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Paleoliticul superior, circa 42000
H. Lascaux, Montignac

 
     Picturi datate a fi fost realizate în urmă cu aproximativ 
17000 de ani, cam cu 10000 de ani anterioare sitului 
Cucutenian. 

atru tineri francezi, Marcel Ravidat, Jacques Marsal, 
Georges Agnel și Simon Coencas, care căutau câinele lui 
Marcel, Robot, care se rătăcise, au făcut o descoperire 

senzațională în peștera Lascaux, în care se află picturi rupestre 
datând din paleoliticul superior (42.000-8.000 î.en.). Adâncă de 
15 de metri, peștera este înțesată cu picturi rupestre de o 
frumusețe rară, cele mai vechi desene de aici fiind realizate în 
urmă cu aproximativ 17.000 de ani.  

După terminarea celui de-al doilea război mondial pe
deschis publicului vizitator, vestea descoperirii răspândindu
în toate colțurile Europei. Din cauza dioxidului de carbon 
emanat de cei peste 1000 de vizitatori zilnici, picturile au avut 
extrem de mult de suferit, autoritățile fiind nevoite să
accesul publicului în 1963. 

O replică a sitului a fost construită în apropiere, fiind deschisă 
turiștilor în 1983. Zona atrage în prezent circa 300.000 de 
vizitatori anual, iar eforturile de a stopa deteriorarea picturilor 
originale continuă și astăzi. În anul 2009 Ministerul francez al 

P
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17000 de ani, cam cu 10000 de ani anterioare sitului 

atru tineri francezi, Marcel Ravidat, Jacques Marsal, 
și Simon Coencas, care căutau câinele lui 

Marcel, Robot, care se rătăcise, au făcut o descoperire 
țională în peștera Lascaux, în care se află picturi rupestre 

8.000 î.en.). Adâncă de 
ștera este înțesată cu picturi rupestre de o 

țe rară, cele mai vechi desene de aici fiind realizate în 

 
al doilea război mondial peștera s-a 

deschis publicului vizitator, vestea descoperirii răspândindu-se 
țurile Europei. Din cauza dioxidului de carbon 

emanat de cei peste 1000 de vizitatori zilnici, picturile au avut 
țile fiind nevoite să închidă 

 
O replică a sitului a fost construită în apropiere, fiind deschisă 

știlor în 1983. Zona atrage în prezent circa 300.000 de 
vizitatori anual, iar eforturile de a stopa deteriorarea picturilor 

astăzi. În anul 2009 Ministerul francez al 

culturii a adus aproape 300 de exper
lumii pentru a găsi o modalitatea de a opri fenomenul. 
Recomandările acestora au fost publicate în 2011, însă temeri 
cu privire la dispariția definitivă a picturilor încă există.
Locul a fost numit ulterior "Capela Sixtin
Culorile, în special ocruri roşii şi galbene, precum şi negrul 
furnizat de un bioxid de magneziu, sunt de o mare prospeţime. 
Liniile au siguranţǎ iar atmosfera degajǎ 
formǎ spiritualitate. 
 
 

Așezarea gumelnițeană de la Geangoeşti 
(jud. Dâmboviţa) - De ce îşi incendiau 
strămoşii noştri locuinţele după moarte, 

acum 6000 de ani?
 

Conf. univ. dr. George V G

 
 
         „Străbunii noştri îşi incendiau casele după moarte”, 
este concluzia la care au ajuns arheologii care fac săpături 
în satul preistoric de la Geangoeşti, judeţul Dâmboviţa, 
aşezare veche de 6.000 de ani. Satul aparţine în totalitate 
culturii Gumelniţa.  

orbim de o aşezare de tip „tell” care prezintă şase 
niveluri de locuire. Munca arheologică este una extrem 
de grea şi laborioasă. Lucrul cel mai interesant 

descoperit este că străbunii noştri îşi incendiau casele după 
moarte.„Îşi incendiau locuinţele. Există această practică pentru 
această zonă a Europei şi Anatolia, nu pentru Europa 
Apuseană. Se credea că astfel se consolidează foarte bine 
pereţii, construcţia în sine se păstrează foarte bine. Erau nişte 
construcţii foarte solide şi la sfârşitul vie
tot ce se găsea la interior. Practic, săpăm în dărâmăturile 
acestor locuinţe pentru a scoate în evidenţă inventarul care se 
află pe podea, inventar care este foarte bogat”, spune Ana Ilie, 
arheolog.  Casele în acea vreme aveau cam
până la 10 metri lungime. Oamenii trăiau în acelaşi loc. 
Construiau, dărâmau sau incendiau după moarte, iar urmaşii 
construiau tot pe acelaşi loc.  
Putem spune că era o formă de sterilizare prin foc, o posibilă 
renaștere a locului din vatra satului. Sau putem să facem o 
analogie cu arderea celor trecuți în neființă. Așa cum spiritele 
lor erau eliberate prin rug și flacără, tot astfel și casa lor dragă 
îi urma dincolo de moarte, cu tot ce apar
timp se lăsa locul să se „odihnească” 
peste ruine, o altă casă, a urmașilor. Tot astfel armele unui 
războinic erau îndoite sau „frânte” pe genunchi (terminându
rostul lor), după ce acesta murea și erau ddepuse în mormânt. 
Tot astfel se împarte și astăzi mâncare sau băutură pentru 
pomenirea mortului, deși acesta nu poate avea acces la 
degustare, ci poate doar la miros și la bucuria de a împărții 
(comuniune).   
Săpăturile de la Geangoești au scos la iveală multe obiecte 
extrem de interesante din perioada 
săgeată, o suliţă, sunt diverse obiecte. Îşi făceau armăturile 
armelor. Am mai descoperit foarte multe obeicte din lut sau 
piese din silex şi putem admira aici figurine feminine, 
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masculine, obiecte miniaturale, suflători. Acesta aju
intensificarea focului pentru a obţine temperatura necesară 
topiri cuprului, figurine zoomorfe”, mai spune Ana Ilie. În vară 
pasionaţii de arheologie au putut vizita şantierul de la 
Geangoeşti. „M-a impresionat cel mai mult faptul că s
bine atâta timp. Se văd urmele, fragmentele ceramice. Suntem 
conectaţi între noi şi este atât de aproape de noi totul. Dacă 
vorbim de un război, parcă nu trecem prin el, dar aici trecem 
efectiv prin pereţi, printre vase, suntem foarte conectaţi la 
realităţile lor. Am găsit vase multe, ele mă fascinează. Am găsit 
şi seminţe în ele. Şi procesul de restaurare mi se pare fascinant, 
pentru că am făcut practică şi la muzeul din Târgovişte”, 
povestește un tânăr viitor arheolog. Aşezarea, datată în mileniul 
V î.Hr., şi împrejurimile au făcut obiectul unui proiect de 
cercetare şi evaluare a potenţialului arheologic al zonei. 
Aşezarea este bogată în materiale arheologice, din cadrul cărora 
se remarcă mai ales plastica antropomorfă de lut ars. 
Majoritatea pieselor redau personaje feminine în picioare, 
excepţie făcând o singură reprezentare redată în poziţie şezând. 
Una dintre acestea a fost numită „Zeița de la Geangoești”, 
având 6000 de ani vechime și fiind reprezentată cu un semn 
clar de graviditate (viitoare mamă). Iată câte întrebări poate 
ridica o asemenea locație preantică, dar și câte răspunsuri poate 
da. Să urmăm filonul descoperirilor și să vedem ce ne mai oferă 
viitorul și noile metode de cercetare ce pot fi abordate.
 
Surse:cercetari-arheologice.ro; researchgate.net; mcajournal.ro; cimec.ro, 
ziarulnatiunea.ro; biblioteca-digitala.ro 
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Zeiţa de la Geangoești (jud. Dâmboviţ
vechime 

 

Aspecte de ordin material şi spiritual în 
ceramica Culturii Cucuteni

 
 

Prof.  Daniel DRAGOMIRESCU 
 
         Creaţiile ceramicii cucuteniene se prezintă ca o 
împletire de aspecte de ordin material şi spiritual.

u este cazul doar pentru vestigiile recuperate în 
integralitatea lor sau refăcute de specialişti în materie 
de restaurare, ci şi de vestigiile fragmentare, care nu s

au putut reîntregi, dar care nu trebuie să fie trecute cu vederea. 
În rândul acestora, au relevanţă şi accesoriile şi ornamentele 
care se reliefează pe suprafaţa artefactelor ceramice recuperate 
fragmentar: fragmente care păstrează diverse tipuri de toarte, de 
mânere, de agăţătoare de vase de tot felul, cu protome în forme 
diverse etc. Este evident că aceste accesorii, care azi au o 
funcţie utilitarist-practică, în lumea cucuteniană a epocii 
neolitice erau în multe cazuriinvestite cu o funcţie de ordin 
sacru, spiritual.  
     În categoria elementelor adăugate pe suprafeţele vaselor 
ceramice se încadrează butonii şi mameloanele. Ambele 
elemente se obţineau prin adăugarea (lipirea) unor pastile de 
argilă pe suprafaţa vaselor sau prin extragerea din pereţii 
vaselor a cantităţii de lut necesar. Butonii au forma unor conuri, 
cu vârful turtit prin presarea lor cu degetul mare al mâinii, iar 
mameloanele sunt conuri cu vârful lăsat intact (terminat în 
unghi ascuţit, dar uşor rotunjit).  
         Funcţia practică a acestor reliefuri de pe suprafaţa vaselor 
era nesemnificativă, dar pe de altă parteacestea nici simple 
ornamente nu erau, cum nimic nu este reductibil la aspectele de 
ordin pur practic ori pur ornamental în arta ceramicii 
cuuctenienilor. Atunci ce rost important putea justifica aceste 
adaosuri distribuite pe suprafaţa vaselor? 
         În mod preponderent, rostul lor nu putea fi decât unul de 
ordin magico-religios. Cunoscând că între credinţele 
cucutenienilor cultul fertilităţii era domi
varietate de forme), este plauzibil să considerăm că ambele 
tipuri de elemente care se reliefau pe vase trimiteau la veneraţia 
faţă de feminitate şi de maternitate. Această ipoteză este întărită 
şi de faptul că multe vase aveau o formă antropomorfă (cf. D. 

N
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ști (jud. Dâmboviţa) – peste 6000 de ani 

Aspecte de ordin material şi spiritual în 
ceramica Culturii Cucuteni 

DRAGOMIRESCU - Vaslui 

Creaţiile ceramicii cucuteniene se prezintă ca o 
împletire de aspecte de ordin material şi spiritual.  

u este cazul doar pentru vestigiile recuperate în 
integralitatea lor sau refăcute de specialişti în materie 

re, ci şi de vestigiile fragmentare, care nu s-
au putut reîntregi, dar care nu trebuie să fie trecute cu vederea. 
În rândul acestora, au relevanţă şi accesoriile şi ornamentele 
care se reliefează pe suprafaţa artefactelor ceramice recuperate 

agmente care păstrează diverse tipuri de toarte, de 
mânere, de agăţătoare de vase de tot felul, cu protome în forme 
diverse etc. Este evident că aceste accesorii, care azi au o 

practică, în lumea cucuteniană a epocii 
ulte cazuriinvestite cu o funcţie de ordin 

În categoria elementelor adăugate pe suprafeţele vaselor 
ceramice se încadrează butonii şi mameloanele. Ambele 
elemente se obţineau prin adăugarea (lipirea) unor pastile de 

aţa vaselor sau prin extragerea din pereţii 
vaselor a cantităţii de lut necesar. Butonii au forma unor conuri, 
cu vârful turtit prin presarea lor cu degetul mare al mâinii, iar 
mameloanele sunt conuri cu vârful lăsat intact (terminat în 

Funcţia practică a acestor reliefuri de pe suprafaţa vaselor 
era nesemnificativă, dar pe de altă parteacestea nici simple 
ornamente nu erau, cum nimic nu este reductibil la aspectele de 
ordin pur practic ori pur ornamental în arta ceramicii 

Atunci ce rost important putea justifica aceste 
adaosuri distribuite pe suprafaţa vaselor?  

În mod preponderent, rostul lor nu putea fi decât unul de 
religios. Cunoscând că între credinţele 

cucutenienilor cultul fertilităţii era dominant (şi practicat într-o 
varietate de forme), este plauzibil să considerăm că ambele 
tipuri de elemente care se reliefau pe vase trimiteau la veneraţia 
faţă de feminitate şi de maternitate. Această ipoteză este întărită 

formă antropomorfă (cf. D. 
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Boghian),forma bombată a pereţilor sugerând pântecul gestant 
al femeii, iar profilul dublu tronconic al vaselor urma la fel de 
sugestiv forma bazinului feminin (redat în multe figurine ale 
Zeiţei Mame printr-o steatopigie pronunţată). Între vasele 
descoperite la Dealul Bodeştilor (com. Scânteia, judeţul Iaşi) 
acest aspect antropomorfizat al unora dintre vase (inclusiv prin 
pictură) este de domeniul evidenţei şi întăreşte ipoteza 
menţionată. Vasele acestea, ca şi altele, compuneau,
profan, un univers protector de factură sacră placat pe cultul 
matriarhal al feminităţii. 
         Demne de interes sunt agăţătoarele realizate printr
modelaj mai artistic şi care ies din tiparul agăţătoarelor 
aplatizate. Unul din tipurile frecvente îl reprezintă agăţătoarea 
în forma unui cioc de pasăre sau a unui bot de bovideu. Mai 
există şi accesorii cu aspect de toarte pentru şnur care, în mod 
clar, sunt modelate ca nişte reprezentări de tip antropomorf, din 
perforaţiile ochilor şi redarea nasului (de o formă acvilină). 
        Toate aceste reprezentări erau justificate de pantenonul 
cucutenian şi erau destinate să îndeplinească un rol de protecţie 
în spaţiul  (şi spre folosul) comunităţii. Agăţătoarele de tip 
aplatizat corespundeau probabil unor entităţi spirituale minore. 
Cele de forma unui cioc sau bot reprezentau o divinitate 
ornitomorfă sau zoomorfăori reprezentau o formă sincretică de 
divinitate, taur-vultur. Zeificarea păsărilor şi animalelor este 
comună în toate religiile vechi ale lumii, egipteană, 
babiloniană, precolumbiană şi multe altele (cum erau de 
exemplu Anubis, zeul şacal, Toth, zeul cu cap de ibis, Sobek, 
zeul corcodil la vechii egipteni) şi acest fenomen trebuie să fi 
existat mai înainte şi în cultura cucuteniană, în forme specifice. 
         Agăţătoarele de vase  care sugerează un chip uman cu 
aspect enigmaticprobabil că se legau de un cult al strămoşilor, 
al spiritelor celor dispăruţi, invocate să îi protejeze pe urmaşi. 
Cucutenienii trebuie să fi avut conştiinţa devenirii lor în timp, a 
faptului că nu ei erau primii oameni acolo, ci erau urmaşii unor 
generaţii mai vechi, care întemeiaseră acea lume a lor, bine 
ancorată în spaţiu şi în timp şi faţă de care ei aveau fireşti 
sentimente de veneraţie. 
     O menţiune specială trebuie să fie făcută în legătură cu 
protomele modelate în forma unor coarne, care erau emblema 
religiei cucuteniene (cum, mai târziu, torţa, semiluna, crucea în 
mitracism, islamism ori creştinism). Acest simbol al religiei 
cucuteniene se adăuga pe diferite vase de uz casnic sau religios, 
pe spătarul scaunelor (precum în ansamblul reprezentat de 
„divanul”zeiţelor de la Isaiia – Balta Popii (cf. Vicu Merlan), 
pe coada unor linguri, pe faţadele caselor şi ale lăcaşurilor de 
cult cucuteniene. În pandativele zoomorfe reprezentându
taurul sacrucoarnele sunt orientate în jos (în poziţie inversă 
decât cea normală), iar rostul acestui tip de pandativ trebuie să 
fi fost legat de practici de cult sau, poate, de anumite serbări 
caledaristice din cadrul comunităţilor. Trebuie să facem şi 
observaţia că la cucutenieni, la fel ca la cretanii epocii minoice 
de mai târziu, coarnele nu erau simboluri ale forţelor malefice, 
ci ale divinităţii. Taurul sacru ocupa, alături de Zeiţa Mamă, un 
loc central în panteonul cucutenian, aşa cum sugerează şi 
altarele descoperite în unele aşezări (Truşeşti, Scânteia), 
împodobite cu statuile celor două divinităţi 
         Spre a sintetiza, se poate schiţa următoarea clasificare 
tipologică a accesoriilor cu funcţie sacră de pe ceramica 
Culturii Cucuteni: a) accesorii plate, de mici dimensiuni 
destinate vaselor mărunte, de tip zoomorf, figurând sugestiv
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al spiritelor celor dispăruţi, invocate să îi protejeze pe urmaşi. 
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faptului că nu ei erau primii oameni acolo, ci erau urmaşii unor 
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ancorată în spaţiu şi în timp şi faţă de care ei aveau fireşti 

menţiune specială trebuie să fie făcută în legătură cu 
protomele modelate în forma unor coarne, care erau emblema 
religiei cucuteniene (cum, mai târziu, torţa, semiluna, crucea în 
mitracism, islamism ori creştinism). Acest simbol al religiei 

adăuga pe diferite vase de uz casnic sau religios, 
pe spătarul scaunelor (precum în ansamblul reprezentat de 

Balta Popii (cf. Vicu Merlan), 
pe coada unor linguri, pe faţadele caselor şi ale lăcaşurilor de 

În pandativele zoomorfe reprezentându-l pe 
taurul sacrucoarnele sunt orientate în jos (în poziţie inversă 
decât cea normală), iar rostul acestui tip de pandativ trebuie să 
fi fost legat de practici de cult sau, poate, de anumite serbări 

cadrul comunităţilor. Trebuie să facem şi 
observaţia că la cucutenieni, la fel ca la cretanii epocii minoice 
de mai târziu, coarnele nu erau simboluri ale forţelor malefice, 
ci ale divinităţii. Taurul sacru ocupa, alături de Zeiţa Mamă, un 

anteonul cucutenian, aşa cum sugerează şi 
altarele descoperite în unele aşezări (Truşeşti, Scânteia), 

Spre a sintetiza, se poate schiţa următoarea clasificare 
de pe ceramica 

Culturii Cucuteni: a) accesorii plate, de mici dimensiuni 
destinate vaselor mărunte, de tip zoomorf, figurând sugestiv 

una sau mai multe mici divinităţi sau spirite protectoare; b) 
accesorii de tip zoomorf, în formă de bot sau de cioc ori cap
şarpe şi care figurau fie pe taurul sacru, fie o divinitate
(cf. Marija Gimbutas), fie o divinitate-
 c) accesorii de tip antropomorf, care par a sugera un spirit 
enigmatic, protector extras din lumea mitologică;
 d) cozile de linguri, pictate cu aceleaşi motive ca şi vasele şi 
terminate bifurcat, în chip de coarne;  
e) butonii şi mameloanele, legate de cultul feminităţii şi al 
fertilităţii;  
f) protomele în formă de coarne de pe vase şi artefacte diverse, 
de cult sau de uz casnic, care reprezentau emblematic religia / 
credinţele religioase cucuteniene. Nu este o simplă întâmplare 
sau un simplu accident faptul că, în mod sistematic coarnele au 
fost distruse de pe suprafaţa vaselor şi al celorlalte artefacte, 
astfel că rar s-a putut recupera un vas întreg care să prezinte 
intacte aceste elemente reprezentative pentru identitatea 
Culturii Cucuteni. Populaţiile ulterioare, care s
teritoriul cucutenian, au distrus sau abandonat tot ce nu 
corespundea propriei lor identităţi culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

Pandativ zoomorf, reprezentându-l pe taurul sacru  (reconstituire realizată de 
autor) 
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una sau mai multe mici divinităţi sau spirite protectoare; b) 
accesorii de tip zoomorf, în formă de bot sau de cioc ori cap de 
şarpe şi care figurau fie pe taurul sacru, fie o divinitate-pasăre 

şarpe; 
c) accesorii de tip antropomorf, care par a sugera un spirit 
enigmatic, protector extras din lumea mitologică; 
d) cozile de linguri, pictate cu aceleaşi motive ca şi vasele şi 

 
e) butonii şi mameloanele, legate de cultul feminităţii şi al 

f) protomele în formă de coarne de pe vase şi artefacte diverse, 
sau de uz casnic, care reprezentau emblematic religia / 
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intacte aceste elemente reprezentative pentru identitatea 
Culturii Cucuteni. Populaţiile ulterioare, care s-au aşezat în 
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Noi morminte din epoca bronzului 
descoperite în zona Cârlomăneşti (jud.

Buzău) 
 

Conf. univ. dr. George V GRIGORE 
 
      La 50 de ani de la prima săpătură arheologică de la 
Cârlomăneşti (comuna Vernești; jud. Buzău),
buzoieni au descoperit trei noi morminte din epoca
în necropola din punctul „La Arman”. Pe 
acestea mai conţin şi obiecte care datează din perioada
2000-1600 î.Hr..Săpăturile în zonă au fost reluate
de câţiva ani. Și în trecut, în necropola din apropiere de 
Cârlomăneşti au fost descoperite peste 80 de morminte, iar
cercetătorii cred că au dat peste un cimitir care se întindea
zeci de hectare. În aceste morminte mai apar şi 
inele de buclă, folosite la prinderea părului după
brăţări, coloane de bronz care erau puse la gât, fusaiole, vase 
foarte frumoase, unicat pentru epoca 
România. Zona a mai fost cercetată în perioada
2014. Obiectele care au fost descoperite la Cârlomăneşti
ajunge la Muzeul Judeţean Buzău, unde există
expoziţie. Aici, pasionaţii de istorie vor pot vedea
reconstituire a unui mormânt din epocabronzului.
apropiat, specialiştii în domeniu vor să realizeze un parc
arheologic la Cârlomăneşti. Acest lucru va putea fi posibil, abia
după  după finalizarea săpăturilor în zonă. În
lucrează o echipă de arheologi din Capitală, condusă de 
profesor doctor  Monica Şandor Cichideanu, de la Universitatea
Bucureşti, Facultatea de Istorie. Suprafaţa necropolei
destul de mare şi mai sunt încă morminte nedezvelite
areal. Acestea vor fi cercetate după ce vor fi îndeplinite
formalităţile legale între Muzeul Judeţean 
terenurilor. În această sesiune, arheologii au deschis 9 
morminte,  inclusive cele cercetate în prezent. Noile
arheologice din necropolele de la Pietroasele şi
sunt extrem de importante pentru istoria meleagurilor
La săpături au contribuit și mai mulţi elevi buzoieni care s
bucurat de prilejul de a învăţa câte ceva din tainele
 
Surse: buzaumedia.ro; europafm.ro; vocea.biz; evz.ro; stirilekanald.ro; 
campusbuzau.ro; descopera.ro; stiridebuzau.ro; cimec.ro  
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Marcă poștală cu figurina lupului dacic descoperită la 
Cârlomănești (jud. Buzău)

 

Vas cizmuliţădescoperit la Cernăteşti (epocabronzului)
 

Lupul daci din cetatea de la Cârlomăne
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Brățări dacice unice cu reprezentarea 
șarpelui cu cap uman descoperite la 

Brașov 
 
 

         Dacă am tot căutat simboluri care să ne lămurească 
filosofia nemuritorilor geto-daci, iată că o descoperire 
arheologică de excepție ce a fost făcută în urmă cu câteva 
zile în județul Brașov avea să îmi aducă noi dovezi despre 
ipoteza mea, pe care o susțin.  

ste vorba despre trei brățări dacice din argint, cu 
reprezentări antropomorfe unice, ce au fost descoperite 
de un tânăr cu ajutorul unui detector de metale. 

Obiectele, care vor fi restaurate și evaluate de specialiști, au 
fost predate Direcției Județene pentru Cultură Bra
obiecte au fost descoperite într-o pădure, la rădăcina unui 
copac. Brățările sunt într-o stare de conservare excep
Este doar unul din tezaurele descoperite în ultimii ani de 
„arheologii” amatori din România cu ajutorul detectoarelor de 
metale. Sute de monede antice, unelte, bijuterii sau topoare de 
pronz vechi de mii de ani au ajuns în custodia muzeelor, în 
timp ce descoperitorii pot primi din partea statului, conform 
legii, până la 45% din valoarea descoperirii. Despr
detecției de metale a vorbit Florin Boșoteanu, președinte al 
Asociației Prospectorii Istoriei: „Pe scurt, e
pasiunea unei posibilități de a descoperi istoria
a devenit pasiune. Acum vreo 10 ani, atunci când m
a fost în scopul relaxării, al ieșirii în natură. Un motiv al ieșirii 
în natură a fost să îmi iau un detector și să nu stau degeaba în 
natură. Din ceea ce cunosc eu, începând cu anul 2012 până 
acum au fost descoperite tezaure începând cu epoca bronzului, 
epoca migrațiilor, din perioada dacică și inclusiv din perioada 
medievală și contemporană, secolul al XIX-lea.Un exemplu 
este în județul Dâmbovița unde a fost descoperit un
980 de monede spaniole, poloneze, turcești, românești
Florin Băsceanu, un coleg de-al nostru. Un alt exemplu este în 
județul Bacău, un tezaur monetar din 12 monede romane 
republicane, Dragoș Băescu descoperitor. În județul Vâlcea au 
fost descoperite monede turcești de secol XV. Cred că e deja 
arhicunoscută descoperirea lui Iulian Enache. E vorba de
47.000 de monede din argint.  E cel mai mare tezaur monetar 
din argint de pe teritoriul României.” 

Până acum brățările dacice aveau reprezentări cu capul 
de șarpe și cele cinci sau șapte frunze, unde frunza reprezenta o 
viață umană. Așa cum șarpele își schimbă pielea periodic, tot 
astfel omul moare și renaște într-un alt corp uman. Din vie
anterioare își va aminti doar o mică parte, de aceea în școlile 
zalmoxiene se încerca punerea în acord a vie

E
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acum au fost descoperite tezaure începând cu epoca bronzului, 

țiilor, din perioada dacică și inclusiv din perioada 
lea.Un exemplu 

țul Dâmbovița unde a fost descoperit un tezaur de 
ști, românești de către 

al nostru. Un alt exemplu este în 
tezaur monetar din 12 monede romane 
ș Băescu descoperitor. În județul Vâlcea au 

ști de secol XV. Cred că e deja 
lui Iulian Enache. E vorba de peste 

E cel mai mare tezaur monetar 

țările dacice aveau reprezentări cu capul 
șarpe și cele cinci sau șapte frunze, unde frunza reprezenta o 
ță umană. Așa cum șarpele își schimbă pielea periodic, tot 

un alt corp uman. Din viețile 
și va aminti doar o mică parte, de aceea în școlile 

zalmoxiene se încerca punerea în acord a vieții reale cu 

aducerile aminte, cu spaimele trecute 
Înțelepții erau recunoscuți prin a avea mai multe vieți la activ 
pe pământ și de aceea puteau purta aceste bră
generalii regelui Decebal au băut paharul cu otravă în capitala 
Daciei aflată în ruine și asaltată de armata imperială romană, au 
jurat că vor renaște și vor ataca Imperiul Roman până la 
căderea lui. Istoria ne va spune dacă au reu
dacilor mândre stau încă pe Arcul de triumf al lui Constantin  
privesc senine peste Roma.  

Brățara dacică din argint descoperită la Brașov cu reprezentarea 
„Șarpelui cu cap uman„ sau a „Omului cu cinci frunze” (cinc

Brățara dacică din argint descoperită la Brașov cu 
reprezentarea „Șarpelui cu cap uman„ sau a „Omului cu 
cinci frunze” (cinci vieți). Reprezentarea apare la cele două 
capete identică. 

De asemenea, pe Columna lui Traian (care î
„încolăcește” frizele serpentiform), singura metopă pe care 
apare capul lui Decebal și mâna sa dreaptă este martelată. Nu 
trebuia ca regele să apară mort. De aceea zece generali din 
armata sa și-au luat numele de Decebal, spre nemurire 
veșnicie. Brățările dacice apar cu capete de 
dar și cu capete de lup (luptător), precum stindardul draconar 
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și talentele deja exersate. 
țelepții erau recunoscuți prin a avea mai multe vieți la activ 

de aceea puteau purta aceste brățări. Când 
generalii regelui Decebal au băut paharul cu otravă în capitala 

și asaltată de armata imperială romană, au 
ște și vor ataca Imperiul Roman până la 

spune dacă au reușit, iar statuile 
dacilor mândre stau încă pe Arcul de triumf al lui Constantin  și 

 

țara dacică din argint descoperită la Brașov cu reprezentarea 
Șarpelui cu cap uman„ sau a „Omului cu cinci frunze” (cinci vieți). 

 

țara dacică din argint descoperită la Brașov cu 
Șarpelui cu cap uman„ sau a „Omului cu 

ți). Reprezentarea apare la cele două 

De asemenea, pe Columna lui Traian (care își 
rizele serpentiform), singura metopă pe care 

și mâna sa dreaptă este martelată. Nu 
trebuia ca regele să apară mort. De aceea zece generali din 

au luat numele de Decebal, spre nemurire și 
cu capete de șarpe (schimbător), 

și cu capete de lup (luptător), precum stindardul draconar 
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cunoscut. Mai este modelul brățării aur din tezaurul de la 
Băiceni – Cucuteni (jud. Iași). Capetele brățării prezintă 
reprezentări de boviveu (berbec?), ca semn 
purtăm receptorul necesar pe cap, dar dacă nu 
accesăm vom da ca berbecul cu capul de realitate 
de la zero mereu.  

Simbolul șarpelui – schimbător ce înghite oameni, spre 
ai regurgita apare și în mitologia elenă. 
mitologie, Python era un șarpe sau dragon ce trăia la centru
pământului, considerat a fi Delphi, unde se zice că s
cei doi vulturi trimiși de Zeus pentru a se întâlni la „buricul 
pământului” (Omphallos). Acesta era paznicul 
din Oracolul de la Delphi. La Oracolul din Delphi,
preoteasă consacrată șarpelui Python se așeza pe un trepied sub 
o crăpătură în stânca de unde ieșea un gaz amețitor, intra în 
transă și aiura, iar preoții interpretau spusele ei ca să dea un 
răspuns divin celor ce veneau să consulte oracolul în diferite 
probleme. Vechii greci încercau să se identifice cu divinită
pe care le adorau, iar zeul Python era adorat profetic. Python a 
fost pus de geloasa Hera să o urmărească pe
lui Apollo, amanta lui Zeus, însărcinată cu Artemis
poată naște în lumina soarelui. Astfel, Apollo a mers 
la Muntele Parnas să răzbune cauza mamei sale 
cu săgeți trase din arc. Pentru că Python era sacru, Apollo a 
trebuit să treacă prin purificare rituală. În memoria 
Apollo a instituit la Delphi Jocurile Pythice 
Oracol. Acesta a fost distrus în anul 398 d.Hr., de împăratul 
roman creștin Arcadius. Acest mit a fost explicat ca o alegorie 
pentru împrăștierea vaporilor ce apar din iazuri și mlaștini 
(Python), o dată ce razele de soare (Apollo) ating apele. Din 
pielea șarpelui Phyton (schimbătoare) s-a creat cortina ce 
desparte realitatea de scena de teatru și jocul teatral. De aceea 
teatrul are și un caracter sacru. La Constanța (anticul Tomis) a 
fost descoperită statuia unică în marmură a Șarpelui Glycon, un 
zeu adorat în zona peninsulei Balcanice.   

Omul –șarpe ce își schimbă pielea (corpul) are acces la 
nemurire. Chiar și Omul – frunză (ce crește, se maturizează și 
„ruginește”, apoi cade pe pământ) are locul său în marele Pom 
al Vieții, unde reapare ca mugure înfoliat (făt-frumos înfă
ciclul următor. Revenind astfel în marele fluviu al vie
își reamintește talentele sale, abilitățile câștigate în trecut, dar și 
spaimele și durerile. Simte că este atras de un anumit domeniu 
de cunoaștere, de o anumită profesie, de un anumit pământ. 
Dorul apare ca o forță magnetică greu de explicat, ca și 
„îndrăgosteala”. Pentru că au înțeles altfel sensul și rostul vieții 
pe pământ, dacii au primit în dar statui imense ridicate de 
Marele Imperiu Roman, iar Sarmizegetusa Regia se poate 
compara cu Roma și Atena antică. Și din tot ce ne
avem încă de învățat de la strămoșii noștri geto
Pentru că mai avem de învățat...  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  57777,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022

țării aur din tezaurul de la 
și). Capetele brățării prezintă 

 al faptului că 
purtăm receptorul necesar pe cap, dar dacă nu știm să îl 
accesăm vom da ca berbecul cu capul de realitate și o vom lua 

schimbător ce înghite oameni, spre 
și în mitologia elenă. În această 
șarpe sau dragon ce trăia la centrul 

, unde se zice că s-au întâlnit 
și de Zeus pentru a se întâlni la „buricul 

pământului” (Omphallos). Acesta era paznicul pietrei 
. La Oracolul din Delphi, Pythia, o 

șeza pe un trepied sub 
șea un gaz amețitor, intra în 

și aiura, iar preoții interpretau spusele ei ca să dea un 
răspuns divin celor ce veneau să consulte oracolul în diferite 

identifice cu divinitățile 
pe care le adorau, iar zeul Python era adorat profetic. Python a 

să o urmărească pe Leto, mama 
Artemis, ca să nu 

ște în lumina soarelui. Astfel, Apollo a mers 
să răzbune cauza mamei sale și a ucis șarpele 

că Python era sacru, Apollo a 
trebuit să treacă prin purificare rituală. În memoria șarpelui, 
Apollo a instituit la Delphi Jocurile Pythice și primul său 
Oracol. Acesta a fost distrus în anul 398 d.Hr., de împăratul 

. Acest mit a fost explicat ca o alegorie 
știerea vaporilor ce apar din iazuri și mlaștini 

(Python), o dată ce razele de soare (Apollo) ating apele. Din 
creat cortina ce 

și jocul teatral. De aceea 
și un caracter sacru. La Constanța (anticul Tomis) a 

Șarpelui Glycon, un 

șarpe ce își schimbă pielea (corpul) are acces la 
ște, se maturizează și 

ște”, apoi cade pe pământ) are locul său în marele Pom 
frumos înfășat) la 

mător. Revenind astfel în marele fluviu al vieții, omul 
și reamintește talentele sale, abilitățile câștigate în trecut, dar și 

și durerile. Simte că este atras de un anumit domeniu 
ștere, de o anumită profesie, de un anumit pământ. 

ță magnetică greu de explicat, ca și 
țeles altfel sensul și rostul vieții 

pe pământ, dacii au primit în dar statui imense ridicate de 
Marele Imperiu Roman, iar Sarmizegetusa Regia se poate 

Și din tot ce ne-au lăsat, mai 
țat de la strămoșii noștri geto-daco –traci. 

Surse: wikipedia.org; newsbv.ro; stirileprotv.ro; universul.net; rf
ziare.com; brasovomania.net; transilvania365.ro 

O altă brățara dacică din argint descoperită la
fixarea capetelor

Bratara dacica din aur descoperita prin braconaj arheologic la 
Sarmisegetusa Regia, ornată cu capete de 

Tezaurul dacic din argint recuperat din 
Austria - brăţară decorată cu capete de 
lup și pandantive în forma securei 

zalmoxiene
 

        Dacă pe de o parte detectoriștii fac bine pentru că scot 
mai repede la iveală comorile trecutului, toto
dintre aceia care nu doresc decât să se î
noapte.  

upă ce extrag din sit piesele valoroase ei caută 
intermediari care să valorifice doar material 
descoperirea. Acesta este și cazul germanului acuzat 

că a traficat nenumărate artefacte furate din siturile arheologice 
D
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wikipedia.org; newsbv.ro; stirileprotv.ro; universul.net; rfi.ro, bzb.ro, 
ziare.com; brasovomania.net; transilvania365.ro  

 

țara dacică din argint descoperită la Brașov  - cu 
fixarea capetelor 

 

Bratara dacica din aur descoperita prin braconaj arheologic la 
Sarmisegetusa Regia, ornată cu capete de șarpe. 

Tezaurul dacic din argint recuperat din 
brăţară decorată cu capete de 

și pandantive în forma securei 
zalmoxiene 

știi fac bine pentru că scot 
mai repede la iveală comorile trecutului, totoși mai sunt 

eia care nu doresc decât să se îmbogățească peste 

upă ce extrag din sit piesele valoroase ei caută 
intermediari care să valorifice doar material 

și cazul germanului acuzat 
că a traficat nenumărate artefacte furate din siturile arheologice 
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și a deţinut un tezaur impresionant de podoabe dacice de argint: 
mai multe brăţări şi fibule, un colier cu pandantive, un lanţ şi 
un pinten. Ancheta scoate la iveală detalii mai puţin ştiute 
despre piesele de patrimoniu, cu o valoare 
excepţională.Aproape 500 de monede şi  18 podoabe antice de 
argint şi au fost recuperate din Austria în anul 2018, de la Zeno 
Pop, dealerul de artefacte dacice trimis zilele trecute în 
judecată, la Tribunalul Hunedoara, pentru spălare de bani. 
Ancheta procurorilor prezintă detalii mai puţin cunoscute 
despre artefacte. Bijuteriile recuperate au fost realizate între 
secolele I î.Hr. şi I d.Hr., în ateliere din zona Transilvaniei, şi 
au fost descoperite recent decăutătorii de comori, care le-au 
traficat apoi pe piaţa neagră. Decorate în „stil dacic”, tezaurul 
de bijuterii de argint cuprinde: o brăţară realizată dintr-o bară 
masivă de argint, aplatizată prin ciocănire, decorată cu capete 
stilizate de lupi (simbol luptător) şi un decor punctat; o brăţară 
de argint cu capetele petrecute şi răsucite; o brăţară de argint cu 
profil circular, subţiat la capete, cu capetele petrecute şi 
răsucite; o brăţară simplă de argint cu profil oval, aplatizat prin 
ciocănire, subţiat la capete, cu capetele petrecute şi răsucite; o 
brăţară de argint cu profil oval, aplatizat prin ciocănire, subţiat 
la capete, cu capetele petrecute şi răsucite, decorată cu 91 
verigi simple sau cu capetele răsucite; o brăţară de argint cu 
profil oval, aplatizat prin ciocănire, subţiat la capete, cu 
capetele petrecute şi răsucite, decorată cu 27 verigi simple; o 
brăţară de argint cu profil oval, aplatizat prin ciocănire, subţiat 
la capete, cu capetele petrecute şi răsucite, decorată cu 125 
verigi simple sau cu capetele răsucite. „Se remarcă două tipuri 
de brăţări unicat, realizate din bare de argint, una dintre 
brăţări având terminaţiile în formă de cap de lup, în timp ce o 
serie de brăţări se individualizează prin prezenţa unor inele de 
care sunt prinse pandantive mici în formă de secure”, informa 
Muzeul Naţional de Istorie a României. De asemenea din 
tezaurul recuperat fac parte: un colier cu pandantiv în formă de 
cuie, realizat dintr-un lanţ de zale, din sârmă de argint împletită 
şi tuburi din tablă de argint sudate, decorat cu un pandantiv 
alcătuit dintr-o verigă cu capetele răsucite, de care sunt ataşate 
opt pandantive în formă de cui; trei piese tip verigă cu capetele 
răsucite, care sunt doar o parte a unei podoabe compozite, 
colier, centură sau brăţară; o verigă cu capetele răsucite, având 
încă ataşate trei fragmente de verigi, fiind o parte a unei 
podoabe compozite, colier, centură sau brăţară; patru piese 
reprezentând fibule în formă de linguriţă cu piciorul ajurat (tip 
Neuheim), fragmentară, cu resortul lipsă; pinten, fragmentar, cu 
butonul de la extremitatea stângă lipsă; pinten, fragmentar, se 
păstrează doar un butonul de la extremitatea acestuia. 
„Podoabele dacice de argint fac parte, cu certitudine, dintr-un 
singur tezaur, databil spre sfârşitul secolului I d.Hr. astfel cum 
o relevă patina lor comună, resturile de sol de o culoare 
gălbuie şi de consistenţă identică, stilul şi tehnica de execuţie. 
Piesele de podoabă individuale ale acestui tezaur prezintă 
similitudini cu exemplare identice descoperite în Transilvania, 
Oltenia, Banat şi chiar Muntenia, cele mai multe similitudini 

sunt oferite de piesele din tezaure din Transilvania de Sud-
Vest, Oltenia şi Banat.  Podoabele de argint dacice şi monedele 
geto-dacice poartă pe suprafaţa lor urme de sol şi alţi compuşi 
rezultaţi din interacţiunea artefactelor cu solul, indicând 
scoaterea lor recentă din contextul arheologic. Ele reprezintă 
doar mici fragmente din tezaure mai mari, de zeci sau sute de 
exemplare”, se arată în dosar. Toate piesele metalice, podoabe 
sau monede, recuperate din Austria, de la Zeno Pop, poartă 
urmele unor operaţiuni de curăţare mecanice, mai mult sau mai 
puţin intensive. „Piesele expertizate au fost evaluate, 
stabilindu-se faptul că valoarea totală a tezaurelor monetare 
geto-dacice şi cele formate din denari romani republicani sau 
imitaţii dacice ale acestora este de 66.740 Euro, iar valoarea 
totală a podoabelor de argint este de 65.985 Euro. Tezaurul 
provine din comiterea unor infracţiuni, acestea fiind sustrase 
din siturile arheologice de pe teritoriul României, provenind 
din excavaţii recente astfel cum o relevă urmele recente de sol 
de pe o parte din piese sau urmele de curăţare mecanică 
specifice procesului de pregătire a pieselor spre vânzarea 
acestora, prin înlăturarea urmelor recente de pământ de pe 
suprafaţa acestora cu scopul de a nu trăda provenienţa lor 
ilicită unor persoane cu cunoştinţe specifice în domeniu”, se 
mai arată în dosar. Zeno pop este judecat pentru deţinerea lor şi 
pentru traficarea a numeroase bunuri de patrimoniu, printre 
care se numără o brăţară spiralică de aur, descoperită la 
Sarmizegetusa Regia.  

 

Tezaurul dacic din argint recuperat din Austria - brăţară 
decorată cu capete de lup și pandantive în forma securei 

zalmoxiene 

    Simbolul lupului (totem războinic) ce apare pe capetele 
uneia dintre brățările din argint este specific geto-dacilor, 
acesta apărând pe stindardul lor de luptă draconar, dar și pe 
friza ce înconjoară întreg Monumentul de la Adamclisi, unde 
lujerii de acant au în vârf capete de lupi. De asemenea simbolul 
securei (toporul lui Zalmoxis) ce apare ca motiv de pandantive 
așezate pe inele, este prezent și în alte tezaure geto-daco-trace. 
Pe unul dintre pandantive se află nouă cuie din argint, conform 
principiului „când unul se învârtește, celelalte nouă curg” 
(semnul lui IO). Toate sunt simboluri clare ale regatului geto-
dac și vorbesc pe lângă celelalte dovezi despre apartenența lor 
la cultura geto-dacă. Ne bucurăm de întoarcerea acestora acasă! 
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Surse: replicahd.ro; ziare.com; adevărul.ro, hotnews.ro; enciclopedia
dacica.ro; infoziare.ro, newsromania.net; descopera.ro 

Tezaurul dacic din argint recuperat din Austria 
decorată cu capete de lup 

Tezaurul dacic din argint recuperat din Austria 
decorată cu multiple inele din argint

Pe unul dintre pandantive se află nouă cuie din 
argint, conform principiului „când unul se învârte

celelalte nouă curg”. 
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Tezaurul dacic din argint recuperat din Austria - brăţară 

 

Tezaurul dacic din argint recuperat din Austria - brăţară 
decorată cu multiple inele din argint 

 

Pe unul dintre pandantive se află nouă cuie din 
când unul se învârtește, 

 

Istoria regatului nabateean
  
 

          Un stat al arabilor nabateeni din antichitatea clasică a 
început odată cu domnia regelui Aretas I ,în 168 î
 

flat într-o zonă deosebită pentru
activităţilor comerciale a ajuns destul de repede 
controleze rutele comerciale

nenumărate. Se întindea de - a lungul coastei Marii Roşii î
Hidjaz până la nord de Damasc, pe care l
până în 71 î.H. Recuperări a unor teritorii importante
şi o stabilizare deosebită de organizare au început să ia 
amploare în timpul regelui Obodas I,
datorită realizărilor după moarte a fost divinizat
fratelui său regatul a cunoscut cea mai mare întindere teritorială
în timpul domniei sale dintre 84 şi 62 î
nord a Iordaniei, sudul Siriei şi o parte din Arabia Saudită
Regatul a fost cucerit în timpul domniei împăratului Traian
devenind din 106 provincia Arabia Petraea /Arabia Stâncoasă /.
Capitala nabateenilor a fost oraşul Petra
renumit pentru templele sale săpate direct în stâncă

Cel mai deosebit este Al Kazneh , numit şi Trezoreria
înălţime de 42 de m. Şi după cucerire
continuat să existe deosebit cu activitate comercială înfloritoare 
şi realizări arhitecturale cu influenţe romane
multe pierderi după un cutremur în 363 d.H şi apoi a unei grave 
inundaţii, dar şi-a revenit până în 748 d.
deosebit de puternic a dus la pierderi irecuperabile
văzându-se nevoiţi să părăsească locul
socotit un oraş ciudat de statele din jur
existenţa lor în 1812 datorită exploratorului elveţian Johann 
Ludwig Burckhardt. 
 
 
 
 
 

A
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Un stat al arabilor nabateeni din antichitatea clasică a 
început odată cu domnia regelui Aretas I ,în 168 î.H.  

o zonă deosebită pentru desfăşurarea 
activităţilor comerciale a ajuns destul de repede să 
controleze rutele comerciale, obţinând bogaţii 

a lungul coastei Marii Roşii în 
pe care l-a controlat din 85 

ări a unor teritorii importante, cuceriri 
şi o stabilizare deosebită de organizare au început să ia 
amploare în timpul regelui Obodas I, între 96 şi 85 î.H, care 

or după moarte a fost divinizat. În timpul 
mai mare întindere teritorială, 

l domniei sale dintre 84 şi 62 î.H cuprinzând zona de 
i şi o parte din Arabia Saudită. 

mpul domniei împăratului Traian, 
Arabia Petraea /Arabia Stâncoasă /. 

abateenilor a fost oraşul Petra, un loc fascinant, 
le sale săpate direct în stâncă.  

 
numit şi Trezoreria, ce are o 

Şi după cucerirea romana Petra a 
continuat să existe deosebit cu activitate comercială înfloritoare 

hitecturale cu influenţe romane. Oraşul a cunoscut 
multe pierderi după un cutremur în 363 d.H şi apoi a unei grave 

până în 748 d.H , când un cutremur 
a dus la pierderi irecuperabile, locuitorii 

se nevoiţi să părăsească locul. În evul mediu, Petra era 
oraş ciudat de statele din jur. Europenii au aflat de 

exploratorului elveţian Johann 
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Timur Lenk 

 
 
          Timur Lenk ,numit şi Timur Şchiopul ori latinizat 
Tamerlan a rămas în istorie ca personaj complex
contrastant ,fără să respecte nici o normă şi rebel deosebit
pentru că deşi a ajuns să conducă în Transoxiana
s-a născut în 1336 ca fiu al unui şef de trib turco
postura de cuceritor a respectat Transoxiana, astăzi Uzbekistan
de numeroasele cuceriri folosindu-se pentru dezvoltarea d
toate punctele de vedere a ţării şi oraşelor Buhara şi în special 
Samarkand, aleasa capitală. S-a dovedit din tinereţe războinic 
de elită, strateg de excepţie şi cu talentul unui diplomat abil
al omului politic deosebit. Folosindu-se de loialitate da
trădare, a căpătat puterea în Transoxiana în 1370 şi a dorit ca 
viitoarele cuceriri să ajute la reunificarea imperiului mongol
avându-l ca idol pe Ginghis Han chiar dacă unele bătălii avea 
să le dea şi cu descendenţi ai marelui han. În ceea ce 
religia, deşi lupta pentru islamizare nu respecta toate restr
islamismului ci şi tadiţiile credinţei turco-mongole
deşi este ştiut cel mai crud cuceritor din istorie a
ocrotitor al culturii, artei şi arhitecturii impozan
timerid / desăvârşit. Politica de cucerire a început în 138
durat până la moartea sa, întemeind un imperiu vast, aproape 
cât a lui Ginghis Han, dar fără rezistenţă căci nu a durat decât 
un secol. A început cu cucerirea Asiei central
centrul şi vestul Persiei, în 1389 trupele lui au ajuns la graniţele 
mongole ocupând întreg hanatul Chagatai. În 1391 şi 1395 a 
învins Hoarda de Aur condusă de Tohtamish, descendent al lui 
Ginghis Han. A atacat şi ocupat India, aducând distrug
oraşului Delhi, care s-a putut recupera într-un secol
Rusia iar începând din 1401 să distrugă oraşele Bagdad, Alep şi 
Damasc. Ultima bătălie şi care a rămas în istorie ca una dintre 
cele mai deosebite din istorie a dus-o la Anka
sultanului Baiazid. Acesta a căzut prizonier şi a murit în 
captivitate. Din unele înscrisuri se pune ca orb fiind
Baiazid a fost umilit de Timur fiind ţinut într-o cuşcă
după Ankara, Timur Lenk a pornit într-o campanie militară 
spre imperiul chinez al dinastiei Ming, dar pe drum a murit 
într-o regiune ce aparţine azi Kajahstanului. 
înmormântat la un mausoleu impozant în Samarkand cu fastul 
unui rege şi respectul unui sfânt. Şi astăzi în Uzbekistan
special Samarkand, Timur Lenk este slăvit şi respectat
istorie cruzimea, puterea strategică şi rapidă cu care conducea 
trupele sale formate din războinici din mai toate locurile 
asiatice şi susţinerea de excepţie a artei şi culturii au rămas 
legendare . 
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Dimitrie Cantemir

 

         Născut pe meleagurile din apropierea Huşilor, 
Dimitrie şi-a petrecut copilăria La Selişte
satul Urlaţi, comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui.

a domnitor al Moldovei nu a avut realizări politice şi 
militare nici interne şi nici externe, dar calităţile 
deosebite de geograf, filozof, etnograf, lingvist, 

enciclopedist, muzicolog şi compozitor dovedesc că a fost un 
mare erudit de la sfârşitul sec. XVII şi începutul sec.
lea. Fiind de la 15 ani, timp de 17 ani gaj
otomană, nu numai că a studiat excelând în mai toate domeniile, 
ci a şi a avut realizări remarcabile culturale, cum a fost 
crearea ,,Cărţii muzicii,,, considerată prima lucrare dedicată 
muzici realizată în stil savant şi cu care a ajuns să fie socotit 
întemeietorul muzicii laice otomane, făcând
în Europa.  

Tot la Constantinopol a început să cerceteze prin studii istoria 
militară, cultură, tradiţiile, folclorul şi artă, din imperiul otoman, 
aceste cercetări fiindu-i mai târziu utile unor creaţii ştiinţifice şi 
literare ce l-au transformat şi în cel mai de seamă cercetător al 
culturii turceşti şi arabe, o calitate deosebită ptr. întreaga 
culturală europeană.Cele mai multe lucrări le
timpul petrecut în Rusia, unde nu s-
politic şi diplomat valoros, ajungând sfetnic de nădejde al lui 
Petru cel Mare ci şi continuării activităţii sale culturale, dovada 
fiind alegerea în Academia de la Berlin, în 1714. Cele mai de 
seamă lucrări au fost ,,Descrierea Moldovei,,, Istoria 
imperiului otoman,, ,,Divanul sau gâlceava înţeleptului cu 
lumea,,, Istoria ieroglifică,,.Una dintre lucrările sale a fost 
socotit prima operă filozofică românească,iar o lucrare prima 
formă a unui roman. Prin realizări culturale a dovedit că a fost 
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un exponent al sufletului naţional prin sufletul său de 
moldovean. Şi este important,că intuind cultural,ptr.orient 
trecutul iar ptr. occident viitorul a folosit cultura orientală ptr. a 
accede la valorile Europei occidentale. A fost respectat de 
străini şi în trecut şi astăzi. Dovezi fiind existen
unui muzeu şi a unui parc cu numele lui, la 
Oxford un centru de cercetare istorică culturală cu numele lui, 
singurul roman ce apare în ,,Templul faimei,,de la biblioteca 
Sainte Genevieve din Paris, bustul său realizat aproape de cel al 
lui Leibniz lângă Academia din Berlin şi primul roman omagiat 
de U.N.E.S.C.O şi inclus în rândul reprezentanţilor culturii 
internaţionale. Şi este de neuitat că fiind şi primul poliglot, 
deoarece ştia fluent 11 limbi, a contribuit şi prin traduceri la 
colaborarea culturală dintre ţări. 

 

Imaginea sacră a Împăratului în viziunea 
țăranilor transilvăneni

 
Florin IRIMIEA 

 
         Figura centrală în Transilvania secolului XVIII era 
Împăratul, mai exact, figura regelui preot și a Împăratului 
ca trimis al lui Dumnezeu pe Pământ, imagine consacrată 
în această postură de Biserica ce a determinat în acest secol, 
trecerea de la o loialitate religioasă la cea imperială pe 
fondul apariției și întăririi conștiinței naționale.

cest fapt a coincis cu apariția Imperiului Habsburgic în 
spațiul românesc, ceea ce a produs o ruptură în viața 
religioasă a comunităților, astfel că sacralizarea s

produs în societatea românească tradițională s
asocierea Împăratului cu Biserica1. În acest caz, demonstra
istorică a pledat pentru originea și înrudirea împăraților 
austrieci cu familia lui Iulius Cezar, iar catolicismul 
habsburgilor a contribuit enorm la implementarea 
credinței în originea romană a poporului român, producându
astfel în planul mentalităților, o asemenea apropiere, pe care 
Curtea o alimentează și de asemenea Viena a recunoscut 
elementele romanității, iar de câte ori au avut ocazia, împărații 
au invocat-o și au legitimat-o2. Exemplul clasic îl reprezintă 
Iosif al II-lea și vizitele sale în Transilvania, adăugându
întâlnirile din spațiul grăniceresc român, soldate cu afirma
apelative atribuite grănicerilor năsăudeni ca „romuluzi”, apoi 
salutul cu care li se adresează, însemnele imperiale pe zidurile 
instituțiilor publice care aminteau de acvilele imperiale romane, 
monedele și medaliile sunt relevante pentru această afiliere. La 
toate elementele s-a adăugat confruntarea dintre nobilimea 
maghiară și Curtea Imperială, ceea ce a determinat și Casa de 
Habsburg. În acest context, pentru țărănimea română, foarte 
credincioasă, Împăratul apare ca principalul salvator „tatăl bun 
și grijuliu față de supușii săi”3.  

