se atinge
acest scop, cum acționează?
ționează? Organizează o teleconferință cu
cei mai mari 100 de directori executivi din lume și le spune
public să denumească adoptarea de către Georgia a unei legi
anticorupție
ție drept o normă „Jim Crow” (după cum
cu au fost
denumite la sfârșitul
șitul secolului 19 legile de segregare rasială
din SUA). Mai mult, le ordonă directorilor săi executivi să
boicoteze statul Georgia. De asemenea, în teleconferin
teleconferință apar
nuanțe
țe ale Marii Resetări, ale Agendei 2030, ale Noii Ordini
Mondiale. ONU vrea să se asigure, la fel ca și Forumul
Economic Mondial și președintele executiv Klaus Schwab că în
2030, sărăcia, foametea, poluarea și bolile să nu mai afecteze
Pământul. Pentru a realiza acest lucru, ONU vrea ca taxele din
țările occidentale să fie împărțite
țite de către mega corporații ale
elitei pentru a crea o societate complet nouă. Pentru acest
proiect, ONU spune că avem nevoie de un guvern mondial
reprezentat de ONU însăși.”
Așa cum s-aa prezentat în multe articole anterioare, pare dest
destul
de clar că pretinsa pandemie covid a fost orchestrată pentru a
aduce Noua Ordine Mondială prin Marea Resetare, iar
videoclipul de 45 de minute prezentat în partea de sus a
articolului arată manevrele din culise. Iar printre cei mai de
seamă păpușari îi găsim pe cei către care se scurge toată
bogăția
ția globală, siniștrii BlackRock și Vanguard.

Câteva observații
ții pertinente, elementare
care arată că de fapt ne confruntăm nu cu
o pandemie, ci cu o sinistră pLandemie, ce
este un război viclean al globali
globaliștilor
sadici, satanici, şi care este în mod evident
dezlănțuit
țuit împotriva populației acestei
lumi
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) de „virusuri ucigașe”.
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ineînțeles,
țeles, în fața asaltului nemaivăzut, autoritățile din
toată lumea conlucrează prin toate mijloacele pentru a
salva populația.
ția. Ni se spune că soluțiile vin în principal
prin vaccin, purtatul măștii
știi și izolare…
Însă pentru sute de milioane de oameni, la nivel mondial, toată
situația
ția aceasta apare ca fiind ceva complet fals
fals, o înscenare
grotescă, o sinistră pLandemie.
demie. Să urmărim să analizăm
succint imaginea de ansamblu.
1. Măsurile restrictive se bazează pe foarte multe minciuni
și ilegalități ale autorităților, cum ar fi:
◦ Obligația de a purta mască nu e raportată la nicio normă de
conformitate. Nu au fost făcute publice studii, specificații
specifica sau
standarde care să indice că măștile
știle faciale ar avea vreun fel de
virtuți protectoare față de virusuri;
◦ Există, dimpotrivă, zeci de studii științifice care dovedesc că
măștile sunt complet inutile sau chiar nocive;
◦ Obligativitatea de a purta mască e fundamentată doar pe
recomandările obscure ale unor „speciali
„specialiști” de fațadă, atât la
nivel național, cât și internațional;
PCR nu au în niciun caz funcția
func de diagnostic,
◦ Testele RT-PCR
potrivit
otrivit chiar inventatorului lor, Kary Mullis;
◦ Testele dau erori grosolane, iar rezultatele pot fi măsluite cu
ușurință
șurință (modificând ciclurile de amplificare a detecției de
material genetic);
◦ Echivalarea cazurilor de „pozitivi” la testul PCR cu titulatura
titulatu
de „infectați”
ți” (care pe deasupra mai sunt deseori și total
„asimptomatici”) este ridicolă;
◦ Indicația expresă dată de responsabilii gestionării
„pandemiei” de a consemna la cât mai multe decese (chiar dacă
acestea survin pe fondul a diferite alte comor
comorbidități), ca având
cauza covid-19 reprezintă un abuz și o minciună revoltătoare;
◦ Chiar cu toată manipularea datelor statistice, gradul de
incidență
ță a mortalității „covid” tot este sub 0,2%, ceea ce nu
reprezintă în niciun caz un motiv de a bloca întreaga
întreag societate,
cu prețul unui haos pe toate planurile;
◦ Tratamentele ieftine și accesibile sunt interzise sau zădărnicite
(gen hidroxiclorichina, ivermectina și multe altele);
◦ Nu există garanții de siguranță pentru niciun vaccin, chiar și
producătorii afirmă
rmă că este experimental;
◦ Privitor la decesele care survin la scurt timp după vaccin
autoritățile
țile afirmă în mod batjocoritor că nu avem nicio dovadă
sigură că acestea ar avea vreo legătură cu vaccinul;
◦ Oricine prezintă informații verificabile precum ce
cele din acest
articol este catalogat „conspiraționist”,
ționist”, „dezinformator”,
„iresponsabil” sau chiar „terorist”;
◦ Etc. etc.etc.
2. Toate aceste aberații
ții au loc pe plan mondial
Practic în fiecare țară a lumii este câte (cel puțin) un Arafat,
Cercel, Iohannis, Câțu,
țu, Orban și toată fauna de satrapi fără
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suflet și fără conștiință;
• Se aplică peste tot exact aceleași protocoale și metode,
chipurile recomandate de OMS, instituție care nu are de fapt
niciun drept să impună politici interne;

Grupării din Umbră de a instrumenta și impune fără prea mari
obstacole versiunea de „realitate” pe care o dorește.

• Oamenii sunt uciși fără milă în spitale, jandarmii induc
teroarea în cetățeni, politicienii recită exact aceleași lozinci
lipsite de legalitate și probitate științifică;
• Orice opinie care demască înșelătoriile pLandemice este
suprimată rapid din mediul public;

▪ Încă din martie-aprilie 2020 au apărut dovezi concludente că
virusul SARS-CoV-2 a fost de fapt creat în laborator în SUA
prin inginerie genetică. Virusul a fost apoi „EXPORTAT” la
Wuhan, în China, prin intermediul unor așa-ziși „sportivi
americani”, cu ocazia Jocurilor Sportive Militare Mondiale ce
au avut loc în octombrie 2019.

• Nu există niciodată un dialog real cu societatea, pe baze
științifice sau constituționale, totul este un simulacru al
„democrației”;
• Metoda de bază a supunerii populației este de tip „mind
control” (un control exercitat în sfera conştiinţei), operațiune
psihologică de sugestionare / hipnoză în masă prin crearea unei
false realități (prezentată ca „noul normal”).
3. Cum este posibilă o astfel de operațiune globală?
• Să observăm că sunt implicate cam toate palierele
fundamentale ale statelor: clasa politică, mass-media, rețelele
de socializare principale, instituțiile medicale, poliția,
jandarmeria, armata, instituțiile de învățământ, oficialii clerului
(bisericii), ONG-urile așa-zisei „societăți civile”, VIP-urile din
toate
domeniile…
a
mai
rămas
ceva?
• Toate aceste proceduri se repetă ca un șablon în toate țările cu
scopul insidios de convingere a populației întregii lumi să se
vaccineze;
• Ne confruntăm așadar cu o infrastructură extrem de eficientă,
coordonată global și supusă fără crâcnire unei conduceri din
umbră;
• JF Kennedy afirma răspicat, cu puțin timp înainte de a fi
asasinat, că există o organizație globală, „monolitică și
nemiloasă”, care „combină operațiuni militare, diplomatice, de
informații, economice, științifice și politice”. Sună cunoscut? Și
de atunci au trecut peste 60 de ani! Iar Kennedy nu a fost
singurul președinte american care a spus asta. Afirmații
asemănătoare au făcut Dwight Eisenhoover, Theodore
Roosevelt sau Donald Trump.
• Să mai observăm că sistemul financiar internațional este bazat
pe un cartel ce controlează toate statele prin așa-zisele bănci
naționale, care de fapt servesc interese străine țărilor respective.
Dolarul este o monedă fictivă (fiat money), care nu mai are
acoperire în aur, dar care este impus în continuare ca monedă
de referință a întregului sistem financiar internațional. Nu
întâmplător dolarul produce uriașe beneficii prin dobânzi celor
care îl creează din nimic și conduce la uriașe datorii ale tuturor
statelor, caz valabil inclusiv pentru Statele Unite ale Americii;
• 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 al SUA. În locul său a fost instalată o
marionetă care nici măcar teatru nu e în stare să joace. Această
acțiune oferă încă o măsură la scară globală a capacității
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4. Cum a fost creată pLandemia?

▪ Cei 172 de „sportivi americani” (la care se adaugă și rezervele
lor, fiind în total peste 300) au fost în prealabil contaminați cu
covid-19 și au ajuns apoi în China cu rolul de răspândi infecția.
Toți aceștia erau (și au rămas!) practic necunoscuți în lumea
sportivă, fapt cu totul bizar pentru o echipă cu pretenții ca cea a
SUA. Aceasta arată că respectivii nu au fost trimiși acolo
pentru competiția în sine, fapt confirmat de clasarea echipei
SUA abia pe locul 35.
▪ Autoritățile chineze au acuzat public SUA, în mod repetat, că
virusul a fost adus de respectivii „sportivi” și au insistat pe
faptul neobișnuit că mulți dintre ei au fost spitalizați pentru o
formă de „pneumonie rară”, cum a fost numită atunci.
▪ În martie 2020, Robert Redfield, directorul CDC (Centrul
pentru Controlul și Prevenirea Bolilor), a recunoscut în
Congresul american că în SUA au existat cazuri de covid-19
înainte de începerea „pandemiei”, ceea ce demonstrează că în
niciun caz „pacientul zero” nu a fost vreun chinez care să fi
mâncat carne de liliac, așa cum susține în mod penibil
versiunea „oficială”.
▪ Să mai remarcăm că originea artificială a virusului a fost
sesizată de experți virusologi de renume cum ar fi Luc
Montagnier (laureat Nobel), un grup de savanți din New Delhi
(care a publicat și un studiu în acest sens) sau renumita dr. Judy
Mikovits, cea care a oferit prin explicațiile sale suportul
științific în realizarea filmului documentar „Plandemic”.
▪ Detalii edificatoare despre modul în care administrația secretă
a SUA (Deep State) a comandat și instrumentat producerea
unei arme biologice – virusul SARS-CoV-2 – au fost aduse de
jurnalistul Malcolm Harris într-un articol postat în luna mai
2020 pe site-ul The Duran (acum articolul nu mai poate fi
accesat). Harris a adus dovezi despre implicarea lui Anthony
Fauci și a lui Bill Gates, precum și despre locația laboratorului
din baza militară Fort Detrick, unde a avut loc manipularea
genetică.
5. Care este scopul plandemiei?
• Este ușor să constatăm că „Guvernul din Umbră” are două
scopuri principale: vaccinarea întregii populații a lumii și
implementarea globală a rețelei 5G;
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• Știm acum că în realitate așa-zisele „vaccinuri”
vaccinuri” sunt de fapt
modificatori ARN și conțin elemente de nanotehnologie;

A pune semnul egal între vaccinare și
imunizare este un colosal fake news

• Rețeaua
țeaua 5G este indisolubil legată de modelul „Marii
Resetări”, de cea de-a „Patra Revoluție
ție Industrială”, de
„Orașele
șele 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
să trăiască în condiția de zombi-roboți
ți implantați cu dispozitive
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: hoția
ția sistemului financiar
financiar-bancar;
ascunderea unor tehnologii revoluționare
ționare care există de zeci de
ani și care
re ar putea ridica fulgerător standardul de viață;
via
falsificarea grosolană a istoriei (atât recente cât și îndepărtate),
existența misiunilor spațiale (gen Alternativa 3, Secret Space
Program etc).
6. Ce putem face?
• Noi, marea masă a populației lumii, avem
m două posibilită
posibilități
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
globali
au
folosit încă de zeci de ani minciunaa deghizată în „inginerie
socială”, iar acum impun măsuri restrictive gen „„stați în casă”
și „distanțare socială”.
• Apelul către Dumnezeu are capacitatea de trezire a unor
straturi profunde ale conștiinței,
științei, fapt în urma căruia atât la nivel
personal, cât și la nivel colectiv hipnoza malefică a minciunii
demonice nu mai are efect. De aceea căile spirituale autentice
sunt repudiate de către „iluminații”
ții” sataniști. Analogic vorbind,
apelul către Dumnezeu este ca o Lumină aprinsă în Întuneric.
Oricât ar fi bezna
na 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 fiinţele ignorante, care au ratat anterior toate şansele
ce le-au
au fost oferite, se pot mai mobiliza: suferin
suferința. Este în
același
și timp o purificare, un tribut pe care Răul îl ia de la o
Umanitate mult prea amorțită.
țită. Să nu uităm că Răul nu poate
niciodată acționa
ționa fără încuviințarea lui Dumnezeu.
De noi depinde când ne vom ridica și vom alege ferm, colectiv,
Marea Trezire.
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Avocat Gheorghe PIPEREA
Pașapoartele de vaccinare sunt bazate pe un FALS.
Faceți
ți cunoștință cu sintagma „teoria complicității”

I

munizarea nu este tot una cu în
înțeparea cu un ser
experimental, care „asigură” forme uușoare ale bolii și o rată
mai redusă de infectare. A pune semnul egal între cele ddouă
operațiuni
țiuni nu numai că este un colosal fake news prin omisiune,
este și (mai ales) un eșec al logicii formale și al științei
medicale, impus de propagandă.
După definiția din DEX,, sensul medical al cuvântului
„imunizare” este acela de proces prin care un organism devine
nereceptiv la o boală microbiană, în urma unui tratament sau a
faptului că a avut în trecut o asemenea boală.
Certificatele, pașapoartele
șapoartele sau adeverințele „verzi”, care se vor
emite pentru a permite omului contemporan să circule „liber”,
dar marcat corespunzător, ca un bun reprezentant al turmei,
conțin un fals evident – nu atestă că titularul este imun la boala
microbiană pe care o combate (teoretic) po
poțiunea
experimentală, cu excepția
ția cazului în care a trecut printr-o
printr
asemenea boală.
Înțeparea cu aşa-zisa poțiune
țiune experimentală nu respectă
definiția din DEX,, fiind contrazisă chiar de prospectele de
punere pe piață
ță și de datele/informațiile oficiale.
O imunizare reală, în sensul medical al termenului, ss-a obținut,
de exemplu, prin vechile formule, pe care statul sau sistemul
sanitar ni le-au
au administrat când eram copii* pentru a ne feri de
poliomielită, difterie, tuberculoză sau tetanos, dar nu și cele
contra gripei.
Fact-checkers-ii
ii să pună mâna pe carte și să verifice faptele,
înainte de a-i eticheta pe alții
ții drept conspiraționiști. La fel și
teoreticienii / practicanții
ții complicității la planurile totalitare ale
autorităților.
* Prin anii ’60 ai secolului trecut, imunizarea în masă nu a
existat; mai mult chiar, la mine, la țară, marea majoritate a
celor din generația
ția părinților și bunicilor mei nu s-a
s înțepat
niciodată în vederea imunizării – nu existau dispensare sau
medici pentru așa
șa ceva; de aceea, și povestea conform căreia, în
lipsa imunizării prin înțeparea
țeparea cu seruri preventive nu am fi
trăit azi, sau că numai datorită înțepării
țepării lumea are azi o speranță
de viață de 70-80 de ani, e un fake news
news; în realitate, lumea
trăiește
ște mai mult (nu și mai bine) din motive de igienă
personală, canalizare, colectare sistematică a de
deșeurilor, căi
rapide de comunicație,
ție, șanse mai mari de a ajunge mai repede
și mai des la medic / spital, acces relativ facil la medicamente și
la servicii sanitare (pe vremurile „comuniste”, gratuit, pe
vremurile „capitaliste”, plătit din greu, cu CASS) și, desigur,
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mulțumită
tă politicilor de sănătate publică anterioare anului 2020
(ceea ce trăim acum fiind cea mai mare farsă din istorie, și nu
politici de sănătate publică).

înstăpânesc totalitarismul și tirania – spunea: „Nimeni să
nu silească pe aproapele său, nici măcar pentru a-i
a face un
bine. Nici Domnul nu intră nechemat.”
nechemat

ți cunoștință cu sintagma „teoria complicității”
Faceți

punea un părinte că „binele
binele făcut cu for
forța nu mai este
bine”.
”. Fiindcă în acest caz binele este despăr
despărțit de iubire,
pe care părintele Stăniloae o punea în legătură
inseparabilă cu libertatea. Iubirea presupune implicit încrederea
în om. Prin urmare, se întemeiază în încredere și libertate. Iar
binele nu poate fi făcut decât în cadrul rela
relației de iubire între
persoane, al comuniunii, bazate pe libertate și încredere.

Sub un regim care s-a dovedit de mult a fi rezultatul unui plan,
urmat cu mai mult sau mai puțin
țin succes de prostocrați și de
vătafii lor, conspirația
ția nu mai este o teorie, ci un fapt. La polul
opus se situează complicitatea populației
ției cu regimul, fără de
care nu ar rezista nicio tiranie de lungă durată.
Teoria complicității
ții nu este doar opusă „teoriei conspirației”, ci
exprimă realitatea oricărui regim totalitar. Complicitatea
majorității
ții populației la crimele, delictele, fraudele și
minciunile regimului, comise „pentru siguranța”
ța” noastră, ală
alături
de frica endemică a aceleiași
și majorității de „pisicile negre”
arătate permanent (boli, teroriști,
ști, conspiraționiști, sancțiuni,
apartheid și șomaj pe motive sanitare), sunt amestecul esențial
al combustibilului motorului, iar blamul public asupra liber
libercugetătorilor este aditivul care îi asigură viață
ță lungă și protecție
contra ruginii.
Uneori, însă, motorul se gripează și ia apă. Iar apa încă nu este
în proprietatea sponsorilor economici ai totalitarismului.
„Teoreticianul complicității (substantiv) = o persoană care
acceptă fără crâcnire narativul politic al zilei și consumă
știrile oficiale livrate pe canalele principale și care se supune
religios fricii iraționale, blamând public liber-cugetătorii.
cugetătorii.”
„Consimțământul fabricat = voința
ța de achiziție a unu
unui produs,
a unei ideologii, a unui scenariu, a unei simulări a realită
realității,
implantată artificial în inconștientul
știentul individual și chiar în
subconștientul
știentul colectiv, de profesioniștii manipulării.
manipulării.”
Notă. Mai nou, fabricarea consimțământului
țământului se asigură cu
ajutorul
orul algoritmilor care fabrică „produse predictive” din
surplusul comportamental rezultat din „colectarea
colectarea permanentă
a datelor noastre cu caracter personal”,
”, care au ajuns nu
numai să ne cunoască mai bine decât ne cunoaștem
ștem noi înșine,
dar și să ne dicteze cum să trăim și să simțim – liberul arbitru
fiind în pericol de dispariție.

Esența
ța totalitară a „binelui” făcut cu forța
versus cele mai „senioriale însu
însușiri:
libertatea și încrederea (credința)”
Irina BAZON
Marele Nicolae Steinhardt – mărturisitor și pătimitor
în închisorile comuniste, care a pătruns în profunzime cele
mai subtile resorturi și mecanisme ale totalitarismului și ne
nea lăsat pagini extrem de valoroase despre credință,
credin
libertate, curaj, demnitate,
emnitate, multe dintre ele profetice și de
mare folos în înțelegerea
țelegerea modului cum funcționează și se
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Tot Steinhardt spunea că „Situația
ția de creștin e tot una cu
statutul de aristocrat. De ce? Pentru că îîși are temeiul în cele
mai «senioriale» însușiri:
șiri: libertatea și încrederea (credința).
Ce este nobilul? Mai presus de orice, un om liber”.
liber
Recunoscând faptul că binele nu poate fi despărțit
despăr de iubire
(este, de fapt, un rod al ei) și, implicit, de libertate și încredere,
atunci înțelegem
țelegem că niciodată vreun „bine”
„
impus cu prețul
renunțării
țării la libertate, sub diferite pretexte, precum cel al
„siguranței”,
”, nu este un bine în adevăratul sens, ci este o
denaturare a binelui, denaturare care este cu mu
mult mai
periculoasă decât răul vădit, pe care îl putem recunoaște.
recunoa
Răul deghizat sub aparența
ța binelui și răul ascuns la vedere,
precum și confuzia dintre rău și bine – urmare a totalei
bulversări axiologice ce definește
ște epoca noastră – au consecințe
cu mult mai distructive, fiindcă ne este alterată vederea,
capacitatea de discernere, adică o putere lăuntrică esen
esențială,
care este, de fapt, principala „armă
armă” în paza sufletului.
Pierzând această „armă”, suntem aduși
și lesne în robie lăuntrică.
Iar oamenii care nu mai sunt liberi suflete
sufletește nu mai pot fi în
comuniune, și nu-ii mai privesc pe ceilalți
ceilal cu încredere, ci cu
suspiciune și frică. De aici, armonia comuniunii este înlocuită
de dezbinare și neîncredere. Exact acestea sunt precondițiile
pentru instaurarea unui totalitarism.
Niciodată binele nu poate exista în afara comuniunii cu
Dumnezeu și cu ceilalți. Niciodată binele nu poate construi
ceva pe frică. Sursa binelui este Dumnezeu și iubirea Lui
pentru noi, iubire din și prin care am fost creați – ceea ce
înseamnă că viața
ța noastră și lumea sunt daruri ale Lui, deci ele
nu sunt realitatea ultimă și absolută.
Iubirea este opusul fricii, iar darul implică nu numai concepția
concep
că izvorul tuturor bunătăților
ților este Dumnezeu, dar are la bază și
ideea de comuniune – cum constata
nstata Ernest Bernea, într
într-o
cugetare de-a sa: „Când
Când fac un dar, mă dăruiesc, iar când
primesc un dar, mă împlinesc. (…) darul este și un legământ, o
prezență
ță activă între tine și celălalt, o cale și un semn de
unificare a două ființe”, în „Medita
Meditații filosofice”, sau Pr.
Stephen Freeman, arhiepiscop în cadrul Bisericii Ortodoxe din
America: „Darul este însăși
și inima comuniunii noastre cu
Dumnezeu”.
”. Darul este ceea ce ne păstrează în comuniune, iar
comuniunea este sfârșitul fricii.
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Toate sistemele totalitare au impus renunțarea la libertate în
numele unui „bine” iluzoriu, impus cu forța – tradus mai
curând prin aspirația de a face din lume și din om propria
creație (prin urmare lumea și viața nu mai sunt daruri de la
Dumnezeu, ci posesiuni care pot fi consumate, controlate și
modificate după bunul plac), prin instaurarea unui „paradis
terestru” – pentru care se cereau „sacrificii”: sacrificarea
libertății, a credinței, a încrederii unii în ceilalți și a înseși
umanității noastre, de dragul unui viitor „rai pe pământ”; cei
care nu credeau în acest „bine” viitor și puneau la îndoială
mijloacele de realizare a lui, deveneau automat dușmani, care
erau reeducați sau eliminați.
În schimbul acelui „bine” făcut prin constrângere, omul era
reeducat pentru a nu mai înțelege viața și lumea ca dar (în fond,
doar acest mod de a înțelege viața și lumea ne face cu adevărat
liberi – implicit, liberi de frică), ci pentru a crede că materia și
viața de aici e ultima realitate.
Închistarea în imanent, reducerea numai la această lume și la
supraviețuirea biologică anulează în om aspirația firească de a
da un sens mai înalt propriei existențe (dincolo de biologic) și,
implicit, libertatea.
În fond, libertatea este de origine transcendentă, fiind un dar de
la Dumnezeu, ce-l primim odată cu darul vieții, și nu este vreun
privilegiu acordat de stat, care să poată fi oricând retras sau
restrâns.
Doar un stat totalitar se vrea sursa drepturilor și libertăților, a
legilor, fiindcă tocmai această calitate îi dă puterea de a
controla totul și de a impune o dictatură, fie ea și „sanitară”. În
cazul unui stat reprezentativ, care are doar rolul de garant,
situația este cu totul invers.
Timp de mai bine de un an și jumătate, ni s-a impus să ne
sacrificăm drepturi și libertăți fundamentale, nu prin apelul la
vreun argument rațional (când au intrat în ecuație argumentele
raționale, s-a aplicat imediat cenzura), ci prin manevrarea unui
„narativ” emoțional (tehnicile propagandei se bazează, în fond,
pe provocarea, exaltarea și manipularea emoției, ceea ce
blochează gândirea critică) menit să inducă și să exacerbeze
frica.
Efectele au fost izolarea și dezbinarea între oameni, suprimarea
libertății, a credinței și a echilibrului interior, panica și stresul,
ruptura de Biserică, de natură și cultură, cenzura și
stigmatizarea vocilor nealiniate, pentru a rămâne unicul discurs
acceptat – iată „rețeta” perfectă pentru aducerea oamenilor în
robie sufletească.
Toate aceste „sacrificii” să fie făcute de dragul unui viitor „rai
pe pământ” – promis de „Marea Resetare”.
Să ne amintim din nou de ceea ce spunea marele cărturar
Nicolae Steinhardt – care a iubit atât de mult neamul românesc
– despre „cele mai «senioriale» însușiri: libertatea și
încrederea (credința)”. Fără ele, valoarea noastră umană este
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denaturată și redusă, până când statutul nostru real ajunge să fie
unul de sclavi.
Chiar dacă trăim în secolul XXI, să nu cădem în capcana de a
crede că suntem o civilizație mult prea avansată material și
tehnologic ca să mai existe sclavia, ci să ne păstrăm
discernământul – cea mai puternică armă pentru paza sufletului.
Sunt atâția gânditori și critici sociali de seamă care au avertizat
că tocmai avansul tehnologic galopant, în lipsa dimensiunii
morale (care ține de transcendent și este inseparabilă de
credință, de legătura cu Dumnezeu) și pe fondul alterării sau
anihilării acelor „însușiri senioriale” despre care am vorbit,
poate duce la instaurarea unui totalitarism mai atroce și mai
inuman decât toate pe care le-a cunoscut istoria.
Oricât de abil ar fi deghizat sub masca unor intenții bune
(masca, imaginea emblematică a acestei pandemii, este și un
simbol al minciunii) sau ambalat într-o retorică emoțională – de
care e dificil să nu se lase captivată o lume formată de cultura
media (sau cultura imaginii, cum au numit-o alți gânditori),
obișnuită cu stimuli „specializați” pe declanșarea de emoții și
senzații, în dauna reflecției și gândirii – „binele” respectiv,
atunci când ne este „băgat pe gât” prin manipulare, presiuni,
favoruri în schimbul obedienței (ceea ce inevitabil viciază
consimțământul când este vorba de un act medical), șantaj,
ascunderea adevărului, sau spunerea adevărului pe jumătate (un
proverb spune că „O jumătate de adevăr este mai periculoasă
decât o minciună întreagă”), prin șubrezirea drepturilor
fundamentale, prin cenzură și stigmatizare a celor care vin cu
alte soluții și argumente, un astfel de „bine” nu va avea
niciodată decât efectul contrar. Din simplul motiv că „binele”
în afara lui Dumnezeu și în afara Adevărului este un bine fals,
scopul și efectul nefiind altul decât inducerea în eroare.
Cum spuneam la început, binele nu poate fi făcut decât în
cadrul relației de iubire între persoane, al comuniunii, bazate pe
libertate și încredere.
Iubirea presupune respectul față de celălalt și încrederea. Ea se
încadrează în ceea ce Acad. Ilie Bădescu numea „sentimente
inteligente”, într-un eseu în care se referea la „profilul spiritual
al elitelor politice și intelectuale ale Europei”. Printre aceste
sentimente inteligente sunt sentimentul familial, cel religios
(derivat din religia iubirii, fiind „cel mai inteligent sentiment
dintre toate”), sentimentul prieteniei curate și cel al
apartenenței.
Profesorul remarcă „efectele catastrofale ale declinului acestor
sentimente inteligente în compoziția sufletească a elitelor
ciclului postmodern”, este un factor care explică multe dintre
relele acestui veac. Iubirea de neam este un astfel de sentiment
inteligent (care se opune atât demagogiei, cât și șovinismului –
ambele, forme patologice).
Nemaifiind călăuziți de aceste sentimente inteligente, aceste
elite nu pot construi nimic decât prin distrugere (a se vedea
conceptul de „distrugere creatoare”, care se află la baza atât a
marxismului, cât și a neoliberalismului), prin suprimarea
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libertății și încrederii, rezultatul fiind schimbarea Creației lui
Dumnezeu, uzurparea locului Tatălui, pentru ca rețeta
ideologic-utopică de schimbat lumea și omul să producă o
distopie totalitară, în care omul să fie debarasat de povara
libertății.
Astfel ca omul să își predea trupul, sufletul, copiii etc. în
„grija” unui „Mare Inchizitor” care știe mai bine decât el care-i
sunt nevoile, cum este necesar să gândească și să trăiască și
care stabilește regulile care să fie urmate pentru ca omul să
poată beneficia de pâine, „siguranță” și circ.
Cum nota Nikolai Berdiaev în cartea sa Filosofia lui
Dostoievski: „Marele Inchizitor nu crede în Dumnezeu, dar nici
în om. Acestea sunt două fațete ale unei singure credințe.
Pierzând credința în Dumnezeu nu se mai poate crede în om;
pierzând credința, Marele Inchizitor a înțeles că oamenii nu
sunt capabili să îndure povara libertății dezvăluite de Hristos”.
Nicolae Steinhardt, care a demascat cu acuitate și claritate
mecanismele totalitarismului și care a biruit deplin, în condiții
de violență și tortură, regimul utopic totalitarist, prin puterea sa
lăuntrică, prin verticalitatea și înalta sa statură morală, izvorâte
din credință și din înrădăcinarea fermă în Adevăr, spunea:
„Cum spun constituționaliștii? Nu suntem îndreptățiți să-i
cerem Statului să ne dea raiul pe pământ, dar suntem în drept
să-i pretindem a nu realiza iadul pe pământ. Din ideologiile
totalitare ale Perfecțiunii Absolute – de la Platon și Morus
până la Stalin, Troțki și Hitler sau Mao – asta chiar fac: promit
raiul pe pământ și realizează iadul. Utopia și Ideologia
Perfecțiunii: iată dubla față a Vrăjmașului” (în cartea Zaharia
Sângeorzan: Monahul de la Rohia – N. Steinhardt răspunde la
365 de întrebări).
Această „ideologie totalitară a perfecțiunii absolute” – care nu
se poate întemeia decât pe reducționism, un „pat procustian”
pe care este ciuntită, deformată și redusă realitatea pentru a i se
putea aplica perfect rețeta ideologică – este impusă și acum, în
pofida oricărei logici, doar pentru a se instaura „absolutismul
covidian”.
O astfel de „perfecțiune absolută” ilogică, dar impusă cu orice
preț, este și vaccinarea în masă a oamenilor, cu seruri
experimentale, aprobate la repezeală, neomologate deplin,
pentru care nimeni dintre cei care le-au produs nu își asumă
vreo răspundere.
Operațiunea de „ciuntire” pe „patul procustian” al vaccinării
are loc în centre de vaccinare improvizate, instalate, ca la
război, în stradă, fără a fi analizată starea de sănătate a fiecărei
persoane pentru a se ști ce boli a avut sau are, la ce poate fi
alergică etc., fără o informare corectă și completă cu privire la
riscuri, reacții adverse, contraindicații, substanțe chimice,
efecte pe termen mediu și lung necunoscute, fără a se ține
seama de avertismentele și argumentele unor somități medicale,
de reputație internațională, potrivit cărora „vaccinarea în masă
în timpul unei pandemii constituie cea mai mare eroare”.
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În același perfecționism totalitar și reducționist se înscrie
interzicerea și scoaterea de pe piață a unor tratamente ieftine,
cu eficiență dovedită și cu un grad mult mai mare de siguranță,
cenzurarea informațiilor despre acestea și stigmatizarea și
înlăturarea medicilor care le-au aplicat cu succes, salvând mii
de pacienți de la moarte sau împiedicând ajungerea lor în ATI.
Orice elemente care aduc complexitate și varietate – inerente
realității și vieții – sunt eliminate imediat și „tăiate”, fiindcă nu
viața și realitatea contează, ci faptul de a respecta orbește o
direcție impusă dictatorial și reducționist de sus și care nu poate
fi pusă deloc la îndoială. Nu au contat nici chiar atunci când
autoritățile sanitare și mari organisme internaționale s-au
contrazis între ele și pe ele însele.
Marșul triumfal spre distrugerea „creatoare” trebuie să
continue. Incertitudinile și controversele științifice, într-o
situație în care este indicată precauție maximă, nu au voie să
existe în „noua eră” a absolutismului covid. În același
absolutism opus firescului, vieții și demnității umane s-au
încadrat internările și tratarea cu forța a oamenilor sănătoși
asimptomatici, închiderea spitalelor și transformarea lor
exclusiv în „suport covid”, protocoalele draconice și inumane
privind înmormântarea celor decedați, aruncați goi în saci de
plastic etc.
Lista cu astfel de probe de absolutism covidian ilogic și inuman
este mult mai lungă. În ea se înscrie și lipsa încrederii în om,
care este privit automat cu suspiciune fie ca un infectat, fie ca
un infractor, ceea ce lipsește omul de demnitate.
Când se aplică toate aceste metode pentru a ne menține în frică,
să ne amintim de „însușirile senioriale”, care ne feresc de
moartea și robia sufletească! Să avem înainte pilda strămoșilor
noștri care, în vâltoarea istoriei, în războaie, în lagăre și
închisori au înfruntat frica și moartea prin credință și au fost cei
mai liberi și demni oameni.
Nici strămoșii noștri care, în 1918, au făcut Unirea în plină
pandemie de gripă spaniolă, nici cei care s-au jertfit în
decembrie ’89 strigând „vom muri si vom fi liberi” nu au
cunoscut moartea sufletească, deși au murit fizic. Fiindcă nu se
reduce totul la lumea asta. Fiindcă drumul nostru nu este spre
moarte, ci spre Înviere!
Pentru nimic în lume, cu atât mai puțin pentru o boală cu o rată
de vindecare de peste 98%, nu putem accepta negocierea
umanității noastre, făurite după chipul și asemănarea lui
Dumnezeu, pentru a fi părtași, mai mult sau mai puțin
conștient, la distopia unei „noi normalități”.
Pentru a ne pregăti sufletește, a ne întări în acele „însușiri
senioriale” și a ne „contagia” de demnitate, să citim mai des
din Steinhardt, Eminescu, Mircea Vulcănescu, Ioan Ianolide și
din alți mari români – mărturisitori și martiri – care au iubit
România, au avut încredere în neamul românesc și s-au
sacrificat pentru el, care i-au demascat pe făuritorii de distopii
și s-au opus ferm tiraniei, minciunii, lașității și nedreptății!
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Dezvăluiri esenţiale referitoare la
adevăratele scopuri ascunse ale acestei
„pandemii”artificiale… (V)

Dar regula care se urmărește
ște să fie impusă este că nu contează
ce fiinţă umană ce este descoperită cu o anumită temperatură
chiar minimă va putea fi săltată de poliţie,
p
căci sistemul
diabolic al scanerelor ce sunt dotate cu inteligenţă artificială va
alerta prompt cea mai apropiată circă de poli
poliție pentru a-l
carantina, vrând-nevrând,
nevrând, pe respectivul om.

… prin care se urmăreşte totodată o funestă şi satanică
păcălire a tuturor oamenilor, spre a accepta o definitivă
marcare izotopică prin consimţământ cu sinistrul semn
diabolic al Fiarei despre care există deja profeţii clare în
Apocalipsă

Iată că, în felul acesta, se preconizează ca fiinţele umane să
s fie
băgate, ca să spunem aşa, într-oo bizară puşcărie digitală ce este
în mod evident inumană.

Prof. George BIANU - Bucureşti

Toate aceste aberaţii sunt dictate de geniul malefic Bill Gates,
de Organizația
ția Mondială a Sănătăţii şi de familia Rockefeller a
așa-zişilor ,,iluminați”.

Ţ

inem să precizăm că, de fapt, conținutul
ținutul acestui articol nu
se adresează fiinţelor umane letargice, sceptice, obtuze,
ignorante, lipsite de intuiție
ție spirituală, proaste care,
datorită somnului cel de moarte al inteligenţei în care deja se
află cufundate, se vor pripi complet
let anapoda să gândească sau
chiar să susțină
țină cu o convingere tâmpă, ce este de nezdruncinat,
că toate acestea sunt imposibile.
Considerăm că este fundamental să vă anun
anunțăm că se
preconizează forțarea
țarea unei vaccinări obligatorii în toate statele.
O astfel dee vaccinare implică introducerea în trup a unui
nanocip despre care deja se știe că va fi prezent, că va fi inclus
pe ascuns în așa-zisul
zisul vaccin antidot despre care se spune că
este „contra” covid-19.
Este însă urgent necesar să aflați
ți că, până la vaccinul propriuzis, acest sistem mondial satanic, antihristic, pretextând cu
viclenie „grija pentru sănătatea oamenilor“, își
și propune să le
ia temperatura craniană tuturor ființelor
țelor umane prin intermediul
anumitor dispozitive termice, iar acestea se preconizează să fie
montate chiar în autobuze, în cadrul firmelor, în instituţiile
publice ș.a.m.d.
Având în vedere toate acestea, este important să se ac
acționeze de
către cât mai multe fiinţe umane la unison pentru ca această
stare stranie să înceteze. Este tocmai de aceea necesar ca
narațiunea
țiunea oficială a existenței și a periculozităţi acestui virus
să fie, ca să spunem aşa, lepădată, permițându-le
le în felul acesta
ființelor umane să-și ia drepturile ce le-au
au fost grav afectate
înapoi, drepturi pe care le avem dăruite cu toții
ții cu adevărat de
la Dumnezeu.
Este, de asemenea, urgent necesar să ne dăm seama că această
aşa-zisă pandemie s-aa dovedit a fi o regizare sinistră, ce a fost
complet fabricată.
Merită să ne dăm urgent seama că o fiinţă umană poate să
prezinte o temperatură
atură ceva mai ridicată din orice alt motiv şi
nu doar pentru că ar fi afectată, bolnavă de covid
covid-19. O fiinţă
umană poate fi răcită, o fiinţă umană poate avea un alt fel de
gripă, o fiinţă umană poate fi supraponderală și poate fi, în
anumite condiţii, suprasolicitată
prasolicitată în urma unui considerabil
efort. O fiinţă umană poate avea orice altă afecţiune.

150

Iată ce a anunţat un oficial cu privire la aceasta: „„Vom stabili
procedura de dotare a tuturor instituţiilor publice cu
termoscanere. Sistemul va fi implementat inclusiv la mijloacele
de transport în comun. De asemenea, într-un
într
anumit interval de
timp pe care îl vom stabili, toți
ți agenții economici vor fi obligaţi
să ia zilnic temperatura angajaților
ților sau să își achiziționeze
termoscanere. Termoscanerele vor fi dotate cu camere video
pentru ca, în felul acesta, persoana să fie identificată, iar în cel
mai scurt timp un echipaj de poliție
ție o va prelua în siguranță și
o va preda celui mai apropiat spital unde, cu demnitate, i se va
stabili riscul epidemiologic.”
Este, de asemenea, necesar să cunoașteți
șteți care va fi temperatura
trupului care, atunci când este identificată
identificat la o fiinţă umană, va
face ca aceasta să poată fi încadrată oficial că este suspectă de
covid-19.
19. Respectiva temperatură este de 38,4 grade Celsius.
Iată că, în felul acesta, nişte sui generis fascişti medicali decid
să impună o tiranie fascistă globală, folosindu-se
folosindu de un pretext
ce este de nesusținut.
Este evident pentru noi că cei care stabilesc astfel de norme
bizare nu cred în Dumnezeu, nu dau dovadă de omenie, nu dau
dovadă de iubirea aproapelui, ci funcționează
ționează întocmai precum
nişte roboți, după chipul și asemănarea lojelor masonice din
care fac parte, loji care impun din umbră cu o mână forte toate
aceste abuzuri.
Merită, de asemenea, să ne punem întrebarea: De ce marea
majoritatea spitalelor au fost închise în multe ţări?
Merită să ne întrebăm: De ce aveau o pază strictă și de ce a
existat un monopol total referitor la informarea reală publică cu
privire la raportarea cazurilor de covid--19?
Merită, de asemenea, să ne întrebăm cu toții:
to
De ce există
cenzură la toate nivelele, iar anumiți
ți doctori, cu
cum ar fi Andrew
Kaufman și Rashid Buttar, dar și alții, care au avut şi au o altă
opinie referitoare la aceasta aşa-zisă
zisă „pandemie” – care, în
realitate, este o plan-demie – nu au fost lăsați
lăsa să-şi expună
punctul de vedere?
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Merită să ne întrebăm cu toţii: De ce nu se dezbate public
faptul că încă din anul 2010 Fundația Rockefeller a conceput
deja, cu anticipație, acest plan sinistru al izolării mondiale?
Revenind la fenomenul de termoscanare, merită să ne întrebăm:
Cum este posibil ca în cazul unei temperaturi obişnuite a unui
om, ce este de 37 grade Celsius, la o variaţie de numai un grad
și foarte puțin în plus, fiinţele umane respective sunt imediat
încadrate ca fiind suspecte de covid-19?
Toate acestea ne demonstrează clar despre ce este vorba. Toate
acestea arată că ceea ce se petrece nu are deloc legătură cu
starea de sănătate, ci doar cu controlul total al ființelor umane,
pentru că scopul pe termen lung al acestor ticăloși implică, de
fapt, că după ce vor fi marcați izotopic oamenii, vor putea să fie
identificați mult mai ușor aceia care nu au fost încă marcați
izotopic, iar prin montarea acestor termoscanere nu se face în
fond altceva decât că se structurează o infrastructură tiranică,
fascistă de care aceşti ticăloși ce acționează într-un mod
viclean, din umbră, au actualmente nevoie.
În felul acesta sunt create premisele unor abuzuri, deoarece o
fiinţă umană poate fi, ca să spunem aşa, săltată cu forţa, pentru
că a apărut pe un anumit scaner la o hală, la un magazin sau în
vreo piață, deoarece prezenta o temperatură de 38,4 grade
Celsius, iar apoi o astfel de fiinţă umană va fi carantinată cu
forţa unde va vrea un astfel de sistem și apoi va fi testată de
covid-19.
În acest context este necesar să dezvăluim adevăruri șocante
explozive referitoare la acele teste sau referitoare la acele măşti
ce au fost descoperite ca fiind deja infestate și care au fost
descoperite de unii jurnalişti din Olanda sau din Marea
Britanie.
După ce vom studia ulterior cu multă atenţie astfel de articole
edificatoare, merită să ne întrebăm:
Dacă unele fiinţe umane simple, dar inteligente și lucide, îi
prind pe ticăloşii care acționează din spatele sau, altfel spus,
din culisele acestei pandemii că joacă murdar, de ce apoi nu se
petrece nimic cu criminalii care au pus la cale astfel de
ticăloşii?
Iar dacă după aceea astfel de ticăloşi sunt demascaţi, de ce la
scurt timp astfel de informații deranjante, explozive sunt
imediat cenzurate?
Având în vedere toate acestea, este urgent necesar ca marea
majoritate a oamenilor să se trezească și, mult decât atât, este
foarte important ca după aceea nu se supună acestui sistem
satanic, antihristic, căci dacă nu vor face aceasta, niciodată nu
se va mai reveni ulterior la normalitate.
Există deja actualmente unele semne ce dezvăluie că urmează o
înșelăciune sinistră, abjectă ce va precede marcarea izotopică,
ce se va realiza prin înşelarea ființelor umane naive, credule şi
ignorante sau proaste.
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Este cu putință ca unele scanere de acest fel ce vor fi puse în
curând la dispoziția autorităţilor să aibă chiar rolul de a marca
izotopic ființele umane, convingându-le cu viclenie, cu
abilitate, că aceasta se face numai și numai spre binele lor. În
felul acesta se va urmări să fie într-un mod insidios convinse
cât mai multe fiinţe umane pentru a li se ștanța pe frunte codul
cu bare, iar aceasta se va realiza printr-o marcare izotopică ce
va fi sinistră, definitivă și satanică.
O astfel de marcare izotopică va fi invizibilă, însă la momentul
la care va fi apoi dezvăluit sau, altfel spus, va fi scos la vedere
întronarea regimului antihristic global, codurile cu bare se vor
aprinde, ca să spunem așa, pe zona frunții, vor emite un anumit
fel de fotoni și vor fi vizibile tuturor. După ce se va încheia
montarea sistemului criminal 5G, la scurt timp după aceea
acești ticăloşi, care vor fi cozile de topor ale acestei elite
satanice, vor merge din casă în casă pentru a obține
consimţământul ființelor umane credule, letargice, ignorante și
o să le pecetluiască chipurile sau, mai precis spus, frunțile,
pretextând că în felul acesta le verifică starea de sănătate.
Merită să știți cu anticipație cum or să le verifice pe sărmanele
fiinţe umane naive, ignorante, letargice. Cu acea ocazie, le vor
lua temperatura și în acel context vor urmări să le convingă cu
abilitate, cu o mare viclenie, să își dea consimţământul pentru a
fi marcate izotopic pe frunte.
Acţionând în felul acesta, cu o mare abilitate, dar în special cu
viclenie, vor aplica pe fruntea ființelor umane (ce își vor oferi
în mod tâmp consimţământul) pecetea satanică a Antihristului
sub forma unui cod cu bare care, analogic vorbind, va fi
simbolul vădit satanic al trădării lui Iuda.
Vor utiliza pentru aceasta un anumit fel de laser termic,
deoarece respectivul cod cu bare conţine 30 de linii, întocmai
aşa cum a fost numărul arginţilor cu care Iuda a fost plătit
pentru a-l trăda pe Iisus Hristos.
Iată că în felul acesta fiinţele umane naive, letargice, ignorante
sau proaste îşi vor da consimţământul pentru a fi marcate
izotopic definitiv şi astfel vor fi, ca să spunem aşa, înfierate pe
frunte cu fierul cel roşu ce are un laser special și vor deveni
nişte trădători atât ai lui Iisus Hristos, cât și ai lui Dumnezeu
Tatăl, întocmai precum nişte Iude letargice, tâmpe și
inconștiente.
Vă rugăm să priviți cu foarte multă atenţie fig. 1, care demască
modul în care se va realiza, într-o manieră vicleană, marcarea
izotopică a ființelor umane care va implica, însă, de fiecare
dată, un consimţământ prealabil.
Spre a vă da urgent seama că toate acestea sunt o realitate
sinistră, cutremurătoare, este necesar, dacă doriți să vă
documentați suplimentar, să studiați cu multă atenție felurite
articole ce există deja cam de doi ani de zile referitoare la
această temă.
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Este necesar să ştiţi că, de fapt, marcarea izotopică a ființelor
umane prin consimţământ va implica o așa-zisă pecetluire
satanică definitivă cu raze laser a oamenilor.
Şeful regional al Imigraţiei din Rusia a utilizat această tehnică
pe copila sa de numai 5 luni ca vârstă, iar apoi el mărturiseşte
că nu va mai fi niciodată nevoie de vreo poză pentru acea fetiţă,
deoarece marcarea ei izotopică va fi înregistrată în cadrul
sistemului pentru totdeauna.
Merită să ne întrebăm: Ce înseamnă în realitate aceasta? De ce
acea copilă nu mai are nevoie apoi niciodată de nicio poză?
Dat fiind faptul că craniul unei fiinţe umane este evident că se
modifică de la vârsta de 5 luni până la, să spunem, vârsta de
primire a buletinului, adică până la 14 ani, merită să ne
întrebăm: De ce nu mai este nevoie apoi de nicio altă
identificare?
Răspunsul este că, odată ce este marcată izotopic fruntea
omului respectiv, acea marcare izotopică va rămâne şi apoi va
dăinui în acel om pentru totdeauna.
Totuși, este necesar să ştiţi că marcarea izotopică a unei fiinţe
umane, după ce i se obține în prealabil consimţământul, nu se
limitează doar la atât. Consecinţele malefice ale marcării
izotopice sunt multiple, sunt sinistre, sunt funeste, sunt
definitive.
Luând în considerare aceste aspecte malefice, sinistre,
eminamente satanice, merită să priviți cu multă atenție invenția
ce deja există în acest sens şi este, de asemenea, necesar să
faceți unele conexiuni cu toate asemănările de rigoare.
Observați cu multă atenţie mai întâi forma specifică a
aparatului.
Constatați faptul că acel semn diavolesc se pune pe frunte, după
ce în prealabil fiinţa umană își oferă consimţământul. Totul se
face în câteva secunde fie în anumite instituții de stat, fie în
anumite instituţii private. Marcarea izotopică face să apară o
sui generis ştanţare, o sui generis însemnare ce este
permanentă.
Este necesar să ştiţi că după ce marcarea izotopică este
realizată, după ce în prealabil a fost acceptată, ea nu poate fi
niciodată ştearsă.
Este, de asemenea, necesar să ne gândim la scopul cu care se
realizează această marcare izotopică. O astfel de marcare
izotopică definitivă se efectuează, printre altele, spre a-ţi da
posibilitatea de a rămâne astfel inclus în cadrul sistemului
satanic ce va fi ticluit, iar o astfel de marcare izotopică se va
face totodată pentru ca nu cumva să fii văzut, să fii considerat
ca fiind „o ameninţare” pentru ceilalți.
Este necesar să știți că patentul ce este utilizat în acest sens
poate fi descoperit și poate fi studiat cu atenţie aici. Toate
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acestea dovedesc în mod clar că respectiva tehnologie satanică
există deja.
Este, de asemenea, esențial să știți că respectiva marcare
izotopică implică să vi se aplice codul satanic cu bare, cod ce
include implicit sinistrul număr al Fiarei despre care se
vorbește în Apocalipsă și care este 666.
În concluzie, având în vedere tertipurile viclene de a vă
convinge prin felurite mijloace să vă dați în prealabil
consimţământul de a fi marcați izotopic cu sinistrul număr
satanic al Fiarei, 666, vă sfătuim să nu semnați niciodată niciun
formular, nici măcar să acceptați un acord de principiu, spre a
vi se face marcare izotopică.
Nu este cazul să vă dați niciodată acordul ca să vă fie luată
temperatura cu aceste aparate sofisticate, ultrascumpe, și nu e
cazul să vă lăsați convinși niciodată, indiferent de argumentele
viclene, pentru a accepta marcarea izotopică.
De asemenea, este fundamental să nu acceptați marcarea
izotopică care, spre a vi se smulge consimţământul, va
presupune eventuale ameninţări penale și contravenționale și
nici nu va fi necesar să vă lăsați momiți/momite de expunerea
unor aşa-zise avantaje de nu contează ce natură care toate
presupun să vă dați consimţământul de a fi marcaţi/marcate
izotopic cu sinistrul număr al Fiarei pentru totdeauna.
Este necesar să fiţi conştienţi că, pe lângă inchiziția de tip
fascist cu vaccinurile care, de asemenea, conțin cip, statul
satanic, statul antihristic mai urmăreşte totodată şi altceva.
Acest altceva este obţinerea prin persuasiune insidioasă a
consimţământului de a fi marcați izotopic.
Este necesar să vă daţi seama că această marcare se poate face
inclusiv pe ascuns, pretextându-se cu viclenie că este necesar să
vă dați consimţământul pentru că este doar vorba despre luarea
temperaturii. Este fundamental să cunoaşteţi că marcarea
izotopică necesită în prealabil sa vă dați consimţământul în
aparenţă pentru cu totul altceva, cum ar fi: luarea temperaturii,
obţinerea unui paşaport special, obţinerea unui cont la o
anumită bancă sau vi se pot expune cu viclenie felurite avantaje
mincinoase, dar în schimb vi se cere să vă dați consimţământul,
zice-se pentru a fi înregistraţi în cadrul acestui sistem satanic şi
printr-o astfel de înregistrare, de fapt, vi se va face o marcare
izotopică.
Luaţi aminte că o astfel de marcare se realizează cu aparate
speciale în numai câteva secunde.
Desigur, vor exista, însă, și fiinţe umane ușor manipulabile,
letargice, meschine, ignorante sau proaste care se vor lăsa chiar
cu ușurință momite de aparentele avantaje înşelătoare ale
marcării izotopice și îşi vor da cu uşurinţă consimţământul, iar
apoi vor fi marcate izotopic pentru tot restul vieţii.
Deşi toate aceste conferințe vă sunt oferite în mod gratuit,
aceasta nu presupune că ele nu au o mare valoare. În măsura în
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care veți lua în considerare aceste dezvăluiri importante și veți
evita într-un mod ferm și categoric să vă dați consimţământul
pentru a fi marcați/marcate izotopic, un astfel de refuz ferm,
curajos și definitiv vă va salva și va face totodată cu putinţă să
rămâneți împreună cu Dumnezeu.
Va face cu putință să rămâneți sub influența dumnezeiască, va
face cu putinţă să nu deveniți niște zombi care şi-au pierdut
pentru totdeauna sufletul și sunt întocmai precum niște roboți
influențați, controlați de feluritele categorii de demoni. Este cu
putință ca unii dintre voi să nu credeţi că sinistra marcare
izotopică se poate face cu o mare uşurinţă în numai câteva
secunde, după ce în prealabil v-ați dat consimţământul pentru
aceasta.
Luați aminte că prin persuasiune vicleană puteți fi
convinși/convinse, atunci când vi se vor flutura unele avantaje
înşelătoare, pentru a vă oferi consimţământul pentru a fi
marcați izotopic.
Nu este exclus ca inclusiv printre cursanții acestei școli
spirituale esoterice să existe totuși unii proști, letargici care,
chiar dacă vor cunoaşte aceste aspecte pe care vi le expunem în
acest context, nu vor avea încredere în autenticitatea acestor
dezvăluiri referitoare la acest demers satanic și îşi vor spune
lăuntric: „Toate acestea sunt nişte prostii, nu pot să cred că aşa
ceva este real. Această marcare este doar un număr ca oricare
altul, aşa că nu are de ce să-mi fie frică sau să-mi fac
probleme. Oricum deja ştiu că nu există Satana, că nu există
demoni și de aceea accept această marcare izotopică, întrucât
nu are ce rău să-mi facă“.
Este necesar să vă dați seama că fiinţe umane proaste, letargice,
care hrănesc fie îndoieli banale, funeste, fie îndoieli demoniace
sau care au certitudini demoniace definitive există în cadrul
acestei şcoli spirituale esoterice. Astfel de fiinţe umane vor
nesocoti aceste sfaturi, iar apoi o să-și dea seama de imensa și
ireparabila greșeală pe care au făcut-o atunci când deja va fi
prea târziu, căci, așa cum am specificat, marcarea izotopică este
definitivă și nimeni și nimic nu o poate anula sau diminua
câtuși de puţin de îndată ce fiinţa umană respectivă și-a dat în
prealabil consimţământul.
Luați aminte că în ceea ce privește marcarea izotopică nu există
o cale de întoarcere. Nu este cu putință ca, atunci când veți
constata efectele funeste, cumplite ale marcării izotopice pe
care în prealabil ați consimţit-o, să mergeți în mod cretin la un
preot și să îl rugați aiurea, spunându-i: „Am greșit că am
acceptat marcarea izotopică, așa că vă implor acum să faceți
ceea ce știți dumneavoastră ca să mă dezlegați de această
pacoste imensă în care m-am băgat”.
Luați aminte că niciun preot, niciun inițiat, niciun vraci, niciun
șaman, nu va fi capabil să suspende chiar și pentru cinci minute
efectele cumplite, satanice ale marcării izotopice pe care ați
acceptat-o atunci când v-ați dat consimţământul.
Luați aminte că nici Dumnezeu Tatăl nu vă va ajuta indiferent
câți zeci de ani veți considera că este necesar să vă rugaţi la El
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sau să postiți chiar și 2-3 zile pe săptămână pentru a fi
izbăviți/izbăvite de respectiva marcare izotopică pe care ați
acceptat-o în prealabil, pentru care v-ați dat consimţământul.
Marcarea izotopică nu poate fi considerată un banal legământ
pe care apoi îl puteți încălca deoarece v-ați dat deja seama că a
fost o mare greşeală. Ţineţi minte că nu întâmplător vă repetăm
faptul că marcarea izotopică este un act satanic care e definitiv
pentru tot restul vieţii.
Vă vom expune alte aspecte ştiinţifice care vă vor ajuta să
înțelegeți de ce marcarea izotopică este o acțiune definitivă,
iremediabilă care vă schimbă universul lăuntric în rău și vă face
să deveniți niște zombi care sunt cu o imensă ușurință
manipulați de energiile satanice sau de feluritele categorii de
demoni ce vă vor poseda fără a exista posibilitatea unei
exorcizări ulterioare.
Luaţi aminte că nimic și nimeni nu vă va putea ajuta după ce vați oferit consimţământul de a fi marcați izotopic și luaţi aminte
că nici Dumnezeu Tatăl nu va face nimic pentru a vă ajuta să
scăpați chiar și pentru câteva secunde din această cumplită
capcană satanică în care singuri v-aţi băgat, oferindu-vă în
prealabil consimţământul în vederea unei marcări izotopice
care apoi a fost realizată.
Este necesar să știți, dar mai ales este important să vă dați
seama că în aceste vremuri apocaliptice în care trăim starea
cumplită de prostie, starea de tâmpenie crasă a unora, starea de
letargie în care foarte multe fiinţe umane se complac le face să
accepte cu o uluitoare uşurinţă anumite tâmpenii sau unele
aberaţii care în urmă cu o sută de ani ar fi fost imposibil să fie
acceptate în mod pasiv cu o atât de mare uşurinţă.
Un papă corupt, un mesaj spiritual trunchiat
Spre a înțelege ce se petrece actualmente în această lume, vă
vom oferi unele exemple pe care noi le considerăm ca fiind
cutremurătoare.
Într-un interviu ce a fost publicat în revista argentiniană Viva,
Papa Francisc prezintă viziunea lui ciudată despre fericire în
zece puncte.
• Iată primul punct: „Trăiește și lasă-i și pe ceilalți să
trăiască“.
• Al doilea punct se referă la dăruirea de sine în perspectiva
acestui papă: „Dacă obosești, riști să devii egoist, iar apa
stătătoare este prima care se strică“.
• Trei: Procedează cu calm în viață.
• Patru: Profită de timpul liber pentru a te juca cu copiii, pentru
a citi și pentru a savura arta.
• Cinci: Duminica să fie zi liberă. „Duminica este pentru
familie.”
• Şase: Găsește căi inovatoare spre a crea pentru cei tineri
locuri de muncă ce sunt demne.
• Șapte: Respectă și protejează natura. „Degradarea mediului
înconjurător este una dintre cele mai mari provocări cu care
ne confruntăm.”
• Opt: Renunţă la atitudinea negativă.
• Nouă: Nu căuta să faci prozeliți. Respectă credinţa celorlalți.
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„Lucrul cel mai rău dintre toate este prozelitismul care
paralizează.” Și se oferă un sfat al acestui papă „Vorbesc cu
tine pentru a te convinge. Nu. Fiecare persoană dialoghează
pornind de la propria ei identitate. Biserica crește prin
atractivitate, și nu prin prozelitism!”
• Zece: Lucrează pentru pace.
Banalitățile pe care Papa Francisc le debitează sunt evidente, ba
chiar sunt cutremurătoare, am putea spune.
La data de 13 octombrie 2014 este publicat „Raportul de mijloc
de drum al Sinodului episcopilor asupra familiei“. Acest sinod
a fost convocat de Papa Francisc. Acesta este primul document
oficial din istoria Bisericii în care se vorbește despre
„darurile”, ați ascultat bine, „darurile şi calitățile” pe care
„homosexualii le au de oferit comunității creștine“ și despre
„acceptarea și prețuirea orientării lor sexuale”.
Iată ce mai afirmă Papa Francisc: „Biserica este obsedată de
homosexuali, este obsedată de avort și de contracepție. Nu este
nevoie să vorbim tot timpul despre aceste lucruri. Trebuie să
găsim un nou echilibru.”
Este evident că, în prostia sa imensă, Papa Francisc uită că unii
creştini pot oricând să citească în Biblie că Dumnezeu a coborât
un foc nimicitor din cer și astfel a anihilat cele două cetăți
Sodoma și Gomora, în care erau o mulțime de homosexuali.
Realizând o paralelă cu aberaţiile pe care Papa Francisc le
susţine, se ajunge la concluzia dementă că Dumnezeu a greșit
atunci când a nimicit cele două cetăți.
Totuşi, este necesar să consemnăm o condamnare fără drept de
apel a raportului respectiv ce a fost pronunţat de cardinalul
german Gerhard Müller, prefectul Congregației pentru Doctrina
Credinței, care a spus: „Acest raport este lipsit de demnitate,
este ruşinos, este complet greșit!”
Menţionăm că 183 de părinţi sinodali au luat parte la vot pentru
fiecare dintre cele 62 de paragrafe ale raportului respectiv.
Pentru a fi aprobate, era necesar ca acestea să fie susținute de
două treimi dintre participanții la sinod. Trei paragrafe care se
refereau la accesul la sacramente şi la primirea homosexualilor
nu au obţinut această majoritate calificată, dar cu toate acestea
paragrafele în cauză nu au fost retrase din texul final.
Apariția cărții intitulate Rămânând în adevărul lui Hristos, ce a
fost semnată de cardinalul Burke, alături de cardinalii
Brandmüller, Caffarra, DePaolis și Müller provoacă o mare
iritare din partea Papei Francisc. Apelând la textele biblice și
patristice ce sunt pertinente, autorii respectivi apără cu mult
bun simț doctrina perenă a Bisericii referitoare la sacramentele
matrimoniului, al spovedaniei și al euharistiei.
Iată ce afirmă aceștia: „În acest moment pe care îl considerăm
ca fiind foarte critic există o impresie foarte puternică potrivit
căreia Biserica este întocmai precum o corabie fără cârmă.
Acum este mai important ca niciodată să avem un lider
spiritual sănătos și să ne mărturisim cu putere credinţa în
Dumnezeu. Simțim că, de fapt, corabia Bisericii și-a pierdut
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orientarea. Credința în Dumnezeu nu se poate adapta la
cultură, ci este necesar să o cheme pe aceasta din urmă la
conversie. Noi suntem o mişcare contra culturală, nu una
populară.“
Papa Francisc deplânge în discursul de Crăciun către curia
romană „maladiile spirituale“ de care el afirmă că ar suferi unii
dintre membrii acestei curii și menționează printre altele ,,o
stare de Alzheimer spiritual“, „o stare de schizofrenie
existenţială“, deplânge divinizarea șefilor, demască tentația
narcisismului, menționează apartenenţa la unele cercuri
exclusiviste, condamnă planificarea şi hărnicia excesivă,
deplânge împietrirea conştiinţei, dar şi o stare de închistare
spirituală şi vorbeşte despre maladia ,,feței funerare“.
Iată o altă bazaconie cutremurătoare pe care o susţine cu
nonșalanță Papa Francisc: „Vreau să vă spun un lucru pe care
îl cred. Cu Satana nu se poate dialoga. Dacă începi să
dialoghezi cu Satana, eşti pierdut. Acesta este mult mai
inteligent decât noi şi el te bulversează, te ameţeşte şi eşti
pierdut. Dacă faci aceasta, atunci dispari.“
Iată un alt aspect cutremurător referitor la homosexualitatea
făţişă ce există la Vatican. Poliţia Vaticanului a descins la
începutul lunii iunie 2017 la un apartament din cetatea sfântă în
urma unor plângeri ce au fost primite din partea vecinilor.
Poliţiştii au ajuns în acel apartament în toiul unei orgii
homosexuale. Ulterior s-au găsit și droguri.
Apartamentul respectiv aparţinea Congregației pentru Doctrina
credinței, ce era însărcinată printre altele și cu gestionarea
cazurilor de abuzuri sexuale în rândul personalului clerical.
Ocupantul acelui apartament era Luigi Capozzi, secretarul
cardinalului Francesco Coccopalmeiro, un consilier cheie al
Papei Francisc. Luigi Capozzi, în vârstă de 50 de ani, a fost
arestat cu acea ocazie.
În conformitate cu punctul de vedere al revistei britanice The
Spectator, cam două treimi dintre episcopii unor dioceze cred
deja că Papa maimuţărește fundamentele doctrinei creștine sau,
mai blând spus, consideră că vederile sale excesiv de
indulgente au creat deja o stare de haos pastoral.
Printre învățăturile Papei ce produc deja o mare supărare
acestora menționăm: „Toate religiile sunt adevărate pentru că
sunt adevărate în inimile acelora care cred în ele. Ce altfel de
adevăr există? Dacă o persoană este homosexuală și îl caută
pe Domnul Dumnezeu şi are bunăvoinţă, cine sunt eu ca să o
judec? Astăzi nu mai are rost să judecăm pe nimeni. Biserica
noastră este destul de mare pentru heterosexuali și pentru
homosexuali, pentru viață și pentru alegeri. Biserica noastră
este destul de mare pentru conservatori și pentru liberali, iar în
cadrul ei chiar şi comuniştii sunt bineveniți și ni s-au alăturat.
Cu toții îl iubim și ne închinăm la acelaşi Dumnezeu.“
Iată şi o imensă gugumănie pe care Papa Francisc o susţine cu
aplomb: „Dumnezeu se schimbă și evoluează la fel ca și noi,
deoarece Dumnezeu trăiește în noi și în inimile noastre. Când
răspândim iubire și bunătate în lume, ne atingem propria
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divinitate şi o recunoaştem. Biblia este o carte sfântă frumoasă,
dar ca toate cărţile vechi importante unele pasaje în această
carte sunt depăşite. Unele chiar ne îndeamnă la intoleranță și
la prejudecăți.“
Iată o altă tâmpenie imensă a Papei Francisc: „Certaţi-L puțin
pe Domnul Dumnezeu: Hei! Mi-ai promis asta şi iată că nu ai
făcut-o! Rugăciunea trebuie să fie o negociere cu Dumnezeu.”
Vă oferim în continuare o culme uluitoare, putem spune, a
tâmpeniei acestui Papă. Iată ce mărturisește Papa Francisc întro întâlnire privată cu ocazia Paștelui în martie 2018
jurnalistului ateu Eugenio Scalfari: „Iadul nu există. Ceea ce
există este dispariţia sufletelor păcătoase. După moarte
sufletele oamenilor care se căiesc sunt iertate de Dumnezeu şi I
se alătură în contemplare. Însă sufletele acelora care nu se
căiesc şi care din acest motiv nu pot fi iertați apoi dispar.”
Iată o nouă năzbâtie bizară a Papei care, de Ziua Independenţei
Israelului, a acţionat astfel încât a forţat pe față, ca să spunem
așa, apariţia unei singure religii mondiale. Este însă straniu şi
chiar revoltător că acest Papă nu forţează câtuşi de puţin unirea
Bisericii Catolice cu Biserica Ortodoxă, aşa cum ar fi înțelept,
așa cum ar fi normal, asa cum ar fi firesc, dar, spre uimirea
noastră, această nouă inițiativă bizară urmărește să alinieze
Biserica Catolică cu Islamul într-o singură religie mondială,
care poate fi cea mai mare ameninţare de până acum pentru
poporul evreu. Despre aceasta scrie Adam Eliyahu Berkowitz
într-un articol ce a apărut pe un site.
Se menţionează că a avut loc un eveniment major pentru
avansarea acestui proiect care a avut loc la aniversarea naşterii
statului Israel, respectiv la 14 mai 2020, ceea ce potrivit
rabinilor nu este ceva întâmplător dacă se ia în considerare că
iudaismul este ultimul bastion complet incompatibil cu Noua
Ordine Mondială.
Aceasta este însă opinia la care se face referire: „Într-un
discurs către diplomați din luna ianuarie anul 2020, Papa
Francisc a anunţat că Vaticanul va găzdui un eveniment global
cu titlul Reinventarea pactului global asupra educației”. Citez
cuvintele Papei: „Este necesar un pact educațional global
pentru a ne educa în spiritul unei solidarități universale și a
unui nou umanism“ și acestea sunt cuvintele pe care Papa le-a
rostit atunci când a propus pentru prima dată respectivul
summit.
Un website susținut de Vatican pentru a promova pactul a
adăugat: „Pentru educarea tinerilor în spiritul fraternității,
învățându-i să depășească diviziunile și conflictele,
promovarea ospitalității, a dreptății și a păcii, Papa Francisc
i-a invitat pe toți cei care se ocupă de educația tinerei generații
să semneze un pact global pentru a crea prin educație o
modificare globală de mentalitate.”
Papa a descris necesitatea alianței globale. Iată ce a spus el:
„Niciodată înainte nu a existat o astfel de nevoie de a ne uni
eforturile într-o alianță educațională generală pentru a forma
persoane mature capabile să depăşească diviziunea și
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antagonismul și să restabilească structura relaţiilor în numele
unei umanități mai frățești.”
Papa a menţionat, de asemenea, proverbul: „Este nevoie de un
întreg sat pentru a crește un copil”, explicându-şi în felul
acesta poziţia în viziunea sa globală.
Iată ce a spus el: „Toate transformările sau schimbările,
precum și schimbarea epocală pe care o trăim acum, necesită
un proces de educare și de creare a unui sat educaţional, ce
este capabil să formeze o rețea de relații deschise și
interumane.”
În discursul său din ianuarie, Papa a spus: „Educația nu se
limitează doar la sălile şcolii și ale universității.“ El a mai
adăugat: „Educaţia este asigurată în principal prin întărirea și
consolidarea dreptului fundamental al familiei de a educa,
precum şi prin dreptul bisericilor și al comunităților sociale de
a sprijini şi de a ajuta familiile în creşterea copiilor lor.”
Inițiativa educaţiei este o continuare a viziunii globale a Papei
așa cum aceasta reiese din documentul despre Fraternitatea
umană pentru pacea mondială și viața comună, semnat
împreună de Papa Francisc și de Şeicul Ahmed al-Tayeb,
Marele Imam al al-Azhar, în luna februarie a anului 2019, la
Abu Dhabi, în Emiratele Arabe.
Acordul celor doi lideri religioși a fost criticat pentru poziția sa
asupra diversităţii religiilor. Se constată cu uşurinţă că acest
demers al Papei ce nu vizează câtuşi de puțin unirea Bisericii
Catolice cu Biserica Ortodoxă nu este întâmplător, căci ascunde
o anumită tendinţă evidentă, ce este bizară.
Omerta – legea cea neoficială a Vaticanului?
Este cu putință ca unii dintre voi care ascultați toate aceste
citate să exclamaţi neîncrezători: „Nu! Nu îmi vine să cred
toate acestea! Aşa ceva nu poate să existe!”, dar vă asigurăm
că tot ceea ce am expus cu această ocazie sunt cuvinte ce au
fost rostite de Papa Francisc.
Mai în glumă, mai în serios, dacă el susţine în mod cretin că
Iadul nu există, tragem concluzia abracadabrantă că Iisus
Hristos nu a coborât după crucificarea Sa în Infern şi sigur s-a
dus în altă parte, nu se ştie unde, pentru că iată, în conformitate
cu punctul de vedere al acestui papă dement, pentru că altfel nu
îi putem spune, Iadul nu există.
Concluzia firească este că un astfel de papă ce poate fi
considerat mai în glumă, mai în serios, un sărman papă-lapte,
un papițoi, ar fi urgent necesar să fie huiduit și apoi să fie
înlocuit până când nu va ajunge să spună noi şi noi tâmpenii ce
sunt zguduitoare pentru un creștin cu o minimă inteligenţă, dar
şi cu bun-simț.
Actualmente este deja notoriu faptul că cetatea Vaticanului
este, ca să spunem aşa, împânzită de homosexuali. Indirect,
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aceasta este o dovadă edificatoare că nu te naşti homosexual,
aşa cum susţin liderii homosexualilor, ci devii un homosexual.
Iată ce a declarat cardinalul american Raymond Burke: „Cred
că trebuie să existe o recunoaștere deschisă a faptului că avem
o problemă foarte gravă. Este vorba de o cultură homosexuală
în Biserică în special în rândul clerului şi al ierarhiei.”
Iată ce spune cardinalul Walter Brandmüller: „Ciuma acestei
agende homosexuale a fost răspândită în cadrul Bisericii, a
fost promovată de rețelele organizate și chiar a fost protejată
de un climat de complicitate și de o conspirație a tăcerii.”
Fostul nunțiu papal Carlo Maria Vigano nu ezită să arate cu
degetul într-un mod acuzator către suveranul pontif. Iată ce
spune acesta: „De ce păstrează Papa Francisc și chiar numeşte
printre colaboratorii săi apropiaţi oameni care sunt
homosexuali notorii? De ce a refuzat să răspundă unor
întrebări legitime și sincere referitoare la aceste numiri?”