                                                             

1 Lucian Blaga, Gândirea românească în Transilvania secolului XVIII,
1996, p. 35-43. 

2 Sorin Mitu, Transilvania mea. Istoria mentalității, identității
203. 

3 Mirela Andrei, Aspecte privind mitul bunului împărat în sensibilitatea colectivă 
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a adăugat confruntarea dintre nobilimea 
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Gândirea românească în Transilvania secolului XVIII, București, 

ții, identității, Iași, 2006, p. 178-

Aspecte privind mitul bunului împărat în sensibilitatea colectivă 

Persoana imperială sau regală reprezintă sistemul politic 
tradițional și superior prin esența sa în raport cu ceilalți 
muritori,  monarhul fiind considerat ca fiind un personaj 
supranatural. Împăratul Iosif al II-lea dar 
un orizont al speranței pentru românii care se raportează tot mai 
frecvent la persoana sa, iar schimbările care se produc datorită 
reformismului promovat de el, apropierea fa
gesturile sale în timpul călătoriilor prin Imperiu, generează 
încrederea deplină în persoana sa. Așadar, de aici până la mitul 
bunului împărat nu a fost decât un pas
care se produceau în jurul lor, la finele secolului XVIII, început 
de secol XIX, fără a avea însă capacitatea de a în
care le determinau, românii din Transilvania î
speranțele de Împărat, așteptând îmbunătățirea statului lor 
social de la trimisul lui Dumnezeu pe Pământ. În acest mod se 
străduiau preoții să-i convingă la fiecare liturghie duminicală, 
iar la orice sărbătoare, monahii se rugau de la altar pentru 
suveran și familia sa, informându
evenimentele de natură dinastică într-o manieră care se practica 
la ceremoniile religioase speciale, iar 
fiecare dată cu pomenirea suveranului5
Această chestiune dădea ocazia comentariilor asupra situa
politice, a implicării militare a Imperiului în numeroase 
războaie, iar adversarii erau sistematic prezenta
lui Satan împotriva Împăratului, care era cre
devotament lui Dumnezeu. În această campanie, în care 
Împăratul s-a identificat cu conceptul de patrie 
datorează sprijinului oferit de școală. Manualele în majoritatea 
lor compilate de oamenii Bisericii, au mers până acolo încât l
au definit pe Împărat astfel: „ Prin Împărat în
ce stăpânește, și domnește ca un cap al norodului și nu este 
altul supus, ci el însuși stăpânește”, altfel spus, puterea 
imperială derivată din atributele conferite de Biserică , a 
reprezentat în mentalitatea societă
Transilvania, singura autoritate în fa
răspundă, această putere fiind de origine divină. A
a jucat un rol deosebit și decisiv din ace
Programul debuta cu rugăciuni care  con
împăratului. De asemenea, manualele de istorie erau un 
compendiu consacrat Casei de Habsburg
realiza sau se construia era din voin
existența ca indivizi depindea de monarh. Iubirea față de 
Împărat, pentru care trebuia să-și sacrifice viața și averea, era 
de datoria fiecărui individ așa cum reiese din manualele 
școlare, dar și din piedicile duminicale, iar din acest moment se 
va naște un patriotism dinastic, politic, îmbinată în comun de 
școală, biserică, armată și birocrați. Așteptarea salvatorului, 
propovăduit de către Biserică, a constituit pentru societatea 
tradițională din Imperiul Habsburgic, conduita unor momente 
tensionante din punct de vedre social. Ea a fost asociată în 
mentalul colectiv cu prințul moștenitor, iar aceste asocieri s
născut din lipsa unor granițe dintre sacru și profan. De 
exemplu, Împărăteasa Maria Tereza se bucura de percep
ca „maică protectoare și ocrotitoare” ce se suprapune în 

                                                                                

românească din Ardeal la 1848, în Identitate și alteritate. Studii de imagologie
coordonator Nicolae Bocșa, Valeriu Leu, Reșița, 1996, p. 81

4 Liviu Maior, 1848-1849: români și unguri în revoluție
34. 

5Ibidem, p. 36-40. 
6 Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie în date 

p. 308. 
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și alteritate. Studii de imagologie, 
șa, Valeriu Leu, Reșița, 1996, p. 81-83. 

și unguri în revoluție, București, 1998, p. 31-

1848 la români. O istorie în date și mărturii, I, București, 1982, 
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imaginația colectivă, sau mai bine zis, în mentalul colectiv cu 
„imaginația Fecioarei”, această apropiere având puternice 
sensuri religioase. Iosif al II-lea, prin politica sa fa
nobilime maghiară și în general, prin măsurile cu caracter 
reformator adoptate a avut o puternică influen
românilor 1 . Cele trei călătorii din Transilvania 
aminteau răsculaților din anul 1784 cu excepția lui Horea, 
Cloșca și Crișan, l-au făcut popular, aceste fapte rămânând 
pentru foarte mult timp întipărite în memoria mentalului 
colectiv românesc. El era considerat bun, cei răi erau mini
și consilierii săi, iar dușmanii cei mai înverșunați erau ungurii. 
Adoptarea mitului imperial a devenit un vehicul extrem de 
necesar pentru mobilizarea maselor cu puțini ani înainte de 
declanșarea revoluției de la 1848 2 .În anii premergători 
revoluției, o întreagă literatură politică de nuanță liberală a 
invadat Austria în pofida asprei cenzuri implementate de 
cancelarul Metternich. Existau broșuri, ziare, pamflete având 
autori sau redactori, cu convingeri politice radicale, au criticat 
vehement  stările de fapt din Imperiu, mai puțin însă persoana 
Împăratului. Acest argument reprezenta calea cea mai simplă 
de a-și legitima opoziția față de uniune ,dar și ostilitatea lor 
tradițională față de nobilimea maghiară3. 
Trebuie reținut faptul că mitul bunului Împărat a funcționat 
exemplar în vremea Revoluției de la 1848
Transilvania, iar în privința românilor, efectele cultivării ale 
acestui mit a avut o importanță deloc neglijabilă în conturarea 
programului și strategiei revoluționare.  
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Discursul Bărnuțian și implicațiile sale 

politico-ideologice 
 

        Pentru a putea înțelege mai bine și mai amănunțit 

punctul zero din care suflul revoluționar din Transilvania 

și-a făcut apariția, am considerat că este necesar să dezvolt 

imaginea acestui centru ideologic al revoluției de la 1848, 

prin analiza personalității lui Simion Bărnu

                                                             
1 Teodor Nicoară, Introducere în istoria mentalităților colective

1995, p. 7-12. 
2Leontin Jean Constantinescu, Chestiunea Transilvaniei, Cluj Napoca, 1997, p. 

94-112 
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ția, am considerat că este necesar să dezvolt 

ției de la 1848, 

ii lui Simion Bărnuțiu cât și al 

ților colective, Cluj Napoca, 

, Cluj Napoca, 1997, p. 

ța ptrivată, mentalități colective și imaginar 

discursului acestuia, care a pus practic temelia mi

revoluționare.4.  

șadar, în dimineața zilei de 14 mai 1848, piața 

Blajului era plină de oameni, 

aceeași tribuni care au organizat prima Adunare 

30 aprilie erau prezenți și se adresau mulțimii de pe treptele 

Catedralei, unde avea să aibă loc întrunirea elitei politice 

românești, cu salutul „Christos a înviat! Libertatea a 

înviat!”5.Acești tribuni nu au pierdut ocazia să atragă atenția 

zecilor de mii de români, să nu se lase în

mincinoși” și să dea crezare „numai învățăturilor acelora pe 

care-i cunosc de mai înainte”, iar răspunsul a fost: „A

face, Așa vom face, învățătorii noștri”. Aceste prime luări de 

poziție s-au datorat prezenței grupării pan

diversității de opinii care se manifestau în mijlocul 

intelectualilor români6. Ele s-au produs pe toată durata intrării 

în Catedrală a celor peste o mie de participan

întrunire, care precede  deschiderea oficială a Adunării 

Naționale7.   

Discursul lui Bărnuțiu și confruntările care au avut loc 

pe tot parcursul zilei de 14 mai, pot fi considerate nu un simplu 

preludiu, ci chiar debutul Adunării Na

a luat cuvântul în fața ardelenilor, a muntenilor 

veniți să participe la un moment unic până la aceea dată din 

Istoria Transilvanei a fost Simion Bărnu

George Sion îl caracterizează pe Bărnu

următoarea manieră: „La cuvintele de patrie, na

românism, el se entuziasma ca un poet, figura lui lua un aer de 

om inspirat, de profet; vorba lui un accent simpatic 

căutătura sa asvârlea scântei de curaj 

acest timp starea de neliniște a pus stăpânire pe cei prezenți în 

Catedrală, un lucru firesc de altfel. Absolut to

erau conștienți de semnificația majoră a acelui moment pentru 

datinile românilor întruniți pentru prima dată, în vederea 

acceptării unor decizii de natură politică

Bărnuțiu în catedrala de la Blaj reprezintă momentul care a 

                                                             
4 Radu Pantazi , Simion Bărnuțiu-Opera și gândirea
5Ibidem, p. 24. 
6 Al. Papiu- Ilarian, „Istoria din Dacia Superioară”

212. 
7 Liviu Maior, 1848-1849: români și unguri în revoluție
8 Al. Papiu- Ilarian, op. cit., II, p. 26-27.  
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discursului acestuia, care a pus practic temelia mișcării 

ța zilei de 14 mai 1848, piața 

Blajului era plină de oameni, și de asemenea, 

și tribuni care au organizat prima Adunare din 

ți și se adresau mulțimii de pe treptele 

Catedralei, unde avea să aibă loc întrunirea elitei politice 

ști, cu salutul „Christos a înviat! Libertatea a 

ști tribuni nu au pierdut ocazia să atragă atenția 

e mii de români, să nu se lase înșelați de „profeți 

și” și să dea crezare „numai învățăturilor acelora pe 

i cunosc de mai înainte”, iar răspunsul a fost: „Așa vom 

șa vom face, învățătorii noștri”. Aceste prime luări de 

ței grupării pan-unioniste, dar și 

ții de opinii care se manifestau în mijlocul 

au produs pe toată durata intrării 

în Catedrală a celor peste o mie de participanți la prima 

ea oficială a Adunării 

țiu și confruntările care au avut loc 

pe tot parcursul zilei de 14 mai, pot fi considerate nu un simplu 

preludiu, ci chiar debutul Adunării Naționale.Astfel că cel care 

ilor, a muntenilor și moldovenilor 

ți să participe la un moment unic până la aceea dată din 

Istoria Transilvanei a fost Simion Bărnuțiu. 

George Sion îl caracterizează pe Bărnuțiu în 

următoarea manieră: „La cuvintele de patrie, națiune, 

entuziasma ca un poet, figura lui lua un aer de 

om inspirat, de profet; vorba lui un accent simpatic și dureros: 

căutătura sa asvârlea scântei de curaj și de terorism”, iar în tot 

ște a pus stăpânire pe cei prezenți în 

un lucru firesc de altfel. Absolut toți cei prezenți 

știenți de semnificația majoră a acelui moment pentru 

ți pentru prima dată, în vederea 

acceptării unor decizii de natură politică 8 . Discursul lui 

de la Blaj reprezintă momentul care a 

și gândirea, București, 1967,  p. 19-22. 

Istoria din Dacia Superioară”, II, Târgu Mureș, 1996, p. 

și unguri în revoluție, București, 1998, p. 98. 
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fracturat discursul politic românesc tradițional, conferindu-i 

modernitate, și implicit, conferind continuitatea ideilor mișcării 

naționale românești.  Străbătut de la un capăt la altul de ideile 

Europei revoluționare, el a fost produsul acelor vremuri 

învolburate de suflul înnoirii, de nevoia de schimbare a unui 

regim vechi cu altul nou, marcat de liberalism și naționalism1. 

Autorul său a sesizat procesul modernizării ce a cuprins 

continentul, monarhia austriacă, construindu-și în consecință 

discursul, primul și de proporții unice până la acea dată în 

istoria românilor din Transilvania2.  

Discursul reprezenta în același timp o sinteză a 

gândirii bărnuțiene cu o filiație inaugurată de O tocmeală de 

rușine și lege nedreaptă, continuată de articolele sale și apoi de 

Manifestul din 24-25 martie 1848. Bărnuțiu surprinde în 

scrierile amintite spiritul vremii, reacția popoarelor europene, 

dar și a concetățenilor săi. A dorit și a reușit să confere 

Adunării și mișcării politice românești, suportul ideologic al 

ridicării populare la nivel organizatoric, cât și la nivel de 

conștiință în sufletul și percepția maselor românești din 

Transilvania.Din acest motiv, Discursul cuprinde direcțiile 

fundamentale ale programului național, dar și strategia politică 

de urmat3. Acest moment a reprezentat o tentativă unică de 

elaborare a unui program propriu, eliberat de numeroasele 

„uniuni încheiate pentru asocierea românilor, pentru menținerea 

lor într-un corset politic extrem de păgubitor”. Bărnuțiu 

asociază în discursul său, Revoluția română cu cea europeană, 

pe care o elogiază în termeni specifici ai vremii. De asemenea, 

invocă renașterea Europei prin libertate în spiritul 

europenismului, a tinerei Europe din care face parte prin ideile 

și interpretarea pe care o conferă laitmotivul revoluției, și 

anume: Libertate, Egalitate, Fraternitate, oprindu-se asupra 

evenimentelor din Imperiul habsburgic, și renunțând la 

discursul tradițional, impregnat deformule pro-imperiale.El 

face o analiză foarte interesantă a raporturilor dintre români și 

unguri de-a lungul timpului, într-o manieră nouă, elaborată de 

istorismul memoriilor și petițiilor secolului XVIII. Bărnuțiu 

                                                             
1 G. Bogdan-Duică, Viața și ideile lui Simion Bărnuțiu, București, 1924,p. 183-

187. 
2  Aurel A. Mureșan, Simion Bărnuțiu în preajma marii adunări naționale a 

românilor din Ardeal și Ungaria din mai 1848 , Sibiu, 1921, p. 14-15. 
3  Ioan Chindriș, Simion Bărnuțiu, Suveranitatea națională și integrarea 

europeană, Cluj, 1998, p. 148-155. 

abordează de pe poziția unui adevărat revoluționar, 

condamnând „Unio Trium Națiorum” și urmările sale 

dramatice pentru români. Ba mai mult, își exprimă retoric 

nedumerirea în legătură cu unirea creștinilor împotriva 

creștinilor, și consideră actul din 1437 ca o „conspirație 

împotriva poporului, aducând în discuție totodată și „Tripartitul 

lui Werboczi”, „Aprobatele și compilatele”, pe care le 

apreciază a fi morminte ale națiunii române „ o anatemă 

înfricoșată”, care la un loc au determinat robia românilor și 

statutul lor de tolerați pe pământul Transilvaniei. Bărnuțiu 

critică implicarea episcopilor și prelaților unguri în viața 

politică, și demască falsitatea de care dădeau dovadă: „Șied în 

dietă împreună cu aristocrații de pun legi-asupra poporului, țin 

județe domnești cu ceilalți aristocrați și cu dreapta dau 

binecuvântarea poporului, iar cu stânga i bat ca domnii 

pământești”4. Această referire are un dublu scop, de a pune în 

contrast starea Bisericii ortodoxe române, considerată prin 

actele amintite doar tolerată, dar incursiunea lui Barițiu capătă 

o turnură extrem  de interesantă, cu puternice influențe din 

studiul său redactat înainte de 1848 asupra Mitropoliei 

ortodoxe românești din Transilvania. Bărnuțiu susține că 

ortodoxia ardeleană a supraviețuit numai prin legăturile sale cu 

Biserica din Țara Românească și Moldova. El aduce totodată 

acuze serioase celor care au acceptat „unirea religioasă”, dar pe 

de altă parte el rostește și unele aprecieri pozitive, și face 

afirmații de bun simț , spunând că „unirea” trebuia să ducă la o 

relație nouă între români și maghiari, și era de părere că 

procesul de catolicizare și calvinizare a românilor, manifestat 

încă din se colul XVII prin tipărirea cărților de cult în limba 

română de către calvini, i-a alertat serios pe aceia care vor 

accepta unirea cu Biserica Romei, păstrând toate caracteristicile 

fundamentale ale confesiunii ortodoxe.  El consideră că unirea 

cu Roma a avut consecințe nefaste în plan politic: „Cu uniunea, 

deodată a intrat o ură între români, care a ținut mai bine de 80 

de ani. Iertați-mă fraților! Să trec cu vederea furiile iadului care 

i-au sfâșiat pe români în aceste timpuri nefericite”5. Starea de 

înapoiere s-a menținut, cu excepția progresului în domeniile 

culturii, întru-cât  politica nobilimii maghiare a rămas aceeași, 

                                                             
4Ibidem, p. 46-53. 
5 Vasile Netea, Simion Bărnuțiu luptător pentru drepturile poporului român. Pe 

drumul unității naționale, Cluj-Napoca, 1975, p. 57-82. 
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bazată pe legislația feudală care data din secolul XVI. 

Cuvintele grele rostite la adresa uniunii bisericești din intenția 

de a supune judecății contemporanilor săi efectele uniunii 

pentru români, ci mai de grabă pentru a-i sensibiliza și a pregăti 

terenul în vederea discuției centrate asupra celei de a treia 

uniuni care se prefigura în zilele Adunării Naționale1. Cu toată 

tenta pro-ortodoxă a Discursului, Bărnuțiu tratează această 

problemă în fața elitei politice românești într-o formă modernă, 

degajată de confesionalism. Pentru el, dar și pentru radicalii 

tineri, problemele de natură confesională trebuiau tratate în 

plan secundar, iar instituției bisericești  nu-i mai conferea rolul 

determinat în mișcarea politică, deoarece dăuna solidarității 

naționale pentru care pledează și care în special, devenea ușor 

susceptibilă fisurilor provocate în special de puterea 

administrativ-politică a Transilvania2.  

Îmbinarea confesionalismului cu naționalul, a 

însemnat pentru gândirea bărnuțiană, și a generației sale, o 

problemă majoră ce trebuia soluționată în vremea revoluției, iar 

odată cu trecerea timpului, cu evoluția înregistrată în cultură, și 

cu aspirația unei elite politice românești  s-a ajuns implicit la 

prevalența ideii naționale, și la nevoia acută de preluare a 

conducerii mișcării naționale de către intelectualitatea laică. 

Trăgând învățăminte din istorie , dorește ca acum, prin 

organizarea acestei trei mari Adunări Naționale, să confere 

sprijinul popular cererilor românești să evite experiența 

nefericită a mișcării petiționare inaugurată de episcopul 

Inochentie Micu.Accentele critice la adresa episcopilor, a 

modului în care ei au început demersul politic, limitat la 

vârfurile intelectualității românești, fără a recurge la o 

legitimare printr-o formulă de natură plebiscitară, pentru a 

elimina pe această cale posibilitatea respingerii lui pe motiv că 

cererile lor nu reprezintă voința națiunii, îl determină pe 

Bărnuțiu să propună limitarea, pe viitor a implicării ierarhiei 

celor două biserici în mișcarea națională. Necesitatea 

solidarității naționale este caracterizat mai acută cu cât„ plana 

din nou flamura de uniune nouă de la țara ungurească”. 

Respingerea noii uniuni este  ideea forță a întregului Discurs, și 

își trage învățăminte și resorturi din lecția celorlalte cuvântări. 

                                                             
1 Cornel Albu, Simion Bărnuțiu, București, 1985, p. 250. 
2 M. Străjan, Rolul lui Bărnuțiu în 1848, în „Luceafărul”, Sibiu, XIII, nr.10/1914, 

p. 287-292. 

În primul rând, dacă la uniunea sacră așteptările românilor au 

fost înșelate, la ce se puteau aștepta „de la unirea cea profană 

care se urzește acum?” 3 . Comparativ cu celelalte acte 

programatice ale Revoluției române, „Discursul” lui Bărnuțiu 

se deosebește foarte mult prin analiza pătrunzătoare și prin 

direcția proprie pe care a o propune elitei politice românești. Cu 

excepția a două referiri, nu întâmplătoare la persona lui Iosif al 

II-lea, Bărnuțiu evită recursul tradițional la împărații 

Habsburgi, ceea ce constituie un fapt cu totul deosebit. Era o 

încercare care demonstrează opțiunea sa pentru o linie politică 

românească proprie în revoluție. Prin puterea sa de convingere, 

oratoric  și logică coerentă, a căutat să distingă și ultimele 

îndoieli pe care ar mai fi putut să le aibă unii din participanți. 

Importanța evenimentului care urma să înceapă a doua zi, 

Adunarea Națională este subliniată în cuvinte care-și păstrează 

în timp vibranta încărcătură „În mâna ei e pusă viața și 

moartea, soarta prezentă și viitorul nu al unui om, ci al unei 

națiuni întregi”. Bărnuțiu, susținător consecvent al principiilor 

democratice, liberale, ale vremurilor în care trăia, el al oferit 

participanților la întrunirea din Catedrală, un expozeu 

remarcabil, a cărui idei reprezintă o veritabilă „răscoală” a 

secolului XIX împotriva secolelor anterioare. Atât 

„Programul”, cât și Petiția națională, adoptate în zilele de 15-17 

mai, poartă amprenta Discursului bărnuțian, act politic 

fundamental, care le-a inspirat și le-a determinat structura un 

preambul ideologic, o adevărată „expunere de motive”, menit 

să lămurească, să convingă miile de români veniți să-i asculte.   

Discursul a avut un impact profund asupra auditoriului, dar și 

asupra mișcării naționale românești de până la 1918. Bărnuțiu 

reușește în ziua de 14 mai să sintetizeze concepte, să 

fundamenteze un model propriu pe care națiunea să-l urmeze în 

calea sa spre edificarea statală Bărnuțiu a dorit, după cum 

mărturisește Papiu Ilarian, ca în finalul întrunirii din Catedrală, 

să provoace o adevărată dezbatere pe marginea ideilor lansate 

de el4:  „În urmă provoca pe toată adunarea din biserică, ca să-

și dea fiecare părerile sale”. În afara Catedralei, mulțimile 

așteptau cu foarte mare interes sfârșitul întrunirii. „Tribunii 

                                                             

3 Gelu Neamțu, Revoluția de la 1848-1849. Bibliografie selectivă și cronologia 
revoluției române de la 1848-1849 în Transilvania, în „Anuarul Institutului de Istorie Cluj-
Napoca”, XXXVII, 1998, p. 73-100. 

4Documente privind Revoluţia de la 1848 din Ţările Române, C. Transilvania, IV, 
București, 1988, p. 32. 
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poporului”, au folosit această ocazie pentru a continua dialogul 

cu participanții la Adunare .În după amiaza zilei de 15 mai , au 

avut loc multe întruniri. Puși în inferioritate de numărul mare al 

partizanilor lui Bărnuțiu „unioniștii” s-au separat pentru a 

dezbate conținutul Discursului. Principalii conducători ai 

mișcării revoluționare, s-au întrunit din nou în după amiaza 

zilei de 14 mai1. Aceasta a fost o primă luare de contact la care 

au luat parte și cei doi episcopi, însă „nici acum nu s

favoarea uniunii” scrie Papiu Ilarian. Problema dezbătută în 

cadrul acestei întruniri a fost la cererea tineretului, aceea a 

elaborării unei Petiții pentru eliberarea lui Florian Micaș și a 

celor arestați pe motive politice în preajma zilei de 14 mai 

1848, iar această chestiune nu a fost luată în calcul de către 

organizatori în timpul pregătirii Adunării2.  

În concluzie, toate aceste idei de o însemnătate aparte, 

sunt exprimate de Bărnuțiu pe fondul unei transpuneri al unor 

concepții europene ce vizau modernizarea și recăpătarea 

drepturilor naționale și sociale de către românii majoritari din 

Transilvania. În fapt, Bărnuțiu răspunde unei nevoi reale, cu 

privire la importanța cuceririi libertății naționale, a apărării 

suveranității naționale pentru a racorda evoluția socială către 

progres și către o nouă etapă a istoriei. 
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Rezumat : Aurel Cosma, n
1867, murit la 31 iulie 1931 - a urmat studii strălucite în 
Austro-Ungaria, devenind avocat și unul dintre principalii 
unioniști ai Banatului. După formarea Român
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Lucrărilor Publice, senator și deputat. Pentru acțiunile sale 
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România, Iugoslavia, Cehoslovacia și Grecia.

Summary: Aurel Cosma, born on September 13, 1867, died 
July 31, 1931 - followed brilliant studies in Austro
becoming a lawyer and one of the leading unionists of Banat. 
After the formation of Great Romania, Aurel Cosma held the 
prefect of Timis-Torontal, the Minister of Public Works, 
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     Anul acesta se vor împlini 155 de ani de la venirea pe 
lume a marelui român bănățean, Aurelian Traian Dejan 
Cosma. 
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l s-a născut la 13 septembrie 1867, ȋn localitatea 
Beregszo, comitatul Timis-Torontal, din Ungaria şi a 
fost fiul invatatorului  Damaschin Cosma (28 august 

1844- 22 ianaurie 1915) şi al Mariei  Cosma Panaiot (5 
septembrie 1846- 1904). 

Dupa tată, Aurel Cosma era de origine românească din 
Banat, din Moşniţa Veche,veniti din Maramureş. 

După mamă era de origine megleno-română, din 
familia Panaiot. 

Aurel Cosma a urmat studii excepţionale la Şcoala 
primară din Nagytopoly , Şcoala maghiară din Fabric-
Timişoara, Liceul Piarist din Timişoara, Universitatea din 
Debrecen apoi Universitatea din Budapesta. A fost bursier al 
Fundatie Gojdu. 

În urma unei ceremonii care a avut loc la Budapesta, 
Aurel Cosma, primit titlul de doctor ȋn ştiinţe juridice in anul 
1894.  

În timpul studiilor a avut un rol important în 
distribuirea documentului Cestiunea română din Transilvania 
și Ungaria, interzis de autoritățile maghiare. 

Între anii 1890-1891, Aurel Cosma a urmat stagiul 
militar la Şcoala de Artilerie din Sibiu şi Timişoara, unde o va 
cunoaşte pe viitoarea soţie, Lucia Cosma! 

La 23 septembrie 1894 , Aurel Cosma  s-a căsătorit cu 
Lucia, fiica mare a patriotului unionist, Partenie Cosma , 
unindu-se, prin nunta lor, două familii româneşti: Cosma din 
Ardeal cu familia Cosma din Banat. 

Stagiatura lui Aurel Cosma a făcut-o în birourile de 
avocatură ale lui Pavel Rotariu și Emanuil Ungureanu. 
Examenul de avocat îl trece la 16 aprilie 1897, iar din 7 mai-al 
aceluiaşi an-  face parte din Camerei Avocaţilor din  Timişoara.  

Ca avocat, Aurel Cosma a fost un foarte bun penalist, 
apărând cu dârzenie şi din patriotism, pe români nevoiaşi din 
Banat. Cel mai concludent caz a fost ,, Procesul celor 7 ţărani 
din satul Garboveţ,, fiind apreciat pentru curajul său şi 
ȋnflărarea sa ȋn cadrul procesului. Din primavara anului 1896 , 
Aurel Cosma a devenit membru al Partidului Naţional Român 
( membru între anii 1896-1920). 

Totodată ȋn vara anului 1902 a fost ales Preşedintele 
filialei PNR din Timişoara., functie detinuta pânã în anul 1920. 

Aurel Cosma, a mers pe linia partidului, de luptă 
pasivă împotriva regimului austro-ungar, refuzând să spargă 
unitatea PNR. 

Totusi a candidat pentru Parlamentul maghiar, fiind 
însã înfrânt, atât, la Ocna Sibiu, cât şi Faget, de cãtre 
reprezentanţii guvernamentali. 

Aurel Cosma a fost deputat al Comitatului Timiş- 
Torontal, ȋntre anii 1907-1914. 

Între 1914-1918  a fost locotenent si căpitan în armata 
austro-ungară, participând în luptele din Italia, Polonia si Rusia.  

La 12 iunie 1918 a fost comandantul lagărului de 
prizonieri din Timișoara. 

La 31 octombrie 1918,în calitate de comandant a 
organizat Consiliul Militar Român din Timișoara și Garda 
Națională Românească. Tot atunci a organizat Consiliului 
Național Român din Timișoara, el fiind ales președinte. În 
calitate de conducător de facto al Banatului este ales în Marele 
Sfat Național Român. 

La 27 iulie 1918, generalul Charles de Tournadre l-a 
numit prefect al judeţului Timis-Torontal pe Aurel Cosma. 

Ca prefect voi menţiona, dorinta lui Aurel Cosma de a 
infiinţa Politehnica din Timisoara si a reusit românizarea 
localitãţilor din judetul Timis-Torontal. 

A fost membru fondator al Școalei Politehnice și a 
propus înființarea în Timișoara a unei Academii Comerciale. 
De asemenea, a sprijinit Biserica, fiind mereu deputat sinodal al 
diecezei Aradului. 

 Deși Generalul Alexandru Averescu-venit la putere în 
13 martie 1920- a demis toţii prefecţii din România, Aurel 
Cosma a fost reconfirmat, în mod excepțional ca prefect al 
județului Timiş-Torontal!!!!! 

Totuşi, la 4 aprilie 1920, Aurel Cosma și-a dat demisia 
din funcţia de Prefect al Timişului-Torontal dar şi din 
organizaţia PNR Timişoara, fiind dezamăgit de politica 
naţională  a acestei organizaţii politice!!!  

Imediat, Aurel Cosma,  a devenit membru al PNL, 
unde a organizat filiala din Banat,  fiind ales președintele ei, 
între 1920-1931. 

În perioada 24 ianuarie -30 octombrie 1923 Aurel 
Cosma a fost Ministru al Lucrărilor Publice în guvernul Ionel 
Brătianu. 

Printre mãsurile sale ca ministru aş dori sã amintesc : 

-rezolvarea liniilor de cale feratã Chisinaiu Criş-
Salonta (37 km), Bucuresti-Pantelimon (7 km), Zorleni-
Basarabeasca (180 km), Roman-Brãila (17 km). 

-cai ferate în studiu: Brasov-Nehoisa (67 km), Ilva 
Mica- Vatra Dornei (70 km),  Chisinau-Zloti (44km), Resita -
Caransebes (38 km), Bumbesti-Livezeni (28 km), Sighet-Baia 
Mare-Galgãu (98 km) si Mehadia- Buzias (98 km). 

- a introdus licitaţia pentru construirea de drumuri, 
poduri şi cãi ferate. 

-reducerea personalului de la miniter, de la 260 la 85 
de salariati. 

-reorganizarea transporturilor şi a postei,  

- a donat Academiei Romane, suma de 1.000.000 de 
lei, pentru Fondul ,,Aurel Cosma, dedicat oamenilor de culturã 
din România. 

- a construit 567 de şcoli în toate provinciile romãneşti. 

- înfiinţarea Serviciile de Poduri si Şosele din 
Transilvania: 

•Directia a VII-a, avand sediul al Brasos, cuprinzand 
judetele Alba Inferioara, Târnava Mica, Târnava Mare, Odorhei, 
Ciuc, Trei Scaune, Brasov, Fagaras si Sibiu. 

E
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• Directia a VIII-a, avand sediul la Timisoara, 
cuprinzand judetele Bihor, Arad, Timiş-Torontal, Caraş Severin 
şi Hunedoara. 

• Directia a IX-a, având sediul la Cluj, cuprinzand 
judetele Satmar, Maramure, Bistrita Năsăud, Mureş, Turda, 
Turda Arieş, Cojocna, Solnic-Capalna şi Solagin.

- S-au introdus vagoane de marfă specializate după 
natura mărfurilor. 

-  Preocuparea pentru înființarea unui muzeu al C
Ferate Române. 

Între 1922-1926, Aurel Cosma  a fost ales deputat din 
partea județului Timiș-Torontal, iar în aprilie  1931 a fost 
ales senator ȋn Parlamentul României. 

Pentru merite deosebite, Aurel Cosma a primit nr. 
decoraţii.  

Printre decoratiile primite,voi enumera Steaua 
României, Coroana României ,Ferdinand I, Meritul comercial 
și industrial, Polonia Restituta ,  Sf Sava-Serbia 
Mormant. 

Căsătorit cu Lucia Cosma (1875- 1972), Aurel Cosma 
nu a avut copii, dar la ȋnfiat pe nepotul său, Aurel Cosma 
junior. 

Dezamăgit ȋn politică, Aurel Cosma s
conducerea PNL Timiş, in iunie 1931, dedicându
activităţilor caritabile. 

Aurel Cosma a decedat la 31 iulie 1931,fiind 
ȋnmormântat ȋn interiorul cimitirului comunal din Calea 
Buziaşului –Fabric din Timişoara. 

Aurel Cosma declarat  in 1927, Cetățean de onoare al 
orașului Timișoara iar doua  strazi, una  din ,, Mica Vienă,, si 
alta Mosnita Noua, îi poartă numele. 

Pe Aleea Personalităţilor,  inaugurată  de ziua ora
se poate vede bustul lui Aurel Cosma, realizat de Rudolf Kocsis 
(n. 1963) și dezvelit la 3 august 2009. 

Totodata bustul lui Aurel Cosma a fost inaugurat in 
ziua de 13 noiembrie 2019, pe Aleea Fauritorilor Unirii din 
Parcul Memorial,, Cosantin Stere,,din Ploiesti , judetul Prahova. 
Acest bust a fost facut   de Societatea Culturala 
Mihai Vitezaul din Ploiesti, iar sculptura a fost realizata de 
catre George Dumitru. 

Intre 1923-1948, in localitatea Mosnita Noua a existat 
Caminul Cultural ,,Aurel Cosma,, 

Aurel Cosma lăsat în urmă un testament politic adresat 
nepotului său, Aurel Cosma jr.dar și o situație materială dificilă, 
cu un credit ipotecar de un milion lei. Avea să spună pe patul 
de moarte: „M-am născut sărac și mor sărac.Îmi pare, îns
cã las pe nepotul meu, cu atâtea încurcãturi materiale şi mi
fricã, ca în curând vor venii strãini sã lichideze tot avutul meu ”
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         În prezentul articol pe care îl supun
dumneavoastră, autorii și-au propus, printre altele, să 
prezinte cititorului unele aspecte ale propagandei 
discursului propagandistic derulat în perioada anilor 1935
1945.  

rincipalul actor al acestui tip de discurs a fost însu
regele român Carol al II-lea, dar 
sale regale. Demersul de cercetare a urmărit 

documentat punctual mesajul radiofonic cu referire la rolul 
radio-ului public ca principal instrument în exercitarea 
demersurilor propagandistice în perioada celei de
decade a secolului al XX-lea, cu deosebire, cercetarea de fa
fiind focalizată pe intervalul 1935-1940.
Demersurile de natură propagandistică au reprezentat în 
perioada regimului de autoritate monarhică instaurat de 
suveranul român Carol al II-lea, instrumente eficiente în 
vederea formării, a cultivării în conștiința publică și în mentalul 
colectiv românesc din acea perioadă, a unei imagini cât mai 
favorabile a monarhului român 1 .Considerăm că, suveranul 
româna urmărit să impună în România Mare un regim autoritar, 
iar principalul lider politic român din acea perioadă, fostul 
premier român al Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu, 
accepta în dialogurile purtate cu apropia
suveranului României au devenit tot ma
anul 1936. De asemenea, fostul premier român a considerat că 
atitudinile și faptele lui Carol al II-lea erau
de către unii dintre membrii camarilei active în jurul 

                                                             
1Badea-Păun 2015, p. 11-13, 333, 175-178, 341.
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În prezentul articol pe care îl supunem atenției 
au propus, printre altele, să 

prezinte cititorului unele aspecte ale propagandei și ale 
discursului propagandistic derulat în perioada anilor 1935-

rincipalul actor al acestui tip de discurs a fost însuși 
lea, dar și membrii camarilei 

sale regale. Demersul de cercetare a urmărit și a 
documentat punctual mesajul radiofonic cu referire la rolul 

ului public ca principal instrument în exercitarea 
rioada celei de-a patra 

lea, cu deosebire, cercetarea de față 
1940. 

Demersurile de natură propagandistică au reprezentat în 
perioada regimului de autoritate monarhică instaurat de 

lea, instrumente eficiente în 
știința publică și în mentalul 

colectiv românesc din acea perioadă, a unei imagini cât mai 
.Considerăm că, suveranul 

omânia Mare un regim autoritar, 
iar principalul lider politic român din acea perioadă, fostul 

țional Țărănesc, Iuliu Maniu, 
accepta în dialogurile purtate cu apropiații săi că, tendințele 
suveranului României au devenit tot mai evidente începând din 
anul 1936. De asemenea, fostul premier român a considerat că 

lea erau cultivate și motivate 
de către unii dintre membrii camarilei active în jurul și în 
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serviciul monarhului român1. De altfel, un început de adulație 
și premise ale cultului personalității față de suveranul român, 
putem remarca încă din perioada restaurației carliste din iunie 
1930, care devin evidente mai ales în cadrul adunării generale 
pe care Astra a organizat-o la Caransebeș în Banat între 13-14 
noiembrie 19302. În ceea ce privește serviciile oficiale care au 
activat în cadrul Propagandei de stat, acestea au reprezentat un 
instrument eficient folosit, atât de către camarila regelui, cât și 
de către regele însuși 3 . Propaganda urmărea un scop bine 
definit și anume, crearea unei imagini pozitive și favorabile a 
monarhului. În vederea atingerii scopului mai sus enunțat, au 
fost constituite o serie de instituții, așa cum a fost cazul 
următoarelor direcții, oficii și servicii: Direcția Presei, Serviciul 
Cinematografelor, Societatea Orient-Radio, Societatea de 
Difuziune Radiotelefonică din România, Oficiul Național de 
Turist din România4. 
 Acțiuni specifice propagandei în sensul formării unei 
imagini publice cât mai bune a suveranului Carol al II-lea au 
început încă din primii ani de domnie, între 1930-1932. 
Oficializarea declarată a acestei Direcții de acțiune în serviciul 
regelui și al camarilei sale a debutat în 10-11 februarie 1938, ca 
urmare a unei noi constituții, a formării noului gubern și a 
proclamării de către rege și camarila acestuia, în dicusrurile 
publice, în presa audio și scrisă a unei noi ere pentru România. 
Carol al II-lea s-a erijat în singurul om de stat care putea salva 
țara, iar acest fapt, trebuia evidențiat în mod constatnt, chiar 
obsesiv pe toate canalele de informare publică, care, de altfel, 
erau atent controlate și monitorizate de către instituțiile 
statului.Cinematografia și Societatea Radio-Orient au jucat un 
rol esențial în propagarea mesajului carlistîn sensul promovării 
noii ere politice care urma să fie patronată de rege5. 
Cu privire la maximizarea demersurilor propagandistice în 
serviciul suveranului a fost constituit și a activat în acest scop, 
Ministerul Propagandei Naționale. Prin intermediul 
demersurilor propagandistice, structura politică formată în acest 
scop a urmărit polarizarea în jurul regelui Carol al II-lea a 
tuturor elitelor. A fost gândit un program amplu prin care s-a 
urmărit integrarea tuturor membrilor elitei, dar și a societății 
românești în noua ordine creată și patronată de rege și de o 
structură de interse care activa în jurul său. La conducerea 
Ministerului Propagandei Naționale remarcăm persoanlități 
aservite monarhului: Alexandru Radian, Constantin C. 
Giurescu, Teofil G. Sidorovici, Nichifor Crainic. Între acestea 
s-a remarcat în mod constant și subsecretarul de stat de la 
Ministerul de Interne, Eugen Titeanu care a fost transferat la 
noul minister creat, unde a fost menținut pe aceeași funcție 
deținută anterior la Interne 6 . În vederea înțelegerii rolului 
propagandistic semnificativ deținut de radio și cinematografie 
în răspândirea mesajului regelui, dar și în scopul cultivării 
imaginii regelui Carol al II-lea și a menținerii/impunerii în 
conștința românilor din cea de-a patra decadă a secolului XX a 
cultului personalității. Acesta era văzut ca ,,voievod al culturii 

                                                             
1SANIC, FCRR,Dosar nr. 30/1936, f. 1-6. 
2Transilvania 1930, p. 6-7, 10-16, 29; Moga 2003, p. 120-121; Tomoni 2009, p. 

309-310. 
3 SANIC, FCRR, Dosar nr. 890/1938, f. 1-12, 40-55; Savu1972, p. 180-181; 

Dieaconu2018, p. 243. 
4ConsiliulLegislativ1938, p. 108-109. 
5Hentea2012, p. 18, 380. 
6Savu 1972, p. 180 

și ctitor al țării”. Remarcămcuvintele rostite de Armand 
Călinescu, unul dintre principalii susținători ai regimului de 
autoritate monarhică, promovat de Carol al II-lea: 
,,Propaganda: 1 Ziarul, (a se înțelege aici periodicul Românul, 
principal oficios al regimului carlist începând din anul 1938). 
Vom vedea cum merge și vom îndruma. 2. Radio. Aparate la 
sate? E superior oricărui ziar și oricăror propagandiști. 3. Film 
de propagandă”7. 
 În ceea ce privește reflectarea activității membrilor 
Casei Regale a României în jurnale cinematografice, reținem că 
un prim pas în această direcție a fost făcut în anul 1897, când a 
fost prezentată parada de 10 Mai, la care a participat și regele 
României, Carol I. După acest prim moment cinematografic în 
care erau prezentați diferiți membri ai Casei Regale au urmat și 
alte asemenea episoade ulterioare8.  
Parcurgând diferitele jurnale ale regele Carol al II-lea, acesta 
era un om atras de film, un împătimit al cinematografului, într-
un moment în care această artă cinematografică își căuta locul 
său în spectrul civilizației românești interbelice. Regele a fost 
unul dintre cei mai mari cinefili români din vremea aceea9.De 
altfel, istoriografia cinematografiei din România a reținut și 
dimensiunea actoricească a lui Carol al II-lea, care apare ca 
personaj de film încă din anul 1912, alături de tatăl său, regele 
Ferdinand I de mai târziu, pentru ca mai apoi, viitorul suveran 
al României să fie însoțit de o echipă de cineaști în călătoria pe 
care, în calitate de principe de coroană, a întreprins-o în jurul 
lumii. Regele a devenit în acest context filmografic actorul 
principal al filmului Călător în jurul lumii și care a fost difuzat 
constant în epocă10.  
După acest episod, putem vedea filme în care viitorul monarh 
român a îndeplinit roluri și statusuri sociale: mire în filmul 
nunții sale, apoi partener al unei actrițe celebre în epoca anilor 
’’20, pe nume Mirelle Marcovici pe care principele de coroană 
Carol a însoțit-o în capitala Franței, în condițiile în care mama 
sa, Regina Maria a acționat în sensul determinării principelul 
de a o uita pe Zizi Lambrino, una dintre pasiunile sale din 
tinerețe. Au urmat și alte filme cu rol documentar-
propagandistic care au fost relizate în perioada 1930-1940 și în 
care suveranul era principalul artizan 11 . Remarcăm printre 
aceste scurt-metrajele realizate cu prilejul discursului regelui cu 
privire la investitura sa din 8 iunie 1930 apoi, cu prilejul Zilelor 
Restaurației. Este poate, momentul cuvenit să-l introducem în 
scena acestui succint articol pe cineastul român Tudor 
Posmantir, unul dintre membrii camarilei regale și care, ca 
apropiat al suveranului român, a gestionat activitatea directă a 
Serviciului Cinematografic al Casei Regale. Despre acest 
personaj s-a mai menționat și că a fost unul dintre intermediarii 
legăturii dintre principele Carol și Elena Lupescu12. Principele 
de coroană Carol, cineastul Tudor Posmantir și infirmiera Elena 

                                                             

7Călinescu1990, p. 382. De notatcă,atentfiindla mersulvremurilorși la 
progresultehnologic, omul politic român ArmandCălinescu s-a dovedit a fi un bun 
cunoscător, saucelpuțin, un om fin la înțelegereanuanțelor, care a intuit 
rolulacestorelemente media îndesfășurareaeficientă a demersului propagandistic, iar de 
altfel, celetreielemente de media, scrisă, audio, vizuală, au funcționat cu o 
eficacitatecrescutăînperioadaregimului de autoritatemonarhicăcondus de Carol al II-lea 
între 1938-1940. 

8Domenico 2000, p. 42; Dieaconu 2018, p. 302. 
9Hohenzzolern 1991, p. 45-48; Domenico 2000, p. 42. 
10Dieaconu 2018, p. 302-303. 
11Șeicaru 1996, p. 202; Domenico 2000, p. 44-46. 
12Hohenzzolern 1991, p. 47. 
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Lupescu se cunoșteau încă din anul 1917 de la Iași, iar 
cineastul menționat a avut în Iași o idilă cu Elena Lupescu, de 
care cei doi își vor aminti cu plăcere și mai târziu1.  
În ceea ce-l privește pe Tudor Posmantir, acesta a fost cooptat 
în rândurile grupului de tehnicieni și specialiști care l-au însoțit 
pe principele Carol, în excursul întreprins de acesta în jurul 
lumii, fiind unul dintre principalii regizori ai filmului despre 
care ne-am referit mai sus și care a fost realizat în 20 de 
episoade care a rulat săptămâni de-a rândul în mai multe 
momente ale zilei la Cinematograful Lux de pe strada Doamnei 
din capitală. De asemenea, reținem din rândurile romanului 
Vulpea roșcată, a celebrului autor și om de media din perioada 
interbelică, Pamfil Șeicaru, că viitorul cineast a facilitat în mai 
multe rânduri, întâlniri ale principelul de coroană Carol, cu 
prilejul diferitelor serbări populare. P. Șeicaru, nu l-a agreat pe 
viitorul cineast și a apreciat frecvent că ascesniunesa sa socială, 
nu se cauza meritelor și competențelor acestuia în domeniul 
Cinematografiei, ci mai degrabă, altor demersuri efectuate de 
către acesta în serviciul pincipelui român Carol, care și-a 
amintit de Tudor Posmantir după restaurația sa din iunie 19302. 
În cursul anului 1928 a fost înființat în București postul de 
Radio București de pe strada General Berhelot la nr. 60, iar în 
cadrul său remarcăm implicarea profesorului Nicolae Iorga, 
care va cuvânta frecvent pe unde radio despre sat, popor, 
națiune în seria de emisiuni organizate sub genericul Ora 
satului. Nicolae Iorga a prezentat la postul de radio bucureștea 
un ciclu de conferințe despre istoria românilor până în anul 
19403. Acesta sublinia frecvent în emisiunile sale, că trăiește 
într-o epocă anormală care era caracterizată de ambiții nebune 
ale unor persoane inconștiente și mai ales, unde, considera 
universitarul bucureștean, era răsturnată scara normală, iar cei 
cu ambiții contribuiau esențial la această situație4.După 1936 
au apărut numeroase documentare audio-vizuale care prezentau 
faptele regelui român și ale camarilei sale, văzuți ca protectori 
ai artelor și culturii, ctitori ai unor construcții de infrastructură, 
a unor facilități energetice, etc. De asemenea, regele este 
prezentat în media în calitatea de prim străjer al României, 
conducător al elitelor românești, primul conducător al Frontului 
Renașterii Naționale. Atât jurnalele de radio, cât și regiile și 
scenariile cinematografice sunt elemente esențiale din 
instrumentarea politic-propagandistică a faptelor noului regim, 
pus de rege în serviciul statului și poporului român. Se impune 
și nuanțarea potrivit căreia mesajele și produsele care au fost 
transmise pe aceste căi de comunicare audio-video către 
poporul român nu ajungeau decât la un număr relativ redus de 
români. Remarcăm și că, în spațiul amenajat al Pavilionului 
Expozițional Național a avut loc prima transmisie de 
televiziune din România5. Biografii suveranului Carol al II-lea 
ni-l prezintă pe acesta ca fiind un atent ascultător al emisiunilor 
radiofonice, care asculta la radio muzică clasică, dar nu numai 
in diferite discursuri și conferințe prezentate pe calea undelor 
de universitarii bucureșteni N. Iorga și D. Gusti, precum și ale 
personalităților epocii: Cezar Petrescu, Tudor Arghezi. Regele 
a înțeles mai bine ca oricine rostul radioului în viața țării, iar în 

                                                             

1Domenico 2000, p. 45; Dieaconu 2018, p. 303.  
2Șeicaru 1996, p. 212; Domenico 2000, p. 46. 
3Lascarov-Moldovanu 2006, p. 104; Lăcustă (Coordonator) 2006, p. 104. 
4Iorga1976, p. 110. 
5Scurtu 2000, p. 248. 

atare condiții a urmărit să controleze această instituție: Radioul 
a desemnat constant la conducereaConsiliului de Administrație 
al Radiodifuziunii din România oameni care îi erau loiali, așa 
cum a fost și cazul mai vechiului său aghiotant, Nicolae 
Condeescu, ajuns între timp, general și președinte desemnat de 
Carol al II-lea, în structura de conducere și administrarea a 
Radiodifuziunii române6. 
După instaurarea regimului de autoritate monarhică, în mod 
expres suveranul român s-a declarat pentru constituirea unor 
structuri de media și propagandă în serviciul noului regim. 
Aceste noi organisme funcționale care erau înființate încă din 
prima parte a anului 1938 au fost: Direcția Generală a Presei și 
Propagandei, care avea în structura sa Serviciul 
Cinematografelor și Societatea Orient Radio (Rador). În 
Ministerul Propagandei Naționale activau ca servicii Direcția 
Cinematografelor și Serviciul de Radio-Ascultare. Suveranul 
româna urmărit prin subordonarea mass-mediei, obținerea 
capitalului de imagine pentru sine și apropiații săi, văzuți, în 
contextul inaugurării noului regim, ca salvatori ai României7. 
În decada domniei regelui Carol al II-lea, numărul 
radioascultătorilor a crescut constant, ajungând ca în anul 1938 
să fie înregistrați 350.000 abonați la radio8.  
Printre emisiunile radiofonice mai importante și care au avut 
impact în rândurile comunităților locale, le menționăm pe 
acelea ale universitarului bucureștean Nicolae Iorga și care au 
fost subsumate genericului: Sfaturi pe întuneric9. Cu privire la 
istoricul prezentărilor suveranului Carol al II-lea și a 
discursului monarhului român în emisiunii radiofonice, acesta a 
prezentat un prim expozeu radio în 8 iunie 1930, la puțin timp 
după recunoașterea sa oficială ca rege de către Parlament10. 
Regele conferenția la radio în 1932 pe teme de istorie și 
civilizație, de religie și filosofie a culturii române. Subliniem și 
spiritul pragmatic al suveranului care a urmărit în acea perioadă 
să o impună pe Elena Lupescu, ca șefă a Secției de Radio de la 
Crăciunel din imediata apropiere a Blajului, ceea ce i-ar fi 
permis acesteia, să obțină un venit considerabil pentru acele 
vremuri, estimat la 70 milioane de lei. Iuliu Maniu, încă 
președinte al Guvernului la acea dată s-a opus și nu a semnat 
contractul, ceea ce a întărit odată în plus animoziotățile dintre 
acesta și Suveran11. Reținem și conferința prezentată la radio 
de către Ion Gh. Duca cu prilejul sărbătoririi Sfântului Ierarh 
Nicolae în care acesta s-a declarat partizanul regimului 
democratic, constituțional și parlamentar anunțând refacerea 
coeziunii morale a societății românești, dar și relansarea 
programelor economice pentru dezvoltarea României. Notăm și 
expunerile ex premierului țărănist la radio, în anul 1934, despre 
evoluția societății românești din Ardeal și Banat. Remarcăm și 
polemica dintre acesta și Gabriel Marinescu12. 
Ministrul cultelor, Alexandru Lapedatu a susținut pe unde radio 
o emisune în 24 ianuarie 1935, vizând problema națiunii 
române și evoluția acesteia din perspectiva idealului național. 
La începutul guvernării sale, premierul Gheorghe Tătărescu 

                                                             

6Sidorovici1939, p. 26-27;Boia 2011, p. 112-113. 
7Păunoiu 2013, p. 19-20; Cioroianu2000, p. 32; Dieaconu 2018, p. 304.  
8Istoriailustrată a lumii2000, p. 9-10. 
9Țurlea 1991, p. 134-135.  
10http://romaniaactualitati.ro/1930discursulregeluicarolIIleacatreparlament-54054. 
11Sidorovici 1939, p. 26; Țurlea2003, p. 63. 
12Scurtu; Buzatu1999, p. 306. 
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expunea în mod frecvent pe medii radiofonice un discurs 
original despre o țară care trebuie condusă de către elitele sale, 
identificând, în principal, elitele de cugetare, cele de muncă, 
respectiv oamenii de talent, care, trebuie să conducă în spiritiul 
meritocrației și al trimfului meritului personal. La solicitarea 
suveranului român Carol al II-lea, la Societatea Radio Orient s-
a inaugurat în 1 decembrie 1935, de către Consiliul de 
Administrație al acesteia, emisiunea Ora Străjeriei, care la 
inaugurare a susținut o conferință monarhul român1. În luna 
noiembrie 1937, marele voievod de Alba Iulia, principele 
Mihai depunea jurământul militar, aspect care a fost transmis 
pe calea undelor, considerându-se acesta ca un element 
educativ pentru tânăra generație română a acelei perioade, 
ocazie cu care, putem audia și răspunsul regelui român Carol al 
II-lea2.  
În anul 1937, premierul Gheorghe Tătărescu, unul dintre 
apropiații monarhului român, a apelat în mai multe rânduri la 
radio pentru a-și maximiza șansele în campania electorală care 
urma să aibe loc în toamna acelui an. Astfel, acest lider politic 
emitea în discursurile sale ideea sprijinirii grupării pro-
monarhice și acuza cu vehemență activitatea politică a național-
țărăniștilor, cu deosebire a lui Iuliu Maniu. La solicitarea lui 
Maniu privind acordarea dreptului la replică, tot pe calea 
undelor radio, Consiliul de Administrație al Societății Române 
de Radiodifuziune, i-a refuzat președintelui Partidului Național 
Țărănesc și fostului premier al României, acest drept3.Iuliu 
Maniu a acuzat această atitudine a societății de radiodifuziune 
care nu i-a permis dreptul la replică4. În 8 mai 1938, Armand 
Călinescu, un alt apropiat al lui Carol al II-lea, a susținut la 
Radio o conferință cu rol propagandistic în sprijinul și 
legitimarea noului regim instaurat în România de regele Carol 
al II-lea . Armand Călinescu argumenta în conferința sa că noua 
realitate politică instaurată de suveran, reprezenta exact ceea ce 
îi trebuia poporului român, și anume: pacificarea sufletească și 
coeziunea națională, respectiv, politicianul carlist susținea 
argumentat în discursul radiofonic care a fost rațiunea 
desemnării unor ofițeri superior în funcțiile de prefect în toate 
județele din țară5. Încă din prima lună a anului 1939, Armand 
Călinescu a fost prezent în emisiunea Ora națiunii, unde a 
justificat cu multe argumente care era scopul înființării și 
activității Frontului Renașterii Naționale. Politicianul a 
justificat noua organizare politică ca o modalitate prin care 
România era ruptă de trecutul demagogic al unor lideri politici 
incompetenți și diletanți în gestionarea problemelor României. 
A. Călinescu remarca necesitatea unei vieți noi în care să fie 
efectuat un front unic care împreună cu poporul ,,să încurajăm 
cu dragoste tronul și pe cel mai înțelept și cel mai patriot 
suveran pe care ni l-a hărăzit destinul, M.S. Regele Carol II”6.  
Potrivit Serviciului de Cenzură, toate aceste forme de exprima 
repropagandistice trebuiau publicate și în periodicele vremii și 
în mod evident evident, trebuiau însoțite cu fotografii ale 
regelui român și ale oamenilor apropiați acestuia7. Începând 

                                                             

1EnciclopediaRomână, I 1938, p. 956; Dieaconu 2018, p. 306. 
2http://www.romaniaactualitati.ro/1937.regelecarolalIIleasiprincipelemihai-54319. 
3Tătărescu1996, p. 206-208, 220; Dieaconu 2018, p. 306. 
4Țurlea 2003, p. 316. 
5Călinescu1990, p. 7-8. 
6Dieaconu 2018, p. 307. 
7Lăcustă 2007, p. 225. 

din anul 1938, Radio-ul a fost controlat în totalitate de către 
regimul de autoritate monarhică. Ascultând buletinele 
radiofonice ale acelei perioade, observăm că erau transmise 
declarații, proclamații, relatări detaliate despre vizitele 
efectuate de suveranul Carol al II-lea în diferite colțuri ale țării 
sau în afara României, elogii rostite de oamenii de cultură, de 
scriitorii și artiștii perioadei. Emisiunile de radio au prezentat 
pe larg și diferite aspecte din viața publică a principelui Mihai8. 
Intervenții directe în emisiuni radiofonice au avut principalii 
apropiați ai regelui Carol al II-lea, cenzura oficială din epocă, 
limitând drastic accesul opozanților interni ai monarhului 
român la exprimare liberă pe calea undelor. Astfel, în seria 
participanților la asemenea emisiuni, remarcăm pe Armand 
Călinescu, N. Iorga, Gh. Tătărescu, Alexandru Vaida-Voevod, 
Constantin C. Giurescu, Ernest Urdăreanu, Nicolae Ottescu, dar 
și alții9. Dintre emisiunile mai importante în serviciul noului 
regim am remarcat Cântarea Frontului Renașterii Naționale pe 
textul lui Nicolae Vlădoianu și muzica lui Ion Vasilescu10. În 
cursul anului1938, regele Carol al II-lea, îndemna în 
discursurile pe care le avea, la stabilitate politică, socială, 
economică și semnala membrilor guvernului să elimine din 
instituțiile subordonate apiritul agresiv, contraargumentele, 
competiția inutilă, iar măsurile, ordonanțele, deciziile luate de 
Guvern în general, de către miniștrii săi în parte, să inducă un 
spirit de dreptate socială, de coeziune instituțională și națională 
și de înțelegere generală între români, indiferent de orientarea 
lor politică curenta sau din trecut11. 
În discursul de Anul Nou 1939, care a fost prezentat și pe unde 
radiofonice, suveranul Carol al II-lea menționa românilor că 
anul care tocmai a trecut, 1938, a fost unul al noului regim 
bazat pe constituție, pe succesul obținut în plebiscitul organizat 
și pe înscrierile masive în rândurile Frontului Renașterii 
Naționale. Ascultând mesajul regal la radio, constatăm un 
discurs lucid, bine prezentat, dar care era plin de promisiuni, pe 
care regele nu și le-a putut ține. Suveranul lăuda în alocuțiunea 
sa dezvoltarea țării, a armatei sale, a învățământului din țara 
noastră și a economiei românești care era stabilizată, urmând a 
înregistra în viitor trenduri ascendente. Practic, discursul 
regelui s-a rezumat la două puternice idei ancoră: renașterea 
României și prezervarea frontierelor statului român12. În 24 
ianuarie 1939, universitarul bucureștean Nicolae Iorga a 
conferențiat la Radio despre înfăptuirea Unirii din 1859 și a 
evidențiat în mesajul său, că românii trăiesc într-o țară 
dominată, poate prea mult, de multe ambiții nebune și unde 
scara ierarhiei normale este în permanență răsturnată, iar 
oamenii sunt invidioși și răi13. Pentru data de 27 februarie a 
anului 1939, subsecretarul de stat din Ministerul Propagandei 
Naționale, Eugen Titeanu, a fost implicat în organizarea unei 
ample acțiuni în Alba Iulia care, cu sprijinul funcționarilor de la 
Ținutul regal Mureș și al rezidentului regal în Alba Iulia, 

                                                             
8Sidorovici 2019, p. 130, 138, 146; Scurtu; Buzatu 1999, p. 350. 
9Dieaconu 2018, p. 308. Notăm că întreprinderile, fabricile, uzinele din țara 

noastră au fost obligate, dar și sprijinite de către stat să achiziționeze, să dețină și să 
folosească zilnic aparatele radio pentru a transmite în rândurile angajaților mesajul regelui, 
mesajele membrilor camarilei sale, ale altor înalți oficialimilitari, politici, ecleziastici din 
perioada de autoritate monarhică.  

10Păunoiu2013, p. 61-64, 120. 
11Nedelcu1979, p. 173. 
12Revista generală a învățământului, XXVII, 1939, p. 4-9; Grănicerul VIII, 1939, 

p. 3; Dieaconu 2018, p. 152-153. 
13Dieaconu 2018, p. 306. 

IstorieIstorieIstorieIstorie 



 

        23232323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  57777,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022 
       

 

Excelența sa, generalul în rezervă Dănilă Papp. S-a urmărit 
mobilizarea a 40.000 de oameni din acest ținut pentru 
solidarizarea cu acțiunile suveranului român Carol al II-lea și 
pentru a releva acestuia, solidaritatea oamenilor din ținut cu 
acțiunile monarhului.  
În acest sens, înaltul funcționar menționat mai sus a venit în 
Alba Iulia cu 25.000 de portrete ale suveranului român și cu 
15.000 calendare editate de către Frontul Renașterii Națiunii 
pentru a fi distribuite de către autoritățile ținutale și locale celor 
care urmau să participe la această amplă acțiune de 
propagandă1. Remarcăm ca esențial, discursul regelui român 
care a fost susținut pe unde radio în 15 august 1939, în care 
monarhul era concentrat asupra apărării granițelor statului 
român, garantând personal aceasta. Suveranul prezenta 
eforturile întreprinse de el personal în acest sens, respctiv 
justifica măsurile luate de guvernul român în direcția acestui 
important deziderat național2. De reținut că în caz de forță 
majoră, Societatea Radio Orient a permis și opozanților interni 
ai regelui Carol al II-lea să aibe intervenții radiofonice. Aceasta 
s-a petrecut odată cu asasinarea lui Armand Călinescu, când 
aceștia au anunțat pe calea undelor intervenția făcută cu mână 
armată împotriva înaltului demnitar carlist3. Un alt important 
memorialist al epocii, avocatul și scriitorul Nicolae D. Cocea 
nota în însemnările sale că în 21 septembrie 1939, când asculta 
o audiție radiofonică, la radio a intervenit în mod precipitat 
cineva care a anunțat moartea demnitarului, pentru ca mai apoi 
a fost pusă muzică mai multe ore la rând, crainicii nefăcând în 
această perioadă niciun anunț public4. De asemenea, în anul 
1939, cu ocazia aniversării regelui Carol al II-lea emisiunile 
radio au respectat cu strictețe, atât directivele Ministerului 
Propagandei Naționale, cât și activitatea concretă a Serviciului 
Cenzură, același avocat subliniind în memoriile sale:  
,,ziua de naștere a regelui. De trei zile nu-i mai tace gura 
radioului, anunțându-ne evenimentul acesta extraordinar”5. 
În octombrie 1939, unul dintre apropiații regelui, Nicolae 
Ottescu, a folosit platforma tehnologică a radioului pentru a 
elogia regimul politic patronat de suveranul român și 
mărturisind pe undele radio în mesajul transmis în eter 
,,credința că renașterea națională prin el se va înfăptui” 6 . 
Serviciul Propagandă din ministerul de resort a pus accent pe 
mediatizarea regelui în uniformă de gală sau de paradă, înșeuat 
pe un cal alb și cu bastonul de mareșal în mână.  
În concluzii remarcăm că discursurile susținute de suveranul 
român la Radio aveau loc cu prilejul unor sărbători naționale 
importante, de asemenea, menționăm și mesajele regelui 
transmise către popor cu prelejul Anului Nou. Suveranul 
justifica frecvent măsurile adoptate, ori anunța altele noi care 
urmau a se aplica în viitor. Evident, mesajele transmise prin 
intermediul undelor radio erau de impact, cu un grad crescut de 
trimitere a ideii ancoră, a mesajului care trebuia promovat în 
raport comparativ cu presa cotidiană sau periodică scrisă. 
 
 

                                                             
1SANIC, FCCR, Dosar nr. 78/1939, f. 34-35. 
2Dieaconu, p. 309. 
3Sandache1998,p. 72. 
4Cocea 1970, p. 41-43; Dieaconu 2018, p. 309. 
5Cocea 1970, p. 70. 
6Scurtu; Buzatu 1999, p. 356. 

Abrevieri 
SANIC, FCRR – Serviciul Arhivelor Naționale Istorice 

Centrale, Fond Casa Regală a României. 
Bibliografie 
 
Badea-Păun 2013 – G. Badea-Păun,10 Mai. Casa Regală a României în cronici 

radiofonice (1930-1944). Culegere de documente din 
Arhivele Societății Române de Radiodifuziune, București, 
Editura Casa Radio, MuzeulBrăilei ,,Carol I”, Brăila, 
EdituraIstros, 2015. 

Boia 2011 
Călinescu 1990 

– 
– 

L. Boia, Capcanele istoriei, București, Editura Humanitas, 
2011. 
A. Călinescu, Noulregim: cuvântări 1938-1939, București, 
Editura Humanitas, 1990. 

Cioroianu 2000 – A. Cioroianu, ,,Voievodul culturii”, ,,protectorul 
cărturarilor”, în Dosarele istoriei, anul V, nr. 5 (45), 2000, 
p. 32-36. 

Cocea 1970 – N. D. Cocea, Jurnal, cuvânt înainte, îngrijirea textului și 
note Alexandru Gheorghe Savu, București, Editura Politică, 
1970. 

ConsiliulLegislativ 1938 – Consiliul Legislativ. Colecțiune de legi și regulamente, tom 
XVI, București, Imprimeria Centrală a Statului, 1938, p. 
108-109.  

Dieaconu 2018 – D. Dieaconu, Carol al II-lea: un rege, un cult, o camarilă, 
Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2018. 

Domenico 2000 – V. Domenico, Carol al II-lea, produs sau victimă a 
cinematografiei?, în Dosarele Istoriei, nr. 5 (45), 2000, p. 
41-42. 

Enciclopedia României 
Volumul I 1938 

 Enciclopedia României, volumele I-IV, 1938-1943, 
București, Imprimeria Națională. 

Grănicerul 1939 – Grănicerul, anul VIII, ianuarie 1939, p. 3. 
Hentea 2012 – C. Hentea, Enciclopedia propagandei românești 1948-2009: 

istorie, persuasiune, și manipulare politică, București, 
Editura Adevărul Holding, București, 2012. 

Hohenzzolern 1991 – N. de Hohenzzolern, În umbra Coroanei României, Iași, 
Editura Moldova, 1991. 

http://romaniaactualitati.ro20
20 

– http://romaniaactualitati.ro/1930discursulregeluicarolIIleac
atreparlament-54054. 

http://www.romaniaactualita
ti.ro, 2020 

– http://www.romaniaactualitati.ro/1937.regelecarolalIIleasip
rincipelemihai-54319. 

Iorga 1976 – N. Iorga, Sfaturi pe întuneric, București, EdituraMilitară, 
1976. 

Istoriailustrată 2000 – ***, Istoria ilustrată a lumii, România, volumul al II-lea, 
București, Editura RomâniaLiberă, 2000. 

Lascarov-Moldovanu 
2006 

– Alexandru Lascarov-Moldovanu, Nicolae Iorga-amintiri 
necunoscute, în Ion Lăcustă (Coordonator), Timpuliluziilor, 
București, EdituraCurteaVeche, 2006, p. 103-104. 

Lăcustă 2007 – I. Lăcustă, Cenzura veghează: 1937-1939, București, 
EdituraCurteaVeche, 2007. 

Moga 2003 – V. Moga, Astra șiSocietatea (1918-1930), Cluj-Napoca, 
PresaUniversitarăClujeană, 2003. 

Nedelcu 1979 –  F. Nedelcu, Viațapolitică din 
Româniaînpreajmainstaurăriidictaturii regale, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 1979. 

Păunoiu 2013 – D. M. Păunoiu, Sărbătoareși propaganda întimpulregelui 
Carol al II-lea 1938-1940, București, 
EdituraAcademieiRomâne, 2013. 

Revistagenerală a 
învățământului 1939 

– Revistagenerală a învățământului, anul XXVII, nr. 1-2, 
ianuarie-februrie 1939, p. 3-9. 

Sandache 1998 – C. Sandache, Viațapublicășiintimă a lui Carol al II-lea, 
București, EdituraPaideia, 1998.  

Savu 1972 – A. G. Savu, Dictaturaregală (1938-1940), București, 
EdituraPolitică, 1972. 

Scurtu 2000 – I. Scurtu, Carol al II-lea, un portret politic, 
înDosareleistoriei, nr. 5 (45), 2000, p. 248.  

Scurtu; Buzatu  
1999 

– I. Scurtu; G. Buzatu, IstoriaRomânilorînsecolul al XX-lea, 
București, EdituraPaideia, 1999. 

Sidorovici 1939 – T. G. Sidorovici, Carol al II-lea – din 
culmea unui deceniu de glorioasă domnie, 
București, Tipografia ,,Atelierele 
Luceafărul”, 1939. 

 

Sidorovici 2019 – T. G. Sidorovici, Din viața unui fiu de rege, 
București, Editura Paul Editions, 2019.   

Slăvescu 1996 – V. Slăvescu, Note și însemnări zilnice, 
volumul al II-lea, București, 
EdituraEnciclopedică, 1996. 

 

Șeicaru 1996 – P. Șeicaru, Vulpea roșcată, București, 
Editura Jurnalul Literar, 1996.  

 

Tătărescu 1996 – Gheorghe Tătărescu, Mărturii pentru 
Istorie, București, Editura Enciclopedică, 
1996. 

 

Transilvania 1930 – Tranilvania, anul 61, nr. 11-12, 1930, p, 6-
24.  

Tomoni 2009 – D. Tomoni, Societate, cultură și 
politică. ,,Astra” în Banat (1896-1948), 
Timișoara, Editura ,,Învierea” a 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Timișoara. 2009. 

 

Țurlea 1991 – P. Țurlea, Nicolae Iorga între dictatura 
regală și dictatura legionară, București, 
Editura Enciclopedică, 1991. 

 

Țurlea 2003 – P. Țurlea, Carol al II-lea și Iuliu Maniu, 
București, Editura Semne, 2003.  

 

 

IstorieIstorieIstorieIstorie 



 

        24242424                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

 
Englezii și americanii au vândut Rom
rușilor. 4 februarie 1945  – Au început 

lucrarile Conferinței de la Ialta

Adrian

        După cel de-al Doilea Război Mondial, România, ţară 
care a capitulat necondiţionat în faţa anglo-americanilor şi 
ruşilor, a fost oferită pe tavă sovieticilor, ajungând în blocul 
comunist estic. Documentele vremii, dar şi oamenii care au 
trăit în acea perioadă arată că România a fost scoasă la 
mezat încă din timpul marii conflagraţii. 

omânia a intrat în cel de-al Doilea Război Mondial în 
iunie 1941. Contrar tradiţiei, statul român, condus în 
acea perioadă de mareşalul Ion Antonescu, era aliatul 

puterilor Axei, printre care şi al Germaniei naziste, care dădea, 
de altfel, tonul în cadrul grupului de forţe. Explicaţia era 
recuperarea măcar a teritoriilor luate de Rusia sovietică prin 
ultimatumul de la 26 iunie 1940, adică Herţa, Basarabia şi 
Bucovina de Nord. 

România mai pierduse prin dictatul de la Viena, făcut de Hitler 
şi de Mussolini, Transilvania de nord oferită Ungariei, aliată de 
asemenea a forţelor naziste. În sud, celuilalt aliat al lui Hitler, 
Bulgariei, îi este oferită jumătate din Dobrogea. România, 
conform statisticilor din acea perioadă, pierdea o populaţie de 
aproximativ 5 milioane de oameni. Tocmai de aceea intrarea în 
război de partea puterilor Axei ar fi putut aduce înapoi 
României, în primă fază, ţinuturile luate de ruşi, iar mai apoi, 
dacă Germania câştiga războiul, cel puţin Antonescu spera că 
va putea fi înduplecată şi în privinţa celorlalte cesiuni 
teritoriale. 

De altfel, Antonescu era un cunoscut rusofob şi războiul contra 
URSS i se potrivea de minune. Odată cu schimbarea sorţii 
războiului în special pe frontul de est, acolo unde nemţii şi 
aliaţii lor, inclusiv românii, au fost bătuţi de iarna siberiană, dar 
şi de trupele sovietice, se prefigura un alt sfârşit al războiului 
pentru România. Tocmai de aceea, inclusiv mareşalul 
Antonescu şi-ar fi dorit ieşirea României din război, pentru a
păstra independenţa. 

Acest lucru a fost posibil abia la 23 august 1944, când au fost 
întoarsele armele împotriva Germaniei naziste, iar ruşii şi 
anglo-americanii deveneau aliaţii românilor. La sfârşitul 
războiului, în 1945, România s-a trezit dată pe mâna 
sovieticilor de noii ”aliaţi” şi inclusă, după 30 decembrie 1947, 
în rândul ţărilor comuniste, unde trebuia ”construit” socialismul 
sovietic. Decizia marilor puteri aliate de a arunca România în 
sfera de influenţă sovietică a schimbat poate definitiv destinul 
acestei ţări. Unul dintre artizanii abandonului României a fost 
premierul Marii Britanii, Winston Churchill. 
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URSS i se potrivea de minune. Odată cu schimbarea sorţii 
războiului în special pe frontul de est, acolo unde nemţii şi 
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şi de trupele sovietice, se prefigura un alt sfârşit al războiului 
pentru România. Tocmai de aceea, inclusiv mareşalul 
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posibil abia la 23 august 1944, când au fost 
întoarsele armele împotriva Germaniei naziste, iar ruşii şi 
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abandonului României a fost 

România, abandonată sovieticilor 

În timp ce România, prin diplomaţii săi, se străduia să găsească 
o formulă convenabilă de a ieşi din război şi mai ales de a
păstra independenţa, primul-ministru al Marii Britanii ar fi 
scos-o la mezat. Cel puţin acest lucru este arătat de o serie de 
documente ale vremii, dar şi de avocatul Nicolae Baciu, autorul 
lucrării ”Agonia României”, pe baza documentelor, dar şi a 
experienţelor proprii din aceea perioadă.

Din punctul acestuia de vedere, România a fost folosită ca 
monedă de schimb a englezilor. În timp ce soarta ţării noastre 
era jucată prin corespondenţă de marile puteri ale lumii, 
oamenii politici şi autorităţile din România sperau la o 
deschidere a unui nou front în Balcani din partea anglo
americanilor, în aşa fel încât România să intre în sfera de 
influenţă a acestora, şi nu a sovieticilor. În Conferinţa din 4 
noiembrie 1943, marile puteri aliate i
deschiderii unui nou front în Europa printr
în Franţa. 

Şi asta fiindcă americani au decis să abandoneze Europa de est, 
fiindcă aşa cum arată şi Nicolae Baciu, dar şi documentele 
vremii, nu avea interese în zonă. ”Statele Unite nu trebuie să 
facă nimic care să angajeze sau antreneze forţele americane în 
Balcani, un teatru de operaţii secundar”, se arăta în 
memorandumul prezentat la 8 martie 1943 de Stimson, de 
ministrul Apărării din SUA. 

Totodată, şi preşedintele american Roosevelt, în acelaşi an, 
relua refuzul de interveni militar în Balcani. ”Statele Unite nu 
se vor amesteca în treburile interne în Balcani, regiunea nefiind 
un obiectiv natural al Statelor Unite”, preciza Ministerul 
Apărării al SUA, în 1943, document prezentat în lucrarea 
”Records of War”. Totodată, la nivel declarativ, americanii 
doreau ca în Europa să existe un echilibru de puteri şi influenţe 
care să nu mai conducă la conflicte militare.

România, o banală monedă de schimb

Winston Churchill avea încă din 1942 planuri cu România. Mai 
precis, acesta dorea să ofere România către URSS, în schimbul 
Greciei. ”Este vorba de decizia lui Churchill de a oferi zona de 
influenţă lui Stalin în Bulgaria şi România în schimbul unei 
zone de influenţă în Grecia, pentru asigurarea drumului 
Imperiului Britanic în Mediterana. Astfel, în timp ce România 
făcea eforturi disperate la Cairo şi la Stockholm să obţină un 
armistiţiu care să salveze independenţa şi suveranitatea ţării, 
tocmai în acel timp, aprilie-iunie 1944, Churchill îl manevra pe 
Roosevelt şi obţinea vânzarea României”, scria, în ”Agonia 
României”, Nicolae Baciu. 

Mai mult , documentele arată cum Churchill încerca să
convingă pe Roosevelt să ofere România Rusiei sovietice. ”În 
ultima vreme au fost semne de posibile divergenţe de politică 
între noi şi ruşi referitoare la ţările din Balcani, în special 
Grecia. De aceea noi am sugerat ambasadorului sovietic de la 
Londra ca guvernul sovietic să ia conducerea afacerilor în 
România, iar noi în Grecia”, îi scria Churchill preşedintelui 

IstorieIstorieIstorieIstorie 

,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022 

În timp ce România, prin diplomaţii săi, se străduia să găsească 
o formulă convenabilă de a ieşi din război şi mai ales de a-şi 

ministru al Marii Britanii ar fi 
o la mezat. Cel puţin acest lucru este arătat de o serie de 

documente ale vremii, dar şi de avocatul Nicolae Baciu, autorul 
lucrării ”Agonia României”, pe baza documentelor, dar şi a 

ceea perioadă. 

Din punctul acestuia de vedere, România a fost folosită ca 
monedă de schimb a englezilor. În timp ce soarta ţării noastre 
era jucată prin corespondenţă de marile puteri ale lumii, 
oamenii politici şi autorităţile din România sperau la o 

hidere a unui nou front în Balcani din partea anglo-
americanilor, în aşa fel încât România să intre în sfera de 
influenţă a acestora, şi nu a sovieticilor. În Conferinţa din 4 
noiembrie 1943, marile puteri aliate i-au decizia însă a 

ont în Europa printr-o debarcare directă 

Şi asta fiindcă americani au decis să abandoneze Europa de est, 
fiindcă aşa cum arată şi Nicolae Baciu, dar şi documentele 
vremii, nu avea interese în zonă. ”Statele Unite nu trebuie să 

angajeze sau antreneze forţele americane în 
Balcani, un teatru de operaţii secundar”, se arăta în 
memorandumul prezentat la 8 martie 1943 de Stimson, de 

Totodată, şi preşedintele american Roosevelt, în acelaşi an, 
de interveni militar în Balcani. ”Statele Unite nu 

se vor amesteca în treburile interne în Balcani, regiunea nefiind 
un obiectiv natural al Statelor Unite”, preciza Ministerul 
Apărării al SUA, în 1943, document prezentat în lucrarea 

dată, la nivel declarativ, americanii 
doreau ca în Europa să existe un echilibru de puteri şi influenţe 
care să nu mai conducă la conflicte militare. 

România, o banală monedă de schimb 

Winston Churchill avea încă din 1942 planuri cu România. Mai 
esta dorea să ofere România către URSS, în schimbul 

Greciei. ”Este vorba de decizia lui Churchill de a oferi zona de 
influenţă lui Stalin în Bulgaria şi România în schimbul unei 
zone de influenţă în Grecia, pentru asigurarea drumului 

Mediterana. Astfel, în timp ce România 
făcea eforturi disperate la Cairo şi la Stockholm să obţină un 
armistiţiu care să salveze independenţa şi suveranitatea ţării, 

iunie 1944, Churchill îl manevra pe 
zarea României”, scria, în ”Agonia 

Mai mult , documentele arată cum Churchill încerca să-l 
convingă pe Roosevelt să ofere România Rusiei sovietice. ”În 
ultima vreme au fost semne de posibile divergenţe de politică 

i referitoare la ţările din Balcani, în special 
Grecia. De aceea noi am sugerat ambasadorului sovietic de la 
Londra ca guvernul sovietic să ia conducerea afacerilor în 
România, iar noi în Grecia”, îi scria Churchill preşedintelui 
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american, pe 31 mai 1944. Deşi iniţial nu a fost de acord, 
Roosevelt îi dă mână liberă lui Churchill, cu condiţia ca 
perioada de influenţă sovietică să fie una de încercare. Practic, 
Churchill a avut cale liberă să negocieze trimiterea României în 
sfera de influenţă stalinistă în schimbul Greciei. 

România, 90% dată sovieticilor 

Situaţia a devenit oficială după cea de-a patra conferinţă de la 
Moscova, din octombrie 1944, acolo unde Winston Churchill s
a întâlnit cu Stalin. Pe o banală foaie de hârtie, Churchill şi 
Stalin au decis soarta Europei de est şi în special a României. 
De altfel, Stalin dovedise că URSS era o forţă militară 
formidabilă şi, ocupând Berlinul, era în postura de învingător.

În urma acestei întâlniri, România era în proporţie de 90% în 
sfera de influenţă sovietică şi doar 10% în cea britanică. De 
cealaltă parte, aşa cum au convenit cei doi lideri, Grecia era în 
proporţie de 90% în sfera de influenţă britanică. Iugoslavia şi 
Ungaria erau în proporţie egală în cele două sfere de influenţă, 
iar Bulgaria în procent de 75% oferită sovieticilor. Această 
stare de fapt a fost consfinţită la Yalta, între 4 şi 11 februarie 
1945, în Conferinţa din Palatul de la Livadia din Crimeea, 
acolo unde Stalin s-a întâlnit cu Roosevelt şi cu Churchill. Cei 
trei au împărţit lumea în sfere de influenţă, iar România 
condamnată să rămână o lungă perioadă de timp în zona 
sovietică. 
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Sorin LAVRIC

În vara lui 1944, Bodiu a intrat în pielea unui partizan 
incorigibil, drept care a fost arestat de NKVD pentru 
deţinere ilegală de armă. 

 reuşit însă să evadeze, intrînd în ilegalitate. Şi
construit o vizuină secretă la circa opt kilometri 
depărtare de satul Mândreşti, în aşezarea numită 

Comaci. 

În primăvara anului 1946, cu sprijinul secretarului sovietului 
sătesc din Mândreşti, Ştefan Volontir, își va falsifica actele de 
identitate, schimbîndu-și numele în Grosu. 

În anii 1944-1950, familia lui Filimon Bodiu a locuit în 
peste 15 sate, fiind adăpostită de peste 50 de oameni.

Nu ezita să trimită răvașe de amenințare autorităților. „De nu 
veţi lăsa de a jupui nărodul, apoi unde vă stau picioarele o să vă 
stea capul, de nu credeţi, o să vedeţi.“ 

O feblețe aparte a avut-o faţă de comsomolişti, pe care î
pedepsea de fiecare dată cînd avea prilejul, rupîndu
de partid și silindu-i să înghită cantități mari de apă.

Deși NKVD i-a încropit un portret barbar, de ins cr
chiar de „terorist“ sadic, înclinat să săvîrșească nenumărate 
crime, oamenii îl priveau ca pe un salvator din fa
comunismului. 

A
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Deşi iniţial nu a fost de acord, 
Roosevelt îi dă mână liberă lui Churchill, cu condiţia ca 
perioada de influenţă sovietică să fie una de încercare. Practic, 
Churchill a avut cale liberă să negocieze trimiterea României în 
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În vara lui 1944, Bodiu a intrat în pielea unui partizan 
incorigibil, drept care a fost arestat de NKVD pentru 
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construit o vizuină secretă la circa opt kilometri 
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primăvara anului 1946, cu sprijinul secretarului sovietului 
și va falsifica actele de 

1950, familia lui Filimon Bodiu a locuit în 
tă de peste 50 de oameni. 

șe de amenințare autorităților. „De nu 
veţi lăsa de a jupui nărodul, apoi unde vă stau picioarele o să vă 
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CHINA: Este inacceptabil să simpatizezi 
cu refugiații din Ucraina, închizând ochii 
în fața refugiațiilor din întreaga lume!

 
 

        Comunitatea internațională nu ar trebui să 
standarde duble în ceea ce privește probleme internaționale 
și regionale, în funcție de interese și simpatii, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, 
Wang Wenbin (foto), comentând atitudinea SUA în fa
problemelor existente la nivel global, cu precădere 
problema palestiniană care durează de 50 de ani.

ste inacceptabil dublu standard prin care simpatizezi cu 
refugiații din Ucraina, în timp ce închizi ochii în fața 
refugiaților din țările Orientului Mijlociu, Africa și 

America Latină. Este inacceptabil dublul standard prin care 
răniții civilii din Ucraina sunt catalogați crime de război, în 
timp ce accepți firesc prejudiciul făcut civililor din Republica 
Federală Iugoslavia, din Afganistan, Irak 
Wang. 
Acesta a subliniat ca inacceptabil “dublu standard prin care se 
afirmă că atacurile asupra Ucrainei subminează principiul 
respectării suveranității, pretinzând în același timp că 
atacurile asupra Republicii Federale Iugoslavia, 
Afganistanului, Irakului și Siriei sunt legitime și legale”
De asemenea, este inacceptabil dublul standard prin care se 
afirmă că “suveranitatea este inviolabilă în problema Ucrainei, 
în timp ce drepturile omului preced suveranitatea atunci când 
este vorba de probleme legate de R
Iugoslavia și Irak”. 
Oficialul chinez a sublinia că lumea ar trebui să respectat 
suveranitatea și integritatea teritorială în cazul tuturor țărilor, la 
fel cum preocupările legitime de securitate ale tuturor 
trebui luate în serios. “Numai atunci când dublul standard este 
eliminat, pot fi abordate problemele regionale într
justă, iar pacea durabilă poate să fie atinsă în Europa 
locuri ale lumii”, a mai arătat Wang  Wenbin.
 
 

Banca Centrală a Rusiei anun
va fi legată de aur!

 
         Banca Centrală a Rusiei a anun
rusă, rubla, va fi legată de aur începând cu 28 martie 2022. 
Rata este de 5.000 de ruble per gram de lingouri de aur. O 
uncie este 28 de grame, 28 de grame ori 5.000 
gram înseamnă 140.000 de ruble.  

ursul de schimb de la ruble la dolari americani este de 
100 de ruble, 90 de copeici, pentru fiecare dolar 
american. Dacă rublele sunt legate de aur la 5000 de 

ruble pe gram și există 28 de grame pe uncie, ceea
că o uncie de aur ar costa 140.000 de ruble, atunci convertirea 
în dolari SUA înseamnă că aurul în ruble costă 1400 de dolari 
pe uncie, în loc de 1.928 de dolari. pe uncie în dolari. Rusia 
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CHINA: Este inacceptabil să simpatizezi 
ții din Ucraina, închizând ochii 

ța refugiațiilor din întreaga lume! 

Dan TOMOZEI 
 

țională nu ar trebui să adopte 
ște probleme internaționale 

și regionale, în funcție de interese și simpatii, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, 

), comentând atitudinea SUA în fața 
te la nivel global, cu precădere 

problema palestiniană care durează de 50 de ani. 
ste inacceptabil dublu standard prin care simpatizezi cu 

ții din Ucraina, în timp ce închizi ochii în fața 
ților din țările Orientului Mijlociu, Africa și 

America Latină. Este inacceptabil dublul standard prin care 
ții civilii din Ucraina sunt catalogați crime de război, în 

ți firesc prejudiciul făcut civililor din Republica 
Federală Iugoslavia, din Afganistan, Irak și Siria”, a declarat 

dublu standard prin care se 
afirmă că atacurile asupra Ucrainei subminează principiul 

ții, pretinzând în același timp că 
atacurile asupra Republicii Federale Iugoslavia, 

și Siriei sunt legitime și legale”. 
De asemenea, este inacceptabil dublul standard prin care se 

“suveranitatea este inviolabilă în problema Ucrainei, 
în timp ce drepturile omului preced suveranitatea atunci când 
este vorba de probleme legate de Republica Federală 

Oficialul chinez a sublinia că lumea ar trebui să respectat 
și integritatea teritorială în cazul tuturor țărilor, la 

fel cum preocupările legitime de securitate ale tuturor țărilor ar 
“Numai atunci când dublul standard este 

eliminat, pot fi abordate problemele regionale într-o manieră 
justă, iar pacea durabilă poate să fie atinsă în Europa și în alte 

Wenbin. 

Banca Centrală a Rusiei anunță că rubla 
va fi legată de aur! 

Banca Centrală a Rusiei a anunțat oficial că moneda 
rusă, rubla, va fi legată de aur începând cu 28 martie 2022. 
Rata este de 5.000 de ruble per gram de lingouri de aur. O 
uncie este 28 de grame, 28 de grame ori 5.000 de ruble pe 

ursul de schimb de la ruble la dolari americani este de 
100 de ruble, 90 de copeici, pentru fiecare dolar 
american. Dacă rublele sunt legate de aur la 5000 de 

și există 28 de grame pe uncie, ceea ce înseamnă 
că o uncie de aur ar costa 140.000 de ruble, atunci convertirea 
în dolari SUA înseamnă că aurul în ruble costă 1400 de dolari 
pe uncie, în loc de 1.928 de dolari. pe uncie în dolari. Rusia 
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tocmai a șters aproximativ treizeci la sută (30%) din 
dolarului american în lingouri de aur la nivel global. Oamenii 
din întreaga lume își vor arunca literalmente banii pe rublă, 
aruncând dolari și euro. Ceea ce tocmai a făcut Rusia este 
echivalentul financiar al detonării unei bombe nucleare. Ultima
persoană de pe această planetă care a încercat să sus
monedă cu aur a fost Muammar Quadaffi din Libia. NATO a 
invadat Libia și a bombardat țara până când poporul libian l
prins pe Quadafi în stradă, l-a bătut sângeros și i
în cap. Bănuiesc că la această oră, 22:39 EDT, bancherii din 
întreaga lume sunt la telefon între ei și cu șefii de stat pentru a 
le spune că ceea ce a făcut Rusia va zdrobi complet atât dolarul 
american, cât și EURO și că acești bancheri le vor spune șefilor 
de stat că al treilea război mondial trebuie să înceapă imediat. 
Lasă-mă să explic de ce. Astăzi, banca centrală rusă a legat 
rubla la aur. Săptămâna trecută, Rusia a declarat că 
GAZ-ul vor fi vândute doar în... ruble. Aceasta înseamnă că 
petrolul și gazele rusești sunt legate de aur, rubla acționând ca 
un substitut pentru aur. IMPACT: Europa (care are nevoie de 
gaze și petrol rusești) trebuie acum să cumpere ruble de la Putin 
cu aur sau să plătească petrolul și gazul în sine cu aur. În 
prezent, rata FOREX rublă la dolar este în jur de 100
DAR... acum că 5.000 de ruble este egal cu un gram de aur 
prețul petrolului este cotat direct în termeni de aur, va exista o 
perturbare masivă a prețurilor pe piețele valutare în ceea ce 
privește cât aur poate cumpăra un dolar. Țările străine care 
dețin bancnotele noastre în dolari vor vedea imediat și mult mai 
puțin folosirea lor și vor dori să le abandoneze în favoarea a 
ceva mai stabil; ceva care își păstrează valoarea. Asta înseamnă 
că astfel de țări - precum Japonia - își vor renunța cât mai 
repede posibil la datoria în dolari - NU vor coborî cu nava! Ei 
vor trece la valute mai stabile, cum ar fi rubla. Acest lucru va 
avea un efect inflaționist DE asupra rublei, făcând
valoroasă în timp. Aceasta înseamnă, de asemenea, că Putin 
poate oricând să devalorizeze rubla înapoi la 500 sau 50 sau 10 
oricând dorește. Doar că devine din ce în ce mai valoros pentru 
el. Rezultatul imediat este că toate acele țări străine care își 
aruncă rezervele în dolari vor aduce acasă toți acești dolari în 
exces, declanșând o hiperinflație și mai gravă decât o avem 
deja în SUA. Este de mirare că Biden a urcat pe scenă 
săptămâna trecută, cerând schimbarea regimului în Rusia? El 
este pe cale să aibă mulțimi de americani furiosi 
care mărșăluiesc pe străzi aici, acasă, cerând răspunsuri.
 

Donald Trump îi cere lui Vladimir Putin 
să facă publice informațiile despre familia 
Biden, suspectată pentru implicare în 
finanțarea laboratoarelor biologice din 

Ucraina 
 

          După ce Kremlinul a ieșit cu informații incomode 
despre Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, Donald Trump îi 
cere lui Vladimir Putin să facă publice toate detaliile 
compromițătoare. 
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și vor arunca literalmente banii pe rublă, 
și euro. Ceea ce tocmai a făcut Rusia este 

echivalentul financiar al detonării unei bombe nucleare. Ultima 
persoană de pe această planetă care a încercat să susțină o 
monedă cu aur a fost Muammar Quadaffi din Libia. NATO a 

și a bombardat țara până când poporul libian l-a 
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ănuiesc că la această oră, 22:39 EDT, bancherii din 
și cu șefii de stat pentru a 
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un substitut pentru aur. IMPACT: Europa (care are nevoie de 

și petrol rusești) trebuie acum să cumpere ruble de la Putin 
și gazul în sine cu aur. În 

OREX rublă la dolar este în jur de 100. 
DAR... acum că 5.000 de ruble este egal cu un gram de aur și 

țul petrolului este cotat direct în termeni de aur, va exista o 
țurilor pe piețele valutare în ceea ce 

Țările străine care 
țin bancnotele noastre în dolari vor vedea imediat și mult mai 
țin folosirea lor și vor dori să le abandoneze în favoarea a 

și păstrează valoarea. Asta înseamnă 
și vor renunța cât mai 

NU vor coborî cu nava! Ei 
vor trece la valute mai stabile, cum ar fi rubla. Acest lucru va 

ționist DE asupra rublei, făcând-o mai 
easta înseamnă, de asemenea, că Putin 

poate oricând să devalorizeze rubla înapoi la 500 sau 50 sau 10 
ște. Doar că devine din ce în ce mai valoros pentru 

țări străine care își 
ți acești dolari în 

șând o hiperinflație și mai gravă decât o avem 
deja în SUA. Este de mirare că Biden a urcat pe scenă 
săptămâna trecută, cerând schimbarea regimului în Rusia? El 

furiosi și înfometați, 
șăluiesc pe străzi aici, acasă, cerând răspunsuri. 

Donald Trump îi cere lui Vladimir Putin 
țiile despre familia 

Biden, suspectată pentru implicare în 
țarea laboratoarelor biologice din 

Andrei VLAD 
 

șit cu informații incomode 
despre Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, Donald Trump îi 
cere lui Vladimir Putin să facă publice toate detaliile 

Hunter Biden ar fi sprijinit finanțarea unui program d
arme biologice militare americane în Ucraina, informează 
Daily Mail.  

stfel, Moscova a susținut că laboratoarele secrete 
americane din Ucraina au fost o justificare pentru 
invazia țării vecine. 

„Președintele american Joe Biden este implicat în crearea 
de biolaboratoare în Ucraina”, a declarat purtătorul de cuvânt 
al  Dumei de Stat a Rusiei, Viacheslav Volodin.
„Un fond de investiții condus de Hunter Biden a finanțat 
cercetarea și punerea în aplicare a programului biologic 
militar al Statelor Unite. Este evident că Joe Biden, în 
calitate de tatăl său și de șef al statului, era la curen
această activitate”, a continuat Volodin, care a solicitat o 
anchetă a Congresului SUA și o explicație la Casa Albă.
Hunter Biden, în vârstă de 52 de ani, rămâne sub investiga
federală pentru posibilă fraudă fiscală. Ancheta s
2018 pentru a analiza modul în care rela
calitate de lobbyist și investitor s-au potrivit cu cariera politică 
a tatălui său. El a negat constant acuzațiile.
 

Acuzațiile lui Donald Trump. Joe și Hunter Biden, în 
atenția fostului președinte al

 
 
           De-a lungul timpului, Donald Trump, fostul pre
al SUA, a acuzat familia Biden de afaceri necurate. 
preferată a fost Hunter Biden, despre care a afirmat că are 
interese economice în Ucraina și China, încă din perioada în 
care tatăl său era vicepreședinte în timpul Administrației 
Barack Obama (2009-2017). 
„Sunt mulți bani. Ea i-a dat 3,5 milioane de dolari 
Putin ar putea spune mai multe. Cred că ar trebui să facă 
public ceea ce știe. 
Cred că ar trebui să știm și noi acest răspuns”
marți Donald Trump, într-un interviu pentru Just The News.
De asemenea, în trecut, Trump l-a acuzat pe Biden că a ob
demiterea unui procuror ucrainean pentru a proteja o companie 
de gaze (n.r. – Burisma), pentru a nu fi ur
corupție, în contextul în care Hunter Biden se afla în consiliul 
de administrație al firmei. 
Americanii recunosc sfârşitul dominaţiei SUA asupra lumii
Agravarea situației din Ucraina a marcat apariția unei lumi cu 
adevărat post-americane. Acest punct de vedere a fost exprimat 
de portalul american The Intercept. 
O parte din țările din Asia, Africa și America Latină, în mod 
neașteptat pentru Statele Unite, au ales o cale neutră, refuzând 
să ia partid. Aceste state nu s-au alăturat unui blo
cum au trebuit să facă în timpul Războiului Rece, se arată în 
articol. 
China, India, Brazilia, Turcia, Indonezia, Africa de Sud 
Mexic au rămas alături, rezistând apelurilor de a izola 
diplomatic Rusia sau de a se alătura unei campanii d
împotriva economiei sale. La Națiunile Unite, un grup de state 
africane, inclusiv Africa de Sud, s-au ab
rezoluțiilor care vizează izolarea Rusiei, au subliniat autorii 
materialului. 
Poziția neutră a acestor țări a fost, evident, un 
elite occidentale, care au fost de mult obi
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țarea unui program de 
arme biologice militare americane în Ucraina, informează 

ținut că laboratoarele secrete 
americane din Ucraina au fost o justificare pentru 

ședintele american Joe Biden este implicat în crearea 
, a declarat purtătorul de cuvânt 

Rusiei, Viacheslav Volodin. 
ții condus de Hunter Biden a finanțat 

și punerea în aplicare a programului biologic 
militar al Statelor Unite. Este evident că Joe Biden, în 

și de șef al statului, era la curent cu 
, a continuat Volodin, care a solicitat o 

și o explicație la Casa Albă. 
Hunter Biden, în vârstă de 52 de ani, rămâne sub investigație 
federală pentru posibilă fraudă fiscală. Ancheta s-a extins în 

ru a analiza modul în care relațiile sale de afaceri în 
au potrivit cu cariera politică 

țiile. 

țiile lui Donald Trump. Joe și Hunter Biden, în 
ția fostului președinte al SUA 

a lungul timpului, Donald Trump, fostul președinte 
al SUA, a acuzat familia Biden de afaceri necurate. Ținta sa 
preferată a fost Hunter Biden, despre care a afirmat că are 

și China, încă din perioada în 
ședinte în timpul Administrației 

a dat 3,5 milioane de dolari și cred că 
Putin ar putea spune mai multe. Cred că ar trebui să facă 

i acest răspuns”, a declarat 
un interviu pentru Just The News. 

a acuzat pe Biden că a obținut 
demiterea unui procuror ucrainean pentru a proteja o companie 

Burisma), pentru a nu fi urmărită penal pentru 
ție, în contextul în care Hunter Biden se afla în consiliul 

Americanii recunosc sfârşitul dominaţiei SUA asupra lumii 
ției din Ucraina a marcat apariția unei lumi cu 

e. Acest punct de vedere a fost exprimat 

țările din Asia, Africa și America Latină, în mod 
șteptat pentru Statele Unite, au ales o cale neutră, refuzând 

au alăturat unui bloc sau altul, așa 
cum au trebuit să facă în timpul Războiului Rece, se arată în 

China, India, Brazilia, Turcia, Indonezia, Africa de Sud și 
Mexic au rămas alături, rezistând apelurilor de a izola 
diplomatic Rusia sau de a se alătura unei campanii de sancțiuni 

țiunile Unite, un grup de state 
au abținut de la adoptarea 

țiilor care vizează izolarea Rusiei, au subliniat autorii 

ident, un șoc pentru multe 
elite occidentale, care au fost de mult obișnuite să spună altor 
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țări ce poziție geopolitică ar trebui să ia, consideră The 
Intercept. 
Cea mai mare parte a lumii crede, potrivit autorului articolului, 
că, după decenii de agresiune și abuz din partea oficialului 
Washington, autoritatea Statelor Unite s-a secat. Un amestec de 
greșeli și inevitabilitate a dus Occidentul la declin și, odată cu 
el, multe dintre valorile pe care le-a dat naștere la declin. 
La bine sau la rău, orice s-ar întâmpla în continuare, va fi o 
ruptură completă cu ultimele secole de hegemonie occidentală, 
nu numai în politică, ci și în cultură și idei. 
 

Victoria Nuland recunoaște laboratoarele 
biologice secrete din Ucraina 

        Subsecretarul de stat american Victoria Nuland a 
declarat că SUA se tem că forţele ruse ar putea „prelua 
controlul” structurilor „de cercetare biologică” din Ucraina 
şi ar putea confisca materiale sensibile, relatează Le Figaro. 

„Ucraina are facilităţi de cercetare biologică, iar acum suntem 
destul de îngrijoraţi de posibilitatea ca forţele ruse să încerce să 
preia controlul asupra lor. Aşadar, lucrăm cu ucrainenii la 
modalităţi de a preveni ca aceste materiale de cercetare să cadă 
în mâinile forţelor ruse”, a spus Nuland. 

China a solicitat încă o dată SUA să lămurească acțiunile de 
militarizare biologică derulate în propria țară și în alte țări 
și să le supună verificărilor și inspecției multilaterale, a 
declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor 
Externe din China, Zhao Lijian, cu privire la problema 
laboratoarelor biologice americane din Ucraina, transmite 
Radio China. 

Laboratoarele biologice înființate de SUA în Ucraina au stârnit 
preocuparea comunității internaționale. Potrivit relatărilor, 
ambasada SUA în Ucraina a șters de urgență informațiile legate 
de aceste laboratoare. Zhao Lijian a arătat că, potrivit datelor 
prezentate de SUA, americanii au în Ucraina 26 de laboratoare 
biologice. În aceste laboratoare sunt conservate un mare număr 
de virusuri periculoase. Mai mult, Rusia a descoperit în cursul 
acțiunilor militare că SUA a utilizat aceste construcții pentru 
implementarea planurilor militare biologice. 

„Solicităm părților implicate să asigure siguranța acestor 
laboratoare, în special SUA care cunoaște cel mai bine situația 
să facă publică cât mai curând posibil situația concretă a 
acestora, inclusiv virusurile conservate și cercetările aplicate”, 
a spus Zhao Lijian. 
 
Washingtonul se teme că Moscova va pune mâna 

pe structurile de „cercetare biologică” din 
Ucraina 

         Statele Unite au declarat că se tem că forțele ruse ar 
putea „prelua controlul” structurilor „de cercetare 
biologică” din Ucraina și ar putea confisca materiale 
sensibile, transmite Agenţia France Presse citată de Le 
Figaro. 

„Ucraina are facilităţi de cercetare biologică, iar acum suntem 
destul de îngrijoraţi de posibilitatea ca forţele ruse să încerce să 
preia controlul asupra lor”, a declarat numărul trei al 
diplomaţiei americane, Victoria Nuland, în timpul unei audieri 
parlamentare. 

„Așadar, lucrăm cu ucrainenii la modalități de a preveni ca 
aceste materiale de cercetare să cadă în mâinile forțelor ruse, 
dacă ar trebui să le abordeze”, a adăugat ea. 

Un senator republican, Marco Rubio, a subliniat că 
„propaganda rusă” a raportat un presupus „plan” ucrainean de a 
folosi „arme biologice în țară cu coordonare NATO”. 

„Dacă a avut loc un incident sau un atac care implică o armă 
biologică sau chimică în Ucraina, ți-ar fi 100% clar că rușii ar fi 
făptașii?”, a întrebat acest ales american. 

„Nu există nicio îndoială în mintea mea”, „și este o tehnică 
clasică rusă de a acuza pe alții de ceea ce plănuiesc să facă ei 
înșiși”, a răspuns Victoria Nuland. 

Secretarul de stat adjunct al SUA, Victoria Nuland, la o audiere 
în Congres: 
"Există facilități de cercetare biologică în Ucraina și ne temem 
că Rusia le va prelua. 
Mi s-a spus inițial că biolaboratoarele din Ucraina sunt o teorie 
a conspirației, dar iată-ne.” 
Acum o recunoaște! 
Ministerul rus al Apărării declarase deja că, sub controlul SUA, 
pe teritoriul Ucrainei, au fost efectuate cercetări în domeniul 
armelor biologice. 
În concluzie: 
NU le pasă de ucraineni, dacă ar fi după ei, poporul ucrainean 
ar putea la fel de bine să rămână sub dărâmături și nu le-ar păsa 
de nimic..... Ei doar... nu le pasă. Vor ca rușii să nu se amestece 
în chestiuni serioase.  
Deci, practic, Putin a oprit următoarea pLandemie?  
Iată documentele pe care, Ambasada SUA din Kiev, tocmai le-
a curățat de pe site-ul lor, despre laboratoarele de „reducere a 
amenințărilor biologice”, din Ucraina.  
„Cheltuielile Departamentului Apărării, așa cum sunt 
enumerate pentru unele laboratoare ucrainene: 
Laboratorul de diagnosticare Dnipropetrovsk (1.935.557 USD) 
Laboratorul regional de diagnostic veterinar de stat 
Dnipropetrovsk (1.810.547 USD) 
Laboratorul de diagnosticare din Harkiv (1.638.375 USD) 
Laboratorul regional de diagnostic veterinar din Luhansk 
(1.746.312 USD) 
Laboratorul de diagnostic din Lviv (1.927.158 USD) 
Laboratorul regional de diagnostic veterinar din Lviv 
(1.734.971 USD) 
Laboratorul cenral din regiunea Vinnytsia (1.504.840 USD) 
Laboratorul central pentru regiunea Zakarpartska (1.920.432 
USD) 
Institutul de Medicină Veterinară al Academiei Naționale de 
Științe Agricole (2.109.375,23 USD)". 
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Se spune că întreaga operațiune militară a Rusiei în acest 
moment este în mod neoficial pentru a asigura 
aceste laboratoare și a aduna dovezi. 
Aceste laboratoare sunt gestionate de Alianța EcoHealth a lui 
FAUCI.. 
 
 

Țările BRICS (Brazilia, Rusia, India, 
China și Africa de Sud) vor forma baza 

unei ordini mondiale emergente
 

       Acest lucru a fost anunțat pe canalul RT TV de către 
ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Serghei 
Ryabkov: “…Cred că țările BRICS, care reprezintă 
aproape jumătate din populația lumii și o parte 
semnificativă din PIB-ul mondial, vor fi unul dintre pilonii 
noii ordini mondiale emergente...”, a spus el.  

otrivit lui Ryabkov, țările BRICS joacă un rol important 
în protecția dreptului internațional și în lupta împotriva 
politicii de sancțiuni a țărilor occidentale și a adăugat că 

„... suntem acum uniți în protecția dreptului internațional, uniți 
în eforturi. pentru a depăși sancțiunile arbitrare, ilegale și 
unilaterale, care au devenit singurul instrument de politică 
externă din Statele Unite și din alte țări...” 
Rusia și India încheie un acord comercial în ruble 
termen de o săptămînă, excluzînd euro și dolarul american de la 
utilizare în actele comerciale dintre cele două țări. Așteptările 
fanteziste ale SUA și Davos (+ a slugilor din UE) ca Rusia să 
vîndă aur ca să își deruleze afacerile, se dovedește a fi nerealist. 
Rusia cumpără aur. Și își obligă inamicii să își alinieze 
monedele la prețul real al aurului, adică la un preț cu cca. 30% 
mai mic decît cel artificial obținut prin gonflarea pixelilor și 
vînzarea găurilor. Și dolarul și euro se vor deprecia în 
următoarea perioadă, în timp ce rubla va continua să se 
aprecieze. Sigur, nu și la Antena 3 sau la ProTV. Majoritatea 
economiilor lumii sunt toate bazate pe datorii. Rubla se bazează 
pe aur. 