Dacă alegem să studiem învățătura cea plină de înțelepciune
dumnezeiască a lui Iisus ce este revelată in extenso în cadrul
Marii Evanghelii a lui Ioan, descoperim o mulțime de
învăţături pline de înţelepciune dumnezeiască ale lui Iisus care
compensează golurile şi cenzura ce există în Noul Testament.
În cadrul acestei lucrări monumentale descoperim că Iisus
dezvăluie o mulțime de taine ce fundamentează un veritabil
creştinism esoteric. Avem imens de câştigat din punct de
vedere spiritual atunci când alegem să studiem cu o mare
răbdare această lucrare fundamentală. În cazul în care nu ați
știut despre această carte fundamentală, este binevenit să
alegeţi să o studiați cu atentie pentru a descoperi o mulțime de
taine dumnezeieşti pe care Iisus le-a dezvăluit. Respectiva
lucrare monumentală poate fi considerată pe bună dreptate o
imensă comoară ce este plină de diamante dumnezeieşti.
Desigur, studiul atent al acestei lucrări implică o imensă
răbdare.
Un drum fără întoarcere spre abisul demoniac

Considerăm că este necesar să menționăm că homosexualul
Frederic Martel a scris o carte ce este intitulată în mod
semnificativ Marele secret – Homosexualitatea la Vatican. Are
ca subtitlu „Patru ani de anchetă la vârful Bisericii”.
Dezvăluirile acestui homosexual sunt devastatoare. Cartea sa a
fost deja publicată în mai multe limbi. Traducerea în limba
engleză are ca subtitlu formularea „Putere. Homosexualitate.
Ipocrizie”.
În finalul acestei succinte treceri în revistă, se cuvine să
menționăm despre bizara omertă a papilor, care s-au ferit să
dezvăluie cel de-al treilea secret de la Fatima, chiar dacă
Fecioara Maria a cerut ca acest zguduitor secret să fie
dezvăluit. Nici până în ziua de azi respectivul secret, care ar fi
fost necesar să fie revelat, nu a fost totuşi dezvăluit. Acest
aspect evidenţiază ipocrizia şi minciuna papilor, care au ignorat
şi încă aleg să ascundă Cel de-al treilea secret, pe care Fecioara
Maria l-a dezvăluit cu ocazia apariţiei ei la Fatima. Aceste
aspecte ce se bazează pe fapte incontestabile evidenţiază starea
tragică în care se află Biserica catolică actualmente.
Până în prezent, nici Biserica ortodoxă nu a luat o atitudine
fermă, eroică, plină de curaj referitoare la marcarea izotopică a
finţelor umane care au îmbrăţişat credinţa ortodoxă. În cadrul
Bisericii catolice domneşte actualmente o tăcere bizară
referitoare la marcarea izotopică despre care se poate spune că
deja bate la uşă.
În cadrul acestor conferințe am decis să dezvăluim în premieră
tot ceea ce aceste două Biserici nu au curajul să dezvăluie.
Lașitatea, ipocrizia domnesc, ca să spunem aşa, în aceste
Biserici.
La o analiză atentă, lucidă, ce este plină de bun-simț și
înțelepciune, ne putem da seama cu uşurinţă că niciodată Iisus
nu a dorit câtuşi de puţin să existe două Biserici distincte, care
sunt, așa cum știm cu toții, Biserica catolică și Biserica
ortodoxă.
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Revenind la tema acestui articol, considerăm că este esențial să
dezvăluim că, printre altele, marcarea izotopică ce este
acceptată controlează apoi total conștiința ființei umane care
consimte să fie marcată fără ca ea să-și dea seama de aceasta.
Ceea ce se petrece este un proces tainic, asemănător cu posesia
de către anumite categorii de demoni a ființelor umane care
lunecă în stări demoniace cumplite și care se confruntă cu o
bizară stare de orbire lăuntrică.
Atunci când o fiinţă umană consimte să fie marcată izotopic, ea
lunecă într-un cumplit abis demoniac. Acest proces de sui
generis prăbuşire lăuntrică se realizează pe parcursul a 6 sau
chiar 12 luni calendaristice.
Efectele dezastruoase de factură satanică ale marcării izotopice
nu apar imediat. Aceste efecte dezastruoase, eminamente
malefice, diavolești survin din aproape în aproape pe parcursul
unei perioade de 6 până la maxim 12 luni calendaristice. Atunci
când o fiinţă umană consimte, prin intermediul unei alegeri
libere, ce implică utilizarea deplină a liberului ei arbitru, să fie
marcată izotopic, ea nu mai este apoi, în finalul acestui proces
de regres, un om. O astfel de făptură ce acceptă marcarea
izotopică începe apoi să moară sufleteşte în mod gradat după
acel moment.
Fenomenul cu care fiinta umană se confruntă este asemănător
cu ceea ce se petrece cu o fiinţă umană care alege să se
drogheze, spre exemplu, cu heroină. Dar spre deosebire de o
astfel de experiență din care fiinţa umană își revine apoi sau
chiar poate, dacă alege aceasta, să se dezintoxice prin unele
modalități adecvate, în cazul marcării izotopice revenirea la
normal nu mai este niciodată posibilă. Este cu alte cuvinte un
proces cumplit de prăbuşire, de lunecare într-o cumplită stare
demoniacă, insidioasă care nu mai are leac.
Prin urmare, fiinta umană care a consimţit să fie marcată
izotopic nu mai are nicio şansă să își revină la starea de
normalitate în care s-a aflat anterior. O astfel de revenire la
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normalitate devine imposibilă pentru ființa umană care
consimte, exercitându-și liberul ei arbitru, să fie marcată
izotopic.

În unele filme SF şi în unele povestiri fantastice sunt descrise
astfel de făpturi bizare, făcându-se referire la persoane ce sunt
golite de substanță sufletească şi complet lipsite de voinţă.

Se poate spune, deci, că marcarea izotopică este un proces
ireversibil de scufundare în abisul satanic, din care fiinţa umană
nu-şi mai poate reveni. După ce părăsește definitiv această
lume, în momentul morţii trupului, o asemenea fiinţă umană
ajunge în mod necesar într-unul dintre infernurile ce există în
zonele net inferioare ale Universului Astral.

Există în cadrul credințelor populare ale negrilor din Antile şi
din Haiti expresia semnificativă ,,a rătăci întocmai precum un
zombi“.

Nu există niciun dubiu cu privire la locul în care ființa umană
ajunge după ce își părăsește definitiv trupul în momentul morții
și apoi ajunge după cum merită într-unul dintre Iaduri.
În felul acesta, făptura umană respectivă își primește răsplata
pe care o merită; în cazul unei astfel de făpturi care încetează să
mai fie o fiinţă umană prin alegerea ei, se poate spune că
Dumnezeu își întoarce fața de la ea.
Ipostaza cumplită a unui zombi face cu putinţă o paralelă
edificatoare între ceea ce se petrece cu omul care acceptă prin
consimţământ marcarea izotopică. Revelația cu privire la
această prăbuşire cu care se confruntă ființa umană ce consimte
să fie marcată izotopic este descrisă succint într-un anumit
pasaj ce figurează în textul Apocalipsei.
Iată ce se spune despre suferinţele cu care se confruntă făptura
umană ce consimte să fie marcată izotopic: „Iar fumul cel
înecăcios al chinului lor se răspândeşte acolo în vecii vecilor și
de aceea nici ziua și nici noaptea nu au deloc odihnă aceia ce
se închină Fiarei şi icoanei ei şi tot așa va fi afectat și pedepsit
oricine primeşte pe trup semnul numelui ei.”
De altfel, merită să ne amintim că în folclor există următorul
dicton semnificativ: „Ce îți este scris (sau altfel spus ceea ce îți
este predestinat) în frunte îți este pus”. Descoperim în felul
acesta o conexiune tainică între acest dicton folcloric și
marcarea izotopică.
Ne putem da seama astfel că, în realitate, marcarea izotopică
este o acţiune în mod vădit satanică, ce se realizează prin
consimţământ, într-o manieră diavolească, la nivelul frunţii
omului.
Atunci când o ființă umană acceptă printr-un consimțământ
prealabil să fie marcată izotopic, ea își pierde, ca să spunem
așa, statutul de om și devine o făptură stranie, ce se aseamănă
cu un zombi. În urma consimțirii marcării izotopice, ființa
umană își pierde, ca să spunem așa, sufletul.
Ce este un zombi?
În cadrul credinţelor populare ale negrilor din Antile și din
Haiti, un zombi este o realitate stranie. O astfel de făptură este
un cadavru animat; unele mărturii edificatoare atestă faptul că
asemenea făpturi reanimate prin procedee ce au legătură cu
magia neagră chiar există.
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Caracteristicile definitorii ale unui zombi sunt absența
sufletului şi dispariţia voinţei. Mai precis, un zombi nu dispune
de energia subtilă tainică a voinței și de aceea apare ca fiind
abulic; el este complet lipsit de voință și se comportă întocmai
precum un robot ciudat.
Mărturii demne de luat în considerare atestă existența acestor
făpturi (pe care anumiți magicieni negri le animă) care cel mai
adesea muncesc pe unele plantații din Antile și Haiti.
În unele filme de groază apar astfel de zombi, iar impactul
acestora asupra spectatorilor este chiar foarte puternic.
Un zombi este o creatură umană ce este „reînviată“ într-o
oarecare măsură, dar care nu dispune de un suflet, nu este
înzestrată cu o voință proprie şi trăieşte întocmai precum un
animal, într-o manieră letargică, larvară.
Realitatea existenţei fiinţelor umane ce se află în stare de zombi
este evidentă și nu poate fi contestată. Nu ființa umană ce se
află în condiția stranie de zombi alege să se afle și să trăiască în
această stranie condiţie, ci magicianul negru este cel care îi
animă doar trupul şi apoi o controlează, menţinând-o în această
stare mulţi ani la rând.
Există mărturii demne de luat în considerare care atestă
existența unor zombi; în conformitate cu aceste mărturii, un
zombi este o făptură umană complet lipsită de voinţă și care nu
manifestă câtuşi de puțin dorinţa de a acționa. Tocmai de aceea,
un zombi este adeseori asemănat cu un robot.
Să alegem cu înţelepciune
Paralela ce poate fi realizată între o făptură zombi şi o făptură
umană care a consimţit să fie marcată izotopic nu este deloc
întâmplătoare. Așa cum o făptură zombi este complet lipsită de
voinţă, este letargică, este lipsită de suflet, tot aşa făptura
umană ce consimte să fie marcată izotopic regresează pe
parcursul a 6 sau maxim 12 luni după momentul marcării
izotopice și moare sufletește în mod gradat.
Acesta este motivul ocult principal pentru care membrii elitei
satanice a așa-zișilor iluminați urmăresc în această fază finală
despre care se vorbește în Apocalipsă, ca prin intermediul așaziselor cozi de topor de care se folosesc cu abilitate să impună
pe ascuns oamenilor această sinistră procedură de factură
satanică prin care vizează să îi facă pe oamenii ce vor accepta
să-și piardă sufletul, să moară sufletește, să devină letargici, să
devină abulici, să devină indiferenți și să fie complet nereactivi
și total supuși atunci când va apărea Antihristul.
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O astfel de masă abulică, letargică, alcătuită din ființele umane
ce vor accepta să fie marcate izotopic, va putea fi uşor de
manipulat, ușor de influențat, deoarece aceste fiinţe umane nu
vor dispune de o voință puternică, vor fi moarte sufleteşte şi
vor facilita triumful bizar de scurtă durată, al unei eventuale
apariții a lui Antihrist.
Marcarea izotopică va duce, dacă toate se vor petrece în
conformitate cu planurile satanice ale acestei clici criminale, la
apariția unui mare număr de ființe umane care vor servi
scopurilor satanice, criminale ale acestei elite malefice care este
alcătuită din sociopați.
Făpturile umane letargice care vor accepta prin consimţământ
marcarea izotopică se vor comporta întocmai precum nişte
roboți, îl vor accepta pe Antihrist ca pe un mare împărat ce va
domni în această lume pe Pământ, fiind considerat un unic
Dumnezeu (dar, în realitate, va fi un Dumnezeu fals). Acesta
este motivul principal pentru care elitele satanice vor face
eforturi viclene, îndârjite pentru a convinge cât mai multe ființe
umane să fie marcate izotopic.
Dacă marcarea izotopică a unui număr cât mai mare de oameni
va reuşi, la scurt timp după aceea este posibil să apară sinistrul
personaj satanic ce este descris în Noul Testament sub numele
de Antihrist. Actualmente, mai mult ca niciodată, această elită
satanică criminală este pe cale să declanșeze această acţiune
finală despre care se vorbeşte în Apocalipsă. Atunci când
operaţiunea bizară de marcare izotopică se va declanșa în mai
multe ţări, vom putea fi siguri că trăim etapa finală despre care
se vorbeşte în profețiile din textul Apocalipsei.
În lumina acestor dezvăluiri, este urgent necesar să luăm în
considerare că aceste vremuri apocaliptice bat la ușă. Tocmai
de aceea este imperios necesar ca fiinţele umane să aleagă
neîntârziat să se opună în imensa lor majoritate acestui plan
satanic ce vizează marcarea izotopică a cât mai multor oameni.
Putem fi siguri cu anticipaţie că, în măsura în care imensa
majoritate a ființelor umane se vor opune într-un mod ferm,
într-un mod eroic, într-un mod categoric, cu mult curaj acestui
plan diabolic ce implică marcarea izotopică a unui număr cât
mai mare de fiinţe umane, planurile diabolice ale acestei clici
satanice vor eşua. Acest aspect este sigur.
Viitorul depinde de modul în care fiinţele umane lucide,
curajoase, eroice vor alege să se mobilizeze cât mai repede cu
putinţă pentru a zădărnici acest plan satanic. Înţelegând cât mai
mulți dintre noi ceea ce se petrece și alegând să ne opunem
lansării și realizării acestui plan diabolic, putem fi siguri cu
anticipație că acesta va eşua încă de la început.
Este necesar să știm cu toții că această marcare izotopică nu
este câtuşi de puțin ceva fatal, ceva inevitabil, ceva de
neînlăturat. Acești ticăloşi plini de viclenie vor acționa astfel
încât fiinţele umane să aleagă în prealabil să fie marcate
izotopic. Prin urmare este esențial să ne dăm seama că
marcarea izotopică a oamenilor va implica, fără excepții, ca
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fiecare ființă umană să își dea consimțământul său, mai presus,
să aleagă să fie marcată izotopic.
Luând în considerare acest aspect, este urgent necesar să ne
opunem cu toții, să nu acceptăm marcarea izotopică, să ne dăm
seama că a accepta marcarea izotopică implică să facem o
alegere. Este necesar să ne dăm seama că nicio ființă umană nu
va putea să spună: „Nu am altă posibilitate, nu există altă
alternativă, așa că nu am ce face și trebuie să accept și eu
marcarea izotopică.”
Ce este o alegere?
Termenul ,,alegere” provine din cuvântul latin care, în
traducere, înseamnă „selecționare a ceva ce este însoțită de o
desemnare”. Acest cuvânt poate fi tradus şi prin „a culege”.
Alegerea este rezultatul acțiunii de a alege și implică o decizie
prin care dăm preferință la ceva distinct, selectăm o posibilitate,
îndepărtând totodată celelalte posibilități. În vorbirea curentă se
face referire adeseori la faptul de a face fie o bună alegere, fie o
rea alegere. Sau se face referire la o alegere dificilă sau chiar
sfâşietoare. Se vorbeşte adeseori despre influența ce se exercită
asupra alegerii cuiva.
Atunci când o anumită alegere este făcută se spune că a fost
luată o decizie. În folclor există următorul dicton: „În unele
destine apar necesităţi uimitoare care se aseamănă cu o
alegere.“
Dat fiind faptul că fiecare ființă umană este înzestrată de
Dumnezeu cu o libertate deplină, ea dispune de libertatea de a
alege. Dumnezeu îi lasă fiecărui om, fără nicio excepție,
libertatea de a alege. Astfel, fiecare fiinţă umană dispune de
posibilitatea opțiunii.
La modul general, alegerea presupune două sau mai multe
posibilităţi. Iar atunci când optăm pentru o anumită posibilitate,
pentru ceva anume, se poate spune că am făcut o alegere si că
am luat o decizie. Pentru unele fiinţe umane, alegerea
presupune să se opteze pentru alternativă, iar aceasta face să
apară o dilemă.
La modul concret, alegerea face referire la ansamblul de
aspecte sau de alternative dintre care poate alege. Prin urmare,
alegerea este o acțiune ce ne determină să ne orientăm, să ne
focalizăm preferința asupra a ceva anume, cum ar fi asupra unei
anumite fiinţe.
Două paradigme ce sunt clasice ilustrează ceea ce se numeşte
libera alegere. Prima paradigmă este cea a răspântiei, a
răscrucii, altfel spus, a încrucişării de drumuri. Atunci când este
privită din punct de vedere inițiatic, simbolic, răscrucea,
încrucişarea de drumuri, este atât un punct, cât şi un moment
crucial. Tocmai de aceea, unele ființe umane afirmă: „Mă aflu
într-un moment crucial al vieții mele.” O astfel de paradigmă
este momentul de răscruce cu care se confruntă Hercule care, la
un moment dat, este necesar să aleagă între viciu și virtute.
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Cea de-a doua paradigmă este cea a balanței. Este necesar să
amintim că în Egiptul antic balanța simbolizează judecata.
Totodată, termenul alegere indică și rezultatul acestei acțiuni.
În cadrul marilor tradiții milenare ale înțelepciunii se consideră
că, dincolo de aparențe, fiecare alegere evidențiază, presupune,
chiar implică, manifestarea (ce survine datorită unui proces
specific de rezonanță ocultă), unei puteri tainice inerente care,
de la caz la caz, este fie eminamente benefică (în cazul unei
alegeri înțelepte, binefăcătoare), fie malefică (în cazul unor
alegeri prostești, tembele, ce vor atrage ulterior apariția
anumitor neajunsuri, dizarmonii și chiar suferințe).
Alegerea include rezultatul acestei acțiuni. Dincolo de aparențe,
fiecare alegere face referire la o putere inerentă a acestei
acțiuni.
În cadrul filosofiei lui Aristotel, acesta face referire la o alegere
deliberată. Astfel se traduce cuvântul grecesc proairesis.
Alegerea liberă, conform lui Aristotel, indică o acțiune ce este
rezultanta gândirii sau, mai precis spus, a inteligenței. Alegerea
se deosebește însă de dorință sau de poftă.
Este necesar să precizăm că ființele umane inteligente,
înzestrate cu un bun-simț exemplar și care și-au trezit deja
intuiția spirituală, fac alegeri ce se bazează de fiecare dată pe
calități. Asemenea ființe umane efectuează o selecție atentă, ce
implică o reală valoare.

Se vorbește adeseori despre faptul că o ființă umană își
orientează alegerea într-o anumită direcție sau se afirmă că a
evitat o anumită alegere. Uneori mărturisim în mod spontan că
am ales o anumită ființă umană să ne fie prieten, să ne fie iubit
sau iubită. În cazul alternativei, avem de ales între două aspecte
sau între două posibilități.
Pe parcursul vieții ei, nu există ființă umană care să nu se
confrunte vrând-nevrând cu anumite situații în care va fi
necesar să aleagă.
Dincolo de aparențe, în cadrul Creației și Manifestării
dumnezeieşti, există o mulțime imensă de posibilități, iar
fiecare fiinţă umană este în mod absolut liberă să aleagă, să
opteze pentru o anumită posibilitate ce face să se declanșeze
după aceea o anumită putere tainică fie benefică, fie nefastă, ce
se află în strânsă legătură cu alegerea înțeleaptă sau cu alegerea
prostească ce a fost realizată.
În concluzie, se poate spune că alegerea evidenţiază acțiunea de
a alege și face astfel să apară o anumită decizie prin intermediul
căreia exprimăm o preferinţă pentru ceva anume. Procedând în
acest mod, optăm, ne hotărâm pentru o anumită posibilitate și
în felul acesta îndepărtăm, renunțăm la o altă posibilitate sau la
alte posibilităţi. Dincolo de aparente, atunci când realizăm o
anumită alegere facem astfel să apară o anumită posibilitate ce
este posibilă.
Ce este o posibilitate?

Dacă o asemenea ființă umană are în fața ei o sută de cărți, o va
alege, în urma unei selecții atente, pe baza anumitor criterii, pe
cea care evidențiază pentru ea o certă valoare. În final, se poate
spune despre ea că a realizat o alegere fericită.
La baza alegerilor inteligente sau chiar înțelepte ale ființelor
umane care au atins deja o anumită treaptă de maturitate
lăuntrică spirituală se află valoarea reală și calitățile.
Chiar și într-un grup de ființe umane, o persoană inteligentă va
alege drept prieten sau chiar ca eventuală iubită acea ființă
umană ce apare ca fiind de cea mai bună calitate din toate
punctele de vedere.
O alegere poate să producă după aceea în ființa noastră anumite
efecte distincte ce devin evidente în timp. O alegere minunată,
ce este plină de înțelepciune, poate să ne transforme chiar
foarte mult și după aceea ne face să fim foarte fericiți. O
alegere rea, prostească, smintită ne poate face să suferim după
aceea foarte mult și, în unele situații, chiar ne poate distruge.
Fiecare alegere pe care o realizăm ne definește, deoarece ceea
ce noi alegem, ceea ce noi selectăm ne afectează fie într-o
direcție eminamente benefică, fie într-o direcție malefică.
Atunci când o anumită decizie a fost luată se spune „alegerea
lui X a fost făcută”.
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Acest termen provine din cuvântul latin posibilitas care, în
traducere, desemnează „caracteristica a ceea ce este
realizabil”.
Posibilitatea ce este posibilă defineşte caracteristica a ceea ce
se poate realiza. Posibilitatea ce este posibilă implică să fie
posibil ceva. O posibilitate ce este posibilă indică ceva posibil
care poate să apară sau care poate fi realizat, poate fi făcut. Pot
fi luate în considerare toate posibilităţile ce sunt posibile.
Atunci când nu sunt posibile decât două posibilități, se vorbeşte
despre o alternativă.
Posibilitatea ce este posibilă poate să fie logică, poate să fie
reală, fizică sau poate să fi morală. O posibilitate posibilă este
ceva ce nu implică o contradicție. Posibilitatea ce este posibilă,
al cărei concept derivă din ideea aristoteliciană a puterii, se
înscrie între existentă și inexistenţă.
În cazul fiinţelor umane, posibilitatea ce este posibilă
echivalează cu puterea de a face ceva anume. Posibilitatea ce
este posibilă este vecină cu contingența cu care uneori este
confundată. Posibilitatea ce este posibilă este esențială.
Contingența este însă accidentală. Posibilitatea exclude în
acelaşi timp necesitatea şi imposibilitatea. În unele situaţii,
posibilitatea ce este posibilă apare ca fiind o şansă.
În unele situații posibilitatea ce este posibilă desemnează
capacitatea sau puterea de a face ceva anume. Spre exemplu,
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potenţialul substanțial procreator – sperma, în cazul bărbatului
sau secrețiile specifice, în cazul femeii – include posibilitatea
de a fi utilizat într-oo manieră net superioară, în
înțeleaptă, în
cadrul fiinţelor umane ce practică neîncetat jocuri amoroase ce
se bazează pe continență erotică amoroasă.
Acest potenţial substanțial
țial procreator poate fi transmutat
biologic la temperatura trupului sau poate fi transformat
integral prin dematerializare în energie uriașă
șă (energia ocultă
globală – ojas),
), iar ulterior această energie tainică (ojas)
(
poate
fi sublimată conştient și direcționată în etajele superioare ale
Microcosmosului ființei umane.
În felul acesta sunt explorate posibilitățile
țile extraordinare ce
decurg în urma transformării potenţialului substanțial
substan
procreator în energie imensă.
Dincolo de aparente, atât trupul, cât și Microcosmosul fiecărei
fiinţe umane includ o mulțime
țime nebănuită de posibilități latente
ce sunt explorate şi experimentate.
Fiecare posibilitate ce este posibilă desemnează o putere, iar
această putere exprimă caracteristica a ceea ce este realizabil, a
ceea ce este previzibil, a ceea ce poate fi conceput. Sunt chiar
foarte puţine ființele umane care îșii dau seama de posibilităţile
extraordinare de care dispun atât la nivelul trupului, cât și în
Microcosmosul ființei lor.
La modul general, posibilitatea ce este însă posibilă nu
cunoaște
ște nicio limitare în universalitatea ei. O astfel de
posibilitate ce este
te posibilă se află în afara tuturor formelor de
determinare. Posibilitatea ce este posibilă este universală şi ea
ne apare ca fiind nelimitată.
Domeniul posibilității
ții ce este însă posibilă nu include margini,
nu include limite. Astfel de posibilități ce sunt
unt posibile includ
ansamblul cel mai vast care poate fi conceput.
O astfel de posibilitate universală ce este posibilă poate fi
considerată echivalentă cu infinitul.
Posibilitatea ce este posibilă înglobează întreaga ordine a
posibilelor sau, altfel spus, cuprinde atât posibilităţile ce sunt
posibile în cadrul Manifestării, cât şi posibilităţile
Nemanifestării. Prin urmare, se poate spune că orice limitare a
posibilității
ții ce este posibilă şi universală ne apare în sensul
propriu şi riguros al acestui cuvântt ca fiind o imposibilitate.
Dincolo de aparențe,
țe, fiecare posibilitate ce este posibilă include
un potenţial ce este nesfârşit. Toate posibilităţile ce sunt
posibile evidențiază
țiază o putere existențială extraordinar de vastă
şi a căror amploare nu poate să facă
că obiectul unei măsuri
oarecare fie la scară umană, fie la scară supraumană, căci aşa
cum am menţionat posibilitatea ce este posibilă se situează
dincolo de orice măsură.
Prin intermediul posibilităţilor ce sunt posibile, ordinea
dumnezeiască succede haosului,
ului, lumina dumnezeiască succede
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tenebrelor, acțiunea
țiunea în mod dumnezeiesc integrată succede
puterii, iar realitatea succede virtualității.
virtualită Realitatea nu este o
ordine diferită de posibilul ce este posibil.
Această realitate include, implică o ordine înalt reprezentativă
şi concretă pentru tot ceea ce se află în legătură, pentru tot ceea
ce ține de Manifestarea dumnezeiască prezentă.
Toate posibilităţile ce sunt posibile în cadrul Crea
Creației şi
Manifestării dumnezeiești
ști sunt conținute în posibilitatea
dumnezeiască
ască totală, care ea însăşi nu face decât una cu
principiul dumnezeiesc suprem.
Înțelegerea
țelegerea acestor aspecte ne permite să ne dăm seama că
marcarea izotopică a fiecărei ființe
țe umane nu este câtuși de
puțin
țin ceva fatal, ceva inevitabil. Atunci când se va confrunta
conf
cu
eventualitatea marcării izotopice, fiecare ființă
fiin umană va putea
să aleagă într-un
un mod ferm, definitiv și categoric să nu fie
marcată izotopic.
În urma unei astfel de alegeri eminamente benefice, pline de
înțelepciune,
țelepciune, posibilitățile care apar pentru ființa umană ce
respinge în mod clar, ferm și categoric marcarea izotopică sunt
net superioare, sunt pline de înțelepciune,
țelepciune, sunt dumnezeiești.
Tocmai de aceea, orice ființă
ță umană este necesar să respingă
într-un mod clar, ferm și categoric marcarea izotopică.

Cincizeci și nouă de laboratoare din
întreaga lume se ocupă de cei mai letali
agenți patogeni – doar un sfert au scor
mare în privința
ța siguranței
S-a
a scurs coronavirusul SARS-CoV-2
SARS
din laborator?
Indiferent de răspuns, riscul apari
apariției unor pandemii
viitoare provenite din cercetări cu agen
agenți patogeni
periculoși este real.

P

unctul focal al acestei discuții
ții despre scurgerile de
laborator este Institutul de Virologie Wuhan, amplasat în
periferia deluroasă a orașului
șului chinez Wuhan. Este doar
unul
nul dintre cele 59 de laboratoare cu izolare maximă aflate în
funcțiune,
țiune, în construcție sau planificate în întreaga lume.
Cunoscute ca laboratoare de nivel 4 de biosecuritate (BSL4),
acestea sunt concepute și construite astfel încât cercetătorii să
poată lucra în siguranță
ță cu cei mai periculoși agenți patogeni de
pe planetă – cei care pot provoca boli grave și pentru care nu
există niciun tratament sau vaccin. Cercetătorii sunt obligați
obliga să
poarte costume sub presiune care să le protejeze tot trupul și
folosesc
esc tuburi de oxigen pentru a putea respira.
Răspândite în 23 de țări, cea mai mare concentrație de
laboratoare BSL4 este în Europa, unde se află 25 de astfel de
instituții.
ții. America de Nord și Asia au un număr aproximativ
egal, 14 și respectiv 13 astfel de unități de cercetare. În
Australia se regăsesc patru instituții,
ții, iar în Africa trei. La fel ca
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Institutul de Virologie Wuhan, trei sferturi dintre laboratoarele
BSL4 din lume se află în centre urbane.

acestora să își
și revizuiască cercetarea pentru implicații cu dublă
utilizare.

Cu 3.000 m² de spațiu pentru cercetare, Institutul
nstitutul de Virologie
Wuhan este cel mai mare laborator BSL4 din lume, deși
de va fi
depășit
șit în curând de Facilitatea Națională de Bio-Agro-Apărare
Bio
de la Universitatea de Stat din Kansas, SUA. După finalizare,
aceasta se va lăuda cu o suprafață de peste 4.0000 m².

ștere pentru laboratoarele BSL4
Cerere în creștere

Majoritatea laboratoarelor sunt semnificativ mai mici, jumătate
din cele 44 de laboratoare care oferă date despre suprafața
suprafa de
cercetare au sub 200 m² – mai puțin
țin de jumătate din
dimensiunea unui teren de baschet profesionist sau aproximativ
trei sferturi din dimensiunea unui teren de tenis.
Aproximativ 60% din laboratoarele BSL4 sunt institu
instituții
guvernamentale de sănătate publică, 20% sunt conduse de
universități
ți și 20% de agenții de securitate națională. Aceste
laboratoare sunt utilizate fie pentruu diagnosticarea infec
infecțiilor cu
agenți
ți patogeni foarte letali și transmisibili, fie pentru
cercetarea acestor agenți
ți patogeni pentru a se îmbunătăți
înțelegerea
țelegerea științifică a modului în care funcționează și pentru a
se dezvolta noi medicamente, vaccinuri și teste de
diagnosticare.
Dincolo de toate acestea însă, indicele global de securitate a
sănătății
ții (implementat de Inițiativa de amenințare nucleară din
SUA), care măsoară dacă țările au legislație, reglementări,
agenții
ții de supraveghere, politici și instru
instruire privind
biosecuritatea, arată că doar aproximativ un sfert dintre țările
cu laboratoare BSL4 au primit scoruri ridicate. Acest fapt
sugerează că este necesar ca țările să dezvolte sisteme mult mai
performante de gestionare a bioriscurilor.
Apartenența la grupul internațional
țional de experți al autorităților de
reglementare în domeniul biosecurității,
ții, unde autoritățile
naționale
ționale de reglementare împărtășesc cele mai bune practici în
acest domeniu, este un alt indicator important. Doar 40% dintre
țările cu laboratoare
ratoare BSL4 sunt membre ale acestui for:
Australia, Canada, Franța,
ța, Germania, Japonia, Singapore,
Elveția,
ția, Marea Britanie și SUA. Și niciun laborator din aceste
țări nu s-aa înscris încă la sistemul de management voluntar al
bioriscurilor (ISO 35001), introdus
odus în 2019 pentru a stabili
proceduri comune pentru gestionarea pericolelor care pot să
apară din cauza respectivelor laboratoare.
Marea majoritate a țărilor cu laboratoare cu izolare maximă nu
reglementează cercetarea cu dublă utilizare, care se referă la
experimente care se desfășoară
șoară în scopuri pașnice, dar care pot
fi adaptate pentru a provoca daune; și nici cercetarea care se
concentrează pe creșterea
șterea capacității unui agent patogen de a
provoca boli (gain of function).
Trei dintre cele 23 de țări cu laboratoare BSL4 (Australia,
Canada și SUA) au politici naționale pentru supravegherea
cercetării cu dublă utilizare. Cel puțin
țin alte trei țări (Germania,
Elveția
ția și Marea Britanie) au o formă de supraveghere în care,
de exemplu, organismele de finanțare solicită
licită beneficiarilor
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O mare parte din cercetările științifice asupra coronavirusurilor
sunt efectuate în țări unde nu se asigură supravegherea
cercetării cu dublă utilizare sau a experimentelor asupra
patogenilor care pot provoca boli foarte grave. Acest fapt este
deosebit de îngrijorător, deoarece cercetările privind creșterea
cre
capacității
ții coronavirusurilor de a provoca boli letale vor crește
probabil pe măsură ce oamenii de știință urmăresc să înțeleagă
mai bine aceste virusuri și să identifice care dintre ele prezintă
un risc mai mare de a trece de la animale la oameni sau de a
deveni transmisibile între oameni. Se estimează de asemenea
ase
că
mai multe țări vor dezvolta laboratoare BSL4 în urma infectării
planetei cu covid, ca parte a unor așa
șa-zise pregătiri pentru a
evita sau a face față
ță unor eventuale alte pandemii.

Dovedit! Vaccinurile împotriva covid
covid-19
antrenează trupul pentru a se
autodistruge
Dr. Rima
Experimentarea în domeniul geneticii și a sistemului
imunitar este o idee minunată, DACĂ știi totul despre
ambele sau dacă vrei rezultate proaste.

Ș

i tocmai acolo cred că ne aflăm acum cu vaccinul genetic
experimental oferit
rit generos pentru a ne apăra de pericolele
covid-19.
19. Există pericole grave asociate cu covid-19,
covid
dar
aproape toate se găsesc în acele care introduc diferitele
vaccinuri în trupul dumneavoastră.
În partea de jos a acestui articol [1] este un link către un studiu
științific care spune, foarte simplu:
Proteina Spike din virusul SARS-CoV
CoV-2 pătrunde în celule și
cel puțin
țin doi dintre anticorpii pe care trupul dumneavoastră îi
produce ca răspuns la acea proteină cauzează boli, vătămări și
moarte la femeile însărcinate, fetuși,
și, persoanele care nu sunt
însărcinate și femeile care au născut recent. Și acestea sunt doar
efecte pe termen scurt.
Cele pe termen lung sunt tulburări auto
auto-imune și boli
dezastruoase care duc la moarte.
Și permiteți-mi
mi să vă reamintesc că persoanele
per
care au primit
fie serul cu ARN mesager, fie pe cel cu ADN sunt acum fabrici
de proteine Spike, producând o cantitate nelimitată de astfel de
proteine datorită acestei nenaturale arme biologice. Trupul unei
ființe
țe umane, odată injectat sau contamin
contaminat, poate continua să
producă acea proteină și anticorpii la aceasta până când ființa
moare.

Lohanul nr. 56
56, decembrie,
decembrie, 2021

Dezbateri
Cu ani în urmă, am citit un articol din New York Times ridicând
osanale unei noi clase de așa-numite
numite „vaccinuri” care ar
funcționa prin impact direct asupra ADN-ului
ului celulelor sau al
mARN-ului
ului lor. La acea vreme, răspunsul meu, în scris, a fost
că a fost o idee îngrozitor de proastă, întrucât atât genetica, ccât
și imunologia sunt științe aflate la început de drum, fiind încă
primitive și deținând doar informații parțiale.
Acest articol mi-aa sugerat că experimentarea directă cu
componentele imune și genetice ale umanității a fost totodată
un act de mândrie nemăsurată,
surată, astfel încât singurul rezultat
posibil va fi dezastrul.
La acea vreme, deși
și aveam dreptate în legătură cu implicațiile
tehnologiei, am fost mult prea naivă în evaluarea mea. Am
presupus, în mod eronat după cum se dovede
dovedește, că scopul
acestor „vaccinuri” de nouă generație
ție ar fi acela de a preveni,
atenua, vindeca sau diagnostica, poate chiar trata, boli și
infecții.
Este necesar să recunosc că, deși mi-era
era foarte clar că de multă
vreme a fost planificat un genocid pentru cea mai mare parte a
rasei umane,
ane, nu am conectat aceste puncte. Nu am prevăzut că
aceste seruri periculoase și literalmente dezumanizante ar fi
serurile ucigașe
șe pe care adepții genocidului le căutau, de zeci
de ani sau mai mult.
Așadar, vă rog să-mi iertați
ți naivitatea, determinată, aș
așa cum a
fost pentru toți,
ți, de iluzia că majoritatea medicilor și
cercetătorilor, majoritatea administratorilor de programe și
majoritatea politicienilor sunt de fapt oameni cumsecade care
nu ar subscrie la un astfel de rău desăvârșit.
S-ar părea că și eu m-am înșelat
șelat în privința acestei aprecieri,
deoarece este dincolo de imaginația
ția mea să evoc un scenariu în
care capii industriei, liderii finanțelor,
țelor, oamenii puterii medicale
și geniile militare din întreaga lume nu ar vedea ce ar face un
astfel de program de vaccinare. Văzându-l, m-am
am gândit în mod
greșit că îl vor opri.
Însă, adevărul este că președinții
ședinții Tanzaniei, Haiti
Haiti-ului și altor
câteva state au făcut exact aceasta, până când au fost asasina
asasinați.
Iar restul celor aflați
ți la putere au plonjat în această di
distrugere
planificată, fie că au făcut-oo cu bucurie sau cu reticență.
reticen Li s-a
promis oare lor și familiilor lor să li se administreze un
„placebo”?
Oricum ar fi, ei au participat, spre rușinea
șinea lor totală la o crimă
în masă atât de ticăloasă și atât de generalizată
lizată cum lumea nu a
mai văzut cu adevărat până acum.
Permiteți-mi să reiterez: pur și simplu nu mi-am
am putut imagina
că natura mortală a acestor seruri nu va deveni o problemă
pentru cercetare, ce se urmărește
ște să fie depășită, darămite că va
fi cel mai mare „atu” pentru criminalii globaliști.
ști.
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În mod tragic, așa s-a petrecut.
Păstrați-vă în siguranță.
ță. Rămâneți neînțepați și departe de
persoanele care sunt înșelate
șelate în cea mai mare măsură posibilă.
Considerați-i pe cei înțepați
țepați ca și când ei ar fi bolnavii.
Fortificați-vă
vă sistemul imunitar natural. Vorbiți
Vorbi despre toate
acestea. Tirania ucide. Revolta voastră o poate opri.
A
voastră,
Dr. Rima

în

sănătate

și

în

libertate,

[1] Pathogenic
ic antibodies induced by spike proteins of covid
covid-19 and SARS-CoV
viruses
Notă: Dr. Rima este autoare a The Spike Protein eBook

Ucigașul
șul din sânge: „proteina spike”
Dr. Byram Bridle, Dr. Judy Mikovits
„De la început covid a fost o conspirație
ție împotriva sănătății și vieții.
Covid este o agendă profitabilă și o agendă pentru creșterea puterii
guvernamentale arbitrare asupra oamenilor. Ar fi bine să existe procese
masive și arestări masive ale celor care blochează remedii eficiente pentru
covid și impun un vaccin mortal.” – Paul Craig Roberts, fost secretar
adjunct al trezoreriei sub președintele
ședintele Ronald Reagan.

P

roteina spike este o proteină de fuziune transmembranară
„excepţional de periculoasă”” care face parte integrantă
din virusul SARS-CoV-2.
2. Proteina S joacă un rol crucial
în penetrarea celulelor gazdă și în inițierea infecției. De
asemenea, dăunează celulelor din căptușeala
căptu
pereților vaselor
de sânge,
ge, ceea ce duce la formarea de cheaguri de sânge,
sângerări, inflamații masive și moarte.
A spune că proteina spike este doar „periculoasă” este o
grosolană subevaluare. Este un agent patogen potențial
poten
letal
care a ucis deja zeci de mii de oameni.
Atunci de ce producătorii de vaccinuri au decis că proteina
spike ar fi un antigen care ar induce un răspuns imun în trup?
Aceasta este întrebarea de un milion de dolari; la urma urmei,
indiferent care ar fi scopul practic, proteina spike este o otravă.
Știm acum aceasta datorită cercetărilor care au fost efectuate la
Institutul Salk. Iată un rezumat cu ceea ce au găsit:
Cercetătorii și colaboratorii Salk arată cum proteina dăunează
celulelor, confirmând covid-19
19 ca o boală vasculară în primul
rând. Virusul SARS-CoV-2
2 atacă sistemul vascular (alias –
sistemul circulator) la nivel celular. Oamenii de știință care
studiază alte coronavirusuri au suspectat de mult că proteina
spike a contribuit la deteriorarea celulelor endoteliale
vasculare, dar aceasta este prima dată
da când procesul a fost
documentat.
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Chiar și numai proteina spike este suficientă pentru a provoca
boli. Probele de țesut au arătat inflamație în celulele endoteliale
care căptușesc pereții arterelor pulmonare. Echipa a replicat
apoi acest proces în laborator, expunând celulele endoteliale
sănătoase (care acoperă arterele) la proteina spike. Au
demonstrat că proteina spike a deteriorat celulele prin unirea la
receptorul ACE2. „Dacă eliminați capacitățile de reproducere
ale virusului, acesta are în continuare un efect nociv major
asupra celulelor vasculare, pur și simplu datorită capacității
sale de a se lega de acest receptor ACE2, prin proteina spike,
receptor acum faimos datorită covid.” („Covid-19 este o boală
vasculară: proteina spike a coronavirusului atacă sistemul
vascular la nivel celular”, – scitechdaily.com)
Vă amintiți cum toți au râs de Trump când a spus că injectarea
înălbitorului de uz casnic ar vindeca covid? Cu ce este diferit
acest demers de a injecta proteină spike?
Nu este diferit și, indiferent de protecția modestă pe care o
oferă vaccinurile în ceea ce privește imunitatea, aceasta pălește
în comparație cu riscurile pe care le prezintă pentru sănătatea
personală și pentru supraviețuire.
Observaţi că autorul articolului din care am citat mai sus spune
că şi atunci când virusul este eliminat şi rămâne doar proteina
spike singură (ceea ce se petrece în cazul vaccinurilor), aceasta
„are încă un efect nociv important”, ceea ce implică „cheaguri
de sânge, sângerări și inflamații grave.” Cu alte cuvinte,
proteina spike este mortală, inclusiv dacă nu există virusul.
Iată cum a rezumat dr. Byram Bridle (care este specializat în
imunologie virală și profesor asociat la Universitatea din
Guelph, Ontario):
„Am făcut o mare greșeală. Nu ne-am dat seama până acum.
Am crezut că proteina spike este un antigen țintă excelent, nu
am știut niciodată că proteina spike în sine este o toxină și este
o proteină patogenă. Deci, vaccinând persoanele le inoculăm
din neatenție o toxină”. („Om de știință în vaccinuri: «Am făcut
o mare greșeală»”, – Conservative Woman)

interacționează în fluxul sanguin. Și modul în care
interacționează este provocând daune grave celulelor din
căptușeala vaselor de sânge, care pot duce la boli sau moarte.
Iată mai multe citate din același articol:
„După cum mulți știu deja până acum, problema se află într-o
structură care permite virusului nu numai să pătrundă în
celulele umane, ci să elibereze o toxină numită proteina spike.
Majoritatea vaccinurilor covid instruiesc celulele trupului
nostru să producă exact această proteină, în speranța că
anticorpii dezvoltați împotriva ei vor preveni cele mai
dăunătoare efecte ale virusului real. Există dovezi că acest fapt
se produce în unele cazuri.
Dar există de asemenea o problemă, explicată cel mai recent
de cercetătorul canadian dr. Byram Bridle, căruia i s-a acordat
anul trecut o subvenție guvernamentală de 230.000 de dolari
pentru cercetarea dezvoltării vaccinului covid. Aceasta
înseamnă că proteina spike produsă de vaccin nu acționează
doar local, la locul vaccinului (mușchiul umărului), ci intră în
fluxul sanguin și este transportată prin circulație către multe
alte locuri din trup.
Studiile confidențiale anterioare efectuate pe animale, folosind
urmărirea radioactivă, au arătat că merge aproape oriunde,
inclusiv în glandele suprarenale, inimă, ficat, rinichi, plămâni,
ovare, pancreas, hipofiză, prostată, glandele salivare, intestine,
măduva spinării, splină, stomac, testicule , timus și uter.
Cantitățile sunt mici și de obicei dispar în câteva zile.
Însă apar întrebările. Este acest mecanism implicat în mii de
decese și vătămări raportate la scurt timp după vaccinarea
împotriva covid, și ar putea crea la unele persoane aceleași
consecințe pe termen lung ca și cazurile severe ale bolii în
sine?” („Am făcut o mare greșeală” – Conservative Woman).
Aceasta este cea mai importantă întrebare: „Care va fi impactul
pe termen lung al acestor vaccinuri asupra populației în
general?”
Iată mai multe concluzii din același articol:

Gândește-te la aceasta un minut. Este ceva foarte important, de
fapt, aceasta este piesa critică a puzzle-ului care a lipsit în
ultimele 15 luni. Așa cum virusul respirator a ascuns adevăratul
agent asasin în covid (proteina spike), la fel, exagerarea
implacabilă care înconjoară vaccinarea în masă a ascuns
problema flagrantă a vaccinurilor în sine, adică generează o
substanță care este „capabilă de a provoca boli”.
Aceasta este definiția literală a patogenului. Proteina spike este
o toxină producătoare de boli care reprezintă o amenințare
gravă și identificabilă pentru sănătatea oricui alege să se
vaccineze. Poate fi mai clar? Merită remarcat faptul că dr.
Byram Bridle este un cercetător în vaccinuri care a primit anul
trecut o subvenție guvernamentală de 230.000 dolari pentru
cercetări privind dezvoltarea vaccinului covid. Înțelege știința
și își alege cuvintele cu atenție. Termenul „patogen” nu este
menit să-i bage pe oameni într-o frenezie, ci să descrie cu
exactitate modul în care proteinele generate de vaccin
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„Unii cercetători spun că riscul vaccinului poate fi mai mare
decât cel al virusului real la persoanele sănătoase. Acest
aspect ar fi valabil mai ales pentru tineri, ale căror sisteme
imunitare se ocupă cu succes de virus. În schimb, vaccinul are
un dispozitiv care protejează proteina spike împotriva
distrugerii imediate de către organism, pentru a promova
răspunsul imun.” – Conservative Woman.
Repetăm: „vaccinul are un dispozitiv care protejează proteina
spike împotriva distrugerii imediate de către trup, pentru a
promova răspunsul imun.”
Ce înseamnă asta? Înseamnă că proteina spike creată de vaccin
persistă pe termen nelimitat, riscând o potențială reapariție în
viitor, dacă apare un alt virus sau dacă sistemul imunitar este
compromis? Oare oamenii care au fost vaccinați vor avea Sabia
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lui Damocles atârnată deasupra capului până în ziua în care vor
muri?
Dr. Judy Mikovits crede că așa este. Mikovits crede că vaccinul
covid-19 este o armă biologică concepută pentru a vă distruge
imunitatea înnăscută și pentru a vă pregăti pentru apariția
rapidă a bolilor debilitante și a morții premature. Și ea
suspectează că mulți vor muri destul de repede. „Nu va fi «să
trăiești și să suferi pentru totdeauna»”, spune ea. „Vor suferi
cinci ani și vor muri”. – Mercola.com
Este posibil? Am putea vedea o creștere fără precedent a
deceselor în următorii câțiva ani direct legată de aceste
vaccinuri experimentale?
Să sperăm că nu, dar fără date de siguranță pe termen lung, nu
există nicio modalitate de a ști cu siguranță. Totul este un mare
joc de ghicit, acesta fiind unul dintre motivele pentru care atât
de mulți oameni refuză să se vaccineze. Iată mai multe de la dr.
Bridle:
„Sunt foarte pro-vaccin (a spus dr. Bridle), dar … povestea pe
care urmează să o spun este cam înspăimântătoare. Aceasta
este știință de ultimă oră. Există câteva informații cheie despre
informațiile științifice pe care le-am aflat în ultimele zile, care
au făcut legătura finală, așa că înțelegem acum – eu și câțiva
colaboratori internaționali cheie – înțelegem exact de ce există
aceste probleme cu vaccinul.”
Una dintre acestea „este că proteina spike, singură, este
aproape în întregime responsabilă pentru deteriorarea
sistemului cardiovascular, dacă intră în circulație. De fapt,
dacă injectați proteină spike purificată în sângele animalelor
de laborator, acestea suferă tot felul de daune ale sistemului
cardiovascular,
proteina
poate
traversa
bariera
hematoencefalică și poate provoca leziuni ale creierului.”

Au primit studiul biodistribuției de la japonezi? Adică FDA a
pus în funcțiune aceste vaccinuri experimentale de „nouă
tehnologie” înainte de a avea cea mai mică idee despre locul în
care substanța din vaccin ar ajunge în organism? Dacă aceasta
nu este neglijență criminală, atunci ce este? Doriți dovezi că
autoritățile noastre de reglementare sunt controlate de
industriile pe care ar fi necesar să le monitorizeze? Aceasta este
dovada!
Iată câteva fragmente dintr-un articol de la Children’s Health
Defense despre același subiect:
„… în studii cheie – numite studii de biodistribuţie, care sunt
concepute pentru a testa locurile în care un compus injectat se
deplasează în trup și în ce țesuturi sau organe se acumulează –
Pfizer nu a folosit vaccinul comercial (BNT162b2), ci s-a bazat
pe un «surogat» ARNm care a produs proteina luciferază
(*materialul producător de lumină din trupul unui licurici este
oxidat și descompus cu ajutorul unei enzime numite luciferază).
Documentele de reglementare arată, de asemenea, că Pfizer nu
a urmat practicile de management al calității standard în
industrie în timpul studiilor de toxicologie preclinică ale
vaccinului său, deoarece studiile cheie nu au îndeplinit bunele
practici de laborator (BPL).”
„Implicațiile acestor descoperiri sunt că Pfizer a urmărit să
accelereze cronologia de dezvoltare a vaccinului bazându-se
pe presiunile pandemiei”, a declarat fondatorul și CEO-ul
TrialSite, Daniel O’Connor. „Provocarea este că protocoalele,
cum ar fi bunele practici de laborator, sunt de o importanță
capitală pentru calitate și, în cele din urmă, pentru siguranța
pacientului. Dacă s-ar omite astfel de pași importanți, analiza
risc-beneficiu ar fi necesar să fie convingătoare.” („Pfizer a
omis testarea critică și a ocolit standardele de calitate,
dezvăluie documentele”, – Children’s Health Defense)

„La prima vedere, acest fapt nu pare prea îngrijorător,
deoarece injectăm aceste vaccinuri în mușchiul umărului.
Presupunerea, până acum, a fost că aceste vaccinuri se
comportă ca toate vaccinurile noastre tradiționale: nu merg în
altă parte decât la locul injectării, așa că rămân în umărul
nostru. O parte din proteină va merge la ganglionul limfatic de
drenaj local pentru a activa sistemul imunitar.

Să vedem dacă am înțeles bine: vaccinul covid a fost aprobat
chiar dacă „Pfizer nu a urmat practicile standard de
management al calității din industrie” și chiar dacă „studiile
cheie nu au îndeplinit bunele practici de laborator?”

Cu toate acestea – aici a intervenit știința de vârf și aici devine
înfricoșător – printr-o cerere de informații din partea agenției
de reglementare japoneze, eu și mai mulți colaboratori
internaționali am reușit să obținem acces la ceea ce se numește
studiul de biodistribuție. Este pentru prima dată când oamenii
de știință au avut posibilitatea de a vedea unde ajung
vaccinurile cu ARN mesager după vaccinare; cu alte cuvinte,
este o presupunere sigură că rămâne în mușchiul umărului?
Răspunsul pe scurt este: absolut nu. Este foarte deconcertant.
Proteina spike ajunge în sânge și circulă timp de mai multe zile
după vaccinare.” (Om de știință în vaccinuri: «Am făcut o
mare greșeală» – Conservative Woman)

„… documentele obținute de oamenii de știință prin Freedom of
Information Act (FOIA) au dezvăluit studii preclinice care
arătau că partea activă a vaccinului (nanoparticule lipidice
ARNm) – care produc proteina spike – nu au rămas la locul
injectării și în jurul țesutului limfoid, așa cum au teorizat inițial
oamenii de știință, ci s-au răspândit prin tot trupul și s-au
acumulat în diferite organe, inclusiv în ovare și splină.”
(„Pfizer a omis testarea critică și a ocolit standardele de
calitate, dezvăluie documentele”, – Children’s Health Defense)
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Încă mai credeți că aceste vaccinuri sunt sigure? Ba mai mult,
situația se înrăutățește.

Așa cum am arătat anterior, vaccinul era necesar să fie
„localizat”, adică să rămână în zona în care a fost injectat. Dar
această teorie s-a dovedit a fi greșită, la fel ca teoria că proteina
spike ar fi un antigen bun. Există literalmente mii de decese și

Lohanul nr. 56
56, decembrie,
decembrie, 2021

Dezbateri
persoane vătămate care atestă „greșeala”
șeala” teoriei respective și
vor fi multe altele înainte ca această campanie să fie încheiată.

autoimune, tromboză la nivelul creierului, accident vascular
cerebral și infarct. Distrugerile umane cu care ne confruntăm
acum sunt incalculabile.

Iată mai multe citate:
„Cercetările
Cercetările sugerează că acest demers ar putea duce la
producerea de proteine spike în locuri nedorite, inclusiv în
creier, ovare și splină,
ă, care pot face ca sistemul imunitar să
atace organele și țesuturile, ducând la deteriorarea lor, și
ridică serioase întrebări cu privire la riscurile de
genotoxicitate și toxicitate reproductivă asociate cu vaccinul
vaccinul.”
(„Pfizer a omis testarea critică și a ocolit standardele de
calitate, dezvăluie documentele” – Children’s Health Defense)
Defense
Deci, merge peste tot. Oriunde curge sângele, acolo se duce și
proteina spike. Femeile tinere își
și doresc cu adevărat aceste
proteine letale în ovare? Credeți
ți că acest dem
demers le va
îmbunătăți
ți perspectivele de a rămâne însărcinate sau de a da
naștere
ștere copiilor în siguranță? Aceasta este o nebunie pe o scară
care este inimaginabilă.
„Codul
Codul genetic pe care îl transportă virusul conține
con
inserții
care fac «extrem de plauzibil» faptul că proteina ar putea să se
plieze greșit într-un
un prion (cum ar fi cel responsabil pentru
boala vacii nebune în anii 1980), provocând leziuni pe scară
largă celulelor creierului și crescând riscul de afecțiuni
precum Alzheimer și boala Parkinson” („Vaccinurile
accinurile covid:
preocupări care fac esențiale
țiale mai multe cercetări”
cercetări – The
Conservative Woman).
Sperăm că cititorii încep să înțeleagă
țeleagă cât de riscante sunt aceste
vaccinuri. Este literalmente o chestiune de via
viață și moarte.
După cum opinează dr. Bridle:
„Știm
tim deja de multă vreme că proteina spike este patogenă, este
o toxină. Poate provoca daune în trupul nostru dacă ajunge în
circulație.
ție. Acum avem dovezi clare că vaccinul în sine, plus
proteina, intră în circulația sângelui.”
Odată ce se petrece aceasta, proteina
roteina spike se poate combina cu
receptori de pe plachetele sanguine și cu celule care acoperă
vasele noastre de sânge. Acesta este motivul pentru care, în
mod paradoxal, poate provoca atât coagulare a sângelui, cât și
hemoragii. „Și, desigur, este implicată
ată inima, ca parte a
sistemului cardiovascular”, a spus Bridle. „De
De aceea vedem
probleme cardiace. De asemenea, proteina poate traversa
bariera hematoencefalică și poate provoca leziuni
neurologice.”
„Pe scurt, am făcut o mare greșeală. Nu ne-am
am dat seama până
acum. Nu ne-am
am dat seama că prin vaccinarea oamenilor le
inoculăm din greșeală o toxină.” – Conservative Woman.
Să trecem la subiect: acestea nu sunt vaccinuri; sunt un sistem
de livrare de proteine spike. Din păcate, 140 de milioane de
americani au fost deja injectați
ți cu ele, ceea ce înseamnă că ne
putem aștepta
ștepta la o creștere dramatică a afecțiunilor medicale
debilitante, care includ coagularea sângelui, hemoragii, boli
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A existat vreodată o amenințare
țare mai mare pentru umanitate
decât vaccinul covid?

Recunoaștere
ștere uimitoare a inventatorului
tehnologiei ARNm: Vaccina
Vaccinații transmit
prin secrețiile
țiile organismului proteina spike
Luigi Warren
Twitter i-a șters „părintelui” tehnologiei ARNm o
postare în care afirma că vaccinații
ții pot răspândi proteina
spike. „Informația
ția este corectă, sunt inventatorul ei, știu
despre ce vorbesc”, le-a
a răspuns, degeaba, Luigi Warren,
cenzorilor de la Twitter.

P

roteina spike apare într-un
un studiu recent ca o toxină.
Astfel, recunoașterea
șterea inventatorului tehnologiei că
aceasta se poate răspândi prin secrețiile
secre
organismului –
salivă, transpirație,
ție, urină, lichid seminal – de la vaccinați la
nevaccinați
ți este de o imensă gravitate, care ar fi necesar să
stopeze imediat vaccinarea, așa
șa cum o cer oameni de știință din
întreaga lume, între care și profesorul francez Luc Montagnier,
deținător
ținător al premiului Nobel pentru medicină, primul cerc
cercetător
care a izolat virusul HIV.
Inventatorul tehnologiei ARN mesager a fost blocat de Twitter
pentru afirmația
ția că persoanele vaccinate cu seruri bazate pe
ARN mesager pot răspândi în jurul lor mici cantități
cantită de
„proteină spike”. În fapt, Luigi Warren intervenise
int
într-o
discuție
ție unde cei care spuneau că vaccinații răspândesc virusul
erau etichetați
ți drept „conspiraționiști”. Cercetătorul a spus că
vaccinații
ții mai degrabă ar răspândi „proteina spike”, „dar
„
în
cantități
ți minuscule care, aproape sigur, nu pot ca
cauza
îmbolnăvire sau disconfort celor din jur”.
jur Dar atunci rămâne
valabil că vaccinații
ții pot transmite și virusul. În plus „aproape
„
sigur” nu este o garanție
ție științifică. De altfel, este cunoscut că
în medicină nu există cuvântul „sigur”, după cum afirmă și
medicul Monica Pop. Dovadă sunt toate decesele în urma
vaccinului „sigur”.
Un număr mare de studii arată că cele mai severe efecte ale
SARS-CoV-2
2 (virusul care provoacă boala covid-19),
covid
cum ar fi
cheagurile de sânge sau hemoragiile, sunt efectele proteinei
spike a virusului.
La o asemenea afirmație
ție legată de răspândirea proteinei spike
de la vaccinați
ți la nevaccinați, considerată de algoritmi „știre
falsă”, Twitter l-a somat pe Warren să--și șteargă singur mesajul
și, concomitent cu apăsarea butonului de șter
ștergere, să renunțe la
opțiunea de a depune contestație. „Mesajul
Mesajul nu mai este vizibil
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pentru că a încălcat Regulile Twitter”,
”, i se punea în vedere lui
Luigi Warren.
El a publicat mai târziu o captură de ecran cu avertismentul
primit de la Twitter și constatarea că suferă „oo nouă blocare
nefondată pentru vina de a fi postat pe Twitter afirma
afirmații absolut
corecte”.
Într-un
un comentariu la propria sa postare, Warren adaugă:
„Tocmai am făcut contestație
ție în felul următor: Postarea pentru
care m-ați blocat este corectă. Eu sunt inventatorul tehnologiei
pe care se bazează Moderna – puteți
ți verifica. Știu despre ce
vorbesc.” Informația a apărut ulterior și pe MSN News.
News
Luigi Warren este actualul președinte
ședinte și CEO al Cellular
Reprogramming, Inc, o firmă de biotehnologie
hnologie cu sediul în
California. El este renumit pentru activitatea sa comună cu
Derrick Rossi, co-fondatorul
fondatorul companiei de biotehnologie
Moderna.
Informația
ția în cauză circula de câteva săptămâni, fiind divulgată
și de un document intern al Pfizer, însă pânăă la acel moment era
catalogată drept „teoria conspirației”.
ției”. O „conspirație”
recunoscută chiar de către inventatorul tehnologiei serurilor
experimentale cu ARNm.
Recunoașterea
șterea lui Warren, extrem de gravă: proteina spike
este o toxină
În condițiile în care narațiunea
țiunea oficială era că vaccinații nu pot
transmite nimic celor nevaccinați,
ți, faptul că însuși inventatorul
tehnologiei ARN mesager recunoaște
ște că persoanele injectate cu
seruri ce au la bază această tehnologie răspândesc proteină
spike reprezintă o dezvăluire epocală.
Aceste vaccinuri sunt experimentale, aflate în faza a treia de
studii clinice și puse pe piață cu o autorizație „de urgență”,
limitată ca durată – de unde și disperarea decidenților de a
vaccina cât mai multe persoane într-un
un timp cât mai scurt.
sc
Lovindu-se
se nu o dată de cenzura practicată pe Twitter,
inventatorul Luigi Warren și-aa deschis, în paralel, un cont pe
rețeaua
țeaua americană Gab, unde își permite să spună nestingherit
ce gândește.
Dacă Luigi Warren se mulțumește
țumește să spună că vaccinații cu
seruri pe bază de ARN mesager pot răspândi proteină spike
prin lichidele pe care le elimină organismul lor, cercetătorul
Bryam Bridle din Canada afirmă că proteina spike este ea
însăși
și o toxină și o proteină patogenică, aspect la care nu se
așteptau inventatorii
atorii vaccinurilor covid. El a demonstrat deja că
proteina spike se transmite de la mamele vaccinate prin laptele
matern și afectează grav sugarii.
„Proteina
Proteina Spike este cauza problemelor vasculare,
neurodegenerative, nu virusul. În teoria inițială,
țială, rămâne în
deltoid, merge la ganglionii limfatici care drenează, activează
sistemul imunitar. Dar un nou studiu de bio
bio-distribuție din

166

Japonia a urmărit proteinele vax și spike. Proteina spike
pătrunde în sânge și, la câteva zile de la vaccin, se acumulează
în splină,
lină, creier, măduvă osoasă, ficat, glandele suprarenale,
cu concentrații
ții mari în ovare (grafic mai jos). Proteina spike
este o toxină patogenă care provoacă daune dacă este în
circulație,
ție, se leagă de trombocite, celule epiteliale ale vaselor
de sânge, coagulare,
gulare, sângerări, probleme cardiace, coagulare
a sângelui în creier. Concluzia este: Am făcut o mare greșeală
gre
și nu ne-am dat seama până acum”,
”, a afirmat între altele
cercetătorul canadian.
Proteina „spike” din vaccinul anti-covid
covid pătrunde în fluxul
sanguin,
in, ceea ce poate explica miile de efecte adverse, de la
cheaguri de sânge și boli de inimă la leziuni cerebrale și
probleme de reproducere.
„S-a făcut o mare greșeală.
șeală. Nu am înțeles acest aspect până
acum”,
”, a declarat Byram Bridle, imunolog și virusolog,
profesor la Universitatea Guelph din Ontario, într
într-un interviu
cu realizatoarea canadiană de televiziune Alex Pierson.
„Am
Am crezut că proteina spike este o țintă antigen, nu ne-am
imaginat că proteina spike este ea însăși
însă o toxină și o proteină
patogenică. De aceea, prin vaccinarea oamenilor îi inoculăm
în mod nechibzuit cu o toxină”,
”, a afirmat Bridle în cadrul
emisiunii.
Bridle este cercetător în domeniul vaccinurilor și a primit anul
trecut un grant guvernamental în valoare de 230.000 de dolari
pentru cercetări
etări în domeniul vaccinurilor anti-covid.
anti
El a declarat că, împreună cu un grup internațional
interna
de oameni
de știință, a formulat o solicitare către agenția de reglementare
japoneză pentru a avea acces la un studiu confiden
confidențial asupra
vaccinului Pfizer.
Puternica concentrație
ție de proteine spike descoperită în testicule
și ovare, potrivit datelor secrete Pfizer publicate de agenția de
reglementare japoneză (grafic mai jos),
), ridică și o altă întrebare
gravă: „Vor devenii tinerii noștri
ștri sterili?”,
sterili? a spus Bridle.

Profesorul Christian Perronne despre
vaccinul anti Covid-19:
19: Există un risc real
de a ne modifica pentru totdeauna
genele…
„Un vaccin pentru o boală a cărei mortalitate este de
0,05%, cum este Covid, nu are niciun sens”

P

rofesorul Christian Perronne a publicat pe contul său de
Facebook o scrisoare în care avertizează asupra riscurilor
enorme la care ne expune vaccinul anti-Covid
anti
19, în mod
cu totul nejustificat în condiţiile în care mortalitatea dată de
această boală este de doar 0,05%.
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Redăm mai jos scrisoarea profesorului Perrone, care este șef al
Departamentului de Boli Infecțioase și Tropicale de la
renumitul Spital Universitar Raymond-Poincaré din Garches,
Franţa.
Dragi prieteni,
Franța, care trăiește un coșmar de luni de zile, se trezește. În
multe orașe din țară, oamenii manifestă pentru a-și recâștiga
libertatea, pentru a cere întoarcerea democrației.
Ca medic, specialist în boli infecțioase și președinte al multor
organisme sau consilii de sănătate publică, inclusiv în ceea ce
privește vaccinurile, măsor în fiecare zi incertitudinile care
generează frică și dezordine crescândă în rândul concetățenilor
noștri. Îmi asum riscul să fiu numit din nou „conspiraţionist”
sau „optimist”, termeni care îi desemnează pe cei care critică
sau contestă gândirea unică. Ajung să fiu mândru de aceste
nume, afirmațiile mele nu s-au schimbat niciodată de la
începutul epidemiei. Prin urmare, consider că este
responsabilitatea mea să mă exprim din nou astăzi asupra
întregului aspect medical al Covid-19 și în special asupra
vaccinului, acum elementul central și aproape unic al politicii
de sănătate de stat.
Mulți oameni au fost hipnotizați de politica fricii. Din
septembrie 2020, ni s-a spus despre un al doilea val teribil al
epidemiei, mai rău decât primul. Ministrul Sănătății din Franța,
președintele Consiliului științific sau Institutul Pasteur au
anunțat cifre catastrofale cu o creștere exponențială a
numărului de morți. Spitalele ar fi ajuns să fie saturate și
copleșite. Chiar și președintele Franţei, în timpul unui discurs
televizat care anunța re-izolarea, a prezis nu mai puțin de
400.000 de decese, adăugându-se la cele 200.000 de decese
estimate cu puțin timp înainte de profesorul Arnaud Fontanet
de la Pasteur. Aceste cifre nerealiste au avut un singur scop,
acela de a alimenta frica pentru a ne ține închiși în case și
mascați. Utilizarea pe scară largă a măștilor nu are niciun sens
demonstrat științific în stoparea epidemiei SARS-CoV-2.
Utilizarea măștilor ar fi indicat să fie direcționată pentru
pacienți, anturajul acestora (în special pentru cei cu risc) și
pentru personalul medical aflat în contact.
Dar epidemia este în declin și nu a dus la nicio apocalipsă.
Curba a arătat săptămâni la rând profilul unui reveniri
epidemice sezoniere care se observă la unele virusuri, odată cu
încheierea valului epidemic. Acest aspect arată adaptarea
virusului la oameni și este, de asemenea, o reflectare a
imunității de grup care crește și care ne protejează în mod
natural. Tulpinile virusurilor care circulă în prezent și-au
pierdut virulența. Autoritățile nu vor putea spune că a fost
datorită izolării, deoarece tendința descendentă a început chiar
înainte de a fi pusă în aplicare. Epidemia începuse chiar să
scadă în unele orașe, înainte de instituirea carantinei.

fie direcționate pentru a le proteja, detecta și trata cât mai
curând posibil.
Toate aceste măsuri sunt luate astfel încât oamenii să solicite
un vaccin. Dar care este beneficiul unui vaccin generalizat
pentru o boală a cărei mortalitate este aproape de 0,05%?
Niciunul. Această vaccinare în masă nu este necesară. În plus,
riscurile pot fi mai mari decât beneficiile.
Cel mai îngrijorător aspect este că multe țări spun că sunt gata
să vaccineze în următoarele săptămâni, în timp ce dezvoltarea
și evaluarea acestor produse a fost grăbită și niciun rezultat
despre eficacitatea sau pericolul acestor vaccinuri nu a fost
publicat până în prezent. Ni s-au arătat doar comunicate de
presă ale producătorilor industriali, care au permis ca acțiunile
lor să crească pe piața de valori.
Cel mai rău este că primele „vaccinuri” oferite nu sunt
vaccinuri, ci produse de terapie genetică. Vom injecta acizi
nucleici care vor face ca anumite părți ale virusului să fie
produse de propriile noastre celule. Nu cunoaștem deloc
consecințele acestei injecții, deoarece este o premieră la om. Ce
se petrece dacă celulele unor „vaccinați” produc prea mulți
compuși virali, provocând reacții incontrolabile în trupul
nostru? Primele terapii genetice vor fi cu ARN, dar există
proiecte cu ADN. În mod normal, în celulele noastre, mesajul
este trimis de la ADN la ARN, dar inversul este posibil în
anumite circumstanțe, mai ales că celulele noastre conțin așanumitele retrovirusuri „endogene” integrate în ADN-ul
cromozomilor noștri. Aceste retrovirusuri „domesticite” sunt de
obicei inofensive (spre deosebire de HIV, retrovirusul SIDA,
de exemplu), dar pot produce o enzimă capabilă să transcrie
invers, de la ARN la ADN. Deci, un ARN străin trupului nostru
și administrat prin injecție ar putea codifica ADN-ul, tot străin,
care se poate integra apoi în cromozomii noștri.
Prin urmare, există un risc real de a ne transforma permanent
genele. Există, de asemenea, posibilitatea, prin modificarea
acizilor nucleici ai ovulelor sau spermei noastre, de a transmite
aceste modificări genetice copiilor noștri. Oamenii care
promovează aceste terapii genetice, numite în mod fals
„vaccinuri”, iau cetățenii lumii drept cobai. Nu vrem să
devenim, la fel ca roșiile transgenice sau porumbul, OMG-uri
(organisme modificate genetic).
Sunt cu atât mai îngrozit cu cât am fost întotdeauna în favoarea
vaccinurilor și am condus ani buni organisme care
implementau politici de imunizare. Astăzi, este necesar să
spunem stop acestui plan extrem de îngrijorător. Louis Pasteur
probabil se răsucește în mormânt.
Știința, etica medicală și mai presus de toate, bunul simț este
urgent necesar să preia controlul.

Din păcate, există încă decese care apar la bătrâni, obezi sau la
cei care suferă de diabet sever, hipertensiune arterială severă,
boli cardiorespiratorii sau renale. Aceste persoane cu risc pot fi
ușor identificate. Prin urmare, măsurile de sănătate ar trebui să
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Singapore a devenit prima țară din lume
care a efectuat o autopsie a unui cadavru
cu Covid19
În urma unor cercetări amănunțite, s-aa descoperit că
Covid-19
19 nu există ca virus, ci ca bacterie care a fost expusă
la radiații și provoacă moartea omului prin coagularea
sângelui.
-aa descoperit că boala C # o # v # i # dd-19 provoacă
cheaguri de sânge, ceea ce duce la coagularea sângelui la
oameni și provoacă coagularea sângelui în vene, ceea ce
face dificilă respirația
ția unei persoane; Deoarece creie
creierul, inima
și plămânii nu pot primi oxigen, oamenii mor repede.
Pentru a descoperi cauza lipsei puterii respiratorii, medicii din
Singapore nu au respectat protocolul W#H#O și au efectuat o
autopsie pe C#O#VI#D-19.
După ce medicii au deschis și au examinat cu atenție
aten brațele,
picioarele și alte părți ale corpului, au observat că vasele de
sânge s-au dilatat și s-au
au umplut cu cheaguri de sânge, ceea ce a
împiedicat fluxul de sânge și, de asemenea, a redus fluxul de
oxigen în organism, provocând moartea pacientului.
ntului. După ce a
aflat despre acest studiu, Ministerul Sănătății
ții din Singapore a
schimbat imediat protocolul de tratament al C # o # v # i # dd-19
și a dat aspirină pacienților săi pozitivi. Au început să dea
pacienților
ților aspirina 100 mg și Imromac. Ca urma
urmare, pacienții au
început să se recupereze și sănătatea lor a început să se
îmbunătățească.
țească. Ministerul Sănătății din Singapore a evacuat
peste 14.000 de pacienți într-o singură zi și i-aa trimis acasă.
După o perioadă de descoperire științifică, medicii din
Singapore au explicat metoda de tratament spunând că boala
este o fraudă globală, „Nu este altceva decât coagulare
intravasculară (cheaguri de sânge). Metoda de tratament:
tablete cu antibiotice
Antiinflamator și anticoagulante (aspirină).
Acest lucru indică
că faptul că boala poate fi vindecată.
Potrivit altor oameni de știință din Singapore, aparatele
respiratorii și o unitate de terapie intensivă (ICU) nu au fost
niciodată necesare. Protocoale în acest scop au fost deja
publicate în Singapore.
China știe deja acest lucru, dar nu și-aa publicat niciodată
rapoartele.
Sursa: Ministerul Sănătății
ții din Singapore

S

Fostul Președinte
ședinte Pfizer avertizează
despre pericolul noului lansat vaccin anti
covid
Dr. Michael Yeadon
Pfizer a anunțat
țat cu multă fanfară rezultatele
propriului vaccin anti covid-19,
19, afirmând că studiile au
arătat că poate preveni infectarea pentru 90% dintre
persoanele care contractează virusul.

D

ar respectatul fost vicepreședinte
ședinte al Pfizer, dr. Michael
Yeadon, semnalează serioase îngrijorări în ceea ce
priveşte acest vaccin.

Nu numai că guvernele și „consilierii lor științifici” au
reacționat
ționat excesiv la pandemie, dar a devenit foarte clar din
datele apărute că acest coronavirus nu are un impact mai mare
asupra sănătății
ții globale decât o simplă gripă sezonieră.
Necesitatea de a lansa un program de vaccinare obligatorie în
masă de trilioane de dolari, utilizând vaccinuri „grăbite”, nu
este doar imprudentă, ci poate sfârși
și prin a ucide mai mulți
oameni decât virusul în sine.
Profund afectat de modul în care guvernul britanic a susținut
sus
lobby-ul
ul vaccinului în această problemă cheie, profesorul
Yeadon a trimis o scrisoare deschisă către Matt Hancock,
Secretarul de Stat pentru Sănătate și Îngrijire Socială din Marea
Britanie,
anie, care a ordonat departamentului său să publice
modificările propuse la Regulamentul privind Medicina Umană
„pentru a justifica o potențială
țială lansare a unui vaccin”.
„Dragă domnule Hancock,
Am o diplomă în biochimie și toxicologie și un doctorat în
farmacologie. Am petrecut 32 de ani lucrând în cercetare și
dezvoltare farmaceutică, în special pentru medicamente noi
care tratează tulburări ale plămânilor și pielii. Am fost
vicepreședinte la Pfizer și CEO al unei firme de biotehnologii
pe care am fondat-o (Ziarco – achiziționată
ționată acum de Novartis).
Am cunoștințe
ștințe despre cercetarea și dezvoltarea medicamentelor
noi.
Am citit documentul de consultare. Rar am fost atât de șocat și
tulburat.
Toate vaccinurile
ccinurile împotriva virusului SARS
SARS-COV-2 sunt, prin
definiție,
ție, foarte noi și au doar câteva luni de când sunt în
dezvoltare.
Dacă un astfel de vaccin este aprobat pentru utilizare, în
circumstanțe
țe care nu sunt EXPLICIT doar experimentale, cred
că destinatarii vaccinului sunt induși
și în eroare, într
într-o manieră
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penală. Aceasta se datorează faptului că există zero voluntari
umani de la care să existe o informație
ție consistentă, mai mult de
doar câteva luni, despre siguranța
ța dozelor de vaccin.

Peste 43.500 de persoane din șase țări au luat parte la studi
studiile
din faza a treia efectuate de gigantul farmaceutic Pfizer în
căutarea unui vaccin covid-19
19 eficient.

Îngrijorarea mea nu a apărut deoarece sunt împotriva
vaccinului (nu), în schimb, se referă la principiul conform
căruia politicienii au putut interveni în această stare incompletă
de dezvoltare, în care vaccinul nu este indicat să fie pus la
dispoziția subiecților, pentru orice
ice altceva, cu excepția
excep
unei
baze explicit experimentale. Aceasta este îngrijorarea mea.

Carrie, ziaristă din Missouri, care a cerut să nu fie folosit
numele de familie, a declarat că a primit prima doză a
vaccinului în septembrie și a doua a luna trecută. Spune că a
suferit dureri de cap, febră și dureri în tot trupul, comparabile
cu cele de la gripă. Dar după a doua doză durerile au devenit
„mai severe”.

Și motivul acestei preocupări este că nu se știe care va fi
profilul de siguranță,
ță, la șase luni sau la un an sau mai mult
după administrarea vaccinului. Nu aveți
ți lit
literalmente date
despre
asta
și
nici
altcineva
nu
are.
Nu aveți
ți nici o idee despre efectele secundare adverse care vor
apărea după intervale mai lungi de la administrare, de
deși creați
impresia că știți ce se va petrece.

Ea a explicat că s-aa înscris printre voluntari pentru că sim
simțea că
este „datoria ei civică”, iar anunțul
țul recent despre succesul
vaccinului celor de la Pfizer a făcut-o
făcut să se simtă „foarte
mândră”. „Gândul că am putea scăpa de acest virus și a ne
întoarce la un fel de normalitate în viața
via noastră, acesta a fost
un factor determinant pentru mine.”

Companiile farmaceutice utilizează
tilizează o tehnologie nouă, care nu
a mai fost folosită anterior pentru a crea vaccinuri. Prin urmare,
nu există date de siguranță
ță pe termen lung care să poată fi
menționate
ționate în sprijinul noțiunii că este rezonabil să se
accelereze dezvoltarea vaccinului.
Sunt suspecte motivele celor care propun utilizarea rapidă a
vaccinului pe scară largă, pe întreaga populație.
popula
Acum
înțelegem
țelegem cine prezintă un risc deosebit de ridicat de
morbiditate și mortalitate de la răspândirea acestui virus.
Voluntarilor din aceste grupuri ar fi necesar să li se ofere
informații
ții detaliate despre risc versus beneficiu. Doar dacă se
dă consimțământul
țământul informat, poate fi utilizat un vaccin
EXPERIMENTAL.
Nu am încredere în dumneavoastră. Nu ați
ți fost direct și vv-ați
comportat îngrozitor de-aa lungul acestei crize. Încă o faceţi
acum, înșelând
șelând cu privire la riscul de infecție de la copiii mici.
De ce ar fi nimerit să vă cred în legătură cu vaccinurile
experimentale? Dr. Michael Yeadon”
Voluntarii cărora li s-aa administrat primul vaccin antia
covid din lume spun că au resimţit dureri de cap și în tot
trupul. E ca o mahmureală severă
Voluntarii care au luat parte la studiul vaccinului Pfizer au
comparat efectele secundare ale vaccinului anti covid
covid-19 cu o
„mahmureală severă”, spunând că au resimțit
țit dureri de cap,
febră și dureri musculare similare celor de la vaccinul
antigripal, scrie Daily Mail.
Un voluntar în vârstă de 45 de ani a spus că prima doză de
vaccin i-aa dat efecte secundare asemănătoare cu gripa, dar
simptomele au fost „mai severe” după cea de-aa doua doză.
Un alt voluntar, Glenn Deshields, în vârstă de 44 de ani, a spus
că vaccinul Pfizer l-aa făcut să simtă ca o „mahmureală severă”,
dar simptomele s-au ameliorat rapid.
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Un sondaj recent realizat în state din Uniunea Europeană arată
existența
ța unor opinii diferite în legătură cu vaccinarea anti
covid.
În Polonia și Ungaria, de exemplu, 56% dintre cei chestionați
au declarat că s-ar vaccina. În Franța,
ța, acest procent este
e
de
59%, în Spania, de 72%, iar în Marea Britanie, de 85%. În
China, în schimb, procentul celor care sunt gata să se vaccineze
este zdrobitor: 97%.

Fără precedent! Companiile Farma
F
au
‘imunitate’: nu vor răspunde în cazul
efectelor secundare după vaccinare
vaccin
AstraZeneca a primit protecție
ție împotriva viitoarelor
cereri de compensaţii pentru viitorul său vaccin împotriva
Covid-19 din partea majorității
ții țărilor cu care a încheiat
până acum acorduri de aprovizionare.
n timp ce 25 de companii testează vaccinuri pe oameni și se
pregătesc să imunizeze milioane de persoane după ce vor
dovedi eficacitatea produselor, s-aa pus întrebarea cine va
plăti pentru eventualele cereri pentru compensa
compensații în cazul unor
efecte secundare,, acesta fiind un subiect dificil în negocierile
referitoare la livrări.

Î

ție unică, în care noi, în calitate de
„Aceasta este o situație
companie, nu ne putem asuma riscul dacă… în patru ani
vaccinul are efecte secundare”, a declarat Roud Dobber,
reprezentant al conducerii companiei farmaceutice.
„În contractele convenite, cerem compensații.
compensa
Pentru
majoritatea țărilor este acceptabil să își asume riscul, deoarece
este interesul lor național”,
țional”, a mai arătat Dobber, adăugând că
Astra și autoritățile de reglementare
re au ca prioritate siguran
siguranța și
tolerabilitatea. El nu a menționat
ționat însă țările care au semnat
aceste acorduri.
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Oficialii UE au declarat că răspunderea pentru produse a fost
printre punctele controversate ale eforturilor europene de a
asigura oferte de aprovizionare pentru potențialele
țialele vaccinuri
destinate Covid-19 de la Pfizer, Sanofi și Johnson&Johnson.
Cu toate acestea, Statele Unite au deja o lege care exclude
cererile de compensații
ții în cazul produselor care ajută la
controlul crizelor de sănătate publică,
ă, sub forma unei Legi din
2005 privind pregătirea pentru situații
ții de urgență.
AstraZeneca, al doilea cel mai mare producător de
medicamente din Marea Britanie, s-aa angajat să furnizeze un
număr de peste 2 miliarde de doze de vaccin, fără profit, în
cadrul unor acorduri cu Statele Unite, Marea Britanie și țările
europene, printre alte națiuni și organizații.
Ofertele AstraZeneca diferă de cele mai multe ale companiilor
concurente, pentru că aceasta și-aa asigurat sprijinul guvernului
pentru activitățile
țile de producție și dezvoltare, în timp ce ce alte
companii, precum GlaxoSmithKline, caută să negocieze un pre
preț
pentru un produs finit, care depinde de aprobare.
Pentru a susține
ține cererea de a renunța la profituri din
colaborarea de 1,2 miliarde de dolari
lari din Statele Unite,
AstraZeneca a acordat guvernului american acces la conturile
financiare legate de aceste activități,
ți, potrivit Dobber.

ŞOCANT, INCREDIBIL DAR
ADEVĂRAT. Oameni-cobai
cobai în
experimente medicale (I)
Statele Unite ale Americii pretind
nd că sunt liderii
mondiali în medicină, dar puţini ştiu că există o faţă
întunecată a cercetărilor americane în acest domeniu:
îngrozitoarele experimente medicale, desfăşurate de-a
de
lungul timpului pe populaţia dezavantajată, în numele
progresului ştiinţific.

A

cestea au fost făcute fără ca subiecţii în cauză să ştie la
ce sunt supuşi, principalul scop al cercetătorilor fiind
patentarea unor substanţe, medicamente şi tehnici
medicale noi. Mai grav, experimentele continuă şi în prezent.
Copiii americani sunt drogaţi în masă, ca urmare a unor
diagnostice fictive de deficit de atenţie şi tulburări de
comportament, inventate de psihiatri şi aprobate de FDA. În
prezent, 50% dintre americani iau zilnic cel puţin un
medicament şi 20% dintre copiii de şcoală au mint
mintea alterată de
amfetamine ca Ritalin, sau antidepresive ca Prozac. Dar, ca să
înţelegem cum s-aa ajuns la această experimentare în masă a
efectelor unor substanţe psihotrope pe populaţia americană,
trebuie mai întâi să cunoaştem istoria îngrozitoare a medic
medicinii
oficiale. Este o istorie şocantă, despre care nu ve
veți putea citi
decât în câteva locuri şi care nu se predă la facultăţile de
medicină. Ea trebuie spusă, căci continuă şi în prezent. Poate
scopurile experimentelor de astăzi sunt altele, dar cobaii uma
umani
sunt aceiaşi – membrii unor grupuri minoritare, sărace şi
dezavantajate. Acestea sunt vieţile puse la bătaie în numele
medicinii „ştiinţifice”. Vă avertizăm că ceea ce urmează este
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extrem de tulburător, iar dacă vă decideţi să continuaţi să citiţi,
o faceţi
ceţi pe propriul dumneavoastră risc.

1845-1849: J. Marion Sims, omagiat mai târziu ca „părintele
ginecologiei”, face experimente medicale fără anestezie, pe
femei africane sclave. De obicei, acestea mor la scurt timp după
operaţie, din cauza infecţiilor. Convins fiind că mişcarea
oaselor craniene a nou-născuţilor
născuţilor în timpul unei naşteri
prelungite provoacă trismus (contracţia convulsivă a
maxilarelor), el foloseşte o sulă de cizmar pentru a exersa
deplasarea oaselor capului bebeluşilor.
1895: Pediatrul Henry Heiman infectează cu gonoree un băieţel
de 4 ani (pe care-ll numeşte „un idiot cu epilepsie cronică”), ca
parte a unui experiment medical.
1915: Doctorul Joseph Goldberg induce pelagra (o boală
debilitantă, care afectează sistemul nervos central) la 12
deţinuţi din statul Mississippi, în încercarea de a găsi un
tratament pentru această boală. Unul dintre subiecţi declară mai
târziu că a trecut „prin o mie de iaduri”. În 1935, după ce
milioane de oameni mor din cauza acestei boli, directorul
Biroului de Sănătate Publică al SUA recunoaşte că se ştia de
ceva
va vreme că boala este cauzată de un deficit de niacină, dar
nu s-aa făcut nimic, întrucât ea afecta mai ales populaţia afro
afroamericană săracă. În timpul procesului de la Nürnberg, medicii
nazişti au citat acest studiu pentru a-şi
a
justifica propriile
experimente
ente medicale pe deţinuţii lagărelor de concentrare.
1932-1972: Serviciul de sănătate publică din Tuskgee, statul
Alaska, diagnostichează cu sifilis 400 de agricultori săraci, de
culoare, dar nu-ii informează că au această boală şi nici nu
nu-i
tratează. Motivul?
ul? Cercetătorii decid să
să-i folosească pe post de
cobai umani, pentru a urmări simptomele şi progresul bolii. În
final toţi mor, fără să afle vreodată c-ar
ar fi putut fi trataţi.
1939: În scopul de a-şi
şi testa propria teorie privind cauzele
bâlbâitului, proeminentul
inentul medic Wendell Johnson face
faimosul său „experiment monstru” pe 22 de copii de la Casa
Iowa, instituţie pentru orfanii soldaţilor din Davenpost.
Împreună cu câţiva studenţi, el îi pune pe copiii normali sub o
presiune psihică intensă, determinându-i
determinându să treacă la o bâlbâială
severă. Unul dintre studenţii lui îl avertizează în câteva rânduri
pe dr. Johnson că, „în lumina celor petrecute în lagărele naziste,
observatorii ar putea face o comparaţie care i-ar
i
distruge
cariera”.
1941: Dr. William C. Black infectează cu virus herpetic un
bebeluş de 12 luni, ca parte a unui experiment medical. La
vremea respectivă, editorul Revistei de medicină experimentală
Francis Payton Rous numeşte acest fapt „un abuz de putere, o
încălcare a drepturilor individului”. În acelaşi an, un articol
apărut în Arhivele de pediatrie descrie studii medicale asupra
severei boli de gingii „angina lui Vincent”, în care doctorii
transmit boala de la copiii bolnavi la cei sănătoşi prin periuţele
de dinţi, iar cercetătorii Universităţi din Vanderbilt oferă la 800
de femei gravide, sărace, cocktailuri prenatale cu fier
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radioactiv, pentru a determina necesarul de fier la o femeie
însărcinată.

sistemului nervos, folosite deja de Uniunea Sovietică în
interogarea spionilor.

1942: Departamentul de război chimic începe experimente cu
iperită şi levizită (substanţe toxice cu acţiune vezicantă, folosite
ca arme chimice) pe 4000 de militari din Armata SUA.
Subiecţii nu realizează că sunt cobai. Nathan Schnurman, de
pildă, în vârstă de 17 ani, crede că este voluntar pentru testarea
uniformelor de vară ale Marinei. George Merk, preşedintele
companiei Merk Pharmaceuticals, este numit director al
Serviciului de cercetare de război, agenţie menită să
supravegheze implementarea unui program de război biologic.

1950-1953: Armata americană eliberează nori chimici deasupra
a şase oraşe americane şi canadiene. Locuitorii din Winnipeg,
Canada, unde este aruncată o substanţă extrem de toxică,
numită cadmiu, dezvoltă ulterior, în număr mare, boli
respiratorii. Pentru a determina cât de sensibil ar fi un oraş
american la un atac biologic, marina americană spray-ază din
avioane un nor de bacterii Bacillus globigii peste ţărmul
oraşului San Francisco, cei 8000 de localnici acuzând la scurt
timp simptome similare pneumoniei. Dr. Joseph Strokes de la
Universitatea Pennsylvania infectează 200 de deţinute cu
hepatită virală, pentru a studia boala. Doctori de la Spitalul
Cleveland studiază schimbările de flux sanguin cerebral,
injectând subiecţii testaţi cu anestezic spinal şi introducându-le
ace în venele jugulare şi în arterele brahiale şi, după pierderi
masive de sânge care cauzează paralizie şi leşin, măsurându-le
presiunea sângelui. Ei repetă de mai multe ori experimentele,
pe aceiaşi subiecţi. Dr. Ewen Cameron, acuzat mai târziu de
infamele experimente MK Ultra făcute pe canadieni, publică un
articol în Revista britanică de medicină, în care descrie
experimente ce presupun forţarea pacienţilor schizofrenici din
Spitalul de boli mintale din Manitoba să stea întinşi sub lămpi
cu lumină roşie de 200 waţi, timp de 8 ore pe zi. Alte
experimente ale sale includ pacienţi bolnavi psihic puşi într-o
cuşcă ce supraîncălzeşte temperatura corporală internă până la
40°C, şi inducerea comei prin injectări substanţiale de insulină.

1944:
Proiectul Manhattan începe studii pe oameni pentru a
determina efectele fluorurii. Echipa medicală a acestui proiect,
condusă de infamul radiolog al Universităţi Rochester, col.
Safford Warren, injectează plutoniu în pacienţii Spitalului
universitar Strong Memorial.
1945: Departamentul de Stat al SUA, Serviciul de Informaţii al
Armatei şi CIA demarează Operațiunea Paperclip, oferind
oamenilor de ştiinţă nazişti imunitate şi noi identităţi, în
schimbul lucrului la proiecte guvernamentale secrete, din
cadrul medicinii de război chimic. În aceiaşi an, la Newburgh,
New York, cercetători din cadrul Proiectului Manhattan încep
cel mai extins studiu american făcut vreodată, cel asupra
fluorurării apei de băut publice. Trei ani mai târziu, cercetătorii
Proiectului F publică un raport în Revista Asociației Dentiştilor
Americani, detaliind pericolele pentru sănătate ale fluorului.
Comisia pentru energie atomică a Statelor Unite îl cenzurează
rapid, din motive de „securitate naţională”.
1946: Cercetătorii Universităţi Rochester injectează patru
bărbaţi şi două femei cu uraniu-234 şi uraniu-235, în doze ce
variază de la 6,4 la 70,7 micrograme per kg/corp, pentru a
vedea cât uraniu pot tolera subiecţii, înainte ca rinichii lor să
cedeze. În aceeaşi perioadă, şase bărbaţi care lucrau la
laboratorul de metalurgie din Chicago primesc apă de băut
contaminată cu plutoniu-239, pentru ca cercetătorii să poată
afla cum este absorbit plutoniul de către tubul digestiv. Alţi
cercetători încep să folosească pacienţi din spitale ca subiecți
umani pentru experimente numite eufemistic în rapoartele lor
„investigaţii” sau „observaţii”, pentru a evita conotaţiile
negative. În acelaşi sens, la data de 8 ianuarie 1947, Comisia de
Energie Atomică a SUA emite documentul top-secret nr.
707075, în care se scrie că „anumite substanţe radioactive sunt
pregătite pentru administrarea intravenoasă pe subiecţi umani,
ca parte a lucrului în cadrul contractului”. La 17 aprilie 1947,
un alt document secret al aceleiaşi comisii specifică: „este de
dorit ca niciun document care se referă la experimente pe
oameni să nu fie eliberat, deoarece ar putea genera o reacţie
negativă din partea publicului, sau procese legale”.