*** 
Blocarea Rusiei de la SWIFT a împins-o spre o măsură teribilă 
de retaliere: vânzarea gazului pe ruble. „Ha, ha, ha 
esperţii(sic!) - abia aşteaptă chinezii să le cumpere gazul pe 
ruble!”. Evident, unul care ştie situaţia realizează imediat cât de 
imbecili sunt cei care spun o asemenea enormitate în condiţiile 
în care între China şi Rusia există un tratat bilateral de utilizare 
a monedelor proprii în schimburile comerciale. Mă rog, să
lăsăm pe proşti cu ale lor şi să trecem la treburile serioase.
Ieri, ca să demonstreze practic cui aparţine robinetul(doar 
suntem în epoca Robinette!), ruşii au oprit livrările de gaze. De 
asemenea, au subliniat că n-au cum să-şi vândă gazul pe nimic. 
Adică ori pe ruble, ori canci. Mai e un subtext aici: până acum 
vindeau gazul pe euro sau dolar. Acum spun că refuză să
vândă gazul pe nimic. Aha, deci EUR=nimic, destul de 
transparent. 
Doar că asta nu e totul. De la Kremlin a ieşit o altă idee care 
împinge lucrurile mult mai abrupt şi care promite să extindă 
teribil războiul. „E timpul monedelor regionale” 
Medvedev, fostul preşedinte al Federaţiei Ruse, iar asta e cu 
adevărat o ştire. „Sancţiunile Vestului se întorc precum un 

P
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țiune militară a Rusiei în acest 
ru a asigura și/sau distruge 

ța EcoHealth a lui 

Țările BRICS (Brazilia, Rusia, India, 
și Africa de Sud) vor forma baza 

unei ordini mondiale emergente 

țat pe canalul RT TV de către 
ției Ruse, Serghei 

țările BRICS, care reprezintă 
ția lumii și o parte 

nul dintre pilonii 
 

țările BRICS joacă un rol important 
ția dreptului internațional și în lupta împotriva 

țiuni a țărilor occidentale și a adăugat că 
ți în protecția dreptului internațional, uniți 

și sancțiunile arbitrare, ilegale și 
unilaterale, care au devenit singurul instrument de politică 

acord comercial în ruble și rupii în 
și dolarul american de la 

țări. Așteptările 
și Davos (+ a slugilor din UE) ca Rusia să 

ște a fi nerealist. 
Și își obligă inamicii să își alinieze 

țul real al aurului, adică la un preț cu cca. 30% 
ținut prin gonflarea pixelilor și 
și euro se vor deprecia în 

următoarea perioadă, în timp ce rubla va continua să se 
și la Antena 3 sau la ProTV. Majoritatea 

economiilor lumii sunt toate bazate pe datorii. Rubla se bazează 

o spre o măsură teribilă 
de retaliere: vânzarea gazului pe ruble. „Ha, ha, ha - râdeau 

abia aşteaptă chinezii să le cumpere gazul pe 
ruble!”. Evident, unul care ştie situaţia realizează imediat cât de 

semenea enormitate în condiţiile 
în care între China şi Rusia există un tratat bilateral de utilizare 
a monedelor proprii în schimburile comerciale. Mă rog, să-i 
lăsăm pe proşti cu ale lor şi să trecem la treburile serioase. 

cui aparţine robinetul(doar 
suntem în epoca Robinette!), ruşii au oprit livrările de gaze. De 

şi vândă gazul pe nimic. 
Adică ori pe ruble, ori canci. Mai e un subtext aici: până acum 

cum spun că refuză să-şi 
vândă gazul pe nimic. Aha, deci EUR=nimic, destul de 

Doar că asta nu e totul. De la Kremlin a ieşit o altă idee care 
împinge lucrurile mult mai abrupt şi care promite să extindă 

gionale” - a spus 
Medvedev, fostul preşedinte al Federaţiei Ruse, iar asta e cu 
adevărat o ştire. „Sancţiunile Vestului se întorc precum un 

bumerang. Ei vor trebui să plătească în ruble pentru energie, 
metale, cereale, etc.” - a continuat el.  
Ce înseamnă să plăteşti în ruble? Păi în primul rând să ai un 
canal de transfer în această monedă, canal care nu poate fi 
SWIFT. Iar ruşii au soluţia pe care acţionarii SWIFT n
vrut s-o vadă operaţională: SPFS(
финансовых сообщений), sistemul de 
implementat la nivelul Băncii Centrale a Rusiei. Aşadar, ca să 
plăteşti, trebuie să foloseşti acest canal pentru transfer/mesaje 
financiare. Canal care nu mai trece prin SUA, ci e unul direct 
cu Moscova. De asemenea, ca să plăteşti în rub
raportezi la un curs de schimb, curs care se face la Moscova. Pe 
baza cererii şi a ofertei, desigur. Doar că ce nevoie de euro sau 
dolari poate avea Rusia în condiţiile în care nu
Înţelegeţi treaba? Brusc, împăratul se va 
gol.  
Ca să faca treaba business, Kremlinul a anunţat că trecerea nu 
va fi bruscă, ci treptată, iar Gazprom trebuie să prezinte urgent 
un plan. Plan care va fi implementat. Asta în ciuda protestelor 
europene. La urma urmei, europenii a
pe cer, a vântului şi a LNG-ului american, nu
să se adeverescă „previziunile esperţilor” care ziceau că e o 
chestie de câteva luni. Iar ecourile într
„Staţi liniştiţi, nimeni n-a murit la 15 
transmite de la Berlin. 
Ghinionul nemţilor e acela că au ales pentru funcţia de cancelar 
un neghiob teribil. Probabil cel mai mare dintre neghiobi. Şi
să vă spun exact de ce. Nonşalant, idiotul a anulat autorizaţia 
pentru NS2. Evident, şi-a tăiat una dintre crengile de sub picior. 
Trebuie să fii însă tembel să nu înţelegi că dacă aduci atingere 
unei părţi cealaltă va reacţiona. Cu cât e mai mare cealaltă 
parte, cu atât reacţia e mai dură. Iar de reacţionat se 
reacţionează în forţă!  
Nu ştiu dacă aţi auzit de Ingas, Iceblick şi Cryoin. Respectivele 
companii ucrainene sunt responsabile pentru peste 50% din 
producţia mondială de Neon pur, gazul rar folosit la lasere şi, 
automat, în procesul de fabricare a ... chip
ucrainene de rafinare a neonului folosesc ca materie primă 
neonul brut captat de combinatele metalurgice ruseşti. Şi
vine bomba: Ingas are sediul în Mariupol, iar Cryoin şi Iceblick 
în ... Odesa. Poate înţelegeţi de ce s-au înteţit atacurile asupra 
Odesei, acum, după ce Mariupolul a căzut. 
După nichel, următoarea ţintă a ruşilor este neonul. Fără doar şi 
poate, punând mâna pe 50% din producţia mondială, au 
capacitatea de a produce un nou blocaj care va paraliza 
industria auto. De ce industria auto? Pentr
capacitatea de a scurtcircuita puterea de la Berlin. Aşadar, 
pregătiţi-vă pentru un setup în care petrolul, cărbunele gazele, 
lemnul, cerealele, nichelul, neonul şi alte multe metale rare se 
vor vinde ori pe ruble ori pe ... yuani. Spunea 
despre valute regionale? Cât va valora atunci euro? Dar 
dolarul? 
P.S. De ce merge războiul din Ucraina greu? Pentru că are 
strategie, dar e deficitar la tactică. Întrebaţi orice militar şi vă 
va spune acelaşi lucru.  
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bumerang. Ei vor trebui să plătească în ruble pentru energie, 
 

să plăteşti în ruble? Păi în primul rând să ai un 
canal de transfer în această monedă, canal care nu poate fi 
SWIFT. Iar ruşii au soluţia pe care acţionarii SWIFT n-ar fi 

o vadă operaţională: SPFS(Система передачи 
финансовых сообщений), sistemul de mesaje financiare 
implementat la nivelul Băncii Centrale a Rusiei. Aşadar, ca să 
plăteşti, trebuie să foloseşti acest canal pentru transfer/mesaje 
financiare. Canal care nu mai trece prin SUA, ci e unul direct 
cu Moscova. De asemenea, ca să plăteşti în ruble, trebuie să te 
raportezi la un curs de schimb, curs care se face la Moscova. Pe 
baza cererii şi a ofertei, desigur. Doar că ce nevoie de euro sau 
dolari poate avea Rusia în condiţiile în care nu-i poate folosi? 
Înţelegeţi treaba? Brusc, împăratul se va trezi că e în fundul 

Ca să faca treaba business, Kremlinul a anunţat că trecerea nu 
va fi bruscă, ci treptată, iar Gazprom trebuie să prezinte urgent 
un plan. Plan care va fi implementat. Asta în ciuda protestelor 
europene. La urma urmei, europenii au alternativa soarelui de 

ului american, nu-i aşa? E vremea 
să se adeverescă „previziunile esperţilor” care ziceau că e o 
chestie de câteva luni. Iar ecourile într-adevăr încep să apară: 

a murit la 15 grade în casă!”- ni se 

Ghinionul nemţilor e acela că au ales pentru funcţia de cancelar 
un neghiob teribil. Probabil cel mai mare dintre neghiobi. Şi-o 
să vă spun exact de ce. Nonşalant, idiotul a anulat autorizaţia 

a tăiat una dintre crengile de sub picior. 
Trebuie să fii însă tembel să nu înţelegi că dacă aduci atingere 
unei părţi cealaltă va reacţiona. Cu cât e mai mare cealaltă 
parte, cu atât reacţia e mai dură. Iar de reacţionat se 

Nu ştiu dacă aţi auzit de Ingas, Iceblick şi Cryoin. Respectivele 
companii ucrainene sunt responsabile pentru peste 50% din 
producţia mondială de Neon pur, gazul rar folosit la lasere şi, 
automat, în procesul de fabricare a ... chip-urilor. Companiile 

ainene de rafinare a neonului folosesc ca materie primă 
neonul brut captat de combinatele metalurgice ruseşti. Şi-acum 
vine bomba: Ingas are sediul în Mariupol, iar Cryoin şi Iceblick 

au înteţit atacurile asupra 
i, acum, după ce Mariupolul a căzut.  

După nichel, următoarea ţintă a ruşilor este neonul. Fără doar şi 
poate, punând mâna pe 50% din producţia mondială, au 
capacitatea de a produce un nou blocaj care va paraliza 
industria auto. De ce industria auto? Pentru că aceasta are 
capacitatea de a scurtcircuita puterea de la Berlin. Aşadar, 

vă pentru un setup în care petrolul, cărbunele gazele, 
lemnul, cerealele, nichelul, neonul şi alte multe metale rare se 
vor vinde ori pe ruble ori pe ... yuani. Spunea cineva ceva 
despre valute regionale? Cât va valora atunci euro? Dar 

P.S. De ce merge războiul din Ucraina greu? Pentru că are 
strategie, dar e deficitar la tactică. Întrebaţi orice militar şi vă 
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Medvedev anunță o nouă ordine 
financiară mondială: Abandonarea 

dolarului și a euro nu pare o perspectivă 
atât de fantastică 

 
Mihai C

 
        Sancțiunile împotriva Rusiei au dus deja la 
negative pentru țările occidentale care au impus restricții, a 
declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate (SS) al 
Federației Ruse, Dmitri Medvedev. 

a doar câteva săptămâni după introducerea sanc
'infernale împotriva Rusiei, era de așteptat ca acestea să 
se întoarcă în Occident cu un bumerang. Infla

este în creștere. Se pare că începe o recesiune în Europa, care s
ar putea răspândi în întreaga lume. Prețurile combustibililor 
cresc cu viteze cosmice. Devine clar că nu toate statele vor 
face față cu succes unei astfel de recesiuni
declarațiilor isterice ale liderilor naționali ai țărilor occidentale, 
stropind saliva în toate direcțiile cu indignare. Mai ales dacă ne 
amintim că consecințele crizelor economice anterioare au fost 
resimțite în primul rând în gospodăriile obișnuite. Astăzi, nu 
toată lumea din Occident este convinsă de ideea că 
'solidaritatea în lupta pentru o cauză dreaptă' este mai 
importantă decât bunăstarea personală. Acest lucru este spus nu 
numai de către experți și mass-media, ci și de către oamenii 
înșiși. Merg la proteste spontane sau apelează direct la 
superiorii lor", a spus Medvedev. 
Oficialul rus susține că sancțiunile economice nu au funcționat 
până acum. 
„De asemenea, este evident că sancțiunile în sine nu au obținut 
încă rezultatele pe care politicienii occidentali au reu
strige cu vocile lor slăbite. Deci, blocarea băncilor noastre nu a 
adus rezultate semnificative. Iar scopul lor, să spunem foarte 
clar, este să lovească mai tare cetățenii ruși obișnuiți. Cetățenii 
noștri au păstrat accesul la sistemul de plăți rusesc și îl 
folosesc. Interzicerea exportului de resurse energetice ruse
lovit până acum numai consumatorii occidentali obi
proprietarii de mașini, rezidenții caselor cu încălzire pe gaz și 
alții. Ce mai este acolo? Da, desigur, plecarea vânzătorilor de 
lux din țara noastră. Ce să faci acum fără capacitatea de a 
cumpăra pungi și blănuri pentru câteva milioane de ruble? Este 
o pierdere ireparabilă. 
Desigur, există și dificultăți reale cu care Rusia trebuie să se 
confrunte. Unde încă mai încearcă să ne izoleze de lan
valorice ale lumii, de diviziunea internațională a muncii, de 
creșterea șomajului și de aruncarea noastră în haos econom
Cu toate acestea, este imposibil să limităm Rusia la nivel 
global. Eram pregătiți pentru aceste atacuri previzibile.
Aceasta este o rușine pentru 'prietenii' noștri din Europa și de 
peste mări. Mai ales pe fondul negocierilor de la Istanbul, 
precum și al deciziei Rusiei privind problema plă
pentru gaze cu țări neprietenoase. Prin urmare, prăbușirea este 
doar în capetele slabe ale celor care au vrut să vadă toate 
acestea în cronica zilei. Ajunge. Biden a recunoscut recent că 
sancțiunile nu vor opri pe nimeni, dar este important ca durerea 
să rămână. Fără comentarii",a adaugat Medvedev.
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ță o nouă ordine 
Abandonarea 

și a euro nu pare o perspectivă 

Mihai CISTELICAN  
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Cu toate acestea, este imposibil să limităm Rusia la nivel 
ți pentru aceste atacuri previzibile. 

șine pentru 'prietenii' noștri din Europa și de 
peste mări. Mai ales pe fondul negocierilor de la Istanbul, 

al deciziei Rusiei privind problema plăților de ruble 
țări neprietenoase. Prin urmare, prăbușirea este 

doar în capetele slabe ale celor care au vrut să vadă toate 
acestea în cronica zilei. Ajunge. Biden a recunoscut recent că 

vor opri pe nimeni, dar este important ca durerea 
să rămână. Fără comentarii",a adaugat Medvedev. 

"În timp ce adversarii noștri își continuă munca fără rezultat, 
lumea se îndreaptă treptat spre o nouă logică a rela
economice mondiale. Și la un sistem
siguranță nu va rămâne la fel – fo
acordului învechit de la Bretton Woods, s
mult. Și le-au pătat grav reputația. Este imposibil să ai 
încredere în cei care confiscă conturile altor state, 
de afaceri și proprietatea personală a altor persoane, sacrificând 
principiile protecției absolute a dreptului sacru de proprietate 
privată. 
Lumea se trezește, iar încrederea în monedele de rezervă se 
topește ca o ceață matinală. Abandonarea 
ca principale rezerve ale lumii nu pare o perspectivă atât de 
fantastică. Ce fel de rezerve sunt acestea, dacă obliga
le revin sunt înghețate și puse efectiv în incapacitate de plată de 
voința politicienilor nebuni care sunt g
contribuabililor lor pe altarul unei victorii necunoscute în 
război ? Cine are nevoie de ele atunci? Nici măcar nu vor să
ducă să plătească pentru contractele de furnizare a 
combustibilului. Se apropie era monedelor regionale.
Indiferent cât de mult și-ar dori cineva,
o nouă ordine financiară mondială. Și atunci cuvântul decisiv 
va fi dat acelor țări care au o economie puternică și avansată, 
finanțe publice sănătoase și un sistem monetar fiabil.
Și nu pentru cei care își măresc la nesfârșit datoria națională, 
eliberând în circulație bucăți noi și noi de hârtie care nu sunt 
prevăzute cu bogăție națională, obligații fictive în baza cărora 
autoritățile pot refuza oricând să plătească”, a concluzionat 
Medvedev. 
 

Mesajul transmis de Lavrov în China: 
„Împreună cu voi ne vom îndrepta spre o 
ordine mondială multipolară, dreaptă 

democratică”
 
George S

 
        Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a anun
miercuri o ordine mondială "mai echitabilă" în parteneriat 
cu China, în timpul primei sale vizite în această 
invazia din Ucraina, transmite AFP.

erghei Lavrov si Wang YiFoto: ITAR
Agency / Alamy / Alamy / Profimedia
„Trăim o etapă foarte serioasă în istoria rela

internaționale", a declarat șeful diploma
începutul unei întâlniri bilaterale cu omologul său chinez, 
Wang Yi. 
„Sunt convins că, la sfârșitul acestei etape, situația 
internațională va fi mult mai clară și că noi, împreună cu voi și 
cu susținătorii noștri, ne vom îndrepta spre o ordine mondială 
multipolară, dreaptă și democratică", i
chinez. 
Beijingul, care împărtășește cu Moscova o ostilitate deschisă 
față de Statele Unite, a refuzat din 24 februarie să condamne 
invazia rusă în Ucraina, preferând 
occidentale împotriva Rusiei. 
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La începutul lunii martie, Wang Yi a salutat chiar o prietenie 
„solidă ca stânca" în relația cu Moscova și a apărat preocupările 
„rezonabile" ale Rusiei în materie de securitate. 
Cu câteva săptămâni înainte de războiul din Ucraina, 
președintele rus Vladimir Putin a fost primit călduros de 
omologul său chinez Xi Jinping la Beijing. Cele două 
sărbătorit atunci o prietenie "fără limite" și au denunțat 
„extinderea" NATO.  
Serghei Lavrov se află în China pentru o reuniune
dedicată nu Ucrainei, ci Afganistanului, în timpul căreia este de 
așteptat să se întâlnească cu un diplomat american. Rusia și 
China au convenit miercuri să își extindă cooperarea
transmis ministerul rus de externe. 
Reuniunea, care a avut loc la Tunxi (est), reune
vecinii Afganistanului: în afară de Rusia și China, mai fac parte 
Pakistan, Iran, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.
Șeful diplomației talibanilor aflați la putere la Kabul, Amir 
Khan Muttaqi, este, de asemenea, așteptat să participe, potrivit 
agenției China Nouă.  
 

Dezastru total pentru Ucraina! Greşeala 
pe care a făcut-o Volodimir Zelenski. A 

intrat în dizgrația Occidentului
 

Andreea VLAD
 
           Jurnalistul Ion Cristoiu a revenit în arena EVZ
pentru o nouă serie de analize, comentarii şi dezvăluiri 
legate de criza mondială generată de războiul ruso
ucrainean.  

 observație de ultimă oră a jurnalistului se referă la 
poziția oscilantă a Occidentului față de președintele 
ucrainean, Volodimir Zelenski.  

Într-o intervenție în podcastul lui Robert Turcescu, jurnalistul și 
publicistul Ion Cristoiu a remarcat dublul stan
Occidentului față de președintele ucrainean 
Zelenski. Schimbarea de ton s-a observat subtil în ultima 
perioadă, astfel că americanii, care la un moment dat aveau un 
dialog direct cu liderul Ucrainei chiar în Congres, par să 
transmită că nu mai sunt atât de interesați să îi susțină imaginea 
de erou planetar. 
Turcescu: Până când o să zică occidentalul suferim de frig, de 
foame, dar slava Ucraina? 
În opinia jurnalistului Robert Turcescu, lumea occidentală nu 
mai este atât de entuziastă în a apăra Ucraina
percepție care coincide exact cu creșterea galopantă a inflației 
și cu penuria de alimente. „Zelenski băiat frumos și discurs 
interesant, campanii de PR, până când o să zică occidentalul, da 
domne, suferim de frig, de foame, dar slava Ucraina
întrebat moderatorul. 
Cristoiu: Dacă te sperii de o răceală ușoară, cum o să accepți să 
trăiești prost? 
Invitatul său a remarcat că mulți văd o asemănare între poziția 
vesticilor față de războiul din Ucraina și atitu
începutul celui de-al Doilea Război Mondial. 
Ion Cristoiu - „Este o prostie, cetățeanul occidental era deja 
cucerit de Hitler. (…) Cetățeanul occidental nu se uita la 
televizor și nu se înduioșa, hai să nu mai trăiesc așa de comod 
că democrația trebuie salvată. Chiar era în război. În cazul de 

O
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La începutul lunii martie, Wang Yi a salutat chiar o prietenie 
ția cu Moscova și a apărat preocupările 

„rezonabile" ale Rusiei în materie de securitate.  
Cu câteva săptămâni înainte de războiul din Ucraina, 
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omologul său chinez Xi Jinping la Beijing. Cele două țări au 
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Șeful diplomației talibanilor aflați la putere la Kabul, Amir 
șteptat să participe, potrivit 
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o Volodimir Zelenski. A 
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Jurnalistul Ion Cristoiu a revenit în arena EVZ-Play 
pentru o nouă serie de analize, comentarii şi dezvăluiri 
legate de criza mondială generată de războiul ruso-

ție de ultimă oră a jurnalistului se referă la 
ția oscilantă a Occidentului față de președintele 

ție în podcastul lui Robert Turcescu, jurnalistul și 
a remarcat dublul standard al 

ță de președintele ucrainean Volodimir 
a observat subtil în ultima 

perioadă, astfel că americanii, care la un moment dat aveau un 
Congres, par să 

ți să îi susțină imaginea 

Turcescu: Până când o să zică occidentalul suferim de frig, de 

În opinia jurnalistului Robert Turcescu, lumea occidentală nu 
Ucraina, schimbare de 

ție care coincide exact cu creșterea galopantă a inflației 
și cu penuria de alimente. „Zelenski băiat frumos și discurs 
interesant, campanii de PR, până când o să zică occidentalul, da 

slava Ucraina?”, a 

șoară, cum o să accepți să 

ți văd o asemănare între poziția 
ță de războiul din Ucraina și atitudinea lor de la 

țeanul occidental era deja 
țeanul occidental nu se uita la 

și nu se înduioșa, hai să nu mai trăiesc așa de comod 
ția trebuie salvată. Chiar era în război. În cazul de 

față occidentalii au dovedit că le e atât de frică de o boală încât 
au stat în casă. E vorba de un cetățean îmbuibat. Dacă tu te 
sperii de o răceală ușoară, cum o să accepți să trăiești prost?”, a 
remarcat Ion Cristoiu. 
„Cei de la Oscar au intuit că cetățeanul american nu mai vrea să 
audă” 
Publicistul a adus în discuție momentul Galei Oscar de 
duminică, în care vede o evidentă schimbare de macaz. 
„Zelenski a insistat, nu au vrut ei (n.r. 
program cu un discurs). E cel mai grav semnal. Cei de la Oscar 
sunt interesați de rating și au intuit o chestie: cetățeanul 
american nu mai vrea să audă”. 
„L-au făcut din eroul, minunatul Zel
începe: dar ce-i cu ăsta…?”, a completa
Ion Cristoiu a explicat că e vorba de două fenomene foarte 
interesante de psihologie colectivă: oboseala colectivă atât a 
maselor, cât și a mass-media. 
 

Recensământul digitalizat este ilegal 
neconstituțional. Arafat pare a răsufla 
ușurat pentru că războiul i

mod fericit responsabilită
 

Av. Gheorghe PIPERIA

          Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, 
art.15 alin.2, nu se poate deroga nici măcar în pandemie sau 
război de la regula de drept "nicio pedeaps
(nulla poena sinae lege).  

n România, toate hotărârile privitoare la starea de alertă au 
fost declarate nule înainte de finalul brusc din 9 martie (un 
final care i-a lăsat mofluzi, deopotrivă, pe Rafila, Araf

Jurma, Mândruță).  

Toate sancțiunile aplicate de regimul araf
pandemie sunt nule, întrucât au fost rezultatul fărădelegii. 

Vorbesc nu numai despre amenzi (care au acumulat ilegal sute 
de milioane de euro în contul statului 
au primit bonusuri pentru aplicarea de amenzi), ci 
închiderea unor întreprinderi sau despre arestul la domiciliu al 
celor care erau "pozitivi”, plus "contac

Arafat pare a răsufla ușurat (alături de ciracii săi) pentru că 
războiul i-a camuflat în mod fericit responsabilită
Fauci tocmai a anunțat că s-ar putea să ne întoarcem la restric
curând, poate imediat ce se oprește războiul 
fi oprit brusc de dușmanul Putin și "salvatorii” Biden, Macron 
și von der Leyen, dacă vor. Iar voința va veni "natural” când 
numărul refugiaților ucrainieni în UE va depăși numărul de 5 
milioane. Asta se întâmplă săptămâna viitoare (notă 
aștept luna septembrie, ca să văd cum vor justifica Macron, 
Schulz și Draghi trimiterea acasă a ace
obidiți și loviți de soartă, care vor vrea să rămână în UE, fără 
viză și formalități vamale, pe motiv că le
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și Draghi trimiterea acasă a acestei mulțimi de oameni 
ți și loviți de soartă, care vor vrea să rămână în UE, fără 
și formalități vamale, pe motiv că le-ar putea "fura” 
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joburile francezilor, nemților și italienilor sărăciți, faliți și 
înfometați de criminala politică sanitară plandemică).

Apostolii fărădelegii plademice pot spera la revenirea dictaturii 
sanitare întrucât o mulțime de oameni supuși, îndrăgostiți de 
captivitate, le duc dorul.  

PS: Recensământul digitalizat, care pare făcut pentru a ne 
stoarce cât mai multe date cu caracter personal 
dispoziția SRI (care ne va putea verifica și, alternativ, impune 
"puritatea” ideologică), este decis prin OUG, iar nu prin lege ca 
act juridic formal al Parlamentului. Întrucât acest recensământ 
digitalizat, menit a ne transforma în profile digitale 
QR, conține grave restricții de drepturi și libertăți, este ilegal și 
neconstituțional în raport de art. 53 din Constituție și art.15 
alin.2 din CEDO. Toate amenzile sau sancțiunile implicate sunt 
contestabile în justiție. Dar va îndrăzni cineva să conteste?

 

România exportă pe nimic grâu şi 
primeşte pâine congelată de 13 ori mai 

scumpă 
 

   
       România importă produse de patiserie de 13 ori mai 
scumpe, pe tonă, decât grâul exportat, a declarat, Aurel 
Simion, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Simion a 
confirmat informația că 70% din produsele alimentare 
consumate în România vin din import. 

roduci foarte greu și exporți pe nimic.” 
Secretarul de stat spune că balanța comercială pe 
alimente este negativă cu toate țările Uniunii Europene.

”Este și o politică greșită făcută de noi de-a lungul timpului, în 
30 de ani. În același timp trebuie să luăm în calcul că o serie de 
produse pe care le importăm nu se cultivă la noi în 
refer la cafea, banane, ananas, citrice, fructe tropicale.
Cea mai mare balanță negativă o are carnea de porc, din cauză 
că nu mai avem reproducție la porc, importăm aproape tot 
materialul genetic, și în al doilea rând suntem afectați puternic 
de pesta porcină africană. 
 

 
Peștera Topolnița – rezervație speologică

 
 

Conf. univ. dr. George V GRIGORE 

 
 
         Această peșteră este situată în județul Mehedinți, în 
central Podișului Mehedinți, mai exact între localitățile 
Cireșu și Marga.  

ceasta este una dintre cele mai inedited rezerva
speologice de pe teritoriul țării noastre, fiind de altfel 
declarată monument al naturii. Deși nu sunt m

care au auzit de ea, peștera Topolnița este a doua ca mărime din 
România și a 17-a din întreaga lume. Formată prin ac

P
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ților și italienilor sărăciți, faliți și 
landemică). 

Apostolii fărădelegii plademice pot spera la revenirea dictaturii 
țime de oameni supuși, îndrăgostiți de 

Recensământul digitalizat, care pare făcut pentru a ne 
multe date cu caracter personal și a le pune la 

ția SRI (care ne va putea verifica și, alternativ, impune 
"puritatea” ideologică), este decis prin OUG, iar nu prin lege ca 
act juridic formal al Parlamentului. Întrucât acest recensământ 

menit a ne transforma în profile digitale și coduri 
ține grave restricții de drepturi și libertăți, este ilegal și 
țional în raport de art. 53 din Constituție și art.15 

țiunile implicate sunt 
ție. Dar va îndrăzni cineva să conteste? 

România exportă pe nimic grâu şi 
primeşte pâine congelată de 13 ori mai 

România importă produse de patiserie de 13 ori mai 
scumpe, pe tonă, decât grâul exportat, a declarat, Aurel 
Simion, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Simion a 

ția că 70% din produsele alimentare 

ța comercială pe 
țările Uniunii Europene. 

a lungul timpului, în 
trebuie să luăm în calcul că o serie de 

produse pe care le importăm nu se cultivă la noi în țară, mă 
refer la cafea, banane, ananas, citrice, fructe tropicale. 

ță negativă o are carnea de porc, din cauză 
, importăm aproape tot 

și în al doilea rând suntem afectați puternic 

ție speologică 

RIGORE - Bucureşti 

țul Mehedinți, în 
șului Mehedinți, mai exact între localitățile 

ceasta este una dintre cele mai inedited rezervații 
țării noastre, fiind de altfel 

și nu sunt mulți cei 
ștera Topolnița este a doua ca mărime din 

a din întreaga lume. Formată prin acțiunea 

râuluiTopolnița care a săpat, de-a lungul a milioane de ani, 
galerii gigantic și spectaculoase în subteranul muntelui, peșt
se remarcă în special prin „Galeria Racovi
observa cascade și formene obișnuite de relief carstic numite de 
speologi: „Lacul de Cleștar”, „Pădurea cu lumânări”, „Marea 
lumânare”, „Marele dom stalagmitic” etc. Galeriile pe
dispuse pe cinci etaje și însumează aproximativ 24,5 kilometri. 
Cu siguranță, merită vizitată, mai ales că este situată la doar 31 
de kilometri de Drobeta Turnu Severin. 
cu o reţea de galerii fosile, subfosile şi active. Prima tentat
de explorare mai avansată aparţine profesorului Sever Popescu 
din Turnu Severin, care în anul 1956 a descoperit „Culcuşul 
Vidrelor”. Explorarea sistematică a peşterii a fost făcută însă de 
către specialiştii de la Institutul de Speologie „Emil Racoviţă
al Academiei Române, începând cu anul 1962, ajungându
prezent la peste 24 de km exploraţi.  
Parte integrantă a complexului carstic Topolniţa
două peşteri cu aceste nume sunt legate între ele prin şase 
galerii prin care nu a trecut însă niciodată omul. Potrivit 
speologilor, trecând pe sub portalul de 67 m înălţime, după ce 
se ocolesc adevărate stânci ciclopice, se pot vedea adevărate 
„păduri” de stalagmite şi chiar o „deltă” minerală, precum şi 
ameţitoare prăpăstii (puțuri).  

Râul Topolniţa pătrunde în subteran prin „Gura Prosacului” şi 
iese la lumina zilei prin „Gaura lui Ciocârlie”. De fapt sunt 
cinci guri de acces către peșteră: Gura Prosacului (un 
impresionant portal de 67 m înălțime, Gura lui Ciocârlie, 
Peștera Femeii și cele două deschideri de la Găurin
„Emil Racoviţă”, cea mai impresionantă formaţiune speologică 
din Carpaţi, are 1.570 de metri. În Peştera Topolniţa, în urma 
cercetărilor efectuate în stratul de sediment s
urme umane aparținând neoliticului. Este o peşteră aparent 
caldă, cu temperaturi între 8,2 şi 10,8 grade Celsius. Peştera 
este valoroasă şi datorită speleotermelor imense, 
cavernamentului gigantic, cursului subteran de apă, faunei 
subterane şi coloniei de lilieci aflată aici. Aceas
adăposteşte numeroase lacuri, formaţiuni impresionante de 
stalactite şi stalagmite, însoţite de o mare diversitate de forme 
şi culori din calcit, abisuri nebănuite, labirinturi, torenţi, 
sectoare subacvatice şi cascade. Peştera Topolniţei este 
deschisă doar câteva ore pe an, în timpul sărbătorii care îi 
poartă numele. În restul anului poate fi vizitată doar cu 
aprobarea Academiei Române, fiind declarată rezerva
s-a propus deschiderea sa pentru turi
vizate pentru a asigura accesibilitatea turiştilor în complexul 
carstic ce cuprindea piste betonate, cu balustrade şi scări în 
sectoarele denivelate şi electrificarea peşterii pentru 
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a lungul a milioane de ani, 
și spectaculoase în subteranul muntelui, peștera 

se remarcă în special prin „Galeria Racoviță”, în care se pot 
și formene obișnuite de relief carstic numite de 

ștar”, „Pădurea cu lumânări”, „Marea 
lumânare”, „Marele dom stalagmitic” etc. Galeriile peșterii sunt 

și însumează aproximativ 24,5 kilometri. 
ță, merită vizitată, mai ales că este situată la doar 31 

de kilometri de Drobeta Turnu Severin. Este o peşteră gigant, 
cu o reţea de galerii fosile, subfosile şi active. Prima tentativă 
de explorare mai avansată aparţine profesorului Sever Popescu 
din Turnu Severin, care în anul 1956 a descoperit „Culcuşul 
Vidrelor”. Explorarea sistematică a peşterii a fost făcută însă de 
către specialiştii de la Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” 
al Academiei Române, începând cu anul 1962, ajungându-se în 

Parte integrantă a complexului carstic Topolniţa-Epuran, cele 
două peşteri cu aceste nume sunt legate între ele prin şase 
galerii prin care nu a trecut însă niciodată omul. Potrivit 
speologilor, trecând pe sub portalul de 67 m înălţime, după ce 

adevărate stânci ciclopice, se pot vedea adevărate 
„păduri” de stalagmite şi chiar o „deltă” minerală, precum şi 

 
Râul Topolniţa pătrunde în subteran prin „Gura Prosacului” şi 
iese la lumina zilei prin „Gaura lui Ciocârlie”. De fapt sunt 

șteră: Gura Prosacului (un 
țime, Gura lui Ciocârlie, 

ele două deschideri de la Găurinți. Galeria 
„Emil Racoviţă”, cea mai impresionantă formaţiune speologică 
din Carpaţi, are 1.570 de metri. În Peştera Topolniţa, în urma 
cercetărilor efectuate în stratul de sediment s-au descoperit 

iticului. Este o peşteră aparent 
caldă, cu temperaturi între 8,2 şi 10,8 grade Celsius. Peştera 
este valoroasă şi datorită speleotermelor imense, 
cavernamentului gigantic, cursului subteran de apă, faunei 
subterane şi coloniei de lilieci aflată aici. Această peşteră 
adăposteşte numeroase lacuri, formaţiuni impresionante de 
stalactite şi stalagmite, însoţite de o mare diversitate de forme 
şi culori din calcit, abisuri nebănuite, labirinturi, torenţi, 
sectoare subacvatice şi cascade. Peştera Topolniţei este 
eschisă doar câteva ore pe an, în timpul sărbătorii care îi 

poartă numele. În restul anului poate fi vizitată doar cu 
aprobarea Academiei Române, fiind declarată rezervație. Deşi 
a propus deschiderea sa pentru turiști, categoriile de lucrări 

u a asigura accesibilitatea turiştilor în complexul 
carstic ce cuprindea piste betonate, cu balustrade şi scări în 
sectoarele denivelate şi electrificarea peşterii pentru 



 

        32323232                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

principalele puncte de atracţie (între care „Loja”, „Pădurea de 
Lumânări”, „Sala Piticilor”, ori „Lacul de Cleştar”), din cauza 
lipsei fondurilor s-a hotărât închiderea peşterii înainte de anul 
1989. Acum în adâncul său doar apa curge precum timpul, 
lăsându-și amprenta calcitică în băgăția de formațiuni… 

Surse: wikipedia.org; editia de dimineata.ro; romanian-journeys.com; 
adevarul.ro, observatornews.ro; zigzagprinromania.com; romanianroute.ro; 
speologie.org; pe-harta.ro; agerpres.ro, romaniaturistica.ro, 
turistprinromania.com; stirileprotv.ro; showcaves.com 

 
 

Cercetătorii Universitatea Babe
din Cluj-Napoca descoperă o nouă

de țestoasă în județul Vaslui
 

Prof. univ. dr. Vlad C
Univ. Babeş – Bolyai, Fac. de Geologie, 

 
         O echipă de cercetători din Spania, Argentina 
România a descris o nouă specie de țestoasă, denumită 
Testudo lohanica, numele speciei, stabilit de paleontologul 
clujean, prof. dr. Vlad Codrea de la Universitatea Babe
Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), după Valea Lohanului, pe 
malul căreia se află locul fosilifer de la Crețești.

osilele țestoaselor de uscat apropiate de țestoasa 
dobrogeană Testudo graeca au fost recuperate de la 
Crețești (județul Vaslui), în urma supravegherii lucrărilor 

de modernizare a drumului național Crasna-
specialiștii Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad. 
Noua specie a fost descrisă pe baza numărului mare de 
exemplare, dar și a detaliilor anatomice impecabil conservate 
(unele carapace păstrând în conexiune și craniile, dar 
elementele scutului osificat protector al membrelor).
Până la această descoperire, pentru speciile fosile ale genului 
Testudo erau cunoscute doar oase post-craniene. Datele 
publicate în  revista Journal of Systematic Palaeontology
de această dată și detalii exacte privitoare la forma craniului, cu 
elemente până acum niciodată semnalate de la vreo altă formă 
fosilă a genului. Vârsta rocilor de la Crețești în care țestoasele 
s-au fosilizat este miocen superioară, estimată la 7
de ani. În acele timpuri, zona în care se află astăzi localitatea 
era o câmpie fluvială, populată, alături de țestoase, de cai 
primitivi tridactili, rinoceri, porci sălbatici, iepuri, gazele, 
hiene, mastodonți sau girafe. În acele timpuri au fost 
înregistrate viituri puternice, țestoasele descoperite pierind 
brutal, înecate. 

F
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principalele puncte de atracţie (între care „Loja”, „Pădurea de 
cilor”, ori „Lacul de Cleştar”), din cauza 

a hotărât închiderea peşterii înainte de anul 
1989. Acum în adâncul său doar apa curge precum timpul, 

și amprenta calcitică în băgăția de formațiuni…  

 
journeys.com; 

adevarul.ro, observatornews.ro; zigzagprinromania.com; romanianroute.ro; 
harta.ro; agerpres.ro, romaniaturistica.ro, 

Universitatea Babeș-Bolyai 
descoperă o nouă specie 

Vaslui 

dr. Vlad CODREA –  
, Cluj - Napoca 

O echipă de cercetători din Spania, Argentina și 
țestoasă, denumită 

, numele speciei, stabilit de paleontologul 
clujean, prof. dr. Vlad Codrea de la Universitatea Babeș-

(UBB), după Valea Lohanului, pe 
țești. 

țestoaselor de uscat apropiate de țestoasa 
au fost recuperate de la 

țești (județul Vaslui), în urma supravegherii lucrărilor 
-Huși de către 

știi Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad.  
Noua specie a fost descrisă pe baza numărului mare de 

și a detaliilor anatomice impecabil conservate 
craniile, dar și 

elementele scutului osificat protector al membrelor). 
Până la această descoperire, pentru speciile fosile ale genului 

craniene. Datele 
Journal of Systematic Palaeontology oferă 

și detalii exacte privitoare la forma craniului, cu 
elemente până acum niciodată semnalate de la vreo altă formă 

țești în care țestoasele 
au fosilizat este miocen superioară, estimată la 7-8 milioane 

de ani. În acele timpuri, zona în care se află astăzi localitatea 
țestoase, de cai 

primitivi tridactili, rinoceri, porci sălbatici, iepuri, gazele, 
ți sau girafe. În acele timpuri au fost 

țestoasele descoperite pierind 

Fosilele, unice prin aspectele arătate, pot fi văzute în colec
muzeului bârlădean de către public, iar datele publicate de 
cercetători reprezintă o contribuție de referință 
paleontologia mondială. 
 
  

 
 Fragmente de fosile preistorice 

de rinocer din
Dolheşti – Dealul Rusului

 
 

Prof. dr. Vicu MERLAN 
 
         În punctul din Dealul Rusului, în cariera de nisip, în 
depozitele nisipoase ale meoţianului s
fragmente de oase silicifiate (pietrificate).

a vertebrate fosile s-au identificat: fragment de 
plastron de Testudinidae indet. 
indeterminabile de vertebrate. Fragmentele 

indeterminabile s-au identificat în depozitele de pavaj de albie. 
Acestea sunt puternic rulate și fragmentate și ar putea 
reprezenta fragmente din oase postcraniene de mamifere de 
talie mică (posibil artiodactile). 

Dintre acestea unele au putut fi identificate astfel:

C
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Fosilele, unice prin aspectele arătate, pot fi văzute în colecțiile 
muzeului bârlădean de către public, iar datele publicate de 

ție de referință pentru 

ragmente de fosile preistorice  
de rinocer din 

Dealul Rusului, judeţul Iaşi 

Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi 

În punctul din Dealul Rusului, în cariera de nisip, în 
depozitele nisipoase ale meoţianului s-au descoperit 
fragmente de oase silicifiate (pietrificate).  

au identificat: fragment de 
Testudinidae indet. Fragmente 

indeterminabile de vertebrate. Fragmentele 
au identificat în depozitele de pavaj de albie. 

și fragmentate și ar putea 
reprezenta fragmente din oase postcraniene de mamifere de 

 

Dintre acestea unele au putut fi identificate astfel: 
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Fragment de falanga digit de rinocer

Prezintă urme de concreţiuni calcaroase, în combinaţie cu 
nisipuri cimentate, sporadice, în amestec cu limonit de culoare 
gălbuie, iar la partea superioară a osului prezintă pigmentaţii 
negricioase de mangan; 

Piesa reprezintă o falangă digit a unui rinocer de talie medie. 
Spre partea distală a falangei se poate observa o crustă de nisip 
cimentată.: L = 5 cm; l = 4 cm; grosimea max = 3

 
- Poate fi vizibilă partea superioară, fiind vizibile urme 

de aşchiere atât din partea dreaptă a capului, în 
apropierea  zonei de inserţie în humerus.

Fragmente indeterminabil de oass postcraniane

       Are şi o porţiune ondulată, uşor concavă, cu m
înălţate cu circa 3-4 mm. Această parte are un. Are următoarele 
dimensiuni: L=4,5 cm; l=3 cm; Lmax= 4 cm.Prezintă urme de 
concreţiuni calcaroase, în combinaţie cu nisipuri cimentate, 
sporadice, iar la partea superioară a osului prezintă 
negricioase de mangan; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  57777,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022

Fragment de falanga digit de rinocer  

Prezintă urme de concreţiuni calcaroase, în combinaţie cu 
nisipuri cimentate, sporadice, în amestec cu limonit de culoare 

iar la partea superioară a osului prezintă pigmentaţii 

Piesa reprezintă o falangă digit a unui rinocer de talie medie. 
Spre partea distală a falangei se poate observa o crustă de nisip 
cimentată.: L = 5 cm; l = 4 cm; grosimea max = 3 cm. 

 

Poate fi vizibilă partea superioară, fiind vizibile urme 
de aşchiere atât din partea dreaptă a capului, în 
apropierea  zonei de inserţie în humerus. 

Fragmente indeterminabil de oass postcraniane 

Are şi o porţiune ondulată, uşor concavă, cu marginile 
Are următoarele 

dimensiuni: L=4,5 cm; l=3 cm; Lmax= 4 cm.Prezintă urme de 
concreţiuni calcaroase, în combinaţie cu nisipuri cimentate, 
sporadice, iar la partea superioară a osului prezintă pigmentaţii 

 

- Aschie de os, cu grosimea cuprinsă între 0,8 cm şi 1 
cm, cu L = 5 cm; l = 3 cm; L max = 3,5 cm. O parte 
(latura interioară) prezintă amprente ale ţesutului 
spongios, iar cealaltă este netedă, plată. Probabil face 
parte dintr-un fragment de fildeş de elefantid, deoarece 
în acest loc s-au mai descoperit si alte câteva astfel de 
fragmente. 

- Zona Dolhești reprezintă o zonă de interes în 
descoperirea de fragmente fosile, impresiuni de frunze 
și trunchiuri de copac silicifiate.
zona Dolhești sunt în curs de cercetare geologică și 
paleontologică alături de speciali
Geografie și Geologie a Universității Alexandru Ioan 
Cuza. 

 

Miocenul superior de la
Rusca – La Nisipărie, judeţul Vaslui

 
 

Prof. dr. Vicu MERLAN 
Conf. univ. dr.  Bogdan Gabriel RĂŢOI
  Univ. Al. I. Cuza, Fac. de Geologie

 
        În urma unei cercetări recente de teren din localitatea 
Rusca, comuna Pădureni, s-au identificat câteva fragmente 
fosilifere de vârstă chersonian –meoţiană (8

ceste piese sunt descoperite 
cvasiorizontale, de origine fluviatilă, mai exact în 
aluviunile remaniate, rulate, depuse pe canale, într

context paleogeografic specific chersonian 
punct de vedere sedimentologic, fragmentele de oase sunt 
puternic rulate și provin din canalele fluviale ale unui paleorâu 
(posibil PaleoPrutul). 

A
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Aschie de os, cu grosimea cuprinsă între 0,8 cm şi 1 
cm, cu L = 5 cm; l = 3 cm; L max = 3,5 cm. O parte 
(latura interioară) prezintă amprente ale ţesutului 
spongios, iar cealaltă este netedă, plată. Probabil face 

un fragment de fildeş de elefantid, deoarece 
au mai descoperit si alte câteva astfel de 

ști reprezintă o zonă de interes în 
descoperirea de fragmente fosile, impresiuni de frunze 
și trunchiuri de copac silicifiate. Aflorimentele din 

ști sunt în curs de cercetare geologică și 
paleontologică alături de specialiști de la Facultate de 

și Geologie a Universității Alexandru Ioan 

 

Miocenul superior de la 
, judeţul Vaslui 

Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi,  
onf. univ. dr.  Bogdan Gabriel RĂŢOI 

Al. I. Cuza, Fac. de Geologie - Iaşi 

În urma unei cercetări recente de teren din localitatea 
au identificat câteva fragmente 

meoţiană (8-7 milioane ani). 

ceste piese sunt descoperite in situ, în stratele 
cvasiorizontale, de origine fluviatilă, mai exact în 
aluviunile remaniate, rulate, depuse pe canale, într-un 

context paleogeografic specific chersonian – meoţianului. Din 
punct de vedere sedimentologic, fragmentele de oase sunt 

și provin din canalele fluviale ale unui paleorâu 
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Faciesul marin - salmastru al Sarmaţianului superior este 
dezvoltat la sud de paralela oraşului Huşi. În această zonă mai 
îndepărtată de ţărm domneau condiţiile unei mări salmastre ale 
cărei ape însă posedau o salinitate mai redusă decât acea a 
mării salmastre din timpul Basarabianului. Acest fapt este 
indicat de profunda transformare a faunei. 

Fauna bogată şi variată de moluşte a Basarabianului se reduce 
foarte mult în Chersonian. Cele mai multe genuri şi specii de 
gasteropode nu pot rezista la noile condiţii de mediu şi dispar. 
Persistă mai departe un singur gen, genul Mactra
serie de specii noi de talie mică caracteristice pentru 
Chersonian. 

Chersonianul în facies marin-salmastru în zona Pădureni
ocupă dealurile de la sud de oraşul Huşi şi versanţii de vest ai 
văii Prutului şi apare la suprafaţă într-o serie de a
sub depozitele meoţiene de-a lungul văii Elanului şi văii Sărăţii 
precum şi pe afluenţii acestora: Pârâul Mare, Şchiopeni, 
Grumezoaia, Bazga, Crasna, Bujorul. Aceste văi străbat partea 
de mijloc a regiunii având aproximativ direcţia NW

Coloana litosedimentologica din zona Rusca

PaleontologiePaleontologiePaleontologiePaleontologie
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salmastru al Sarmaţianului superior este 
de paralela oraşului Huşi. În această zonă mai 

îndepărtată de ţărm domneau condiţiile unei mări salmastre ale 
cărei ape însă posedau o salinitate mai redusă decât acea a 
mării salmastre din timpul Basarabianului. Acest fapt este 

Fauna bogată şi variată de moluşte a Basarabianului se reduce 
foarte mult în Chersonian. Cele mai multe genuri şi specii de 
gasteropode nu pot rezista la noile condiţii de mediu şi dispar. 

Mactra care dă o 
serie de specii noi de talie mică caracteristice pentru 

salmastru în zona Pădureni-Huşi 
ocupă dealurile de la sud de oraşul Huşi şi versanţii de vest ai 

o serie de aflorimente de 
a lungul văii Elanului şi văii Sărăţii 

precum şi pe afluenţii acestora: Pârâul Mare, Şchiopeni, 
Grumezoaia, Bazga, Crasna, Bujorul. Aceste văi străbat partea 
de mijloc a regiunii având aproximativ direcţia NW-SE. 

 

Coloana litosedimentologica din zona Rusca 

       Din punct de vedere litologic, aflorimetul de la Rusca este 
alcătuit în bază de nisipuri albe fine cu concre
timp ce la partea superioară predomină o serie de brecii nisipo
argiloase și nisipuri gălbui fine la medii. 

       În regiunea Pădureni-Huşi, la sud de oraşul Huşi pe 
şoseaua care urcă pe coasta Huşilor spre satul Rusca, la 
altitudinea 228 m, apar, într-o deschidere de afloriment, 
nisipuri fine de culoare galben-roşietică cu stratif
scară mare de vârstă chersonian-meoţiană. Aceste nisipuri 
prezintă intercalaţii cretoase, de culoare albă, dar şi concreţiuni 
de gresii. 

Fragmente fosile din zona Rusca 
 

Apoi la sud-est de satul Rusca (lângă şoseaua DN24B), la 
altitudinea de 230 m, este vizibilă o deschidere, în care apar în 
partea de jos a deschiderii, nisipuri de culoare galbenă cu 
intercalaţii grezoase.  

Fragmente fosile de ierbivor
La partea superioară se găsesc nisipuri şi gresii tufacee ce 
reprezintă baza Meoţianului şi anume cineritul de Nuţasca
Ruseni. Lateral de acestea se găsesc argile de culoare verzuie. 
Altitudinea exactă la care apar aceste strate cineritice, e destul 
de greu de interpretat în teren, datorită alunecărilor de teren 
active. De asemenea pentru o precizie mai exactă a limitei 
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sipuri gălbui fine la medii.  

Huşi, la sud de oraşul Huşi pe 
şoseaua care urcă pe coasta Huşilor spre satul Rusca, la 

o deschidere de afloriment, 
roşietică cu stratificaţie oblică la 

meoţiană. Aceste nisipuri 
prezintă intercalaţii cretoase, de culoare albă, dar şi concreţiuni 

 
Fragmente fosile din zona Rusca – Pădureni 
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Chersonian – Meoțian ar fi necesară o datare absolută a acestor 
cinerite de Nuțasca – Ruseni. 
          O piesă interesantă identificată în aflorimentul de la 
Rusca a fost fragmentul unui dinte de ierbivor 
Familia Bovidae), individ ce ar fi putut avea o dimensiune de 
circa 1,3 m lungime, circa 1 m înălţime şi cam 50 kg greutate 
(după Roth şi Wagner, 1854).  

A -Vedere laterală 

B – vedere ocluzală 

Dintele reprezintă un premolar 2 superior. Se observă pe 
suprafața lui urmele de rulare, pe baza transportului fluvial.

Un alt fragment se pare că provine de la partea proximală a 
unei tibii de ierbivor de talie mică, având 4 cm lungime, 1,5 
cm lăţime, fragment care se prezintă aşchiat pe lungime, cu o 
crustă subţire de carbonaţi şi oxizi de mangan. Descoperite la 
câţiva centimetri una de alta, cele două piese (dintele şi tibia) ar 
fi putut aparţine aceluiaşi individ.  

De reamintit că în acest perimetru au mai fost identificate 
fragmente de oase postcraniene de rinoceri dar 
fragmente de dinți aparținând unui cal primitiv (
Piese asemănătoare s-au descoperit şi la 3 km SV, în pun
Văleni – Râpa Dochiei, din aceeaşi comună Pădureni. Astfel de 
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țian ar fi necesară o datare absolută a acestor 

O piesă interesantă identificată în aflorimentul de la 
fragmentul unui dinte de ierbivor (Artiodactyla. 

Familia Bovidae), individ ce ar fi putut avea o dimensiune de 
circa 1,3 m lungime, circa 1 m înălţime şi cam 50 kg greutate 

 

 

Dintele reprezintă un premolar 2 superior. Se observă pe 
ța lui urmele de rulare, pe baza transportului fluvial. 

partea proximală a 
, având 4 cm lungime, 1,5 

cm lăţime, fragment care se prezintă aşchiat pe lungime, cu o 
crustă subţire de carbonaţi şi oxizi de mangan. Descoperite la 
câţiva centimetri una de alta, cele două piese (dintele şi tibia) ar 

De reamintit că în acest perimetru au mai fost identificate 
fragmente de oase postcraniene de rinoceri dar și mici 

ți aparținând unui cal primitiv (Hipparion). 
au descoperit şi la 3 km SV, în punctul 
, din aceeaşi comună Pădureni. Astfel de 

fosile de ierbivore au mai fost identificate 
(Tragoportax sp.) Giurcani (Gazella
capricornis), Draxeni (Lagomeryx), Păun (
Plopana (Tragoportax sp.). 

Fragment de la un ierbivor de talie mică

Acest tip de fosile, ne permit să deducem ce animale preistorice 
trăiau la acea vreme, ce tip climatic şi floristic domina locurile 
din preajma Huşului. Piesele identificate vor fi cercetate 
publicate în reviste din domeniu, alături de speciali
Departamentul de Geologie al Facultă
Geologie de la Universitatea din Iași. 

 
Scurtă analiză a economiei româneşti la 

finele anului 202
 

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

gricultura românească încheie cel mai prost an din 
ultimii 30 de ani. În ciuda potenţialului agricol pe care 
îl are sectorul agricol românesc , acesta produce 4% 

din PIB char dacă antrenează 25 % din forţa de muncă totală a 
României. În plus, nu mai producem în ţara tractoare şi maşini 
agricole. Industria românească păcătuieşte prin lipsa de 
competitivitate.  Criză economică şi nivelul redus de trăi în 
general , mai ales în mediul rural  au condus la imprimarea unei 
tendinţe de sărăcire a populaţiei.  
 
        PRODUSUL INTERN BRUT 
        Merita amintit că venitul unei ţări este adesea raportat sub 
forma PIB. Altfel spus PIB este indicatorul fundamental al 
bogăţiei materiale create în economie.  Deci mărimea PIB 
reflectă producţia de bunuri şi servicii în ec
acopere nevoile cetăţenilor săi. Creşterea reală a PIB reprezintă 
creşterea economică . 

A
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fosile de ierbivore au mai fost identificate și la Cretești 1 
Gazella sp.), Zorleni (Gazella 

), Păun (Lagomeryx sp.) și 

 

ierbivor de talie mică 

Acest tip de fosile, ne permit să deducem ce animale preistorice 
trăiau la acea vreme, ce tip climatic şi floristic domina locurile 
din preajma Huşului. Piesele identificate vor fi cercetate și 
ublicate în reviste din domeniu, alături de specialiștii de la 

Departamentul de Geologie al Facultății de Geografie și 

curtă analiză a economiei româneşti la 
finele anului 2021 

Ec. Aurel CORDAŞ - Iaşi 

EUROSTAT recunoaşte că economia românească 
înregistrează una din cele mai mari contracţii din Europa 
(12,3% din PIB). Din păcate, industria şi agricultură trag în 

ul şi construcţiile atenuează acest şoc.  
gricultura românească încheie cel mai prost an din 
ultimii 30 de ani. În ciuda potenţialului agricol pe care 
îl are sectorul agricol românesc , acesta produce 4% 

din PIB char dacă antrenează 25 % din forţa de muncă totală a 
em în ţara tractoare şi maşini 

agricole. Industria românească păcătuieşte prin lipsa de 
competitivitate.  Criză economică şi nivelul redus de trăi în 
general , mai ales în mediul rural  au condus la imprimarea unei 

Merita amintit că venitul unei ţări este adesea raportat sub 
forma PIB. Altfel spus PIB este indicatorul fundamental al 
bogăţiei materiale create în economie.  Deci mărimea PIB 
reflectă producţia de bunuri şi servicii în economie menite să 
acopere nevoile cetăţenilor săi. Creşterea reală a PIB reprezintă 
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        Pe partea de utilizare a PIB-ului apar  semne de întrebare 
pe toate compartimentele. Deşi industria românească este 
conectată la industriile vestice şi implicit la semnalele pieţei 
occidentale, marea slăbiciune a PIB rămâne industria. Cu o 
pondere de 20% - 25% din PIB are o cădere de 12% din PIB. 
       Consumul rămâne de departe motorul economiei. S-a 
menţinut pe linia de plutire dar, în ultima parte trage în jos 
economia. În România PIB-ul / cap de locuitor este cel mai mic 
din UE. 
        DEFICITUL BUGETAR 
      Pandemia cauzată de noul coranavirus reprezintă un şoc 
enorm pentru economia românească cu consecinţe foarte grave 
d.p.v. socio-economic. Se estimează că deficitul bugetar va 
creşte semnificativ datorită efortului financiar necesar pentru 
combaterea crizei la care se adăugă derapajele fiscale din trecut.  
      Cauza principală a deficitului bugetar este faptul că 
mărimea cheltuielilor bugetare nu sunt  în echilibru cu sursele 
(impozite, taxe, contribuţii etc.) de finanţare a acestor cheltuieli. 
Lumea se întreabă unde sunt banii cheltuiţi, pe ce sunt cheltuiţi 
banii ?   
Ce mai putem face  pentru relansarea economiei româneşti? 
 1. Neimpozitarea corespunzătoare a multinaţionalelor şi 
băncilor ?  
2. Mii de asociaţii, ONG-uri de ,,utilitate publică,, care sunt 
subvenţionate de către stat.  
3. Salarii mari la funcţionarii publici cu mult peste mediul 
privat.  
4. Supraîncărcarea aparatului guvernamental  cu un număr 
mare de secretari de stat şi implicit cu salarii foarte mari.  
5. Sunt sute, mii de agenţii guvernamentale care nu-şi justifica 
existenţa, înfiinţate pentru sinecuri politice , pentru bani pentru 
partide, pe salarii ,,nesimţite,,.  
6. Milioane de măşti cumpărate care apără doar de muşte, nu şi 
de Covid.  
7. Zeci de miliarde de lei nerecuperate de la datornicii la stat.  
8. Pondere redusă în activitatea productivă şi investiţii.  
9. Evaziune fiscală.  
10. Supraevaluarea unor devize de lucrări.  
11. Sifonarea banului publice etc. 