1947: Marina Statelor Unite demarează Proiectul Chatter,
pentru a testa pe subiecţii umani aşa-zisele „seruri ale
adevărului” – mescalina şi scopolamina – depresante ale
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1951: Armata americană contaminează în secret Centrul de
aprovizionare navală Norfolk, statul Virginia, şi aeroportul din
Washington DC cu o gamă de bacterii selecţionate, pentru a se
vedea dacă negrii sunt mai sensibili la acestea decât albii.
Experimentul provoacă ambelor rase toxiinfecţii alimentare,
probleme respiratorii şi otrăvirea sângelui.
1951-1956: Ca parte a unui contract cu Şcoala de medicină a
Forţelor Aeriene, Institutul de cercetare a cancerului din
Huston, aparţinând de Universitatea Texas, începe să studieze
efectele radiaţiilor asupra pacienţilor cu cancer (mulţi, grupuri
minoritare sau de indigeni), pentru a determina atât abilitatea
radiaţiilor de a trata tumorile, cât şi posibilele efecte pe termen
lung ale radiaţiilor asupra piloţilor care zboară pe avioane pe
bază de energie nucleară. Studiul durează până în 1956,
implicând 263 de pacienţi cu cancer. Subiecţilor li se cere să
semneze un formular de renunţare la drepturi, care nu se
conformează cerinţelor de consens stabilite de memo-ul
Wilson, eliberat în acel an. În aceeaşi perioadă, oficiali ai
Serviciilor de Informaţii şi ai armatei americane, canadiene şi
britanice adună un mic grup de psihologi eminenţi în cadrul
unei întruniri secrete, ce are loc la hotelul Ritz-Carlton din
Montreal. Tema întâlnirii este cea a tehnicilor de control mental
comuniste. Aici, ei propun un program de cercetare strict secret
despre modificarea comportamentului, aceasta implicând
testarea de droguri şi medicamente, hipnoză, şocuri electrice şi
lobotomii pe subiecţi umani.
1952: La faimosul Institut Sloan-Kettering, virologul Chester
M. Southam injectează celule canceroase vii unor deţinuţi aflaţi
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în închisoarea statului Ohio, pentru a studia evoluţia bolii.
Jumătate dintre subiecţii acestui studiu sponsorizat de
Institututul Naţional de Sănătate (NIH) sunt bărbaţi de culoare.
1953-1974: Comisia de Energie Atomică (AEC) sponsorizează
studii cu iod la Universitatea Iowa. În primul studiu,
cercetătorii administrează unor femei însărcinate între 100 şi
200 de microcurie de iod-131, studiind apoi embrionii avortoni,
pentru a afla la ce stadiu şi la ce cantitate de iod radioactiv se
trece de bariera placentară. În al doilea studiu, ei administrează
iod-131 la 12 băieţi şi 13 fetiţe în vârstă de sub 36 de ore, fie
oral, fie intra-muscular, măsurând ulterior concentraţia de iod
din glanda tiroidă. Tot în cadrul unui studiu AEC, efectuat la
Facultatea de Medicină a Universității Nebraska, cercetătorii
dau la 28 de copii sănătoşi iod-131 printr-un tub gastric, testând
după 24 de ore concentraţia de iod din glanda tiroidă.
1953-1957: 11 pacienţi de la Spitalul General Massachusetts,
Boston, sunt injectaţi cu uraniu, ca parte a Proiectului
Manhattan. Într-un studiu sponsorizat de AEC la Universitatea
din Tennessee, cercetătorii injectează unor nou-născuţi
sănătoşi, în vârstă de 2 sau 3 zile, iod-131. Nou-născutul Daniel
Burton orbeşte când medicii de la Spitalul din Brooklyn fac un
tratament experimental cu oxigen pentru fibroplazie
retrolentală, o boală a retinei care afectează copiii prematuri. Ei
aplică acelaşi tratament şi asupra altor bebeluşi prematuri, în
ciuda faptului că studii anterioare arată ca nivelurile ridicate de
oxigen cauzează orbire. O mărturie în procesul Burton vs
Spitalul Brooklyn dezvăluie mai târziu că cercetătorii au
continuat să administreze şi altor copii oxigen în exces, chiar şi
după ce ochii lor se inflamaseră până la niveluri periculoase.
Într-un articol din 1953 din Clinical Science este descris un
experiment medical în care cercetătorii, în mod intenţionat,
aplică cantaridă pe abdomenul a 41 de copii cu vârste cuprinse
între 8 şi 14 ani, pentru a vedea cât de severă este iritaţia
produsă pe piele de această substanţă. AEC face o serie de
teste, cunoscute sub numele de Green Run, aruncând iod
radioactiv-131 şi xenon-133 peste 3 oraşe mici (Hanford, White
Bluffs şi Richland) de-a lungul râului Columbia. Într-un studiu
sponsorizat de AEC pentru a afla dacă iodul radioactiv
afectează copiii prematuri în mod diferit de cei născuţi la
termen, cercetătorii din Spitalul Harper din Detroit dau doze
orale de iod-131 la 65 de copii prematuri şi născuţi la termen.
1956-1957: Cercetători sub acoperire ai Armatei SUA testează
arme biologice, eliberează ţânţari infectaţi cu febra galbenă şi
cu febra dengue peste Savannah şi peste Avon Park, pentru a
testa abilitatea insectelor de a transmite boli. După fiecare test,
agenţi ai armatei se dau drept oficiali ai sănătăţii publice,
pentru a verifica victimele în ceea ce priveşte efectele şi fac
poze subiecţilor neştiutori. Aceste experimente au ca rezultate o
incidenţă mare de febră, boli respiratorii, copii născuţi morţi,
encefalite şi febră tifoidă, precum şi mai multe decese.
1957: Armata SUA desfăşoară Operaţiunea Plumbbob în zona
de testare Nevada. Aceasta constă în 29 de detonări nucleare,
cu crearea unor radiaţii ce se aşteaptă să aibă ca rezultat cca
32.000 de cazuri de cancer tiroidian printre locuitorii zonei
respective. Aproximativ 18.000 de membri ai armatei
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americane participă la programul Desert Rock VII şi VIII ale
Operaţiunii Plumbbob, concepute pentru a vedea cum răspunde
soldatul american obişnuit, din punct de vedere mental şi
fiziologic, la un câmp de luptă nuclear.
1957-1964: Ca parte a proiectului MK Ultra, CIA îl plăteşte pe
fondatorul Secţiei de psihiatrie a Universităţii McGill, dr. D.
Ewen Cameron, cu suma de 69.000 de dolari, pentru a efectua
studii cu LSD şi experimente cu potenţial letal pe canadieni
trataţi pentru tulburări minore, ca depresie post-partum sau
anxietate, la Institutul Memorial Allan, ce găzduieşte Spitalul
Royal Victoria din Montreal. CIA îl încurajează pe dr.
Cameron să-şi exploreze pe deplin conceptul propriu de „psihic
stimulant” – corectarea nebuniei prin ştergerea completă a
memoriei şi rescriere psihică. Aceste experienţe implică
punerea subiecţilor umani în stări vegetative, induse prin
medicamente, electroşocuri sau deprivare senzorială timp de 3
luni, pentru ca apoi să li se pună casete cu diverse zgomote sau
afirmaţii repetitive timp de săptămâni sau luni, cu scopul de a
le „rescrie” psihicul „şters”. Dr. Cameron administrează
subiecţilor umani medicamente paralizante şi terapie
electroconvulsivă, de câte 30-40 de ori, ca parte a studiului.
Majoritatea subiecţilor lui Cameron suferă pierderi de memorie
permanente.
Pentru a studia modul în care circulă sângele în creierul
copiilor, cercetători de la Spitalul de Copii din Philadelphia fac
următorul experiment pe copii sănătoşi, cu vârste între 3 şi 11
ani: le introduc ace în artera femurală (coapsă) şi în vena
jugulară (gât), trăgând sângele din creier. Apoi forţează copiii
să inhaleze un gaz special, printr-o mască de faţă. În articolul
ce urmează studiului, apărut în Revista de investigaţii clinice,
cercetătorii notează că, pentru a face experimentul, au fost
nevoiţi să imobilizeze o parte dintre copiii, legându-i de masa
medicală.
1958: Comisia Americană de Energie Atomică (AEC) aruncă
materiale radioactive peste Point Hope, Alaska, teritoriu al
inupiaţilor, într-un test de teren cunoscut sub numele de cod
Proiectul Chariot.
1962: La Casa de copii Laurel din Maryland, cercetătorii
testează antibiotice anti-acnee, continuând testele chiar şi după
ce jumătate dintre tinerii subiecţi dezvoltă suferinţe severe ale
ficatului, din cauza medicaţiei. FDA începe să ceară ca orice
nou medicament să treacă de 3 testări clinice pe subiecţi umani,
înainte de a fi aprobat. Din 1962 până în 1980, companiile
farmaceutice satisfac această cerinţă, derulând teste de faza 1,
care determină toxicitatea medicamentului, pe deţinuţi, dândule în compensaţie mici sume de bani.
1963-1966: Saul Krugman, cercetător în cadrul Universităţii
New York, promite unor părinţi cu copii cu deficienţe mentale
acceptarea sigură la Şcoala de Stat Willowbrook, Staten Island,
o instituţie pentru copiii retardaţi mintal, în schimbul
semnăturii lor pe un formular pentru a fi de acord cu anumite
proceduri prezentate drept „vaccinări”. În realitate, procedurile
implică infectarea deliberată a copiilor cu hepatita virală, prin
înghiţirea unui extract din fecalele unor pacienţi infectaţi, astfel
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încât Krugman să poată observa evoluţia hepatitei virale,
precum şi eficienţa vaccinului antihepatitic.

închisorii le dă cercetătorilor permisiunea de a injecta
prizonierii cu medicamentul respectiv împotriva voinţei lor.

1963-1971: Faimosul endocrinolog dr. Carl Heller oferă unui
număr de 67 de deţinuţi din Penitenciarul de Stat Oregon din
Salem 5 dolari pe lună şi 25 de dolari pentru o biopsie de ţesut
testicular, pentru a-i permite să experimenteze pe ei iradieri. Iar
dacă acceptă ca la terminarea studiului să li se facă vasectomie,
deţinuţii mai primesc 100 de dolari. Cercetătorii injectează o
nucleozidă radioactivă, timidină tritiată, în testiculele a peste
100 de deţinuţi, pentru a afla dacă producţia de spermă este
afectată de expunerea la hormoni steroizi.

1968: Planificarea parentală din San Antonio şi sudul
Texasului, precum şi Fundaţia Sud-Vest pentru cercetare şi
educaţie încep un studiu privind contracepţia orală, pe 70 de
femei americane mexicane sărace, dând doar la jumătate dintre
ele contraceptivele, la cealaltă jumătate administrând un
placebo. Peste câţiva ani, când rezultatele studiului sunt
dezvăluite, mexicanii americani se revoltă.

Într-un studiu publicat în revista Pediatrics, cercetători ai
Secţiei de Pediatrie a Universităţii din California folosesc 113
nou-născuţi cu vârste cuprinse între o oră şi 3 zile într-o serie
de experimente, pentru a studia schimbări în presiunea şi fluxul
sangvin. Într-un studiu, doctorii introduc un cateter prin arterele
ombilicale ale nou-născuţilor, pe care apoi îi scufundă cu
picioarele în apă rece ca gheaţa, în timp ce înregistrează
presiunea aortică. În alt experiment, ei leagă în chingi pe o
masă de circumcizie 50 de nou-născuţi, apleacă masa astfel
încât sângele să se acumuleze în cap şi apoi măsoară presiunea
sângelui.
1965: Ca parte a unui test cunoscut sub numele de cod Big
Tom, Departamentul de Apărare împrăştie peste Oahu, cea mai
populată insulă din Hawaii, bacillus globigii, cu scopul de a
simula un atac asupra unui arhipelag. Bacilul provoacă infecţii
la cei cu sistemul imunitar mai slab, dar acest fapt rămâne
necunoscut cercetătorilor la acel moment.
1966: Oameni de ştiinţă ai Armatei SUA aruncă becuri
electrice umplute cu bacillus subtilis prin gurile de ventilaţie
ale metroului din New Nork, expunând mai mult de 1 milion de
civili, inclusiv femei şi copii, la această bacterie.
1967: CIA introduce o substanţă chimică în rezervorul de apă
potabilă al centrelor FDA din Washington DC, pentru a vedea
dacă este posibil să contaminezi apa cu LSD şi alte substanţe.
Într-un studiu apărut în Revista de investigaţii clinice,
cercetătorii injectează femei gravide cu cortizol radioactiv,
pentru a vedea dacă materialul radioactiv va penetra placenta şi
va afecta fătul. Armata SUA îl plăteşte pe prof. Kligman să
aplice substanţe care irită pielea pe faţa şi spatele deţinuţilor
din închisoarea Holmesburg, pentru ca „să vedem cum se
protejează pielea de asaltul cronic al unor chimicale, în aşanumitul proces de îngroşare, informaţii ce vor avea atât
aplicaţii defensive, cat şi ofensive pentru militarii americani”.
Profesorul Kligman concepe Retin-A, o cremă anti-acneică (şi
eventual contra ridurilor), ceea ce-l transformă într-un multimilionar.
Cercetătorii paralizează 64 de deţinuţi în California cu un
compus neuro-muscular numit succinilcolină, care produce
suprimarea respiraţiei, similar înecului. Când 5 deţinuţi refuză
să participe la experiment, comisia de tratament special al
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1969: Medicamente experimentale sunt testate în Milledgeville
pe copii cu dizabilităţi mentale, fără vreo aprobare din partea
instituţiei. Judecătorul Sam Steinfeld a fost primul judecător
care, în cazul Strunk vs. Strunk, 455 S.W.2d 145, a sugerat
aplicarea Codului Nuremberg în unele cazuri ale Tribunalului
american.
1971: Universitatea Standford conduce experimentul
Închisoarea Stanford pe un grup de studenţi, cu scopul de a-i
învăţa psihologia vieţii în puşcărie. Unii studenţi primesc rolul
de gardieni, în timp ce alţii pe cel de prizonieri. După numai 6
zile, studiul care iniţial trebuia să dureze 2 săptămâni trebuie să
se încheie, din cauza efectelor psihologice asupra
participanţilor. „Gardienii” încep să se comporte sadic, în timp
ce „prizonierii” dau semne de depresie şi stres psihic sever.
Articolul intitulat Infecţia virală la om asociată cu stări de
deficienţă imunologică dobândită apare în Lucrările Federaţiei.
Dr. McArthur şi Secţia de operaţiuni speciale a Fortului Detrick
au derulat, timp de aproape un an, cercetări cu micoplasme,
pentru a crea un agent imunosupresiv sintetic, sugerând încă o
dată că acest studiu a produs virusul HIV.
1977: Liga Naţională Urbană organizează Conferinţa naţională
a experimentelor pe oameni, în care participanţii declară: „Nu
vrem să ucidem ştiinţa, dar nu vrem nici ca ştiinţa să ne ucidă,
să ne schilodească sau să abuzeze de noi”.
1978: Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC)
începe testările cu vaccinul experimental împotriva hepatitei B.
Anunţurile pentru subiecţi ai cercetării cer în mod specific
bărbaţi homosexuali, cu vieţi promiscue. Prof. Wolf Szmuness
de la Şcoala de Sănătate Publică a Universităţii Columbia
realizează serul infecţios al vaccinului din rezerva de seruri de
sânge prelevat de la homosexualii infectaţi cu hepatită şi
injectat apoi în cimpanzei, singurele animale susceptibile de a
face hepatită B, ajungându-se astfel la teoria că HIV provine de
la cimpanzei, oamenii fiind contaminaţi ulterior prin
intermediul acestui vaccin. La câteva luni după ce 1083 de
bărbaţi homosexuali primesc vaccinul, medicii din New York
încep să observe cazuri de sarcom Kaposi, Mycoplasma
penetrans şi un nou val de virus herpetic printre tinerii
newyorkezi din comunitatea gay – boli de regulă neîntâlnite
printre tinerii americani, dar care mai târziu vor fi cunoscute ca
boli oportuniste comune, asociate cu SIDA.
1980: Până în acest moment, după cum indică testele asupra
mostrelor de sânge prelevate timp de câţiva ani, 20% dintre
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homosexualii care au participat la experimentul de vaccinare
contra hepatitei B în 1978 sunt infectaţi cu HIV. Primul caz de
SIDA apare în San Francisco.
1981: CDC recunoaşte că boala cunoscută ca SIDA există şi
confirmă 26 de cazuri – toate la homosexuali iniţial sănătoşi, ce
trăiau în New York, San Francisco şi Los Angeles – din nou
sprijinind speculaţia că SIDA îşi are originea în experimentul
cu hepatita B din 1979 şi 1980.
1982: 30% dintre subiecţii de test folosiţi în experimentul
vaccinării contra hepatitei B al CDC sunt în acest moment
diagnosticaţi cu HIV.
1985: Un fost sergent al Armatei SUA încearcă să dea în
judecată armata pentru că aceasta a folosit pe el medicamente,
fără consimţământul şi ştirea sa, în cazul Statele Unite vs.
Stanley, 483 U.S. 669. Judecătorul Antonin Scalia scrie decizia,
exonerând armata americană de orice răspundere pentru
experimente trecute, prezente sau viitoare, făcute fără acord
informat.
1988-2001: Agenţia de servicii publice pentru copii din New
York începe să permită ca orfani din peste 20 de orfelinate să
fie folosiţi în testări pentru medicamente experimentale
împotriva SIDA, într-un experiment sponsorizat de Institutul
Naţional de Sănătate (NIH). Aceşti copii – în total 465 până la
sfârşitul programului – suferă serioase efecte secundare,
incluzând inabilitatea de a merge, diaree, vărsături, încheieturi
umflate şi crampe. Angajaţii orfelinatelor nu ştiu că de fapt
copiilor infectaţi cu HIV li se administrează medicamente
experimentale, şi nicidecum tratamentele standard pentru
SIDA.
1990: Statele Unite trimit 1,7 milioane de membrii ai forţelor
armate (22% dintre ei fiind afro-americani) în Golful Persic,
pentru Războiul din Golf (Operaţiunea Furtuna în Deşert).
Peste 400.000 de soldaţi primesc ordinul de a lua medicamentul
experimental numit piridostigmină, considerat mai târziu cauza
Sindromului Războiului din Golf, simptomele variind de la
probleme ale pielii, la tulburări neurologice, incontinenţă
urinară, salivare incontrolabilă şi probleme de vedere, care-i
afectează pe veteranii Războiului din Golf. În acelaşi an, CDC
şi Keiser Pharmaceuticals din sudul Californiei injectează
1.500 de copii hispanici şi negri din Los Angeles cu un vaccin
„experimental” contra pojarului, care nu primise niciodată
licenţă pentru a fi folosit în Statele Unite. La aceasta se adaugă
şi faptul că bebeluşii sub un an este posibil să nu aibă o
cantitate adecvată de mielină în jurul nervilor, și în consecință
vaccinul ar putea provoca o dezvoltare neuronală defectuoasă.
CDC recunoaşte mai târziu că părinţii nu au fost niciodată
informaţi despre faptul că vaccinul care le-a fost făcut copiilor
lor era experimental. FDA permite Departamentului de Apărare
al SUA să fluture Codul Nuremberg şi să utilizeze
medicamente şi vaccinuri neaprobate, în cadrul Operaţiunii
Scut în Deşert.
1992: Institutul de Psihiatrie al Universităţi Columbia (NY) şi
Şcoala de Medicină Mount Sinai administrează la 100 de băieţi
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– majoritatea afro-americani şi hispanici, cu vârste cuprinse
între 6 şi 10 ani, toţi fraţi mai mici ai unor delincvenţi juvenili –
10 miligrame de fenfluramină (fen-fen) per kg corp, pentru a
testa teoria conform căreia nivelurile scăzute de serotonină sunt
legate de comportamentul agresiv sau violent. Părinţii
participanţilor la experiment primesc 125 $ şi un bon cadou de
la Toys ”R” Us, în valoare de 25 $.
1994: Preşedintele Clinton înfiinţează Comisia consultativă
asupra experimentelor cu radiaţii pe oameni (ACHRE) care, în
sfârşit, scoate la lumină oribilele experimente conduse în
timpul Războiului Rece, într-un raport ACHRE.
1995: Un student de 19 ani de la Universitatea Rochester
moare în urma participării la un experiment sponsorizat de
MIT, care testează substanţe chimice şi poluanţi aerieni pe
oameni. Experimentul plăteşte subiecţii umani cu 150 $. În
şedinţa din 15 martie a ACHRE, foşti subiecţi umani ai
experimentelor, inclusiv cei care fuseseră copii atunci când au
fost folosiţi în experimente, depun mărturie sub jurământ,
declarând că au fost supuşi unor experimente cu radiaţii şi/sau
spălaţi pe creier, hipnotizaţi, drogaţi, torturaţi psihic, ameninţaţi
şi chiar violaţi în timpul experimentelor CIA. Mărturiile sub
jurământ
includ
următoarele
declaraţi:
– Declaraţia Christinei DeNicola, care spune că în Tucson,
Arizona, din 1966 până în 1976, „dr. B” a efectuat experimente
de control mental folosind droguri, injecţii posthipnotice şi
iradierea gâtului, pieptului şi uterului. Când au început
experimentele,
ea
avea
doar
4
ani.
– Declaraţia Claudiei Mullen, cum că dr. Sidney Gottlieb
(nume de rezonanţă în MK Ultra) a folosit substanţe chimice,
radiaţii, hipnoză, droguri, izolare în tuburi de apă, privare de
somn, şocuri electrice, spălare pe creier, abuz emoţional, sexual
şi verbal, ca parte a experimentelor lui de control mental, ce
aveau ca obiectiv final transformarea ei, care era doar un copil
la vremea aceea, într-un „spion perfect”. Ea declară comisiei
consultative că cercetătorii au justificat acest abuz spunându-i
ca-şi serveşte ţara „în lupta contra comunismului”.
– Declaraţia Susannei Starr, care spune că „un doctor pensionat
din armată a luat copii din munţii Colorado pentru
experimente”. Ea spune că a fost unui dintre acei copii şi că a
fost victima unor experimente implicând deprivarea senzorială,
până la punctul instalării psihozei, programarea prin
centrifugare, injecţii, viol, electroşocuri şi şedinţe de control
mental. „M-am luptat cu mesajele autodistructive de a mă
sinucide, ştiu ce este un mesaj programat şi nu acţionez în urma
lui”, declară ea comisiei consultative despre efectele pe termen
lung ale experimentelor, cu ecou chiar şi în perioada adultă.
Preşedintele Clinton îşi cere scuze public miilor de oameni care
au fost victime ale MK Ultra şi ale altor programe de control
mental. El înfiinţează Comisia Consultativă Naţională de
Bioetică. Judecătorul Edward Greenfield de la Curtea Supremă
a Statului New York decide că părinţii nu au dreptul să implice
ca voluntari copiii incapacitaţi mental, pentru cercetări
medicale non-terapeutice, şi că nicio persoană incapacitată
mental nu poate fi folosită într-un experiment medical fără
consimţământ informat.
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1996: Prof. dr. Adil E. Shamoo de la Universitatea Maryland şi
Organizaţia Cetăţeni pentru cercetare şi îngrijire responsabilă
trimite o mărturie scrisă Comisiei Senatului SUA pentru
chestiuni guvernamentale, despre folosirea ne-etică a
veteranilor în cercetarea medicală, declarând: „Acest tip de
cercetări se desfăşoară în prezent pe tot cuprinsul ţării, în centre
medicale şi spitale, fiind finanţate cu zeci de milioane de dolari
din banii contribuabililor. Experimentele sunt abuzive şi
riscante, cauzând daune fizice şi psihice pentru cele mai multe
grupuri vulnerabile, degradând sistemul nostru social de valori
umane. Probabil că zeci de mii de pacienţi sunt supuşi unor
astfel de experimente”.
Departamentul apărării recunoaşte că soldaţi din Războiul din
Golf au fost expuşi la agenţi chimici; totuşi, 33% din personalul
militar afectat de sindromul Războiului din Golf nu a părăsit
Statele Unite în timpul războiului, discreditând ideea generală
cum că aceste simptome sunt rezultatul expunerii la armele
chimice irakiene. Preşedintele Clinton emite oficial scuze
subiecţilor studiului Tuskegee asupra sifilisului şi familiilor
acestora.
1999: Dr. Adil E. Shamoo depune mărturie despre „folosirea
ne-etică a fiinţelor umane în experimente de cercetare cu risc
mare”, în faţa Comisiei pentru problemele veteranilor a
Camerei reprezentanţilor, alertând instituţia despre folosirea pe
post de cobai a veteranilor americani, în spitale. Doctori de la
Universitatea Pennsylvania îl injectează pe Jesse Gelsinger, în
vârstă de 18 ani, cu un tratament genetic experimental, ca parte
a unei testări clinice aprobate de FDA. El moare 4 zile mai
târziu, iar tatăl lui bănuieşte că nu a fost informat complet în
ceea ce priveşte riscul experimentului. În timpul unei testări
clinice care investiga eficienţa propulsidului în refluxul acid la
copii, Gage Stevens, de 9 luni, moare la Spitalul de copii din
Pittsburg.
2000: Lockheed Martin, furnizor al Forțelor Aeriene ale SUA
şi producător de rachete, sponsorizează Universitatea Loma
Linda pentru un studiu prin care 1000 de caledonieni sunt
plătiţi cu câte 1000 de dolari pentru a ingurgita zilnic, timp de
câteva luni, o doză de perclorat, un component toxic al
combustibilului de rachetă, ce cauzează cancer, afectează
glanda tiroidă şi dezvoltarea normală a fetuşilor şi copiilor.
Doza ingerată de subiecţii testaţi este de 83 de ori mai mare
decât cea admisă, stabilită de Statul California, care are
perclorat în unele surse de apă potabilă. Acest studiu este
primul la scară mare ce foloseşte subiecţi umani pentru a testa
efectele nocive ale poluantului din apă şi este „evident ne-etic”,
din perspectiva lui Richard Wiles, directorul de cercetare al
Grupului Lucrări de mediu.
2001: FDA recunoaşte pe site-ul propriu că politica sa de a
include copii sănătoşi în experimente pe oameni „a dus la un
număr crescând de propuneri de studii despre siguranţă şi
farmacocinetică, incluzând şi copiii care nu au afecţiunea
pentru care respectivul medicament este intenţionat”. În cazul
Higgins şi Grimes versus Institutul Kennedy Krieger, Curtea de
apel Maryland ia o decizie de referinţă privind folosirea
copiilor ca subiecţi de testare, interzicând experimentarea non-
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terapeutică pe copii, pe baza „interesului individual al
copilului”.
2002: Preşedintele George Bush semnează actul BPCA – Cele
mai bune medicamente pentru copii, oferind companiilor
farmaceutice 6 luni de exclusivitate în schimbul derulării de
teste clinice pe copii. Acest gest creşte, desigur, numărul de
copii folosiţi ca subiecţi umani.
2003: Michael Daddio din Delaware, în vârstă de 2 ani, moare
din cauză că i-a cedat inima. După moartea sa, părinţii află că
doctorii au efectuat o operaţie experimentală pe el, când avea 5
luni, în loc să folosească metoda chirurgicală standard pentru a
repara defectul congenital al inimii, așa cum li se explicase
părinţilor. Procedura standard are o rată de succes de 90-95%.
Inventatorul procedurii aplicate pe bebeluşul Daddio este
concediat din spital în 2004.
2004: În documentarul BBC – Copiii cobai şi în articolul BBC
News cu acelaşi titlu, reporterul Jamie Doran dezvăluie faptul
că acei copii instituţionalizaţi în sistemul sanitar al New Yorkului au fost, fără să ştie, subiecţi umani în testări ale unor
medicamente experimentale pentru SIDA, începând din 1988
şi, după părerea sa, până la data realizării documentarului.
2005:Bloomberg emite o serie de rapoarte sugerând că SFBC,
cel mai mare centru de testare a medicamentelor experimentale
al timpului, exploatează emigranţi şi alte categorii de subiecţi
cu venituri mici, derulând teste cu credibilitate limitată, din
cauza violării principiilor de testare ale FDA şi chiar a celor
proprii. În octombrie 2005, Consiliul American al Chimiei
oferă către EPA 2,1 milioane de dolari pentru a studia modul în
care copiii, de la nou-născuţi până la vârsta de 3 ani, ingerează,
inhalează sau absorb substanţele chimice. Acest consiliu
acţionează ca un promotor al intereselor greilor din industria
chimică, precum Chevron, Dow, DuPont, Exxon, Honeywell,
Procter&Gamble, Monsanto, Bayer. Studiile arată că
substanţele chimice produse de aceste companii au efect pe
termen lung asupra copiilor şi adulţilor.
2006-2007: Merck începe să preseze Statele Unite să dispună
vaccinarea fetelor adolescente cu Gardasil, un vaccin ce se
pretinde că previne HPV, un virus cu transmitere sexuală. În
februarie 2007, guvernatorul texan Rick Perry, care a fost
dovedit că are legături financiare cu Merck, producătorul
vaccinului, aprobă vaccinul la adolescente. Decizia Texasului
de a aproba vaccinul a fost o notabilă şi tulburătoare eroare în
politica sănătăţii publice, deoarece este pentru prima dată când
este aprobat un vaccin pentru o boală care nu poate fi
contractată în şcolile publice. De asemenea, manevra a implicat
„medicina cu puşca”, adică ameninţarea cu arestul forţat, în
cazul refuzului injecţiei impuse de stat. Vaccinările cu Gardasil
rămân un grandios experiment medical aplicat pe copii, pentru
că încă nu se cunosc efectele pe termen lung ale vaccinării şi
nici măcar dacă acestea vor scădea în viitor rata cancerului de
col uterin, aşa cum se afirmă.
2007: Guvernatorul de Maryland şi oficiali ai sănătăţii publice,
sătui de refuzul a peste 2000 de părinţi de a-şi vaccina copiii,
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invocă din nou „medicina cu puşca” şi-ii ameninţă pe părinţi cu
arestul de 30 de zile dacă nu se supun programului de
vaccinare. Copiii şi părinţii sunt mai târziu adunaţi la un
tribunal local, păziţi cu câini de atac şi personal de securitate, în
timp ce un judecător supervizează
ză vaccinarea în masă a copiilor
cu vaccinurile ce conţin mercur toxic.
Zilele noastre: New Jersey dispune vaccinarea în masă a
tuturor copiilor cu patru vaccinuri diferite, luând cu forţa
drepturile şi libertăţile părinţilor şi declanşând un gigantic
experiment
eriment medical în masă, ce exploatează trupurile copiilor,
îmbogăţeşte companiile farmaceutice şi-ii tratează ca pe nişte
criminali pe părinţii care refuză să-şi
şi vaccineze copiii.

Omicron – Pretextul perfect pentru
Dictatură. Tiranii intră în criză de timp
Adrian P
PĂTRUŞCĂ
Un editorial al lui Tucker Carlson la Fox News pe
care l-am
am tradus pentru cititorii ActiveNews. Nu doar
pentru că este vorba de un ziarist excepțional
țional și orice spune
merită savurat cu delicii. Ci și pentru că ceea ce se întâmplă
în America și în restul Occidentului sfârșește prin a ajunge
rapid și în România.

O

amenii care trăiesc în țara numită Mozambic, de
de-a
lungul coastei sudice a Africii, au avut parte în această
săptămână, când s-au trezit de dimineață,
ță, de știri destul
de surprinzătoare.
De ani de zile, nu se întâmplă nimic important în Mozambic,
însă veștile acestea i-au pus pe gânduri.
Administrația Biden i-aa informat pe oamenii din Mozambic
printr-o proclamație
ție prezidențială, probabil semnată de Biden
însuși,
și, că nu mai au voie să intre în Statele Unite.
Nu e vorba de nimic personal, e vorba de Omicron, noua
tulpină COVID care este folosită pentru a justifica instituirea de
lockdown-uri peste tot în lume.
Problema o reprezintă faptul că în Mozambic nu eexistă nici un
fel de Omicron. Nici măcar un singur caz în toată țara.
Este posibil ca cineva din echipa de la Casa Albă să fi
confundat Mozambicul cu Botswana, unde alaltăieri două
persoane au murit, se presupune, din cauza Omicron.
Oricare ar fi motivul, Mozambicul și Botwana nici măcar nu au
graniță
ță comună, așa că oamenii din Mozambic au fost uimiți și
probabil ușor jigniți.
Astăzi, Tony Fauci, care evident este cel care a semnat
interdicția
ția de călătorie, a fost întrebat în legătură cu acest
subiect de către un ziarist african. Știi, a răspuns Fauci, este
o întrebare bună. O întrebare importantă. După care Fauci
nu a răspuns. Nici măcar nu a a dat vreun semn că vrea să
răspundă.
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Așadar,
șadar, deocamdată, continuăm să nu știm de ce Casa Albă
interzice călătoriile în Mozambic.
Probabil, răspunsul este că se află în Africa, iar Africa este
locul unde toate astea au început.
Cu doar câteva zile în urmă, șefa Asociației Medicale din
Africa de Sud, o doctoriță
ță pe nume Angelique Coetzee, a
anunțat că a văzut pacienți
ți cu o nouă tulpină a coronavirusului.
La doar câteva ore după declarația
ția ei, politicieni din Statele
Unite și din multe alte țări au început să pună la cale noi măsuri
minuțioase
țioase și foarte restrictive pentru propriile populații.
Din cabinetul său de laa Pretoria, dr. Coetzee a privit la toate
astea cu gura căscată. A fost oripitală.

„Am rămas uluită de reacție”, a scris Coetzee într-un
într
articol
din Daily Mail. „Nimeni, aici, în Africa de Sud, nu a fost
internat în spital cu varianta Omicron și nimeni aici nu s-a
îmbolnăvit grav.”
Cu alte cuvinte, Omicron, indiferent ce o fi el, este mult mai
puțin
țin periculos decât practic orice altceva se petrece acum în
Africa de Sud. Dar asta nu contează.
Din acest moment, administrația
ția Biden a încetat să o mai
asculte pe dr. Coetzee. Obținuseră
ținuseră de la ea ceea ce le trebuia.
Iată-l așadar
șadar pe Tony Fauci anunțând astăzi că terifiantul flagel
Omicron a atins țărmurile noastre:

Dr. Fauci: Cazul recent de COVID 19 al unei persoane din
California a fost produs de tulpina Omicron. Persoana era
complet vaccinată și a prezentat simptome benigne, care în
prezent se ameliorează.
OK, haideți
ți să analizăm asta puțin. O persoană complet
vaccinată din California are Omicron și este bine. Deci, ce
concluzie rațională se poate trage?
Ei bine, evident, restricțiile
țiile cele mai draconice nu opresc
răspândirea. Masca, distanțarea
țarea socială, anxietatea non-stop,
non
vorbitul despre COVID de dimineață
ță până seara. Nimic din
toate astea nu a funcționat.
Nici vaccinurile nu au funcționat.
ționat. Pacientul din California
făcuse două injecții și cu toate astea s-aa infectat cu Omicron.
Atunci, poate că învățătura
țătura este că virușii sunt foarte greu de
oprit. Uneori, sunt practic imposibil de oprit, deoarece se
răspândesc cu o remarcabilă eficiență.
În cazul coronavirușilor,
șilor, aceștia trăiesc pe animale, nu dispar
deci niciodată. Niciodată. Nu contează. Ei nu vă spun asta, dar
e adevărat.
Așadar,
șadar, ar fi poate mai bine să lucrăm la producerea unor
medicamente care să împiedice acești
ace
viruși să ucidă
persoanele vulnerabile.
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Pare o abordare rațională a problemei, și totuși este singurul
lucru pe care administrația Biden nu este câtuși de puțin
interesată să îl facă.
În schimb, Biden a anunțat astăzi că învățătura pe care o trage
din infectarea inofensivă a unei persoane complet vaccinate din
statul California este că este vorba de o pandemie a
nevaccinaților.
Ei sunt cei care trebuie blamați pentru asta, nu guvernul chinez
care a creat probabil acest virus și care a profitat enorm de pe
urma lui. Nu. Nu. Nu.
De Omicron, și de COVID în general, sunt direct vinovați
cei 20% din populația americană adultă – din care o mare
parte are imunitate naturală – care au refuzat să se supună
injecțiilor și pentru asta trebuie zdrobiți.
Nici nu merită să mai pomenim cât de departe este această
concluzie de știința adevărată. Este un nonsens. De fapt, este o
demență. Dar, mai mult decât atât, este ceva periculos.
Pe baza unei amenințări nedovedite la adresa sănătății
publice, administrația Biden pune încă o dată zăvorul pe
țară și îi persecută pe opozanții politici cunoscuți și sub
numele de Nevaccinați.
Ar trebui să ne punem întrebarea când vor lua sfârșit toate
astea. Viruși cunosc mutații tot timpul. Stă în natura lor.
Fiecare nouă variantă, cum este Omicron, va însemna puteri
masive, noi și neconstituționale, acordate clasei noastre
politice? Asta se deduce de aici.
Este un ciclu. Unul care poate ucide o democrație.
Ai putea crede că măcar o parte din presă ar putea fi interesată
de acest aspect: care sunt limitele până la care se poate merge?
Nici vorbă. În schimb, presa vrea să se asigure că sunteți
suficient de înfricoșați pe cât dorește Joe Biden să fiți.
Ali Velshi, MSNBC: Noua tulpină de COVID-19 provoacă o
alarmă globală, în timp ce țările se grăbesc să adopte restricții
de călătorie pentru a stăvili amenințarea coronavirusului...
Yasmin Vossoughian, MSNBC: Noua tulpină Omicron ar
putea să fi ajuns deja în Statele Unite, însă poate că numeroși
americani nu sunt pregătiți pentru această veste. Reacțiile la
ultima amenințare...
Barbie Nadeau, CNN: Această nouă amenințare a tulpinii
Omicron...
Brianna Keilar, CNN: … despre amenințarea economică pe
care o reprezintă tulpina Omicron...
Reporter ABC News: Potențiala amenințare a lui Omicron...
Paula Reid, CNN: Amenințarea emergentă a Omicron...
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Kate Bouldan, CNN: Tulpina Omicron constituie o nouă
amenințare...
Realizator CNN: Amenințarea potențială reprezentată de
această tulpină Omicron...
Mika Brzezinski, MSNBC: Ceea ce trebuie să știe americanii
despre evoluția amenințării...
Amenințare, amenințare... repetă ei la nesfârșit. Parcă ar fi un
scenariu pe care îl citesc.
În timpul ăsta, administrația Biden declară că ar putea obliga pe
toată lumea care intră în țară, chiar și pe cetățenii americani,
chiar și persoanele vaccinate, să intre într-o carantină
obligatorie la sosirea aici. Carantină în propria țară.
Sigur, presupunând că vin în mod legal. Alegătorii lui
Biden, care se fofilează pe la frontiera mexicană, sunt
scutiți de orice restricții: nici vaccinare, nici carantină, doar
avantaje fără sfârșit și zâmbete largi.
Leana Wen, fostul vampir de la Planned Parenthood, pe care o
vedeți adesea la CNN vorbind despre sănătate, explica recent
că, din cauza lui Omicron, „ar trebui să se instituie carantină
obligatorie și testare obligatorie post-sosire pentru toți turiștii
internaționali precum și un imbold suplimentar pentru
vaccinare și rapeluri.”
Cum? Carantină obligatorie pentru americani în propria lor
țară? Un imbold suplimentar pentru vaccinare?
Ce vrea să însemne asta? Ei bine, nu suntem siguri că
putem ghici. Știm, între altele, că asta înseamnă și mai
multă supraveghere la adresa voastră.
Directorul CDC a explicat că CDC este acum un fel de serviciu
de informații:
Rochelle Walensky: În prezent, CDC își extinde programul de
supraveghere cu un control obligatoriu pe aeroporturile JFK,
San Francisco, Newark și Atlanta, patru dintre aeroporturile
cele mai frecventate din țară. Acest program permite mărirea
numărului de testări COVID pentru sosirile internaționale,
sporirea capacității noastre de a identifica persoanele
infectate cu COVID la sosirea lor în Statele Unite și
îmbunătățirea supravegherii noastre asupra tulpinii Omicron.
Cu ajutorul politicilor noastre privind călătoriile, actualizate
la începutul lunii, colaborăm activ cu companiile aeriene
pentru strângerea de informații despre pasageri, care pot fi
folosite de CDC și jurisdicțiile locale de sănătate publică
pentru a îmbunătăți căutarea contactelor și urmărirea după
sosire, dacă se identifică vreo infectare la un turist...
Nu uitați că Walenski nu a înregistrat nici un succes, de orice
fel ar fi el. Este vorba de un fost profesor universitar care, de
când a preluat conducerea CDC, a înregistrat mai mulți
americani morți decât în timpul ultimului director CDC. Asta
seamănă cu un eșec.
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Însă Washingtonul a recompensat-o,
o, deoarece succesul și
eșecul
șecul nu sunt lucrurile care contează la Washington.
Fidelitatea politică da, iar Rochelle Walensky este o Democrată
fidelă.
se puterile unui serviciu
Ea este deci recompensată acordându-i-se
de informații.
ții. Ea va „strânge informații despre pasageri” în
cadrul unei operațiuni
țiuni de supraveghere națională în principalele
aeroporturi.
Nu a existat nici un vot privind această măsură. Nimeni
Nim
nu a
fost întrebat dacă este de acord.
Tot directoarea CDC este și cea care a naționalizat într
într-un fel
proprietățile
țile locative din America și vă va spiona.
Întrebarea este cât va mai tolera situația
ția această țară. O
întrebare pe care trebuie să ne-o punem
nem cu to
toții. Și ce se va
întâmpla dacă vom continua să o tolerăm?
De fapt, nu avem nevoie să punem această întrebare, pentru că
avem Australia ca exemplu. Priviți
ți o secvență dintr
dintr-un jurnal
de știri australian din această dimineață. Prezentatorul a anunț
anunțat
ultima știre a zilei: evadarea a trei deținuți – cetă
cetățeni australieni
– dintr-un lagăr de concentrare COVID:
Realizator 9NEWS Australia: Începem ultimele știri din
Darwin, unde trei persoane au fugit dintr-o
dintr
tabără de
carantină COVID de la Howard Springs.
gs. Talia Srav ne oferă
mai multe amănunte. Bună ziua, Talia! În acest moment are
loc o operațiune de căutare.
Reporter 9NEWS Australia: Da, este adevărat Davina. Bună
ziua și ție! Ni s-aa spus că au escaladat gardul la primele ore
ale dimineții. Poliția vorbește
ște despre ora 4.40. A instalat
puncte de control în jurul Howard Springs în ultimele ore.
După cum puteți
ți vedea în aceste imagini, polițiștii fac căutări
minuțioase
țioase în
portbagajele
automobilelor, verifică
documentele mașinilor
șinilor și ale autobuzelor deopotrivă.
deopo
ție, nu este vorba de o țară din lumea a treia, e vorba de
Atenție,
Australia, care până acum 20 de minute părea să semene foarte
mult cu America, poate ceva mai exotică și mai fermecătoare,
dar nu atât de diferită. Aceeași
și cultură, aceeași limbă, aceeași
bază a sistemului legal.
În caz că vă puneți
ți întrebarea, se pare că nici unul dintre acești
evadați
ți nu avea COVID. Nu există nici o dovadă că ar fi
infectat pe cineva. Dar nu contează. Se presupune că trebuiau
să fie în spatele gratiilor, iar ei nu sunt, așa
șa că poliția a instalat
baraje pe drumuri, puncte de control și a adus câini.
Vorbim de o democrație.
ție. Nu pare să fie prea sănătoasă.
Și, apropo, nu este doar Australia. În Austria, autoritățile îi
opresc pe oameni pe stradă și cer să le vadă documentele
d
COVID.
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În Canada, cetățenilor
țenilor nevaccinați li s-a
s interzis accesul în
avioane și trenuri în propria lor țară, nu pentru că ar fi fost
testați
ți pozitiv la COVID sau ar fi infectat pe cineva, ci doar
pentru că nu s-au lăsat injectați
ți așa cum le-a
le cerut primministrul lor.
Dacă aveau imunitate naturală sau nu, este total irelevant.
Este vorba despre supunere. Aceasta este Canada.
Spre așa
șa ceva ne îndreptăm, și ne îndreptăm foarte rapid. Cum
Partidul Democrat are șanse tot mai mari de a fi înfrânt, peste
un an, în alegerile de la mijlocul mandatului, toate acestea se
vor intensifica.
Acesta este șpilul. Așa au câștigat ultima oară.
oar Și o fac din nou.

Ce spune Gheorghe Piperea despre
tulpina mutantă Omicron, care vine din
Africa de Sud…
„Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să
te aştepţi să obţii alt rezultat.” (Albert Einstein)
Gheorghe Piperea: Noua tulpină/variantă
ariantă a agentului patogen,
care vine din Africa de sud, are zeci de muta
mutații. Conform
“cercetătorilor” britanici, proteina spike a Omicron este radical
diferită de cea a variantei originare, Alfa.
Culmea ironiei, Rafila spune că formula originară a serului
serulu
experimental și-aa redus eficacitatea la 50%. În Israel, unde s-a
ajuns deja la doza a patra, această “eficacitate” ss-a prăbușit
la sub 35%. Cu toate acestea, specialiștii
speciali
și birocrații spun în
continuare că “singura soluție”
ție” este imunizarea artificială a
tuturor europenilor și, în general, a cetățenilor statelor bogate,
care își
și permit să arunce cu sute de miliarde în seruri
experimentale. Cu același
și ser, nemodificat, care are o
eficacitate de 35-50%, chiar și față de variantele deja
“bătrâne” ale agentului patogen.
Sunt aceiași
și specialiști și birocrați care au acceptat ca testele
clinice să fie făcute mai întâi pe oameni și, ulterior, pe șoareci.
Care au decis că “doza completă” nu mai e completă după 9
luni, fiind necesară doza a treia. Care au pre-cumpărat
pre
toată
producția
ția de ser experimental, privând Africa și restul lumii
sărace de minunatul ser, dar și de tot felul de alte medicamente
vitale, care nu mai pot fi produse la timp și în cantități
suficiente, pentru că big pharma se concentrează pe noul
diamant,
mant, serul experimental conceput acum un an și ceva, în
decurs de 60 de zile (perioadă care a cuprins și testele clinice).
Birocrații
ții și specialiștii constată că valul V este masiv chiar în
țările Europei unde serul experimental a fost injectat masiv și
unde
nde ar fi trebuit deja să existe imunitate artificială de turmă. În
plus, birocrații
ții constată că varianta Omicron este total imună la
serul experimental și, cu toate acestea, recomandă injectarea cu
și mai mult ser experimental. Cu același ser, care este “eficient”
“
35-50% față
ță de variantele “bătrâne”, naturalizate în țările
bogate și hiper-“imunizate”.

Lohanul nr. 56
56, decembrie,
decembrie, 2021

Dezbateri
Probabil că, dacă “cercetătorii” ar face un studiu, ar ajunge la
concluzia certă că cercetătorii fac rapoarte științifice care
coincid 100% cu așteptările celor
lor care îi finan
finanțează și le dau
posturi bine plătite în universități
ți și instituții publice. De fapt,
sunt chiar și eu sigur că așa ar fi…
25 de ani mor subit pe teren sau
Între timp, sportivi de 20-25
în sală, dar nu e de la serul experimental, ci de la… boli
bol
neașteptate.
șteptate. Între timp, copii și tineri fac miocardită, dar
nu, nici asta de la serul experimental, ci de la obezitate sau
de la … ereditate.
În România, lucrurile sunt infinit mai grave și mai nebunești –
în loc să fie demis imediat pentru toate catastrofele, furturile și
faptele de corupție pe care le-aa “gestionat” atât de eficient în
pandemie, Arafat e în continuare tartorul pandemiei, ordinele și
protocoalele sale idioate fiind respectate cu sfințenie.
țenie.

În plus, șeful companiei farmaceutice a explicat că a prezis că
va fi necesară o a patra doză de vaccin la 12 luni după a treia
injecție,
ție, dar că această perioadă ar putea fi redusă.
„În cazul Omicron, trebuie să așteptăm
șteptăm și să vedem pentru că
avem foarte puține informații. S-ar
ar putea să avem nevoie de [a
patra doză] mai repede”, a spus Bourla.
OMS estee de acord cu administrarea unei a patra doze
Sylvie Briand, directorul OMS pentru riscuri epidemice și
pandemice a spus, pe 8 decembrie, că a patra doză ar trebui
rezervată pentru cei care au cea mai mare nevoie, „adică cei
mai fragili și cei care au probleme
leme cu producerea de anticorpi,
[care] vor fi, în orice caz, din nou vaccinați”.
vaccina
În cazul restului
populației,
ției, trebuie să „sperăm că un sistem imunitar bun va
menţine anticorpii mai mult timp
A patra doză în Franța?

Tocmai ce fu chemat de dl. Ciucă la elaborarea strategiei de
“luptă” contra noii variante a agentului patogen care vine din
Botswana. Va ieși
și cu o propunere de înghețare a Sărbătorilor de
iarnă. Va primi noi bugete masive, compuse din lei și euro, iar
nu din moneda statului Botswana.
În continuare,
tinuare, medicamente nu vor fi în farmacii, iar medicii de
familie nu se vor ocupa de prevenție
ție și tratament pre
prespitalicesc.
În continuare, autoritățile
țile se vor ocupa de cenzura informației
și de vama cu Moldova, ca să nu cumva să pătrundă arbidol pe
piață.. De unde concluzia că valul V va ajunge în România fix
pe 15 ianuarie, conform profeției
ției atât de precis pronunțată de
Rafila. De unde “necesitatea” acestor egregori malefici, care se
hrănesc din suferința
ța oamenilor, care va fi fost din nou probată.
P.S. Dar
ar vin Sărbătorile. Vine scânteia de speran
speranță. Lumea a
obosit să se lase păcălită și captivă. (Sursa: Facebook
Facebook)

Șeful Pfizer: va fi nevoie de a patra doză
În timp ce noua variantă Omicron provoacă îngrijorare
din cauza incertitudinii cu privire la virulen
virulența ei, șeful
Pfizer nu exclude recurgerea la a patra doză într
într-un
interval de timp mai scurt.
UCUREŞTI, 11 dec – Sputnik. După ce Organizația
Organiza
Mondială a Sănătății
ții (OMS) a anunțat că varianta
Omicron pare să aibă o rată de infectivitate mai mare,
laboratoarele Pfizer și BioNTech au dat asigurări că vaccinul
lor împotriva Covid-19
19 este „încă eficient” şi împotriva acestei
variante după trei doze. Totuşi, ar putea fi necesară și a patra
doză.
„Cred că vom avea nevoie de a patra doză. Am spus
spus-o de mai
multe ori”, a declarat pentru CNBC Albert Bourla, șeful Pfizer.

B

179

În Franța
ța nu este exclusă administrarea unei a patra doze
împotriva Covid-19.
19. În contextul actualei situa
situații epidemice,
președintele
ședintele Consiliului Științific Jean-François
Jean
Delfraissy,
citat de Sputnik France,, a estimat, pe 8 decembrie, „că este
posibil să avem nevoie la un moment dat de o a patra doză”.
Noua variantă Omicron
Descoperită în noiembrie în Botswana și Africa de Sud,
varianta Omicron este prezentă în acest moment în 57 de țări de
pe toate continentele.
Organizația
ția Mondială a Sănătății nu exclude ca rata de
infectare cu Omicron în Europa să depă
depășească 50% în jurul
datei de 1 ianuarie 2022.
Multe țări au decis să înăsprească restricțiile sanitare
sani
prin
controale la frontieră, interzicerea călătoriilor în sudul Africii,
masca obligatorie în transport și magazine în Regatul Unit și
recomandarea de vaccinare a copiilor vulnerabili în Franța.
Fran

De ce sunt globaliştii şi guvernele atât de
înverşunatee să obţină o rată de vaccinare
100%?

Klaus Schwab (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)
Nu cred că sunt singura persoană care a observat acest
lucru - există brusc o avalanşă de propagandă pro
provaccinare împotriva COVID-19
19 şi de propagandă în
favoarea paşapoartelor de imunitate în ultima lună - mai
multă decât am văzut de la începutul acestui an.
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V

orbesc în special despre SUA, dar este important să
subliniez că în SUA elitele încă cer cu disperare o rată
de vaccinare mult mai mare. În locuri precum Europa,
Marea Britanie şi Australia, ratele de vaccinare sunt în creştere,
iar guvernele au trecut la faza paşapoartelor de imunitate.
Unii oameni pot fi confuzi în privinţa trendului evident înspre
care se îndreaptă majoritatea naţiunilor în privinţa ordinelor
guvernamentale şi restricţiilor anti-COVID. Cum este posibil
ca aproape toate guvernele acestei planete să fie în acord cu
privire la totalitarismul medical? Ei bine, este destul de uşor de
înţeles, când îţi dai seama că majoritatea dintre ele sunt legate
între ele prin intermediul instituţiilor globaliste, cum ar fi
Forumul Economic Mondial, care a numit în mod repetat
pandemia o „oportunitate perfectă” de a-şi promova planurile
pentru „marele Reset”.
„Marele Reset” este o uzurpare ideologică şi pe termen lung a
ceea ce a mai rămas din libertăţile individuale şi economiile de
piaţă, iar scopul acestei agende pare să fie impunerea unei
dictaturi socialiste / comuniste globale. Globaliştii învăluie
aceste obiective în cuvinte ce sună frumos şi aspiraţii care se
vor umanitare, dar în cele din urmă „Resetul” este despre
sfârşitul libertăţii aşa cum o cunoaştem noi. Nu este o exagerare:
este realitatea; asta par să dorească aceşti oameni mai presus de
orice. Dar cum vor atinge acest scop?
Ei bine, un amănunt interesant este că agenţia SUA care se
ocupă de situaţiile de urgenţă - FEM - şi Fundaţia Bill And
Melinda Gates au descris exact cum au planificat să facă acest
lucru în timpul unei „simulări” organizate în octombrie 2019,
numită „Eveniment 201”. În timpul evenimentului, participanţii
şi-au imaginat o pandemie masivă de coronavirus (!), ce se
presupunea că se va răspândi de la animale la oameni, şi care ar
genera nevoia de impunere a unor restricţii omniprezente
asupra libertăţilor individuale, a economiilor naţionale, precum
şi a internetului şi a reţelelor sociale. Sunt sigur că totul este o
coincidenţă, dar acest scenariu pe care l-au simulat globaliştii
de la FEM în timpul Evenimentului 201 s-a petrecut, de fapt, în
lumea reală doar două luni mai târziu.
În orice caz, pandemia în sine a constituit un avantaj pentru
globalişti. De la apariţia naţional-socialiştilor în Europa şi
răspândirea comunismului în Rusia şi în China în urmă cu
aproape un secol, nu a mai existat coagularea unei puteri
guvernamentale şi corporative de mare amploare. De fapt, aş
spune că lucrurile cu care se confruntă astăzi omenirea, în
ansamblu, sunt mult mai rele decât ceea ce au produs acele
mizerabile imperii.
Nu există îndoială: instituţiile globaliste şi „partenerii” lor
guvernamentali sunt cei mai mari beneficiari ai crizei cauzate
de pandemie. Aceşti actori vor câştiga puterea socială şi
politică supremă dacă agenda lor de exploatare a pandemiei va
reuşi.
Acestea fiind spuse, există câteva piedici în planul lor, acesta
fiind şi motivul pentru care cred că asistăm la o propagandă
agresivă pro-vaccinare în ultimele săptămâni. De exemplu, aşa
cum am subliniat cu dovezi extinse în articolul meu „Planul lui
Biden privind forţa de intervenţie pentru vaccinare miroase a
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disperare”, se pare că rata de vaccinare, în special în SUA, nu
este nici pe departe atât de mare pe cât ar dori elitele.
Deşi Administraţia Biden şi agenţia SUA pentru sănătate CDC - susţin o rată globală de vaccinare de 67%, numeroase
alte statistici, inclusiv date ale Clinicilor Mayo indică faptul că
doar patru state din SUA au, de fapt, o rată de vaccinare de
peste 65% (pentru cel puţin o doză de vaccin), iar majoritatea
statelor au rate de aproximativ 50% sau mai puţin. Chiar şi
statele albastre cu multă populaţie, precum California şi New
York, nu depăşesc nivelul de 65% şi, sincer, aceste cifre nu
cresc foarte rapid, deoarece numărul vaccinărilor scade
vertiginos.
Dacă cineva nu s-a prezentat până acum - având în vedere
timpul zero de aşteptare şi faptul că vaccinul este peste tot, este
puţin probabil ca cei care nu s-au vaccinat până acum să o mai
facă vreodată.
Statisticile contradictorii îmi sugerează că Biden şi CDC umflă
numărul de vaccinări pentru a crea iluzia că o majoritate mai
mare de americani sprijină vaccinul. Iar dacă acesta este cazul,
aşa se explică de ce Biden, dr. Anthony Fauci (consultantul
Casei Albe în privinţa efortului anti-COVID) şi mass-media
mainstream alimentează forţat publicul cu ştiri care
hiperventilează agenda pro-vaccin şi care contrazic în mod
constant datele reale. Motivul fundamental pare să fie că nu
primesc frica şi supunerea - din partea publicului - la care
sperau.
Atunci, întrebarea devine de ce vor vaccinare 100%? De ce
sunt atât de disperaţi ca fiecare persoană din lume să facă
vaccinul ARNm?
La urma urmei, rata medie a mortalităţii (RMM) a Covid este
doar 0,26% dintre cei infectaţi (aceasta este o statistică pe care
mass-media refuză în mod deliberat să o menţioneze). Acest
lucru înseamnă că 99,7% din public nu este în pericol,
indiferent dacă sunt sau nu vaccinaţi.
Apoi întrebarea este - asigură vaccinurile şanse mai bune? Ei
bine, conform statisticilor recente din Massachusetts, nu
neapărat, deoarece acestea raportează peste 5.100 de infecţii şi
80 de decese ale pacienţilor complet vaccinaţi. Mass-media ne
spune în continuare că doar cei nevaccinaţi mor, dar aceasta
este o minciună, la fel ca atâtea alte minciuni pe care le-au
vândut atunci când vine vorba de COVID. Atunci ce rost are să
faci un vaccin experimental dacă rata de deces cauzată de
virusul respectiv este atât de mică şi oricum injecţia nu te
protejează neapărat?
Aparent este un nonsens. Ştiinţa şi statisticile nu susţin logic un
asemenea proiect. Vaccinurile nu pot fi corelate cu scăderea
infecţiilor şi a deceselor din acest an; numărul a scăzut în
ianuarie - moment în care doar 5% din populaţie fusese
vaccinată (până în februarie). Singura explicaţie pentru această
scădere este că populaţia a atins imunitatea de turmă cu multe
luni în urmă. Vă amintiţi când guvernele au spus că au nevoie
de 70% imunitate de turmă sau vaccinare pentru a opri
carantinările şi ordinele guvernamentale? Ştacheta a fost mutată
de mai multe ori şi „ştiinţa” guvernelor se schimbă în fiecare
lună. Acum, ei susţin că imunitatea de turmă nu contează şi
solicită vaccinarea 100%.
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Trebuie să punem din nou întrebarea - de ce insistă atât
guvernul să satureze publicul cu vaccinarea? Un asemenea
program nu salvează vieţi şi restricţiile impuse de guverne
rămân pe loc, aşa că întrebarea este de ce?

deveni vizibile la o întreagă populaţie. Timpul mediu pentru
diagnosticarea efectivă a unei tulburări autoimune este de 4-5
ani. Infertilitatea poate dura între şase luni şi un an pentru a fi
diagnosticată.

Pot să prezint doar teorii pe baza dovezilor disponibile, dar cred
că este clar pentru majoritatea dintre noi că scopul programului
de vaccinare anti-COVID NU este despre sănătatea publică şi
nici despre salvarea de vieţi. În mod evident, este despre
altceva ...

Dacă o populaţie de milioane de oameni rămâne nevaccinată
după următorii doi ani, atunci vor reprezenta un grup de control
considerabil şi incontestabil. Un grup de control este un grup de
subiecţi care acţionează ca o probă, pură, neatinsă de un
experiment cu medicamente sau vaccin. Dacă grupul vaccinat
se îmbolnăveşte sau moare din cauza unor condiţii specifice şi
grupul de control nu prezintă aceleaşi probleme, atunci acesta
este un semn destul de bun că vaccinul sau medicamentul dvs.
a generat problemele.

Aşa cum au avertizat numeroşi experţi în virologie şi vaccinuri
în ultimul an, există un risc mare de efecte secundare nocive
asupra sănătăţii atunci când vine vorba de tehnologia ARNm
care este, până la urmă, experimentală. Chiar şi unul dintre
creatorii de vaccinuri ARNm a sugerat că există pericole în
lansarea acestor cocktailuri de manipulare a genelor fără teste
riguroase.De remarcat sunt preocupările legate de tulburările pe
termen lung, cum ar fi bolile autoimune şi infertilitatea.
Mass-media mainstream şi globaliştii vor susţine că nu există
„nicio dovadă” că vaccinurile ARNm vor provoca efecte
secundare mortale sau infertilitate. Aş răspunde argumentând
că nu există dovezi că sunt în siguranţă, în primul rând.
Majoritatea vaccinurilor sunt testate în decurs de 10-15 ani
înainte de a fi folosite pe scară largă .Vaccinurile anti-COVID
au fost oferite publicului în câteva luni. Sincer, nu am intenţia
de a acţiona ca un cobai pentru un vaccin netestat.
Dar dacă elitele ştiu exact care vor fi efectele secundare?Ce se
întâmplă dacă vaccinurile sunt o parte esenţială a „Marelui
Reset?”
În special întrebarea despre infertilitate atrage cea mai
vehementă respingere din partea elitelor şi aş sublinia că o
naraţiune deosebit de insidioasă este implantată în mass-media.
Ori de câte ori oamenii pun la îndoială şansa ca vaccinul să
provoace sterilitate, birocraţii şi moderatorii presei mainstream
ies la atac şi spun: „Nu există dovezi că vaccinurile provoacă
infertilitate, dar virusul SARS-CoV-2 ar putea să o
provoace...” . Recent, un discurs al guvernatorului din Arkansas,
în care, împreună cu consilierul său medical, a colportat aceeaşi
propagandă, a fost aproape întrerupt de publicul supărat.
Scena este pregătită, în opinia mea, pentru un eveniment de
infertilitate în masă, iar COVID va fi învinuit în locul
vaccinurilor experimentale. Cred că acesta este motivul pentru
care potentaţii au nevoie de o rată de vaccinare de 100%;
persoanele nevaccinate ar reprezenta dovezi ale infracţiunii lor.
Îngrijorarea mea este că agenda de resetare a lui Klaus Schwab
de la World Economic Forum este imposibil de aplicat în mod
permanent, cu excepţia cazului în care populaţia este redusă
mult într-o perioadă scurtă de timp (o generaţie sau două).
Globaliştii vorbesc constant despre controlul şi reducerea
populaţiei.Elite precum Bill Gates sunt renumite pentru asta.
Este de mirare că ar concepe un plan pentru a-l institui?
Ce se întâmplă dacă, aşa cum au sugerat mulţi experţi, efectele
secundare ale vaccinului creează această afecţiune, producând
o scădere a populaţiei?Ce se întâmplă dacă sunt programate
aşa?Nu vom şti cu siguranţă cel puţin încă doi ani, deoarece
tulburările autoimune şi infertilitatea necesită timp pentru a
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50% dintre americani şi procente mai mici din alte naţiuni este
suficient de mult pentru a alcătui un grup de control pentru
vaccinurile experimentale. Dacă ceva nu merge bine cu
vaccinurile, atunci ei vor fi dovada. Credinţa mea este că acesta
este motivul pentru care elitele împing agenda vaccinării
întregii populaţii.
Ei trebuie să ne forţeze vaccinarea tuturor, astfel încât să nu
existe un grup de control şi, prin urmare, să nu existe dovezi
pentru ceea ce au făcut. În acest caz ar putea pur şi simplu să
învinuiască COVID-19 pentru tulburările de sănătate în masă
care s-ar abate - sau pe un alt fals vinovat.
Dacă vaccinurile sunt un cal troian care cauzează boli sau
infertilitate pe scară largă, iar globaliştii sunt prinşi pentru că
există un grup de control, atunci lucrurile ar putea evolua către
o rebeliune directă, lumea ar opune o rezistenţă uriaşă, iar
planul pentru „Marele Reset” s-ar destrăma.
Desigur, acest lucru s-ar putea întâmpla oricum. Paşapoartele
de imunitate sunt linia roşie pentru majoritatea oamenilor.
Vedem chiar proteste ample şi revolte în locuri precum Italia,
Franţa, Marea Britanie şi Australia pentru programul draconic
de impunere a paşapoartelor. SUA, totuşi, este locul în care va
avea loc cea mai mare luptă, în opinia mea. Avem o populaţie
înarmată, milioane şi milioane de veterani de război şi civili
instruiţi, o armată cu aproximativ 70% conservatori şi
independenţi şi o înţelegere istorică a războiului asimetric.
După cum am văzut în locuri precum Afganistan, tancurile,
avioanele, rachetele şi dronele nu sunt o garanţie a victoriei
împotriva unei forţe civile sau de gherilă.
Paşapoartele de imunitate nu se vor întâmpla aici.Pur şi simplu
nu o vom permite.
Globaliştii au pus în mişcare un joc final - ar putea fi un joc
final pentru noi, dar ar putea fi un joc final şi pentru ei. Au un
calendar strict. Trebuie să obţină rate de vaccinare de aproape
100% în următorii câţiva ani sau mai devreme. Trebuie să
implementeze un program de utilizare a paşapoartelor de
imunitate în următorii câţiva ani sau mai devreme. Şi trebuie să
genereze condiţii permanente de carantinare pe termen scurt
pentru a înăbuşi opoziţia în creştere.
Ne aflăm într-un fel de cursă în care globaliştii trebuie să-şi
pună în aplicare agenda cât mai repede posibil, iar noi trebuie
să îi oprim până când adevărul devine evident pentru mase - că
impunerile guvernamentale, izolările şi vaccinurile nu au fost
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niciodată
ciodată legate de siguranţă sau sănătatea publică, ci au fost
întotdeauna legate de control - de la controlul social la
controlul populaţiei.

Agenda 21-2030, orașele
șele inteligente,
reducerea populației
ției Pământului,
desfiinţarea proprietăţii private,
vate, ecologie,
dictatura verde a noilor comuni
comuniști
corporatiști
ști și Guvernul Mondial

Albert P
PĂTRĂU
Vi se pare că sunteţi pe punctul de a deveni prizonieri
în propriile case, în propriile oraşe sau la locul de
muncă ?Vi se pare că drepturile voastre, atâtea câte au fost,
sunt pe cale să nu mai existe?

N

u aveţi senzaţia că fiecare mişcare vă este atent
monitorizată şi analizată, că fiecare cuvânt vă este
ascultat şi interpretat, că sunteţi minţiţi în fiecare zi în
numele statului de drept, democraţiei, libertăţii de expresie,
devenite simple forme fără fond, că singurele libertăţi sunt doar
cele care vi se permit ? Nu e o simplă senzaţie, e un plan.

acvatice, ţărmurilor, pădurilor, junglelor, păşunilor, terenurilor
agricole, munţilor, deşertului şi chiar a atmosferei. S-au
S
imaginat planuri pentru oraşe, sate şi zone rurale.A fost
proiectată o schemă globală pentru sănătate, educaţie, hrană,
agricultură, muncă, producţie şi consum, pe scurt, pentru orice.
Nu există practic nimic pe Pământ care să nu intre sub
incidenţa vreunui articol al Agendei
dei 21.
În 1987, vicepreşedintele Partidului Internaţional Socialist,
Harlem Brundtland, a redactat un raport pentru ONU, intitulat
„Viitorul nostru comun”, în care sugera că mediul poate fi
folosit ca mijloc pentru controlul populaţiei şi instituirea unui
guvern mondial. În raport a apărut pentru prima dată sintagma
de „dezvoltare durabilă”.
Obiectivele aşa numitei dezvoltări durabile constau în politici
de integrare socială, economică şi de mediu, pentru reducerea
consumului, echitate socială şi conservarea şi refacerea
biodiversităţii. Susţinătorii acestor politici insistă că fiecare
decizie luată în societate să se bazeze pe impactul asupra
mediului, concentrându-se
se pe trei componente: educaţia globală,
folosirea în comun a terenurilor şi controlul
contro
şi reducerea
populaţiei.
În prezentarea planului, președintele
ședintele summit
summit-ului, Maurice
Strong, a declarat că „stilurile de viață
ță actuale și modelele de
consum ale clasei de mijloc – care implică aportul de carne,
utilizarea de combustibili fosili, aparate de aer condiționat și
locuințe mari- nu sunt durabile si deci trebuie inlocuite”.

În completare, David Brower, de la Sierra Club, una dintre
ONG-urile
urile prezente, a adăugat: „Copilul ar trebui să fie o crimă
pedepsibilă împotriva societății,
ții, cu excepția caz
cazului în care
părinții
ții dețin o licență guvernamentală”. Conducătorii
grupurilor de mediu au susținut
ținut că Pământul ar putea sprijini
Un plan în care este reglementat ceea ce veţi mânca, în ce casă
doar un miliard de oameni, determinându-l
determinându pe dr. Jacques
veţi locui, ce fel de mijloc de transport veţi folosi, unde veţi
Cousteau să declare cinic : „Pentru a stabiliza popula
populația
munci, câţi copii veţi avea şi chiar ce educaţie vor primi aceştia.
mondială, trebuie
rebuie să eliminăm 350 000 oameni pe zi”.
Nu este o carte de Orwell, este Agenda 21, un proiect de
urbanizare forţată.
Pentru a obține
ține un astfel de control global, este necesară
Încă de la crearea ei, în 1992, în cadrul Summit
Summit-ului
Pământului, organizat de ONU la Rio de Janeiro, Agenda
pentru secolul 21 a fost salutată de cei 178 de şefi de stat, 50
000 de delegaţi, diplomați și organizații non-guvernamentale,
guvernamentale,
drept „model complet pentru reorganizarea societă
societății umane”.
La pagina 350, capitolul 40, documentul
entul avertizează că
reorganizarea va fi dictată prin politici clare care afectează
fiecare aspect al vieții
ții personale, folosind protecția mediului ca
justificare pentru a crea emoţie și a determina cedarea în mod
voluntar a libertăților individuale.
Agendaa 21 propune un sistem global de monitorizare,
supraveghere şi refacere a oceanelor, lacurilor, râurilor, vietii
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suspendarea suveranității
ții naționale și a națiunilor independente.
Eliminarea frontierelor naționale
ționale a dus la fenomenul de
„migraţie naturală” a popoarelor, al cărui efect Europa îl
resimte puternic. Comisia ONU pentru guvernan
guvernanță globală a
evidențiat
țiat clar obiectivul controlului global afirmând:
„Conceptul de suveranitate națională
țională este un principiu care va
genera doar încetinire și reticență fata de noile imperative
imp
ale
cooperării mondiale de mediu. ”
Principalul mijloc de presiune al Agendei este amenințarea
amenin
Armageddonului de mediu, manifestată în special prin acuza
acuzația
de încălzire globală creată de om, devenită ulterior „schimbări
climatice”. Timothy Wirth, președintele
ședintele Fundației ONU, a spus:
„Trebuie să rezolvăm această problemă. Chiar dacă teoria
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încălzirii globale este greșită, vom face ceea ce trebuie în
privinţa politicii economice și de mediu. ”
În umbra cuvintelor mari şi generoase, Agenda 21 vizează
desfiinţarea proprietăţii private, a locuinţelor unipersonale, a
proprietăţii asupra automobilelor, a mobilităţii persoanelor şi a
fermelor personale.
Intenţia generală este diminuarea libertăţilor individuale, făcînd
ca populaţia să devină mai dependentă de infrastructura
oraşului.
Se urmăreşte astfel:
-Eliminarea utilizării publice a terenurilor din zonele rurale şi
erodarea dreptului de proprietate asupra terenurilor din mediul
rural
-Dezvoltarea unor clădiri de apartamente cu multiple
întrebuinţări, clădiri în care primul etaj este rezervat pentru
firmele la care vor lucra chiriaşii de la etajele superioare, în
acest fel încurajând locatarii să rămână mai tot timpul aproape
de casă.
-Lipsa intenţionată a accesului facil la drumuri rapide în marile
oraşe, ceea ce va asigura faptul că locatarii nu se vor aventura
niciodată prea departe de cartierul în care locuiesc.
-Construirea unor sisteme costisitoare şi ineficiente de transport
public în marile oraşe, în timp ce se va reduce sau chiar se va
interzice utilizarea formelor private de transport cum ar fi
maşinile.
-Implementarea accelerată a drumurilor cu taxă, îndeosebi a
acelora care să descurajeze conducerea unui automobil prin
creşterea preţurilor în situaţiile în care călătoreşti singur sau în
zonele foarte aglomerate.
-Utilităţile monitorizate de „contoare inteligente” care să poată
fi citite şi chiar oprite de la distanţă de furnizorii publici de
utilităţi.
Alte proiecte adoptate în cadrul Agendei sunt: Dezvoltare
Inteligentă, prin programele Smart, Wildland Project, programe
de resălbăticire a zonelor afectate de prezenţa umană, Resilient
Cities, transformarea oraşelor în spaţii din care oamenii să nu
îşi mai dorească să iasă, Regional Visoning Projects, STAR
Sustainable Communities şi alte iniţiative” verzi” care pun în
relaţii
de
rivalitate
omul
şi
natura.
Toate aceste proiecte se vor realiza prin parteneriate publice
private.
În 1992, imediat după prezenţa sa la Summit-ul Pământului,
congresmenul Nancy Pelosi a introdus o rezoluție de sprijin
pentru plan în Congres. În 1995, Bill Clinton a semnat Ordinul
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Executiv nr. 12852 prin care a creat un Consiliu Prezidential
pentru Dezvoltare Durabilă, iar în anul 2011, Barack Obama a
semnat şi el un Ordin Executiv, 13575, prin care a înfiinţat
Consiliul Rural al Casei Albe, pentru dezvoltarea zonelor rurale.
Prin aceste ordine, s-a vrut ocolirea trecerii prin Congresul
american a proiectelor Agendei 21 si a prezentării acestora
dezbaterii publice.
Proiectele Agendei 21 sunt implementate de ICLEI (Consiliul
International pentru Initiativa Locala de Mediu), un organism al
ONU, la care au aderat deja 1750 de comunităţi din 84 de ţări.
ICLEI a fost creată special pentru a evita guvernele naţionale,
relaţionând direct cu administraţiile locale, cărora le furnizează,
contra cost, planuri, software şi instruire specifică. În 1997,
Fundaţia pentru o Societate Deschisă, care apartine
miliardarului George Soroş, a sponsorizat cu 2 147 415 dolari
demersurile ICLEI de a crea comunităţi sustenabile. Politicile
ICLEI sunt duse la îndeplinire de diferite organizaţii
nonguvernamentale, cele mai cunoscute fiind Nature
Conservancy, World Wildlife Fund, American Planning
Association sau Sierra Club.
Conform unor studii, în timp ce consiliile locale au pierdut în
ultimii ani peste 10% din puterea executivă, cea a organizaţiilor
nonguvernamentale a crescut cu 300 %.
Alte organizaţii de susţinere a planurilor Agendei 21 sunt trei
grupuri radicale, fiecare având legături directe cu George Soros.
Mișcarea răsăritului – formată din tineri care încearcă să facă
din schimbarea climatică o prioritate majoră, Democrații pentru
Justiție – care recrutează candidați progresiști și Noul Consens
– organizat pentru a schimba modul în care ne gândim la
problemele sociale, economice şi de mediu.
De-a lungul anilor, de la introducerea Agendei 21 în 1992,
Organizația Națiunilor Unite a creat mai multe actualizări ale
documentelor originale. În anul 2000, ONU a organizat
Summitul Mileniului, lansând Proiectul Mileniului, care
conține opt obiective pentru sustenabilitatea globală, care urma
să fie atinsă în 2015.
Apoi, atunci când aceste obiective nu au fost atinse, ONU a
organizat un alt summit în New York în septembrie 2015, de
data aceasta conținând 17 obiective care trebuie atinse în anul
2030. Acest document a devenit cunoscut sub numele de
Agenda 2030, conținând exact aceleași obiective ca cele
descrise în Agenda 21 și în Proiectul Mileniului.”[1]
SURSE
http://jurnaluldeconstanta.ro/2020/05/19/nu-covid-19-e-virusul-mortal-ciagenda-21, Foto: Internet
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Specialiștii
știi au constatat că vaccinul
Johnson & Johnson provoacă o afec
afecțiune
neurologică rară
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a înscris
sindromul Guillain-Barré,
Barré, o afecţiune neurologică rară, ca
efect secundar „foarte rar”” al vaccinului anticovid produs
de Johnson & Johnson.

P

otrivit EMA, 108 cazuri de sindrom Guillain
Guillain-Barré au
fost semnalate în lume până la data de 30 iunie,
iun la un
număr de peste 21 de milioane de persoane cărora li se
administrase până la acea dată vaccinul Janssen al companiei
americane Johnson & Johnson, scrie AFP. O persoană a
decedat în urma respectivei maladii produse de substan
substanța
experimentală cu care a fost injectată.
„După
După ce a evaluat datele disponibile, Comitetul de evaluare a
riscurilor în materie de farmacovigilenţă al EMA (PRAC) a
considerat că o relaţie cauzală între vaccinul covid Janssen şi
sindromul Guillain-Barré este posibilă”,
”, a informat agenţia
într-un comunicat.
Sindromul Guillain-Barré
Barré este o afecţiune a nervilor periferici
caracterizată printr-oo slăbiciune, chiar o paralizie progresivă,
care debutează cel mai adesea la nivelul picioarelor şi urcă
uneori până la a afecta muşchii respiratori,
ratori, apoi nervii de la
nivelul capului şi al gâtului.

„Cunoaște
ște riscurile” este îndemnul unei
inițiative
țiative civice de informare despre
reacțiile
țiile adverse ale vaccinurilor – și nu
doar ale celor introduse după anul 2020

D

acă doriți
ți să aflați ceea ce media oficială și campaniile
publicitare nu vă vor spune niciodată, platforma
„Cunoaște riscurile”” vă va ajuta să luați
lua o decizie în
cunoștință
ștință de cauză privind propriul trup și ce admiteți sau nu
să fie inoculat în acesta.
„Cunoaște
ște Riscurile este un proiect pornit de un grup de
părinți informați, unii având
ând copii vătămați
vătăma grav de vaccinuri.
Printre noi sunt specialiști
ști din diverse domenii: cadre didactice
(educatori, profesori, profesori universitari), cadre medicale
(medici, stomatologi, asistenți),
ți), ingineri, juriști, avocați etc.
Scopul acestui grup, total
tal lipsit de interese financiare și
neafiliat niciunei industrii aducătoare de profit, niciunei
asociații
ții și niciunui partid politic este de a crește gradul de
conștientizare
știentizare a efectelor adverse ale medicamentelor, inclusiv
ale vaccinurilor.
Milităm pentru
u dreptul la informare, încurajând popula
populația să
citească prospectele tuturor medicamentelor, inclusiv ale
vaccinurilor. Oferim gratuit resurse pentru informare:
prospecte integrale, studii medicale, căr
cărți de specialitate etc.
Vă recomandăm această rubrică de pe site Articole vaccinuri,
rubrică în care apar mereu articole noi pe subiectul
«vaccinare».
țiune foarte importantă de pe site este cea cu
O altă secțiune
prospectele vaccinurilor și rezumatele caracteristicilor
produsului: Prospecte”,
”, se arată în descrierea paginii web
Cunoaște-riscurile.ro.
ții adverse vaccinuri (unde
Alte secțiuni interesante sunt: Reacții
puteți vedea Mărturii din România,, mărturii din grupul de
suport R.E.G.R.E.T. din Irlanda și cazuri din alte țări), o
secțiune unde puteți RAPORTA reacțiile
țiile adverse suspectate la
medicamente și vaccinuri, o secțiune de Resurse (pagini de
Internet, documentare, cărți, studii, materiale de printat
printat) și o
secțiune cu Articole (Articole
Articole Vaccinuri,
Vaccinuri Legislație vaccinare,
Articole Sănătate, Articole sistem medical,
medical Altele).
Dacă vă este mai ușor
șor să accesați aceste informații
informați de pe
Facebook, aveți
ți la îndemână paginile „Vaccinuri:
„
cunoaște
riscurile”, „NU
NU vaccinării obligatorii”
obligatori și „Vaccinuri: citește
prospectele”. Totodată, vă puteți
ți înscrie în grupul antivaccinuri de pe Facebook.

Pentru că „libertatea este un drept, vaccinarea este o
alegere”, inițiativa civică de informare „Cunoa
Cunoaște riscurile”
își
și propune să demonteze miturile despre „ce conține
vaccinul” și să îi scoată pe români din obscurantismul lui
„vaccinează-te și nu cerceta”,
”, reformulat modern în lozinca
l
„Informați-vă doar din surse oficiale”,
”, de ca și cum
informarea care nu consultă cel puțin
țin 3 surse diferite mai
poate fi una echilibrată și completă.
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Radu Țincu: E vaccinată 47% din
populația lumii și nu s-aa întâmplat nimic
cu nimeni / Când un medic spune că
vaccinarea nu e soluția,
ția, deși a fost
aprobată de toate forurile interna
internaționale,
trebuie își
și piardă calitatea de medic
Vladimir IONESCU
Nu ai cum să fii medic și să contești vaccinarea ca
parte a actului medical, având în vedere că această
vaccinare a fost aprobată de toate forurile internaționale
interna
de
reglementare, a subliniat Radu Țincu, medic primar ATI la
Spitalul
lul Floreasca din Capitală, pe B1 TV, la „Dosar de
politician” cu Silviu Mănăstire.

R

adu Țincu, pe B1 TV: „Un medic care contestă
vaccinarea se află în proprie contradic
contradicție cu
profesia de medic”

Referitor la neîncrederea pe care o manifestă o anumită parte a
populației
ției față de vaccinare, Radu Țincu a afirmat: „Vedeți,
este rezultatul a 30 de ani de după Revoluție
ție de politici sanitare
care n-au pus accentul pe informarea și educarea sanitară a
populației.
ției. Populația a fost lăsată liberă, fără niciun fel de
programe preventive care să înceapă încă din școli, în care
copiii să fie deprinși
și cu toată această politică a prevenției, a
vaccinării. Oamenii n-au fost cuprinși
și în programe de evaluare
periodică.În alte țări, dacă nu îți efectuezi examenele periodice
la medicul de familie sau medicul specialist, îți
ți pierzi calitatea
de asigurat. Toate aceste lucruri timp de 30 de ani au fost
neglijate printr-oo politică sanitară deficitară și sigur că în
ultimii ani au apărut aceste voci mult mai efervescente care au
contestat vaccinarea și iată că au prins destul de multă priză la
public”.
„În ceea ce privește
ște ceea ce se întâmplă acum în pandemie, un
medic care contestă vaccinarea se află în proprie contradic
contradicție cu
profesia de medic. Nu ai cum să fii medic și să contești
vaccinarea ca parte a actului medical, având în vedere că
această vaccinare a fost aprobată de toate forurile interna
internaționale
de reglementare, pornind de la Organizația
ția Mondială a
Sănătății,
ții, Agenția Europeană a Medicamentului, iar în Statele
Unite – FDA și CDC. În momentul în care tu, medic din
România, spui că vaccinarea nu este soluția,
ția, în opoziție cu toate
aceste instituții
ții internaționale științifice, îți pierzi în primul
rând credibilitatea și cred că trebuie să îți pierzi și calitatea de
medic”, a adăugat Radu Țincu.
Medicul spune că că nu ar trebuie să mai avem „niciun dubiu
asupra siguranței
ței administrării acestor vaccinuri”.
„Astăzi, când noi discutăm, s-aa vaccinat 47% din popula
populația
lumii, s-au
au administrat peste 6 miliarde de doze și se
administrează în fiecare zi 20 de milioane de doze. Nu ss-a
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întâmplat nimic cu nimeni. În acest context, vaccinul aașa cum
s-a spus inițial
țial că are nevoie de o perioadă de doi ani, iată că
am ajuns aproape la sfârșitul
șitul perioadei de doi ani în care
vaccinul a fost evaluat șii pentru efectele post-vaccinare,
post
deci
din această perspectivă cred că nu mai avem niciun dubiu
asupra siguranței
ței administrării acestor vaccinuri”, a mai afirmat
Radu Țincu.

PESTE 99% dintre Infectați
Infecta se
VINDECĂ, dar vor să ne aducă
DICTATURA pentru a ne… SALVA!
Iată adevăratele statistici…
Jurn. Daniel ROXIN - Bucureşti
Mulți dintre pământeni s-au
au prins că trăim una
dintre cele mai mari mascarade din istorie, că miza nu
este protejarea populației,
ției, ci controlul dictatorial al
acesteia. Iar cifrele și statisticile la care voi face trimitere
sunt clare și convingătoare în susținerea acestui adevăr.
ă ne înțelegem:
țelegem: eu nu spun că virusul nu există, că nu
este contagios și că unora dintre cei cu boli grave nu le
grăbește
ște moartea. Nu! Spun doar că situația nu este
nici pe departe atât de gravă pe cât ni se prezintă și că multe
dintre măsurile care se iau sunt total disproporționate
dispropor
și
neștiințifice, adeseori absurde.
Ideea este următoarea: Peste 99,% dintre cei infecta
infectați se
vindecă sau nici măcar nu prezintă simptome, iar acest fapt nu
justifică dictatura medicală spre care este îndreptată societatea
umană.
Iar demonstrația
ția pe care o voi face pleacă chiar de la statisticile
oficiale…
ției: statisticile oficiale
Etapa 1 a demonstrației:
Conform Worldometers, site-ul
ul care adună informațiile
informa
la zi din
toate țările, cu privire la Pandemie, site care poate fi consultat
de oricine AICI, avem următoarea rată de vindecare, raportată
la numărul de infectări, pe țări…
O precizare: calculul este făcut raportând num
numărul oficial de
Morți
ți de Covid la numărul total al infectărilor.
Rată de vindecare oficială la data scrierii acestui articol:
SUA: 98,35 %
Germania: 97,63%
Marea Britanie: 98%
Franța: 98,31%
România: 96,85%
După citirea acestor cifre unii ar putea să reacționeze
reac
spunând
că, de fapt, titlul articolului este mincinos și că nu vorbim
despre o rată de vindecare de peste 99%, ci de una mai mică,
chiar îngrijorătoare. Nu vă pripiți
ți însă cu concluziile pentru că
vom include în discuție
ție Etapele a doua și a treia al
ale acestei
demonstrații.
Etapa a 2-a a demonstrației:
ției: cosmetizarea cifrelor Morților de
Covid
Într-o
o manieră foarte convenabilă strategiei de manipulare și
panicare a populației,
ției, autoritățile medicale din toată lumea, sub
directivele OMS, au hotărât să treacă
că în categoria Mort de
Covid orice decedat care, în momentul mor
morții, era infectat și cu
Covid (sau există suspiciunea că ar fi fost infectat, după cum ss-

S

Lohanul nr. 56
56, decembrie,
decembrie, 2021

Dezbateri
a dovedit). Nu mai vorbesc despre rata mare de eroare a testelor
covid!!!
Mai mult decât atât, s-au interzis autopsiile, pe motiv că nu are
rost să îi pună în pericol pe medicii legiști. Cu alte cuvinte,
restul personalului medical poate să stea toată ziua cu bolnavii
de Covid, dar legiștii trebuie protejați de pericolul infectării. Vă
dați seama că această aberație a fost folosită foarte convenabil
pentru a mări artificial numărul morților din statisticile Covid.
Pentru că, să fim serioși, mulți dintre cei care sunt astăzi în
aceste statistici au murit din alte cauze (majoritatea morților
fiind, de altfel, oameni în vârstă cu multiple comorbidități) dar,
în momentul morții au fost testați având și virusul. Repet: Nu
mai vorbesc despre rata mare de eroare a testelor covid!!!
În aceste condiții, dacă reducem cu doar jumătate numărul
celor declarați astăzi MORȚI DE COVID (deși eu cred că sunt
mult mai mulți cei trecuți artificial în aceste statistici) am
ajunge la următoarea rată de vindecare (vă reamintesc că am
calculat rata de vindecare raportând numărul morților la
numărul celor infectați):
SUA: 99,18 %
Germania: 98,83%
Marea Britanie: 99%
Franța: 99,15%
România: 98,45%
Iată că ne-am apropiat sau am depășit 99% rată de vindecare.
Iar lucrurile nu se opresc aici…
Etapa a 3-a a demonstrației: includerea în ecuație a milioanelor
de infectați care nu s-au testat niciodată pentru identificarea
Covid și care s-au vindecat singuri, fără să anunțe autoritățile
medicale.
Conform specialiștilor, numărul acestora este mult mai mare
decât al celor identificați oficial. În România, spre exemplu,
conform medicului Adrian Marinescu, directorul medical de la
Matei Balș, jumătatea din populația României s-a imunizat
natural (adică a trecut prin boală, adeseori fără să știe) Despre
această declarație citește AICI.
Ce înseamnă acest lucru? Să luăm doar cazul României, țara cu
cea mai slabă rată de vindecare dintre cele 5 luate în calculul de
mai sus…
Varianta 1: Dublăm numărul de bolnavi cu Covid din statistica
oficială. Oficial: 1.093.000. Dublat: 2.186.000 de infectați. În
această variantă, luând în calcul și demonstrația de la Etapa a
2-a de mai sus, avem o rată de vindecare de 99,22%.
Varianta 2, pe baza declarației medicului Adrian Marinescu: 9
milioane de români infectați, majoritatea neidentificați medical.
În această variantă ajungem la o rată de vindecare de 99,81%.
Evident, dacă am aplica același raționament și în cazul restului
țărilor, am ajunge la un procent similar sau mai mare.
Și atunci apare întrebarea: Se justifică măsurile dictatoriale
luate în toată lumea, în condițiile în care peste 99% din
populația lumii se vindecă, chiar și fără intervenție medicală?
În final, să tragem concluziile. De fapt, este doar una: Vorbim
în realitate de o încercare de Lovitură de Stat Globală a
păpușarilor neomarxiști care profită de situația creată de acest
virus pentru a pune în aplicare Marea Resetare, menită să
instaureze Noua Ordine Mondială.
Care sunt dovezile că nu atât sănătatea populației îi interesează
pe decidenți, cât controlul ei? Iată-le:
Orice studiu care a a adus argumente în favoarea teoriei
că virusul a fost creat în laborator a fost blocat iar autorii lor
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demonizați. Abia în ultimele luni s-a luat în calcul acest lucru,
dar vă asigur că nu se va ajunge prea curând la o concluzie
finală oficială.
Aproape orice tratament alternativ, altul decât vaccinul, a fost
demontat, înfierat și considerat periculos. Ba s-a mers până
acolo încât unele medicamente au fost scoase din circulație sau
s-a impus eliberarea lor doar pe rețetă.
S-a interzis autopsia celor declarați morți de Covid, necesară în
stabilirea clară a cauzei morții, pentru a se înregistra un număr
mare de morți în această statistică, statistică folosită pentru a
speria populația.
Se încearcă vaccinarea forțată a populației cu un vaccin
experimental, împotriva eticii medicale elementare, în
condițiile în care s-a dovedit deja că vaccinul nu are succesul
scontat.
Nimeni NU răspunde pentru efectele secundare ale
vaccinurilor: nici producătorii, nici medicii, nici statul.
Se minimalizează efectele secundare grave ale vaccinării antiCovid, deși există deja un număr mare de studii care pun în
evidență problemele medicale create până acum. Vezi AICI o
listă cu 150 de STUDII și articole care pun în evidență efectele
secundare grave ale vaccinării.
Se consideră că imunitatea naturală dobândită de cei care au
trecut prin boală nu este importantă și că doar vaccinul este
soluția. Asta deși se vorbește că e nevoie de a treia doză de
vaccin, pentru că primele două nu fac față suficient de bine.
Câte alte doze vor fi considerate necesare sau obligatorii în anii
care vin și cine se va îmbogăți de pe urma lor?
Se ignoră, cu consecințe catastrofale, nevoile medicale ale altor
bolnavi. Pagubele colaterale (oameni care mor sau își
agravează boala pentru că nu au acces la tratament) devin,
astfel, mult mai mari decât cele produse de Covid. Cu toate
acestea, ironic vorbind, OMS a decis că nu mai există decât o
singură boală și că, nu contează dacă ești canceros, diabetic sau
hipertensiv, dacă e să mori, vei muri de Covid!!!
Se distrug artificial părți mari din economia statelor lumii prin
decizii aberante care îngroapă afacerile și sărăcesc populația.
Se știe că, întotdeauna, de falimentul unora va profita cineva. Și
cred că știm cine vor fi profitorii!
Deși vaccinații se pot îmbolnăvi și pot transmite boala, după
cum recunosc chiar autoritățile medicale, li se permite să
călătorească fără test în destule țări și au acces fără test în multe
locuri în care nevaccinații nu pot intra decât cu test. Dacă ar fi
cu adevărat interesați de sănătatea populației, nu le-ar permite
nici vaccinaților accesul fără test pentru că CHIAR ACEȘTIA
devin astfel principalii agenți de răspândire ai infecției. Acest
adevăr este atât de evident încât faptul că nu se ține cont de el
ne arată că nu se dorește cu adevărat oprirea pandemiei și că,
artificial, se dorește discriminarea populației.
Se aplică o cenzură masivă asupra informației, atât pe Tv cât și
pe internet, cu privire la orice opinie contrară vaccinării și a
politicilor aberante aplicate în Pandemie. Practic, încet-încet,
nu mai rămâne în prim plan decât o voce: cea a propagandei
neomarxiste care deține cea mai mare parte a presei mondiale.
Se induce frica în populație prin intermediul presei, care face
tot posibilul să prezinte doar acele aspecte care sperie populația.
Ca să înțelegeți la ce mă refer, spuneți-mi când ați văzut în
presă titluri optimiste care să insiste pe faptul că
MAJORITATEA covârșitoarea a celor infectați se vindecă ușor,
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chiar singuri, și că majoritatea celor infectați sunt
asimptomatici?
Se vorbeștee tot mai mult, la cele mai înalte niveluri, despre
faptul că această criză este o oportunitate de a realiza Marea
Resetare (vezi declarația
ția șefului Forumului Economic Mondial)
și de a duce lumea spre Noua Ordine Mondială (Rockefeller).
Se pierd pe bandă rulantă libertăți
ți și drepturi fundamentale,
câștigate de oameni după lupte de secole.
Prin urmare, toate acestea dar și multe altele dovedesc că
vorbim despre o încercare de Lovitură de Stat Globală, mascată
de grijă pentru sănătatea publică!

Lista minciunilor cu care popula
populația a fost
convinsă să se wacksinneze… Aproape
nimic din ce au spus nu s-aa sus
susținut!
De la începutul Pandemiei și până acum, populației ii-au
fost servite o serie de argumente pro
pro-wacksinnare,
prezentate ca certe și verificate 100%, și care, de fiecare
dată, s-au dovedit false.

C

u toate acestea, un procent mare din popula
populația tuturor
țărilor merge mai departe pe mâna guvernelor, fără
nicio emoție,
ție, fără să își pună întrebări, fără să îi tragă la
răspundere pe cei care i-au mințit
țit constant până acum.
Mai mult decât atât, exact acești
ști oameni naivi și obedienți îi
consideră proști sau conspiraționiști
ționiști pe cei care nu cred în
eficiența
ța wacksinurilor kowid, în valabilitatea protocoalelor
OMS, în bunele intenții
ții al industriei Big Pharma, ale
politicienilor și ale păpușarilor Pandemiei.
Dar haideți
ți să citim lista minciunilor care au fost servite
servite, în
etape, de la începutul Pandemiei și până acum, pentru a ne
edifica dacă trebuie sau nu să îi mai credem pe cioclii
apocalipsei pandemice:
Varujan Vosganian face o sinteză a acestora, publicată de
ActiveNews.ro:

•

•

•

Vi s-aa spus că vaccinul imunizează, că o persoană care
se vaccinează nu mai ia boala. Iată ce vă spunea
Guvernul României: „Contacții
ții vaccinați (vaccin
Pfizer/BioNTech, aprobat condiționat
ționat în Uniunea
Europeană) ai persoanei nevaccinate sunt proteja
protejați față
de de dezvoltarea bolii Covid-19 – chiar dacă virusul
ar putea ajunge în căile respiratorii, transmis de la un
purtător, nu va produce efecte, fiind inactivat de
anticorpii protectori dezvoltați
ți după vaccinare.” (chiar
Guvernul României vă spune asta).
). A fost o minciună.
Pfizer v-aa spus că eficacitatea vaccinului este de peste
90% pentru contaminare și de 100% pentru simptome
severe. Asta a fost o altă minciună.
Vi s-a spus că dacă 80% din populație
ție se vaccinează,
se va ajunge la imunitatea de turmă. Cum bine se
vede, a fost o minciună sfruntată.
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•

•
•

•

•

Vi s-aa spus că efectele adverse sunt minore. Dovezile
privind reacțiile adverse,, pornind cu indispoziții
indispozi
temporare, stări de handicap prelungite sau chiar
moartea sunt tot mai numeroase.
Vi s-aa spus că eficacitatea după șase luni nu scade sub
84%. Asta
sta a fost o minciună de-a
de dreptul nerușinată.
Nimeni nu v-aa spus, în momentul declan
declanșării
campaniei de vaccinare,, că va mai fi nevoie de doza a
treia, a patra etc.
Deși teritorii în care vaccinarea adulților
adul
a ajuns la
100% se află în zone de mare risc epidemiologic,
sunteți
ți mințiți că asta se întâmplă din cauza
persoanelor nevaccinate.
Vi s-aa spus că trebuie de urgen
urgență vaccinați copiii, dar
asta e o minciună, nu există niciun motiv pentru care
copiii să fie vaccinați,
ți, persoanele sub 18 ani au o rată
de supraviețuire
țuire practic de 100%, iar ideea că
vaccinezi copiii ca să le aperi părin
părinții și bunicii este o
monstruozitate. (Citește
ște mai mult: ActiveNews.ro)

Eu aș mai adăuga, într-o
o variantă simplificată, următoarea
schemă a manipulării:
– Etapa 1:Wacksinul
Wacksinul previne infectarea și transmiterea
virusului, deci rezolvă Pandemia.
– În Etapa a 2-a, după ce s-aa constatat că nu este aașa, s-a spus:
Te poți
ți îmbolnăvi și poți transmite boala, dar Wacksinul te
ajută să nu te îmbolnăvești grav.
– În Etapa a 3-a, după ce s-aa constat că nu este aașa, au făcut o
mică ajustare și ne-au asigurat că: Te ajută să nu mori.
– În Etapa a-4-a, după ce s-aa constatat că se moare și cu
wacksinul făcut, au fost categorici: Nimic nu protejează
100%.
mor dublu sau
– În Etapa a 5-a, când evident, numărul de morți
triplu wacksinnați va fi dominant,
inant, se va spune, probabil: Da, e
adevărat, dar wacksinnul te ajută să ai… O FORMĂ
UȘOARĂ A MORȚII!
Și acum, comparați primele declarații sforăitoare despre
eficiența
ța wacksinnului, de la începutul Pandemiei, cu cele care
se dau astăzi când se pretinde căă va trebui să ne în
înțepăm de
câteva ori pe an, mulți
ți ani de acum înainte, în numele bugetului
Big Pharma, fără ca cineva să îți
ți garanteze că acestea te vor
imuniza.
Iar dacă în aceste condiții
ții unii mai cred narațiunea oficială,
atunci acei oameni sunt irecuperabili și își merită codul QR!
P.S. Explicație
ție din DEX, pentru idioți: „IMUN: care NU
poate contracta o anumită boală infecțioasă”.
infec
Pornind de la
această explicație
ție oficială a cuvântului, rezultă că wacksinnul
NU imunizează, deci nu se poate vorbi despr
despre o imunizare a
populației,
ției, în condițiile în care, wacksinnat fiind, te poți
infecta!
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Deși
și este o tribună vaccinistă, The New
York Times recunoaște
ște că imunitatea
naturală este de preferat, pentru că
durează ani de zile sau chiar o via
viață
întreagă
Pe baza unui nou raport al New York Times
Times, se pare
că este foarte probabil ca presa americană (pentru început)
să fie gata să recunoască ceea ce oamenii de știință știu de
mult timp.

P

ersoanele care s-au infectat și au trecut prin boala covid
covid19 au o imunitate naturală care va dura probabil ani de
zile, și poate chiar întreaga viață.

„După
După ce au fost infectate, majoritatea persoanelor care ss-au
recuperat au încă suficiente celule imunitare
are pentru a se apăra
de virus și a preveni îmbolnăvirea, arată noile date. O rată
lentă de declin pe termen scurt sugerează, din fericire, că
aceste celule pot persista în organism pentru foarte, foarte mult
timp de acum încolo”, informează New York Times
Times, citat de
Daily Veracity.
Este ciudat, însă, că New York Times și multe alte publicații au
anunțat
țat atât de târziu, la unison, acest aspect, în timp ce fac
trimitere la două studii pe care le prezintă drept „date
„
noi”.
Datele sunt orice altceva, numai noi, nu. Nu numai că studiile
au sugerat acest aspect încă de anul trecut, dar oamenii de
știință știu foarte bine că organismul nostru are o imunitate de
durată după o infecție,
ție, pentru că exact asta înseamnă imunitatea
de grup. În plus, Times a scris și în noiembrie
iembrie anul trecut un
material chiar pe această temă.
Totuși,
și, este extrem de ciudat că versiunea mai nouă a
articolului din New York Times susține
ține că „„imunitatea la
coronavirus durează cel puțin
țin un an, posibil toată viața,
îmbunătățindu-se în timp, în special
cial după vaccinare”,
vaccinare în timp
ce studiul principal la care face referire articolul lor nu spune
nimic despre vaccinare și se concentrează exclusiv pe infecția
naturală în rezumat. Versiunea iniţială a articolului
olului nu con
conține
nicio referire la vaccinare.
Pentru majoritatea virusurilor, consensul științific general este
că infectarea pe cale naturală și confruntarea cu boala oferă o
imunitate mai bună și mai robustă decât cea oferită de
vaccinuri.
De exemplu, unn studiu SIREN (Sarscov2 Immunity &
REinfection EvaluatioN) realizat recent în Marea Britanie la
Public Health England (PHE), la care au contribuit peste
20.000 de cadre medicale, a descoperit că imunitatea obținută
ob
prin infectarea naturală cu covid-19 estee mai puternică și mai
eficientă pentru a proteja împotriva noului coronavirus decât
vaccinul dezvoltat de Oxford-AstraZeneca.
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O companie de vaccinuri cu sediul în SUA, MERK, a anun
anunțat,
la rândul ei, pe 25 ianuarie 2021, că va înceta să dezvolte
vaccinuri anti-coronavirus,
coronavirus, deoarece infectările naturale sunt
mai bune decât vaccinurile în ceea ce prive
privește obținerea de
rezultate care să conducă la imunitate colectivă.

Oamenii de știință au recunoscut creșterea
imunității naturale
Declarația de la Great Barrington – o declarație
declara redactată de
trei epidemiologi cu o înaltă pregătire, de la universitățile
universită
Harvard, Oxford și Stanford – a formulat, de asemenea,
constatări similare, solicitând, în același
acela timp, să se pună capăt
politicilor de carantinare planetară.
„Pe măsură ce imunitatea crește
ște în rândul populației, riscul de
infectare pentru toți – inclusiv pentru cei vulnerabili – scade”,
au scris autorii. „Prin
Prin urmare, obiectivul nostru s-ar
s
cuveni să
fie acela de a minimiza mortalitatea și daunele sociale până
când vom atinge imunitatea de turmă”,
”, au adăugat ei.
Unii oameni de știință sugerează chiar că persoanele care au
fost deja infectate în mod natural ar fi indicat să renun
renunțe
complet la orice planuri de vaccinare.
Beneficiile vaccinării NU depășesc
șesc riscurile:
riscurile nevaccinații au
mult mai multe șanse să nu moară de covid, decât vaccinații să
nu moară de reacții adverse.
Conform tuturor datelor disponibile, virusul în sine are o rată
de fatalitate a infecției
ției care este fie echivalentă, fie mult mai
mică decât cea a gripei, la majoritatea grupelor de vârstă.
Rata de fatalitate a infecției
ției (IFR) reprezintă numărul total de
decese împărțit
țit la numărul total de persoane care sunt
purtătoare ale infecției,
ției, indiferent dacă acestea prezintă sau nu
simptome clinice. IFR reprezintă
zintă probabilitatea de deces odată
ce ai contractat virusul.
Tabelul 3 din datele CDC privind decesele înregistrate între 2
februarie și 22 august arată că doar 6% din cele 161.392 decese
covid raportate au fost prezentate ca fiind doar din cauza covid
covid19. Adică aproximativ 9683 de morți.
ți. Toate celelalte decese
din SUA au avut, în medie, 2,6 afecțiuni
afec
medicale
suplimentare, inclusiv gripă și stop cardiac. Alte afecțiuni
preexistente înregistrate au fost septicemia, diabetul,
insuficiența renală și boala Alzheimer.
Se pune atunci întrebarea: dacă ai o probabilitate mai mică de
1% de a muri din cauza covid-19,
19, o imunitate de durată și mai
robustă datorată infectării naturale și o probabilitate extrem de
scăzută de a avea o reacție
ție gravă, în special dacă ai un nivel
ridicat de vitamina D, atunci de ce ar mai fi nevoie să faci
vaccinul?
Și mai important, dacă sistemul de raportare a evenimentelor
adverse post-vaccinare
vaccinare al CDC, VAERS, raportează –
dintotdeauna – doar 1% din evenimentele adverse reale, dar
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anunță deja sute de mii (de înmulțit
țit cu 100 pentru a afla
numărul real), atunci de ce ar mai vrea cineva să se vaccineze?

Cine sunt "prostii Europei"??
Un studiu constată că imunitatea naturală
la covid-19
19 este de 27 ori mai puternică
decât cea după vaccinare, la 3 luni
Un studiu major efectuat de cercetători israelieni
asupra imunității
ții naturale a constatat că imunitatea
dobândită prin infecție de la covid-19
19 este superioară
imunității de la vaccinul Pfizer.

C

Cu certificatul verde începe epoca libertă
libertății
condiționate.
in perspectivă juridică, înseamnă că ne aflăm în
condiția
ția deţinuților liberați din penitenciar mai
devreme. Ca orice liberat condi
condiționat, fiecare ins va fi
obligat să se supună unor măsuri impuse de autorită
autorități conform
cu gradul său de obediență.
ță. Cei care au făcut sacrificiul suprem,
al injectării, vor fi nevoiți să-şi
şi reitereze loialitatea o odată la
jumătate de an; alții,
ții, mai rebeli, vor trebui să-şi
să dovedească
supunerea prin testare la fiecare pas. Nesupuşilor le sunt
interzise aproape toate drepturile.

D

ercetătorii de la Maccabi Healthcare și Universitatea din
Tel Aviv au comparat rezultatele a peste 76.000 de
israelieni distribuiți
ți în trei grupuri: cei dublu vaccinați
(cu vaccinul Pfizer), cei infectați
ți anterior, dar nevaccinați șși cei
infectați
ți anterior și care au primit o singură doză de vaccin. Ei
au descoperit că persoanele complet vaccinate, dar neinfectate,
au fost mult mai susceptibile „de
de a se trezi infectate
infectate” cu covid
decât persoanele care au fost anterior infectate și recuperate
după boală.
Studiul a constatat că imunitatea naturală la covid-19
covid
este de 27
de ori mai puternică decât cea oferită de vaccinare, după 3 luni.
Acest studiu a demonstrat că imunitatea naturală conferă o
protecție
ție mai durabilă și mai puternică împot
împotriva infecțiilor,
formelor simptomatice și spitalizării cauzate de varianta Delta,
concluzionează autorii.
Studiul este publicat doar ca preimprimare în această etapă și
nu a fost revizuit de către colegi.
Critici, inclusiv imunologul britanic Andrew Croxf
Croxford, au
subliniat potențiale
țiale limitări ale studiului, dar profesorul
Francois Balloux, expert în boli infecțioase, l-aa descris ca fiind
o „bombă”.
Dacă aceste constatări sunt confirmate, implica
implicațiile pentru
politica globală covid vor fi profunde.
Rezultatelee studiului nu subminează importan
importanța vaccinării
pentru grupurile mai vulnerabile din societate. Însă nu sus
susțin
vaccinarea copiilor, în ciuda faptului că programul a fost
confirmat în Marea Britanie, întrucât aceștia
știa (și oamenii din
jurul lor) ar beneficia de o protecție
ție superioară în viitor de a
contracta boala.
Cu certitudine însă, aceste constatări reprezintă o provocare
fundamentală pentru accentul singular pus pe pa
pașapoartele de
vaccinare pentru călătorii și evenimente mari, dacă persoanele
nevaccinate care au avut deja covid prezintă de fapt un risc mai
mic.
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Băutură energizantă retrasă de la raft.
Conţine o substanţă utilizată, de obicei, ca
pesticid sau dezinfectant
O băutură energizantă extrem de cunoscută trebuie
scoasă, de urgenţă, de la raft. Inspectorii ANSVSA au emis
o alertă cu privire la sucul care conţine oxid de etilenă, o
substanţă periculoasă pentru organism.

E

ste vorba despre 200.000 de doze cu băutură
energizantă Hell Energy care trebuie să fie retrase
imediat. Chiar producătorii sunt cei care au descoperit
prezenţa oxidului de etilenă în aditivul utilizat. O substanţă
folosită, de regulă, pe post de pesticid sau dezinf
dezinfectant.
Inspectorii ANSVSA au emis şase alerte pentru acest produs şi
au anunţat cinci lanţuri de supermarketuri cu magazine în toată
ţara că trebuie urgent retras de la raft.
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Cei care au apucat deja să cumpere sucul sunt sfătuiţi să nu îl
consume,
sume, să îl arunce sau să îl returneze în magazinul de unde
l-au
au cumpărat până pe 27 septembrie. Dacă aveţi şi bonul,
puteţi să primiţi banii înapoi. Nu e prima dată când ANSVSA
retrage de la raft produse cu astfel de probleme. Inclusiv 20 de
sortimente de îngheţată au fost scoase din magazine tot din
cauza prezenţei oxidului de etilenă,relatează observatornews.ro.
observatornews.ro

Nestle recunoaşte că majoritatea
produselor sale alimentare sunt
nesănătoase
Mark Schneider
Cel mai mare producător mondial de alimente, grupul
elveţian Nestle, recunoaşte într-un
un document intern că peste
60% din băuturile şi produsele sale alimentare nu
îndeplinesc „definiţia
definiţia standard a produselor sănătoase
sănătoase”.

N

estle recunoaște,
ște, de asemenea, că „„unele din
categoriile şi produsele noastre nu vor fi niciodată
sănătoase”, informează Financial Times
Times.