 
        Anul 2021, este anul cu cel mai mare deficit bugetar din 
istorie şi cele mai mari împrumuturi. Deficitul bugetar va 
depăşi 9% din PIB, valoare fără precedent în România şi de trei 
ori limita admisă de UE. Pentru 2021 , premierul Catu a anunţat 
o nouă ţintă de deficit = 7 % din PIB faţă de 3% din PIB cât 

este plafonul admis ţărilor membre UE prin Tratatul de la M. 
(Olanda). 

 
      DEFICITUL COMERCIAL 
      Deficitul comercial ne dezvăluie existenţa unor probleme 
mai grave decât cea a efectelor negative generate de criză  
COVID – 19. Dezvăluie o problemă structurală a economiei 
care ar fi explodat şi în absenţa pandemiei. 
    Deficitul ne dezvăluie faptul că deşi producem cantităţi 
importante de cereale, legume, fructe, importăm cantităţi mari 
de alimente deoarece nu avem posibilitatea, capacitatea 
prelucrării în ţară a întregii producţii agricole. În plus ne mai 
arată că deoarece  ne-am distrus industria petro-chimica , 
suntem nevoiţi să importăm mari cantităţi de insecto-fungicide. 
Nu mai producem în ţara tractoare şi maşini  agricole. 
       Deci balanta comercială înregistrează diferenţa dintre 
importurile  şi exporturile      de mărfuri . Cauzele  pricipale ale 
deficitului balanţei comerciale sunt  generate de pofta 
crescândă pentru consum a românilor , de structură economiei, 
dar şi de lipsa de performanţă a unor ramuri economice. 
      Deficitul comercial arata gradul de dependenţa şi de 
îndatorare faţă de exterior cu implicaţii asupra siguranţei 
naţionale.  România are o economie slab dezvoltată  raportată 
la parametri europeni , cu o structură industrială apropiată de 
stadiul manufacturier  cu implicaţiile negative aferente (datorii  
etc.). 
       Creşterea deficitului comercial duce la creşterea gradului 
de îndatorare, la dobânzi mari, deprecierea cursului leu/euro, 
afectează negativ programele investiţionale şi afectează 
capacitatea de plată  a salariilor şi pensiilor.   
         Refacerea economiei naţionale depinde de capacitatea 
economiei de a prelucra integral materiile prime agricole 
obţinând independenta faţă de importuri şi echilibrând balanta 
comercială, practicarea unei agriculturi care să nu depindă de 
condiţiile meteo. Deşi sectorul de construcţii este într-o creştere 
permanenta, România nu produce nici un metru de fier-beton. 
Trebuie să înceapă programul de reindustrializare, în paralel cu 
revigorarea sectorului de cercetare-dezvoltare. 
         Întârzierea trecerii la reforme structurale  va condamna 
România pe termen lung la consolidarea poziţiei de codaşa în 
ierarhia europeană , caracterizată prin lipsa de competitivitate.   
       DATORIA PUBLICĂ 
        Economiştii admit posibilitatea că datoria publică 
(naţională) a României să cresca până la 50 % din PIB peste 
nivelul de avarie de 45% din PIB pentru o economie că a 
României. Tratatul de la Mastricht (Olanda) permite statelor 
membre UE un nivel al datoriei publice de până la 60 %, însă 
recomandarea este că pentru un stat că România să se menţină 
sub 45% din PIB. Datoria publică a ajuns la 125 miliarde euro. 
         Aurelian Dochia declară ,,costul crizei va fi decalat pe 
mai mulţi ani pentru că în următorii ani nu se va putea ajunge la 
un buget echilibrat, aşa că datoria publică va continua să 
crească şi se va  ajunge la 50% din PIB,, 
        Acum statul trebuie să cheltuiască, dar este fundamentală 
decizia de a cheltui pe ce este absolut necesar şi eficient.   
 Şi este fundamental să cheltuiască pentru a susţine economia şi 
sănătatea oamenilor. 
 
Bibliografie selectivă: Internet, Ziarul financiar, Agerpres, autori: Mircea 
Cosea, Răzvan Boţea, Enache Steluţa Georgeta,  Radu Kubinski. 
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Situaţia datoriei americane explicată 
pe înţelesul tuturor 

 
        Înainte de a intra în subiect o să vă recomand să 
reflectaţi asupra unei întrebări fundamentale: credeţi că 
SUA este capabilă să-şi plătească datoriile pe care le 
înregistrează în prezent? Nu trebuie să-mi răspundeţi, dar 
vă rog să va daţi singuri un răspuns cu da sau nu. Asta 
înainte de a trece mai departe. 
 

unt sigur că aveţi o părere despre întrebarea propusă. Cel 
mai probabil este o părere subiectivă, mai ales în 
condiţiile de azi. Şi cum tot sunt acuzat de pro-rusism, m-

am gândit că e util să acord mai multă atenţie demonstraţiilor, 
astfel încât lumea să înţeleagă fenomenul din interior. Atunci 
când pricepi mecanismul, poţi privi cu alţi ochi realitatea. Cer 
scuze celor care vor considera că intru în noţiuni ultracunoscute 
utilizând un limbaj poate prea simplist, dar consider că e mult 
mai util ca oamenii fără pic de fundament economic să 
înţeleagă fenomenul pentru că astfel vor vedea ceva mai corect 
lumea. Să trecem aşadar la creionarea răspunsului la întrebarea 
formulată. 
 
Pasul unu constă în aflarea datoriei totale a SUA. Cât este 
aceasta? La momentul de faţă e de aproximativ 30 trilioane de 
dolari. Este mult sau puţin? Aici trebuie să avem grijă deoarece 
o sumă care pentru unii e imensă, pentru alţii e derizorie. 
Imaginaţi-vă că mâine vi s-ar spune că aveţi o datorie de 1 
milion de dolari. Cum v-aţi simţi? Probabil vi s-ar părea că se 
prăbuşeşte cerul! Dar cum i s-ar părea aceeaşi datorie lui Bill 
Gates sau lui Jeff Bezos? Probabil nici n-ar băga de seamă, 
fiind trecută la „şi altele”. La fel e şi cu ţările. De aceea, datoria 
naţională o raportăm la „avuţia” acelei ţări care este cumva 
exprimată de un indicator comun, Produsul Intern Brut sau, 
prescurtat PIB. OK. Care este PIB-ul SUA? Cam 21 de 
trilioane. Iată-ne că avem un raport interesant: datoria raportată 
la PIB. Observăm lesne că SUA are o datorie de 1.4 ori mai 
mare decât PIB-ul. E mult sau puţin? Din nou trebuie să ne 
raportăm la ceva, dar pentru început cred că sunt mulţi care nu 
înţeleg exact ce este PIB-ul, astfel încât ar putea avea o 
percepţie greşită asupra valorii datoriei. 
 
PIB-ul este, într-adevăr, o măsură a avuţiei naţionale, dar asta 
nu înseamnă că aceea e valoarea unei naţiuni. Nu înseamnă că 
dacă mergi cu echivalentul unui PIB poţi cumpăra o naţiune. 
Nicidecum! PIB-ul ar trebui să-l vedeţi, mai degrabă, ca pe un 
„salariu anual” al unei naţiuni. Mă rog, e puţin exagerată 
definirea, dar am făcut-o pentru a se înţelege că PIB-ul nu 
înseamnă că atât valorează ţara respectivă. La carte, PIB-ul este 
definit ca sumă a produselor finale realizate în interiorul 
graniţelor unei ţări în decurs de un an. Poate pare încâlcit, dar 
veţi vedea că e simplu. Spre exemplu, când se vinde o maşină 
produsă în fabrica Dacia sau la Ford din România, preţul acelei 
maşini se regăseşte în PIB. Preţul unei proceduri cosmetice 
efectuate de către o cosmeticiană intră, de asemenea, în PIB. O 
investiţie care se face în ţară contribuie şi ea la PIB. La sfârşitul 
anului, fiecare asemenea „preţ” adunat formează PIB-ul. De 
reţinut este faptul că, spre exemplu, vânzarea unei maşini la 
mâna a doua sau revânzarea unui alt produs nu intră în calculul 
PIB.  

Înţelegând ce este PIB-ul, înţelegem aşadar că „avuţia” 
reprezentată de PIB nu e avuţia statului, ci a tuturor cetăţenilor 
din acea ţară. Doar o parte din aceşti bani reprezintă aşa-zisele 
„venituri ale statelor”. Dar cât?  
 
 
Graficul alăturat ne arată cum au variat aceste venituri ale 
statului american ca procent din PIB. Veţi putea constata că pe 
la începutul secolului trecut aceste venituri erau modice, după 
care, treptat, au crescut spre 20%. De unde vin aceşti bani? Atât 
din companiile de stat, dar şi din taxe, impozite, accize etc. 
adică din tot ceea statul reţine de la contribuabil.  
 
Ceea ce am înţeles până acum este că o îndatorare de 1,4 ori 
mai mare decât PIB-ul nu înseamnă că statul îşi va putea plăti 
acea datorie în 1,4 ani deoarece statul poate plăti respectivii 
bani din veniturile sale.  Aşadar, vom rotunji considerând că 
statul american obţine 20% din PIB, cu toate că, după cum 
puteţi constata, anul trecut această valoare a fost de doar 16% 
din PIB. Ce înseamă asta? În cifre că statul american ar avea la 
dispoziţie un venit anual de 4.2 trilioane de dolari(în realitate, 
în 2021 am avut 3.5 trilioane!) pentru a achita o datorie de 30 
trilioane. Adică trebuie să plătească o datorie de 7,1 ori mai 
mare.  
 
Acum vine partea frumoasă. Faptul că au o datorie de 7 ori mai 
mare decât veniturile anuale nu înseamnă că datoria se poate 
plăti în 7 ani deoarece din acele venituri SUA  trebuie să 
plătească salariile funcţionarilor săi, să administreze 
infrastructura, să plătească armata s.a.m.d. Nu mai punem la 
socoteală că vreo 350 miliarde $  reprezintă doar dobânzile 
pentru creditele statului. Deci din cei 4.2 trilioane, statului 
american  are sub 3.9 trilioane la dispoziţie.  
 
OK, dacă avem structura veniturilor, cum tot am adus în atenţie 
cheltuiala cu dobânzile, poate că ar fi interesant să vedem cam 
cât cheltuieşte statul american. Aici e şoc şi groază: cheltuielile 
totale pe 2021 au fost de ... 6.82 trilioane. Cu alte cuvinte, 
statul american a cheltuit cu 2,62 trilioane de $ mai mult decât 
a cheltuit. Păi de unde sunt aceşti bani? Din împrumuturi, 
evident! De aceea datoria SUA era de aprox. 28 trilioane de 
dolari în 2021, iar din februarie anul curent a depăşit 30 
trilioane. Asta înseamnă nu doar că nu sunt bani să se plătească, 
dar se mai şi adaugă de la o zi la alta datorii din deficitul 
bugetar.  
 
Dacă veţi avea curiozitatea să vedeţi un grafic al creşterii 
datoriei SUA, probabil că veţi înţelege cât de necontrolabilă e 
situaţia. Asta mai ales în condiţiile în care economia SUA se 
deteriorează şi nu dă semne de revenire. De altfel, întreaga 
nebunie din Ucraina e o ultimă încercare de a declanşa o criză 
militară care s-o ajute să-şi externalizeze această problemă 
jenantă de nerezolvat.  
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Inventatorul Iuliean Horneț: Nu există 
criză energetică, este forțată, pregătită. 
Furnizorii duc prețurile, nu producătorul

       „Nu există criză energetică. Este o criză forţată, este 
pregătită, pentru că nu producătorul de energie este cel 
care câştigă acum banii. Lui i s-a cumpărat energia pe doi 
ani.  

urnizorii sunt cei care duc preţurile. El produce în 
continuare, primeşte aceiaşi bani. Toată energia 
producătorului este cumpărată la preţ normal. Asta 

înseamnă falimentul familiei, falimentul României. Guvernul 
are posibilitatea, prin CSAT, să stopeze tot şi este în măsură să 
decidă stoparea a şase luni şi încă 3, cât e nevoie, să îşi pună la 
punct legislaţia referitoare la preţurile energiei pe teritoriul 
României şi să îşi găsească surse de independen
energetică din cele 62 de milioane de tone de biomasă pe care 
le are România”, a spus Iuliean Horneț, în emisiunea ”Ce se 
întâmplă?”, prezentată de Răzvan Dumitrescu la DCNews TV.

 
Cum îi învățăm pe copii să fie curajoși

 
 
Prof. Înv. Preș. Monica

 Grădinița cu P. N. Stănile
             
       Copiii, cresc într-o lume, care devine din ce în ce mai 
competitivă și mai centrată pe comparații. Este ușor pent
oricare dintre noi să creadă, că cei care și-au găsit succesul, 
sau fericirea sunt mai buni, mai puternici, mai intelige
sau au acces la cunoștințe secrete – anumite puncte forte 
sau calități care sunt rezervate pentru câțiva norocoși.

devărul este că niciunul dintre noi nu se na
„succesului” sau „gena fericirii”. Există multe lucruri 
care duc la succes și fericire, dar unul dintre cele mai 

puternice dintre acestea este curajul. 
            În spatele succeselor strălucite se află e
respingerile și imprevizibilele ,,întoarceri din drum”. Adesea 
multe. Dar, fără excepție, există și curaj. Munți de cu
să continui, să găsești un mod diferit și, desigur, curajul de a 
încerca, în primul rand. 
            Pentru copii , unul dintre cele mai importante lucruri pe 
care trebuie să le știe este că curajul nu se simte întotdeauna, ca 
și curaj. Din exterior, curajul pare adesea impresionant, 
puternic și sigur pe sine. Uneori ar putea părea imprudent sau 
palpitant. Din interior, însă, se poate simți înspăimântător și 
imprevizibil. Se poate simți ca anxietate sau frică sau îndoială 
de sine. Curajul poate fi înșelător – de multe ori din exterior 
arată diferit de felul în care te-ai aștepta să se simtă în interior. 
Asta se întâmplă deoarece curajul și frica vin întotdeauna 
împreună. Nu poate fi altfel. Dacă nu există frică, nu este 
nevoie de curaj. 

F

A
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„Nu există criză energetică. Este o criză forţată, este 
pregătită, pentru că nu producătorul de energie este cel 
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urnizorii sunt cei care duc preţurile. El produce în 
continuare, primeşte aceiaşi bani. Toată energia 
producătorului este cumpărată la preţ normal. Asta 

înseamnă falimentul familiei, falimentul României. Guvernul 
t şi este în măsură să 

decidă stoparea a şase luni şi încă 3, cât e nevoie, să îşi pună la 
punct legislaţia referitoare la preţurile energiei pe teritoriul 
României şi să îşi găsească surse de independență total 
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țăm pe copii să fie curajoși 

ș. Monica DOBĂ, 
Stănilești, jud. Vaslui 

care devine din ce în ce mai 
și mai centrată pe comparații. Este ușor pentru 

au găsit succesul, 
sau fericirea sunt mai buni, mai puternici, mai inteligenți 

anumite puncte forte 
ți care sunt rezervate pentru câțiva norocoși.  

devărul este că niciunul dintre noi nu se naște cu gena 
„succesului” sau „gena fericirii”. Există multe lucruri 

fericire, dar unul dintre cele mai 

În spatele succeselor strălucite se află eșecurile, 
și imprevizibilele ,,întoarceri din drum”. Adesea 

ție, există și curaj. Munți de curaj. Curaj 
ști un mod diferit și, desigur, curajul de a 

Pentru copii , unul dintre cele mai importante lucruri pe 
știe este că curajul nu se simte întotdeauna, ca 
erior, curajul pare adesea impresionant, 

și sigur pe sine. Uneori ar putea părea imprudent sau 
ți înspăimântător și 

ți ca anxietate sau frică sau îndoială 
de multe ori din exterior 

ștepta să se simtă în interior. 
și frica vin întotdeauna 

împreună. Nu poate fi altfel. Dacă nu există frică, nu este 

           Curajul nu se referă la ceva magic ,care se întâmplă în 
interiorul nostru pentru a ne face „să nu ne speriem”. Este 
vorba despre ceva magic ,care se întâmplă în interiorul 
nostru,pentru a ne face să trecem peste frică, îndoială de sine, 
anxietate și să ducem la bun sfârșit lucrurile grele sau riscante 
sau înspăimântătoare. Uneori curajul trebuie să se existe doar 
câteva secunde – suficient de mult pentru a fi suficient de 
curajos. 
            Copiii trebuie să mai știe ceva despre curaj 
întotdeauna efectele imediat. Curajul ar putea însemna să fii 
amabil cu noul copil din clasă, să încerci ceva nou, să sus
ceva în care crezi. Adesea, aceste lucruri nu vin cu artificii sau 
cu aplauze. De fapt, rareori se întâmplă asta. Diferen
care le fac lucrurile de mai sus pot dura mult timp pentru a se 
dezvălui, dar atunci când acțiunile sunt conduse de curaj, 
diferențele vor fi întotdeauna acolo, luând contur și schimbând 
într-un fel colțurile foarte importante ale lumii.
            Cu toții vrem să ne simțim în siguranță. Este atât de 
bine și plăcut și este puțin probabil să fim răniți sau să ne facem 
de râs sau să rămânem cu vânătăi. Uneori, „încet, dar sigur” ar 
putea fi locul perfect pentru copiii no
lucruri frumoase și care îi îmbogățesc vor avea loc atunci când 
se vor desprinde de noi, chiar dacă doar pentru câteva secunde. 
Iată câteva modalități de a le susține curajul:
Încurajează 
           Copiii se ridică sau coboară la lucrurile care se a
de la ei. Vorbește cu curajul care prinde via
ca și cum ar fi deja acolo.  
– Știu cât de curajos ești. Îmi place că iei decizii dificile uneori, 
chiar și atunci când ar fi mai ușor să faci celălalt lucru.
– S-ar putea să nu te simți curajos, dar știu ce
tine să faci asta. Crede-mă, ești unul dintre cei mai curajoși 
oameni pe care îi cunosc. 
           Eșecul și respingerea sunt adesea un semn că ai făcut 
ceva curajos. Fiecare experiență oferă informații noi și lecții, 
care nu ar fi fost acolo înainte. De aceea, doar cei curajo
ajung în acel punct, în cele din urmă 
înțelepciunea și experiența, care pot fi găsite adesea numai 
atunci când aterizezi rău, uneori de mai multe ori. Oferi
spațiu pentru imperfecțiune – este o bază de cre
          Spuneți-le că este în regulă să aștepte perioada în care se 
simt confortabil – în timp ce lucrează la un plan, aprinzând 
scânteia curajoasă din interiorul lor (
înăuntrul lor) – dar că va veni un mome
Când vine acest moment, nu va se va sim
disponibili sau cert. Asta îl face curajos. 
          Încurajați-i să facă activități care îi împing până la 
marginile sinelui lor fizic sau emo
muzică. Orice lucru care va ajuta la adeverirea faptului că sunt 
puternici, pot face față și că nu sunt la fel de fragili pe cât s
putea simți uneori, va ajuta la hrănirea inimilor lor curajoase.
   Fii exemplu pentru ei 
         Tot ce faceți este aur în ochii lor. Vorbi
momentele în care vă simțiți emoționat sau despre vremurile în 
care ați spus „nu” sau „da”, când toți ceilalți se mișcau în 
direcția opusă. Vorbiți-le despre momentele în care a
prin frică, epuizare, tristețe, furie, pentru a face ceea ce era 
potrivit. Vorbiți despre ideile riscante, despre vremurile în care 
ați gândit diferit, ați făcut ceva diferit și despre vremurile în 
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Curajul nu se referă la ceva magic ,care se întâmplă în 
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amabil cu noul copil din clasă, să încerci ceva nou, să susții 
ceva în care crezi. Adesea, aceste lucruri nu vin cu artificii sau 
cu aplauze. De fapt, rareori se întâmplă asta. Diferențele pe 

c lucrurile de mai sus pot dura mult timp pentru a se 
țiunile sunt conduse de curaj, 

țele vor fi întotdeauna acolo, luând contur și schimbând 
țurile foarte importante ale lumii. 

țim în siguranță. Este atât de 
și plăcut și este puțin probabil să fim răniți sau să ne facem 

de râs sau să rămânem cu vânătăi. Uneori, „încet, dar sigur” ar 
putea fi locul perfect pentru copiii noștri, însă atât de multe 

țesc vor avea loc atunci când 
se vor desprinde de noi, chiar dacă doar pentru câteva secunde. 
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Știu cât de curajos ești. Îmi place că iei decizii dificile uneori, 
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care v-ați simțit mic, dar ați reușit ceva mare. Lasăți
că viteazul din voi este și în ei. 
        Rolul nostru ca educatori, parinti este să
copii sa=și  rezolve singuri problemele, sa se
ele,  Astfel vor putea de vni încrezători, capabili,
independenți și de succes. Iar abilitatea de a depă
creativ problemele este la fel de importantă pentru
personal făcându-i impliniți pentru relații personale
 

 
Petale  de  gând 

(Cvinarii) 
 

 
Prof. Corneliu VĂLEANU 

  
Încet m-apropii de sfârşit, dar linia n-o trag, 
M-afund ca un scafandru  în marele trecut, 
Să-mi regăsesc epava cu visele mamut 
Şi umbra-mi tecătoare sub cerul  ca un scut. 
Încet m-apropiide sfârşit, dar linia n-o trag. 
 
  ***** 
Mi-e capul plin de gânduri ca pomul plin de rod 
Şi sufletul mi-e temniţă în care se ascund, 
Îmi trebuie o cheie  spre ele să pătrund 
Dar simt cum fug din mine, ducându-se-n afund.
Mi-e capul plin de gânduri ca pomul plin de rod.
 
  ***** 
 
Mă fascinează întruna miturile lumii 
Cu zei, credinţe, tabuuri şi mistere, 
Acestea-u dat la oameni speranţe şi putere,  
Dar şi pe săturate tristeţe şi durere. 
Mă fascinează întruna miturile lumii. 
 
  ***** 
Mereu ne cheamă lutul din care am ieşit, 
Ne chinuim destinul la gândul fericirii, 
 Sperând să trecem  bine de marginile firii, 
Dar ne oprim învinşi la porţile zidiriii. 
Mereu ne cheamă lutul din care am ieşişit. 
 
  ***** 
Mă adâncesc în mine şi nici nu m- înţeleg , 
Mă zbat de-o viaţă-ntreagă-n cunoaşterea de sine,
M-aplaud când fac răul,mă neg când fac  un bine
Şi-n loc să cânt la liră, mă-nec îrtru suspine. 
Mă adâncesc în mine şi nici nu mă-nţeleg. 
 
  ***** 
Din tot ce am ştiut, eu cred că nu mai ştiu nimic,
 Mi-e sufletul pustiu şi mintea-ncet mă lasă 
Ziua de mâine  e-un orizont cu-o pâclă deasă, 
Trecutele-mi iubiri de mine le mai pasă? 
Din tot ce am ştiut, eu cred că nu mai ştiu nimic.
 
  ***** 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  57777,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022

ți simțit mic, dar ați reușit ceva mare. Lasăți-i să simtă 

să-i învățăm pe 
se confrunte cu 

capabili, curajoși, 
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personale și sociale/ 

Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi 

 

n afund. 
e capul plin de gânduri ca pomul plin de rod. 

n cunoaşterea de sine, 
aplaud când fac răul,mă neg când fac  un bine 

Din tot ce am ştiut, eu cred că nu mai ştiu nimic, 

Din tot ce am ştiut, eu cred că nu mai ştiu nimic. 

Nimeni nu s-a mai întors de dincolo de moarte,
Să spună de-o-ntâlnire  cu demoni sau cu îngeri,
Dacă-n faţa Marelui Ascuns a făcut plângeri,
Că-n scurta-i viaţă a avut parte şi de-nfrângeri.
Nimeni nu s-a mai înors de dincolo de moarte.
 
  ***** 
Nemulţumit de mine mă simt de când mă ştiu,
Mă judec pentru tot ce-aş fi putut  să fac,
Intrând în toamna vieţii, nici mie nu-miplac,
În faţa Providenţei sunt un umil şi tac. 
Nemulţumit de mine mă simt de când mă ştiu. 
 

 

 
Noapte de logodnă

 
 

Înv. Corneliu LAZĂR 

─ 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 ? 

LiteraturLiteraturLiteraturLiteratură 
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Noapte de logodnă 

Înv. Corneliu LAZĂR –  
Gura Bohotin, jud. Iaşi 
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─ 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. 
 

 

Legenda verii 
 
Vine fata cu ulcioru, 
Vântu-i despleteşte părul, 
Ştie ea c-o necăjeşte, 
Dar îi place, chiar zâmbeşte. 
 
 
După poartă o sărută, 
Tace fata, parcă-i mută, 
O sărută şi-n cărare 
Chiar de-o face-n ziua mare. 
 
─ S-au cununat în grădină 
(Îmi zice mie o vecină) 
Şi-au plecat în lumea lor. 
Zău ! De ea îmi este dor, 
Că trece pe-aici mai rar, 
Dar el este un ştrengar. 
Nu ştiu dac-o fi poveste, 
El mai are trei neveste. 
Cică una e bogată 
Gata ! Ce mai spui cumnată ? 
Să lăsăm vântul în pace, 
Vine iarna, ce ne-om face ? 
................................................. 
Trece vara cu ulciorul, 
Vântu-i despleteşte părul, 
Ea din drumu-i se opreşte 
Şi-l sărută, că-l iubeşte... 
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Secretul pâinii 
 
Fac din pai de grâu peniţă, 
Cerneală din albăstriţă, 
Pentru că vreau să scriu mâine 
O reţetă pentru pâine. 
 
Mai întâi se ia sudoare 
Când e arşiţa mai mare 
Şi se varsă peste grâu, 
Apoi spală-te în râu. 
 
După ce grâul se cară 
Vântură-l şi du-l la moară, 
Toarnă făina-n covată 
Şi-apoi fă-o frământată. 
 
Pâinea când e aburită 
Taio-n trei, nu fi zgârcită, 
Ţine-o parte pentru tine, 
Este drept, ţi se cuvine. 
 
Mai dă una la săraci 
(Sunt amărâţi, ce să le faci ?) 
Iar din partea ce rămâne 
Rupe-un colţ şi dă la câine. 
 
      Scuze 
 
Vâjâie vântul în vie 
Pufăind o păpădie, 
Sforăind în mlaştină 
O întreagă baştină. 
Nu ştiu de când stă în smârc 
Dar un drac de cocostârc 
Chit că e sătul căpuşă 
Stă-n nămol până la guşă 
Şi mai face şi gargară 
Cum că lebăda-i murdară. 
─ Doamne, mare tragedie ! 
Ia s-o-ntreb, fir-ar să fie ! 
─E posibil, domnişoară ? 
(E-aş face părul de seară 
Cu puf alb imaculat)... 
Cred că m-am cam încurcat 
În această cercetare. 
─ Mă scuzaţi ! E o onoare 
Confundându-vă c-o cioară, 
Sărut mâna, domnişoară ! 
 
     Pe două cărări 
 
Nu mă-mbăt cu apă chioară, 
Dar atunci, în acea seară, 
Când foşnea teiul de floare 
Am adormit în cărare. 
 
Şi-apoi nici că m-am sculat, 
Până nu s-a scuturat 
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Floarea teiului pe mine, 
Chit că râde orişicine. 
 
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. 
 
 

Colecționarul de insomnii
 

  
Ionuț CARAGEA 

 
noaptea a căzut 
ca o secerăpe firul de grâu 
ce a fost n-o să mai fie 
doar un ceasornic nebun 
repetând ora exactă 
și o inima singură 
printre ruinele amintirilor  
 
tu, Lună, păianjen de lumină al nopții 
în pânza ta mi-ai prinsnevisatele vise 
și, iată-mă, orbecăind 
pe străzile verbului "sunt" 
strângându-mi insomniileîntr-o carte 
 
poate că voi dormi 
în sufletul cititorilor mei 
și toate visele lor 
vor fi și visele mele 
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insomnii 

CARAGEA  - Tecuci 

 

 
Revelație la masa tăcerii 
 
azi sunt un vis în derivă 
pe oceanele sângelui 
o iluzie pe țărmul altei iluzii 
o melancolie redusă la absurd 
 
așezat la masa tăcerii 
îmi beau umbra cu înghițituri mici 
îmi spintec speranțacu un zâmbet amar
mă arunc într-o prăpastiede întrebări 
 
care este rolul lui azi? 
pentru cine această 
rouă împietrită la gene? 
pentru cine acest ecou 
plângând pe umerii stâncii? 
pentru cine acest pumn de cuvinte 
care lovește în gol? 
pentru cine acest ceasornic stricat? 
pentru cine această memorie efemeră? 
pentru cine aceste păsări 
înecate-n cerneală? 
 
azi este azi 
un ciob de oglindă 
în care tronează mâhnirea 
 
îmi scutur inima de rugină 
îmi adun firimiturilede pe masa tăcerii 
privesc neantul în ochi 
și neantul clipește 
 
vezi? te-ai dat de gol 
DUMNEZEULE 
 
Pasăre de noapte 
 
Soarele s-a retras ostenit 
în patul de sânge al cerului 
greierii, prin străvechea lor melodie 
îmi fascinează auzul 
 
Luna, un grape-fruit 
mă-ndeamnă s-o decojesc 
de coaja amară 
 
stelele se așază singurepe tabla de șah 
așteptând deschidereaunei comete 
 
un cuvânt zboară ca liliacul 
altul ca bufnițade care se tem muritorii
 
restul cuvintelor îmi intră 
prin ferestrele ochilor 
să se-ncălzeascăla șemineul inimii 
încep să vorbeascădespre insomniile mele
despre neîmplinitele vise 
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un cuvânt se-agață de-o stea 
și construiește un vers 
ca o cale ferată pentru un dor 
de mare viteză 
 
călimara nopții e nesfârșită 
parcă aș fi într-un acvariu 
din care timpul fuge ca o sepie 
lăsându-mi toată cerneala 
 
ies din mineși explorez necuprinderea 
ici-colo un univers populatde cărțile mele 
mă-ntorc în mine precum 
pasărea care se întoarce la cuib 
 
un cuvânt cântă de trei oriprecum cocoșul 
zorii se ivesc cu întreg alaiul 
de boabe de rouă 
 
Soarele, o portocală 
mă-ndeamnă să-l decojescde coaja amară 
 
cuvântul rece mă spală pe ochi 
și scriu poezia  
 
tandru, lucid  
translucid 
 
Strada copilăriei 
 
nu pricep, nu, nu, nu pricep 
din palma mea lipsește o stradă 
strada aceea pe care, deseori 
o desenam cu bățul pe nisip  
sau pe pământ 
luând exemplul tatălui meu  
maistrul care construise  
o grămadă de străzi 
în orașul în care mă născusem 
 
după cum vă spuneam 
din palma mea lipsește o stradă 
o caut, o caut, n-o mai găsesc 
aici strada vieții 
aici strada inimii 
aici strada capului 
aici strada destinului  
au apărut multe străzi ale grijilor 
ale relațiilor, ale intuițiilor 
 
dar strada copilăriei nu mai este 
a dispărut de zici  
că n-a fost niciodată 
o caut, o caut, n-o mai găsesc 
poate s-o fi mutat?  
 
să fie strada aceea dintre nori 
pe care pleacă păsările călătoare?  
sau poate strada aceea 
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aflată și mai sus  
pe care o privesc  
în cele mai senine 
dintre nopți?  
 
precum copilul de altădată 
iau creionul și desenez 
strada copilăriei  
pe pagina albă 
 
sper ca tatăl meu 
care construiește acum 
străzi printre stele 
să fie mândru de mine 

 
Un pas uriaș pentru cuvintele mele 
 
mă privești 
cu ochii crescând 
ca două luni pline 
din două nopți diferite 
unite într-o singură noapte 
o noapte albă, chipul tău 
înstelat de pistrui 
 
cât de mult mi-am dorit  
să pun piciorul pe lună 
știu bine, nu voi reuși niciodată 
dar poate că zâmbetul meu 
va ameriza pe lacrima ta 
un pas mic pentru omul ce sunt 
un pas uriaș pentru 
cuvintele mele 
 
Trăncăneală 
 
mâinile viitorului meu 
caută mâinile fostului eu 
în prezentul meu fără mâini 
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un rece și tăinuitor ceasornic 
își calculează crima perfectă 
 
moartea îi trăncănește inimii mele 
despre cum e să fii umbră 
 
preaobositele mele vise 
se lasă duse de lacrimă 
 
lacătul închide 
o cheie 
 

 
 

Promisiuni 
 

 
Emil BUNDUC – Negreşti, jud.

 
Promisiuni deșarte, și vorbe în vânt 
Dar niciodată nu ai respectat al meu cuvânt 
Sufletul s-a transformat total în gust amar 
Iubirea pentru tine a fost doar în zadar. 
Un strigăt de durere, și de singurătate 
Spun că tare doare a mea sinceritate 
Visam că nu voi prinde lupta la sfârșit 
Dar nu a fost așa cum am crezut. 
Eu te-am privit, aveai în tine multă ură 
Dar dragoste nu mai era măcar o picătură 
Ai mers la braț cu răzbunarea și minciuna  
De vei avea nevoie nu îti voi întinde mâna . 
Eu nu am ce face de tine chiar nu îmi pasă 
Pe lângă mine ai dus viață chiar frumoasă 
Dar vine timpul când viața e nedreaptă 
Trebuia noi amândoi să înfruntăm ce ne așteaptă.
Ca doi necunoscuți am rătăcim prin lume 
Să căutăm a noastră șansă și un nume 
Și vom uita că ne-am mai cunoscut 
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Negreşti, jud. Vaslui 

șteaptă. 

În viața asta grea de pe pământ 
Eu n-am știut care sensul vieții 
Scriam mereu precum poeții 
Și îti acord acum pe veci iertarea 
Într-un final mi -am înțeles chemarea. 
 
Eu plâng ! 
 
Eu plâng de milă văd că piere neamul românesc
Mai este oare în noi un pic de sânge românesc
De ești român ar trebui ca să te doară 
Felul în care a ajuns această țară. 
Românii de mai simțiți ceva pentru acest pământ
Păstrați-vă cuvântu nostru drag și sfânt
Că am jurat pe steagul scump al țării noastre
Și libertatea s-o apărați cu prețul vieții voastre.
Hai să facem ceva pentru a noastră țară
Să-i judecam pe trădatori ca să-i și doară
Să strângem toată haita de penali 
Că au ajuns aici în țară toți oamenii specialii.
Nu vom putea răbda durere la nesfârșit
Voi ne-ați furat mereu și tot mințit 
Iar pentru voi n-aveți măcar o lege 
Cât oare credeți că mereu așa va merge.
Noi am privit cum voi averea a-ți dat-o la străini
În trupul vostru aveți doar suflete de câini
De ce plătim strainilor din greu tribut 
Și al nostru stat român a dispărut. 
Voi ați trădat și patria și neamul 
Și v-ați făcut toți frate cu dușmanul 
Sunteți o haită mare de meschini 
Și ne-ați vândut ca vite la străini . 
 
Nostalgie 
 
O nostalgie ce-mi hrănește dorul 
Din depărtaŕi se aude doar ecoul 
Credeam că e un sunet de vioară 
Ce cântă o melodie înspre seară. 
Am vrut mereu alăturea să -ți fiu 
Și când ți -o fi mai greu să știu 
Eu mă gândesc la viața ta 
Că niciodată nu te voi uita. 
Pe al tău obraz o lacrimă ce stă să cadă
Dar nu arăți tristețea să se vadă 
În suflet ți-ai stârnit furtună 
Gândeștete iubirea nu o lasă urmă. 
Eu am cerut un dar doar de la tine 
Și sufletul iubirii să se închine 
Povestea în care tu mereu exsiștii 
Priveste în ochii mei cei triști. 
Tu pentru mine ești un sfânt mister 
Mă închin la lună și la cer 
Să arate chipul tău și fară mască 
Din nou iubirea să renască. 
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Eu plâng de milă văd că piere neamul românesc 
noi un pic de sânge românesc 

țiți ceva pentru acest pământ 
și sfânt 
țării noastre 

ți cu prețul vieții voastre. 
țară 

și doară 

țară toți oamenii specialii. 
șit 

ți că mereu așa va merge. 
o la străini 

ți doar suflete de câini 

Pe al tău obraz o lacrimă ce stă să cadă 
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Am sălbăticit Natura 
 

 
Ioan BROASCĂ 

 
Se cerne Vremea-ncet prin fulgi de nea 
Vălătuciți prin crengi de-un vânt hoinar, 
Se-îmbălsămează frunzele-n argint 
Și chiar de-i primăvară-i iarnă iar. 
 
Din nou se ceartă Cerul cu Pământul 
Și din gâlcea valorize ies bucurii, 
Dar e și plâns: toți zarzării în floare 
Ca și caișii-și plâng pe-ai lor copii. 
 
Spectacolul ce ni-l oferă Sfânta 
Natură cu-ale ei manifestări, 
Ne dă-nălțimi simțite-apoteotic 
Însă și transpirații pe spinări. 
 
Toți ochii ce admiră-acest spectacol 
În zi de primavară din April, 
Privind cum zburdă albi funigei 
Se bucură ca ochii de copil. 
 
Dar mulți se-ntreabă când admiră-n jur, 
Burzuluieli de-asemenea natură: 
Nu ne-or îngenunchea în cursul vremii 
Când vom vedea ce scrie pe Factură? 

 
Nedumeriri 
Aș vrea s-aduc o Odă1vieții mele 
Și-ncerc s-adun cuvânt lângă cuvânt, 

                                                             

1Odă - specie a genului liric în care sunt exprimate sentimente de admira
unor eroi, pentru o persoană etc. . 
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Ioan BROASCĂ - Iaşi 

 

specie a genului liric în care sunt exprimate sentimente de admirație pentru faptele 

Să-mi limpezesc simțirile confuze, 
Și-n tonuri blânde gândul să mi-l cânt. 
 
Dar nu-I doar unul, năvălesc mulțime 
Și fiecare-ar vrea s-ajungă-n față, 
S-arate că doar el conduce “turma” 
Așa cum foarte des se-ntâmplă-n viață.
 
Admir năvala toată și mă bucur 
Că sunt întreg și încă pot vedea 
Universalul vieții omenești 
Și panoramic2apoi, viața mea. 
 
Din marea înspumat-a existenței, 
Pe câte-un vârf de val înmărmurit, 
Parcă desprind o urmă de Poseidon 
Fără trident, dar pare-a fi uimit 
 
De înălțimea valurilor vieții 
Ce-aleargă înspre țărmul din Apus,  
Unele ajungând până la plajă, 
Iar altele, plângând că n-au ajuns. 
 
Ca ele-s și eu, un biet„zburător” 
Sub efemera Timpului aripă 
Și-aș vrea în urma mea vreun cititor 
A gândurilor ce mi se-n înfiripă. 
 
Pe-un șevalet ce-mi pare azi cam șubred,
Aș vrea s-așez o pânză de pictură 
Și din întregul clocot din prezent 
S-aleg cea mai frumoasă partitură, 
 
Iar din paleta largă de culori 
Să le aleg pe cele potrivite, 
Să poată să redea intensitatea 
Și frumusețea clipelor trăite. 
 
Din setul de peneluri, tare aș vrea 
Să îl aleg pe cel care o să poată 
Să mai redea sprâncene arcuite 
Și tinerețea, cum erau odată… 
 
Aș vrea..,aș vrea.., dar nu știu de-oi pricepe
S-aleg culori plăcute din paletă; 
Mi-e teamă că m-oi pierde printre spații,
Din Odă, respirînd o Odeletă3. 
 
Privind retrospectiv la Panoramă4, 
Din depărtări, prea multe nu disting, 
Da-n noapte-un cântec de privighetoare
Mă-ngână, corzi de suflet când ating. 
 
Privesc la pânza nouă ce refuză 
Culorile, oricât aș fi de-atent 

                                                             

2Panoramic - care redă o panoramă. 
3Odeletă - odă de proporții mai mici. 
4Panoramă - 1) priveliște naturală văzută din depărtare (de la înălțime);
   2) prezentare de ansamblu a unui complex de evenimente 
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ște naturală văzută din depărtare (de la înălțime); 
2) prezentare de ansamblu a unui complex de evenimente (frescă). 
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Și astfel viața-mi spune mai direct 
Că nu-s decât un pictor corigent. 
 
Am căutatsăîmidaucorijarea, 
Dar viațachiar m-a șiapostrofat; 
„Profesorii” șiDoamnahotărât-au, 
Ca pictor, eusăfiupensionat. 
 
Am vrut să-nlocuiesc intensitatea 
Din toată-acea paletă de culori, 
Cu niște note mult mai liniștite, 
Ce doar pe portativ ne dau fiori. 
 
Am încercat să cânt, dar dezacorduri 
Stridente, semnala iar „dirijorul”, 
Căci nu văzusem cheia de la capăt 
Și publicului nu-i plăcea actorul. 
 
Ce poate fi la capăt? mă-ntrebam; 
E cheia „Fa” sau poate-i cheia „Sol”? 
Și-așa, dintr-un Icar cu-aripi de ceară 
M-a exmatriculat din cer la sol. 
 
Nu știu ce să desprind din spovedanii, 
Ce răni ascunse-s astăzi încătare, 
Ce zumzete de gânduri ne îndeamnă 
Să le mai presărăm ușor cu sare. 
 
‘Mi-ntorc privirea către„portativul” 
Care din Rai în Iad m-a prăvălit 
Și printre „accidente”, văd o „terță”1 
Din care sunt exclus, nespovedit. 
 
Aș vrea, măcar așa din vreme-n vreme, 
Să mai aud răspunsuri și păreri, 
Gândind că-n zorii zilelor de mâine 
Va fi sămânța zilelor de ieri. 
 
Și să solfegiez o nouă temă 
Pe-un portativce are dreptatú, 
O maisofisticatăcheie-n capăt 
Și n-am găsit alt numedecât „TU”. 
 
Încet însă, mă scutur de iluzii 
Precum un pom mai scutură petale; 
Din creanga serii doarne dumeriri 
Culeg gândind la gândurile tale. 
 
Tu, Viață, m-ai luat oare-n cătare? 
Când dai verdicte de ce te grăbești? 
Mai lasă-mă o clipă pe Cărarea 
Ce duce către Stele, ca-n povești. 
 
Dar Viața, parcă n-ar mai vrea s-asculte 
De ruga mea și-mi face în necaz; 
Cu nepăsare-mi stoarce printre pleoape, 
O lacrimă calduță pe obraz. 

                                                             

1Terță - 1) interval muzical format din trei note consecutive; 
               2) figură de apărare la scrimă. 
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Cine sunt?
 

George ARHIRE 

 
S-a lăsat seara peste noi, 
Privesc în jur doar oameni goi 
Privesc în mine și nu știu cine sunt 
Privesc în jur, nu știu daca îi pe pământ
Un om fericti, un om împlinit 
Sunt ceea ce zic unii 
Sărac dar fericit,  
Sunt criticat că trăiesc  
Dar nu sunt vreodată criticat ăa iubesc 
Sunt doar un trecător prin timp  
Las amprente pe o foaie de hârtie  
Nimeni numele nu-mi știe  
Nimeni vocea nu-mi aude  
Dar în schimb 
Sunt vorbe mult ce nu își au rostul  
Sunt vorbe multe strâmbe și aruncate  
Ce caută ele în aceasta carte  
Ce caut eu pe acest pământ  
Este întrebare ce așteptă un răspuns  
De ce trăim, de murim?  
De ce ne amăgim cu vise și speranțe  
De ce credem în vise, și ne mângâie cu romanțe 
Sufletul din noi, când noi suntem  
Oameni ăai și goi  
Nu știu să iubesc. Dar cred în iluzi 
Nu știu să ma încred în mine 
Dar a încredere oare în cine??  

 

LiteraturLiteraturLiteraturLiteratură 

,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022 

? 

George ARHIRE – Huşi 

i pe pământ 

a iubesc  

 

și ne mângâie cu romanțe  
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Dacia, „Grădina Maicii Domnului“,

a numit Papa Ioan Paul al II-lea
în 1999, „Bucureştiul – noul Ierusalim
pămîntesc“, profetizase  altcineva

anterior 
 

Jurn. Ion N.
 
        „Dachii prea veche a lor limbă osebită avînd,  cum o 
lăsară,  cum o lepădară așa de tot și luară a romanilor,  
aceasta nici se poate socoti nici crede“,  î
scepticismul stolnicul Constantin Cantacuzino,  cel care în 
opera sa istorică,  Istoria Ţării Româneşti dintru început,  
rămasă neterminată,  autorul fiind executat de turci în 
1716,  susţine originea latină,  unitatea şi continuitatea 
poporului român în Dacia. 

acă dacii nu au învățat latina de la soldații romani,  
atunci de unde?,  se întreba lumea. 
NicolaeDensușianu scria:  „cînd sub Traian romanii au 

cucerit pe daci la Sarmizegetusa n-au trebuit tălmaci“. Iar Dio 
Casius spusese: „să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. 
Luptele dintre Traian și Decebal au fost războaie fratricide
tracii au fost daci“. 
Deci, dacii și romanii vorbeau aceeași limbă. Însă dacii nu au 
învățat latina înainte să dea piept cu romanii, ci limba la
provine din limba dacilor, Oro Manisa,  învă
Acest lucru l-a afirmat în decembrie 2012 și Miceal Ledwith,  
fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea,  într
acordat postului de televiziune TVR Cluj,  am mai spus. 
Atunci,  Ledwith,  fost membru al Comisiei Teologice 
Internaționale,  care a avut acces la arhivele bibliotecii 
Vaticanului,  a făcut o declarație care a fost considerată 
șocantă:  „Chiar dacă se ştie că latina e limba
Bisericii Catolice,  precum şi limba Imperiului
limba română este o limbă latină,  mai puţină lume
limba română,  sau precursoarea sa,  vine din locul
trage limba latină,  şi nu invers. Cu alte cuvinte
română este o limbă latină,  ci mai degrabă limba
limbă românească. Aşadar,  vreau să-i salut pe
Munţii Bucegi,  din Braşov,  din Bucureşti. Voi
aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale
latină)“. 
Nu doar scrierea dacilor a fost prima din lume, ci 
Din vechi inscripții știm că dacii își numeau limba Oro Manisa 
sau Drago Manisa, ambele sintagme însemnî
Curată“ ori „Grai Divin“. Textele sugerează că Oro Manisa era
limba vorbită și de zei, astfel explicîndu-se denumirea de „Grai 
Divin“. Gramatica acestei limbi prezintă numeroase 
neregularități,  ceea ce caracterizează limbile foarte vechi și 
conservatoare. Se consideră în prezent că această limbă a 
dispărut, fiind păstrată în mică parte în cea română 
albaneză. 
Conform variantei oficiale, limba română este una indo
europeană, făcînd parte din grupul italic și din subgrupul 
oriental al limbilor romanice. Se consideră că s

D
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„Dachii prea veche a lor limbă osebită avînd,  cum o 
luară a romanilor,  

aceasta nici se poate socoti nici crede“,  își declara 
scepticismul stolnicul Constantin Cantacuzino,  cel care în 
opera sa istorică,  Istoria Ţării Româneşti dintru început,  
rămasă neterminată,  autorul fiind executat de turci în 

,  susţine originea latină,  unitatea şi continuitatea 

țat latina de la soldații romani,  

șianu scria:  „cînd sub Traian romanii au 
au trebuit tălmaci“. Iar Dio 

„să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. 
și Decebal au fost războaie fratricide, iar 

și romanii vorbeau aceeași limbă. Însă dacii nu au 
țat latina înainte să dea piept cu romanii, ci limba latină 

Oro Manisa,  învățată de la zei. 
și Miceal Ledwith,  

lea,  într-un interviu 
tului de televiziune TVR Cluj,  am mai spus. 