Cotidianul citat
itat susţine că a consultat o prezentare care a
circulat între directorii Nestle la începutul anului, conform
căreia doar 37% dintre băuturile şi produsele alimentare
principale ale grupului, excluzând produse de tip hrană pentru
animale şi produse specializate
izate pe nutriţie, au obţinut un rating
de 3,5 stele conform noului sistem de clasificare a alimentelor
sănătoase.
Acest sistem clasifică alimentele pe o scară de până la cinci
stele şi este utilizat de grupurile internaţionale precum Access
to Nutrition Foundation.
Nestle, compania care produce napolitanele KitKat, supele
Maggi şi cafeaua Nescafe,, descrie pragul de 3,5 stele drept
„definiţia standard a produselor sănătoase”.
”. Însă în portofoliul
general al grupului elveţian, aproximativ 70% dintre produsele
alimentare ale Nestle nu îndeplinesc standardul, alături de 96%
dintre băuturi şi 99% dintre dulciurile şi mărcile de îngheţată.
„Am
Am reuşit să ne îmbunătăţim în mod semnificativ produsele…
dar portofoliul nostru nu îndeplineşte în continuare definiţiile
externe ale sănătăţii într-un
un mediu în care presiunile de
reglementare şi solicitările consumatorilor cresc exploziv
exploziv”, se
arată în prezentarea consultată de Financial Times.
Times
Directorul general al Nestle, Mark Schneider, a recunoscut
dorinţa consumatorilor pentru
entru o dietă sănătoasă dar cu toate
acestea a respins acuzaţiile că alimentele procesate și vândute
de compania sa şi alte multinaţionale tind să fie nesănătoase.
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Cu toate acestea, în prezentarea menţionată de Financial Times,
un produs precum băutura cu gust de portocale San Pellegrino,
care are 7,1 grame de zahăr la 100 de mililitri, obţine un rating
„E”,
”, cel mai slab calificativ potrivit unui sistem diferit de
notare, denumit Nutri-Score.
De asemenea, produsul Nesquik cu aromă de căpşuni care este
vândutt în SUA are 14 grame de zahăr la o singură porţie,
alături de mici cantităţi de colorant şi arome, deşi este descris
drept „micul
micul dejun perfect pentru copii
copii”.
În replică, Nestle susţine că lucrează „la un proiect valabil la
nivelul întregii companii pentru a--şi revizui strategia în
domeniul nutriţiei şi sănătăţii. Analizăm întregul nostru
portofoliu pentru a ne asigura că produsele noastre ajută la
îndeplinirea nevoilor nutriţionale ale oamenilor
oamenilor”.
Nestle, cea mai mare companie de produse alimentare şi
băuturi
turi din lume, este prezentă în 189 de ţări. Compania oferă
un portofoliu larg de produse şi servicii pentru oameni şi
animale de companie, pentru tot parcursul vieţii lor, de la lapte
praf pentru bebeluși
și până la suplimente pentru seniori. Cele
peste 2.0000 de mărci ale Nestle includ nume emblematice
precum Nescafe, Nespresso, Maggi, Nido și Haagen Dazs.

Bombă toxică în ambalajele alimentare
fast-food. Substanțe
țe chimice care nu
dispar
Jitka Strakova
Într-un
un raport publicat recent, nouă ONG-uri
ONG
denunță
ță prezența substanțelor chimice perfluoroalchilate
PFAS (per şi polifluoroalchil) cunoscute pentru efectele lor
dăunătoare asupra sănătății,
ții, în ambalajele alimentare
comercializate în Europa.

A

ceștia
știa cer ca Uniunea Europeană să le interzică pentru
„orice utilizare neesențială”.

PFAS sunt substanțe
țe dăunătoare numite adesea „substanțe
„
chimice eterne”,
”, deoarece nu se descompun, iar atunci când
ajung să contamineze alimentele, se pot acumula în trup
trupul
uman.
Substanțele
țele perfluoroalchilate sau PFAS, care „se
„ acumulează
în organism”” timp de luni de zile, sunt „utilizate
„
într-o gamă
largă de sectoare industriale (inclusiv textile, produse de uz
casnic, stingerea incendiilor, industria auto, prelucrarea
alimentelor, construcții,
ții, electronice)
electronice)”, potrivit Autorității
Europene pentru Siguranța
ța Alimentară (EFSA), care în
septembrie 2020 a stabilit un prag de siguran
siguranță pentru unele
dintre aceste substanțe, scrie France 24.
24
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Folosirea acestor substanţe chimice nocive pentru sănătate este
o practică extinsă, potrivit rezultatelor acestui studiu, care a
arătat că peste 70% din probele recoltate şi studiate prezentau o
expunere intenţionată la PFAS.
PFAS sunt compuşi chimici organofluorici sinteti
sintetici, care au
atomi multipli de fluor ataşaţi la un lanţ alchilic.
McDonalds, KFC, Subway, Dunkin Donuts
În cadrul studiului au fost studiate ambalaje şi recipiente din
restaurante precum McDonalds, KFC, Subway şi Dunkin
Donuts, precum şi de la mai multe puncte
cte de servire rapidă din
supermarketuri din şase ţări europene (Republica Cehă,
Danemarca, Franţa, Germania, Olanda şi Marea Britanie), scrie
Agerpres.
Rezultatele au relevat suspiciunea că 38 dintre cele 99 de
mostre (38%) de astfel de ambalaje folosite în localurile fastfast
food au fost tratate cu produse PFAS pentru a se obţine
rezistenţa la ulei.
De asemenea, 32 dintre cele 42 de mostre selectate pentru
analiza chimică (76%) au demonstrat o expunere intenţionată la
PFAS, deşi s-au găsit urme ale acestor substanţe
ubstanţe şi în mostrele
selectate pentru analize care nu fuseseră tratate în mod
intenţionat.
Concluziile studiului arată că 99% din fluorul organic prezent
în acest mostre selectate nu poate fi captat pentru o analiză
specifică de laborator, ceea ce înseamnă
mnă că este imposibilă
identificarea cu certitudine a compuşilor PFAS prezenţi.
„Este momentul ca UE să acționeze”
Jitka Strakova, autoarea principală a studiului, cercetătoare la
ONG ceh Arnika, a declarat că este „momentul
momentul ca Uniunea
Europeană să acţioneze
ze şi să interzică imediat şi permanent
toate tipurile de PFAS din recipientele alimentare pentru a
proteja consumatorii”.
PFAS au fost supranumite „substanţe
substanţe chimice eterne
eterne”, pentru
că sunt extrem de persistente în natură, având un timp
îndelungat de descompunere
ompunere şi contaminând apa potabilă, solul
şi aerul.

Totuşi, au fost găsite recipiente care au fost tratate în mod
intenţionat cu PFAS la aceleaşi articole din Republica Cehă şi
Marea Britanie, unde legislaţia naţională nu protejează
consumatorii faţă de expunerea la aceste subst
substanţe chimice
nocive.

Companiile aeriene avertizează că
riscurile legate de 5G sunt prea mari
pentru a fi ignorate
Industria de telefonie mobilă se pregăte
pregătește să
implementeze 5G în toată lumea, iar 6G este deja în curs de
dezvoltare – dar milioane de oameni, numai în Statele
Unite, nu au nici măcar acces la internet la ei acasă.

A

ceastă diferență
ță de acces se numește „inegalitate
digitală”, iar Comisia Federală pentru Comunica
Comunicații
(FCC) urmărește să o reducă.

O parte a planului său constă în a permite companiilor de
telefonie mobilă să utilizeze spectrul de difuzare în banda 3,73,7
3,98 GHz, denumită în mod obișnuit
șnuit „banda C”. Cu o licență
de utilizare a benzii C, companiile de telefonie mobilă pot
furniza servicii 5G prin intermediul unor celule relativ mici.
Aceasta ar facilita aducerea 5G în zonele rurale, unde
furnizarea de internet prin fibră optică necesită o infrastructură
infrastr
vastă și costisitoare pentru un număr relativ mic de clienți.
Verizon, AT&T și T-Mobile
Mobile au cheltuit peste 80 de miliarde de
dolari la licitație
ție pentru a obține aceste licențe în banda C.
FCC a emis oficial modificările de politică în martie 2020.
Raportul și ordinul (R&O)) a fost rezultatul a aproape trei ani de
reflecție,
ție, timp în care membrii publicului au fost invitați să facă
observații
ții pe această temă. A existat o gamă largă de părți
interesate, de la NPR la Biserica Mormonă, dar grupurile din
industria aviației
ției au fost printre cele mai implicate.
Industria aeronautică își
și spune punctul de vedere
Preocupările industriei aviatice se referă mai ales la un
echipament numit altimetru radar (sau radioaltimetru).
Altimetrul radar este utilizat de toate tipurile
t
de aeronave
pentru a măsura altitudinea, adică distanța
distan dintre aeronavă și
sol. Acesta funcționează
ționează prin transmiterea unui semnal către
sol, apoi determină altitudinea pe baza timpului necesar pentru
ca semnalul să se reflecte pe sol și să revină la
l aeronavă.

Efecte grave pentru sănătate
Studiile ştiinţifice au relevat totodată că o serie de PFAS au
efecte grave pentru sănătate, precum dezvoltarea cancerului,
provoacă un impact nociv asupra sistemului imunit
imunitar,
reproductiv şi hormonal, determinând şi un răspuns mai redus
la vaccinuri.
În Danemarca, unde utilizarea acestor substanţe în ambalaje
pentru alimente este interzisă din iulie 2020, niciuna dintre
pungile pentru cartofi prăjiţi de la McDonald’s nu a pr
prezentat o
expunere la PFAS.
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Așadar,
șadar, care este problema? Radarul altimetru funcționează în
banda de frecvență de 4,2-4,4 GHz. R&O ar plasa serviciile 5G,
inclusiv dispozitivele pe care pasagerii le poartă în mod
obișnuit
șnuit la bord (cum ar fi telefoanele mobile și tabletele), în
banda adiacentă. În august 2021, grupurile din industria aviației
avia
au avertizat FCC că, dacă serviciile din banda C interferează cu
altimetrele radar, ne putem aștepta
ștepta la „perturbări
„
majore ale
călătoriilor aeriene de pasageri, ale transportului comercial
comerci și
ale serviciilor critice cu elicopterul”.
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Grupurile din industria aeronautică sunt foarte conștiente de cât
de sensibile sunt altimetrele radar la interferențe. Într-o
scrisoare adresată în 2017 către FCC, Institutul pentru Sisteme
de Vehicule Aerospațiale (AVSI) a explicat că planurile
anterioare de utilizare a benzii C pentru telecomunicații au fost
anulate deoarece studiile anterioare au constatat că
interferențele sunt prea imprevizibile.

În ceea ce privește celulele și dispozitivele mobile 5G, acestea
vor emite de obicei semnale în banda de 3,7-3,98 GHz. Acestea
se numesc „transmisiuni fundamentale” și se află în afara
lățimii de bandă normale a radioaltimetrelor, astfel încât pot fi
filtrate. Dar chiar și cu un filtru, este posibil ca un semnal
puternic să copleșească receptorul radar al altimetrului, în ceea
ce se numește „interferență de blocare”.

„Remarca industriei aviatice este de înțeles”, a declarat într-un
e-mail Avi Greengart, analist la Techsponential. „Având în
vedere că guvernul a alocat deja frecvențe în banda C pentru
5G, eventuale probleme, în special cu sistemele radar mai
vechi sau care nu corespund specificațiilor, va impune costuri
suplimentare
consistente
industriei
aviatice
pentru
îmbunătățirea performanței.”

Gândiți-vă la aceste semnale puternice ca la o mâncare picantă.
Atunci când mâncați ceva picant, papilele gustative încep să vă
amorțească. Nu veți avea gust la următoarea îmbucătură.
Acesta este efectul interferențelor de blocare asupra
altimetrelor radar. Semnalul mai slab este spulberat de cel mai
puternic.

R&O a stabilit limite de putere și de emisie pentru stațiile de
bază 5G pentru a preveni interferențele. Tamponul de 220 de
megahertzi între banda de 3,7-3,98 GHz și banda de 4,2-4,4
GHz utilizată de altimetrele radar este dublu față de tamponul
menționat într-o scrisoare din 2018 a companiei Boeing. Chiar
și cu aceste măsuri de precauție, R&O a fost de acord cu AVSI
că sunt necesare studii suplimentare. Grupurile din industria
aeronautică și mobilă au fost încurajate să înființeze un grup
format din mai multe părți interesate pentru a afla cum să
procedeze pentru siguranța zborurilor.
După cum s-a dovedit, mai multe studii nu ar face decât să
complice problema.
Raportul RTCA
Actualizarea altimetrelor radar era deja o prioritate pentru
industria aeronautică. În decembrie 2019 RTCA, o organizație
non-profit cu sediul în SUA, a format Comitetul special 239
(SC-239) pentru a studia această chestiune. RTCA elaborează
standarde și orientări tehnice pentru autoritățile guvernamentale
de reglementare. Membrii RTCA provin din organizații
guvernamentale și private din întreaga lume și au expertiză în
industria aviatică.
Ca răspuns la apelul FCC de a forma grupuri cu mai multe părți
interesate, SC-239 a devenit SC-239 5G Task Force. Oricine cu
expertiză relevantă a putut contribui, inclusiv reprezentanți din
industria serviciilor de telefonie mobilă. Scopul său a fost de a
studia
interferențele
potențiale ale
semnalelor
de
telecomunicații 5G și de a actualiza standardele pentru
altimetrele radar pentru a elimina riscurile.

De asemenea, aceste surse 5G pot crea semnale poluante.
Acestea sunt semnale nedorite în banda de 4,2-4,4 GHz.
Deoarece aceste semnale se află în aceeași lățime de bandă pe
care ar trebui să o recepționeze altimetrele radar, ele nu pot fi
filtrate. Altimetrul radar nu are cum să le deosebească de
semnalul de întoarcere, astfel că poate determina altitudinea în
mod incorect.
Semnalul mai slab este spulberat de semnalul mai puternic.
Un raport de altitudine fals este o eroare gravă care poate
determina mai multe alte sisteme să răspundă în mod
necorespunzător. Altimetrele radar funcționează pe toată durata
zborului, iar datele nu sunt afișate doar pentru pilot. Datele de
altitudine alimentează sisteme importante, cum ar fi Sistemul
de Evitare a Coliziunilor de Trafic și Sistemul de Transmisiuni
de Supraveghere Automată Dependentă, care monitorizează
spațiul aerian pentru a preveni coliziunile în aer. În octombrie
2020, raportul RTCA a făcut lumină asupra pericolului
reprezentat de rapoartele false de altitudine în timpul aterizării.
Houston, avem o problemă.
Raportul RTCA a utilizat două scenarii pentru a crea un model
de evaluare. Aceste scenarii utilizează traiectorii de zbor reale
pentru a vedea cum ar putea fi afectate aeronavele în timpul
aterizării de interferențele cauzate de celulele rețelelor de
telefonie mobilă LTE din apropiere, în cazul în care aceste
celule ar fi modernizate la 5G. Unul dintre scenariile modelului
prezintă elicoptere care zboară spre Centrul Medical din
Houston, Texas, iar celălalt scenariu prezintă abordarea pistei
27L de la Aeroportul Internațional O’Hare din Chicago.

Semnale amestecate

Trasee de abordare cu celule de telefonie mobilă marcate cu
ace albastre. Sursa: RTCA

Înainte de a analiza rezultatele, merită să înțelegem elementele
de bază ale problemei. Altimetrele radar funcționează la un
nivel scăzut de putere și recepționează semnale relativ slabe. La
altitudinea de croazieră, semnalul parcurge peste nouă mii de
metri între avion și sol.

Să începem cu elicopterele. Centrul Medical Texas din Houston
este plin. Există 21 de spitale pe o suprafață de trei kilometri
pătrați, iar multe dintre ele au heliporturi pe acoperiș.
Complexul medical are, de asemenea, celule de rețele de
telefonie mobilă în toată zona.
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Ipoteticele celule de telefonie mobilă au provocat interferențe
dăunătoare la toate abordările de pe fiecare heliport.
Interferențele au fost suficiente pentru a face ca altimetrele
radar să fie inoperabile în unele cazuri. În afară de celulele de
telefonie mobilă, echipamentele utilizatorilor, cum ar fi
telefoanele mobile, au provocat „un risc semnificativ de
interferență dăunătoare” pentru altimetrele radar de pe
elicoptere. Pe scurt, implementarea 5G ar putea avea un impact
serios asupra capacității elicopterelor de a naviga prin orașe,
unde este necesar să se deplaseze cu atenție în apropierea unei
varietăți de obstacole, inclusiv a altor aeronave.
Celălalt scenariu implică avioanele care abordează pista 27L a
aeroportului O’Hare. Interferența de la celulele de telefonie
mobilă a fost peste pragul de siguranță pentru avioanele mici
(categoria 2) în timpul unei mari părți a abordării, dar a scăzut
pe măsură ce avioanele au coborât în altitudine. Aceasta ar
putea cauza mai multe probleme în timpul aterizării, dar de fapt
nu este cea mai îngrijorătoare parte a raportului.
Potențial de catastrofă
Avioanele mai mari din categoria 1, cum ar fi avioanele
comerciale sau de pasageri, au un prag de siguranță mai ridicat
pentru interferențe. În graficul de mai jos, linia continuă
reprezintă pragul, iar marja de siguranță este în roșu. Un tip de
celulă 5G a provocat suficiente interferențe pentru a fi depășit
pragul, și numai în anumite situații rare – dar aceste cazuri rare
sunt deosebit de periculoase.
Majoritatea avioanelor de pasageri au două altimetre radar, iar
interferențele peste prag ar putea duce la o funcționare
defectuoasă a ambelor. Deoarece este posibil ca acestea să nu
funcționeze defectuos în același mod, raportul prezintă patru
cazuri:
1.
2.
3.
4.

Ambele altimetre radar nu mai funcționează;
Unul dintre ele nu mai funcționează, iar celălalt
raportează altitudinea în mod inexact;
Ambele furnizează indicații de altitudine inexacte, dar
indicațiile sunt diferite;
Ambele furnizează citiri inexacte ale altitudinii care
sunt identice.

situație să nu ducă la alertarea pilotului pentru a anula
aterizarea”. Cu o altitudine incorectă, echipajul va configura
probabil aterizarea fie prea devreme, fie prea târziu, ceea ce va
duce la o aterizare forțată sau la „un impact catastrofal cu
solul”.
Acum trecem la cel de-al treilea caz. Atunci când altimetrele
radar raportează două altitudini diferite, sistemele de pilot
automat vor identifica neconcordanța. Acesta este practic
aceeași situație ca în primul caz, în care pilotul este necesar să
decidă dacă poate ateriza în siguranță avionul fără un altimetru
radar. Cu toate acestea, raportul subliniază faptul că, la unele
aeronave, sistemul de pilot automat va continua să utilizeze
date incorecte. Dacă pilotul nu își dă seama la timp de aceasta,
este posibil ca rezultatele să fie catastrofale, așa cum s-a
petrecut în cazul prăbușirii zborului Turkish Airlines 1951 în
2009.
Al patrulea caz este de departe cel mai periculos. Atunci când
ambele altimetre radar furnizează aceleași citiri de altitudine,
sistemul de pilot automat și echipajul de zbor nu vor avea cum
să știe că acestea sunt incorecte. Acest lucru va avea ca rezultat
faptul că „sistemul de aterizare automată va executa manevrele
specifice la momentul incorect”. Dacă avionul este prea jos, se
va prăbuși direct în sol. Dacă avionul este de fapt la o înălțime
mai mare decât cea așteptată, tot se va prăbuși la sol, dar va
intra mai întâi în pierdere de viteză.
Raportul subliniază că, deși această situație nu este foarte
probabil să apară, este deosebit de periculoasă, deoarece
altimetrele radar rareori se defectează în timpul aterizării.
Implementarea 5G ar putea introduce un risc în plus la procesul
de aterizare în condiții de vizibilitate redusă. Interferențele care
au afectat avioanele de pasageri au fost cauzate de semnalele
transmisiilor fundamentale, care pot fi blocate prin filtre.
Instalarea filtrelor de bypass de bandă pe fiecare aeronavă ar
dura ani de zile, dar acestea nu pot fi singura soluție. Filtrele nu
pot bloca și semnalele transmisiilor poluante, care erau peste
limita de siguranță pentru avioanele și elicopterele de categoria
2. Potrivit RTCA, industria aeronautică și industria de
comunicații mobile este necesar să colaboreze pentru a găsi
soluții.
Grupul industriei de telefonie mobilă contestă concluziile

În primul caz, echipajul de zbor este necesar să decidă dacă
poate ateriza în siguranță. Vârful de interferență a avut loc la
aproximativ 84m, lăsând echipajului de zbor ipotetic
aproximativ 20 de secunde până la aterizare. Dacă vizibilitatea
este redusă, este posibil ca pilotul să nu poată vedea nimic în
apropierea pistei care să îl ajute să estimeze înălțimea reală
deasupra solului. Această situație este riscantă, indiferent dacă
aterizează sau nu – și este de fapt cel mai bun scenariu.
În al doilea caz este mai dificil. A avea două altimetre radar nu
este important numai pentru cazul în care unul se strică. Este
util și pentru a determina dacă unul dintre ele este deja stricat.
Dacă sistemele de autopilot și echipajul de zbor primesc două
citiri diferite, este clar că cel puțin una dintre ele nu este
corectă. La unele dintre aceste avioane, „este posibil ca această
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CTIA este o asociație comercială pentru membrii industriei
comunicațiilor mobile. La scurt timp după depunerea raportului
RTCA, CTIA a contestat multe dintre aspectele tehnice ale
raportului, inclusiv nivelele de putere 5G utilizate în model,
marja de siguranță și scenariul de aterizare în cel mai rău caz.
CTIA susține, de asemenea, că „industria de telefonie mobilă
nu a avut acces la procesul de întocmire a raportului RTCA”,
lăsându-i „fără posibilitatea de a revizui și înțelege datele”.
Scopul raportului RTCA a fost de a furniza către FCC „poziția
tehnică a industriei aeronautice”, dar reprezentanții industriei
de comunicații mobile au furnizat unele date. Raportul include
un schimb de informații cu Grupul de lucru tehnic 3 (TWG-3).
Atât RTCA, cât și CTIA au fost reprezentate în TWG-3, care a
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fost format de către Grupul multilateral de părți interesate în
banda C. Schimbul lor de informații este alcătuit din întrebări
și răspunsuri datate între 12 iunie 2020 și 16 august 2020.
TWG-3 s-a dizolvat în noiembrie 2020, deoarece membrii nu
au reușit să ajungă la un consens.
Apendicele C (de mai sus) include toate comentariile făcute în
cadrul unui proces de consultare publică înainte de publicarea
raportului. Unele dintre cele 30 de comentarii ale CTIA au fost
încorporate în raport, dar nu toate. SC-239 a oferit un motiv
specific ori de câte ori a respins o recomandare, indiferent dacă
aceasta venea de la CTIA sau de la o altă parte.
De asemenea, CTIA nu este de acord cu concluziile raportului
RTCA din ceea ce consideră a fi un motiv de bun simț: 5G este
implementat în întreaga lume fără probleme aparente de
interferență. În scrisoarea sa din 4 martie 2021, CTIA
sugerează că cele 90.000 de celule 5G din Japonia, care
funcționează până la 4,1 GHz, reprezintă o dovadă împotriva
concluziilor RTCA.
Alții sunt de acord cu acest aspect. „Nu este clar că va exista o
problemă generalizată”, spune Greengart. „Armata americană
a operat în apropierea acestor frecvențe timp de decenii fără
incidente, iar alte țări au operat deja rețele 5G în benzile de
frecvență din apropiere, din nou fără probleme clare de
interferență cu sistemele de navigație aeriană.”
„Nu avem nicio idee dacă aceste probleme sunt reale sau nu”,
spune Sascha Segan, analistul principal al PCMag. „O parte
spune că sunt, o parte spune că nu sunt. Dar voi remarca faptul
că transportatorii testează banda C de câteva luni și niciun
elicopter nu a căzut din cer.”
Segan rămâne optimist în ceea ce privește planurile industriei
mobile. „Dacă există probleme, acestea pot fi rezolvate în
cadrul construcțiilor de rețele – amenajarea unor zone de
excludere în jurul aeroporturilor și orientarea panourilor de
antene în jos, de exemplu. Singurul mod în care aș putea vedea
scăderea interferentelor 5G presupune utilizarea mai puțin a
marilor turnuri de celule și utilizarea a mai multor
amplasamente mici pe clădiri.”
În aprilie, CTIA și reprezentanți ai AT&T, T-Mobile, U.S.
Cellular și Verizon au reiterat că „a stabilit în mod corect
comisia că banda C – 5G poate funcționa fără a provoca
interferențe, cu atât mai puțin interferențe dăunătoare,
serviciilor vecine din benzile apropiate”. Aceștia „au îndemnat
comisia să nu țină cont de raportul RTCA”.
Industria aeronautică susține raportul RTCA
În luna mai, 20 de grupuri de aviație au depus un răspuns la
încercarea CTIA de a discredita raportul RTCA. Aceste grupuri
(Organizations Supporting Aviation Safety, sau OSAS) includ
asociații comerciale, cel mai mare sindicat al piloților,
companii precum Garmin și Honeywell care produc
echipamente pentru aviație și altele. Organizațiile susțin că
afirmațiile CTIA „arată o lipsă de înțelegere în ceea ce
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privește proiectarea, certificarea, fabricarea și operațiunile din
domeniul aviației și aerospațial, inclusiv elementele
fundamentale ale analizei siguranței aviației”.
După ce luăm în considerare unele dintre corecții, este greu să
nu fim de acord cu acest fapt. Ca un singur exemplu, CTIA a
declarat că rezultatele sunt influențate în jos de un altimetru
radar care „nu ar fi putut fi certificat de către comisie în ultimii
40 de ani”. OSAS a subliniat că altimetrul radar în cauză a fost
fabricat în 2020 și că modelul este utilizat pe scară largă.
Aparent, CTIA a confundat data de autorizare a modelului cu
vârsta acelei unități.
Lăsând la o parte aspectele tehnice ale criticii CTIA, OSAS a
făcut două observații care merită reținute. Prima este că CTIA
nu contestă constatările privind transmisiile 5G generatoare de
semnale poluante, care au cauzat cele mai semnificative
interferențe pentru avioanele și elicopterele de categoria 2. În al
doilea rând, argumentul CTIA conform căruia „lipsa
rapoartelor privind interferențele altimetrice răspândite”
infirmă raportul RTCA este, prin definiție, un argument fără
dovezi. Lipsa rapoartelor nu este o dovadă că nu vor exista
interferențe.
Nu toată lumea folosește banda C?
În SUA, banda C nu este încă utilizată pentru 5G. Un număr
mai mare de celule de telefonie mobilă va oferi mai multe
cazuri de testare în lumea reală și un potențial mai mare de
interferențe periculoase. Iar o privire asupra benzilor de spectru
care sunt utilizate pentru 5G în întreaga lume dezvăluie o altă
lacună în argumentul CTIA. O prezentare de la Qualcomm din
decembrie 2020 oferă o imagine de ansamblu a alocărilor din
banda C în mai multe țări.
Acest fapt este în concordanță cu informațiile furnizate de
FCC. În cea mai mare parte a Europei, licențele respectă
orientările Grupului pentru politica în domeniul spectrului radio
al Comisiei Europene, care prevede că 3,4-3,8 GHz va fi prima
bandă primară pentru 5G. În timp ce Australia investighează
posibilitatea de a utiliza spectrul de 3,7-4,2 GHz pentru 5G, nu
a emis încă licențe în această bandă. Aparent, nici măcar
Coreea de Sud și Taiwan nu au emis licențe în partea
superioară a acestui spectru, iar acestea sunt la egalitate pentru
cele mai rapide viteze 5G din lume.
Graficul de mai sus provine dintr-un raport pregătit pentru
CTIA. Dacă SUA continuă cu planul său de a emite licențe
peste limitele superioare ale altor țări, atunci alocarea spectrului
de frecvențe din alte țări nu poate fi folosită pentru a argumenta
că nu există niciun risc de interferență. În ambele cazuri,
avertismentele din țări precum Franța și Emiratele Arabe Unite
sugerează că încrederea bazată pe lipsa problemelor de
interferență de până acum ar putea fi nejustificată.
Mai puțină interferență, mai multă cooperare
CTIA afirmă că „un singur raport cu deficiențe” nu este
suficient pentru a dovedi că banda C – 5G va cauza interferențe
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dăunătoare în benzile din apropiere. Poate că acest aspect este
adevărat, dar la fel este și argumentul industriei aviatice
conform căruia raportul RTCA este „singurul
singurul studiu de
siguranță
ță amănunțit susținut de expertiza în materie de
aviație”. În condițiile
țiile în care industriile trag în două direcții
diferite, singurul aspect care este clar este
te nevoia de mai multe
informații.
Atunci când grupurile din industria aviatică au discutat cu FCC
în august, acestea și-au
au repetat avertismentul: Altimetrele radar
furnizează multe servicii critice, iar interferen
interferențele pot avea
consecințe în cascadă.
ascadă. Există măsuri pe care industria aviatică
le poate lua pe cont propriu, cum ar fi instalarea de filtre de
deviere a benzii, dar finalizarea acestui proiect înainte ca
serviciul 5G în banda C să înceapă în decembrie este „„o
imposibilitate practică”. Cu alte cuvinte, și industria de
telefonie mobilă este cazul să ia unele măsuri de precauție
precau
pentru a reduce „decalajul de atenuare”.
Cum ar arăta închiderea decalajului de atenuare? A fost întrebat
Mike Dano, directorul editorial al 5G și al strategiilor mobile
pentru Light Reading, o publicație
ție destinată profesioniștilor din
industria telecomunicațiilor. „Dacă
Dacă se consideră necesar,
industria 5G ar putea fi obligată să își
și reducă difuzarea în
spectrul în cauză, pentru a preveni interferențele.
țele. Ar fi bine ssă
evităm accidentele de avion, dar dacă se petrece aceasta, [ar
reprezenta], de asemenea, un eșec
șec al agențiilor
guvernamentale de reglementare de a prevedea acest tip de
problemă”, spune el. „Sarcina Administrației
ției Federale a
Aviației, a FCC și a Administrației
ției Naționale pentru
Telecomunicații
ții și Informații este de a rezolva aceste aspecte
mai întâi, înainte de a scoate la licitație
ție spectrul pentru 5G.
5G.”
Dano spune că o altă soluție
ție ar fi înlocuirea altimetrelor radar
cu modele care nu sunt la fel de sensibile
le la interferențe.
interferen
„Evident, aceasta ar necesita timp și ar fi costisitor. Dar
licitația
ția pentru spectrul în banda C a strâns 81 de miliarde de
dolari în oferte câștigătoare.
știgătoare. Și bănuiesc că industria
aeronautică este foarte conștientă
știentă de această sumă.”
sumă.
În ciuda tuturor acestor aspecte, totuși
și reprezentanții industriei
aviatice insistă asupra faptului că împărtășesc
șesc obiectivul de a fi
introdusă tehnologia 5G. La urma urmei, și ei folosesc servicii
mobile.
Industria aviatică a cerut FCC să se alăture FAA și să lucreze la
implementarea unor soluții.
Dar Segan de la PCMag crede că aceasta este o încercare de a
transfera vina. „FCC
FCC a modificat deja planul pentru banda C
pentru a ține cont de preocupările industriei aviatice;
problema este că, în opinia industriei aviatice, nu a fost
modificat suficient. Toată această ‘lucrați
ți cu FAA’ este doar o
încercare de a muta discuția
ția în ceea ce ei percep ca fiind o
instanță mai favorabilă pentru ei.”” El continuă adăugând: „Se
„
face prea mult tămbălău, iar scepticul din mine se întreabă cu
adevărat dacă nu cumva industria aeronautică încearcă să
convingă transportatorii să plătească pentru altimetre noi
noi.”

195

Așadar, care este concluzia?
RTCA elaborează standarde și orientări care se află la baza
reglementărilor FAA și care fac ca fiecare zbor să fie cât mai
sigur posibil. Atunci când vă îmbarcați
îmbarca într-un avion, aveți
toate motivele să credeți
ți că vă va transporta în siguranță. Dar,
după cum spune Dano: „Este
Este dificil de știut dacă 5G va afecta
avioanele. Aceasta este o întrebare care
car va fi dezbătută de
inginerii de radiofrecvență.
ță. FAA, FCC și NTIA vor fi arbitrii
acestei dezbateri. Voi spune că, în calitate de călător, cu
siguranță
ță nu vreau ca 5G să facă avioanele să se prăbușească.
Asta ar fi rău.”
Dezbaterea are deja loc. Industria aeronautică susține că
tehnologia 5G implică riscuri serioase, iar industria de
comunicații
ții mobile spune că măsurile de protecție sunt
suficiente. Cel puțin, s-ar
ar cuveni să ne așteptăm
a
ca măcar
autoritățile să ajungă la un consens.

Cine se află în spatele sacrificării
umanității
ții prin tehnologia 5G?
În anul 1999, omul de știință Richard P. Walker de la
Hewlett-Packard
Packard (HP) a primit un brevet de invenţie
pentru ceea ce va deveni cunoscut ca „internetul
obiectelor”, acum cunoscut mult mai bine sub denumirea
de tehnologia 5G.

P

entru acest brevet, lui Walker şi celorlalţi colegi săi din
Silicon Valley li s-aa „servitˮ
„servit tehnologie de către
companiile Lockheed Martin şi IBM.

[Notă: Lockheed Martin este o companie americană și
constructor aerospațiall de prim rang, specializată în domeniul
militar, al securității
ții și al tehnologiilor avansate. Compania a
fost formată în martie 1995 prin fuziunea Lockheed
Corporation cu Martin Marietta.]
În acelaşi an, HP a desprins din componenţa sa Agilent
Technologies,
s, aceasta urmând să fie „vehicululˮ
„vehiculul prin care
brevetul Walker urma să dea roade. Toate brevetele legate de
tehnologia 5G care au urmat au fost în mod misterios absorbite
de Agilent, fie că era vorba de domeniul supravegherii, al
ciberneticii, al inginerieii genice, al microcipării umane sau al
asasinatelor sub acoperire.
Corporaţia care a împins înainte brevetul Walker deţinut de
Agilent a fost SERCO, o puternică companie britanică
apropiată companiilor Lockheed Martin, GE şi BAE. Prima şi
ultima menţionate reprezintă cei doi contractori militari cei mai
mari din lume. Toate cele patru companii sunt parte ale Crown
Agents USA Inc. Partea cea mai importantă de acţiuni din
SERCO este controlată de regina Elisabeta a II-a,
II
prin
intermediul companiei British Nuclear
lear Fuels (BNFL).
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În anul 2000, SERCO şi Lockheed Martin au preluat controlul
asupra locaţiei Aldermaston din Marea Britanie. SERCO
controlează două treimi din AWE – Atomic Weapons
Establishment, care era responsabil de design-ul, producerea şi
susţinerea focoaselor pentru armele nucleare ale Marii Britanii.
[Notă: AWE este succesorul companiei Atomic Weapons
Research Establishment (AWRE) cu localizare principală în
fostul RAF Aldermaston şi cu filiale importante la Burghfield,
Blacknest şi RNAD.] Cealaltă treime rămasă din AWE este
deţinută de BNFL. În ultimul deceniu, AWE a început să
exporte uraniu îmbogăţit furat din SUA, de la o bază din
localitatea Eunice, regiunea Lea, New Mexico, prin subsidiara
sa URINCO. Ei au fost ajutaţi în acest demers de Highland
Group, ai cărui membri includ familia Clinton şi pe Robert
Mueller.
SERCO controlează imigraţia, deţine un laborator de patologie
în Marea Britanie şi conduce centre de detenţie, puşcării şi
spitale în Australia şi Noua Zeelandă. Dar grosul câştigului
vine din contracte exclusive (fără licitaţie) cu SUA date
companiei de către membri ai Senior Executive Services (SES).
SES este alcătuit din membri de interior ai guvernului care,
diferit faţă de un angajat guvernamental civil, nu poate fi dat
afară după un an de serviciu. Preşedintele Obama a numit 8.000
de astfel de angajaţi. Membrii SES sunt de fapt agenţi ai
coroanei britanice care transmit şefilor britanici informaţii din
cadrul guvernului american despre contracte, inovaţii, resurse şi
alte tipuri de informaţii sensibile.
SERCO primeşte 15-20 de miliarde de dolari pe an prin
contractele guvernamentale ale SUA. SERCO gestionează 63
de turnuri de control al traficului aerian, asigurările Obama
Care, automatele de taxare din parcări, autobuze, trenuri,
supervizează împrumuturile acordate de Overseas Private
Investment Corporation (OPIC) şi manevrează transporturile
USAID.
Dar 75% din contractele SERCO sunt cu Departamentul
Apărării SUA. Cu birouri în centrele bancare offshore de
gestionare a banilor negri ai Băncii Angliei din Guernsey,
Jersey şi Insulele Caiman, SERCO gestionează „securitateaˮ
pentru toate ramurile armatei SUA şi ale serviciilor secrete
americane.
SERCO este profund implicată în US Space Program prin
Aerospace Corporation, care planifică să implementeze 24.000
de noi sateliţi, pentru tehnologia 5G, prin intermediul Space X
al lui Elon Musk şi a Amazon OneWeb, în 2020. SERCO de
asemenea deţine contracte cu Fundaţia Millenium a lui Bill
Gates, care vizează sterilizarea africanilor şi a indienilor prin
vaccinări.
Fondată în 1929, SERCO a ieşit din RCA, un alt agent al
Coroanei (membru al Crown Agents USA Inc.) care s-a
metamorfozat în compania GE. RCA este cel mai bine
cunoscută pentru electronicele sale de consum, dar afacerea sa
principală a constat şi constă în echipamente militare tip radar
şi sonar. Este aceeaşi tehnologie care este acum implementată
ca tehnologie 5G. În cartea Big Oil & Their Bankers in the
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Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global
Intelligence (Big Oil & Bancherii lor în Golful Persic: Patru
călăreţi, Opt familii & Serviciile lor globale de Intelligence) se
subliniază faptul că RCA a fost un jucător cheie în asasinarea
preşedintelui J.F. Kennedy de către coroana britanică.
În timpul perioadei de început ai anilor ʼ60, RCA a dezvoltat
UK Ballistic Missile Early Warning System (Sistemul britanic
de avertizare incipientă a rachetelor balistice). În timpul anilor
ʼ80, ei au oferit contractul pentru a susţine noua Agenţie
Spaţială Europeană şi au început să menţină iluminarea stradală
a Londrei. În 1987, cu mare parte din RCA absorbită în GE,
ceea ce a rămas a devenit SERCO. În timpul anilor 1990,
SERCO a transformat serviciile sale în servicii internaţionale,
concentrându-se asupra ţărilor Five Eyes Alliance (Alianţa
Cinci Ochi, sau pe scurt Cinci Ochi) – Marea Britanie, Canada,
Australia, Noua Zeelandă şi SUA. Cele trei ţări din mijloc sunt
parte a Commonwealth şi astfel, controlate direct de Coroana
Britanică.
SERCO de asemenea a început să opereze în monarhiile
marionetă GCC ale coroanei din Orientul Mijlociu, unde
gestionează toate operaţiunile de control al traficului aerian. De
asemenea, SERCO a obţinut controlul asupra Autorităţii
Irakiene a Aviaţiei Civile. Aceasta făcea ca transferul de
droguri, arme, petrol (ale Coroanei britanice) şi traficul de
fiinţe umane în interiorul şi în afara regiunii respective să fie
(uşor) ca o briză.
SERCO furnizează „suport tehnicˮ pentru acceleratorul de
particule de la CERN, gestionează serviciile de transport ale
Spitalului Districtului de Nord din Hong Kong, un alt centru
major pentru traficul de droguri, şi furnizează „suportˮ pentru
bazele militare în ţările celor Cinci Ochi (Five Eyes Alliance).
De asemenea, gestionează Laboratorul Naţional de Fizică a
Marii Britanii şi antrenează soldaţi în SUA şi Germania.
SERCO de asemenea domină contractele de la Departamentul
de Securitate pentru Ţară şi de asemenea are în responsabilitate
Regiunea 9 FEMA, care include Alaska, Hawaii şi coasta de
vest a SUA, care recent a suportat acţiunea unor dezastre nu
chiar atât de naturale.
SERCO a început să furnizeze suport IT pentru Parlamentul
European în 2014, a început să antreneze luptătorii americani în
Afganistan în 2016 şi a început să opereze sateliţii meteo
europeni în 2017.
Specialitatea SERCO constă în manevrarea datelor electronice
sensibile, inclusiv date de criminalistică, date privind permise
auto, înregistrări ale datelor de concediu, baze de date ADN,
precum şi înregistrări de date şi comunicaţii militare. Aceasta
situează compania pe o poziţie de control complet al guvernelor
celor Cinci Ochi (Five Eyes Alliance) şi al cetăţenilor acestor
ţări.
Dar cea mai importantă infiltrare de servicii secrete a SERCO a
fost în anul 2015, când i s-a atribuit contractul de clasificare a
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brevetelor în SUA, în mod special confiscând Biroul SUA
pentru Brevete. În această poziţie, compania este capabilă să
dirijeze şi să gestioneze brevetul lui Walker privind tehnologia
5G în direcţia dorită de Coroana britanică.
Această direcţie, conform propriilor lor documente, este de
reducere cu 70% a populaţiei Marii Britanii până în 2025, şi cu
reduceri similare rezervate în toată lumea. SERCO este
condusă de doi cavaleri Hospitaller. [Notă: Ordinul Cavalerilor
Spitaluluii Saint John din Jerusalem este cunoscut obişnuit cu
denumirea de cavalerii Hospitaller sau ordinul Saint John care
este un ordin militar catolic, ce datează din evul mediu. Iniţial,
acest ordin a avut centrul în regatul Ierusalimului până în 1291,
în insula Rodos între 1310-1522,
1522, în Malta între 1530
1530-1798 şi în
Sankt Petersburg între 1799-1801.
1801. În prezent mai multe
organizaţii continuă această tradiţie, în mod special Ordinul
Militar Suprem de Malta.] Cei doi cavaleri sunt preşedintele şi
CEO-ul SERCO.
Sir Roy Gardner este preşedintele SERCO care manevrează,
conform site-ului
ului SERCO, „relaţiile cu City-of-London
City
şi
părţile interesate majore (regina Elisabeta a II-a)
a)ˮ. Cel care este
CEO, Rupert Soames, este nepotul lui Winston Churchill. În
anul 2010, acesta a primit gradul de Ofiţer al Ordinului
Imperiului Britanic (care, bineînţeles, nu există). Ambii provin
de la agentul GE al Coroanei, care fabrică smartmetre şi becuri
LED pe baza tehnologiei 5G. Monsanto, acum parte a
descendentului Bayer din nazista IG Farben,
rben, este de asemenea
strâns ţinută de Coroană, aspect care explică continuarea
otrăvirii umanităţii cu îngrăşământul Roundup.
Mulţi oameni identifică acum multiplele ameninţări la adresa
umanităţii, de la chemtrails la fluorurarea apei, la vaccinuri, la
glifosat, la 5G. Această conştientizare a crescut până la punctul
în care Establishmentul în prezent interzice prin reţeaua
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency –
agenţie a Departamentului Apărării a SUA care are rolul de a
dezvolta noi tehnologii
gii pentru forţele armate) asemenea
informaţii. Alţi câţiva au identificat aceste atacuri ca o tentativă
coordonată de a depopula, cu 90% din umanitate, globul.
Dar următoarea sarcină în această investigaţie a criminalilor
este cea mai importantă şi este necesar
ecesar să devină o preocupare
susţinută a fiecărei ființe
țe umane de pe Terra. Este necesar să se
identifice infractorii/făptaşii. De multe decenii oligarhia
bancsterilor care conduc finanţele lumii şi-aa exprimat obsesia
referitoare la suprapopulare. Chiar propriul
ropriul so
soț al reginei
Elisabeta a II-a, prinţul Philip, şi-aa exprimat dorinţa de a se
reîncarna ca un virus ucigător care să poată distruge omenirea.
Dar se pare că, grăbită, Coroana nu aşteaptă apariţia unui
asemenea eveniment. În programul lor accelerat de ucidere a
miliardelor de fiinţe umane de pe planetă, SERCO este
instrumentul de linşare care incriminează Coroana ca infractor
în acest genocid minuţios planificat. 5G este cheia planului lor
şi este necesar să fie oprită instalarea acestei tehnologii.
Oricine apără aceşti criminali sau le facilitează acţiunile este un
trădător pentru ţara sa. Toţi oamenii care s-au
au trezit la realitate
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referitor la această mârşavă acţiune împotriva umanităţii este
necesar să strige în gura mare acest adevăr către famili
familie,
prieteni, vecini şi agenţii legale adecvate. A venit timpul să se
concentreze toată energia asupra inamicului şi să fie arestați
aresta
aceşti sociopaţi luciferieni înainte de a fi prea târziu.
Dean Henderson, autorul acestui material, este de asemenea
autorull a cinci cărţi: „Big Oil & Their Bankers in the Persian
Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global
Intelligenceˮ,
ˮ, „Narcotics & Terror Network, The Grateful
ˮ, „Stickin’ it to the Matrixˮ
Unrich: Revolution in 50 Countriesˮ,
şi „The Federal Reserve Cartel
rtel & Illuminati Agenda 21: The
Luciferian Plan to Destroy Creationˮ.

Există deja tehnologia de a induce direct
în creiere o Falsă Realitate

Ing. Marvin ATUDOREI - Bucureşti
Dictatorii au știut dintotdeauna că pentru a controla
masele trebuie să capturezi mințile oamenilor într-un
ții cu aparență de normalitate.
sistem de concepții

D

ar pentru că ideologiile se perimează inevitabil, s-a
s
trecut la metode mai invazive fa
față de psihicul
indivizilor.

În urmă cu câteva zeci de ani CIA făcea experimente cu droguri
(de exemplu cu LSD) pe sute de subiecți
subiec umani neavizați în
cadrul programelor de mind control. Mult mai eficiente ss-au
dovedit a fi mijloacele mass-media,
media, care creează un fel de
hipnoză colectivă. Au apărut apoi telefoanele mobile, care
seduc zilnic, ore în șir, mințile naivilor. Însă metodele de
subjugare a maselor au avansat în prezent la un nivel pe care
cei mai mulți dintre noi nici nu ni-ll imaginăm. Descoperim pe
zi ce trece aceste metode în puzzle-ul
ul „pLandemiei” actuale.
Abia acum înțelegem
țelegem mai bine, de exemplu, o serie de
informații
ții apărute public încă din anul 2018 privind legătura
dintre rezultatele neurobiologiei și cele ale nanotehnologiei.
Știați că încă de atunci
tunci se făceau experimente la nivel
guvernamental pentru a conecta creierele umane la o rețea
re
în
scopul de a le fi indusă o falsă realitate?
Deja nu mai este niciun secret că proiectul Neuralink, dezvoltat
de Elon Musk, a reușit
șit să conecteze de la distanță creierul
uman cu o platformă computerizată. Pot fi astfel transferate
informații
ții în ambele sensuri: inteligența artificială poate prelua
informații
ții (și chiar imagini) din creier sau creierul poate fi
încărcat rapid cu informații dintr-un
un computer.
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Cercetările de tip militar au mers mult mai departe. Ca să ne
facem o idee mai concretă, să examinăm pe scurt prezentarea
ținută în aprilie 2018 de dr. Charles Morgan în fața cadeților de
la Academia militară West Point din SUA. Dr. Morgan a predat
20 de ani la Universitatea Yale, este expert în studii de
securitate națională, expert în neuro-biologie și este colaborator
apropiat al CIA și DARPA (agenție militară specializată în
cercetări tehnologice avansate).
În video-ul de mai jos îl puteți vedea pe dr. Morgan explicând
că interfețele cu inteligența artificială au permis încă din anii
2010 / 2011 să fie controlate de la distanță corpurile și
percepțiile unor insecte sau animale, ceea ce le transforma în
veritabile drone vii. Experimente de succes au fost înregistrate
și în controlul de la distanță al funcțiilor motorii ale unui
subiect uman. Sau în transferul de informații și percepții în
creier. A putut fi în acest mod reconfigurată memoria unor
persoane. Au fost introduse memorii false, adică experiențe pe
care de fapt persoana în cauză nu le-a trăit. Sau au putut fi
șterse informații față de care subiectul nu va mai fi conștient.
Bineînțeles, în felul acesta reperele cognitive, motivațiile,
convingerile oamenilor pot fi complet modificate după cum
dorește programatorul.
De asemenea, cercetările au arătat că programul genetic al unui
individ (sau chiar la nivelul unei comunități) poate fi complet
rescris, cu efecte comportamentale imediate. Modificările pot fi
operate prin injectarea unei substanțe sau prin pulverizarea
respectivei substanțe cu un spray special. Substanța inoculată
conține un gel (hidrogel) ce include compuși nanotehnologici
care la un anumit semnal electromagnetic se pot reasambla în
corp și pot executa o gamă complexă de operațiuni. Acești
compuși ar putea de exemplu să distrugă celule, organe sau să
faciliteze controlul de către programator al creierului „gazdei”.
Încep să se lege piesele? De ce insistă oare atât de mult
marionetele puse în fruntea guvernelor să fie vaccinată toată
lumea împotriva Covid-19, chiar dacă vaccinurile, în mod
evident, nu vindecă și nu protejează pe nimeni? Dimpotrivă,
țările cele mai vaccinate sunt și cele mai pline de noi
îmbolnăviri și de efecte adverse grave ale vaccinurilor. De ce
vedem de ani de zile în toate țările dâre imense de substanțe
chimice pe cer? De ce sunt ascunse față de public depozițiile
unor experți care arată cu probe că chemtrails-urile sunt
substanțe extrem de toxice? În mod penibil ni se livrează în
schimb versiunea că acelea ar fi decât gaze de condensare
atmosferică…
Dr. Charles Morgan mai spune că în reprogramarea ADN-ului
se folosesc computere cuantice, care pot încărca o imensă
cantitate de date. În doar un gram de ADN se pot transfera
700.000 de GB. Iar organismul modificat genetic va reproduce
informația pe o perioadă nedefinită, inclusiv de-a lungul
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generațiilor următoare, de ca și cum s-ar fi format o altă specie.
Foarte eficientă este și programarea mentală prin repetarea unor
cuvinte sau/și prin expunerea sistematică la sugestii audiovideo.
Recunoaștem toate acestea în campania furibundă prin care de
doi ani de zile ni se impune insidios manipularea că ne-am afla
într-o pandemie. Acesta este noul război al zilelor noastre! Este
un război în care se lucrează efectiv prin tactici militare pentru
destabilizarea percepțiilor „inamicului”. Numai că de data
aceasta inamicul suntem noi toți, marea masă a populației din
toate țările. Iar agresorul este „elita” care a format deja un
Guvern Mondial (încă în umbră), ce este hotărât să instituie cât
mai rapid așa-zisa Noua Ordine Mondială, sau cum le place
mai nou să îi spună: „Marea Resetare”, „Noua Normalitate”.
Dr. Morgan ne oferă în final și o imagine de ansamblu despre
ceea ce se pare că își doresc cei care au plătit cercetările. Prin
emiterea unui semnal potrivit (a se avea în vedere rețeaua 5G)
toate creierele deja receptivizate de componentele
nanotehnologice inoculate (cel mai ușor prin vaccinuri) vor
putea fi conectate într-o rețea invizibilă și legate la un computer
central capabil să le inducă în mod colectiv o Falsă Realitate.
Pentru cei care observă cu atenție cursul evenimentelor apare
destul de clar că exact acesta este scopul înființării „orașelor
inteligente” (smart cities): înregimentarea roboțeilor umani ai
viitorului în unități de control total, în care nicio rebeliune față
de „stăpâni” nu ar mai fi posibilă. Iată deci că filmul Matrix nu
ne mai apare acum ca un simplu SF, ci a devenit deja o
prefigurare fidelă a planului diabolic de transformare a
umanității într-o masă de indivizi zombificați sau de androizi
fără conștiință proprie. Aceste formulări ar putea fi catalogate
foarte ușor drept „teorii ale conspirației”, dar veți vedea că se
desprind exact din afirmațiile unui expert în aplicații militare
avansate utilizate de serviciile speciale.
Să nu uităm însă că „elitele” de psihopați (care se cred zei pe
Pământ) nu vor avea niciodată puterea de a i se opune lui
Dumnezeu. Spre deosebire de mulți dintre noi, ei știu foarte
bine că dacă noi l-am chema din tot sufletul pe Dumnezeu,
atunci puterea înșelăciunii lor ar fi spulberată. Un om care își
trezește conștiința și este conectat la Dumnezeu nu mai poate fi
controlat de nicio rețea demonică. Iar forța unității celor
conștienți ar anihila Răul cu mare ușurință. Metoda principală a
acestor ființe demonizate care conduc guvernele este tocmai
adormirea/paralizarea minții oamenilor. Dincolo de aparențe,
ne aflăm în mijlocul unui război spiritual în care miza este chiar
conștiința noastră. Sursa: https://geopolitika.ro/articles/tehnologia-de-ainduce-direct-in-creiere-o-falsa-realitate-deja-exista/
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Noua normalitate-fără
fără intimitate:
#Chatcontrol: Parlamentul UE a aprobat
supravegherea în masă a comunica
comunicațiilor
private

noastră este ineficientă, ilegală și iresponsabilă.
Perchezițiile
țiile nediscriminatorii nu vor proteja copiii și chiar îi
pun în pericol, expunând
unând fotografiile lor private unor persoane
necunoscute și criminalizându-ii pe copiii în
înșiși. Anchetatorii,
deja suprasolicitați,
ți, sunt ocupați să sorteze mii de mesaje
irelevante din punct de vedere penal. Victimele unei infracțiuni
infrac
atât de îngrozitoare cum
um este abuzul sexual asupra copiilor
merită măsuri care să prevină abuzul în primul rând.
Abordarea corectă ar fi, de exemplu, intensificarea
investigațiilor
țiilor sub acoperire a rețelelor de pornografie
infantilă și reducerea întârzierilor de ani de zile în procesarea
p
căutărilor
și
evaluării
datelor
confiscate.”
confiscate
Marcel Kolaja, eurodeputat al Partidului Piraților
Pira
din Cehia și
vicepreședinte
ședinte al Parlamentului European, comentează:
„Nici ofițerii
țerii poștali nu vă deschid scrisorile private pentru a
vedea dacă trimiteți
ți ceva reprobabil. Aceeași regulă ar fi firesc
să se aplice și online. Cu toate acestea, ceea ce va face această
excepție
ție este o daună irevocabilă pentru dreptul nostru
fundamental la intimitate. Mai mult, monitorizarea pe
platformele mari nu va face decâtt să determine infractorii să se
mute pe platforme unde controlul chat-ului
chat
va fi tehnic
imposibil. Ca urmare, oamenii nevinovați
nevinova vor fi spionați zilnic,
în timp ce urmărirea infractorilor va eșua.”
e

Parlamentul European a aprobat derogarea privind
confidențialitatea
țialitatea în mediul electronic, care permite
furnizorilor de servicii de e-mail și de mesagerie să caute în
mod automat în toate mesajele personale ale fiecărui
cetățean conținutul presupus suspect și să raporteze
cazurile suspecte la poliție.