Atunci,  Ledwith,  fost membru al Comisiei Teologice 
ționale,  care a avut acces la arhivele bibliotecii 

ție care a fost considerată 
limba oficială a 

Imperiului Roman,  iar 
lume cunoaşte că 
locul din care se 

cuvinte,  nu limba 
limba latină este o 
 pe oamenii din 

Voi sînteţi cei care 
occidentale  (adică limba 

Nu doar scrierea dacilor a fost prima din lume, ci și limba lor. 
ții știm că dacii își numeau limba Oro Manisa 

ambele sintagme însemnînd „Limba 
Curată“ ori „Grai Divin“. Textele sugerează că Oro Manisa era 

se denumirea de „Grai 
Gramatica acestei limbi prezintă numeroase 
ți,  ceea ce caracterizează limbile foarte vechi și 

conservatoare. Se consideră în prezent că această limbă a 
ăstrată în mică parte în cea română și cea 

limba română este una indo-
și din subgrupul 

oriental al limbilor romanice. Se consideră că s-a format din 

amestecul limbii dacilor cu latina după cucerirea Daciei de 
către romani în anul 106, influența dacică rezumîndu
aproximativ trei sute de cuvinte. De altfel
fi format din amestecul soldaților romani cu femeile dace,  în 
doar 169 de ani. Această variantă „oficială“, care ne este băgată 
pe gît cu forța de prea mult timp, are însă multe lacune
penibile pe alocuri,  dar le-am spus în altă parte.
La fel ca Densușianu cu un secol înainte, Ledwith a mai spus 
că, la întîlnirea lor cu romanii,  dacii nu au avu
translatori,  deoarece vorbeau deja limba din care se născuse 
latina. De aici, românii apar drept unul 
dacii, continuatori direcți și legitimi ai acestora
un neam tracic. 
Reamintim şi că,  lavizita sa în Româ
Ioan Paul al II-lea a numit România „Grădina Maicii 
Domnului“,  de unde rezultă că Vaticanul cunoa
dacii / românii sînt primul popor din lume,  
în care trăiau zeii antici. De altfel,  cu aproape tr
ani înainte de mărturisirea irlandezului Miceal Ledwith,  
Iordache Moldoveanu a scris  într-un articol din
ianuarie 1980:  „limba română,  într-un stadiu primitiv specific,  
se vorbește din neoliticul timpuriu în Carpați ș
Dunării. Dovedim, pe bază de inscripții,  că în epoca bronzului,  
strămoșii noștri scriau alfabetul și vorbeau o limbă română de 
tip arhaic,  protolatin. Asta pe cînd Roma nici nu exista“.
În 1942,  prozatorul Ioan Alexandru Brătescu
sa “Originea neamului românesc și a limbii noastre“,  citată și 
de Silviu Dragomir în articolul “Actualitatea ideilor scriitorului 
Ioan Al. Brătescu Voineşti privind…“ afirma:  „N
o limbă a Dacilor,  pentru că ei n-au avut o altă limb
care să fie înlocuită prin limba Romanilor şi n
de limbă pentru simplul motiv că Dacii vorbeau latineşte. 
Limba Dacilor n-a pierit. Ea a devenit în Italia întîia 
Romanilor care era o formă literară a limbii Daciei,  iar 
tîrziu limba italiană;  aceeaşi limbă a Dacilor,  dusă în Franţa a 
ajuns întîi limba Galilor,  iar cu timpul limba franceză;  în 
Spania ea a devenit întîi limba Iberilor,  iar cu timpul limba 
spaniolă,  iar aici a devenit cu vremea limba noastră 
românească“. 
În Memoriu asupra vechei și actualei stări a Moldovei din 
secolul al XVIII-lea,  contele francez de Hauterive nota:  
„Latineasca,  departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc 
azi s-ar putea zice că este mai puțin în firea celei dintîi firi 
romane,  că ea a schimbat mai mult vorbele sale cele dintîi 
dacă nu m-aş teme să dau o înfățișare paradoxală acestei 
observații juste aș zice că ea e cea mai nouă dintre toate,  sau 
cel puțin a aceea în ale cărei părți se găsesc mai puţine urme 
din graiul popoarelor din care s-au născut. Limba latinească în 
adevăr se trage din acest grai,  iar celelalte limbi mai ales 
moldoveneasca sînt însuşi acest grai“. 
Argument  suplimentar al moștenirii directe din Oro Manisa îl 
reprezintă şi faptul că limba română ar
neregulată. Vocabularul și gramatica textelor de pe tăblițele de 
plumb de la Sinaia arată o profundă înrudire cu limbile a
indo-europene,  în realitate acestea provenind din Oro Manisa. 
În 1936,  în volumul al treilea al l
francezul Louis de la Vallé Poussin spunea că locuitorii de la 
nordul Dunării de Jos „pot fi considera
limbilor indo-europene,  adică strămoșii Omenirii“.
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de Silviu Dragomir în articolul “Actualitatea ideilor scriitorului 
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de limbă pentru simplul motiv că Dacii vorbeau latineşte. 

a pierit. Ea a devenit în Italia întîia  limba 
Romanilor care era o formă literară a limbii Daciei,  iar mai 
tîrziu limba italiană;  aceeaşi limbă a Dacilor,  dusă în Franţa a 
ajuns întîi limba Galilor,  iar cu timpul limba franceză;  în 
Spania ea a devenit întîi limba Iberilor,  iar cu timpul limba 
spaniolă,  iar aici a devenit cu vremea limba noastră 

și actualei stări a Moldovei din 
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țin în firea celei dintîi firi 
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Scriitorul și lingvistul suedez Ekström Par Olof anunța în 1976 
că „Limba română este o limbă-cheie,  care a influențat în mare 
parte toate limbile Europei“. Încă din 1862, la Paris,  
diplomatul francez Félix Colson preciza în Nationalité et 
régenération des paysans moldo-valaques că dacii erau de 
origine pelasgă iar limba lor nu era decît un idiom al limbii 
comune,  pelasga,  de dinainte de fondarea Romei. „Care a fost 
dialectul vorbit de vlahi? Filologii l-au considerat ca fiind 
importat de la romanii cuceritori. Nu este decît o aserţiune. 
Idiomul vlahilor este acela al pelasgilor,  el s-a format de 
treizeci de secole. El a fost vorbit şi în Munţii Pindului,  cu mai 
mult de o sută de ani înaintea cuceririi lui de către soldaţii lui 
Traian… În Peonia,  în Pelasgonia,  în Macedonia de Sus,  pe 
care Eschil o numeşte Pelasgia,  în cantoanele din Epir şi din 
Tesalia,  ocupate de pelasgi,  dialectul vlah nu a fost 
împrumutat de la stăpînii lumii. Dimpotrivă, romanii vorbeau 
limba pelasgilor… Este evident că descendenţii pelasgilor care 
locuiesc în număr de mai multe sute de mii,  în munţii care au 
fost leagănul rasei lor antice,  cei care populează fosta Dacie,  
vorbesc încă limba naţională,  care în Italia a dat naştere limbii 
latine… Nu ne mai este permis să ne îndoim că naţiunile 
pelasgice nu au fost poporul latin. Totul concură spre a dovedi 
că dialectul lor a devenit limba latină. Este incontestabil că 
pelasgii au contribuit la fondarea Romei… Dialectul vlah 
preexistă. Imediat după cucerirea romană,  el s-a revelat 
spontan în Dacia,  în Panonia şi pe Pind… A trebuit ca istoria 
să înregistreze povestea despre colonii care au adus în Dacia 
limba latină. În acest scop scriitorii au inventat povestea 
sîngeroasă a exterminării naţiunii dace de către Traian“,  scria 
el. 
„Populaţia de aici a migrat apoi spre toată Europa cu 30-40.000 
de ani în urmă“,afirma profesorul german Alexander 
Rodewald,  directorul Institutului de Biologie Umană de la 
Universitatea din Hamburg. Poporul pelasg,  cunoscut în 
antichitate mai ales ca trac,  provenit din Pelasgeea / Dacia,  
reprezintă indo-europenii care au împînzit nu doar Europa,  ci 
și nordul Africii și sudul Asiei,  pînă în India și China. 
Cercetătorul german Bosch Gimpera spunea despre spațiul din 
care au pornit indo-europenii că „este situat între Valea 
Dunării,  Marea Egee și Marea Neagră“. Scriitorul Eugen 
Delcea susține că numele de ionieni,  acordat pelasgilor de 
către greci, provenea de la calitatea lor de „fii ai zeului Soare“,  
al cărui cap se găsea pe Vîrful Omu,  numit în vechime 
Kogaionon,  deși e posibil să-și fi primit numele de la 
conducătorul lor,  Ion fiind și astăzi cel mai des întîlnit nume la 
români. În India și Persia,  pelasgii apar ca arieni,  avînd o 
limbă asemănătoare cu cea a dacilor. În Orientul Apropiat,  ei 
sînt sumerienii,  hitiții și fenicienii / filistenii. Bascii și etruscii 
păstrează elemente comune de limbă,  folclor și tradiții cu zona 
de origine din România. Spaniolii se autodenumeau „urmași ai 
geților și lui Zalmoxe“. Francezii,  care păstrează puține 
cuvinte din latină,  pînă în secolul optsprezece,  exceptînd 
orașele mari,  vorbeau precum cronicarul moldovean Grigore 
Ureche. 
În articolul Unde s-a născut civilizația? din numărul șapte din 
1975 al publicației Reader’s Digest,  arheologul american 
William Schiller afirma:  „Civilizația s-a născut acolo unde 
trăiește astăzi poporul român,  răspîndindu-se apoi,  atît spre 
răsărit,  cît și spre apus,  acum circa 13-15.000 de 
ani!“.  „Națiunea cea mare pelasgo-arimică,  de la începutul 

neoliticului,  este de origine carpato-atlantică. Națiunea aceasta 
a populat,  în expansiunea ei,  Europa,  sudul Asiei și nordul 
Africii – numită rasa albă europeană“,  scrie şi cercetătorul 
Virgil Oghină. 
Enciclopedia britanică din anii 1920 menționa influența daco-
geților în nordul Chinei. Arheologul german Klaus Schmith 
spunea și el că „purtătorii civilizațiilor cele mai vechi ale 
Chinei și Japoniei au imigrat în epoca neoliticului,  în mare 
parte,  din sud-estul Europei,  din regiunea dintre Nipru,  
Dunăre și Balcani“. Iar istoricul englez Edward Gibbon,  fost 
membru al parlamentului britanic,  scria în Istoria decăderii 
Imperiului Roman din 1776 despre marele imperiu pelasgo-
dac:  „Analele Chinei păstrează amănunte despre statul și 
mișcările triburilor pastorale,  care pot fi adeseori distinse sub 
denumirea vagă de Scyți sau Tartari,  succesiv vasali,  dușmani 
și cuceritori ai unui mare imperiu… De la vărsarea Dunării 
pînă la Marea Japoniei,  longitudinea Scythiei se întindea pe 
aproape 110 grade,  care cuprindeau,  pe această direcție,  peste 
1.700 de localități. Triburile pastorale ale Nordului au reușit de 
două ori cucerirea Chinei“.  Tartari,  nimeni alții decît dacii din 
zona Tărtăriei,  unde s-a descoperit cea mai veche scriere din 
lume. 
Despre aceeași Tărtăria amintea și Helena Petrovna Blavatski,  
fondatoarea Societății Teosofice,  în cartea Isis dezvăluită din 
1877:  „Multe din manuscrisele antice secrete pot fi găsite în 
Tartaria şi India… întrunite în cartea lui Dzyan,  care a venit 
din noaptea timpurilor,  lăsată nouă de un popor necunoscut de 
etnologi şi pe care au redactat-o în limba Senzar… Această 
limbă a fost vorbită de primii locuitori ai pămîntului“,  adică 
pelasgii / dacii. 
Cu mai bine de un secol înaintea Helenei Blavatski,  ocultistul 
suedez Emanuel Swedenborg susținea şi el  ceva asemănător,  
părerea lui fiind că la Magna Tartaria se găsea „cuvîntul“ 
original al Bibliei. Într-adevăr,  la Tărtăria s-a găsit cea mai 
veche scriere din lume,  acolo fiind originea tuturor cuvintelor 
scrise vreodată. 
La aproximativ patruzeci de kilometri de Tărtăria se află orașul 
Simeria,  nume scris multă vreme ca Symeria. Cum în limba 
dacilor „y“ se transforma adesea în „u“,  numele localității 
ardelene este identic cu cel al țării sumerienilor. Dacă ținem 
cont și de asemănările dintre literele de pe tăblițele de la 
Tărtăria și scrierea cuneiformă sumeriană,  de faptul că 
sumerienii se îmbrăcau exact ca țăranii români și vorbeau o 
limbă asemănătoare,  devine evident faptul că din Symeria 
Ardealului au migrat sumerienii în Orientul Apropiat în 
mileniul al IV-lea î.e.n. Lista regilor sumerieni chiar susține că,  
înainte de Potop,  au domnit pe Pămînt zeii și semizeii,  „apoi a 
sosit potopul,  iar după potop au venit la domnie 
regii popoarelor din munţi“. O referire evidentă la daci,  care 
trăiau în munții Carpați. 
Prin secolul al XVI-lea î.e.n. a apărut în zona Basarabiei și a 
Deltei Dunării tribul dacic al cimerienilor,  fără îndoială plecat 
din același loc ca și sumerienii. Unii scriitori antici greci 
considerau că cimerienii și-au continuat existența sub numele 
de treri, costoboci sau carpi,  geograful Strabon identificîndu-i 
cu cimbrii. Conform lui Abydeni, unul dintre regii 
sumerienilor,  anterior cu patru generații Potopului,  se numea 
Daos,  care înseamnă „dacul“. Paul Lazăr Tonciulescu a 
demonstrat că sumerianul Gudea Ensi din Lagaș provenea din 
Dacia. 
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Gudea era un nume obișnuit la daci iar Burebista și Decebal 
fuseseră declarați „ansi“ („semizei“)  de către daci,  nume 
preluat de sumerieni,  care l-au transformat în „ensi“,  epitet pe 
care îl atribuiau conducătorilor lor. Iar guteii,  ce au întemeiat 
orașul Gutei în nordul Sumerului,  veneau din Munții Gutîi din 
Maramureș. 
Să nu uităm că,  în timpul vizitei sale din 1999,  Papa Ioan Paul 
al II-lea a numit România „Grădina Maicii Domnului“. Să nu 
uităm nici că doar  cîteva decenii înainte de vizita Papei,  
indianul Sundar Singh folosea o exprimare asemănătoare în 
profeția sa apocaliptică,  exprimare care trebuie ştiută de 
fiecare român:  „în timpurile ce vor veni, România
va rămîne o paradisiacă grădină a binecuvîntării
dragostei,  a fericirii a purităţii şi înţelepciunii“.
„România va trece prin mai multe faze de
fundamentale,  devenind în cele din urmă,  graţie
ei exemplare,  un veritabil focar spiritual,  
comparat cu miticul «Nou Canaan»,  iar Bucureştiul
transforma într-un centru esenţial al acestui 
considerat de toate popoarele drept un veritabil
Ierusalim» pămîntesc“. După  „Luceafărul“,  Botoşani
 

Erich von Daniken - „Amintiri despre 
viitor” dar și ceva despre preocupările 

jurnaliștilor din zilele noastre

            

      Autorul, Editura Științifică, 1970. Traducerea din 
limba germană de V Doru și S. Stanciu, Cuvânt înainte
adnotări de Ion Hobana, 182 de pagini 

eme ale  realismului fantastic în România
și de Dan Apostol în „Terra – planta vie
deocamdată, Cuprinsul cărții recomandate, capitol cu 

capitol, dă răspuns sau naște întrebări pe care ni le punem, zi de 
zi, - este oare locuit Universal de ființe  asemănătoare omului
om?  Răspunsul îl dă însăși nava spațială care asig
„călătorie fantastică” prin  Cosmos, descrisă de autor 
ne vizitează și ne oferă hărți ale lumii de-acum 10.00
ani, ca să știm ce-i Aerodromul preistoric, să aflăm
fi  cel mai vechi oraș terestru, „teritoriu” pe care
împerecheau bucuros cu oamenii de felul nostru, de
pe atunci  în „carele cerești” se vorbea despre „explozii 
nucleare” – valiza lui Putin ? – autorul Enrich von 
Daniken  trimițându-ne cu mesajele sale și în viitor, în anul 
6965, întrebându-se, iarăși, ce ar rămâne, până atunci, din 
omenire, după o astfel de distrugere totală?! 

       Pe ringul vieții multe se mai află citind astfel de cărți 
ce au trăit vechii  egipteni, cine le-a fost Dumnezeu uria
abandonați pe Insula Paștelui, în călătoriile spa
OZN-euri, farfurii zburătoare, cu altă întrebare, meteoritul 
TUNGUS a fost explozie nucleară, care i-a fost ra
concluzii au tras pământenii, oameni de felul lui Edgard Cayce, 
roboții din zilele noastre, explicabilă și editarea și lectura unor 
enigme precum „Adevărata poveste a omule

T
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șnuit la daci iar Burebista și Decebal 
ți „ansi“ („semizei“)  de către daci,  nume 

au transformat în „ensi“,  epitet pe 
u conducătorilor lor. Iar guteii,  ce au întemeiat 

șul Gutei în nordul Sumerului,  veneau din Munții Gutîi din 

Să nu uităm că,  în timpul vizitei sale din 1999,  Papa Ioan Paul 
lea a numit România „Grădina Maicii Domnului“. Să nu 

cîteva decenii înainte de vizita Papei,  
indianul Sundar Singh folosea o exprimare asemănătoare în 

apocaliptică,  exprimare care trebuie ştiută de 
România va ajunge şi 

binecuvîntării divine,  a 
înţelepciunii“. Și continua:  

de transformări 
graţie spiritualizării 
  ce va putea fi 
Bucureştiul se va 
 foc(…)şi va fi 
veritabil «Nou 

După  „Luceafărul“,  Botoşani 

„Amintiri despre 
și ceva despre preocupările 
știlor din zilele noastre  

1970. Traducerea din 
și S. Stanciu, Cuvânt înainte  și 

realismului fantastic în România  sunt folosite 
planta vieții”, dar, 

ții recomandate, capitol cu 
ște întrebări pe care ni le punem, zi de 

asemănătoare omului-
și nava spațială care asigură o 

Cosmos, descrisă de autor și „Zeii” 
acum 10.00-11.000 de 

i Aerodromul preistoric, să aflăm  care poate 
ș terestru, „teritoriu” pe care  Zeii se 

împerecheau bucuros cu oamenii de felul nostru, deși , încă de 
ști” se vorbea despre „explozii 

autorul Enrich von 
și în viitor, în anul 

și, ce ar rămâne, până atunci, din 

ții multe se mai află citind astfel de cărți – din 
a fost Dumnezeu uriașilor 

, în călătoriile spațiale purtate de 
euri, farfurii zburătoare, cu altă întrebare, meteoritul 

a fost rațiunea, ce 
concluzii au tras pământenii, oameni de felul lui Edgard Cayce, 

și editarea și lectura unor 
enigme precum „Adevărata poveste a omuleților verzi” 

realizată de INES HRISTEA în revista FORMULA AS
1508, martie 2022.    

O carte cu un titlu demascator, autor istoricul, 
jurnalistul american Webster Tarpley 

Oligarchy care mai înseamnă 
secret, Iluminații, destinată robirii omenirii și 

reducerea popula

     Am scris des în volumele noastre „Istorii, comentarii, 
miscelanea” despre ideile unor oameni mari, chiar 
state, demnitari cu atribuții profesionale la instituții care 
fac politică și activitate economică internațională 
Mondială – care militează pentru reducerea popula
globului la doar 10% din cât are planeta Pământ acum, 
motivând fel de fel. 

-a spus, nu de puține ori, că și virusul Covid
care îl imită – ar fi creația unora care vizează, în timp, 
același lucru, moartea a o bună parte din populație, 

bătrânii și copii mai ales. 

Că așa este o probează spusele nu numai ale presei pe care o 
citim, ci și cărțile puse la dispoziție publică, care ne spun cum 
că „geneza ideilor de reducere a popula
științific de istoricul Webster Tarpley, în cartea sa „Against 
Oligarchy” – pe care presa o mai nume
secret”, destinată „Iluminaților”- să contribuie la reducerea 
populației, carte care, aflați generozitate, circulă gratuit pe 
Internet, „încât oricine să îi poată judeca credibilitatea” 
http://tarpley.net/…/giammaria-ortes-the

           Iată fragmente din cartea unde este vorba
muritorii, dar care, încă, facem umbră Pământului până vom 
ajunge Dincolo: „Le vom păstra durata de via
mințile lor slabe în timp ce ne prefacem că facem contrariul. 
Vom folosi cunoștințele noastre despre știință și tehnologie în 
moduri subtile, astfel încât ei să nu vadă niciodată ce se 
întâmplă. Vom folosi metale moi, acceleratoare de îmbătrânire 
și sedative în alimente și apă, de asemenea, în aer. Vor fi 
acoperiți de otrăvuri oriunde se vor întoarce.

        Vom promite că vom găsi un leac din multele noastre 
fonduri, și le vom da mai multă otravă. Otrăvurile chimice vor 
fi absorbite prin pielea idioților care cred că anumite produse 
de igienă și înfrumusețare prezentate de marii actori și 
cântăreți, le vor aduce tinerețea veșnică
gurile lor însetate și înfometate, le vom distruge mințile și 
sistemele organelor interne de 
reproducere.                                          

 Din toate acestea, copiii lor se vor naște ca morți, cu handicap, 
și noi vom ascunde de la ei aceste informa

      Otrăvurile vor fi ascunse în tot ceea ce
ce beau, mănâncă, respiră și poartă. Trebuie să fim ingenioși în 
a distribui otrăvurile. O să-i învățăm că otrăvurile sunt bune 

S
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realizată de INES HRISTEA în revista FORMULA AS  nr. 

O carte cu un titlu demascator, autor istoricul, 
jurnalistul american Webster Tarpley – Against 

care mai înseamnă și Legământul 
ții, destinată robirii omenirii și 

reducerea populației 

Am scris des în volumele noastre „Istorii, comentarii, 
miscelanea” despre ideile unor oameni mari, chiar șefi de 

ții profesionale la instituții care 
și activitate economică internațională – Banca 
care militează pentru reducerea populației 

globului la doar 10% din cât are planeta Pământ acum, 

și virusul Covid-19 – cu cei 
ția unora care vizează, în timp, 

și lucru, moartea a o bună parte din populație, 

șa este o probează spusele nu numai ale presei pe care o 
și cărțile puse la dispoziție publică, care ne spun cum 

că „geneza ideilor de reducere a populației este studiată 
științific de istoricul Webster Tarpley, în cartea sa „Against 

pe care presa o mai numește și „Legământul 
să contribuie la reducerea 

ției, carte care, aflați generozitate, circulă gratuit pe 
Internet, „încât oricine să îi poată judeca credibilitatea” 

the-decadent-venetian…/ 

Iată fragmente din cartea unde este vorba despre noi, 
muritorii, dar care, încă, facem umbră Pământului până vom 

„Le vom păstra durata de viață scurtă și 
țile lor slabe în timp ce ne prefacem că facem contrariul. 

ștințele noastre despre știință și tehnologie în 
oduri subtile, astfel încât ei să nu vadă niciodată ce se 

întâmplă. Vom folosi metale moi, acceleratoare de îmbătrânire 
și sedative în alimente și apă, de asemenea, în aer. Vor fi 

ți de otrăvuri oriunde se vor întoarce. 

si un leac din multele noastre 
și le vom da mai multă otravă. Otrăvurile chimice vor 

ților care cred că anumite produse 
și înfrumusețare prezentate de marii actori și 

ți, le vor aduce tinerețea veșnică pe chip și trup, și prin 
și înfometate, le vom distruge mințile și 

sistemele organelor interne de 
   

ște ca morți, cu handicap, 
unde de la ei aceste informații. 

Otrăvurile vor fi ascunse în tot ceea ce-i înconjoară, în ceea 
și poartă. Trebuie să fim ingenioși în 

țăm că otrăvurile sunt bune – 
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cu imagini amuzante și tonuri muzicale la Tv. Cei pe care
caută vor fi de ajutor. Îi vom înrola pentru a ne împinge 
otrăvurile. 

     Vor vedea că produsele noastre sunt folosite în film 
obișnui cu ele și nu vor ști niciodată adevăratul lor efect. Când 
vor naște, vom injecta otrăvuri în sângele copiilor lor și îi vom 
convinge că-i ajutăm! Vom începe mai devreme, când min
lor vor fi tinere, vom ținti în copiii lor cu ceea ce copiii iubesc 
cel mai mult, lucruri dulci. Când li se vor descompune din
vom umple cu metale care le vor ucide mintea 
viitorul. 

      Atunci când capacitatea lor de a învăța le va fi afectată, am 
creat medicamente care îi vor face mai bolnavi 
provoca alte boli , pentru care vom crea 
medicamente. Îi vom face docili și slabi în fața noastră, prin 
puterea noastră. Ei vor crește deprimați și obezi, și când vor 
veni la noi pentru ajutor, le vom da mai multă otravă.

              Le vom concentra atenția asupra banilor și bunurilor 
materiale, astfel încât ei să nu se conecteze niciodată cu sinele 
lor interior. Mințile lor ne vor aparține, iar ei vor face cum 
spunem noi. Dacă vor refuza, vom găsi modalită
aplicare tehnologia care alterează mintea în viețile lor.

              Vom folosi frica, aceasta va fi arma noastră. Vom 
stabili guvernele lor și vom stabili opunere în interiorul lor. 
Vom deține ambele părți. Ne vom ascunde mereu obiectivul, 
dar ne vom continua planul. Ei vor face munca pentru noi, iar 
noi vom prospera din truda lor. Familiile noastre nu se vor 
amesteca niciodată cu ale lor. Sângele nostru trebuie să fie pur 
(pentru că așa este). O să-i facem să se omoare între ei când ni 
se vor împotrivi. 

             O să-i ținem separați de unitate prin dogmă și religie. 
Vom controla toate aspectele vieții lor și le vom spune ce să 
gândească și cum. Îi vom ghida cu amabilitate și îi vom lăsa să 
creadă că se ghidează singuri. 

            Vom instiga la ură. să se urască între ei, prin frac
noastre. Când o lumină va străluci printre ei, o vom stinge prin 
batjocură sau moarte, ceea ce ne convine cel mai mult. Îi vom 
face să-și sfâșie inimile reciproc și să-și omoare propriii copii. 
Vom realiza acest lucru, folosind ura ca aliat al nostru, furia ca 
prietenul nostru. Ura îi va orbi în totalitate și nu vor vedea 
niciodată că în conflictele lor, noi vom fi conducătorii lor. Vor 
fi ocupați să se omoare unul pe celălalt. Se vor scălda în 
propriul sânge și își vor ucide vecinii, atâta timp cât vom vedea 
că ni se împotrivesc .Vom beneficia foarte mult de acest lucru, 
căci ei nu ne vor vedea, căci ei nu ne pot vedea. Vom continua 
să prosperăm de la războaiele lor și de moartea lor. Vom repeta 
acest lucru până când obiectivul nostru final va fi realizat.

            Vom continua să-i facem să trăiască în frică 
vom da imagini și sunete. Vom folosi toate instrumentele pe 
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onuri muzicale la Tv. Cei pe care-i 
caută vor fi de ajutor. Îi vom înrola pentru a ne împinge 

Vor vedea că produsele noastre sunt folosite în film și se vor 
șnui cu ele și nu vor ști niciodată adevăratul lor efect. Când 

ște, vom injecta otrăvuri în sângele copiilor lor și îi vom 
i ajutăm! Vom începe mai devreme, când mințile 

ținti în copiii lor cu ceea ce copiii iubesc 
cel mai mult, lucruri dulci. Când li se vor descompune dinții, îi 
vom umple cu metale care le vor ucide mintea și le va fura 

ța le va fi afectată, am 
creat medicamente care îi vor face mai bolnavi și le vor 
provoca alte boli , pentru care vom crea și mai multe 

și slabi în fața noastră, prin 
ște deprimați și obezi, și când vor 

veni la noi pentru ajutor, le vom da mai multă otravă. 

ția asupra banilor și bunurilor 
tfel încât ei să nu se conecteze niciodată cu sinele 

țile lor ne vor aparține, iar ei vor face cum 
spunem noi. Dacă vor refuza, vom găsi modalități de a pune în 

țile lor. 

losi frica, aceasta va fi arma noastră. Vom 
și vom stabili opunere în interiorul lor. 

ține ambele părți. Ne vom ascunde mereu obiectivul, 
dar ne vom continua planul. Ei vor face munca pentru noi, iar 

or. Familiile noastre nu se vor 
amesteca niciodată cu ale lor. Sângele nostru trebuie să fie pur 

i facem să se omoare între ei când ni 

ținem separați de unitate prin dogmă și religie. 
ții lor și le vom spune ce să 

și cum. Îi vom ghida cu amabilitate și îi vom lăsa să 

Vom instiga la ură. să se urască între ei, prin fracțiunile 
printre ei, o vom stinge prin 

batjocură sau moarte, ceea ce ne convine cel mai mult. Îi vom 
și omoare propriii copii. 

Vom realiza acest lucru, folosind ura ca aliat al nostru, furia ca 
și nu vor vedea 

niciodată că în conflictele lor, noi vom fi conducătorii lor. Vor 
ți să se omoare unul pe celălalt. Se vor scălda în 

și își vor ucide vecinii, atâta timp cât vom vedea 
icia foarte mult de acest lucru, 

căci ei nu ne vor vedea, căci ei nu ne pot vedea. Vom continua 
și de moartea lor. Vom repeta 

acest lucru până când obiectivul nostru final va fi realizat. 

i facem să trăiască în frică și furie, le 
și sunete. Vom folosi toate instrumentele pe 

care le avem pentru a realiza acest lucru. Uneltele vor fi 
furnizate de munca lor. O să-i facem să se urască pe ei în
pe vecinii lor. Vom ascunde întotdeauna adevărul divin de la ei, 
că suntem cu toții unul. Asta nu trebuie să știe niciodată! Le 
vom prelua pământurile, resursele 
exercita controlul asupra lor. Îi vom păcăli să accepte legi care 
le vor fura mica libertate pe care o vor avea. Vom stabili un 
sistem de bani care îi va închide pentru totdeauna, 
ei și pe copiii lor în datorii. 

             Îi vom acuza de crime și vom prezenta o poveste 
diferită lumii, pentru că noi vom deține t
folosi mass-media pentru a controla fluxul de informa
sentimentele lor în favoarea noastră. Când se vor ridica 
împotriva noastră, îi vom zdrobi ca pe ni
sunt mai puțin de atât. Ei vor fi neajutorați pentr
avea arme. Îi vom recruta pe unii dintre ei pentru a ne face 
planurile, le vom promite viața veșnică. Recruții vor fi numiți 
“inițiați” și vor fi îndoctrinați să creadă ritualuri false de trecere 
către tărâmuri mai înalte. Membrii acestor grupu
sunt una cu noi, dar nu vor ști niciodată adevărul.

       Ei nu trebuie să afle niciodată acest adevăr pentru că se vor 
întoarce împotriva noastră. Pentru munca lor vor fi răsplăti
lucruri pământești și cu titluri mari, dar niciodată 
nemuritori și nu ni se vor alătura, niciodată nu vor primi lumina 
și nu vor călători printre stele. Nu vor ajunge niciodată în 
tărâmurile superioare, pentru că uciderea lor va împiedica 
trecerea spre tărâmul iluminării.  Asta n

      Adevărul va fi ascuns în fața lor, atât de aproape !Oh, da, 
atât de mare va fi iluzia libertății, încât ei nu vor ști niciodată că 
sunt sclavii noștri.” 

Viziunea eminesciană în domeniul 
sănătăţii publice

 
Dr. Valeriu LUPU – doctor în 

 
„Aşa că înainte de a introduce forme noi ale  
civilizaţiei ar trebui dat un atac eroic asupra cauzelor 
care produc degenerarea şi diminuarea populaţiei”. 
 
                                    M. Eminescu – Fântâna Blanduziei, dec. 1888

 
 Vasta abordare social-politică din opera eminesciană 
nu putea să ocolească problema sănătăţii populaţiei oraşelor şi 
satelor noastre. Între cele peste nouzeci de domenii şi 
subdomenii, pe care Eminescu le abordează în scrierile sale 
politice, chiar dacă sănătatea ocupă un spaţiu relativ restrâns 
de multe ori referirile fiind tangenţiale într
politic mai larg − sănătatea publică se regăseşte, cu note cât se 
poate de critice şi puternic ancorate în realităţile timpurilor 
sale. 
 Trebuie făcută, chiar de la început observaţia că, 
referirile la acest domeniu, chiar aşa reduse cum sunt, îmbracă 
stilul eminescian inconfundabil, pe care
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care le avem pentru a realiza acest lucru. Uneltele vor fi 
i facem să se urască pe ei înșiși și 

e vecinii lor. Vom ascunde întotdeauna adevărul divin de la ei, 
ții unul. Asta nu trebuie să știe niciodată! Le 

vom prelua pământurile, resursele și bogăția pentru a ne 
exercita controlul asupra lor. Îi vom păcăli să accepte legi care 

fura mica libertate pe care o vor avea. Vom stabili un 
sistem de bani care îi va închide pentru totdeauna, ținându-i pe 

și vom prezenta o poveste 
ține toată mass-media. Vom 

media pentru a controla fluxul de informații și 
sentimentele lor în favoarea noastră. Când se vor ridica 
împotriva noastră, îi vom zdrobi ca pe niște insecte, pentru că ei 

țin de atât. Ei vor fi neajutorați pentru că nu vor 
avea arme. Îi vom recruta pe unii dintre ei pentru a ne face 

ța veșnică. Recruții vor fi numiți 
țiați” și vor fi îndoctrinați să creadă ritualuri false de trecere 

către tărâmuri mai înalte. Membrii acestor grupuri vor crede că 
ști niciodată adevărul. 

Ei nu trebuie să afle niciodată acest adevăr pentru că se vor 
întoarce împotriva noastră. Pentru munca lor vor fi răsplătiți cu 

ști și cu titluri mari, dar niciodată nu vor deveni 
și nu ni se vor alătura, niciodată nu vor primi lumina 

și nu vor călători printre stele. Nu vor ajunge niciodată în 
tărâmurile superioare, pentru că uciderea lor va împiedica 

Asta n-o să afle niciodată. 

ța lor, atât de aproape !Oh, da, 
ții, încât ei nu vor ști niciodată că 

Viziunea eminesciană în domeniul 
sănătăţii publice 

doctor în științe medicale, 
Vaslui 

civilizaţiei ar trebui dat un atac eroic asupra cauzelor  
care produc degenerarea şi diminuarea populaţiei”.  

Fântâna Blanduziei, dec. 1888 

politică din opera eminesciană 
nu putea să ocolească problema sănătăţii populaţiei oraşelor şi 
satelor noastre. Între cele peste nouzeci de domenii şi 
subdomenii, pe care Eminescu le abordează în scrierile sale 

ănătatea ocupă un spaţiu relativ restrâns − 
de multe ori referirile fiind tangenţiale într-un context socio-

− sănătatea publică se regăseşte, cu note cât se 
poate de critice şi puternic ancorate în realităţile timpurilor 

ută, chiar de la început observaţia că, 
referirile la acest domeniu, chiar aşa reduse cum sunt, îmbracă 
stilul eminescian inconfundabil, pe care-l subliniam într-un 
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capitol anterior (Eminescu între arta poetică şi gândirea social-
politică), cu privire la modul de abordare al oricărui subiect 
legat de viaţa poporului său. Încadrarea problemei în contextul 
social naţional şi după caz şi internaţional, ample referiri 
istorice prin incursiuni documentate în trecut şi proiecţia în 
viitor cu remedii posibile, se regăsesc şi aici, ca în oricare alt 
domeniu luat în discuţie. În abordarea acestui domeniu, atât de 
delicat cum este sănătatea, Eminescu pleacă de la realităţile 
momentului, insistând mai ales asupra cauzelor care determină 
degradarea continuă a stării de sănătate, îndeosebi a ţăranului 
român, cu impactul său direct asupra mortalităţii şi indirect 
asupra sporului natural al acestei categorii sociale net 
majoritare în structura demografică a ţării. 
  
                    Sănătatea publică – scurt istoric 
 
 Înainte însă de a pătrunde în miezul chestiunii o 
privire generală asupra asistenţei medicale şi sănătăţii publice, 
din acele vremuri, este absolut necesară pentru a înţelege 
poziţia eminesciană. În acele vremuri, medicina se afla încă în 
etapa descriptivă, în care patologia se contura ca o sumă de 
entităţi abordate empiric. Noţiunea de cauzalitate abia se 
înfiripa, etiologia bolilor era cvasinecunoscută, noţiunea de 
epidemiologie era cvasiinexistentă, de aici şi modul de 
abordare a sănătăţii publice, care nu devenise încă o problemă 
publică, cu atât mai puţin o problemă de stat.   
          Primele spitale pe teritoriul principatelor apar în secolul 
al XVIII-lea, sub formă de eforii finanţate şi susţinute de 
fundaţii, prin donaţii şi colectă publică. După instituirea 
Regulamentului organic şi, mai cu seamă după revoluţia de la 
1848, oraşele încep să-şi construiască aşezăminte spitaliceşti, 
deservite de medici cu pregătire în universităţile din Viena, 
Paris şi Berlin. Pentru Moldova, această reţea de spitale era 
dublată de spitalele izraelite ce deserveau comunităţile 
evreieşti, din ce în ce mai bine reprezentate, mai ales în 
structura demografică a oraşelor. 
 În această perioadă aveau să se pună primele baze ale 
organizării sanitare la nivel naţional, sub coordonarea 
generalului Carol Davila (nemuritorul) şi profesorului Iacob 
Felix (medicul poporului şi amicul copiilor) părintele 
epidemiologiei şi demografiei româneşti. În perioada 
premergătoare unirii principatelor se pun bazele învăţământului 
medical românesc, la Iaşi şi Bucureşti, prin Anastasie Fătu, 
Carol Davila şi Ştefan Kretzulescu. Pregătirea autohtonă va 
asigura nevoia crescândă de cadre calificate pentru reţeaua 
sanitară şi spitalicească ce se infiripa, după modelul militar pe 
care Carol Davila, în calitatea sa de director general al 
spitalelor, îl va extinde apoi la nivel naţional. Sub domnia lui 
Carol I – „îngăduitorul” – cum îl numea Eminescu, reţeaua 
spitalicească se va extinde şi în mediul rural după un model tip, 
care se mai poate vedea şi astăzi, unităţi care au funcţionat până 
acum câţiva ani, din nefericire astăzi desfiinţate. 
 Însăşi ştiinţa medicală, după un mileniu şi jumătate de 
evoluţie lentă începe să se dezvolte trecând de la forma empiric 
descriptivă, la medicina cauzală, bazată pe dovezi clinice, iar 
mai apoi biologice. Descoperirea primului vaccin de către 
Jener, în 1826 şi introducerea vaccinării antivariolice în masă 
(1831), epocalele descoperiri ale lui Pasteur în domeniul 
etiologiei şi profilaxiei bolilor infecţioase, sistematizarea 
cunoaşterii medicale în funcţie de etiologie (cauze) magistral 

realizată de Lancereaux şi Paulescu, sistematizarea oraşelor şi 
introducerea măsurilor sanitaro-antiepidemice, au revoluţionat 
sănătatea publică, cu rezultate care aveau să prindă contur în 
secolul al XX-lea. 
 Desigur, în perioada în care a trăit Eminescu, 
organizarea asistenţei medicale abia se înfiripa şi apărea ca o 
necesitate, având în vedere impactul bolilor endemice şi 
izbucnirile epidemice care decimau populaţii întregi. 
Precaritatea stării de sănătate se simţea cel mai dramatic în 
mediul rural, care nu-şi schimbase stilul de viaţă de mai bine de 
cinci sute de ani. 
 Primele consideraţii pe care Eminescu le face sunt 
publicate în articolul „Revista Statistică” publicat în ”Curierul 
de Iaşi” din august (nr. 90, 91, 92, 93) 1876, pe marginea dării 
de seamă a doctorului V.I. Agape despre starea de sănătate a 
poporului, pe care Eminescu o consideră de-a dreptul 
înspăimântătoare. Pieirea continuă a poporului românesc se 
realizează prin cauze fiziologice. „Aceste cauze – spune poetul 
– nu sunt decât efectele altor cauze mai generale” între care se 
opreşte asupra a două dintre ele pe care le consideră mai 
importante:presiunea socială: prin lipsa de cruţare şi barbaria 
cu care „plebs scribax” (alias aparatul birocratic funcţionăresc) 
trata la noi poporul,presiunea economică: asupra poporului de 
la ţară, care reprezenta de fapt talpa ţării strivită de dările 
progresiv crescânde, cărora nu le putea face faţă. 

Este una dintre primele analize care stabileşte relaţia 
directă între starea de sănătate şi contextul social într-o 
populaţie dată, relaţie dezvoltată mai târziu de Ştefan Stâncă, în 
celebra sa lucrare întitulată Factorul social - factor patologic. 
Când vorbea despre popor, Eminescu avea în vedere omul da la 
sat, încadrat comunităţilor rurale, care reprezenta 80-85% din 
populaţia regatului, asupra căruia se revărsau cele două forme 
de presiune. Prima − însemna de fapt o desconsiderare totală a 
truditorilor pământului, pentru care numele de ţăran avea un 
înţeles pejorativ − înjositor şi degradant − în ochii autorităţilor 
şi păturii superpuse, iar a doua − decurgea din statutul de ţară 
agrară care-şi trăgea resursele bugetare, aproape exclusiv, din 
agricultură, de fapt prin supraîncărcarea ţăranilor cu dări 
progresiv crescânde, care trebuiau să alimenteze bugetul din ce 
în ce mai costisitor. 
 
Starea de sănătate şi impactul ei asupra populaţiei rurale 
  

De altfel în „Mizeria vieţii noastre publice” 
(”Timpul”, 23 iunie, 1879), Eminescu va descrie chipul 
ţăranului român: supt şi lipsit de vlagă pentru că „se 
alimentează cu mămăligă cu oţet şi zarzavaturi, bea spirt 
amestecat cu apă, carne şi vin foarte rar, a ajuns la un grad de 
anemie şi slăbiciune morală încât seamănă cu chipul uvrierului 
stors de putere la umbra fabricii, cu copii slabi, galbeni, lihniţi 
de foame şi chinuiţi de friguri”. Şi nu era de mirare pentru că în 
sarcina omului de la sat cădeau deopotrivă; munca în folosul 
comunităţii, serviciul militar, mobilizarea şi rechiziţiile în caz 
de război. Viaţa devenise atât de apăsătoare, încât expresia 
cristalizată a acestei epidemii spirituale şi fizice vor fi „Temniţa 
şi spitalul” ca rezultat a acestor presiuni. „Temniţa pentru 
caracterele degenerate datorită presiunii sociale în care vezi 
lipsa de religie, lipsa conştiinţei de drept născute din 
subminarea bisericii, iar spitalul pentru organismele degenerate 
prin degradare ca jertfe ale presiunii economice” (Timpul). 
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Intrigat de efectele presiunii economice şi sociale 
asupra plătitorilor de dări, Eminescu face o incursiune în 
trecutul istoric al ţării comparându-l cu prezentul, încercând 
astfel să descifreze cauza relelor timpului său. Într-un articol 
polemic „Trecutul şi prezentul” (”Timpul” - 10 ianuarie, 1881), 
Eminescu pune în antiteză modul cum se gospodărea ţara în 
timpul domniilor pământene în care boierii, deşi aveau 
privilegii, prestau îndatoriri administrativ obşteşti fără 
retribuţie, prin urmare, fără să afecteze bugetul ţării. Aşa se 
face că, în vremea lui Ştirbei Vodă, excedentul bugetar era de 
aproape 5 milioane franci, iar excedentul din administrarea 
averii publice era de 28 milioane franci şi conchide că, aşa cum 
se cuvine unui stat sărac, se administra eficient cu mijloace 
minime, fără ca tagma boierească să-şi asigure retribuţii de la 
buget.  

 că starea de sănătate a poporului era incomparabil mai 
bună, vine de la sine, pentru că: 1. populaţia era în creştere – 
astăzi descreşte; 2. ţăranul se hrănea mai bine şi muncea mai 
puţin – astăzi munceşte mai mult şi se hrăneşte mai prost şi; 3. 
frigurile palustre, pelagra, angina difterică şi alte epidemii 
necunoscute pe atunci − astăzi sunt prezente şi fac ravagii 
(Adevărata aristocraţie − ”Timpul”, 26 aprilie, 1881). În aceste 
condiţii, sporul natural al populaţiei era în creştere, fapt 
exemplificat cifric prin situaţia din Ţara Românească: 3,5 
milioane în 1844; 4 milioane în 1854 şi 4,5 milioane în 1859. 
Aşa încât, sub oblănduirea adevăratei aristocraţii − pe care 
Eminescu o considera istorică şi puţin numeroasă − cu avere 
imobiliară suficient de mare pentru a putea fi independentă şi în 
felul acesta puţin costisitoare, cheltuielile administrative erau 
chiar ieftine din punctul de vedere al statului. 

Sărăcirea populaţiei rurale, considerată pe drept 
cuvânt de Eminescu ca principala cauză a degradării fizice a 
poporului, avea să se accentueze odată cu unirea principatelor 
care, brusc, a creat un stat şi o administraţie deosebit de 
costisitoare, cu o birocraţie rapace ce avea să accentueze 
sărăcirea şi scăderea populaţiei. Situaţia creată a favorizat 
imigrarea masivă din nord şi din est, ca şi din sud a unor etnii − 
îndeosebi evrei, greci, bulgari şi sârbi − care au acaparat repede 
meşteşugurile şi comerţul, formându-şi structuri proprii, ce le-
au permis o dezvoltare din ce în ce mai favorabilă, realizând un 
contrast economic izbitor faţă de populaţia autohtonă, cu 
tendinţă evidentă de izolare a acesteia. 

Cifrele statistice ale acelor vremuri sunt extrem de 
evocatoare şi sunt analizate de Eminescu în „Progresul 
mortalităţii poporului român” (”Timpul”, din 15, 16 şi 19 iunie 
1881). Datele statistice furnizate de     dr. Flaisten, în numele 
Consiliului de igienă a oraşului Iaşi şi cele furnizate de A. 
Alexandrini, secretarul Consiliului judeţean Iaşi, sunt 
devastatoare şi arată fără echivoc degenerescenţa autohtonilor, 
atât ca natalitate, cât şi ca mortalitate, faţă de populaţia izraelită 
de pildă, net excedentară, cu tendinţa evidentă de a deveni 
majoritară, îndeosebi la nivelul oraşelor. 

Contemporan acestor realităţi şi sensibil la suferinţele 
poporului său, Eminescu nu putea să nu reacţioneze în stilul său 
caracteristic, atunci când vedea că mortalitatea la alogeni era de 
2,6 ori mai mică, concomitent cu o creştere vertginoasă a 
excedentului na 
tural în favoarea lor, chiar şi în mediul rural. Degenerarea 
fizică, mizeria artificială şi supraîncărcarea cu dări a poporului, 
sunt principalele cauze ale acestei derive populaţionale: „Ce 

abis de lipsă şi de mizerie trebuie să fi ascunzând aceste cifre 
îşi poate imagina numai acela care cunoaşte valoarea cifrelor 
statistice, care ştie că o asemenea descreştere a unui popor, pe 
un teritoriu fertil şi mare cată a se atribui degenerării fizice şi 
unei mizerii artificiale produse prin supraîncărcarea poporului 
cu greutăţi pe care nu e’n stare a le duce” şi constată cu 
amărăciune „E un popor care moare de fericirea de a fi 
guvernat de demagogie. Fără îndoială că regatul bizantino-
iudaic C.A. Rosetti-Herşcu Goldner poate să aibă un mare 
viitor la gurile Dunării, dar acel viitor nu este al poporului 
românesc”. 

Înfiinţarea reţelei de spitale rurale era rezultatul unei 
necesităţi imperioase pentru a stăvili morbiditatea crescândă şi 
mortalitatea înaltă. Dincolo de recunoaşterea acestei realităţi, 
Eminescu pătrunde cu analiza sa necruţătoare şi cu spiritul său 
polemic în realităţile crude ale timpului său. El afirmă răspicat: 
„în mod artificial s-a dezvoltat o morbiditate în satele noastre 
cum nu s-a mai pomenit nicicând, nici în vremea epidemiilor. 
Până şi sănătatea fizică a poporului nostru robit de uzură, stors 
de corupţia administraţiei, otrăvit de băuturi contrafăcute, e 
compromisă până într-atât încât trebuiesc spitale la sate” 
(Spitalele rurale – ”Timpul”, 20 august 1881). Reticenţa lui 
Eminescu faţă de spitale se justifică prin concluziile la care 
ajunge analizând contextul socio-politic şi economic al ţării. El 
afirmă de pildă că „un medic cuminte (care nu seamănă cu 
doctorii lui Moliére) ştie că;  

-leacurile sunt neputincioase când regimul alimentar e 
rău; 

-nu există buruieni (leacuri n.n.) contra sărăciei; 
-nu există medicamente contra uzurei (biologice 

n.n.)”. 
Atât de convins era de importanţa standardului material şi a 
condiţiilor de viaţă, încât cu revoltă spune: „a veni cu sticla de 
medicament acolo unde mizeria s-a produs prin biruri, uzură, 
rău nutriment, muncă executată manumilitară (impusă, la 
comandă n.n.) este o şarlatanie demnă de un fanariot bătrân” 
(se referea la C.A. Rosetti). 
 
                                 Posibilităţile medicale ale timpului 
 
 Eminescu cunoştea foarte bine posibilităţile medicinii 
acelor vremuri „ce s-ajute terapia, arta de a vindeca, care din 
antichitate până azi mai nu a făcut progrese contra rezultaţilor 
administraţiei” şi se întreabă retoric:  

-cu clistirul se reduc dările? Se fac oamenii stăpâni pe 
echivalentul muncii lor?; 

-blasturul va desfiinţa echiritul pe gâşte şi găini?;  
-decocturile vor face pe zevzechidis român şi pe 

pehlivanoglu patriot?; 
-hidratele, acidurile, oxidele vor reda poporului 

românesc buna lui stare materială, trezia morală, priceperea şi 
vioiciunea? 

Reaua întocmire a societăţii, pe care Eminescu o 
scoate în evidenţă în majoritatea articolelor sale, capătă accente 
extrem de dure în articolul „Criminali nu culpabili” (”Timpul”, 
13 febr. 1882), când face precizarea că: „spitaluri trebuiesc la 
sate, abia s-au înfiinţat câteva şi nu mai ajungea paturile. Da, 
aţi transformat ţara într-un spital” şi conchide ironic că ar fi 
nevoie de trei tipuri de spitale: „pentru bolnavii morali, pentru 
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bolnavii psihici şi pentru jertfele politicii voastre economice şi 
sociale”. 

Ceea ce, în lumea medicală a acelor vremuri, se 
încerca a se impune drept cauzalitate în determinismul bolilor 
(prin corifeii cercetării ştiinţifice medicale; Iacob Felix, Victor 
Babeş, Nicolae Paulescu, Gheorghe Marinescu etc.), Eminescu 
demonstrează cu argumente de netăgăduit prin cauzalitatea 
fenomenelor sociale, comparându-le în evoluţia istorică şi 
prezentând remedii, nu fără ironie, atunci când se referă la 
posibilităţile medicinii timpului său. Ori de câte ori abordează 
problema sănătăţii, îngrijorarea sa se reflectă în perspectiva 
sumbră a evoluţiei poporului român, ca de altfel orice altă temă 
cu impact asupra realităţilor româneşti.  

Această perpetuă îngrijorare se regăseşte până şi în 
ultimul său articol Formă şi fond publicat în ”Fântâna 
Blanduziei” la 11 decembrie 1888. Coloana de forţă a acestui 
articol rezidă în motivele pentru care populaţia românească 
scade şi modul în care ar trebui introduse normele civilizaţiei 
europene. Primul aspect îl vede la modul dezastruos, pentru că 
din analiza demografică rezultă că mortalitatea autohtonilor 
depăşeşte natalitatea, golurile de populaţie sunt completate de 
imigranţi, a căror date demografice sunt exact invers, de unde 
şi sporul lor natural pozitiv.  

Cauza principală a sporului negativ − în opinia 
analistului Eminescu − este risipa de muncă cu foloase reduse, 
ce duce la epuizarea fizică şi uzura biologică a autohtonilor, la 
bolile endemice şi izbucnirile epidemice care decimează 
populaţia. Boli ca: pelagra (carenţa în vitamina PP), intoxicaţia 
palustră (malaria sau frigurile de baltă), angina (difteria) şi 
vărsatul (variola) sunt datorate „influenţei pernicioase asupra 
sănătăţii populaţiei pe care o prezintă mlaştinile, locuinţele 
insalubre şi neaerate, hrana proastă şi munca excesivă”: „Aşa 
că înainte de a introduce forme noi ale civilizaţiei ar trebui dat 
un atac eroic asupra cauzelor care produc degenerarea şi 
diminuarea populaţională. Introducearea normelor civilizatoare 
ar trebui să se facă încetul cu încetul şi cu stăruinţă prin cultură, 
această plantă exotică se va aclimatiza şi din cosmopolită va 
deveni naţională”. (Formă şi fond – ”Fântâna Blanduziei”, 
decembrie 1888). Aşadar reforma este necesară pentru ridicarea 
stării igienice şi materială a cultivatorilor – mai spune 
Eminescu şi încheie – pentru aceasta interesul general ar trebui 
să nu ni se pară ca o utopie. 

Aceste realităţi şi previziuni aveau să devină de-a 
dreptul dramatice, imediat după primul război mondial, când 
cauzele intuite de Eminescu vor adânci criza în care se afla 
poporul român, chiar dacă reuşise să-şi împlinească visul istoric 
în privinţa perimetrului geografic naţional. Pentru a ilustra 
acest lucru vom folosi materialul publicat de Emil D.B. Vasiliu 
în 1922 intitulat „Situaţia demografică a României: cauze, 
urmări, remedii”. Această lucrare monumentală apărută la 
editura ”Cartea Românească” din Cluj, este o frescă cât se 
poate de realistă şi dramatică a situaţiei demografice în care se 
afla România reîntregită. 

Cine are curiozitatea şi răbdarea să parcurgă acest 
studiu demografic va vedea că ceea ce Eminescu, în intuiţia lui 
genială, prevedea în anii '70-'80 ai secolului al XIX-lea, se va 
regăsi aproape cu precizie matematică, pentru că studiul 
depăşeşte perimetrul strict al ştiinţei demografice şi plasează 
realităţile vremii într-o perspectivă economico-socială, socio-
politică şi socio-culturală. Bazându-se pe datele 

recensământului din 1919, acest studiu arată, fără echivoc, că 
distribuţia populaţiei României este într-un puternic 
dezechilibru demografic, cu consecinţe imediate şi pe termen 
lung extrem de primejdioase. Cele mai afectate provincii erau: 
Bucovina, Basarabia, Moldova, Transilvania şi Dobrogea. 

Două aspecte, care îngrijorau acea generaţie, sunt 
consemnate ca extrem de nefavorabile: natalitatea şi 
mortalitatea, cu excedentul natural negativ, net în defavoarea 
populaţiei autohtone, ajungând de-a lungul timpului ca 
ponderea acesteia în structura demografică a oraşelor de pildă, 
să fie de numai 28%. La acest procent este uşor de înţeles care 
era gradul de participare a românilor la treburile obşteşti, 
administraţie publică, meşteşuguri, comerţ, servicii etc., având 
în vedere rolul oraşelor în coordonarea activităţilor socio-
economice, politico-administrative şi cultural-educative, la 
scară locală, provincială şi naţională. Chiar şi în mediul rural, 
care în acele vremuri constituia habitatul natural al populaţiei 
româneşti, sporul natural, deşi pozitiv, este mai mic decât al 
alogenilor. Însăşi structura etnică a tineretului studios din licee 
sau universităţi, era net în defavoarea tineretului românesc, 
îndeosebi în oraşele transilvane, moldave, basarabene şi 
bucovinene. 

Statisticile vremii sunt tulburătoare sub aspect 
demografic, pentru că au scos pentru prima dată în evidenţă 
drama românilor din provinciile ocupate, supuse de-a lungul 
timpului unui proces sistematic de deznaţionalizare − 
Basarabia, Bucovina, Transilvania − la care se adăuga migraţia 
a sute de mii de evrei din imperiul rus şi imperiul austro-ungar, 
de-a lungul unui secol, cu consecinţe dramatice asupra 
echilibrului demografic, aspecte pe care corifeii culturii 
noastre: Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache 
Negruzzi, Vasile Conta etc., le semnalau cu vehemenţa 
disperării, în ideea de a trezi oamenii politici la realitate. 

Cu acurateţea omului de ştiinţă, Emil Vasiliu trece la 
dezvăluirea cauzelor, pentru că numai aşa – spune el − se pot 
găsi remediile necesare. Coincidenţa cu viziunea eminesciană, 
afirmată public la vremea sa este izbitoare, atât sub aspectul 
cauzelor cu urmările lor, cât şi sub aspectul remediilor posibile. 
Pe primul plan sunt situate cauzele istorice, care au făcut ca 
diferitele ţinuturi româneşti să fie supuse deznaţionalizării de 
către puterile care vremelnic le stăpâneau. Acest deziderat se 
realiza îndeosebi prin pârghii economico-sociale, tutelate şi 
susţinute de statul cu pricina, constând în acordarea de 
privilegii etnicilor în cauză: scutire de dări şi impozite, facilităţi 
fiscale, susţinere financiară, pământ, biserici şi şcoli la ţară, iar 
la oraş privilegii pentru funcţionari, negustori, meseriaşi şi 
profesionişti. Un exemplu izbitor este faptul că, până în 1848, 
de pildă, românii din Transilvania nu aveau voie să se aşeze în 
oraşe. 

Cu acelaşi scop erau şi măsurile de ordin politico-
religios, iniţiate şi susţinute de aceleaşi state în cauză, constând 
în acţiuni iredentiste ale minorităţilor bine organizate, 
intoleranţă religioasă, care, printre altele, împiedicau asimilarea 
şi încurajau tot felul de acţiuni îndeosebi economice, desigur în 
defavoarea populaţiei autohtone. La acea vreme, aceste 
atitudini erau susţinute de legi civile, economice şi 
administrative aplicate cu perseverenţă şi mai mult, chiar după 
reconfigurarea teritoreală, fostele state ocupante menţineau 
aceeaşi tendinţă. Urmările nu au încetat să apară, afectându-l cu 
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precădere ţăranul român, pe care Eminescu îl deplânge cu atâta 
durere. 

Măsurile de ordin economic erau cele mai 
dezastruoase, pentru că afectau direct starea şi posibilităţile 
materiale ale populaţiei. Pierderea proprietăţii şi în egală 
măsură a mijloacelor de producţie, înstrăinarea avuţiei 
naţionale, toate au condus la pauperizarea populaţiei, 
transformând-o în forţă de muncă ieftină, împinsă sistematic la 
periferia vieţii sociale, politice şi culturale.  

Dincolo de înstrăinarea continuă a industriei, 
comerţului şi finanţelor, nici proprietatea agricolă nu a rămas 
neatinsă. Sistemul vânzărilor şi mai ales a arendărilor a luat 
amploare, aşa încât aproape jumătate din marile proprietăţi erau 
preluate de arendaşi, care nu urmăreau decât profitul şi 
dezbinarea (vezi răscoala din 1907 – versiunea Paulescu), 
pentru care nu se sfiau, după cum spunea Eminescu: „să 
biciuiască pe ţărani, să înjuge fetele la plug, să-i scuipe pe 
moşnegi în gură şi să-i ţină cu faţa deasupra focului” (Spitalele 
rurale – ”Timpul”, 20 august 1881).  

În acest context, circulaţia bunurilor aducătoare de 
profit ocolea populaţia autohtonă, realizând un circuit vicios, 
din ce în ce mai de nepătruns şi cu direcţii necunoscute, 
sărăcind ţara şi pe locuitorii ei.  
În domeniul cultural situaţia nu putea fi alta, pentru că 
fenomenul cultural urmează celui economic, se dezvoltă la 
oraşe unde se concentrează valorile culturale şi creatorii de 
artă.  