D

elegația
ția Piraților Europeni din cadrul Grupului
Verzilor/Alianța
ța Liberă Europeană condamnă cu
fermitate această supraveghere în masă automatizată,
care înseamnă efectiv sfârșitul
șitul vieții private în corespondența
c
digitală.
Conform datelor poliției,
ției, în marea majoritate a cazurilor,
cetățenii
țenii nevinovați sunt suspectați că au comis o infracțiune
din cauza unor procese nesigure. Într-un
un sondaj reprezentativ
recent, 72% dintre cetățenii UE s-au
au opus monitorizării
monitor
generale a mesajelor lor. În timp ce, inițial,
țial, furnizorii vor avea
posibilitatea de a alege dacă vor căuta sau nu în comunica
comunicații,
legislația
ția ulterioară urmează să oblige toți furnizorii de servicii
de comunicații la o verificare nediscriminatorie.
Breyer:
reyer: „Acest aspect dăunează copiilor, în loc să
să-i
protejeze”
Patrick Breyer, membru german al Partidului Pira
Piraților din
Parlamentul European, raportor alternativ pentru propunerea
legislativă, comentează: „Adoptarea
Adoptarea primului regulament al
UE privind supravegherea în masă este o zi tristă pentru to
toți
cei care se bazează pe comunicații
ții și sfaturi libere și
confidențiale,
țiale, inclusiv pentru victimele abuzurilor și sursele de
presă. Regulamentul dă o lovitură mortală
lă confiden
confidențialității
corespondenței
ței digitale. Este o încălcare generală a barajului
de a permite supravegherea fără discernământ a spațiilor
spa
private de către corporații – după această logică totalitară,
poșta noastră, smartphone-urile
urile noastre sau dormitoarele
dormitoa
noastre ar putea fi, de asemenea, monitorizate în general.
Dezlănțuirea
țuirea unor astfel de mașini de denunțare asupra
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Pirații
ții planifică acțiuni în justiție împotriva regulamentului
regulam
Planurile UE privind controlul chat-ului
ului au fost confirmate ca
fiind o încălcare a drepturilor fundamentale de către un fost
judecător
al
Curții
ții
Europene
de
Justiție.
Patrick Breyer intenționează
ționează să ia măsuri legale împotriva
regulamentului și cautăă victime ale abuzurilor care să depună o
astfel de plângere. „Victimele
Victimele abuzurilor sunt în mod special
afectate de această supraveghere în masă”,
masă explică Breyer. „A
putea vorbi liber despre abuzul pe care ll-au suferit și a căuta
ajutor într-un spațiu sigurr este esen
esențial pentru victimele
violenței
ței sexuale. Acestea depind de posibilitatea de a
comunica în siguranță
ță și confidențialitate. Aceste spații sigure
le sunt acum luate, ceea ce va împiedica victimele să caute
ajutor și sprijin.”
Comisia Europeană a anunțat
țat deja un regulament de
urmărire pentru a face obligatoriu controlul chat
chat-ului pentru
toți furnizorii de e-mail și de mesagerie. Serviciile de
mesagerie criptate end-to-end,, anterior sigure, precum
Whatsapp sau Signal, vor fi obligate să instaleze un backdoor.
Există o reacție
ție considerabilă împotriva acestor planuri: O
consultare publică realizată de Comisia Europeană a arătat că
51% dintre respondenți
ți se opun controlului chat
chat-ului pentru
furnizorii de e-mail și de mesagerie. 80% dintre respondenți nu
doresc
oresc ca această măsură de control al chat-ului
chat
să fie aplicată
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mesajelor criptate. În prezent Comisia Europeană pregătește
pregăte
pachetul legislativ pentru aplicarea controlului comunicațiilor
comunica
în mediul online.
Noul regulament permite ca toate informațiile
țiile pe care le pot
culege despre tine oricând să poată fi folosite drept probe
valabile în instanță.
ță. Înainte era un pic mai greu pentru că
necesita existența
ța unui mandat eliberat de organele abilitate, în
baza unor dovezi bine întemeiate, pentru a--ți supraveghea
comunicațiile
țiile dar mai ales pentru a se putea folosi oficial de
ele. Acum nu va mai fi nevoie. Oricum și instanțele în curând
vor fi doar de formă. Bine ați
ți venit în lumea noastră și a lui
Orwell, adică în NOUA NORMALITATE. Oare ce mai este
nevoie să mai facă guvernanții
ții ca să înțelegem cu toții că nu ne
vor binele, așa
șa cum pretind, ci tocmai contrariul?! Sursa:
yogaesoteric.net

Sacha Stone: „În România există
tehnologii care pot revoluționa
ționa
umanitatea!”
Pentru cine nu știe prea multe despre britanicul
Sacha Stone și dorește să își formeze rapid o opinie
concludentă este suficientt să vizioneze unul dintre filmele
pe care acesta le-a realizat recent și anume Apocalipsa 5G:
Evenimentul extincției.

E

ste un film care a avut zeci de milioane de vizualizări,
care a zguduit audiența
ța prin efectul de trezire la
realitate și care a fost (și este în continuare) drastic
cenzurat de autoritățile din toată lumea.
Așadar,
șadar, este Sacha Stone un personaj credibil? Ei bine, dacă ați
văzut acest film în care se aduc argumente solide despre faptul
că 5G este o armă militară folosită intenționat
ționat pentru a controla
umanitatea, atunci înțelegeți de ce mass-media
media îl nume
numește
„conspiraționist”.
ționist”. Rămâne acum la latitudinea dvs. să vă
decideți
ți de care parte sunteți. Dacă sunteți de părere că nu
avem motive
otive majore de îngrijorare cu tehnologia 5G, atunci nu
are rost să vă mai pierdeți
ți vremea cu acest articol cu care, de
asemenea, nu veți fi de acord.
Eforturile făcute de Sacha Stone în ultimii 30 de ani pentru a
trezi cât mai mulți oameni din hinoza malefică
fică pe care o induce
Sistemul au mai inclus, de exemplu, înființarea
țarea Tribunalului
Internațional
țional pentru Justiție Naturală (ITNJ), a Comisiei
Judiciare de Anchetă privind traficul de fiin
ființe umane, a
Summit-ului
ului Mondial pentru Suveranitatea Sănătății,
Sănătă
a
proiectului
ectului New Earth sau, mai nou, a Simpozionului lunar de
dezvăluiri fulminante, Lazarus Initiative. În aceste proiecte sunt
implicați
ți avocați, medici, oameni de știință faimoși pe plan
mondial, dar pe care adeseori, autoritățile
țile îi cenzurează/interzic
în mediul
ediul „oficial” tocmai pentru că spun cu mare for
forță
Adevărul. Printre aceștia
știa îi menționez pe avocatul Robert
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Kennedy Jr., Del Bigtree, G. Edward Griffin, profesorul
Dolores Cahill, Dr. Christiane Northrup, Marla Maples,
Charlene Bollinger, Dr. Rashid Buttar,
ar, Dr. Sherri Tenpenny,
Andrew Wakefield, Dr. David Martin, dar sunt și mulți alții…
Partea care ne interesează în mod special pe noi este că în luna
octombrie 2021 Sacha Stone a venit pentru două săptămâni în
România. În data de 15 octombrie a fost invit
invitat de onoare
la Nașul TV într-o
o emisiune moderată de Radu Moraru și
Gabriela Calițescu.
țescu. Însă motivele mai profunde ale vizitei sale
la noi au devenit mai clare abia acum câteva zile, când Stone a
oferit
erit un interviu de două ore și jumătate în cadrul
programului The Missing Link Jesse. Stone a relatat cu un
amestec de uimire, emoție
ție și entuziasm că a luat contact în
România cu un grup de generali din armată și cu savanți care
lucrează în domeniul militar și că aceștia i-au
i
arătat o parte din
rezultatele cercetării lor. A vizitat laboratoare, a participat (sau
a fost subiect) al unor experimente care… l-au
l
uluit! Este în
primul rând vorba despre tehnologii de vindecare. Dar
tehnologiile respective au potențialul
țialul de a vindeca nu doar
milioane de ființe
țe umane, ci și de a revoluționa umanitatea, de a
rezolva cele mai presante probleme legate de necesitățile
necesită
de
bază ale populației
ției și chiar de a neutraliza Kabala satanică ce
orchestrează în prezent această plandemie
ndemie genocidară.
Cum ar putea fi posibil așa
șa ceva? Și, mai ales, cum ar putea
pleca toate acestea tocmai din România? Până și marea
majoritate a românilor cred că țara lor ar fi înapoiată, eșuată,
colonizată, sclavizată și aflată la limita disoluției… Dar poate
că tocmai asta și-au
au dorit colonizatorii să credem, vv-ați gândit
la asta? Vă mai amintiți
ți că la noi există foarte mulți copii
geniali, că avem resurse naturale extrem de rare și de bogate?
Că am rezistat timp de multe veacuri în mijlocul unor imperii
imp
hrăpărețe?
țe? Că mulți istorici faimoși ne-au
ne
spus că istoria
noastră este glorioasă, iar alți
ți străini ne-au
ne
spus că aici este
„Grădina Maicii Domnului”?
În video-ul
ul din finalul articolului puteți
pute viziona un colaj cu
afirmații într-adevăr uimitoare spuse în data de 18 noiembrie
2021 de Sacha Stone despre România și despre viitorul deloc
îndepărtat al umanității.
ții. Iată mai întâi o sinteză a acestor
informații:
Stone spune că tehnologiile pe care le
le-a văzut la noi au
potențialul
țialul de a schimba literalmente fața
faț Pământului, în Bine!
El a avut ocazia să intre în laboratoare și să asiste timp de
aproximativ 10-12 zile la experiențe
țe care i-au
i
demonstrat pe
deplin eficacitatea deja actuală a acestor metode complet
revoluționare.
ționare. Mai vorbește despre anumite module cu
proprietăți
ți vindecătoare spectaculoase (un fel de paturi de
regenerare) care vor fi gradat făcute publice începând de anul
viitor. Modulele respective ar putea vindeca tumori canceroase,
pot stimula mitocondriile și refacerile celulare și lucrează chiar
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la nivel de ADN. O aplicație esențială este purificarea sângelui,
despre care britanicul spune că este afectat de oxidul de grafen
prezent în vaccinuri, ce provoacă inflamații și vâscozitate a
sângelui.
Modulul are capacitatea de a efectua o scanare completă a
corpului pentru a detecta orice deficiență a sănătății (chiar și o
carie ascunsă) și poate de asemenea potența și echilibra
întreaga aură bioenergetică. Aparatul utilizează în mod benefic
inteligența artificială pentru a corela datele și a eficientiza
procesul de diagnostic și reparare. Pare de necrezut, dar Stone
afirmă că prin potențarea câmpurilor subtile matriciale
(formatoare, morfogenetice) ale ființei respective, ar putea fi
stimulată refacerea unor membre amputate sau refacerea
vederii sau auzului!
În laboratoarele din România Stone spune că a mai văzut și
dispozitive care produc energie liberă (free energy) cum ar fi
cele bazate pe fuziune la rece sau generatoare cu inducție
magnetică ce ar putea propulsa chiar și rachete…
Există și alte aplicații esențiale, de exemplu cele care pot
neutraliza prin câmpuri plasmatice undele electromagnetice
extrem de negative produse de instalațiile 5G sau de alte
aparaturi întreținute (impuse) de structurile guvernamentale.
Acestea din urmă produc enorm de mult rău asupra sănătății
oamenilor. Stone susține că inclusiv simptomele Covid-19
(deficiențe respiratorii, în primul rând) sunt provocate și
amplificate de aceste câmpuri electromagnetice nocive. Serul
din așa-zisele vaccinuri conține anumite structuri
nanotehnologice care pătrund exact în zonele cele mai
deteriorate ale organismului, în funcție de problemele fiecărui
subiect: la unii în plămâni, la alții în inimă, la alții la nivel
cerebral, etc. Structurile nano respective au și funcția de antenă
și primind semnal din câmpul electromagnetic prezent din
abundență, mai ales în mediul urban, vor crea un câmp
distructiv în special acolo unde subiectul este vulnerabil, ceea
ce conduce la probleme grave sau chiar la deces.
Planul la care lucrează Stone, echipa sa și alți colaboratori este
să răspândească în lume aceste dispozitive de echilibrare,
vindecare și anihilare a câmpurilor negative produse intenționat
de „elita” din umbră. Va fi astfel blocat planul lor nebunesc și
demonic de a reduce populația globului și de a înrobi
umanitatea.
Sacha Stone relatează impresionat că a fost condus la locuința
unui academician român în vârstă de aproximativ 85 de ani,
undeva în apropierea Bucureștiului. Acesta i-a arătat un
program de calculator extraordinar de complex, elaborat după
mulți ani de studii. Programul are capacitatea de a se conecta
printr-un limbaj matematic la un fel de „minte” a Universului
cu care poate comunica. Foarte multe probleme extrem de
dificile și complexe pot fi soluționate pe această cale. Stone
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spune că va oferi mai multe informații despre acele adevărate
revelații în cadrul Simpozionului Lazarus Initiative din luna
decembrie 2021.
Stone relatează că el însuși a fost echilibrat de un dispozitiv cu
plasmă în aproximativ trei minute. Mai spune că a asistat la o
demonstrație în care a fost utilizată energia liberă pentru a
încinge până la punctul de topire un metal, pentru a fierbe apa
sau pentru a provoca aprinderea unui obiect. Efectele au fost
produse aparent „din senin” (fără o cauză vizibilă), într-un timp
extrem de scurt. Toate acestea necesită o mare cantitate de
energie, putând să pară neverosimile, dar demonstrațiile făcute
în fața ochilor săi au arătat cât de simplu se poate obține
respectiva energie pe o cale destul de facilă. Consecințele sunt
imense, subliniază Stone. În primul rând, ar putea fi oferite cu
cea mai mare ușurință resurse energetice pentru întreaga
omenire. Pe lângă asta, câțiva savanți italieni i-au împărtășit că
urmăresc să protejeze toate orașele prin intermediul unor
dispozitive care generează câmpuri plasmatice în diametru de
100 de kilometri, care ar anihila în întreaga lume toate energiile
negative produse de 5G și alte câmpuri electromagnetice.
Stone relatează și despre o tehnologie care se folosește în secret
în Israel și America pentru a face de exemplu un dinte să
crească direct în gingie, fără a mai fi necesar implantul. El
afirmă că de fapt această tehnologie a fost furată cu mulți ani în
urmă de la niște cercetători din România.
Modulul de vindecare lucrează exact invers față de ansamblul
vaccin - 5G. În timp ce vaccinul și 5G atacă zonele vulnerabile,
modulul stimulează mitocondriile, scanează tot corpul și apoi
repară exact zonele cu probleme. Stone afirmă că a fost martor
la vindecarea ultra-rapidă a unei persoane care avea coloana și
membrele contorsionate și nici măcar nu putea sta în picioare.
După plasarea sa în modulul de vindecare, persoana a fost în
stare să se îndrepte și să se deplaseze normal. Practic orice
boală poate fi vindecată: diabet, boli de inimă, etc. Nici măcar
nu este necesară o intervenție pe corp (operație, injecție, etc)
pentru că influența regeneratoare este exercitată direct prin
câmpurile plasmatice.
Desigur, toate acestea par de domeniul SF. S-a tot auzit în
diferite cercuri despre astfel de paturi de vindecare de cel puțin
10 ani. Ca și despre replicatoare, care pot materializa hrană, de
exemplu. Este ceva real în toate acestea? Potrivit lui Stone, nu
mai avem mult de așteptat până când astfel de dispozitive vor fi
făcute publice. El apreciază că în 10 ani fața Pământului va fi
radical modificată ÎN BINE. Mai mult, el susține că de fapt
acesta este doar începutul. Direcția generală ar fi aceea că
umanitatea se îndreaptă rapid către Marea Ascensiune, către
saltul spre dimensiunea cuantică la nivel colectiv. Starea
normală de conștiință la acel nivel este perceperea Unității
Beatifice, trăirea Iubirii necondiționate, ancorarea în Eternul
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Prezent. Dacă toate acestea au vreun sens… cei pre
pregătiți pentru
un astfel de viitor o înțeleg
țeleg deja în mod intuitiv foarte bine.

Este semnificativ că cenzorii companiei youtube au șters un
colaj video ce însuma câteva dintre cele mai directe referiri ale
lui Sacha Stone despre România. Respectivul
ctivul colaj, extras din
interviul acordat lui Jesse Hal, a fost șters la câteva ore după ce
fusese postat. La scurt timp youtube a șters și interviul complet.
Orice opinie care iese din șablonul narațiunii oficiale este
prompt eliminată, fără niciun fel dee dezbatere sau argumentare,
astfel încât populația
ția să cunoască doar punctul de vedere
„corect politic”. Ce calitate are însă o platformă media de a
judeca ce este corect sau nu? Puteți
ți totuși accesa interviul
acordat de Sacha Stone prin link-urile
urile oferite de site-ul
Geopolitika. Sursa:https://geopolitika.ro/articles/sacha
https://geopolitika.ro/articles/sacha-stone-in-romania-

„Am creat TRUTH Social și TMTG pentru a mă opune tiraniei
Big Tech. Trăim într-o
o lume în care talibanii
taliba
au o prezență
uriașă
șă pe Twitter, dar președintele vostru american preferat a
fost redus la tăcere. Acest lucru este inacceptabil”.
„TMTG a fost fondat cu misiunea de a da o voce tuturor. Sunt
încântat să încep în curând să îmi împărtășesc
împărtă
gândurile pe
TRUTH Social și să lupt împotriva Big Tech. Toată lumea mă
întreabă de ce nu se ridică cineva împotriva Big Tech? Ei bine,
o vom face în curând!” (Citește
ște mai mult: ActiveNews.ro)
Nota mea: Și iată că ceea ce s-aa anun
anunțat la începutul anului se
va petrece în curând. O platformă de socializare care pretinde
că va garanta libera exprimare și căutarea adevărului,
opunându-se,
se, astfel, monopolului Big Tech.
Evenimentul este unul extrem de semnificativ și el va conta
enorm în contextul în care neomarxiștii
știi de la butoanele massmass
media internațională
țională cenzurează din ce în ce mai mult
adevărurile care nu convin păpușarilor
șarilor planet
planetari.

CERCUL – POTENȚIALUL
ȚIALUL UNEI
VIEȚI

exista-tehnologii-care-pot-revolutiona-umanitatea/

Se lansează Facebook-ul
ul lui Trump:
TRUTH SOCIAL

În ultima perioadă, cercul a fost figura geometrică ce mm
a urmărit în toate poveștile
știle și Jocurile din Webinarii și alte
proiecte.
Am discutat în cadrul programului Femina despre Cercul de
femei, care se adună ocazional în jurul focului sau în Natură,
pentru a împărtăși
și creativitatea și imaginația.
Sau despre Cercul de femei strânse la clacă, pentru a toarce
lâna (citește, pentru a transforma haosul fuiorului într
într-un fir
coerent, ce poate fi înfășurat pe un fus și folosit pentru țesut).
Toarcerea fuiorului, dincolo de activitatea strict femeiască pe
care o descrie, este și simbolul transformării haosului în ordine,
a necreatului și potențialului în fire și pânze cu care se pot croi
haine și țesături.
Cercul de femei se strânge și cu alte ocazii: în trecerile mari ale
vieții – tip începuturi (nașteri,
șteri, botez), praguri importante
(aniversări, căsătorie, absolvirea unei etape) și finaluri
(înmormântare).

ActiveNews.ro: După luni întregi de suspans, cel de
de-al 45-lea
președinte
ședinte Donald Trump a anunțat că „Truth Social” – un nou
proiect de social media condus de Trump Media & Technology
Group – va fi lansat la începutul anului 2022, potrivit National
File.
Cei care sunt interesați
ți să se alăture TRUTH Social pot vizita
acum www.truthsocial.com pentru a se înscrie pe lista de
invitați.
Fostul Președintele Trump a scris:
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Cercul vieții
ții este vegheat nu doar de ursitoare, spiritel
spiritele
feminine din lumea de energie. El este ghidat și îndrumat de
înțelepciunea
țelepciunea femeilor mai vârstnice și cunoscătoare.
Cercul se întâlnește
ște la hore, la sfatul bătrânilor înțelepți, la
toate întâlnirile în care participanții
ții se află pe picior de
egalitate.
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Cu participanții la programul de detoxifiere organizat împreună
cu studioul Vitality Constanța în ianuarie – martie 2021 am
discutat despre cercurile rinichilor, cercuri care se structurează
pas cu pas într-o minunată Floare a Vieții (formată din cercuri
suprapuse).
În cadrul programului am trecut pas cu pas de la cercul
primordial (ovulul), la două cercuri (Vesica pisces, sau
simbolul diviziunii), apoi la trei cercuri, simbolul tetraedrului
și focului, la patru cercuri și apariția pătratului sau rombului
sacru, la cele cinci cercuri olimpice și ale simțurilor, cele 6 și 7
cercuri ale Seminței vieții, pentru a ajunge la 8 cercuri, un
nucleu complet de Floare a vieții.

Am găsit într-o carte spirituală simbolul cercului folosit pentru
descrierea potențialului vieții unui om.
Diametrul cercului este linia ”condiționării” sociale, cea pe care
societatea ne îndeamnă să mergem de la naștere la dispariție.
Pentru social, destinul omului este o linie dreaptă.
Te naști, împlinești așteptările părinților, îți vezi de treabă și
mori cât mai discret fără să deranjezi pe nimeni.
Linia dreaptă.

Creșterea numărului de cercuri și a complexității modelului
format cu ajutorul lor ne-a ajutat să realizăm că din mișcări
simple, putem obține efecte complexe, în întregul corp. De
aceea, la programul de detox am folosit de multe ori mișcări
blânde, simple, dar cu acțiune profundă. Și multe
cercuri făcute cu brațele, cu picioarele, cu articulațiile, cu gâtul
și capul.
Articulațiile mari ale corpului permit mișcări circulare (umerii,
șoldurile).
În limbajul zilnic, cercul se găsește în vibrația șovăielii sau
nesiguranței.

ÎNCERC.
Acest cuvânt, folosit adesea când cineva este pus să facă pentru
prima oară o acțiune nouă și necunoscută, ne indică progresia
procesului de învățare.

Dar întregul cerc reprezintă POTENȚIALUL pe care îl are un
om într-o încarnare, într-o viață definită pe pământ. În acest
cerc este tot ce are el nevoie, tot ce poate să obțină în cursul
vieții. Acest potențial este necunoscut la naștere și el se
explorează treptat, se descoperă și se desfășoară pe parcursul
vieții.

ÎN-CERC.

Cercul este potențialul vieții.

Adică, la început, pentru a învăța, oricine se învârte ”în cerc”,
de mai multe ori, pentru că nu prea iese din prima, orice se
dorește a se stăpâni.

Un om înaintează zi de zi de-a lungul liniei. Când și când,
explorează în jur, făcând cercuri mai mici sau mai mari, dar
toate ÎN JURUL LINIEI acceptate de social.

”Poți să faci asta?” întrebi pe cineva.

În copilărie, cercurile sunt mai mari, pentru că nu există teamă
și spiritul de aventură este mai mare.

”Încerc”, ți se răspunde.
Atunci, știi că nu se va strădui prea mult. Pentru că dacă de la
început este dispus să ”în-cerc-e” de mai multe ori, va face
lucrurile superficial, știind că va putea să mai repete de mai
multe ori, până îi va ieși.
Și atunci, cum se răspunde mai eficient la o solicitare de a face
ceva, mai ales când nu știi sau nu stăpânești prea bine tehnica.
”Poți să faci asta?” ești întrebat.
”Pot. Intenționez să pot”.
Sau
”Fac, intenționez să fac”
A intenționa, în loc de a ”în-cerca” înseamnă asumare și
angajament.
Intenția este direcția în care se duce energia. Dacă îmi pun
energia într-o acțiune, ea are toate șansele să se transforme în
rezultate concrete.

Cercul este un simbol puternic al lumii prezente.
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Pe măsură ce apar experiențe și diferite învățături / înțelegeri,
cercurile se restrâng. Către finalul vieții, linia dreaptă este
alegerea tuturor.
Foarte rar, în cursul unei vieți, un om este pe deplin în contact
cu soarta sa.
Există foarte multe părți din potențialul său pe care nu le atinge
(nu le explorează) niciodată.
Multe îi sunt date, posibil, omului, dar cât de departe se
aventurează el în necunoscut, depinde de persoană.
De-a lungul vieții, fiecare își ajustează continuu viziunea sa
asupra lumii.
Doar dacă alege în mod deliberat să urmeze semnele primite și
să-și exploreze potențialul existent, un om poate completa
golurile care lipsesc.
Oricine o poate face. Nu oricine alege să o facă.
Cercul este un model perfect al evoluției noastre interioare și
exterioare.
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Lumea în care ne învârtim este un cerc.
Veți protesta spunând că noi locuim pe o sferă.
Da, numai că nouă ne apare ca fiind un cerc, pe care îl
explorăm cât de bine putem. Dacă dorim să percepem sfera,
avem nevoie să ne ridicăm mult de la pământ.
Să explorăm necunoscutul din puncte de vedere complet
neobișnuite.
Propun să petrecem anul 2021 ca pe o călătorie tip cerc, ca o
evoluție dintr-un
un punct în altul, urmărind cu aten
atenție direcția în
care ne îndrumă energia și semnalele corpului nostru.
Dacă ne acordăm cu multă încredere la corpul nostru, el ne
poate ajuta să înțelegem
țelegem cât mai bine potențialul destinului
nostru.

aceeași
și frică paralizantă și aceeași fugă de propria noastră
condiție
ție de muritori, sortiți însă Învierii.
Dar odată ce ni s-a anihilat credința
ța în Înviere, inevitabil vom
aluneca în una dintre cele două atitudini, care ne mențin
men într-o
stare de boală sufletească. Frica pe care o purtăm în noi nu
numai că ne menține
ține în condiția de prizonieri ai lumii distopice
a „Marelui Inchizitor” al vremurilor
urilor noastre, dar ne ține și
izolați
ți unii de ceilalți, căci frica înseamnă distrugerea
comuniunii.

Noi existăm înainte de a ne naşte?

Și să ne aventurăm cu precauție, dar cu încredere, în
necunoscutul, pe care să-l transformăm
ransformăm în noul nostru loc de
aventură.

Pentru fiecare dintre noi, există viaţă înainte de a ne
naşte? Aceasta este o întrebare la care a reflectat, cu mii de
ani în urmă, şi filozoful Platon, care urmărea să
demonstreze că răspunsul este da, există viaţă chiar şi
înainte de naştere.

Cercul vieții,
ții, cercul ființării, cercul geometriei, toate cercurile –
sunt doar metafore frumoase.În realitate, nu există cercuri.Ci
forme geometrice circulare, adică energia circulă, se schimbă,
se transformă și se metamorfozează continuu.

P

Tot ce putem să facem în fața
ța miracolului Vieții este să o
observăm cu admirație, în tăcere.

matematică şi filosofie.

Așa închidem cercul.

Condiția
ția noastră de muritori nu se
„rezolvă” prin dictatură medicală sau
științifică
Condiția noastră de muritori nu se „rezolvă” prin
dictatură medicală sau științifică, nici prin paralizarea
societății și a cursului firesc al vieții.

C

i prin asumarea deplină a umanității
ții noastre, făurite
după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu și care
nu este negociabilă; care nu se micșorează
șorează nici în fața
morții
ții și nu poate fi subjugată unei lumi sterile, închise în sine,
ce neagă Învierea.
„Este oprit să crezi în Înviere!” ‒ iată o interdicție care ni se
impune și astăzi. Gândul la moarte nu mai constituie un îndemn
de a ne gândi la Dumnezeu, de a ne veni în fire, reflectând la
viața pe care o ducem, cercetându-ne
ne sufletul și conștiința,
pentru a ne pregăti în călătoria spre Înviere, ci înseamnă acum,
mai curând, frică și negare a propriei noastre condiții.
În vremurile „vechii normalități”,
ți”, negarea acestei condiții era
reflectată în anestezierea fricii prin abandonul în divertisment și
consumerism; timp de mai bine de un an, ea a avut loc prin
obsesia „siguranței”
ței” și a menținerii vieții cu orice chip, în mod
paradoxal,, prin transformarea întregii lumi într-o
într închisoare,
sub pretextul eradicării unui virus. Ambele atitudini au la bază
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laton nu credea într-o
o cunoaştere care ne vine în mod
natural, ci mai degrabă în cunoaşterea prenatală, pentru a
explica capacitatea noastră de a rezolva probleme în

Platon considera că sufletul este etern şi că toată cunoaşterea
acumulată de-aa lungul vieţii nu este altceva decât o formă de
amintire a aspectelor ştiute de sufletul nostru înainte de naştere.
Pentru a-şi
şi explica această concepţie, el a scris parabola
peşterii, în care oamenii se află cu spatele spre intrare, în jurul
unui foc, urmărind umbrele care se reflectă pe pereţi. Întreaga
lor viaţă ei au urmărit aceste reflexii, care sunt o reprezentare a
lumii reale. În cele din urmă, într-oo zi s-au
s
aventurat afară din
peşteră, iar lumea reală li s-aa dezvăluit. Pentru unii, aadevărul
este atât de „dureros” şi de uluitor, încât preferă să se întoarcă
înapoi în peştera ignoranţei.
Platon credea că, înainte de naştere, sufletul este înzestrat cu o
vastă cunoaştere, dar care este pierdută când intrăm în lumea
aceasta. Ceea ce ne oferă
eră simţurile noastre când intrăm în
lumea iluziei neagă amintirea adevărurilor cunoscute anterior
şi, în cele din urmă, devenim sclavi ai simţurilor noastre. Poate
de aceea multe practici spirituale, cum ar fi budismul şi unele
filozofii yoghine, propovăduiesc
uiesc abstinenţa de la plăcerile
senzoriale, întrucât, cu cât ne ataşăm mai mult de simţurile
noastre, cu atât mai mult ne îndepărtăm de cunoaşterea
sufletului nostru.
Ideea că sufletul este o entitate veşnică nu este una nouă. De
exemplu, credinţa în reîncarnare,
carnare, conform căreia trăim o
succesiune de nenumărate vieţi, nu numai pe propria noastră
planetă, ci chiar şi pe alte planete. Tema reîncarnării este
extrem de fascinantă şi a trezit interesul a numeroşi cercetători.
Celebrul Carl Sagan a declarat că reîncarnarea
încarnarea merită un studiu
serios, deoarece copiii mici prezintă uneori detalii despre o
viaţă anterioară, care după verificare se dovedesc a fi corecte, şi
care nu ar fi putut fi cunoscute într-un
într
alt mod decât prin
reîncarnare.
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Reflectând
ctând la aceste aspecte, apar o mulţime de întrebări. Dacă
am trăit şi alte vieţi înainte de a ne naşte, am venit aici pentru
un anumit motiv? Sufletele noastre au ales să vină aici? Suntem
cu toţii aici pentru un anumit scop? Suntem aici să ne amintim
de ce am venit? Este posibil ca sufletul să uite de ce a venit, să
„adoarmă”, dar poate să se trezească şi să-şi
şi amintească scopul
pentru care se află aici? Am ales această planetă – Terra – în
mod întâmplător? Care este scopul, finalitatea lui?

Sute de mii de indieni își
și spală păcatele în
Gange, iar masca și distanțarea ar fi în
plus. „Credința
ța este mai puternică decât
pandemia”
Autoritățile
țile din Haridwar, Uttarakhand (nordul
Indiei), au raportat peste 2,5 milioane de oameni care au
venit la sărbătoarea
ea de Maha Shivaratri, procesiune care
presupune scăldatul în apele sacre ale fluviului Gange.

S

ărbătoarea este parte a festivalului Kumbha Mela, care a
început pe 13 februarie și a durat 48 de zile. Alte două
băi sacre au avut loc până la sfârșitul
șitul festivităților,
clasificate drept patrimoniu cultural imaterial al umanității
umanită de
către Unesco.
Înainte de zori, sute de mii de bărbați,
ți, femei și copii ss-au
înghesuit pe țărm pentru a se cufunda în apa vie, a cânta și a
împrăștia flori ca ofrandă. Procesiunile
ile a sute de sadhu-şi –
asceți cu trupuri acoperite doar de cenușă – în direcția
direc apelor
Gangelui au fost în centrul atenției
ției generale, înainte de
scufundarea lor în râu, constituind un moment foarte puternic al
festivalului. Pentru hinduși, scăldatul în râul
âul sacru purifică
păcatele și oferă mântuire.
Potrivit mitologiei hinduse, zeii și demonii au purtat un război
pentru un ulcior sacru, Kumbh, care conținea
ținea elixirul nemuririi.
Câteva picături au scăpat în patru locuri diferite care, în zilele
noastre, găzduiesc aceste festivități
ți alternativ. Ultimul
pelerinaj, care a avut loc în Prayagraj, vechiul Allahabad din
sudul Uttarakhand, în 2019, a adunat 55 de milioane de oameni
pe parcursul celor 48 de zile.
Din cauza pandemiei, guvernul a redus dimensiunea Kumb
Kumbha
Mela în acest an, pentru care, teoretic, sunt necesare teste
covid-19 negative. Autoritățile
țile orașului au reamintit că purtarea
unei măști
ști este obligatorie și să fie menținută distanța fizică, iar
sute de voluntari au stropit pelerinii cu dezinfectan
dezinfectanți. Dar
măștile apar rar pe figurile participanților.
„Nu există frică de pandemie și oamenii se mișcă liber. India a
învins deja boala și nu există niciun motiv de îngrijorare
îngrijorare”, a
declarat pentru AFP Nitesh Kumar, un pelerin în vârstă de 31
de ani. „Aștept această
eastă zi de ani de zile, dar, din cauza
pandemiei, am crezut că va fi anulată. Credin
Credința noastră este
mai puternică decât pandemia”,
”, a spus un alt participant,
Rishab.
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Cum să alegem un mod înţelept şi creator
de îndeplinire a acţiunilor profund
benefice şi dumnezeiesc integrate
Prof. George BIANU - Bucureşti
Cu siguranță
ță au existat situaţii în viața noastră în care
ne-am
am întrebat, la un moment dat: „De ce anume fac ceea
ce fac?”.
Este cunoscut faptul că fiinţele umane nu recepționează
recep
în
mod pasiv influențele
țele exterioare şi nici nu reacţionează în
mod mecanic la solicitările vieții
ții de zi cu zi.
legerile pe care le realizăm sunt într-un
într
anume fel
determinate de anumite cerinţe int
interne, de
anumite necesități
ți sau de o anumită orientare
preexistentă, a căror efect însumat face să se
manifeste selectivitatea noastră specifică.
Resorturile interne care ne impulsionează să
acționăm într-un
un anumit fel reprezintă ceea ce numim
motivație. Dacă
acă facem apel la conceptul de motiva
motivație, vom fi
capabili să găsim răspunsuri la întrebările de genul celor
enunţate anterior. Cunoaşterea şi conştientizarea motiva
motivațiilor
noastre ne permit să descoperim care sunt în realitate cauzele
diferitelor comportamente
nte care sunt, în mod aparent, lipsite de
explicații
ții raţionale. Motivația reprezintă un ansamblu de stări
de necesitate internă ce există şi sunt prezente în
Microcosmosul ființei
ței umane şi care stimulează şi orientează
comportamentul în vederea împlinirii lor.
Categoria stărilor de necesitate include un ansamblu de factori
interni care activează, ghidează şi reglează acțiunile
ac
voluntare
cum sunt, de exemplu: trebuinţele, motivele, interesele,
convingerile, idealurile.
Motivația joacă rolul unui sui generis „filtru”, prin intermediul
căruia noi recepţionăm şi apoi asimilăm influenţele externe şi
interne. Prin motivație
ție noi putem deveni „permeabili“ din punct
de vedere lăuntric doar la acei stimuli care sunt capabili să ne
îndeplinească unele dintre stările de necesitate interioară.
Tocmai de aceea motivațiile
țiile sunt într-un
într
anume fel decisive
pentru opțiunile
țiunile pe care le alegem. Motivația reprezintă un
factor important care contribuie la formularea unei anumite
alegeri. Ştiind toate acestea, este firesc să ne întrebăm:
înt
„Cum
anume putem şti ceea ce ne motivează cu adevărat?”.
adevărat?
Specialiştii în domeniile de dezvoltare personală au sistematizat
o anumită metodă practică ce implică alcătuirea unui mic
clasament, ce este realizat în trei categorii, a preocupărilor
noastree existenţiale. Prima categorie este cea a valorilor.
Valorile personale le putem descoperi, de regulă, răspunzând
sincer şi în mod firesc la întrebarea: „„În ce moment şi în ce
situaţie mă simt în armonie cu mine însumi/însămi?”
însumi/însămi? Cea de a
doua categorie estee cea a obiectivelor. Obiectivele pot fi
identificate răspunzând lăuntric la întrebarea: „„Ce anume mă
pasionează cu adevărat în viață?”” Cea de-a
de treia categorie este
cea a scopurilor pe care le urmărim. Recunoaşterea scopurilor
poate fi realizată răspunzândd cu sinceritate la întrebarea: „„Ce
anume vreau, ce pot şi ce urmăresc să realizez efectiv?
efectiv?”.
Ştiind toate acestea, putem realiza o scurtă perioadă de
introspecţie, care ne poate evidenția
ția faptul că, de regula, cei
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mai mulți dintre noi vedem viața îndeosebi în termeni de
scopuri de atins şi, în consecinţă, fie ne angrenăm să le
obținem, fie eşuăm. Însă de ce oare să facem eforturi pentru
ceva mare, amplu şi greu de atins atunci când încă nu suntem
pregătiți pentru aceasta şi de ce să nu ne rezumăm la ceea ce
este mai mic, accesibil şi realizabil pentru noi în acel moment?
Reflectând cu sinceritate la aceste aspecte, vom conştientiza că
adeseori ne lăsăm prinşi în iureşul cotidian şi ajungem apoi să
pierdem din vedere esenţialul, şi anume alchimia subtilă ce
există între aceste niveluri diferite de preocupări.
Pentru a ne menține autocontrolul asupra evenimentelor ce apar
în viața noastră şi pentru a ne transforma în bine existenţa, este
necesar să începem prin a ne reechilibra şi pentru a ne doza în
mod adecvat şi armonios eforturile în direcția acestor trei poli
ai preocupărilor noastre existenţiale. Şi pentru aceasta este
necesar să recurgem la un instrument foarte simplu, şi anume
încrederea fermă că este posibil să alegem în mod înțelept şi
apoi să acţionăm în mod binefăcător, în orice moment al
existenței noastre. Vom descoperi apoi că nicio decizie nu este
în realitate irevocabilă şi că de fapt, atunci când îi solicităm
ajutorul lui Dumnezeu, nicio situație nu este fără ieşire.
Desigur, există în viaţă perioade favorabile şi altele mai puțin
favorabile, dar aceasta nu este, la modul fundamental vorbind,
ceva esențial. Alegând într-un mod liber şi exercitându-ne în
mod înţelept capacitatea de a alege propriile preocupări în
viață, în termeni de valori, de obiective şi de scopuri, putem
spune că am făcut primul pas, ferm orientat, în direcţia
controlului propriei existențe.
Mai departe vom constata că ne va fi uşor să găsim care este
„sensul” esențial al tuturor acţiunilor pe care le-am realizat
până atunci şi, procedând în continuare astfel, putem să
descoperim atât semnificația reuşitelor, cât şi rostul esențial al
eşecurilor. De exemplu, vom putea să conştientizăm faptul că
poate viața profesională este mai puțin pusă în valoare, că
putem munci mult mai destins, că avem posibilitatea de a ne
consacra mai mult timp celor apropiați, pe care îi iubim, că ne
putem găsi energia de a investi într-o preocupare superioară,
spirituală sau că ne putem orienta atenția în direcția trezirii unei
forme de cunoaştere binefăcătoare care contează.
În final, vom constata că nu este atât de important conținutul
„rețetei“ folosite în practică, pentru că în realitate fiecare
aşteaptă ceva ce îi este specific. Ceea ce urmărim este mai ales
să ieşim din starea de dependenţă care poate apărea în legătură
cu un singur tip de preocupare, de exemplu doar profesională,
doar financiară sau doar sexuală etc. În realitate, nu vom putea
cunoaşte şi trăi cu adevărat sentimentul de realizare şi de
împlinire interioară prin ceea ce întreprindem în viața de zi cu
zi, decât dacă ne vom implica cu detaşare în aproape orice este
benefic în viaţă şi care este necesar.
O a doua eroare regretabilă posibilă, pe care mulți dintre noi o
facem uneori, constă în convingerea eronată că dacă avem o
anumită preocupare care ne solicită să „investim“ atenţie întrun anume „aici”, atunci, presupunem noi în mod greşit, nu mai
este necesar să ne „investim“ atenţia şi preocupările în altă
parte sau, altfel spus, într-un aşa-zis „acolo“. O astfel de
viziune îngustă ne face să vedem viața noastră ca un fel de „joc
cu sumă nulă”: ceea ce punem într-o parte, trebuie să luăm în
mod necesar din altă parte. De exemplu, dacă cineva decide să
ofere mai mult familiei, atunci el va considera, în mod eronat,
că o va face în detrimentul muncii și viceversa! Desigur, timpul
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nu este multiplicabil la infinit. Dar cu toate acestea, este posibil
să ne angrenăm constructiv şi creator în diferite domenii ale
vieții, învățând totodată să ne ordonăm și să ne
compartimentăm în mod înțelept viața și refuzând să acceptăm
ca un anumit domeniu al vieții noastre să interfereze în mod
dizarmonios cu un altul sau să aibă o influență nefastă asupra
sa.
Dacă ajungem la un moment dat să constatăm cu tristețe că
activitatea profesională pe care o realizăm astăzi ne afectează
viața de familie, atunci ar fi necesar să realizăm o transformare
în ceea ce o priveşte. Însă aceasta nu implică nicidecum să
renunţăm să ne perfecţionăm din punct de vedere profesional.
Pentru a soluţiona o astfel de posibilă dilemă merită să ne
propunem să vedem situația dintr-un alt unghi şi apoi să
folosim la maximum energia şi creativitatea noastră în tot ceea
ce facem binefăcător. Acesta este unul dintre secretele fericirii
şi serenităţii.
Dacă după ce vom pune în practică toate aceste sfaturi vom
constata cu încântare apariţia în ființa noastră a sentimentului
stenic că suntem capabili să dăruim ceea ce este mai bun din
noi înşine, atunci vom fi şi mai putin obsedați de rezultatele
activităților noastre și vom trăi o minunată stare de detaşare
dumnezeiască. Dacă observăm că viața noastră spirituală tinde
să ne apară ca fiind antagonistă vieții profesionale, atunci cel
mai bine ar fi să ne modificăm punctul de vedere asupra
sensului şi specificului fiecăreia dintre ele şi apoi să găsim o
perspectivă comună, unitară şi coerentă din care putem să
privim aceste două aspecte ale vieţii, nu ca aspecte antagoniste
ci ca fațete tainice ale aceleiaşi realități dumnezeieşti unitare.
Privind la modul practic, vom constata că, într-o anumită
măsură, pentru a cunoaşte fericirea, ființele umane apelează la
o aşa-zisă cerere de mijloace, însă, în realitate, pentru a împlini
această aspirație a sufletului lor, nu există limitări
insurmontabile. De fapt, riscurile posibile nu cântăresc atât de
greu în faţa certitudinii interioare ferme de a fi în acord şi în
armonie cu noi înşine.Atunci când vom conştientiza aceasta,
vom găsi o tainică şi fascinantă bucurie, şi plăcere totodată, în a
realiza acţiuni binefăcătoare. De asemenea, vom constata că
dispunem de o neaşteptată disponibilitate creatoare, care ne
oferă coerenţă în tot ceea ce realizăm benefic.
Bineînțeles, nimeni nu poate pretinde că este uşor să investeşti
din plin, în orice moment, în tot ceea ce apare ca fiind o
posibilitate propice pentru a atinge fericirea durabilă. Această
abilitate poate să fie rodul unei munci tenace cu noi înşine, care
este posibil să dureze chiar şi o viaţă! Dacă vom urmări însă să
fim cât mai mult conştienţi de momentul prezent, vom putea
ieşi din capcana absurdă şi obsesivă a rezultatului imediat sau,
altfel spus, a „fericirii produse” într-un timp cât mai scurt.
Detaşându-ne de impunătoarea presiune a „producţiei de
rezultate imediate“, vom putea să ne bucurăm în mod constant
de binefacerile vieţii, în întreaga ei complexitate, ce este cel
mai adesea nebănuită de marea majoritate a oamenilor.
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Epoca lui Antihrist. Metoda Pitești
Pite va fi
aplicată la nivel mondial de către fiii
Satanei. Vremurile lui Antihrist se vor
scurta pentru cei aleși – Părintele Adrian
Făgețeanu

PR. IUSTIN PÂRVU despre vaccinare:
„cu martirajul copiilor a început biserica
lui Hristos,
ristos, cu martirajul pruncilor iată că
începe și prigoana acestui veac de pe
urmă… omul vine să se formeze în
biserică, și ce formare îi dăm noi, dacă
propovăduim aceeași
și învăţătură cu a
statului antihristic?”
– Părinte, cum sfătuiţi poporul să procedeze cu privire la aceste
vaccinuri criminale care se vor impune cu forţa, asupra copiilor
noştri şi asupra mamelor însărcinate, şi poate pe viitor asupra
tuturor?

“Acuma toată lumea îşi dă seama că a început epoca
lui Antihrist. Adică strâmtorările vor fi mult mai grele
decât în timpul marxismului, pentru că antihriştii de acum,
care conduc toată lumeaa acuma, ne urăsc mult mai mult
Ortodoxia decât chiar marxiştii…
alsifica şi Evanghelia, falsifica tot adevărul şi creează un
haos, ca lumea să nu ştie cum să se orienteze şi să nu
ştie să-şi
şi facă aşa, un mic plan de nădejde, cum să se
apere…
Legile se schimbă vertiginos, de pe o zi pe alta, se desfiinţează
zi de zi tot ce mai are o pregătire legală – armata
desfiinţată, toate se vor desfiinţa, ca să rămână numai legea
călailor...
Mântuitorul a spus că LIBERTATEA înseamnă să cunoşti
Adevărul. Cunoaşte întâi
ntâi bine Adevărul şi apoi eşti liber în
conştiinţa ta să hotărăşti orice. (…)
Eu, după liceu, am studiat întâi Dreptul şi am învăţat că toate
popoarele, în epoca creştinismului, au respectat, în constituţia
lor, liberul arbitru şi libertatea conştiinţei. Acuma nu se mai
respectă, acuma se face inocularea cu forţa…
Diavolul a încercat de multe ori să se ridice peste tronul lui
Dumnezeu şi împotriva lui Dumnezeu: prima dată în fruntea
cetei [îngerilor căzuţi], a doua oară la Turnul Babel, şi a treia şi
ultima dată, când nu mai respectă [libertatea, conştiinţa omului],
cum a respectat până acuma – de frică de a fi trimişi de
Dumnezeu în fundul iadului. Pentru că a spus clar Dumnezeu:
‘Sa
Sa nu te atingi de conştiinţă, de liberul arbitru’
arbitru’. Acuma ei trec
şi peste
este asta, ca să facă inocularea asta cu forţa. De aceea şi
prigoana va fi mai mare. Şi spune Mântuitorul că va intra
un fel de panică şi dragostea creştină se va răci, se vor vinde,
se vor urî şi se vor ucide unii pe alţii, cum a fost la Piteşti,
metodă care acuma este aplicată peste tot, în toată lumea de
către aceiaşi torţionari sau de aceiaşi fii ai Satanei… Deci
cine e naiv şi se încrede în ei sau cine ajunge la o stare de
panică, de teamă poate să ajungă în deznădejde şi să facă ceea
ce s-a prorocit… Dar cine se roagă bunului Dumnezeu şi-şi
şi
pune nădejdea numai în El.., spune Mântuitorul ca “vremurile
lui Antihrist se vor scurtă pentru cei aleşi”...

F

– Dragii mei, e greu să dai un răspuns unui popor îîntreg, pentru
că nu avem decât soluţii dureroase, pentru că aceasta este
realitatea în care trăim, foarte, foarte dureroasă. Am spus de la
începutul anului ca trebuie să ne pregătim pentru martiraj şi
mai mult de atât nici nu aş mai fi avut de grăit, dar oamenii
o
sunt
neputincioşi cu duhul şi cu mintea ca să înţeleagă. Nu e uşor să
trăieşti în ziua de azi.
Dar dacă Domnul aşa a binevoit ca noi să suferim aceste
vremuri, apoi trebuie să ne supunem şi să primim cu bucurie
toate cele ce vin asupra noastră, ca din mâna lui Dumnezeu, şi
nu a vrăjmaşului. E mai greu acum, pentru că ne
ne-am învăţat cu
comoditatea, cu televizorul şi cu toate mofturile şi libertăţile; ei
bine, dragii mei, abia acum se vede efectul dăunător al acestor
libertăţi – ne-au slăbit puterile sufletului.
ufletului. Mintea este îngreuiata,
trupul slăbit şi datorită alimentaţiei otrăvite cu care ne hrănesc
mai marii noştri, şi nu suntem obişnuiţi să purtăm niciun fel de
război, nici duhovnicesc, nici trupesc. De aceea, vă rog să nu
mai căutaţi soluţii. Soluţii
ii omeneşti nu sunt, dragii mei! Soluţia
este moartea pentru Hristos. Tata pe fiu şi mama pe fiica va da
la moarte. Iată că asistăm la împlinirea acestei proorocii. Dacă
mama va lăsa copilul să fie vaccinat, este ca şi cum l-ar
l da la
moarte. Am spus de mai multe ori să luăm modelul lui
Brancoveanu, care cu mărime de suflet privea mucenicia fiului
său cel mic, Matei. Învăţaţi copiii să trăiască în legea
creştinească, aceste obiceiuri să le deprindă mai cu seamă; nu
mai e nevoie de nicio altă ştiinţă, de nici
nicio şcoală; prin orice
mijloace copiii noştri sunt otrăviţi nu numai cu aceste vaccinuri,
ci cu atâtea informaţii mincinoase la adresa creaţiei lui
Dumnezeu, cu calculatorul şi cu tot soiul de filme, care oferă
copilului o educaţie antihristică. Dacă nu aveţ
aveţi unde să vă
retrageţi din societatea aceasta potrivnică lui Dumnezeu, staţi
fiecare la locurile dumneavoastră şi mărturisiţi pe Hristos,
opunându-vă
vă tuturor măsurilor viclene de exterminare a omului.
Pentru că asta tânjeşte vrăjmaşul să facă, să distrugă făptura lui

Autor: stranaortodoxă
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Dumnezeu. Invidia lui cea mai mare, aceasta este – crearea
OMULUI: De ce îl iubeşte Dumnezeu atât de mult pe om?
Tocmai de aceea ar trebui să prindem putere şi curaj, pentru că
dacă suntem aşa de tare luptaţi şi împresuraţi din toate părţile
de atâtea primejdii şi nevoi, înseamnă că şi invidia vrăjmaşului
se măreşte datorită dragostei lui Dumnezeu sporite faţă de noi,
chipul şi asemănarea Sa. Dar iată cât de mult ne iubeşte
Dumnezeu că încă mai rabdă toate păcatele şi fărădelegile
noastre. Numai dracul nu înţelege milă şi iertarea lui
Dumnezeu, că dacă ar fi înţeles-o, cred că s-ar fi pocăit şi el.
De aceea vă zic – aveţi încredere că Domnul vă va da putere să
mărturisiţi pentru El. Trăim într-o lume anarhică, întreaga clasă
politica este vrăjmaşă a lui Hristos şi slujitoare raului, de
aceea numai simpla noastră vieţuire, fără să abdicăm de la
principiile noastre creştine, este o mărturisire şi o mucenicie de
zi cu zi. Aşadar: Nu primiţi acest vaccin şi nimic ce aduc nou
puterile politice de azi. Evreii conduc lumea şi americanii
lucrează pentru ei şi cred că au ajuns să o stăpânească deoarece
nu mai au nicio sfială; totul este la vedere şi sunt conştienţi că
nu mai au niciun adversar de temut şi luptă pentru exterminarea
populaţiei, ca cei puţini care vor rămâne să se închine lor.
Acum ei studiază şi fac trierea iar modul prin care vor distinge
oamenii între ei sunt cipurile. Ai sau nu ai cip? Căci în fond
cipul ce este? O armă împotriva omului. Iar noi nu mai avem
arme; tineretul nostru este obosit, încât chiar să vrea să se ridice
din vraja în care trăieşte, nu mai are putere. Singurele noastre
arme sunt numai cele duhovniceşti: rugăciunea, smerenia,
dragostea, dar şi mărturisirea. Nu se poate dragoste fără
mărturisire. Dragostea este jertfitoare, iar noi dacă ne temem să
mărturisim adevărul, ce jertfa mai avem? Sau dacă nu ne pasă
de aproapele nostru care este în neştiinţă şi noi nu îl informăm
şi îl lăsăm să cadă pradă acestui sistem, ce dragoste mai
avem? Cei care se mai luptă astăzi să trezească pe fratele lor,
care nu au rămas nepăsători faţă de viitorul unei naţii şi al unei
Biserici, aceia sunt fii ai dragostei lui Dumnezeu, care îşi pun
viaţa pentru fraţii lor. De aceea, mamelor, educaţi-vă
creştineşte copiii şi nu îi lăsaţi necontrolaţi! Nu îi lăsaţi să îşi
facă mendrele lor, nu îi lăsaţi prada educaţiei acestei societăţi,
pentru că le-aţi asigurat şi moartea sufletească, dar iată că şi pe
cea trupească! Mai degrabă ieşiţi din mijlocul acestei societăţi
şi vă creşteţi copiii în dragoste şi simplitate. Sărăcia şi
greutăţile vă vor întări mai mult şi mintea, şi sufletul, şi trupul.
Nu vedeţi că prin atâtea libertăţi şi drepturi ale copilului, ei
ajung să aibă dreptul de a ţi-l ucide, dreptul de a distruge
o naţie? – Sf. Apostol Pavel spune să ne supunem stăpânirilor
şi mai marilor noştri? În ce măsură ne mai putem supune în
astfel de condiţii? – Tot Sfântul Pavel spune să ascultăm de
Dumnezeu mai mult decât de oameni. Nu mai avem de cine
ascultă, dragii mei, decât numai de Dumnezeu. Diavolul s-a
întrupat în acest sistem politic şi se lupta cu noi prin ei, mai
aprig ca niciodată. Îţi oferă mai întâi toate pricinile păcătuirii:
cârciumi şi alcool, dezmăţ şi imagini cât mai desfrânate,
amuzament şi libertăţi de tot soiul. Aşa se alege un conducător:
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prin harul lui Dumnezeu şi voinţa naţiunii, nu? Dar aceştia ce
har de la Dumnezeu să aibă? Aceştia sunt lupi răpitori, nu mai
este o stăpânire aleasă, este o stăpânire antihristică, potrivnică
lui Hristos. Dacă se împotriveşte lui Hristos, glasul acelei
stăpâniri nu va mai fi unul de ascultat. Ce stăpânire este aceasta
care ne dă pâine otrăvită să mâncăm? Care ne ucid copiii? Nu
vedeţi că au început cu copiii, cu sufletele acestea nevinovate?
De ce? Pentru că îi ucide nevinovăţia copiilor. Cu martirajul
copiilor a început Biserica lui Hristos, cu martirajul pruncilor,
iată că începe şi prigoana acestui veac de pe urmă. Dar socotesc
că jertfa nevinovată a acestor copii nu va fi nelucrătoare, ci ea
va dă putere aleşilor Bisericii lui Hristos. Şi cred că va fi o
încununare a creştinismului prin jertfa copiilor nevinovaţi. Este
foarte periculos acum păcatul neştiinţei; toţi vedem pericolul în
care ne găsim şi suntem obligaţi să ne informăm şi avem
datoria de a informa şi pe ceilalţi fraţi ai noştri mai simpli şi
neajutoraţi. Nimeni nu va putea spune că nu a ştiut că vaccinul
acesta este ucigaş… iar pentru cei care nu au ştiut cu adevărat,
pentru aceştia Biserica, prin preoţii şi slujitorii ei, este
responsabilă şi va răspunde pentru sufletele lor. Omul vine să
se formeze în Biserică şi ce formare îi dăm noi, dacă
propovăduim
aceeaşi
învăţătură
cu
a
statului
antihristic? Biserica nu rămâne străină faţă de toată conjunctura
această politică şi socială şi este datoare să se implice atât în
societate cât şi în politică, atâta timp cât legile politice
împiedica porunca lui Dumnezeu. Preotul, la hirotonie, jura că
se va supune lui Dumnezeu şi poruncilor Lui, dar şi stăpânirii
statale. Păi cui jurăm noi? Preşedinţilor şi parlamentarilor care
legalizează prostituţia şi actele cu cip? Păi rolul preotului este
numai să cunune şi să înmormânteze? Nu. El este sarea
pământului şi lumina oamenilor. Ce lumina mai aduce, dacă el
se supune legilor întunecate ale acestui veac? Iar dacă tace,
înseamnă că refuză să aducă lumina oamenilor. Nu ei sunt
urmaşii apostolilor, cărora Mântuitorul le-a poruncit: „Mergeţi
în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura”(Mc.
16:15)? Nu le-a poruncit să tacă. Dacă s-ar ridica o elită de
preoţi şi de călugări, care într-adevăr să se angajeze în slujba
Adevărului, atunci s-ar mai schimba situaţia. Iar prin această
schimbare eu nu înţeleg îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi
nici măcar a caracterului celor ce ne conduc, ci înţeleg o
schimbare în sufletele credincioşilor, o întărire a credinţei care
ne va da forţa să mărturisim împreună, ne va da unitatea şi
dragostea jertfirii. Important este să ne opunem tuturor
antihriştilor şi să murim demn; să nu avem o poziţie de
laşitate. Iar poporul cum să se mobilizeze, cum să aibă tărie
duhovnicească, dacă nu are lideri? – Poate că preoţii aceştia se
tem să nu fie înlăturaţi din posturile lor şi astfel să nu mai poată
catehiza credincioşii pe care îi mai au. – Represalii au fost
dintotdeauna şi vor fi. Noi nu trebuie să calculăm cât timp de
cateheza avem la dispoziţie. Poate să fie şi o săptămână, dar să
îmi fac datoria cu toată jertfelnicia faţă de Evanghelia lui
Hristos şi neamul meu. Au fost 12 Apostoli şi până şi acolo a
intrat diviziunea, trădarea. Şi ce catehizare este aceea dacă
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taci? Pe mine nu trebuie să mă îngrijoreze faptul că mă va
schimba şi va trimite alt preot în locul meu, cu mult mai slab şi
care să corespundă baremului. Dacă pătimim ceva pentru
Hristos, mai mult folos vom aduce naţiei.Jertfa naşte viaţa. Nu
este suficient să mărturiseşti un adevărr numai celui de sub
epitrahilul tău, ci trebuie să îl propovăduieşti în auzul tuturor,
avem datoria să scoatem adevărul la lumină. Te mai poţi
retrage din strategie, dar cât durează această strategie,
mai? Suferă poporul ăsta de atâta strategie şi nu mai facem
nimic. Să nu confundăm strategia cu depunerea armelor. Doar
nu suntem făcuţi numai pentru zile bune; un război cine îl mai
susţine? Şi cine sunt luptătorii?Nu noi cei din lumea aceasta de
aici? De ce i se zice Biserica luptătoare? Luptătoare înseamnă
zi de zi să susţii un atac împotriva puterilor întunericului. O
asceză retrasă în individualitatea ei nu mai este un adevăr
mărturisit în plenitudinea lui. Foarte frumos citeam la
Evdokimov mai devreme: „Biserica nu trebuie să îşi asume
treburile concrete ale cetăţii, dar conştiinţa creştină este
chemată să acţioneze din plin până şi în chestiunile cele mai
tehnice. Politica, economia, dezvoltarea sunt sferele comune în
care credincioşii şi necredincioşii se întâlnesc. Şi ce imensă
sarcina aceea de a desăvârşi
ârşi lumea prin sobornicitatea
calitativa a tuturora, de a însămânţa în cultura lumina
Taborului. Un om al luminii poartă o lumină care străluceşte
peste întreaga lume. Marii duhovnici spun că orice asceză
lipsită de dragoste şi care nu este un „sacrament al fraternităţii”
este deşartă. Vorbind despre euharistie, Sf. Ioan Gură de Aur
spune: Aici este odaia înalta în care au şezut ucenicii; de aici au
plecat spre Muntele Măslinilor. Să plecăm şi noi în
căutarea mâinilor de săraci, căci ele sunt pentru noi Muntele
Măslinilor. Într-adevăr,
adevăr, mulţimea săracilor este asemenea unui
codru de măslin sădit în casa lui Dumnezeu. De acolo curge
uleiul de care vom avea nevoie spre a ne înfăţişa, precum
fecioarele cele înţelepte purtând lămpile pline înaintea
Mirelui”[1].. Problema noastră cea mai mare acum este ca ne
aflăm într-oo beznă a ignoranţei şi socotim păcatul neştiinţei un
mare privilegiu. Generaţia aceasta a ajuns la apogeul
nihilismului. „Şi ce dacă fac lucrul acesta? A! Nu
Nu-i nimic!” Iei
cipul – „Ei, n-are nimica!”;
a!”; slujeşti cu catolicii: „Ei, nn-are
nimica” şi tot aşa… toate nu au nimic. Nihilismul a născut
acest libertinaj şi această stare te îndreptăţeşte pe tine cumva să
faci orice, ce vrei, să amesteci lumina cu întunericul, să mergi
şi cu Dumnezeu şi cu mamona. În acest caz noi nu mai suntem
ucenici al lui Hristos.
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MESAJUL PĂRINTELUI IOANICHIE
DE LA FRĂSINEI
"Ne îndreptăm cu paşi mari spre o Nouă Ordine
Mondială, a cărui cap va fi Anti-HRIST.
HRIST. În cei 2 sau 3 ani
de impunere forţată a
, economiile statelor super
împrumutate vor fi egale cu 0, iar sclavii (statele) vor pierde
total suveranitatea şi independenţa.
mai rămas în picioare doar Rusia, Belorusia şi China.
China însă este a lor deja în proporţie de 60%. E doar o
chestiune de timp, să ia China în mâna lor.
Putin de aceasta este hulit şi văzut ca mare duşman, căci el a
alungat aceşti satanişti din Rusia,
ia, iar Antihristul urlă cu glas
mare şi furibund că nu poate să se înscăuneze. Da, din cauza
Rusiei. Probabil, această ţară va rămâne protejată într
într-un
anume mod de Domnul. Bine fac cei ce pleacă în această ţară
cu adevărat creştin - ortodoxă. De ce zic aaşa ? E scris doar în
Sfânta Evanghelie !(după
după inima oamenilor Dumnezeu pune
stăpân în cetate)
Indiferent ce va fi, Sfinţii ne sfătuiesc să ne retragem în locuri
cât mai izolate de lume, la o căsuţă mică în munţi , cât mai
modestă, cu ceva pământ. Să sădim copaci, arbuşti, să punem o
seră. Căci nu vom mai putea procura nimic cât de curând. Nu
vă faceţi iluzii, certificatul de
la anul nu va mai permite
accesul nicăieri la supermarketurile lor. Ba mai mult, a apărut
apăr
buletinul cu CIP (biometric),, cu care vom pplăti. În CIP se va
indica dacă suntem sau nu . Această ştire a fost trecută sub
tăcere. Încă nu e obligatoriu acest buletin, însă în 6 luni /
maxim 1 an va fi. Procuraţi de acum , cât mai puteţi cele
necesare unei independenţe totale faţă de sistem - de la
medicamente, seminţe de plantat, până la surse de lumină pe
bază de energie solară. Căutaţi o căsuţă cât mai aproape de o
mănăstire, biserică. Dar fiţi foarte atenţi, când se va trece la
cârmuirea mondială a lui Antihrist - nu mai mergeţi. Pentru o
bucatăă de vreme, adică câţiva ani veţi putea cumva supraveţui
aşa.
Învăţati să supravieţuiţi şi în condiţii de pribegie în munţi când va veni vremea. Studiaţi plante, ciuperci comestibile.Vor
fi într-adevăr
adevăr ani grei. Dar vor părea ca câteva luni - aşa va face
Domnul să pară acei câţiva ani de prigoană a creştinilor. Nu vă
fie frică, ci bucuraţi-vă
vă cei ce trăiţi întru Hristos şi doar pentru
El. E vremea muceniciei. Unde există dragoste de Hristos, nu
există spaimă şi îngrijorare pentru ce va fi. Dar mare atenţie,
atenţi
căci această indiferenţă sau confort spiritual poate fi dat şi de
duhul rău. Cum ştim ? Există un termometru de măsurat, şi
anume, dacă aveţi gânduri / simţăminte rele multe, păi aflaţi că
sunteţi tare departe de Dumnezeu... Mânie, invidie, iubire de
arginţi
ginţi peste limita necesară, mândrie, curvie, duşmănie, beţie ?
- vă las pe voi să gândiţi.
Nu putem să zicem că nu ştim vremurile, căci Sfinţii, prin
puterea Duhului Sfânt ne-au
au avertizat de aceste timpuri. Pentru
că aşa Domnul a voit să ştim noi prin Ei ! Este mare păcat să
zicem că nu ştim că trăim anii aceştia.
Căutaţi şi citiţi învăţăturile şi Profeţiile Sfinţilor Părinţi despre
vremurile din urmă.Nu ascultaţi prostiile unor minţi rătăcite.
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Domnul să vă lumineze.
Apăraţi-vă copiii de
- experimente, nu fiţi călăii
acestora.Veţi răspunde cu CAPUL în faţa lui Hristos!"

să nu te mai desparți niciodată de dânsul. Această stare o
transmit doar sfinții lui Dumnezeu.
Cu un an înainte de trecerea Părintelui Justin la Domnul,

Cuviosul Gherontie lângă Părintele Justin
şi obștile de la Petru-Vodă
Vodă

Cuviosul fredona foarte des aceste versuri: „De la deal și pânăn vale/ numai cântece de jale”. Tot atunci a profe
profețit și
incidentul de la Constanța,
ța, prin care Părintele Justin avea să își
fractureze piciorul și spunea maicilor să prețuiască prezența
părintelui, pentru că datorită rugăciunilor multora, Dumnezeu
va îngădui să mai trăiască un an. Dar cea mai limpede și
dureroasă profeție a Cuviosului
osului a fost cu trei luni înainte de
adormirea Părintelui Justin. Era în luna aprilie a anului 2013.
Cuviosul a venit seara, destul de târziu la Părintele Justin, care
începuse să dea semne de slăbiciune trupească și nu mai putea
mânca mai nimic, lucru ce ne întrista adânc. Dar prin dragostea
și rugăciunea Cuviosului, Părintele Justin în seara aceea a
mâncat ceva. După ce și-au dat sărutarea cea de trei ori pe

Unul din locurile care îi odihneau sufletul era și
mănăstirea Paltin Petru-Vodă. Nu de puține
ține ori, a pășit
pragul chiliei Părintelui Justin, împărțind
țind cu generozitate
cuvinte de duh atât călugărilor, cât și maicilor.

E

ra o adevărată desfătare duhovnicească
hovnicească să
să-i vezi pe
cei doi sfinți împreună. Chiar dacă mulți nu i-au
înțeles lucrarea și îl judecau pentru purtarea sa

aparent pătimașă, Părintele Justin îl primea de fiecare dată
cu multă bucurie și cinste, ca pe un om al lui Dumnezeu și
adesea îl numea Înțeleptul.
țeleptul. De câte ori vizita mănăstirea
noastră, Părintele Justin ne îndemna să luăm binecuvântarea
Înțeleptului
țeleptului Gherontie și să luăm aminte la cuvintele sale, care
de cele mai multe ori erau profetice sau descopereau patimi
ascunse dinlăuntrul fiecăruia.
ăruia. Pe lângă această harismă
profetică, Cuviosul avea darul de a bucura pe cei întristați,
de a împăca pe cei învrăjbiți, cu multă ușurință,
șurință, într-un
mod atât de simplu și firesc. Nu doar glumele și ghidușiile
sale erau cele ce îți preschimbau starea sufletească,
letească, ci în primul
rând însăși
și prezența sa săvârșea, cu siguranță prin harul lui
Dumnezeu, transformări mari în sufletul tău. Practic sim
simțeai o
stare de bine și de bucurie, fără o pricină anume. Ți-ai fi dorit

frunte, Cuviosul s-a așezat în genunchi și, cu mâinile
ridicate la cer, l-a anunțat pe Părintele că vine moartea,
spre consternarea celor câteva maici care erau de fa
față. Cu
calmul specific, Părintele Justin liniștește
ștește atmosfera spunând că
vine ea, dar vine cu roaba. Moșș Gherontie însă a accentuat:
„Nu, Părinte, vine cu acceleratul…”, după care a început
încep să se
roage și să proslăvească raiul și veșnicia veșniciilor. În noaptea
aceea Cuviosul Gherontie nu a dormit. Camera în care era
cazat, de altfel nu departe de chilia Părintelui Justin, a devenit
în miez de noapte altar de rugăciune, umplându
umplându-se cu maici și
prieteni ai Cuviosului care, cu mâinile înălțate
înăl
la cer și cu ochi
îndurerați, se ruga astfel: „Doamne, te rog, mai lasă-l să
trăiască încă 3 ani, nu 3 luni! Nu 3 luni, Doamne, 3 ani!
Doamne, ia de la mine 3 ani și adaugă-i
adaugă Părintelui Justin!”. Și
așa a și fost: după exact 3 luni, Părintele Justin avea să treacă la
Domnul slavei, în „veșnicia
șnicia veșniciilor și bucuria bucuriilor”.
A rămas atașat
șat de obștea de maici și după ce Părintele Justin a
plecat la Domnul, poposind la Paltin de câteva ori pe an. Ca
peste tot, și aici întărea cu cuvântul, se ruga, lăsându-L
lăsându pe
Dumnezeu să lucreze prin el pentru cei care aveau nevoie de
ajutor. Pr. lect. univ.dr. Ioan Mihail Dan își
î amintește: „L-am
văzut pe Cuviosul Gherontie vindecând un tânăr de ceva boli
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interne, dându-i să poarte cureaua lui. Bineînțeles, cu tot circul
de rigoare, când și-a scos cureaua de la pantaloni și îi cădeau
pantalonii. Toate astea în timpul slujbei de înmormântare a
Părintelui Justin Pârvu. Unei maici i-a dat odată un palton
jerpelit, pentru că-i dăduse de mâncare. „Ce să fac cu paltonul
acesta, părinte Gherontie?”.„Cu ăsta stingi focul! Cu ăsta stingi
focul!”. În acea vară a luat foc fânul întins la uscat în curtea
mănăstirii și maica, pentru a nu strica pătura de pe pat, când a
intrat în chilie, uitându-se cu ce să ajute la stins focul, a dat cu
ochii de paltonul cel jerpelit și a stins focul”.

Părintele zice că în pușcărie a fost adevărata mănăstire.
C.G.: Cum să rezolvăm ca să fie și aici ca-n pușcărie? Ar fi

ÎN CHILIA PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU (MARTIE
2013)

ceva. Să răbdăm, pentru că de aia binele e bine și răul e
rău. Când e da, da, când e nu, nu.

Cuv. Gherontie (C.G.): Mai este până la doișpe, ca să ne
rugăm. Da, am zis rugăciunea Sf. Efrem Sirul: „Doamne și
Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al iubirii de stăpânire și
al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Numai duhul curăției, al
gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie,
păcătosului. Așa, Doamne Dumnezeule, dăruiește-ne, dă-mi
mie, păcătosului, mai întâi, ca să-mi văd toate păcatele mele din
tinerețile mele și până acum, ca nu cumva să osândesc pe
surorile mele, pentru că suntem frați în Domnul, de la Adam și
Eva, pentru că prea binecuvântat ești Doamne, totdeauna acum
și pururea în vecii vecilor. Amin, amin și iară amin!”.
P. Justin (P.J.): Amin!

gândul meu, ca să fiți… și care mai trăiesc pe acest pământ și
care se vor duce de pe acest pământ. Adevărat, falnice
morminte să fie în cerul cel sfânt, tot mereu, sau odată și pentru
totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, amin și
iară amin! De trei ori. Hai să facem trei metanii! Slăvit să fie
Domnul și binecuvântați și mă iertați! (Părintele i-a făcut
semnul crucii pe cap și l-a sărutat pe cap de trei ori). Mâncarea
e de la Domnul. Când e de mâncat se mănâncă, când e de rugat,
roagă…

Așa

zice

la Înțelepciunea

lui

Solomon și

la Ecleziastul.
m. Justina (M.J.): Dar Părintele vrea să aibă regimul din
pușcărie, vrea să nu mai mănânce nimic, ca să fie sfânt.
C.G: Păi cum, aici e pușcărie?
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M.J.: Părintele zice că în pușcărie toți au fost sfinți, numai el
nu a fost. De asta-i supărat.
C.G.: Eu vreau să vă văd sănătos, numai’ atâta, ca să pot să mor
liniștit.
P.J.: Lasă că murim pe rând…
C.G.: „Rând pe rând, zarea lumii întunecând și se duc ca
clipele, scuturând aripile”, asta era de Mihai Eminescu. (Îl
sărută pe Părintele pe frunte de trei ori). Ioi, de ce de trei ori?
Pentru că e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că cine știe când ne-om
mai vedea, pentru că să știi că s-apropie moartea.
P.J.: Nu, nu.
C.G.: Păi, vine moartea.

C.G.: Ioi, Doamne, acuma mă bucur și dă, Doamne, să fie pe

se

M.J.:

P.J.: Vine, da-i la distanță mare.
C.G.: Nu-i mare…
P.J.: Nu vine cu acceleratul, vine cu roaba.
C.G.: Care roabă?
P.J.: Roaba Domnului.
C.G.: Doamne, primește-ne, nu ne părăsi! Nu știu cum să te
mai slăvim ca să știm pe ce lume trăim. Numai’ atâta: cum să
te mai slăvim, ca să ne bucurăm, că moartea s-apropie! Să
știm pe ce lume trăim, nu ca alții, care, uite suntem în Postul
Sfintelor Paști și ei fumează… Oare nu știu că fumatul
dăunează grav sănătății? Uite, mâine-i sfânta miercuri și vineri,
iar ei mănâncă de dulce, ăștia care-s de partea lu’ Ceaușescu.
Mai sunt teroriști, că n-au pierit, la Parlament, la București. De
ce, dragă, nu-s cu dreptatea? De ce nu se uită la înaintașii lor
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care și-au zidit în ceruri falnice morminte? Ce, ei n-au

presupune disponibilitate, deschidere, și o inimă capabilă să
și-l asume.

mâini ca să se închine și să se roage, să stea în genunchi? De
ce și pentru ce? Vezi, diavolul, satana… De ce nu sunt toți
to la
un fel, să fim cu credința
ța la un fel, cu faptele? D
Da’ ei habar nau. Sunt care habar n-au pe ce lume trăiesc.
Și-atuncea
atuncea

cum,

noi

să

ne

rugăm

pentru

ei?

Ne

rugăm: Doamne, ajută-i să se îndrepte! Are vreun rost să ne
mai rugăm? Că ei și mai rău fac, că diavolul nu-ii lasă…
P.J.: Doamne ajută și bogdaproste!
C.G.: Mă bucur, da’ vă rog să mâncați! (Selecție
(Selec
de materiale
preluate din Revista Atitudini Nr. 70)

PS Ignatie epicopul Huşilor: „Tânjim,
în momente de zbucium sufletesc, după un
cuvânt care să ne fie ca un reper. Maica
Domnului are puterea, ori de câte ori
suntem în suferință,
ță, să ne dea cuvântul
care să ne remonteze!”
În cuvântul de învățătură,
țătură, Ierarhul Hușilor a vorbit
recent despre înrâurirea
ea sufletească pe care o poate na
naște în
noi un cuvânt de încurajare, de sprijin, oferit când avem
cea mai mare nevoie.

P

reasfinția
ția Sa a amintit modul în care au lucrat în Maica
Domnului cuvintele lui Hristos: «Iar Mama Lui păstra în
inima ei toate aceste cuvinte» (Luca 2, 51)

În momentele de încercare și de derută sufletească, simțim
nevoia imperioasă de a fi cineva lângă noi, să ne dea un cuvânt
prin care să înviem, să ne remontăm din punct de vedere
lăuntric.

Omul tânjește, cel mai mult, în momente de frământare
rământare și de
mare zbucium sufletesc, după un cuvânt care să îi fie ca un
reper, să îl simtă că îi dă putere și nădejde, că îl va ajuta să se
smulgă din hăul acelei trăiri.
Cu toții am trecut printr-o astfel de experiență.

Nu trebuie să ne consilieze nimeni în asemenea situații
situa și nici
nu este nevoie să ne spună cineva cum să primim cuvântul de
care avem nevoie imperioasă. Lucrurile
rile vin de la sine. Suntem
surprinși,
și, noi înșine, de setea extraordinară de a auzi cuvântul
care să conțină
țină în sine energia restauratoare.

Maica Domnului este cea care și-aa zăvorât, în adâncul inimii
sale, toate cuvintele lui Hristos, devenind, ea însă
însăși, o
Scriptură vie. Ea însăși
și a devenit, prin starea ei de smerenie și
curăție
ție lăuntrică, un tezaur al cuvintelor dumnezeiești.
Maica Domnului are puterea, ori de câte ori noi suntem în
suferință
ță și în încercare, să ne dea cuvântul care să ne
remonteze, să nee smulgă din acea stare extrem de dificilă în
care ne aflăm.
În Sfânta Scriptură sunt doar două contexte în care Maica
Domnului a cuvântat.
Primul context este cel în care primește
ște vestea că Îl va zămisli
pe Dumnezeu-Fiul ca Om - pe Iisus Hristos -, că Îl va aduce în
această lume ca pe Cel mai de prețț dar pentru omenire.
Când s-a întâlnit cu verișoara
șoara sa, Elisabeta, Maica Domnului
L-a
a lăudat pe Dumnezeu, a spus o rugăciune foarte frumoasă,
care a intrat în cultul Bisericii, sub numele de «Cântarea
Maicii Domnului»: «Mărește
ște sufletul meu pe Domnul, și s-a
s
bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu».
Este primul context în care Maica Domnului vorbește,
vorbe
iar
vorbirea ei devine doxologie.

Este foarte trist și dezamăgitor să nu avem lângă noi omul
care să ne dea acel cuvânt pe care, primindu
primindu-l în inimă, să
simțim că am înviat din moartea suferinței, a încercărilor.

Cuvântarea ei este o rugăciune, o laudă adusă lui Dumnezeu, o
uimire în fața faptului că ea s-aa învrednicit să
să-L aducă pe
Dumnezeu-Fiul printre noi, născându--L ca Om pe Cel care ne
va răscumpăra pe noi, pământenii, din păcat și din chingile
morții.

Cuvântul de întremare - care reprezintă o adevărată proptea
duhovnicească pentru cel care este fărâmițat
țat sufletește -,

Al doilea context în care Maica Domnului a vorbit este cel de
la Nunta din Cana Galileei.
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Organizatorii acelui eveniment deosebit s-au trezit în fața unui
impas – nu mai aveau vin. Atunci, Maica Domnului, cea care
este întotdeauna foarte grijulie și atentă când ne aflăm în
momente de restriște, de încercare, s-a adresat lui Hristos,
spunându-I că nu mai au vin, să facă ceva.
Hristos, în mod aparent, îi răspunde foarte rece: «Ce te
privește pe tine, femeie, lucrul acesta? Ceasul Meu încă n-a
sosit».
Acest mod de adresare a lui Hristos către Maica Domnului este
unul plin de respect. Noi, cei de astăzi, am atribuit conotații
peiorative apelativului «femeie», însă, în mentalitatea vremii
respective arăta un foarte mare respect.
Maica Domnului, smerită, le cere celor care erau prezenți la
acest eveniment, să facă ceea ce Hristos le va spune.
Acestea sunt cele două contexte în care Maica Domnului a
vorbit.
Părintele Episcop Ignatie a explicat de ce nu se regăsesc
consemnate în Sfânta Scriptură mai multe cuvinte, îndemnuri
sau sfaturi de la Maica Domnului:
Ne punem întrebarea: De ce nu avem păstrate de la Maica
Domnului mai multe cuvinte?
Nouă, celor care o iubim în mod deosebit pe Maica Domnului,
ne-ar fi plăcut să avem ceva moștenit de la ea – o cuvântare,
niște învățături, de care să ne bucurăm, asumându-ni-le în
viața noastră.
Un om care adâncește în inima sa cuvântul lui Dumnezeu și
meditează, vorbește foarte puțin.

se pe viziunea și experiențele pe care le-au primit de la
Dumnezeu.
Maica Domnului și-a identificat viața ei atât de intim și de
profund cu Hristos, încât nu avea nevoie să-și scrie memoriile
sau, cum am spune noi, în termeni moderni, un jurnal.
Maica Domnului a împlinit cuvântul Sfântului Apostol Pavel:
«Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine». Fecioara
Maria nu mai trăia pentru sine însăși. Nimic din cele ale ei nu
constituiau vreo relevanță, ci toate cele ale lui Hristos erau
esențiale pentru ea.
Centrul vieții Sfintei Fecioare Maria era Hristos. De aceea, la
Praznicele Maicii Domnului, se citește pericopa evanghelică în
care ni se vorbește despre vizita pe care Hristos a făcut-o la
surorile lui Lazăr, Marta și Maria.
Marta se îngrijea să fie o gazdă foarte bună - așa cum se
cuvine când avem oaspeți, pentru a-i primi la modul cât mai
călduros și cu cât mai multă deschidere a inimii.
Marta, știind că are un oaspete de seamă – pe Însuși
Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, era toată o zdroabă, să-L
primească cu toată inima ei și să fie o gazdă bună.
Maria, în schimb, stătea la picioarele lui Iisus și asculta, cu
atenție, cuvintele Lui, se hrănea cu ele, le «rumega»,
adâncindu-le în inima ei.
Hristos nu-i reproșează Martei că nu face bine, fiind
preocupată în a-L primi cât mai frumos și mai bine, ci îi atrage
atenția că este la fel de important să fie preocupată,
sensibilizată, și de partea duhovnicească, încercând să le
combine.

Cuvântul lui Hristos este cel care îndeamnă la tăcere, la
interiorizare, la profunzime. În asemenea situații nu ne putem
risipi în cuvinte deșarte, goale de conținut, care adesea ne
rănesc și ne secătuiesc sufletește, făcându-ne să ajungem
oameni săraci spiritual.

De aceea îi spune: «Maria și-a ales partea cea bună», dar nu ia spus Martei că ea și-a ales partea cea rea.

Maica Domnului este cea care, născându-L pe Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu, a știut ce înseamnă cuvintele pe care
El le-a rostit. De aceea le adâncea în inima sa, încât a devenit,
ea însăși, o Scriptură vie.

Dacă Sfintele Scripturi ar ocupa un loc esențial, vital, în viața
noastră, n-am mai rătăci, n-am mai fi în deruta în care
suntem fiecare dintre noi, la nivel personal, comunitar, sau
chiar național.

Când avem cuvântul lui Hristos în noi, nu avem decât o
singură cale – tăcerea întru smerenie.

Sunt oameni care încă nu au găsit sensul vieții. A găsi sensul
vieții, așa cum Maica Domnului l-a găsit, la modul cel mai
deplin al cuvântului, presupune să alegem întotdeauna partea
bună – cuvântul lui Hristos, cel care ne va ajuta să fim de
partea bună a vieții noastre.

Acesta este motivul pentru care noi nu avem de la Maica
Domnului cuvântări. Nu avem nici o biografie propriu-zisă a
Maicii Domnului, chiar dacă, ulterior, Părinții Bisericii
noastre au scris o „Viață a Maicii Domnului”, fundamentându-
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Preasfinția Sa a afirmat că Maica Domnului este cea care ne
poate sprijini permanent pentru a fi de „partea cea bună”:

Toată viața Maicii Domnului a fost o viață de smerenie, de
rugăciune și anonimat. Nu a făcut nimic ca să iasă în evidență
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și, totuși,
și, după 2000 de ani, este atât de prezentă în conștiința
noastră, a credincioșilor.
dețin
În logica Scripturii, oamenii puternici nu sunt cei care de
puterea sau o anumită influență
ță asupra celor din jurul lor, ci
oamenii smeriți,, care trăiesc în anonimat, în această stare de a
nu fi văzut de nimeni.
Aceasta nu presupune faptul de a nu mărturisi credința
credin în
Hristos, de a nu vorbi despre relația
ția cu El, însă toate acestea
trebuie făcute într-oo manieră smerită, nu într
într-un duh de
spectacol, de stridență,
ță, atrăgând reflectoarele opiniei publice.
Maica Domnului a tezaurizat cuvântul lui Hristos, încât a
devenit ea însăși o Scriptură vie. Adâncind acest cuvânt, ea
are puterea să ne ajute în momentele de răscruce ale vie
vieții
noastre.
Sunt atâtea minuni pe care le-aa făcut Maica Domnului, sunt
atâția
ția oameni care au simțit în mod real ajutorul și
binecuvântarea ei.
Maica Domnului lucrează minunat în viața
via
noastră și
întotdeauna caută să ne aducă «partea cea bună».
În final, Preasfințitul
țitul Ignatie a prezentat o minune pe care
Maica Domnului a săvârșit-o în viața
ța unei familii care era într
întro situație foarte delicată. Maica Domnului
mnului a lucrat prin
nevinovăția
ția unui copil. Minunea este consemnată de Părintele
Paulin Lecca, în lucrarea «De la moarte la viață»:
ță»:
«Plimbându-mă
mă prin curte mă gândeam că cei ce au credință
credin
scapă de orice primejdie. Chiar în zilele noastre Dumnezeu face
minuni. Mi-am
am adus aminte, cu acest prilej, de un caz din
Odessa. Într-o zi de dimineață,
ță, înainte de a se începe Sfânta
Liturghie, stăteam în colțul
țul meu din dreapta naosului și mă
uitam cum o fetiță
ță de 9 ani se ruga la icoana Maicii Domnului
care se afla în față.
Dar rugăciunea fetiței
ței se deosebea de rugăciunile copiilor de
vârsta ei. Biata copilă cădea în genunchi, ridica mânu
mânuțele în
sus, ca preotul la invocarea Duhului Sfânt, și plângea.
După ce și-aa terminat rugăciunea, văzând ca fetița
feti se apropie de
mine ca să-mi sărute mâna, am întrebat-oo de ce ss-a rugat și a
plâns.
„M-am rugat Maicii Domnului ca sa mi-ll aducă acasă pe
tăticul”. „Dar unde e tăticul?” ,am întrebat-oo eu. „La război, pe
front” răspunse fetița cu durere. M-am
am uitat cu milă la acest
copil naiv,
v, zicând în sinea mea: „Cum poate Maica Domnului
să îl aducă pe tăticul ei acasă?”

M-am
am îndoit ca Moise în pustie. Dar nu au trecut multe zile
când învățătoarea
țătoarea ei, care frecventa aceeași biserică, îmi spuse
că tăticul fetiței s-a întors, într-adevăr,
adevăr, aca
acasă.
„Dar cum s-aa întâmplat minunea?” am întrebat
întrebat-o pe
învățătoare.
învă
– dormeau
„Fetița și cu mămica ei – îmi povestea învățătoarea
liniștite
știte acasă în pat. Pe la miezul nopții se aude o bătaie în ușa.
Mama sare din pat si întreabă: „Cine e?” Vocea de afară era
er
cunoscută, era tăticul fetiței.
so lui și s-a dus direct
Când a deschis ușa, tăticul a lăsat-oo pe soția
la fetiță, a îmbrățișat-o plângând și i-aa spus: „Tu m
m-ai salvat!”.
„De ce zici așa?” îl întreabă soția.
Iată de ce: „eram pe front, se întunecase, iar no
noi tot în tranșee
eram, pentru ca gloanțele
țele și brandurile nu încetau să treacă
vâjâind și șuierând peste capetele noastre. La un moment dat,
stând cu capul scos din tranșee,
șee, ca să văd dacă a încetat focul,
aud vocea fetiței
ței mele scumpe, care striga alarmată:
alarmată „Tăticule,
tăticule, apleacă-te!”.
Fără să îmi dau seama că tu, draga mea, nu erai pe front, erai la
Odessa, departe de mine, iar eu, pe front, m
m-am aplecat în mod
automat. Dar când mi-am
am ascuns capul în tran
tranșee, deasupra
mea a vâjâit o bucată de brand explodat
xplodat la o oarecare distan
distanță
de noi. Daca nu îmi aplecam capul, mi--l reteza.
Când am văzut această minune, n-am
am mai stat locului, am
pornit, cu nădejdea în Dumnezeu, chiar în noaptea în care am
auzit vocea, am trecut peste cadavre, peste garduri cu sârmă
sârm
ghimpată, am trecut prin sate și orașe, dar nu m
m-a întrebat
nimeni de acte, și acum mă bucur ca vă văd sănătoase și îi
mulțumesc
țumesc lui Dumnezeu și Maicii Domnului ca m-a
m scăpat de
la moarte”».

PS Ignatie: „Ne risipim energia sufletului
în toate mărunțișurile,
le, în lucruri care nu
ne dau niciun fel de consisten
consistență. Cuvântul
lui Hristos este dătător de bucurie, de
lumină, de pace și de multă unitate
lăuntrică”
În cuvântul de învățătură, la oficierea Sfântei Liturghie de la
Catedrala Episcopală din Huși,, din luna octombrie
octombrie, Preasfinția Sa a
vorbit despre Pilda Semănătorului și despre modul în care ne raportăm
la Sfânta Liturghie:
«Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce cu inimă curată și bună aud
cuvântul, îl păstrează și rodesc întru răbdare» (Luca 8, 15) Pericopa
evanghelică ne spune spre reflecție
ție una dintre parabolele pe care
Domnul nostru Iisus Hristos a spus-oo în fața
fa celor care-L ascultau și
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mai cu seamă în fața ucenicilor Săi. Este vorba de Parabola
Semănătorului, singura pe care Însuși Domnul a tâlcuit-o.

Este atât de important să avem în mintea și în inima noastră
preocuparea și dorința de a ajunge la Liturghie de la începutul ei, ca
să prindem cuvântul lui Hristos. Urechile noastre, mintea noastră,
inima noastră să primească duhul cuvintelor lui Hristos. Dacă vom
reuși acest lucru, aproape că nu este nevoie de predică.
Ierarhul Hușilor a afirmat că în cadrul Liturghiei, Domnul Hristos este
Cel care seamănă cuvântul în inimile noastre:
În Liturghia Cuvântului Hristos este Semănătorul. El este Cel care
aruncă sămânța cuvântului Său în inimile noastre.
De noi depinde cum rodește cuvântul acesta, câtă disponibilitate,
căldură și deschidere avem în a-l primi.

Însuși Domnul le-a dat Apostolilor și apoi celor care erau de față,
cheia de înțelegere și de pătrundere în adâncimile pe care le implică
această parabolă.
O parabolă - spunea cineva foarte frumos - este cea care ne dezvăluie
ceea ce nu știm sau nu este atât de evident, prin cuvinte, imagini sau
comparații pe care le cunoaștem foarte bine.
Mântuitorul Iisus Hristos știa că cei care-L ascultau înțelegeau
comparațiile pe care le folosea în parabolele Sale. Auditoriul era unul
simplu, care se ocupa cu muncile agricole, de aceea regăsim foarte
multe imagini luate din viața cotidiană a celor care munceau
pământul.
Prima parte a Liturghiei se numește «Liturghia Cuvântului» - partea
în care ni se împărtășește cuvântul inspirat de Dumnezeu. Prima
lectură biblică este întotdeauna din epistolele Noului Testament.
A doua lectură biblică este din cele patru Sfinte Evanghelii. În această
parte a Liturghiei Cuvântului, ni se cere fiecăruia dintre noi să luăm
aminte și să adâncim în inima noastră acest cuvânt.
Din păcate, mulți nu ajung la acest moment, vin mult mai târziu și nu
mai au această șansă și binecuvântare de a asculta cuvântul lui
Hristos. Nu atât predica noastră, ci cuvântul lui Hristos, care este
unul fără de păcat. Acesta nu are în spatele lui nicio zbatere, nicio
frământare, așa cum au cuvintele noastre - oricât de adânciți am fi în
Hristos.
Oricât am simți, în chip viu, harul lui Dumnezeu în sufletul
nostru, cuvintele noastre poartă amprenta păcatului.
Cuvântul lui Hristos, pe care-l auzim în Liturghia
Cuvântului este unul dătător de bucurie, dătător de lumină, de pace
și de multă unitate lăuntrică. Așa este Dumnezeu: pace,

Inima noastră este ca locurile unde au fost semănate semințele. Când
venim la Liturghie, inima noastră poate să fie ca locul acela de lângă
drum, unde a fost pusă sămânța, dar prin negrija noastră am călcat,
am zdrobit acea sămânță și nu a mai putut să dea rod.
Domnul Hristos ne spune că primele semințe au căzut lângă drum, ele
nu erau pe cale, nu au fost puse pe cale. Putem înțelege, prin sintagma
„lângă drum”, deviere din calea aceea care ne duce spre rodire.
Ca să putem să primim cuvântul lui Dumnezeu și inima noastră să nu
fie într-o stare de rătăcire și de deviere spirituală, este nevoie să-l
înțelegem. Înțelegerea cuvântului ne va ajuta să ne punem pe cale.
Căile inimii noastre sunt de multe ori ca șanțurile unde aruncăm de
toate.Un șanț este simbolul decăderii, al rătăcirii. Tot ceea ce ajunge
în șanț se zdrobește.
În timpul Liturghiei inima noastră poate să fie în orice alt loc, nu
acolo. Deviem de la cele la care suntem invitați să le trăim. De aceea
sămânța cuvântului lui Dumnezeu nu cade unde trebuie - pe calea
inimii noastre -, ci pe lângă inima noastră.
Nu avem, în Liturghie, conștiința faptului că trebuie să ne dăruim
integral lui Dumnezeu. Nimic nu ar trebui să ne distragă atenția, cu
atât mai puțin un telefon care ne sună în buzunar și ne comportăm de
parcă am fi hipnotizați de acesta: îl luăm în mână și când sună, am
zbughit-o, am întors spatele la Liturghie și mergem să vorbim cu cine
ne-a sunat, cu toate că știm că nu este ceva esențial, important. Pot fi
și situații în care este imperioasă nevoie să răspundem, poate cineva
este într-o situație delicată și are nevoie de ajutor, dar în cele mai
multe cazuri răspundem la un telefon sau ne antrenăm într-o discuție adică deviem, ne ducem în șanț - și cuvântul nu mai poate să
rodească, pentru că nu-l auzim
Una dintre formele de a devia de la înțelegerea Liturghiei, de la
înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu este distragerea atenției.

lumină, bucurie și unitate.
Cuvintele noastre, oricâte intenții bune ar avea îndărătul lor, poartă
în ele germenele dezbinării, atât timp cât în noi este chiar și un
firicel de păcat.
Păcatul primit în viața noastră înseamnă dezbinare lăuntrică, ruptură
ființială.Noi transmitem, prin cuvântul nostru, această ruptură
ființială, această stare de dezordine lăuntrică, celor din jurul nostru.
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Ne lăsăm atât de ușor acaparați de orice altceva decât de starea de
har a Liturghiei - pe care ar trebui să o interiorizăm în inima noastră,
să o punem în adâncul ființei noastre.
Părintele Episcop Ignatie a explicat de ce cuvântul lui Hristos nu
rodește în inimile pietrificate și în cele acaparate de grijile vieții:
Cea de-a doua sămânță a căzut pe piatră și neavând apă s-a uscat.
Veți spune: „Cum poate să rodească o sămânță pusă pe piatră?”
Oricât de mult am uda-o, este aproape imposibil să dea un rod.
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Hristos nu se referă la piatra propriu-zisă,
zisă, ci la inima omului care
este ca o piatră și pe care, oricât am picura apa harului lui
Dumnezeu, nu rodește nimic. Este o inimă stearpă din punct de vedere
spiritual, nu poate să nască nimic, pentru că cuvântul lui Dumnezeu
nu a căzut într-un
un loc propice, care să poată să dea rod.
Venim la Liturghie, la slujbele Bisericii, iar inima noastră este de
piatră, nu reușim să asimilăm, să metabolizăm
lizăm nimic din ceea ce ni se
oferă, cu atâta generozitate, de către Dumnezeu.
O inimă ajunge de piatră atunci când nu mai este încălzită de inima
lui Dumnezeu, când o hrănim cu păcatul, cu toate micimile de
suflet, și când lăsăm ca răul să devină energia sufletului și a vieții
noastre.
Oricât de mult ar arunca Dumnezeu semințele
țele harului în noi, dacă
suntem de piatră nu vom ajunge bogați
ți spiritual, nu vom putea să dăm
rod, să fim oameni cu o stare de plinătate duhovnicească.
Cea de-a treia sămânță a fost pusă
usă printre spini. Aceștia
Ace
au crescut și
au înăbușit-o, au asfixiat-o, i-au tăiat respirația
ția germinării, a rodirii.
Spinii, ne spune Domnul Hristos, sunt grijile vieții de care ne lăsăm
hipnotizați. Ce însemnă grijile vieții?
Putem înțelege această sintagmă
gmă atunci când ne pierdem în ceea ce
este secundar, neesențial,
țial, când ne risipim energia sufletului în toate
mărunțișurile
țișurile vieții acesteia, în cele care nu ne dau niciun fel de
consistență. Sunt cele care ne sărăcesc, nu mai avem starea de
bogăție lăuntrică.
Domnul Hristos ne spune că o inimă bună este cea care știe care sunt
prioritățile bune pentru viața acesta - pe care Dumnezeu ne
ne-a dat-o ca
pe un dar.
Să știm ceea ce este esențial, capital, pentru noi. Să avem
capacitatea de a decanta, de a limpezi și de a spune: „în această
clipă, în acest moment aceasta este esența, restul este balast. Le dau
la o parte, nu mă pierd în ele”.
Din păcate noi procedăm invers: ne îngropăm în balast, în toate
aceste micimi și devenim oameni spinoși, oameni care nu reușim să
dibuim sensul vieții noastre.
Grijile țin întotdeauna de ceea ce este secundar. Pentru noi este
esențial
țial să căutăm, cât mai mult, ca Hristos să fie centrul vieții
noastre.
Toate celelalte, care țin în mod inerent de viața noastră (cu ce ne
vom hrăni, cu ce ne vom îmbrăca, cum îi vom educa pe copiii no
noștri,
cum ne vom raporta la cei din jurul nostru), capătă sens și
valoare doar dacă le însumăm sau le prindem de căutarea de a face
ca Hristos să devină centrul vieții noastre.
Totodată, Preasfinția Sa a afirmat că avem nevoie de multă răbdare
pentru a rodi în noi cuvântul lui Hristos:
Hristos spune că sămânța
ța căzută pe pământ bun este inima curată,
cea care rodește întru răbdare.
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Dacă suntem atenți,
ți, scorul este unul dezavantajos, trei la unu. Trei
semințee nu dau niciun fel de rod, doar una singură cade pe un pământ
bun - care e o inimă curată - și caută să dea rod întru răbdare.
A adânci în noi starea de viețuire
țuire în Hristos presupune foarte multă
răbdare, ca, de altfel, orice lucru frumos din lumea aceas
aceasta pe care
vrem să-l învățăm.
țăm. Îl deprindem cu multă trudă. Mai sunt momente de
dezamăgire, capitulăm, avem tendința
ța de a renunța, dar dacă suntem
extrem de motivați
ți și avem o țintă la care vrem să ajungem, un
„target” pe care vrem să-ll atingem, chiar dacă ne mai clătinăm puțin,
vom rămâne statornici, neclintiți,
ți, până în momentul în care obținem
ceea ce ne-am
am propus. Fiecare dintre noi știm că multe dintre
lucrurile de care ne bucurăm acum le-am
am obținut
ob
cu foarte multă
trudă, răbdare și dăruire.

NOI TRĂIM ACUM TIMPURI
ÎNSEMNATE ÎN APOCALIPSĂ, CELE
DESPRE CARE ÎNGERUL A STRIGAT:
“VAI DE CEI CE TRĂIESC!”
Preîntîmpinare duhovnicească În convorbirile sale,
Starețul
țul Nectarie nu o dată a prevestit timpurile grele care aveau
să vină curînd, pregătindu-și
și fiii duhovnicești pentru încercările
viitoare.
u mult timp înainte de revoluție,
ție, Domnul i-a
i descoperit
vederea
ederea catastrofei ce avea să fie. Odată, Părintele Nectarie ii
a destăinuit lui Serghie Nilus că cineva dintre călugari (nu el
însuși)
și) a avut un vis deosebit. Era ca si cum mergea spre
Ușile
șile Împărătești, iar acolo i se arată imaginea fiarei apocaliptice.
Monstrul și-a schimbat de trei ori înfățișarea,
țișarea, rămînînd însă aceeași
fiară. Chiar după revoluție,
ție, Starețul Nectarie a povestit această
vedenie, pe care o avusese un monah cu mult timp înainte de
răzmeriță.
ță. Șezînd în pridvorul chiliei sale el a văzut deodată
deodat că totul a
dispărut: și casele, și copacii și în locul lor, pînă la cer, șiruri de sfinți;
iar între rîndul de sus și cer rămăsese un spațiu foarte mic. Și
monahului i s-aa descoperit că atunci cînd acest spa
spațiu se va umple va
veni sfîrșitul lumii. “Iar spațiul
țiul era deja foarte mic”, a spus Starețul.
Devreme, înca din 1910, Nilus a consemnat alte cuvinte proorocești
prooroce
ale Starețului
țului despre ceea ce văzuse în vis. “Acest vis a durat aproape
toata noaptea, spunea Părintele Nectarie. Nu pot să vă relatez toate
detaliile, căci ar dura prea mult. Iată esențialul:
țialul: văd o cîmpie imensă,
unde are loc o bătălie cumplită între nenumărate gloate de apostati și o
mică oaste de creștini.
știni. Toți apostații sunt foarte bine înarmați și duc
lupta după toate regulile științei războiului;
iului; creștinii
cre
sunt însă fără
arme. Eu, cel puțin,
țin, nu văd la ei nici o armă. Și deja se poate ghici,
spre îngrozirea mea, deznodămîntul acestei lupte inegale: survine
momentul biruinței
ței totale a gloatelor de apostați, deoarece dintre
creștini nu a mai rămas
mas aproape nimeni. Îmbraca
Îmbracați sărbătorește,
apostații,
ții, împreună cu soțiile și copiii lor triumfă și deja sărbătoresc
victoria”. Deodată, un grup neînsemnat de cre
creștini, printre care sunt
femei și copii, execută un atac neașteptat împotriva apostaților și într-o
î
clipă imensă cîmpia de luptă se acoperă de trupurile oștii
o
atee și toată
nenumărata adunătură este nimicită și, pe deasupra, spre uimirea mea,
fără ajutorul vreunei arme. Și l-am
am întrebat atunci pe un ostaș
osta creștin,
ce stătea lîngă mine: -Cum ați putut
ut înfrînge această nenumărată
oaste? -Dumnezeu ne-aa ajutat! a fost răspunsul. -Dar cu ce? întreb eu.
Doar nu ați avut nici un fel de arme. -Cu
Cu ce ss-a nimerit, a răspuns
oșteanul. Cu aceasta s-a sfîrșit
șit visul meu”, a încheiat Starețul. Cînd un
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frate a fost certat de față cu Părintele Nectarie pentru pasiunea sa de a
aduna cărți, acesta, spre tulburarea multora, l-a încurajat: “Curînd va fi
o foamete de cărți duhovnicești, nu se vor putea procura cărți
duhovnicești. Este bine că el își face o bibliotecă duhovnicească, un
tezaur duhovnicesc. Ea va fi foarte, foarte folositoare”. Si mai departe
a povestit despre vedenia catastrofei, descoperită vederii lui
duhovnicești:“Timpurile grele vin chiar acum. În lume a sosit numarul
șase și vine numărul șapte. Vine veacul tăcerii. Vei tăcea, vei tăcea,
spunea Starețul și lacrimile i se rostogoleau pe obraji”, și iată, Măria
Sa nu va mai fi el însuși, cîte umilințe nu va îndura”. Anul 1918 va fi
și mai greu: Măria Sa şi toată familia vor fi ucişi. Da, acest împărat va
fi mare mucenic”, confirma el. Starețul s-a dus la el în chilie și vreun
ceas și jumătate s-a rugat acolo. După rugăciune a ieșit concentrat, a
luat de mîna pe fiul său duhovnicesc și i-a zis: “Eu știu foarte multe
despre tine, dar nu orice cunoștință îți va fi de folos. Va veni foamete,
vei flamînzi”, va veni timpul cînd și mănăstirea noastra va fi distrusă.
Și atunci cred că voi veni și eu în sat la voi. Atunci să mă primiți,
pentru dragostea lui Hristos. Să nu mă refuzați. Nu voi avea unde să
mă duc”. Nina D., prin anii “20, l-a întrebat pe Starețul Nectarie: -Se
spune ca toate semnele celei de A Doua Veniri s-au împlinit? -Nu, nu
toate, – a răspuns Părintele. Desigur și cei ce au o vedere simplă
observă că multe se împlinesc, dar celor duhovnicești li se descoperă
mai înainte. Biserica era un cerc imens în întreg orizontul, iar acum
este un cerculeț. Iar în ultimele zile înainte de venirea lui Hristos ea își
va păstra acest chip: un singur episcop ortodox, un singur preot
ortodox, un singur laic ortodox. Eu nu îți spun că nu vor mai fi
biserici, dar Ortodoxia se va pastra doar în acest chip. Tu ia aminte la
aceste cuvinte, și înțelege că așa va fi în întreaga lume. Și monahia
Nectaria l-a întrebat pe Stareț despre sfîrșitul lumii. El a răspuns: “De
ce mă întrebati pe mine, cel cu minte mărginită? – mergeți la monahii
din Optina. Sunt oameni care se ocupa cu cercetarea semnelor
sfîrșitului lumii, dar nu se îngrijesc de sufletele lor. Oamenii nu au nici
un folos dacă știu timpul celei de A Doua Veniri. “Privegheați și vă
rugați” (Matei 26, 41), a spus Mîntuitorul. Înseamnă, deci, că nu
trebuie să ghicim evenimentele. La timpul lor toate vor fi descoperite.
Toate acestea vor fi, dar acestea sunt o mare taină. În zilele lui Noe,
Dumnezeu, timp de o sută de ani, a spus că va fi potopul, dar oamenii
nu au crezut, nu s-au pocăit, și dintr-o mulțime de oameni s-a găsit
doar un singur drept cu familia lui. Așa va fi și la venirea Fiului
Omului” (Matei 24, 37). Mulți, cunoscînd darul proorocesc al
Părintelui, îl întrebau: “Ce ne așteaptă pe noi?” . Starețul Nectarie
răspundea: “Sfîntul Serafim a prevăzut revoluția și schisma
bisericească, dar spunea: Dacă în Rusia se vor pastra doar cîțiva
credincioși ortodocși, Dumnezeu o va milui; iar noi avem astfel de
drepți. Oamenii aveau presimțirea unor catastrofe sociale. Toate
acestea se simt prin instinct, precum furnicile. Dar credincioșii nu au
pricini să se teamă, căci pe ei îi ocrotește harul. În ultimele timpuri,
credincioșilor li se vor întîmpla aceleași lucruri care li s-au întîmplat
Apostolilor înainte de Adormirea Maicii Domnului. Fiecare
credincios, oriunde ar fi, va fi adus pe nori în Corabia-Biserica. Doar
cei ce se vor afla în ea vor fi mîntuiți”. Și nu o dată repeta: “Tineți cu
tărie Ortodoxia… Noi trăim acum timpuri însemnate în Apocalipsă,
cele despre care îngerul a strigat: “Vai de cei ce trăiesc!” – înainte de
venirea lăcustelor. “Istoria ne arată că Dumnezeu conduce popoarele și
dă lecții de morală întregii lumi”. Viața socială se măsoară cu anii,
secolele, mileniile, dar principalul este: “A fost dimineața, a fost seara,
ziua întîi” (Facerea 1, 5). “Va veni ziua rugăciunilor- învață Starețul
pe fiii săi duhovnicești. În timp ce lucrezi, spune rugăciunea lui Iisus:
mai întîi cu buzele, apoi cu mintea, apoi ea singura trece în inimă”. Și
le dădea o rugăciune compusă de el însuși, pe care le poruncea s-o
învețe pe de rost: “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care
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vei veni să judeci viii și morții, miluiește-ne pe noi păcătoșii, iartă
căderile noastre în păcat din această viață și ne acoperă pe noi de fața
antihristului în pustia tainică a mîntuirii Tale”. Și făcea o observație:
“Cele mai grele dureri ale noastre sunt asemenea înțepăturilor
insectelor, în comparație cu durerile veacului ce va să fie”. Despre
viitorul Rusiei prezicea că peste ani de încercări ea se va trezi și nu va
fi bogată materialicește, dar va fi bogată cu duhul, și la Optina vor fi
din nou șapte luminători, șapte stîlpi. Cu puțin timp înainte de
revoluție, Starețul îi spunea lui Serghei Nilus: “Atîta timp cît se mai
menține la Optina stărețismul făgăduințele lui se vor împlini. Cînd vor
sigila “bordeiele” stărețești și vor pune lăcate la uși, atunci te vei putea
aștepta la toate”. Și iată că acele timpuri au venit!
Sfântul Nectarie de la Optina. Profeţii şi mărturii creştine pentru vremea de
acum, Editura Cartea Ortodoxă – fragment

Un tânăr către diavol:
- Cum ai reușit să trimiți atâtea suflete în iad?
Diavolul:
- Prin frică!
Tânărul:
- Bine făcut! Și de ce le era frică? Războaie? Foame;
Diavolul:
- Nu... O boală!
Tânărul:
- Nu s-au îmbolnăvit? Nu au murit? Nu a existat nici un leac?
Diavolul:
-… .. s-au îmbolnăvit. Ei au murit. A existat un leac...
Tânărul:
- Nu înţeleg…
Diavolul:
- Ei credeau, clar, că singurul lucru pe care trebuie să-l păstreze
cu orice preț este VIAȚA !!!
Au încetat să se îmbrățișeze...
Au încetat să se mai salute!!!
Au renunţat la toate contactele ei umane...
Au lăsat tot ce era uman!
Au rămas fără bani.
Și-au pierdut locul de muncă.
Dar au ales să se teamă pentru viața lor chiar dacă nu aveau
pâine de mâncare.
Au crezut ce audeau, au citit ziare și au crezut orbește ce au
citit.
Au renuntat la libertate.
Nu au mai ieșit din casă.
Nu s-au dus nicăieri.
Nu și-au mai vizitat niciodată prietenii și rudele.
Întreaga lume a fost transformată într-o închisoare imensă cu
condamnați voluntari.
Au acceptat totul!!!
Toate acestea pentru a supraviețui înca o zi mizerabilă....
Nu au trăit, au murit în fiecare zi!
A fost foarte ușor să obții sufletul lor mizerabil... Fragment din
Theoktistos Diktapanidis, RUGACIUNE, 1941.
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