Cum ponderea globală a populaţiei autohtone nu 
depăşea 28% (ca şi puterea ei economică, de altfel), este uşor 
de înţeles direcţiile culturii, tipul manifestărilor culturale şi 
impactul lor asupra vieţii sociale. Sub acest aspect, erau zone 
urbane unde mişcarea culturală românească era sistematic 
boicotată, dezvoltarea tradiţiilor autohtone serios afectate, 
context în care instituţiile de creaţie şi producţie artistică 
supravieţuiau cu mare dificultate.  
Învăţământul universitar, de la structura efectivului de studenţi 
până la structura stafului universitar, era net în defavoarea 
populaţiei autohtone, cel puţin în Moldova, Basarabia şi 
Bucovina.  

Domenii profesionale ca: avocatura, medicina, 
farmaciile, micul comerţ şi branşa inginerească, erau aproape 
exclusiv în mâinile minoritarilor. Autohtonii nu se mai 
regăseau decât în parte în: administraţie, armată, ordine 
publică, lucrările de stat în domeniul căilor ferate, drumurilor şi 
podurilor. 
Concluziile acestui monumental document, privit prin prisma 
timpului, sunt de-a dreptul sumbre, aşa cum prevedea 
Eminescu în numeroasele sale atitudini publice, iar remediile 
erau greu de aplicat pentru că „răul deja instalat a prins rădăcini 
adânci şi este capabil să paralizeze orice iniţiativă prin 
mijlocirea banului şi a traficului de influenţă”.  
 

Impactul structurii demografice asupra unităţii şi 
sănătăţii poporului 
 

Toate aceste aspecte se vor reflecta la modul cel mai 
dramatic în domeniul politic şi social, zdruncinând eşafodul cel 
mai solid, pe care o naţiune şi-l poate creea în perimetrul său 
geografic şi anume: unitatea şi sănătatea. Unitatea − profund 
zdruncinată tocmai prin diversitatea de idei, acţiuni, tendinţe pe 

care o structură demografică în continuă degradare o oferă, iar 
sănătatea − prin discriminarea economică, culturală şi socială, 
cu urmările lor imediate; marginalizarea populaţiei autohtone şi 
precaritatea stării ei materiale. Pentru edificare asupra 
realităţilor acelor vremuri, cititorul este invitat să lectureze 
fulminantul discurs rostit în parlamentul României în 1879, de 
marele nostru cugetător Vasile Conta. Va avea, astfel, o frescă 
cât se poate de realistă a ceea ce descria şi deplângea 
Eminescu. 

În acest context, cel mai eficace instrument în 
cunoaşterea realităţilor unui timp dat este urmărirea statistică a 
mişcării demografice în structurile sociale, economice, 
administrative, culturale, profesionale, etnice, confesionale şi 
politice. Cei investiţi vremelnic cu conducerea şi reprezentarea 
administrativă a statului, ar trebui să aibă pe biroul lor de lucru 
datele statistice privind dinamica social economică, ilustrată cel 
mai bine prin structura demografică.  

Este locul să amintim aici spusele profetice ale 
marelui om de stat; Petre S. Aurelian (prim ministru în perioada 
1896-1897), care la începutul secolului al XX-lea, când 
România se confrunta cu probleme demografice majore, 
spunea: „Pentru noi Românii în particular cestiunea 
populaţiunii este o cestiune de existenţă şi mărire naţională. A 
favoriza prosperitatea economică şi a neglija înmulţirea 
populaţiunii este ca şi cum am lucra pentru o grădină până ce 
fructele au ajuns la maturitate rămânând ca alţii, iar nu noi, să 
se folosească de dânsele” În aceste condiţii, este uşor de înţeles, 
care putea fi structura formaţiunilor politice şi implicit a 
structurilor politico-administrive formate din orăşeni aleşi prin 
sufragiu universal, dintr-o populaţie în care autohtonii nu 
reprezentau în medie decât 28%. În acest context, orice 
remediu s-ar fi dorit, implementarea lui ar fi devenit o 
problemă extrem de grea,  aşa cum avea să se întâmple în 
perioada interbelică, când neajunsurile sociale au dus la o 
explozie din partea sâmburelui vital al naţiunii – tineretul – 
care a înţeles foarte bine ponderea dreptului natural, în apărarea 
caruia s-a ridicat şi a pătimit amarnic. (Valeriu Lupu − 
Generaţia tânără în istoria neamului,  Pagini Medicale 
Bârlădene,        nr. 20).  

Statul este chemat aici să intervină viguros, în numele 
interesului naţional şi a sentimentului naţional, noţiuni şi 
atitudini pe care trebuie să le cultive cu toată forţa şi 
tenacitatea, pentru că diversitatea de opinii rezultată din această 
structură demografică nefavorabilă, ocult subminată şi 
întreţinută de o mass-media − de cele mai multe ori aservită 
unor interese străine − ce abate sistematic atenţia de la 
problemele vitale ale naţiunii. 

Declinul demografic, atât de evident în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
lea, avea, prin urmare, puternice cauze economice, care se 
repercutau dezastruos asupra stării de sănătate a populaţiei. 
Mortalitatea generală mare în mediul urban şi destul de mare în 
mediul rural, mortalitate infantilă dezastruoasă, cu repercusiuni 
grave asupra sporului natural şi speranţei de viaţă la naştere, 
erau principalele consecinţe. De aceea Eminescu insista cu 
atâta putere aspra cauzelor economico-sociale, a căror 
îmbunătăţire prin riguroase măsuri politico-administrative pot 
face incomparabil mai mult decât orice sistem sanitar. 

Din nefericire, parte din neajunsurile semnalate de 
Eminescu, în domeniul sănătăţii publice din timpul său, aveau 
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să se regăsească cu dramatice consecinţe în perioada interbelică 
şi încep să se regăsească în vremurile noastre, atât în ceea ce 
priveşte mediul economico-social şi politico-administrativ, cât 
şi în domeniul sănătăţii publice. Mediul economico-social, prin 
polarizarea aberantă a bunurilor materiale, privatizările 
păguboase şi interesate, fuga de capital şi şomaj, distrugerea 
efectivă a agriculturii şi sărăcirea populaţiei rurale (jumătate 
din populaţia ţării), cu întoarcerea la economia domestică de 
subzistenţă, un sistem financiar-bancar aservit aproape în 
întregime finanţei internaţionale, resurse energetice şi bogăţii 
naturale devalizate şi vândute fără discernământ şi de o manieră 
sălbatică, sunt aspecte care nu pot să nu aibă un impact negativ 
asupra societăţii româneşti în ansamblu. Supusă permanent 
unor reforme care nu se mai termină şi silită să găsească 
mijloace de supravieţuire în străinătate, peste patru milioane de 
români au trebuit să aleagă calea emigrării, părăsind vatra 
străbună, pentru munci nu tocmai onorabile, parte dintre ei 
pierzându-se definitiv prin asimilare în populaţiile în rândul 
cărora sunt nevoiţi să trăiască.  

Mediul politic, la rândul său, nu cred să se 
deosebească astăzi cu ceva faţă de demagogia populistă a 
acelor vremuri, criticată atât de vehement şi oportun de 
Eminescu şi Caragiale, ca să nu mai vorbim de birocraţia 
administrativă excesivă astăzi, care seamănă leit cu acel „plebs 
scribax” eminescian, format din postulanţi şi cumularzi care 
consumă fără să producă, desconsiderând poporul pe spatele 
căruia trăieşte. 
 
             Realitate şi reformă din perspectiva timpului  
   

În sistemul sanitar reforma, începută încă din ultimul 
deceniu al secolului trecut, a condus la situaţia de astăzi: 
subfinanţare, ineficienţă, discriminare, desconsiderare salarială 
şi civică, dotare preferenţială, oprobriu public printr-o mass-
medie ignorantă, incultă şi coruptă. Chiar dacă astăzi, 
morbiditatea s-a schimbat radical − majoritatea bolilor 
devastatoare de altădată astăzi fiind istorie − nevoia de asistenţă 
medicală nu s-a redus, ci din contra, a crescut sub aspectul 
eficienţei dorite, performanţei şi pretenţiilor populaţiei de 
astăzi.  
Într-o ţară în care jumătate din populaţie trăieşte în mediul 
rural, care încă păstrează structura arhaică subzistând dintr-o 
economie domestică, reforma din sănătate trebuia adaptată 
acestor realităţi. Greşeala fundamentală a reformei asistenţei 
primare a fost desfiinţarea teritorializării şi transformarea ei 
într-un bussines de listă, despărţind astfel pacientul de 
specificul mediului şi comunităţii în care trăieşte. În plus, lista 
medicului − după care se face admiterea cetăţenilor în sistem − 
are caracter selectiv şi discriminatoriu, o parte a populaţiei fiind 
lăsată numai pe seama asistenţei de urgenţă sau chiar în afara 
sistemului. A doua greşeală majoră este privarea aceleeaşi 
populaţii de asistenţa spitalicească, prin desfiinţarea spitalelor 
rurale şi orăşeneşti, justificându-se gestul prin ineficienţa 
acestora.  

Pentru responsabilii din sistem şi diriguitorii 
norodului, o întrebare de bun simţ se impune: de când dreptul 
fundamental la sănătate − şi de ce nu, la viaţă − a ajuns să fie 
plasat în sfera principiilor economiei de piaţă, în care acest 
drept se transformă în cost-eficienţă şi chiar cost-profit? 
Pretenţia performanţei este o invenţie diabolică demnă de 

numeroşii neaveniţi, care îşi dau cu părerea despre sistem fără 
să-l înţeleagă, între care, din nefericire, chiar şi unii oficiali ai 
sistemului, cum ar fi: ministrul sănătăţii, subsecretarul de stat şi 
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Aceştia 
nu ştiu sau au uitat că     70-80% din patologie se rezolvă cu 
cheltuieli minime şi în unităţi cu dotare medie, de tipul unui 
spital orăşenesc sau rural, la îndemâna omului sărac, uitat de 
lume în cătunele şi satele patriei. Uitat, de asemenea, de 
binefacerile civilizaţiei şi în egală măsură neînţeles de cei care 
conduc din birou şi pentru care nu are nici o importanţă dacă o 
boală se tratează cu 100 lei/zi, în condiţii normale, sau cu 1000 
lei/zi în unităţi performante, ultradotate şi cu condiţii hoteliere 
deosebite, absolut neavenite şi inutile pentru omul în suferință 
și patologia curentă.  

Pentru edificare i-aş invita pe aceşti „reformişti” să 
arunce o privire în ograda sistemului de sănătate britanic. Vor 
avea surpriza să constate că, spitalele comunitare − construite 
în perioada victoriană − sunt funcţionale şi astăzi, cu dotare 
corespunzătoare (chiar pentru intervenţii chirurgicale mici şi 
medii), unde echipe de specialişti se deplasează şi acordă 
asistenţă medicală de specialitate populaţiei arondate, fără să 
mai fie nevoie de taximetria medicală a domnului Raed Arafat, 
sau de eficienţa şi ultraperformanţa pe care nişte birocraţi, 
demni de eticheta eminesciană de „plebs scribax”, şi-o 
imaginează, fără să-i înţeleagă sensul şi esenţa.   

Legat de modul de a introduce reforme în viaţa 
economico-socială, mă văd nevoit să revin din nou la ceea ce 
Eminescu condamna în mod hotărât, când se referea la 
introducerea rapidă a acestora − după o analiză a cauzelor care 
afectează evoluţia demografică a populaţiei autohtone − 
„experienţa a dovedit că introducerea de reforme lipsite de 
cuprins (conţinut, n.n.) sunt departe de a prezenta o 
compensaţiune exactă a sacrificiilor pe care le cere înfiinţarea, 
că poporul sărăceşte prin risipa de muncă cu totul 
disproporţionată cu foloasele ce le poate culege din aceste 
inovaţiuni. A fost dar natural ca în urma acestei extenuaţii de 
putere multe rele (boli. n.n.) endemice şi altele de caracter 
epidemic să decimeze populaţiunile (...)”  

Prudenţa eminesciană este şi mai evidentă când spune: 
„nepotrivite vor fi fost pentru noi înaintatele forme ale 
civilizaţiunii pripite introduse ca o plantă exotică pe pământul 
nostru, dar cu încetul cultura se va aclimatiza şi din 
cosmopolită va deveni naţională” „Ar trebui în sfârşit − mai 
spune Eminescu − a se da un atac eroic asupra cauzelor care 
produc degenerarea şi diminuarea populaţiunilor, ar trebui ca 
interesul general să nu ni se pară o utopie, o acţiune zadarnică 
sau o idee nerealizabilă”, „Nu numai reforma legilor agrare e 
necesară pentru ridicarea stării igienice şi materiale a 
cultivatorilor, ci o serie de măsuri bine şi înţelept chibzuite care 
să ţie seama de toate neajunsurile populaţiunii”. Bineînţeles că 
în aceste măsuri se regăsea şi sănătatea. Este o dovadă că 
Eminescu în toţi anii suferinţei sale a fost în contact cu 
realitatea, chiar dacă numai episodic, în lungile sale perioade de 
luciditate. 

Ideile din citatele de mai sus, atât de actuale şi astăzi, 
Eminescu le aşternea pe hârtie în articolul „Formă şi fond” 
publicat ca editorial la 11 decembrie 1888, în revista ”Fântâna 
Blanduziei”. Sunt idei de o clarviziune genială, pe care poetul 
le prezenta public după ieşirea dintr-o perioadă critică a 
existenţei sale, greşit şi tendenţios etichetată ca perioada „marii 
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întunecimi”, pe care mulţi exegeţi, critici şi eminescologi, cu 
pretenţii s-au grăbit să o susţină, sau încă mai susţin (împotriva 
a tot ce ştiinţa medicală a demonstrat ulterior), că ar aparţine 
patologiei luetice (active, sechelare sau congenitale), presupu
de limitele medicale ale timpului în care a trăit artizanul culturii 
noastre. Jenant şi descalificant pentru cei care mai susţin astăzi 
o asemenea aberaţie medicală istorică, pentru că
echivoc pe tărâmul ignoranţei şi a relei credinţe.

Desigur, astăzi patologia nu mai are structura şi 
implicaţiile de altă dată, dar asta nu înseamnă că nu ridică 
probleme de asistenţă medicală, care fac  parte din viaţa socială 
a oricărei comunităţi. Răsunetul nivelului socio
asupra sănătăţii publice este la fel de vizibil şi astăzi la nivelul 
indicatorilor demografici.  Natalitatea şi mortalitatea s
modificat de aşa natură, încât sporul natural al populaţiei a 
devenit din nou negativ, ca în marile perioade de restrişte din 
istoria noastră. Golurile demografice, care în vremea lui 
Eminescu − şi după − erau umplute prin imigrări masive, astăzi 
aceleaşi goluri se adâncesc prin emigrări masive, desigur, în 
căutarea bunăstării materiale. 

Paradoxul zilelor noastre este setea de reforme, car
nu se mai termină din anii 90 încoace, încălcându
principiu elementar, sau mai bine zis, inversând datele 
problemei. Reforma nu devine o necesitate ca urmare a 
dezvoltării economice, ci este făcută în speranţa obţinerii 
performanţei economice, îmbrăcând în unele domenii, printre 
care şi în sănătate, caracterul pripit, neavenit şi păgubos, de 
care vorbea Eminescu. 

Revenind la gândirea eminesciană în domeniul 
sănătăţii publice nu se poate să nu realizăm că problemele de 
fond rămân aceleaşi, desigur raportate la realităţile zilelor 
noastre. Este o realitate care s-a vădit cu asupra de măsură cu 
ocazia actualei pandemii în care SARS CoV 2 a găsit un teren 
propice de dezvoltare nestingherită tocmai datorită lipsei de 
prevedere, ignoranței și incoerenței celor cu responsabilită
domeniu la care s-a adăugat și imixtiunea neaveniților într
zonă atât de vulnerabilă a existenței umane cum este sănătatea 
publică. Nu vom face mai mult decât să punctăm în treacăt, 
pentru că dezvoltarea lor am făcut-o în mai multe materiale 
publicate în ultimii doi ani (”Pandemia cu coronavirus 
sistemul medico-sanitar”, ”Epoca coronavirus 
”Pandemia cu coronavirus – între precauție și prudență” în 
Istorie, Spiritualitate și Cultură Românească, Ed Magic Print 
2021). Prima greșeală a fost desființarea teritorializării 
asistenței primare prin desființarea circumscripțiilor sanitare cu 
dispensarele lor medicale, ce conțineau în structura lor și un 
nucleu antiepidemic format din asistent de igienă, oficiant 
sanitar și dezinfector. Ori adevărata luptă antiepidemică se dă 
la nivel de focar, cu structuri antiepidemice specializate 
cu ordine militare și intervenții polițienești.  

A doua mare greșeală a fost implicarea rețelei 
spitalicești și a asistenței de urgență prespitalice
și serviciile UPU și CPU) care s-a dovedit un adevărat fiasco, 
atât ca posibilitate de rezolvare cât și ca rezultate concrete 
pentrtu toate statele europene, inclusiv țara noastră, pentru că 
au fost depășite peste tot prin preluarea unor atribu
revin cum au fost spitalizările nejustificate, testările la 
domiciliu prin serviciile de urgență și implicit eludarea 
asistenței primare. De asemenea, eludarea voită a experienței 
istorice în materie de epidemie sau pandemie a fost la rândul ei 
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unecimi”, pe care mulţi exegeţi, critici şi eminescologi, cu 
au grăbit să o susţină, sau încă mai susţin (împotriva 

a tot ce ştiinţa medicală a demonstrat ulterior), că ar aparţine 
patologiei luetice (active, sechelare sau congenitale), presupusă 
de limitele medicale ale timpului în care a trăit artizanul culturii 
noastre. Jenant şi descalificant pentru cei care mai susţin astăzi 
o asemenea aberaţie medicală istorică, pentru că-i aruncă fără 
echivoc pe tărâmul ignoranţei şi a relei credinţe. 

Desigur, astăzi patologia nu mai are structura şi 
implicaţiile de altă dată, dar asta nu înseamnă că nu ridică 
probleme de asistenţă medicală, care fac  parte din viaţa socială 
a oricărei comunităţi. Răsunetul nivelului socio-economic 
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modificat de aşa natură, încât sporul natural al populaţiei a 
devenit din nou negativ, ca în marile perioade de restrişte din 

astră. Golurile demografice, care în vremea lui 
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Paradoxul zilelor noastre este setea de reforme, care 
nu se mai termină din anii 90 încoace, încălcându-se un 
principiu elementar, sau mai bine zis, inversând datele 
problemei. Reforma nu devine o necesitate ca urmare a 
dezvoltării economice, ci este făcută în speranţa obţinerii 

ăcând în unele domenii, printre 
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ocazia actualei pandemii în care SARS CoV 2 a găsit un teren 
propice de dezvoltare nestingherită tocmai datorită lipsei de 

elor cu responsabilități în 
și imixtiunea neaveniților într-o 

ței umane cum este sănătatea 
publică. Nu vom face mai mult decât să punctăm în treacăt, 

multe materiale 
publicate în ultimii doi ani (”Pandemia cu coronavirus și 

sanitar”, ”Epoca coronavirus și bioetica”, 
ție și prudență” în 

și Cultură Românească, Ed Magic Print 
șeală a fost desființarea teritorializării 

ței primare prin desființarea circumscripțiilor sanitare cu 
țineau în structura lor și un 

nucleu antiepidemic format din asistent de igienă, oficiant 
i dezinfector. Ori adevărata luptă antiepidemică se dă 

la nivel de focar, cu structuri antiepidemice specializate și nu 

șeală a fost implicarea rețelei 
prespitalicești (ambulanța 

a dovedit un adevărat fiasco, 
și ca rezultate concrete 
țara noastră, pentru că 

rea unor atribuții care nu le 
revin cum au fost spitalizările nejustificate, testările la 

ță și implicit eludarea 
ței primare. De asemenea, eludarea voită a experienței 

fost la rândul ei 

o gravă greșeală întrucât, în condițiile societății moderne 
carantina a devenit iluzorie atunci când depă
focarului, masca este total ineficientă pentru că nu îl protejează 
pe cel care o poartă ci pe cel din proximitate, ma
reprezintă un pericol prin bariera mecanică pe care o realizează 
prin scăderea concentrației de oxigen în zona schimburilor 
alveolo-capilare, ca să nu mai vorbim de riscul biologic prin 
autocontaminare și intercontaminare. La rândul ei, distanțarea
fizică este și mai greu de realizat având în vedere aglomerările 
urbane, interdependența economică și socială în condițiile 
circulației persoanelor și bunurilor a căror sistare ar duce cu 
pași repezi la colaps economic și agitație socială cum s
întâmplat de altfel pe alocuri. 

Epidemiologii experimenta
guvernanților ca și responsabililor din sistem că evoluția 
pandemică actuală nu va ieși din tiparul marilor pandemii cum 
a fost gripa Hong-Kong de pildă (1968
vaccinul descoperit în 1969, va continua încă doi ani, pentru că 
virusul pentru a supraviețui va realiza mutații noi așa cum se 
întâmplă și astăzi în pandemia cu SARS CoV2, când ultima 
variantă (Omicron) pentru ași menține contagiozitatea și
adjudecat peste 50 de mutații, în timp ce patoge
la nivelul unei viroze banale, semn că pandemia se apropie de 
sfârșit, toate acestea în pofida persistenței autorităților și 
massmediei în a menține și impune noi restricții. Și atunci te 
întrebi ce este? Ignoranță? sau conspirație. 

Le-ar fi spus de asemenea că esen
antiepidemice constă în lupta în focar 
nivelul asistenței medicale primare (dacă aceasta are și 
acoperire teritorială) și nu la nivelul asistenței spitalicești sau 
de urgență care s-ar fi limitat la cazurile severe sau cu risc, fără 
să blocheze un sistem medical pentru patologia curentă. 

Şi atunci, din nou citându-l pe Eminescu, putem spune 
la fel de oportun şi astăzi: „aceste rele strigătoare la cer 
guvernanţii le lecuiesc cu decoct de muşeţel?  Ridicol”.

 
 

Din nou despre jale 
 

 
”Istoria este desfășurarea cugetării lui Dumnezeu”
     
 
 O nouă carte al truditorului 
prof. dr. Dumitru V Marin, apare la Editura PIM, Ia
încercarea sa de a ne ține în contact cu realitățile istorice ale 
trecutului și prezentului nostru. Așa se face că de
672 de pagini ale noii sale cărți, întitulată ”Opera Magna 7”, 
autorul preia din activitatea sa publicistică anterioară imagini, 
cadre sau momente care i s-au părut domniei sale ca având 
semnificație istorică și culturală. Am convingerea că este o 
intreprindere meritorie, mai ales acum, dacă privim lucrurile 
prin prisma actualității, când lumea este pe punctul de ași 
bulversa setul de valori consacrate istoric, fie ele morale sau 
creștine, moderne sau postmoderne, patriotice sau naționaliste, 
contestate sau îmbrățișate de unii sau al

Cu perseverența-i cunoscută, autorul punctează 
dominanta sa pentru istoria și cultura locală, stăruind în 
evidențierea celor care, în opinia domniei sale, prin realizările 
lor ar merita un loc într-o ierarhie în care criteriile valorice sunt 
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mai greu de găsit. Se pare că motivul acestor căutări până la 
urmă, rezidă în ceea ce pare a fi motto-ul cărții ”Timpul nu are 
răbdare nici cu frumusețea, nici cu inteligența, nici cu viața 
noastră”, adevăr fundamental pe care nu îl poate nega nimeni 
ca făcând parte din existența fiecăruia dintre noi. Și parcă 
pentru a întări cele afirmate mai sus, își încheie rezumativ 
cartea cu aserțiunea ”spre nemurirea celui care face” care sună 
ca un adevărat adio, nesemnat, dar ușor de întrezărit dacă avem 
în vedere faptul că, nu rareori, domnia sa vorbește despre 
domnia sa la persoana a III-a, ceea ce excede uzanțelor 
scriitoricești.  

Dincolo însă de avatarurile cunoscute ale autorului, 
trebuie să recunoaștem că reușește în strădania lui să puncteze 
momente culturale, sociale și politice ale epocii în care 
activează, subliniind în același timp valoarea lor culturală, 
socială și istorică dacă avem în vedere colecția de editoriale și 
articole de fond pe care le scrie în organul său de presă 
”Meridianul” și care fac obiectul unui capitol din carte 
(capitolul IX). Una din reluările, de altfel obișnuite în 
publicistica sa ”Jale și eroism românesc la Cotul Donului....și 
după” a devenit astăzi extrem de actuală, pentru că stârnește în 
rândul celor care cunosc istoria, sau și mai dureros, în rândul 
celor care au trăit istoria crudă a realităților postbelice și chiar 
postdecembriste, un val de emoție dureroasă care răscolește la 
fel de dureros sufletul oricărui om rațional.  

Ceea ce astăzi vedem pe viu în nenorocirea unei 
națiuni vecine, istoria noastră a cunoscut-o cu asupra de 
măsură, când comunități întregi trebuiau să plece în bejenie în 
fața năvălirilor de tot felul; tătare, turcești, maghiare, polone, 
cazace, zaporojene etc. Așa încât, știm foarte bine că atunci 
când este vorba de suferință, sânge și moarte nimic nu se mai 
justifică din punct de vedere rațional pentru că, până la urmă, 
războiul nu este altceva decât o ”barbarie rafinată prin 
tehnică” după cum îl definea savantul român, Grigore T Popa, 
în scrierile sale. Odată războiul izbucnit și raționalul este 
depășit, așa cum demonstrează istoria conflictelor armate. 
Chiar dacă binele ar învinge, conform mitologiei oricărui 
popor, prețul rămâne mult prea mare și niciodată recuperat 
pentru că este vorba de existențe compromise și vieți întrerupte 
la modul brutal.  

Așa a fost pe frontul de est în cel de al II-lea Război 
Mondial când România pierde efectiv două armate în dezastrul 
de la Cotul Donului și Stalingrad. Este un moment istoric 
descris de autor cu măiestrie jurnalistică, reluat în volumul de 
față ca o dovadă a faptului că atunci ”când cei mari se ceartă 
cei mici trebuie să se teamă”, cu atât mai mult atunci când prin 
poziția lor ținuturile românești dacă nu au fost teatru de operații 
militare, au devenit cel puțin monedă de schimb în înțelegerile 
imperialilor dimprejur, întotdeauna motivate ca fiind 
subordonate intereselor geostrategice.  

Ce este la fel de dureros este faptul că și atunci când 
”cei mari se împacă, cei mici de asemenea trebuie să se 
teamă” pentru că ei devin aproape invariabil termeni de 
negociere sub aspectul sferelor de influență sau intereselor 
economice. Așa a fost în preajma celui de al II-lea Război 
Mondial când Ion Antonescu a trebuit să aleagă alianța cu 
Germania nazistă pentru a-și salva țara având sub ochi soarta 
Poloniei care efectiv a fost ștearsă de pe harta Europei prin 
înțelegerile celor mari de atunci (Germania și Uniunea 
Sovietică).  

În aceiași termeni trebuie înțeleasă și maniera în care 
imperiul Otoman la 1774-1775 cedează imperiului Habsburgic, 
ilegal și împotriva oricărei logici istorice, nordul Bucovinei și 
Maramureșul istoric, drept culoar de acces spre imperiul Țarist 
în caz de război, istoricii judecând abuzul și trădarea cu aceeași 
motivație cinică a interesului strategic.  

Situația se va perpetua timp de 143 de ani, până la 
unirea cu România prin actul de la 28 noiembrie 1918 când 
Congresul General al Bucovinei hotărăște oficial revenirea 
acestor ținuturi la Patria Mamă. După 21 de ani însă, aceste 
teritorii, la care se vor adăuga și Ținutul Herței și Hotinului, vor 
fi încorporate abuziv Uniuni Sovietice în baza tratatului 
Ribbentrop Molotov. Sunt aproape 250 de ani de la primul rapt 
teritorial evocat mai sus, urmat de al doilea  când Basarabia a 
fost ruptă din trupul țării la 1812, tot prin înțelegerea între 
marile puteri ale timpului (după războiul cu Napoleon 
Bonaparte), completat apoi cu cedarea sudului Basarabiei după 
Războiul de Independență (1877).  

Prin urmare, aceste ținuturi parte integrantă a 
Moldovei istorice, au fost efectiv tranzacționate de marile 
puteri, devenind abuziv și pe rând, parte a imperiului Otoman, 
imperiului Habsburgic, imperiului Țarist, imperiului Sovietic și 
apoi Ucrainei după 1991, aceasta din urmă dorindu-și chiar și 
încorporarea Transnistriei.  

Singura împlinire istorică a fost România interbelică 
prin tratatele de la Paris și Trianon subminate și astăzi de 
interese care nu ne aparțin și care, în nici un caz nu privesc 
omul simplu de la talpa țării, cel ce suferă atunci când pe cei 
mari nu-i mai încape lumea. Abia atunci România Unită în 
granițele ei firești, împlinise în bună măsură dezideratul pe care 
îl sublinia pe drept cuvânt Octavian Goga, în celebra-i 
formulare ”chestiunea de căpetenie este ca granițele politice să 
coincidă cu granițele etnice”.  

Un fapt pare cert însă, eroismul și jalea sau jalea și 
eroismul ne-au însoțit în toată istoria noastră. Ștefan cel Mare, 
după o domnie glorioasă care a epuizat țara, a sfârșit prin a 
accepta suzeranitatea otomană afirmând că ”mai bine pacea cu 
turcul decât cu moscalul”. Războiul de independență a sfârșit 
prin a pierde sudul Basarabiei, strălucita victorie de la 
Mărășești a fost urmată de pacea de la Buftea semnată de 
liberalii lui I. C. Brătianu care, dacă s-ar fi aplicat, ne-ar fi 
aruncat înapoi în istorie până în vremea Regulamentului 
Organic, pentru încă 100 de ani (adică până în 2018).  

Campania din Vest al Armatei Române din cel de al 
II-lea Război Mondial (alături de Națiunile Unite), cu 
participarea efectivă la eliberarea Ungariei, Poloniei și 
Cehoslovaciei, care a însemnat pierderi mai mari decât în 
campania din Est, nu ne-a modificat statutul de țară învinsă, 
urmând să suportăm toate consecințele nefaste ce au decurs de 
aici (trupe străine pe teritoriul țării, datorii de război, deportări 
pentru refacerea stricăciunilor produse de război și instalarea 
unui regim ”ilegitim și criminal”).  

De data aceasta nu a mai fost un Ferdinand I care să 
decreteze mobilizarea generală și să dea un ultimatum trupelor 
de ocupație și nici o regină Maria care să convingă Congresul 
de Pace de la Paris de enormele sacrificii ale României, ci un 
rege care o ordonat încetarea ostilităților fără armistițiu, a 
decapitat conducerea statului predând țara sovieticilor cu toate 
consecințele nefericite ce au urmat acestui gest, un adevărat act 
de trădare națională.  
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O consecință a fost și soarta teritoriilor luate de 
sovietici prin tratatul Ribbentrop Molotov, încorporate astăzi în 
Ucraina, situație care va fi consfințită printr
trădare națională, comis în anul 1997 (2 iunie) semnat de 
președintele României Emil Constantinescu și ministrul său de 
externe Adrian Severin, prin care statul român renun
pretenții teritoriale abandonând efectiv această comunitate 
istorică. Consecința? Încălcarea tuturor drepturilor minorității 
(pe alocuri majorității) românești, politica de deznaționalizare 
și asimilare forțată prin interzicerea limb
învățământ, administrație și justiție, limitarea drepturilor de 
practicare a religiei la care se adaugă politici discriminatorii în 
privința dezvoltării locoregionale.  

Situația nu este mult diferită nici în alte comunități 
istorice, pentru că nici implicarea statului român nu depă
pragul unui formalism păgubos, al cărui rezultat va fi unul 
dezastruos, cel puțin din perspectivă demografică. Oricine ar 
vizita Bucovina va constata cu ușurință că nivelul de dezvoltare 
economico-socială nu depășește nivelul anilor 60 ai secolului 
trecut. Însăși comunitatea românească vorbitoare de limba 
română, pentru a nu fi a doua după cea ucraineană, a fost 
împărțită în etnia română (vorbitoare de limba română) 
moldovenească (vorbitoare de limba moldovenească), un feti
semantic pe care Kievul și-l asumă.  

Sunt momente istorice marcate de evenimente despre 
care se vorbește mai puțin sau deloc, dar istoria nu uită, pentru 
că ”istoria este desfășurarea cugetării lui Dumnezeu”
cum afirma Eminescu în scrierile sale. Nu uită de masacrele de 
la Lunca din 15 ianuarie și 6-7 februarie 1941, sau cele de la 
Fântâna Albă din 1 aprilie al aceluiași an, când mii de români 
au fost executați fără milă pentru că își căutau libertatea în 
Regatul României.  

Cei care își au rădăcinile acolo simt la modul cel mai 
dureros acest lucru. La fel de dureros simt acest lucru 
care în aprilie 1945 au fost nevoiți să plece în refugiu doar cu 
ceea ce aveau pe ei (abandonându-și avutul și agoniseala de o 
viață) în cele 24 de ore pe care Stalin le-a acordat celor care 
doreau, s-au erau nevoiți, să părăsească ținuturile natale 
ocupate, abandonați la graniță fără nici un orizont sau 
perspectivă, decât rudele și mila românilor din proximitatea 
granițelor regatului.  

Iată că lucrurile se repetă astăzi la modul dureros 
nefericit tocmai celor care nu au dat dovadă de în
toleranță în relația cu o etnie care, în fapt, era la ea acasă 
conform documentelor istorice. Ce poate crede omul simplu 
care aude din gura unui lider important, etichetat astăzi ca 
agresor, că Ucraina nu are o istorie statală, este o crea
regimului sovietic format din asocierea unor teritorii luate de la 
ruși, lituanieni, polonezi și români și că ea trebuie să rămână în 
zona de influență a fratelui mai mare, de care acum ar vrea să 
se desprindă cu tot dinadinsul? Ce să înțeleagă omul obișnuit 
din discursul naționalist al șefului  statului invadat, îndemnând 
la eroisme dureroase când vede că țara se prăbușește, iar 
populația își caută cu disperare salvarea într-un exod care tinde 
să-l depășească pe cel din 1945?  

Compasiunea și solidaritatea românească și nu numai, 
este impresionantă și emoționantă, dar nu poate depăși latura 
umanitară pentru că nimeni nu-și dorește o nouă conflagrație 
mondială, știut fiind faptul că la potențialul distructiv actual ar 
putea însemna sfârșitul civilizației umane. Până la urmă este un 
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țeleagă omul obișnuit 
ționalist al șefului  statului invadat, îndemnând 

țara se prăbușește, iar 
un exod care tinde 

și solidaritatea românească și nu numai, 
și emoționantă, dar nu poate depăși latura 

și dorește o nouă conflagrație 
știut fiind faptul că la potențialul distructiv actual ar 

șitul civilizației umane. Până la urmă este un 

război fratricid, între două națiuni care au aceeași sorginte, 
aceeași limbă, aceeași cultură, aceeași istorie și tradiție și care, 
tot până la urmă, vor trebui să se în
costuri umane și materiale enorme.  

România are experiența războaielor fratricide din 
vremea principatelor, îndeosebi între moldoven
care profitau din plin vecinii, care din totdeauna 
nefericire pentru beligeranți, s-au dovedit vicleni 
Un motiv în plus ca România să fie prudentă 
angajamente, înafara celor umanitare bineîn
NATO alături, dar noi suntem în prima linie. 

Nu ne-am dori să retrăim jalea 
care a marcat tragic ființa noastră națională, astăzi, când dintr
eventuală confruntare am ieși (dacă am ieși) așa cum am ieșit 
din totdeauna, pentru că atunci când cei mari se ceartă, cei 
mici, dacă nu trebuie să se teamă, trebuie să fie cel pu
prudenți. 

Parcurgerea acestor pagini răscolitoare 
evocatoare pentru istoria noastră, dar și pentru istoria vecinilor 
noștri, ar trebui să inducă cel puțin retoric întrebarea: nu este 
oare prea multă suferință pentru o viață atât de scurtă, în care 
înțelepciunea și umanismul ar trebui totuși să prevaleze?    
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Lectura, o metodă de cunoa
de civilizare

 
Interviu realizat de Flavia Elena 

Studenta la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice

 
          Am avut plăcerea de a-i lua interviu doamnei Olariu 
Elena, bibliotecară al Liceului Teoretic ,,Lascăr Rosetti” unde 
am fost elevă și am avut ocazia să o întâlnesc pe holurile școlii. 
Mi-a acceptat propunerea  și mi-a vorbit despre pasiunea ei de a 
lucra în domeniul lecturii. 
 Biblioteca…sau mai bine zis ,,PRIMA CASĂ”
 - Vă aflați în această blibiotecă de peste 40 de ani, cum a 
început această pasiune pentru cărți? 
 -Locuind în afara vetrei de sat 
electrică  dar și setea de cunoaștere, pentru că pe vremea 
aceea bisericile erau pline de copii și nu numai, am începu
căuta, a căuta, a căuta… Lectura, așadar, îl civilizează pe om, 
îl duce la cunoșatere; setea de a ști nu se rezumă doar la ce se 
predă la clasă de către Doamna învă
clasele gimnaziale și liceale. Prilejul de a fi trimisă de către 
conducerea liceului din Răducăneni la cursuri de perfec
de biblioteconomie la București și Iași mi
stau cât mai mult în  mijlocul cărților, dar nu să șterg praful de 
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țiuni care au aceeași sorginte, 
și limbă, aceeași cultură, aceeași istorie și tradiție și care, 

tot până la urmă, vor trebui să se înțeleagă, din păcate cu 

ța războaielor fratricide din 
vremea principatelor, îndeosebi între moldoveni și munteni din 
care profitau din plin vecinii, care din totdeauna și din 

au dovedit vicleni și hrăpăreți,. 
Un motiv în plus ca România să fie prudentă și reținută în 
angajamente, înafara celor umanitare bineînțeles, pentru că o fi 
NATO alături, dar noi suntem în prima linie.  

am dori să retrăim jalea și eroismul unei epoci 
ța noastră națională, astăzi, când dintr-o 

și (dacă am ieși) așa cum am ieșit 
entru că atunci când cei mari se ceartă, cei 

mici, dacă nu trebuie să se teamă, trebuie să fie cel puțin 

Parcurgerea acestor pagini răscolitoare și deosebit de 
și pentru istoria vecinilor 

țin retoric întrebarea: nu este 
ță pentru o viață atât de scurtă, în care 

țelepciunea și umanismul ar trebui totuși să prevaleze?     

Drama românilor din regiunea Cernăuți (1940-1947), Ed. 

Golgota Neamului, Ed.Nicodim  

lui General al Bucovinei, (28.nov1918), 
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Lectura, o metodă de cunoaștere, o formă 
ivilizare 

Interviu realizat de Flavia Elena MIHALACHI- 
și Științe Social Politice, specializarea: 

comunicare și relații publice 

i lua interviu doamnei Olariu 
Liceului Teoretic ,,Lascăr Rosetti” unde 

și am avut ocazia să o întâlnesc pe holurile școlii. 
a vorbit despre pasiunea ei de a 

Biblioteca…sau mai bine zis ,,PRIMA CASĂ” 
în această blibiotecă de peste 40 de ani, cum a 

 
Locuind în afara vetrei de sat și neavând lumină 

și setea de cunoaștere, pentru că pe vremea 
și nu numai, am început a 
șadar, îl civilizează pe om, 

șatere; setea de a ști nu se rezumă doar la ce se 
predă la clasă de către Doamna învățătoare și mai apoi în 

și liceale. Prilejul de a fi trimisă de către 
conducerea liceului din Răducăneni la cursuri de perfecționare 

ști și Iași mi-a prilejuit ocazia să 
ților, dar nu să șterg praful de 
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pe rafturi ci de a cuprinde cât mai multe informa
domeniile. 
 -De-a lungul timpului, numeroase genera
pragul acestei bilblioteci. Credeți că există o diferență între 
generația din perioada comunismului  și  generația din ziua de 
azi? Care ar fi? 
 -Există. Și una foarte mare. Mai întâi era lectura 
obligatorie, elevii având de făcut referate la 14 autori(pe an) 
din literature universală și șapte pe trimestru din literatura 
noastră românească. Apoi, la cursuri, fizic, cum se spune 
acum, se prezenta povestirea, nuvela ori romanul,
carte, punând semn  la pagina respectivă și citând chiar din 
aceasta. Nu se putea copia unul de la celălalt, pentru că fiecare 
înțelegea în felul său opera, ca atare. La poezie, era și mai 
greu, pentru că trebuia să învățăm pe de rost  zece 
fiecare poet, poezii pe care trebuia să le prezentăm oral. 
Așadar, muncă, nu glumă! 
  
Astăzi primează ”copy-paste” 
de pe internet care nu ne mai 
sensibilizează, nu mai visăm, 
nu mai gândim să aflăm ”cum 
”și ”de ce”… 
    - Ne-ați putea 
împărtăși, care a fost cel mai 
dificil moment al 
dumneavoastră ca 
blibliotecară? 
 -Da, imediat după 
Revoluția din 1989, tupeul 
celor mari dar și al elevilor a 
crescut în așa măsură, că te 
mirai ce se întâmplă de fapt cu 
noi toți. Greșit înțeleasă, LIBERTATEA i-a vă
mai important: bunul simț, moralitatea, respectul față de semeni 
și  cei în vârstă, respectul pentru noi înșine, ca persoană….
   - La cei 64 de ani ai dumneavoastră, care sunt cele 
mai importante lecții pe care le-ați învățat în carieră?
 -Am răspund mai sus. Să ajungi la cunoa
întâi trebuie să te cunoști pe tine însăți, să nu-ți uiți strămoșii, 
ideea de neam și patrie, toleranța căci, dacă dai cu bâta, de bâtă 
vei fi lovit… Arma cea mai puternică în viața de  zi cu  zi este 
Iubirea dezinteresată, tăcerea, jertfa în favoarea celuilalt. Nu 
moartea fizică, dar tacita aprobare de a lăsa pe cel din fa
iasă primul la lupta de zi cu zi, viața călindu
întotdeauna laurii te încununează. Mai degrabă experien
viața de zi cu zi 
 -Cum ați început să lucrați la  Casa Corpului Didactic 
,,Spiru Haret” Iași? 
 -Nu am lucrat la Casa Corpului Didactic din Ia
știu de ce  pe facebook s-a semnalat atare lucru. Dar, noi 
bibliotecarii oarecum aparțineam de CCD, unde desfășura
multe a  ctivități cultural-artstice, prezentări de carte, 
concursuri ”Cea mai frumoasă bibliotecă școlară”, unde am 
avut bucuria sufletească să particip cu un filmule
activitățile noastre aici, și unde am obținut locul I pe județ. 
Mare bucurie, mare. Apoi, ca urmare a participării cu 
colindele noastre între Crăciun și Anul nou, am obținut 
Medalia ”SPIRU HARET” pentru întreaga activitate. Cu alte 
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pe rafturi ci de a cuprinde cât mai multe informații, dn toate 

a lungul timpului, numeroase generații au călcat 
ți că există o diferență între 

ția din perioada comunismului  și  generația din ziua de 

Mai întâi era lectura 
obligatorie, elevii având de făcut referate la 14 autori(pe an) 

și șapte pe trimestru din literatura 
noastră românească. Apoi, la cursuri, fizic, cum se spune 
acum, se prezenta povestirea, nuvela ori romanul, cu citate din 

și citând chiar din 
aceasta. Nu se putea copia unul de la celălalt, pentru că fiecare 
țelegea în felul său opera, ca atare. La poezie, era și mai 

țăm pe de rost  zece poezii la 
fiecare poet, poezii pe care trebuia să le prezentăm oral. 

a văduvit de ce era 
ț, moralitatea, respectul față de semeni 

și  cei în vârstă, respectul pentru noi înșine, ca persoană…. 
La cei 64 de ani ai dumneavoastră, care sunt cele 

ți învățat în carieră? 
Am răspund mai sus. Să ajungi la cunoaștere, mai 

ți uiți strămoșii, 
și patrie, toleranța căci, dacă dai cu bâta, de bâtă 

ța de  zi cu  zi este 
ea dezinteresată, tăcerea, jertfa în favoarea celuilalt. Nu 

moartea fizică, dar tacita aprobare de a lăsa pe cel din fața ta să 
ța călindu-l… Căci nu 

întotdeauna laurii te încununează. Mai degrabă experiența din 

Casa Corpului Didactic 

Nu am lucrat la Casa Corpului Didactic din Iași. Nu 
a semnalat atare lucru. Dar, noi 
țineam de CCD, unde desfășuram 

artstice, prezentări de carte, 
școlară”, unde am 

avut bucuria sufletească să particip cu un filmuleț cu parte din 
țile noastre aici, și unde am obținut locul I pe județ. 

urie, mare. Apoi, ca urmare a participării cu 
și Anul nou, am obținut 

Medalia ”SPIRU HARET” pentru întreaga activitate. Cu alte 

cuvinte, sufletește m-am împlinit. Dar, să rămânem totu
modești… 
 -V-ați gândit vreodată să r
bibliotecară? De ce? 
 - Am vârsta de 64 de ani. Sincer a
drag ce fac aici. Nu știu însă ce se va hotărî de sus…
 -Ați ales să rămâneți la postul de bibliotecară și după 
ce v-ați pensionat. Să înțeleg că pentru dumnea
biblioteca este precum a doua casa? 
 -Cred că este PRIMA CASĂ, aici petrecând mult mai 
mult timp decât acasă.  Acolo este doar sta
trupului și, de ce nu, a sufletului. Dar dacă eram obligată să ies 
la 62 de ani, nu aveam ce face… 
 -În timpul liber, dumneavoastră sunte
revista ,,Vestea Bună” prin care împărtă
scrieri ale dumnevoastră și frumusețile Răducăneniului. Ce vă 

determină să faceți acest lucru? 
 -Pentru că Dumnezeu m-a înzestrat cu darul 
scrie, un talant așadar, era obligatoriu ca acest dar să nu
țin ascuns sub obroc; împărtășit și celorlalți, am 
demonstrat oarecum că aici la Răducăneni, El, Iisus 
Hristos, a poposit cu privirea, lăsând o sămân
sămânță prin care să se facă cunoscută această cetate… De 
aceea am înființat publicația VESTEA BUNĂ dar și grație 
pr. Cristea Cristian-Florin, pe atunci paroh la noi, apoi a 
lui Corneliu Flueraru(Tică), un zvăpăiat căruia îi 
mulțumesc!!! Nu trebuie trecut cu vederea nici părintele 
Alois Moraru, de la parohia romano
înființase revistă  Rădcăneni-ului, ”Ecouri răducănene” 
grație căruia, prin publicarea de articole în revistă, m
făcut cunoscută ca poet, prozator, eseist. Apoi primele  
cinci numere ale revistei s-au realizat, acolo la Parohie, 

noi neavând acces pe atunci la internet. Iată, a
internetul este foarte util dar în scop umanitar 
   -Care a fost sentimentul dumneavoastră în momentul 
publicării cărtii ,, Din înțelepciunea poveștilor?”
 -O culegere de povești inspirate din realitate, din 
viață și experiența oamenilor din viața de zi cu zi, din 
legendele aflate de la bunici sau cei care aveau darul 

povestirii, din propriile trăiri, 
povești cu care am participat  
mai mul
Conc
Pove
am ob
premii. Apoi, la 
recomandarea doamnei prof 
Coca Codrianu, le
și așa s
înțelepciunea poveștilor” 
volum din care 
descoperă  moralitate, 
înțelepci
împlinire 
nu-i a
învinge.

 -Totodată, dumneavoastră ați publicat o carte numită 
,,Aforisme” Ne-ați putea împărtăși un gând din respectiva 
carte? 
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am împlinit. Dar, să rămânem totuși, 

ți gândit vreodată să renunțați la postul de 

Am vârsta de 64 de ani. Sincer aș mai rămâne. Mi-e 
știu însă ce se va hotărî de sus… 

ți ales să rămâneți la postul de bibliotecară și după 
ți pensionat. Să înțeleg că pentru dumneavoastră 

Cred că este PRIMA CASĂ, aici petrecând mult mai 
mult timp decât acasă.  Acolo este doar stația de odihnă a 

și, de ce nu, a sufletului. Dar dacă eram obligată să ies 

În timpul liber, dumneavoastră sunteți redactor la 
revista ,,Vestea Bună” prin care împărtășiți talentele elevilor, 

și frumusețile Răducăneniului. Ce vă 

a înzestrat cu darul de a 
șadar, era obligatoriu ca acest dar să nu-l 

țin ascuns sub obroc; împărtășit și celorlalți, am 
demonstrat oarecum că aici la Răducăneni, El, Iisus 
Hristos, a poposit cu privirea, lăsând o sămânță divină, 

cunoscută această cetate… De 
țat publicația VESTEA BUNĂ dar și grație 

Florin, pe atunci paroh la noi, apoi a 
lui Corneliu Flueraru(Tică), un zvăpăiat căruia îi 

țumesc!!! Nu trebuie trecut cu vederea nici părintele 
is Moraru, de la parohia romano-catolică, cel care 

ului, ”Ecouri răducănene” și 
ție căruia, prin publicarea de articole în revistă, m-am 

făcut cunoscută ca poet, prozator, eseist. Apoi primele  
u realizat, acolo la Parohie, 

noi neavând acces pe atunci la internet. Iată, așadar,  
internetul este foarte util dar în scop umanitar și literar… 

Care a fost sentimentul dumneavoastră în momentul 
țelepciunea poveștilor?” 
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ță și experiența oamenilor din viața de zi cu zi, din 

legendele aflate de la bunici sau cei care aveau darul 
povestirii, din propriile trăiri, 

ști cu care am participat  
mai mulți ani la rând la 
Concursul Național de 
Povești ION CREANGĂ, unde  
am obținut ani de-a rândul  
premii. Apoi, la 
recomandarea doamnei prof 
Coca Codrianu, le-am adunat 
și așa s-a născut ”Din 
țelepciunea poveștilor” 

volum din care – cine citește, 
descoperă  moralitate, 
țelepciune, suferință, 

împlinire și maturitate. Căci, 
i așa, până la urmă binele 

învinge.  
ți publicat o carte numită 

ți putea împărtăși un gând din respectiva 
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 - ”Prietenia dezinteresată este arma cea mai 
puternică împotriva haosului acestui prezent” căci ”Omul este 
o frunză călătoare. O dată desprinsă  de pe ramură, zboară lin, 
dar mai apoi cade acolo unde-i este sortitul. Pentru a se topi, 
nu mereu cade la rădăcina aceluiași copac…” 
 -Considerați că școala din perioada comunistă a fost 
una mult mai strictă decât cea din zilele de astăzi?
 -Era mult respect pentru dascăli și părinți. Dar și 
pentru preot. Era  onoare să  deschizi preotului u
cu sfințirea caselor la Ajunul Crăciunului , Bobotează sau la 
Sfintele Pași. Acum închidem ușa… Și când suntem loviți de 
încercări, alergăm la preot să se roage… Dacă nu ne rugăm 
noi înșine și nu ne schimbăm conduita, în van… 
 -Care este cea mai dragă amintire din copilăria 
voastră? 
 -Copilăria mea nu a fost deloc ușoară. Fiind al 18
copil la părinți, vă dați seama că nu era și abundență în casă. 
Mereu aș fi voit să nu mai iau încălțările celorlalți, nici rochia 
și nici paltonul… În schimb era, din îndestulare, mâncare, 
părinții având în bătătură păsări de tot neamul, vaci, cai…Dar 
o bucurie tot am avut în preajma sărbătorilor de Crăciun, pe 
atunci având 4-5 ani. Să vă povestesc: 
 
Colindele, pe atunci erau la modă și copiii primeau colăcei, 
nuci și mere; nu erau bani dar bucuria noastră era cu 
mare cu cât tăiam troienele de-a lungul și de-
întâlnind și alte grupuri mai mici sau mai măricei de la care 
învățam alte și alte cântece noi. Pe la casa domnului învățător, a  
părintelui Valucă și a domnului  primar,  se vedea de 
fereastră bradul frumos ornat  de ne plângea sufletul că nu 
aveam și noi. Iar mama ne explica  că va  veni o zi când și noi 
vom avea de toate; numai că trebuia să învățăm, să ajungem 
oameni mari. 
Eu, mezina, aș fi voi tare mult să am și eu un brad adus 
Crăciun; de cele mai multe ori primeam – nu știu când venea 
Moșul, câte  o trăistuță, așa  ca pentru noi, să punem cărțile și 
caietele, penarul și călimara cu cerneală, și dacă mai ajungea la 
casa noastră, erau și ceva bomboane sau halva. Obosită să
aștept, am adormit. Trezindu-mă pe la ora  trei, odată cu 
cântatul cocoșului, iacă-tă, aud ceva foșnind sub pernă:  mă 
ridic, bucuroasă nevoie-mare ca a venit Moșul. Dezamăgirea a 
fost foarte mare căci în loc de dulciuri am descoperit o mături
și  o crăticioară cu sarmale – crude, din viță-de-
de plâns!!!. Numai că mama, strângându-mă la piept a spus:
-Draga mamei, să nu plângi! Dumnezeu ți-a dat darul acesta 
nemaipomenit care semnifică  hrana noastră cea de toate zilele 
dacă vom munci și trăi în curăție. 
Neîncrezătoare, am spus că sarmalele erau puse de ea sub 
perina mea. Dar mama îmi arătase că în toată oala cu sarmale 
care forfoteau pe plită, era în foi de varză.... A
sughițul. Deodată, ce să vezi! Afară, în fața casei
toate culorile străluceau în noapte. Era părul  claps, plin de 
ghirlande  de beculețe și coșulețe din hârtie  creponată, pline 
pline cu alune, bomboane, nuci care ne îmbiau să luăm cu grijă 
mare pentru ca POMUL nostru să nu se răstoarne...
A fost, cred, cea mai frumoasă zi din  copilărie! Aveam bradul 
nostru  nu în casă ci afară să vadă toată lumea! Aveam, mai 
târziu să înțeleg tâlcul vorbelor mamei și rostul omului pe 
pământ: să muncească cinstit pentru câștigarea existenței dar să 
nu fie rob  pământului... 
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n perioada comunistă a fost 
una mult mai strictă decât cea din zilele de astăzi? 

și părinți. Dar și 
pentru preot. Era  onoare să  deschizi preotului ușa când venea 

Bobotează sau la 
și. Acum închidem ușa… Și când suntem loviți de 

încercări, alergăm la preot să se roage… Dacă nu ne rugăm 
 

Care este cea mai dragă amintire din copilăria 

șoară. Fiind al 18-lea 
ți, vă dați seama că nu era și abundență în casă. 

ș fi voit să nu mai iau încălțările celorlalți, nici rochia 
și nici paltonul… În schimb era, din îndestulare, mâncare, 

păsări de tot neamul, vaci, cai…Dar 
o bucurie tot am avut în preajma sărbătorilor de Crăciun, pe 

și copiii primeau colăcei, 
și mere; nu erau bani dar bucuria noastră era cu atât mai 

-a latul satului, 
și alte grupuri mai mici sau mai măricei de la care 

țam alte și alte cântece noi. Pe la casa domnului învățător, a  
și a domnului  primar,  se vedea de la 

fereastră bradul frumos ornat  de ne plângea sufletul că nu 
și noi. Iar mama ne explica  că va  veni o zi când și noi 

țăm, să ajungem 

ș fi voi tare mult să am și eu un brad adus de Moș 
știu când venea 

șul, câte  o trăistuță, așa  ca pentru noi, să punem cărțile și 
și călimara cu cerneală, și dacă mai ajungea la 
și ceva bomboane sau halva. Obosită să tot 

mă pe la ora  trei, odată cu 
șnind sub pernă:  mă 

șul. Dezamăgirea a 
fost foarte mare căci în loc de dulciuri am descoperit o măturiță 

-vie. Și apucă-te 
mă la piept a spus: 

a dat darul acesta 
nemaipomenit care semnifică  hrana noastră cea de toate zilele 

Neîncrezătoare, am spus că sarmalele erau puse de ea sub 
perina mea. Dar mama îmi arătase că în toată oala cu sarmale 
care forfoteau pe plită, era în foi de varză.... Așa îmi ogoisem 

țul. Deodată, ce să vezi! Afară, în fața casei luminițe de 
toate culorile străluceau în noapte. Era părul  claps, plin de 

țe și coșulețe din hârtie  creponată, pline 
pline cu alune, bomboane, nuci care ne îmbiau să luăm cu grijă 
mare pentru ca POMUL nostru să nu se răstoarne... 

ost, cred, cea mai frumoasă zi din  copilărie! Aveam bradul 
nostru  nu în casă ci afară să vadă toată lumea! Aveam, mai 

țeleg tâlcul vorbelor mamei și rostul omului pe 
știgarea existenței dar să 

 -Nu în ultimul rând și nu în cele din urmă, ce sfat 
credeți că le-ați putea oferi tinerilor din ziua de azi?
 -Fără zâmbet și bună dispoziție, viața omului este 
întunecată precum noaptea fără stele. Stelele, pe cupola 
cerului și licuricii pe pământ luminează, luminează, luminează 
continuu, bucurând sufletul care peste zi a fost înrourat de 
bridele timpului, de încercările inerente ale cotidianului, Cum 
razele soarelui - pe cer, ne sărută chipul, înveselindu
și floarea soarelui ne bucură și ne îmbrățișează cu parfumul ei 
discret. Și dacă alături de această floare care tânjește după 
iubirea de neatins a soarelui, ei bine să nu plângă inima, 
primim în dar o altfel de floare, răsărită din trupul nostru. Este 
sămânță divină care trebuie ocrotită și iubită ca pe noi înșine 
căci nu toate florile care se deschid lasă cărare altor flori... 
Așa este scris în legea nescrisă a firii. 
 -Vă mulțumesc!!!! 
 

Călăuza (Stalker), filmul lui
Andrei Tarkovski văzut ca metaforă 

creştină 
 
Marta VARTOLOMEI 

 
         Andrei Tarkovski a fost unul dintre cei mai influen
cineaști ai erei sovietice și ai întregii istorii a cinematografiei. 
În  1976  lucrează alături de frații Boris și Arkadi Strugatki la 
scenariul filmului  Călăuza (Stalker). Printr
a peliculei este distrusă la developare, ajungându
difuzarea filmului abia în 1979. Filmele marelui regizor 
rus au fost aprig combătute de regimul comunist 
cenzurate.  
Viziunea asupra lumii a lui Andrei Tarkovskieste rezumată de 
el însuși prin cuvintele: „Creația este unul dintre momentele de 
preț în care ne asemănăm Ziditorului; de aceea, n
niciodata într-o artă independentă de Ziditorul suprem, nu cred 
într-o artă fără Dumnezeu. Sensul artei e
rugăciunea mea. Dacă această rugăciune, dacă filmele mele pot 
aduce oamenii la Dumnezeu, cu atât mai bine. Atunci via
își va căpăta întregul sens: acela, esențial, de a sluji”
ocazie, regizorul rus afirma că filmele lui
lucru: manifestarea extremă a credin
Tarkovski remarcăm un spirit smerit, care î
întreaga viață în rolul slujirii lui Dumnezeu. 
Pornind de la acest aspect important al vie
Tarkovski, putem încerca o interpretare teologică a filmului 
Călăuza, deseori considerat de critici „greu de în
Filmuleste împodobit cu citate biblice, rugăciuni 
(icoane, pești,apă, cununăde spini,contemplări), care dovedesc 
prezența spiritualizării creștine, fără a uita dimensiunea lor 
ortodoxă. Această creație cinematografică poate fi considerată 
o metaforă creștină, prin ea însăși.   
Una dintre metaforele principale este cea a Zonei. Drumul către 
inima Zonei, cunoscut doar de „cel curat”

                                                             

1TEODOR DANALACHE, AndreiTarkovsky 
filmulcarugaciune<http://www.crestinortodox.ro/parinti/andreitarkovsky
rugaciune-96969.html>, 01/04/2018. 

2GREGORY HALVORSEN SCHRECK, „Tarkovsky’s The Stalker: A Christian Allegory 
Set in the Evil Empire”, în East-West Church & Ministry Report, Vol. 9, No. 3, Vara 2001, 
pp. 13-14. <http://www.eastwestreport.org/articles/ew09310.htm>.
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și nu în cele din urmă, ce sfat 
ți putea oferi tinerilor din ziua de azi? 

și bună dispoziție, viața omului este 
întunecată precum noaptea fără stele. Stelele, pe cupola 

e pământ luminează, luminează, luminează 
continuu, bucurând sufletul care peste zi a fost înrourat de 
bridele timpului, de încercările inerente ale cotidianului, Cum 

pe cer, ne sărută chipul, înveselindu-ni-l, așa 
și ne îmbrățișează cu parfumul ei 

Și dacă alături de această floare care tânjește după 
iubirea de neatins a soarelui, ei bine să nu plângă inima, 
primim în dar o altfel de floare, răsărită din trupul nostru. Este 

și iubită ca pe noi înșine 
căci nu toate florile care se deschid lasă cărare altor flori... 

 

(Stalker), filmul lui 
Andrei Tarkovski văzut ca metaforă 

 

Marta VARTOLOMEI - Iaşi 

Andrei Tarkovski a fost unul dintre cei mai influenți 
ști ai erei sovietice și ai întregii istorii a cinematografiei. 

ții Boris și Arkadi Strugatki la 
scenariul filmului  Călăuza (Stalker). Printr-un accident, o parte 
a peliculei este distrusă la developare, ajungându-se la 
difuzarea filmului abia în 1979. Filmele marelui regizor și actor 
rus au fost aprig combătute de regimul comunist și deseori 

Tarkovskieste rezumată de 
și prin cuvintele: „Creația este unul dintre momentele de 

în care ne asemănăm Ziditorului; de aceea, n-am crezut 
o artă independentă de Ziditorul suprem, nu cred 

o artă fără Dumnezeu. Sensul artei este rugăciunea, este 
rugăciunea mea. Dacă această rugăciune, dacă filmele mele pot 
aduce oamenii la Dumnezeu, cu atât mai bine. Atunci viața mea 
și va căpăta întregul sens: acela, esențial, de a sluji”1. Cu altă 
ocazie, regizorul rus afirma că filmele lui exprimă „un singur 
lucru: manifestarea extremă a credinței” 2 . În persoana lui 
Tarkovski remarcăm un spirit smerit, care își pune creația și 

ță în rolul slujirii lui Dumnezeu.  
Pornind de la acest aspect important al vieții lui Andrei 

interpretare teologică a filmului 
Călăuza, deseori considerat de critici „greu de înțeles”. 

este împodobit cu citate biblice, rugăciuni și alte simboluri 
contemplări), care dovedesc 

știne, fără a uita dimensiunea lor 
ție cinematografică poate fi considerată 

Una dintre metaforele principale este cea a Zonei. Drumul către 
inima Zonei, cunoscut doar de „cel curat”, este asemeni 

filmulcarugaciune<http://www.crestinortodox.ro/parinti/andreitarkovsky- filmul-

GREGORY HALVORSEN SCHRECK, „Tarkovsky’s The Stalker: A Christian Allegory 
West Church & Ministry Report, Vol. 9, No. 3, Vara 2001, 

<http://www.eastwestreport.org/articles/ew09310.htm>. 



 

        60606060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  57777,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022 
       

 

drumului către credință: plin de obstacole și de piedici fatale 
întâlnite la tot pasul. 
 Referindu-ne la pasajele biblice întâlnite în derularea 
filmului, trebuie menționată apariția lor constantă și într-un 
număr generos, fapt care nu demonstrează altceva decât 
înclinațiile scenaristului și regizorului către spiritualitatea 
creștină.  
 În secvența visului Călăuzei regăsim un pasaj biblic 
din cartea  Apocalipsei  Sfântului  Ioan  Teologul, capitolul 6, 
versetele 12-17, în care vorbește despre deschiderea celei de-a 
șasea peceți de către Miel și distrugerea Cerului și a 
Pământului:  „12. (...) şi s-a făcut cutremur mare, soarele s-a 
făcut negru ca un sac de păr şi luna întreagă s-a făcut ca 
sângele, / 13.Şi stelele cerului au căzut pe pământ, precum 
smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit 
de vijelie. / 14.Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe 
care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din 
locurile lor. / 15. Şi împăraţii pământului şi domnii şi 
căpeteniile oştilor şi bogaţii şi cei puternici şi toţi robii şi toţi 
slobozii s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor, / 
16.Strigând munţilor şi stâncilor: Cădeţi peste noi şi ne 
ascundeţi pe noi de faţa Celui ce şade pe tron şi de mânia 
Mielului; / 17. Că a venit ziua cea mare a mâniei lor, şi cine 
are putere ca să stea pe loc?” (minutul 80). Această trimitere la 
textul Apocalipsei, transformă conceptul de Zonă într-o 
metaforă, care prefigurează sfârșitul lumii.  Tot în visul 
Călăuzei observăm reprezentări creștine, precum peștele 
(simbolul Creștinismului înainte de Cruce)și o icoană a Sf. 
Ioan Botezătorul (parte a Altarului din Ghent, una dintre 
cele mai importante opere de artă ale lumii), pictată de Jan 
Van Eyck în secolul XV (minutul 81). 
 După această secvență, Călăuza parafrazează un alt 
pasaj biblic, din Evanghelia dupăLuca, capitolul 24, versetele 
13-18:  „13. Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat 
care era departe de Ierusalim, ca la şaizeci de stadii, al cărui 
nume era Emaus. / 14. Şi aceia vorbeau între ei despre toate 
întâmplările acestea. / 15. Şi pe când vorbeau şi se întrebau 
între ei. Şi Iisus Însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei. / 
16. Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L cunoască. / 17. Şi El a 
zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi unul 
cu altul în drumul vostru? Iar ei s-au oprit, cuprinşi de 
întristare. / 18. Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către 
El: Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au 
întâmplat în el în zilele acestea?” (minutul 84). Acest pasaj 
descrie drumul către Emaus a doi dintre ucenicii lui Iisus, Luca 
și Cleopa, care nu îl recunosc pe Mântuitor după Învierea Sa. 
Această întâmplare se petrece la trei zile după moartea lui Iisus, 
în ziua Învierii Domnului, conform textului  Evangheliei  după  
Luca.  Cei doi discipoli ai lui Iisus, ale căror nume sunt omise 
în discursul Călăuzei, sunt reprezentarea din plan imaginar a 
scriitorului și a profesorului. Povestea drumului către Emaus 
sugerează limitele raționalului și demonstrează două moduri de 
cunoaștere: cea a minții și cea a inimii.  Iisus a ales să fie 
recunoscut prin substanța sa spirituală, decât prin aparența 
fizică. După modelul lui Iisus, Tarkovski se folosește de 
călătoria temporală a Călăuzei pentru a ghida spectatorul prin 
simbolismul sacrucătre recunoașterea pur intelectuală. 
 O altă referință religioasă se regăsește în film în 
secvența camerei cu nisip.  Ideea biblică evidențiată în acest 
fragment este cea a iudeului rătăcitor, damnat să umble prin 

lume pâna la a Doua Venire a lui Iisus, din cauza crucificării 
Acestuia de către poporul evreu. „Călăuza:  O să trăiți 100 de 
ani ! / Scriitorul: Da. De ce nu o veșnicie ? Așa, ca Jidovul 
Nemuritor” (minutul 105). Această idee este fundamentată de 
texte scripturistice, precum:  „Să rătăcească printre neamuri !” 
(Osea 9: 17). 
 Rugăciunea, ca simbol și exteriorizare a credinței 
creștine, este prezentă în filmul  Călăuza,  fiind rostită de 
personajul principal lângă o fântănă a cărei apă întunecată este 
în prim plan: „Fie ca totul să devină realitate. Fie ca ei să 
creadă. Fie ca ei să râdă de propriile lor patimi. Pentru că tot ce 
numesc ei  patimă nu este energia sufletului, ci frecarea 
sufletelor lor cu lumea exterioară. Dar, mai ales, fie ca ei să 
aibă nădejde și să devină neajuorați precum copiii. Pentru că 
slăbiciunea e o minune și tăria e un nimic” (minutul 63).Prin 
această rugăciune sunt, din nou, puse în evidență virtuți creștine 
precum smerenia și nădejdea, întărite de pasaje biblice precum: 
”De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în 
prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, 
atunci sunt tare” (II Corinteni, 12:10). De asemenea, se aduce 
în atenție ideea de patimă, purtându-ne imediat cu gândul la 
Patimile lui Iisus, primite de El cu jertfire și încredere neclintită 
în Tatăl Ceresc.  
 În secvența camerei cu telefon, se distinge un moment 
deosebit de important din punct de vedere al simbolisticii 
religioase. Scriitorul își așază pe cap o cunună de spini, 
realizându-se aluzia clară a unui moment culminant al patimilor 
lui Iisus: încununarea Mântuitorului de către romani cu o 
coroană de spini (minutul 115). Această imagine, ca imitație a 
icoanei creștine, este și coperta DVD - lui filmului.  
 Apa, ca simbol al botezului, al curățării și al renașterii, 
apare într-o imagine reprezentativă, acoperind o bombă 
nucleară, prin această metaforă vizuală sugerânduni-se șansa 
mântuirii, chiar și în spațiul lipsit de speranță al distrugerii.  
 Soția Călăuzei, care îi oferă acestuia o dragoste 
necondiționată în ciuda tuturor dezamăgirilor prin care a trecut, 
este imaginea simbolică a „tatălui” din Pilda Fiului Risipitor, 
expusă în  Evanghelia  după  Luca, capitolul 15, versetele 11-
32, cel ce iartă greșeala fiului care l-a părăsit și îl primește 
acasă cu brațele deschise. Ea reprezintă, deci, modelul iubirii 
creștine, căci Iisus spunea să iertăm „de șaptezeci de ori câte 
șapte” (Matei 18:22) și Apostolul Pavel îndemna:  „Fiți buni 
între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu 
v-a iertat vouă în Hristos” (Efeseni 4:32). 
 Concluzionând, filmul  Călăuza  (Stalker) este o 
capodoperă cinematografică realizată de Andrei Tarkovski, în 
care acesta își reflectă concepțiile și credințele spirituale în mod 
pregnant. Constatăm că pelicula este împânzită de citate 
biblice, simboluri spirituale și metafore creștine. Privind din 
perspectivă teologică, putem considera întregul film o alegorie 
creștină, care cheamă spectatorii la meditație, la cercetarea 
adevărului și la mântuire, acesta fiind în același timp și un scop 
personal recunoscut de marele cineast soviet, Andrei Tarkovski. 
 
Abstract 
 
Marta Vartolomei, Stalker, Andrei Tarkovsky’s film seen as a Christian 
metaphor 
 
Andrei Tarkovsky is one of the most influential filmmakers in the history of fi 
lm and of the Soviet 
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era. In 1976 he worked with brothers Boris and ArkadiStrugatki on the 
screenplay for Stalker. The 
films of the great Russian director and actor were fi ercely opposed by the 
communist regime and 
often censored. Tarkovsky was a humble spirit, who put his creation and his 
whole life in the service 
of God. This essay aims at a theological interpretation of the fi lm Stalker, often 
considered by critics 
to be “diffi cult to understand”. The fi lm is adorned with biblical quotes, 
prayers and other symbols 
(icons, fi sh, water, crown of thorns, contemplations), which prove the presence 
of Christian spiritualization, 
without forgetting their orthodox dimension. 
 
 
Keywords: Andrei Tarkovsky, Stalker, theological interpretation, christian 
symbols, orthodox 
faith 
 

Dictatura în Chile,  
privită prin literatura totalitară 

 
        Regimurile totalitare • Literatura totalitară  • Fascismul în America 
de Sud • Totalitarismul în Chile • Augusto Pinochet • Roberto Bolaño • O  
stea  îndepărtată 
 
      Regimurile politice nedemocratice acoperă o largă gamă de 
manifestări, toate gravitând în jurul unui nucleu comun: 
dictatura. Dictatura se arată drept prototipul regimurilor 
totalitare, ea caracterizându-se prin concentrarea maximă a  
puterii în mâinile unui grup restrâns sau a unei singure 
persoane (dictatorul), prin restrângerea sau suspendarea 
activităţii instituţiilor democratice, precum şi printr-o drastică 
limitare a drepturilor şi libertăţilor civice în raport cu instituţiile 
statului. De regulă, dictatura se exercită cu ajutorul mijloacelor 
violente. Autoritatea supremă este absolută și neîngrădită de 
lege, care își pierde sensul. 
Totalitarismul este o expresie malignă a regimurilor 
dictatoriale, caracterizată prin controlul absolut al statului 
asupra societăţii civile și asupra fiecărui individ în parte. 
Totalitarismul reprezintă combinaţia dintre mijloacele de 
coerciţie şi ideologia care legitimează acţiunea puterii. În 
cadrul unui regim totalitar puterea se concentrează în mâinile 
unei singure persoane, în numele unei ideologii unice şi 
universale, care pretinde că deţine cunoaşterea absolută.  
Luc Ferry şi Evelyne Pisier - Kouchner1 afirmă în volumul al 
II-lea al  Tratatului  de  ştiinţă  politică  (capitolul al III-lea, 
„Totalitarismul”) că „regimurile care sunt desemnate prin 
termenul de  totalitarism  au ceva comun, în sensul că ele 
aparţin categoriei de regimuri revoluţionare, oricare ar fi, de 
altminteri, importanţa atribuită diferenţelor în exprimarea însăşi 
a acestei voinţe revoluţionare”2. 
Raymond Aron caracterizează totalitarismul astfel:  
Fenomenul totalitar intervine la un regim care îi acordă unui 
partid monopolul activității politice. Partidul (...) este animat de 
(...) o ideologie căreia îi conferă o autoritate absolută și care, pe 
cale de consecință, devine adevărul oficial al Statului. Pentru a 
răspândi acest adevăr oficial, Statul își rezervă, la rândul său, 
un dublu monopol: monopolul mijloacelor de forță, și 

                                                             

1Profesori de ştiinţe politice la Universitateadin Lyon şi, respectiv, la Universitateadin 
Paris. 
2Luc  Ferry;  Evelyne  Pisier - Kouchner,   Le  totalitarisme.  În:  Traite  de  science  
politique  vol.  II, (Les regimes politiques contemporaines),  Paris,  P.U.F.,  1985,  p. 118. 

monopolul mijloacelor de convingere. (...) Cea mai mare parte 
a activităților economice și profesionale sunt supuse Statului și 
devin, într-un fel, o parte a Statului însuși. (...) Toate fiind 
activități de Stat, și orice activitate fiind supusă ideologiei, o 
greșeală comisă într-o activitate economică sau profesională 
devine, în același timp, o greșeală ideologică. (...) Fenomenul 
este perfect atunci când toate aceste elemente sunt reunite și 
îndeplinite în întregime3. 
Limitându-ne la totalitarismul de extremă dreaptă, ajungem în 
sfera fascismului și a nazismului. Între acestea două există 
deosebiri substanţiale. Deşi ambele regimuri sunt adversarele 
liberalismului şi comunismului, la nivelul teoriei politice, al 
concepţiei despre stat şi partid, ele prezintă diferenţe care pot fi 
uşor percepute la o analiză a doctrinei. Aspiraţia seculară spre 
formarea statului naţional unitar şi spre afirmarea conştiinţei de 
sine este posibilă numai în statul fascist. Naţiunea este, în 
doctrina fascistă, o comunitate solidară şi voluntară, capabilă să 
ajungă la conştiinţa de sine datorită statului care o integrează. 
Pentru fascism, totul există doar în stat şi nimic omenesc sau 
spiritual nu există şi nu are valoare în afara statului.  
Fascismul în America de Sud a reprezentat, de fapt, o imitație 
imperfectă a fascismului italian. Deși originile fascismului stau 
în Europa și a fost asociat inițial doar cu acest continent, totuși 
ideologia fascistă a travesat Oceanul Atlantic în perioada 
interbelică și a avut o influență puternică asupra regimurilor 
politice din America de Sud.  
Pătrunzând și mai adânc în tema totalitarismului, ne apropiem 
de subiectul pe care îl vom trata în detaliu: totalitarismul în 
Chile.  
Regimul lui Augusto Pinochet, care a condus Chile în perioada 
1974 – 1990, a fost definit deseori de istorici ca regim fascist. 
Deși opiniile sunt contradictorii și acest subiect a reprezentat 
nucleul unor dezbateri complexe în mediul academic, totuși 
există suficiente argumente care pot cataloga perioada 
conducerii lui Pinochet drept una fascistă.  
Augusto Pinochet a fost un general chilian, Președinte al 
Republicii Chile între 1974 și 1990. El a condus o juntă 
militară, care a ajuns la putere printr-o lovitură de stat, 
petrecută în anul 1973. Atunci a fost înlăturat de la conducere 
președintele Salvador Allende, care fusese ales în mod 
democratic. Pincochet a părăsit funcția de președinte în 1990, 
după pierderea unui referendum național în anul 1988. Ulterior 
el a rămas pe postul de „senator pe viață”, poziție care a 
împiedicat urmărirea sa penală, meritată în urma crimelor 
comise în timpul dictaturii sale. Guvernul chilian estimează că 
în perioada de conducere a lui Pinochet au fost uciși peste 
3.000 de oameni nevinovați. Alte mii de oameni au fost 
torturați, arestați sau exilați. 
Această scurtă prezentare istorică este mai mult decât necesară 
cititorilor cărții lui Roberto Bolaño,  O  stea  îndepărtată. 
Autorul a fost unul dintre cei mai apreciați scriitori 
contemporani ai Americii Latine. El și-a dus o parte din viață în 
exil, având aproape în permanență relații tensionate cu țara de 
baștină, Chile. S-a perindat, din acest motiv, prin Mexic, El 
Salvador, Franța și Spania. În cele din urmă, talentul său literar 
a fost apreciat și lăudat prin premii atât în spațiul european, cât 
și în cel al confraților săi. Decedat în 2003, prozatorul și poetul 

                                                             

3Raymond Aron,  Democratie  et  totalitarisme,  Paris,  Ed.  „Gallimard”,  1965,  p. 287 - 
288. 
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chilian a căpătat  postum  o faimă incredibilă și a fost 
considerat unul din cei mai influenți scriitori de limbă spaniolă. 
Operele sale au fost traduse în numeroase limbi, printre care: 
engleză, franceză, germană, italiană, olandeză etc. În momentul 
morții sale, Bolaño avea încheiate 37 de contracte de publicație 
în 10 țări. Reputația sa a rămas atât de maiestuoasă, încât 
deseori a fost comparat cu marii scriitori Jorge Luis Borges și 
Julio Cortázar.  
O  stea  îndepărtată  este al patrulea roman al scriitorului 
Roberto Bolaño. Cartea este centrată în jurul personajului 
controversat Carlos Wieder (sau altfel spus,  Alberto Ruiz - 
Tagle). În aparență, O  stea  îndepărtată este o povestioară cu 
tâlc despre impostură. Personajul principal se afișează ca poet 
în timpul conducerii președintelui Salvador Allende, iar după 
instaurarea dictaturii își dă arama pe față, își descoperă 
adevăratul nume și adevăratele preocupări. În realitate, însă, 
romanul lui Bolaño prezintă discret și inteligent situația socială 
și politică din Chile înainte și după marea lovitură de stat din 
1973. Desigur, doar un cititor avizat sau cel puțin minim 
documentat în legătură cu istoria acestei țări poate prinde firul 
roșu al romanului, pentru a-i înțelege adevăratele înțelesuri. 
Autorul a scris acest roman inspirat fiind de o poveste 
adevărată, auzită de la artistul Jaime Rivera. De asemenea, 
criticii literari au observat o potrivire între spațiile desfășurării 
acțiunii în roman și locurile în care a locuit autorul, respectiv: 
Chile, Mexic, Franța și Spania.  
Protagonistul înfățișează modelul poetului admirat, al pilotului 
desăvârșit, al criminalului etc. Toate aceste măști ale lui Carlos 
Wieder îi sunt de folos în contextul social al epocii. Autorul 
încadrează desfășurarea acțiunii încă de la început în timp și 
spațiu: 1971, Chile. În timpul președintelui Salvador Allende, 
Carlos Wieder trăiește sub o identitate falsă, de poet autodidact 
care frecventează cercurile literare (cunoscut sub numele 
Alberto Ruiz-Tagle). După lovitura de stat din 1973, care dă 
naștere dictaturii lui Augusto Pinochet, Ruiz-Tagle își arată 
adevărata identitate, pilotul Forțelor Aeriene  Chile, cu numele 
Carlos Wieder. În această postură el creează un soi de poezie 
revoluționară relaționată cu asasinate, gravată pe cer prin 
intermediul unor acrobații aeronautice. În urma descoperirii 
crimelor sale și a căderii regimului totalitar, Wieder se face 
dispărut. Urma sa este căutată de Abel Romero (un detectiv 
angajat de persoane private), cu ajutorul lui Belano, fost coleg 
al lui Wieder în cadrul cercurilor literare din Chile. Cei doi se 
arată cititorilor ca justițiari, cercetând amănunțit dispariția 
protagonistului. Astfel, romanul prinde cititorul și prin efectele 
aferente romanului polițist.  
Ipostazele diferite ale personajului principal, în funcție de 
regimul politic al țării, sunt dovada influenței politice asupra 
societății. După același model al ipostazelor, teoreticianul 
politic Hannah Arendt 1  vorbește în cartea sa despre 
propagandă și îndoctrinare: propaganda se realizează înainte de 
instaurarea unui regim totalitar („masele trebuie să fie câștigate 
prin propagandă” 2 ), iar îndoctrinarea acționează în timpul 
funcționării statului totalitar („oriunde totalitarismul deține 
controlul absolut, el înlocuiește propaganda cu 

                                                             

1Teoretician politic german, o figură marcantă a gândirii socio-politice 
contemporane. A abordat în lucrările  sale două mari teme: totalitarismul și 
antisemitismul. 
2Hannah Arendt,  Originile  totalitarismului,  Ed.  „Humanitas”, București, 2004,  p.  424.  

îndoctrinarea” 3 ). Tocmai din cauza acestei realități, Carlos 
Wieder s-a putut manifesta natural și dezlănțuit abia după 
instaurarea dictaturii. 
Violența, arma principală a protagonistului romanului, este 
permisă doar într-o dictatură, într-o societate în care legea nu 
mai are autoritate, în care conducerii statului îi este permistotul. 
Asasinatele în serie ale lui Carlos Wieder reprezintă pentru el o 
mândrie și un spectacol de forță pentru cei din jur. După cum 
afirma Michel Foucault, „dispariţia supliciilor înseamnă 
dispariţia spectacolului; dar înseamnă şi slăbirea dominaţiei”4. 
Cu alte cuvinte, demonstrațiile publice de pedepsire a celor 
care se opun sistemului sau, pur și simplu, cele de demonstrare 
a puterii fizice, au un rol semnificativ în regimurile totalitare, 
ele ținând sub control masa populației. Violența fizică este 
foarte bine evidențiată în romanul lui Bolaño, semn că acest 
aspect l-a marcat afectiv pe autorul chilian.  
Ideea prezenței forțelor fasciste pe teritoriul Chile este reluată 
repetat pe parcursul cărții. Violența conducerii dictatoriale sau 
a celor care lucrează pentru ea este ilustrată prin scena 
următoare: „Unde dă cu ochii de trei tineri neonaziști și de un 
pachet pe jos. Tinerii lovesc pachetul cu picioarele, cu sârg. (...) 
le striga să n-o mai lovească”. Într-un alt pasaj al cărții, autorul 
menționează un vers al poetului Wieder, trasat pe cer:  
„Moartea este curățenie” 5 . Acesta este o referire clară la 
sistemul de conducere fascist, care pledează pentru puritatea și 
curățarea rasei. De asemenea, romanul menționează și 
practicile politice ale sistemului totalitar. Una dintre acestea, 
care afectează în deosebi literatura totalitară, este cenzura:  
„Jocul care nu se știe cum a trecut de cenzură și a ajuns să fie 
comercializat (...)”6 etc. 
Întreaga carte  O  stea  îndepărtată  gravitează în jurul situației 
politice din Chile, deși relaționarea este realizată foarte discret 
de către autor. El nu insistă și nu dezvoltă subiectul loviturii de 
stat, al regimului cvasifascisct etc., ci doar face scurte și dese 
referiri la sistemul de conducere și la situația țării sale de 
baștină, Chile: „Povestea lui Juan Stein (...) este la fel de lipsită 
de măsură cum era totul în Chile pe vremea aceea”7, „Lorenzo 
a crescut în Chile, fără brațe, situație care în sine era foarte 
dezavantajoasă, iar dacă la asta adăugăm și că a crescut în 
Chile pe vremea lui Pinochet, situația devine (...) disperată”8, 
„acest ofițer al Forțelor Aeriene nu a făcut decât ce au făcut și 
ceilalți chilieni”9, „povestea se țese, ciclic, în jurul unui vers 
eroic (epos), iar cei care o ascultă realizează că este în parte și 
povestea ei (...) și, în parte, istoria Chile. O poveste de 
groază”10, „polițistii cei mai cunoscuți ai epocii Allende”11 
etc. Toate acestea sunt scurte întreruperi ale firului narativ și 
reprezintă legături cu realitatea istorica, pe care cititorul atent le 
poate aduna logic pentru o înțelegere globală a operei lui 
Roberto Bolaño. 

                                                             

3Idem. 
4Michel Foucault,  A  supraveghea  și a  pedepsi,  Ed. „Paralela 45”, Pitești, 2005, p.  5. 
5Ibidem, p. 91. 
6Ibidem, p. 110. 
7Ibidem, p. 55. 
8Ibidem, p. 81. 
9Ibidem, p. 119. 
10Ibidem, p. 120. 
11Ibidem, p. 122. 
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După cum am menționat deja, cartea se axează pe situați
politică și socială a Chile din a doua jumătate a secolului XX și, 
în special, pe perioada conducerii totalitare a lui Pinochet. Între 
problemele aduse de acest regim politic se numără 
special al scriitorilor (care deranjau interesele condu
care nu se conformau cererilor lor). Prezent chiar 
autorului, această dramă suferită de mulți scriitori neagreați de 
regimul totalitar a fost o realitate binecunoscută. 
îndepărtată ilustrează fugitiv situații de exil ale scriit
chilieni: „Nu l-am întâlnit niciodată pe Soto în perioada în care 
amândoi eram la Paris. Nu mă găseam tocmai în cea mai bună 
stare ca să pot revedea vechi prieteni” 1 , „Nu nutrea nicio 
speranță de a reveni în Chile”2, „a început să adune bani ca să 
plece din Chile”3 etc.  
Cartea lui Roberto Bolaño este o retrospectivă a situa
politice și sociale din Chile în a doua jumătate a secolului XX, 
mascată de povestea unui personaj controversat. Ea dezvăluie 
adevăruri istorice nu doar punctual, precum niște memorii sau 
scrieri istorice, ci prin sentiment și expuneri misterioase. 
Tocmai referințele lacunare și presărate sporadic de către 
autorul chilian ne ajută să conștientizăm greutatea parcurgerii 
unei astfel de etape dureroase atât pentru stat, cât 
individ. 
 
 

Marele Enescu a fost jelit doar de câine

 

   Cătălin OPRIŞAN

           Cel mai mare compozitor al nostru s-a stins, singur, pe 4 
mai 1955, ȋntr-un hotel parizian, mângâiat doar de un patruped. 
România, patrie nerecunoscãtoare, nu-i are, nici azi, rãmã
pãmântești. 

L-au aflat dis de dimineaţã. Fila calendarului arãta 5 mai 1955. 
O rupsese, cu o searã ȋnainte, infirmiera care avea grij
muribund. Plecase, trãgând dupã ea uşa cea grea. În urmã, o 
ultimã rãsuflare, o adiere de aripã şi un lãtrat lung, trist, ce 
spãrsese liniştea. George Enescu, cel mai mare compozitor al 
nostru, se stinsese, singur, fãrã lumânare, fãrã ca nimeni sã
alãturi, la al patrulea cat al unui hotel parizian. Doar un suflet 
rãmãsese, finalmente, alãturi: cãţeluşul Mutzerli.

Tipul acela genial, violonistul, pianistul, dirijorul, creatorul, 
”Poema Românã”, ”Rapsodia Românã”, ”Oedip”, imensul, 
fusese ucis, prima datã, de cãtre comuniştii apãru
al Doilea Rãzboi Mondial. L-au ştampilat ”chiabur”. L
chemat la Comisariatul Poporului. L-au numit ”tovarãşe”. Nu i
au dat mãcar un scaun, l-au anchetat, aşa, ȋn picioare, ca pe 
ultimul borfaş sperietor de portofele ȋn tramvaiele ce urcau pe 

                                                             

1Ibidem, p. 76. 
2Ibidem, p. 77. 
3Ibidem, p. 83. 
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spãrsese liniştea. George Enescu, cel mai mare compozitor al 
nostru, se stinsese, singur, fãrã lumânare, fãrã ca nimeni sã-i fie 
alãturi, la al patrulea cat al unui hotel parizian. Doar un suflet ȋi 
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Tipul acela genial, violonistul, pianistul, dirijorul, creatorul, 
”Poema Românã”, ”Rapsodia Românã”, ”Oedip”, imensul, 
fusese ucis, prima datã, de cãtre comuniştii apãruţi dupã cel de-

au ştampilat ”chiabur”. L-au 
au numit ”tovarãşe”. Nu i-

ȋn picioare, ca pe 
ȋn tramvaiele ce urcau pe 

Bulevardul Elisabeta. Au fost scurţi: avea moşii, se tr
şireturi cu toate personalitãţile de ”dinainte”. Ca s
lungeascã, poseda una bucatã paşaport cu stema regalã pe el. 
Pac, ȋl ardea, ȋi dãdea foc, efectiv, se dezicea de tot ”rãul”, pur 
şi simplu ȋntâmplãtor ȋn zonã respirau un jurnalist şi un 
fotograf, poze, o declaraţiune cã se leapãdã şi, gata, tot trecutul 
era şters. Primea iertãciunea, binecuvântarea bolşevicã, mai 
tare ca orice rugãciune, mai puternicã decât orice Crez.

I-a scuipat, direct! Zice-se cã atunci l-
apucat doar sã urle: ”Am iubit ţara asta imens şi asta e tot ceea 
ce primesc?” Greşit, nu venea, nimic, TOTUL i se lua! În 
noiembrie 1939, donase Preşedintelui Consiliului de Miniştri 
din acel moment, 100.000 de lei pentru apãrarea p
ce a doua mare conflagraţie a Omenirii pornise, deja, la drum.

A emigrat ȋn Statele Unite. A ȋnceput s
Pe 23 octombrie 1949, Societatea Compozitorilor din România, 
unde, logic, era preşedinte, a dispãrut. Locul sãu a fo
Uniunea Compozitorilor. Aici, Enescu nu mai figura nici mãcar 
ca simplu membru!!! 

S-au stabilit la Paris. Anii ȋl apãsau. Maruka Cantacuzuino 
Enescu, a lui soaţã (mama unui as al avia
Cantacuzino), pe care o iubea mai mult d
tot timpul, plecatã din peisaj. O dragoste unisens, dar el, cu 
mintea aceea ce zãmislise arii faimoase pe portativ, nu putea 
pricepe. Pe la 1942 ȋi fãcuse cadou ”Vila Luminiş” din Sinaia, 
loc ce se poate vizita şi astãzi. Degeba, ea
Lipatti. 

Pe 1 mai 1955, o doamnã de 80 de primãveri, rafinatã, 
ȋn miresme de santal, urca, una câte una, scãrile ce formau 
melcul pânã la etajul al patrulea. Suie, mai mereu, acolo, la 
Apartamentul 40. Holul, la intrare, douã 
luminoase, cu vedere la stradã, camera de baie. Pe un pat, un 
muribund. Chip livid, mâini lipsite de vlagã, trup din care via
pãrea cã se scurge. Un suflet aşa, pe la 74 de ani. Un câine 
linge palma cãzutã pe lângã pat. Pacientul e marele
Enescu. Doamna e Elisabeta de Bavaria, reginã a Belgiei, soa
lui Albert I şi mama lui Leopold al III
se prezintã, lãtrând, ”Mutzerli”. 

A refuzat castelul lui Chateaubriand 

Marcel Mihailovici şi uriaşul Yehudi Menuhin obser
starea maestrului se degrada pe zi ce trece. Ultimul trãsese 
sforile ca Enescu sã se mute ȋn Vallee
castel al lui Chateaubriand, bãiatul care pusese prima cãrãmidã 
la temelia romantismului franţuzesc, membru al Academiei. 
Dar lui George e mintea tot la Maruka. Cum sã se despartã de 
ea? Femeia iubeşte Parisul...Nu, nici nu vrea sã audã. Dar nu
aşa cã destinul e un ”ceva” tare ciudat? N
lui Chateaubriand, ci pe strada ”Chateaubriand”, la numãrul 14, 
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la temelia romantismului franţuzesc, membru al Academiei. 

lui George e mintea tot la Maruka. Cum sã se despartã de 
ea? Femeia iubeşte Parisul...Nu, nici nu vrea sã audã. Dar nu-i 
aşa cã destinul e un ”ceva” tare ciudat? N-ajunge ȋn casteluul 
lui Chateaubriand, ci pe strada ”Chateaubriand”, la numãrul 14, 
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”Oraşul Luminii”. Aici se aflã hotelul ”Atala”, al românului 
Florescu. Menuhin pune o vorbã, Enescu se mutã la 
stabilimentul de patru stele. Se dueleazã cu spondiloza, al 
doilea atac cerebral l-a nimicit, l-a ţintuit la pat. Are puţini 
prieteni, dar sunt oameni care, la a lor viaţã, au devorat un 
munte de biblioteci. Fiecare. Florescu plânge de fiecare datã 
când ȋşi vede Maestrul. Pe vremuri, cu ani ȋn urm
ȋn primele rânduri la Operã, la Ateneu...Acum...Într
amintirea acelor timpuri frumoase, ce nu aveau sã se mai 
ȋntoarcã, ȋi urcase Maestrului, acolo sus, un pian cu coad
Geniul nu apuca sã-i mai mângãie, niciodatã, clapele.

Pe 1 mai e vizitat de cãtre Elisabeta. Îl simte, vede cã nu mai 
are mult de trãit. Lasã vorbã violonistului Serge Blanc, sã dea 
pe la Enescu, cã nu se ştie...Omul acesta culca, la doar şase ani, 
perfect arcuşul pe coarde, la 10 urca scãrile Conservatorului din 
Paris. Se gãsise cu cel alintat, ȋn tinereţe, ”Jurjac”, ȋn 1949, 
”furase” de la acesta tot ce se putea fura. Enescu 
Sub o aripã ţinea vioara, sub cealaltã ȋl adãpostea pe fran
3 mai, Blanc, un tip cu origini româneşti, stã pe marginea 
patului. Timid, ȋntreabã infirmiera dacã Maestrul 
pricepe ce i se spune, dacã gândeşte. ”Est-ce qu’il est encore 
lucide?” Enescu-l simte cu o vitezã cosmicã. Rãspunde, pe loc: 
”Luci...de Lammermour”. Aripa morţii ȋi dã târcoale, dar 
mintea continuã sã facã aluzii la celebra piesã a lui Donizzetti!

Florescu plãteşte simbrie, fãrã ca Enescu sã 
cardiolog, care vine, din când ȋn când, s
stetoscopul. Omul e sincer. Îi povesteşte patronului cã zilele
numãrate. 

George Enescu se stinge pe 4 mai 1955. Clienţii hotelului spun 
cã ȋn miez de noapte, un lãtrat prelung, ciudat, sin
tulburase somnul. https://www.ferratum.ro/marele-enescu-fost

 

Particula X ar putea explica na
realității 

 

          Particula X ar putea explica nașterea realității, 
potrivit experților ce au descoperit elementul misterios cu 
ajutorul Large Hadron Collider.   

proximativ 100 de particule X - ce au primit denumirea 
datorită faptului că au o structură necunoscută 
observate pentru prima dată. Acestea se aflau printre 

trilioane de alte particule, în cadrul Large Hadron Collider, cel 
mai mare accelerator de particule din lume.  

Aceste particule X, ce probabil au existat cu doar câteva 
fracțiuni de secundă înainte de Big Bang, au fost detectate 
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Luminii”. Aici se aflã hotelul ”Atala”, al românului 
Florescu. Menuhin pune o vorbã, Enescu se mutã la 
stabilimentul de patru stele. Se dueleazã cu spondiloza, al 

a ţintuit la pat. Are puţini 
ã, au devorat un 

munte de biblioteci. Fiecare. Florescu plânge de fiecare datã 
ȋşi vede Maestrul. Pe vremuri, cu ani ȋn urmã, avea locuri 

ã, la Ateneu...Acum...Într-o zi, ȋn 
, ce nu aveau sã se mai 

ȋi urcase Maestrului, acolo sus, un pian cu coadã. 
i mai mângãie, niciodatã, clapele. 

Pe 1 mai e vizitat de cãtre Elisabeta. Îl simte, vede cã nu mai 
Serge Blanc, sã dea 

pe la Enescu, cã nu se ştie...Omul acesta culca, la doar şase ani, 
perfect arcuşul pe coarde, la 10 urca scãrile Conservatorului din 

ȋn tinereţe, ”Jurjac”, ȋn 1949, 
fura. Enescu ȋl ȋndrãgise. 

ãpostea pe franţuz. Pe 
3 mai, Blanc, un tip cu origini româneşti, stã pe marginea 

ã infirmiera dacã Maestrul ȋl aude, dacã 
ce qu’il est encore 

l simte cu o vitezã cosmicã. Rãspunde, pe loc: 
ã târcoale, dar 

mintea continuã sã facã aluzii la celebra piesã a lui Donizzetti! 

Florescu plãteşte simbrie, fãrã ca Enescu sã ştie, unui 
ȋn când, sã-l gâdile cu 

stetoscopul. Omul e sincer. Îi povesteşte patronului cã zilele-s 

George Enescu se stinge pe 4 mai 1955. Clienţii hotelului spun 
ãtrat prelung, ciudat, sinistru, le 

fost-jelit-doar-de... 

Particula X ar putea explica nașterea 

Yen-Jie Lee 

șterea realității, 
ților ce au descoperit elementul misterios cu 

primit denumirea 
datorită faptului că au o structură necunoscută - au fost 
observate pentru prima dată. Acestea se aflau printre 

trilioane de alte particule, în cadrul Large Hadron Collider, cel 

X, ce probabil au existat cu doar câteva 
țiuni de secundă înainte de Big Bang, au fost detectate 

printre particule de bază, precum cele de plasmă, scrie 
Science.  

Prin studierea acestor particule X, exper
înțelegere mai aprofundată a modului în care a apărut 
universul.  

Particula X ar putea explica nașterea realității

Studiul despre particulele X a fost publicat în jurnalul Physical 
Review Letters.  

„Aceasta e doar o parte a poveștii,” a declarat Yen
condus studiul. „Am demonstrat că putem găsi un semnal. În 
următorii ani, vom folosi plasma quark
stuctura internă a particulei X, ce ar putea schimba modul în 
care privim tipul de material pe care trebuie să îl producă 
universul,” a declarat Lee.  

Maşina inventată de un român care merge 
„cu apă!” 3 litri de apă pentru a călători 

5000 km!

 
         Te-ai săturat să plăteşti un sac de bani de fiecare dată 
când alimentezi? Dacă ţi-aş spune că poţi scăpa de grija 
asta şi că un bărbat din Bacău a găsit soluţia perfectă 
pentru a echilibrul între pasiunea pentru condus şi costuri? 
Nu crezi că se poate? Te contrazic! 

mul a inventat maşină care, cu trei litri de apă, 
merge aproximativ 5000 de kilometri
promite consum mic şi eficienţa maximă

de un inginer în vârstă de 50 de ani din Bacău. Bă
mecanismul: un generator de ioni care separa hidrogenul de 
oxigen, un dispozitiv care, dacă ar fi ataşat motoar
sub capote maşinii tale, ar înlocui pur şi simplu alimentarea cu 
benzina sau motorină. 

Dacă te tentează să montezi un astfel de dispozitiv pe maşina ta 
şi crezi că nu ţi l-ai putea permite, mai gândeşte
său spune că nu te va costa mai mult de 200

Inginerul spune că s-a brevetat invenţia în 1985, iar aceasta este 
în procedura de omologare la Institutul de Motoare termice din 
Graz, Austria. În momentul în care va obţine omologarea, 
băcăuanul vrea să înfiinţeze în local
producţie în serie a acestui dispozitiv. 

Dacă crezi că sunt doar basme, îţi spun că inginerul nostru face 
mare economie la carburant. Foloseşte acest dispozitiv pe 
maşină şi funcţionează doar cu apă, suc sau…urina.

Practic, orice lichid care conţine hidrogen poate fi folosit drept 
combustibil pentru motor. Dispozitivul este ecologic pentru că 
arde hidrogenul şi eliberează oxigen în atmosferă, a mai spus 
inventatorul care şi-a testat maşina la Registrul Auto Roman, 
iar emisia de noxe a fost zero. 

Băcăuanul crede că dacă va deschide fabrica pentru a produce 
în serie acest dispozitiv, ar pune pe butuci afacerea benzinarilor. 

O

FizicFizicFizicFizică 
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printre particule de bază, precum cele de plasmă, scrie Live 

particule X, experții speră că vor avea o 
țelegere mai aprofundată a modului în care a apărut 

șterea realității 

Studiul despre particulele X a fost publicat în jurnalul Physical 

știi,” a declarat Yen-Jie Lee, ce a 
condus studiul. „Am demonstrat că putem găsi un semnal. În 
următorii ani, vom folosi plasma quark-gluon pentru a studia 
stuctura internă a particulei X, ce ar putea schimba modul în 

terial pe care trebuie să îl producă 

Maşina inventată de un român care merge 
„cu apă!” 3 litri de apă pentru a călători 

5000 km!  

ai săturat să plăteşti un sac de bani de fiecare dată 
spune că poţi scăpa de grija 

asta şi că un bărbat din Bacău a găsit soluţia perfectă 
pentru a echilibrul între pasiunea pentru condus şi costuri? 

mul a inventat maşină care, cu trei litri de apă, 
de kilometri. Motorul care 

promite consum mic şi eficienţa maximă a fost creat 
de un inginer în vârstă de 50 de ani din Bacău. Bărbatul explică 
mecanismul: un generator de ioni care separa hidrogenul de 
oxigen, un dispozitiv care, dacă ar fi ataşat motoarelor ca cel de 
sub capote maşinii tale, ar înlocui pur şi simplu alimentarea cu 

Dacă te tentează să montezi un astfel de dispozitiv pe maşina ta 
ai putea permite, mai gândeşte-te. Creatorul 

sta mai mult de 200-300 de lei. 

a brevetat invenţia în 1985, iar aceasta este 
în procedura de omologare la Institutul de Motoare termice din 
Graz, Austria. În momentul în care va obţine omologarea, 
băcăuanul vrea să înfiinţeze în localitatea să o fabrică de 

 

Dacă crezi că sunt doar basme, îţi spun că inginerul nostru face 
mare economie la carburant. Foloseşte acest dispozitiv pe 
maşină şi funcţionează doar cu apă, suc sau…urina. 

hid care conţine hidrogen poate fi folosit drept 
combustibil pentru motor. Dispozitivul este ecologic pentru că 
arde hidrogenul şi eliberează oxigen în atmosferă, a mai spus 

a testat maşina la Registrul Auto Roman, 

Băcăuanul crede că dacă va deschide fabrica pentru a produce 
în serie acest dispozitiv, ar pune pe butuci afacerea benzinarilor. 
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Este şi motivul pentru care nu crede că va găsi sprijin din 
partea factorilor de decizie pentru a deschide această 

Dacă nu va găsi nici investitor, va face tot ce este posibil să se 
dezvolte pe cont propriu. Modelul propus de roman nu este 
singurul de acest fel. În urmă cu aproape trei ani, o companie 
germană a prezentat la Târgul Auto de la Geneva o maşină ca
merge cu apă de mare. Maşina, aflată în teste, are un motor 
electric care produce nu mai puţin de 920 de cai putere. 
Vehiculul atinge sută de kilometri în doar 2,8 secunde şi poate 
rula cu o viteză de 350 de kilometri pe oră. 

 
FALSA ALEGERE, o tehnică de 
manipulare foarte des folosită

 
Magdalena DRĂGAN - Trainar Master NLP

        O tehnică de manipulare foarte des folosită esfe falsa 
alegere. 
  

n exemplu: când era mai mic (și mergea cu pacalitul la 
el), Luca refuză cu desăvârșire să doarmă. Zicea că "î
pierde timp din viață" dacă doarme.  

Eu voiam la 21.30 să fie în pat deja. 
Așa că la ora 21 începeam "manipularea prin falsă alegere
punându-i o întrebare. 
  
Fiți atenți la întrebare: 
"- Luca, mergi acum la culcare sau peste jumăt
Ce credeți că răspundea? Evident că alegea varianta "peste 
jumătate de ora". Dar era o falsă alegere. Alegerea lui de fapt 
era să NU se culce. 
"- Luca, faci duș acum sau la pauza meciului?" Evident că 
alegea "la pauză meciului", deși opțiunea lui reală este "apa 
este udă, trebuie cât mai puțin de intrat în contact cu ea".
Extrapolând, dacă va uitați în jur, merge așa bine la adulți 
treaba asta... individual și colectiv. Îngrijorător de bine merge. 
Ca unsă. 
Hai să dau un exemplu și aici: 
Întrebarea prin care am fost păcăliți să facem o falsă alegere:
"Libertate sau siguranță"? 
Și ia de-aici: s-a-mpărțit lumea adulților în două tabere. Unii cu 
libertatea și unii cu siguranța... și dă-i omor unii la al
cu ură și jigniri unii la alții... circ de adulți, ce să mai vorbim.
Ne-au păcălit și noi am prins momeala. Să alegi între libertate 
și siguranță este o FALSĂ alegere. 
Thomas Hobbes, un filosof din sec VII căruia i s
masiv teoria, spunea că omenirea există într
continuă de-a lungul unei linii care are două capete extreme. 
a definit cele două capete (siguranța și libertatea) astfel:
La un capăt este libertatea totală în care fiecare domină 
jefuiește pe cel mai slab decât el, în timp ce se apar
puternici decât el. 
În celălalt capăt este siguranță totală asigurată de o autoritate 
care exercită o putere necontrolată asupra subiec
împiedicându- i să facă orice pare perturbator pentru ordinea 
siguranță publică. . 
Deși oamenii recunosc că ambele părți extreme reprezintă o 
amenințare, fiecare se îndreaptă și acceptă totuși ceea ce îi pare 

U
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Este şi motivul pentru care nu crede că va găsi sprijin din 
partea factorilor de decizie pentru a deschide această fabrică. 

Dacă nu va găsi nici investitor, va face tot ce este posibil să se 
dezvolte pe cont propriu. Modelul propus de roman nu este 
singurul de acest fel. În urmă cu aproape trei ani, o companie 
germană a prezentat la Târgul Auto de la Geneva o maşină care 
merge cu apă de mare. Maşina, aflată în teste, are un motor 
electric care produce nu mai puţin de 920 de cai putere. 
Vehiculul atinge sută de kilometri în doar 2,8 secunde şi poate 

ALEGERE, o tehnică de 
manipulare foarte des folosită 

Trainar Master NLP 

arte des folosită esfe falsa 

și mergea cu pacalitul la 
să doarmă. Zicea că "își 

manipularea prin falsă alegere" 

Luca, mergi acum la culcare sau peste jumătate de ora?" 
ți că răspundea? Evident că alegea varianta "peste 

jumătate de ora". Dar era o falsă alegere. Alegerea lui de fapt 

ș acum sau la pauza meciului?" Evident că 
lui reală este "apa 

țin de intrat în contact cu ea". 
ți în jur, merge așa bine la adulți 

și colectiv. Îngrijorător de bine merge. 

ți să facem o falsă alegere: 

țit lumea adulților în două tabere. Unii cu 
i omor unii la alții... și da-i 

ți, ce să mai vorbim. 
și noi am prins momeala. Să alegi între libertate 

Thomas Hobbes, un filosof din sec VII căruia i s-a preluat apoi 
masiv teoria, spunea că omenirea există într-o balansare 

a lungul unei linii care are două capete extreme. Și 
ța și libertatea) astfel: 

La un capăt este libertatea totală în care fiecare domină și 
ște pe cel mai slab decât el, în timp ce se apară de cei mai 

ță totală asigurată de o autoritate 
care exercită o putere necontrolată asupra subiecților săi, 

i să facă orice pare perturbator pentru ordinea și 

ți extreme reprezintă o 
țare, fiecare se îndreaptă și acceptă totuși ceea ce îi pare 

mai rezonabil dintre cele două, conform propriilor percep
frici și experiențe. 
Prin urmare, cei mai preocupați de amenințarea unei conduceri 
totalitare decât de amenințarea teroriștilor să zicem (sau a 
...bolilor), aleg să accepte potențialul unui terorism crescut ca 
fiind cel mai mic dintre două rele. În condi
sporită înseamnă mai puțînă libertate, ei resping încercările 
autorităților de a combate amenințările acestea cu măsuri de 
siguranță mai dure. 
Pe de altă parte, ceilalți aleg să accepte potențialul opresiunii 
autorităților că fiind cel mai mic dintre două rele. În condițiile 
în care libertatea sporită înseamnă mai pu
putere crescută pt autorități care să poată implementa aceste 
măsuri de siguranță extreme.  
Dar ambele părți greșesc, deoarece Hobbes a greșit. Atunci 
când caracterizezi greșit libertatea ca fiind stare de anarhie și 
siguranța ca fiind viața sub pumnul protector al opresiunii 
guvernamentale, ni se creează astfel o alternativă falsă. Numai 
acceptând această alternativă, am fost condu
libertatea și siguranța sunt obiective contradictorii și nu putem 
avea una fără a o pierde pe cealaltă. 
✅ Dar dacă a fi liber înseamnă a fi în siguranță? 
✅ Și dacă a fi în siguranță înseamnă a fi liber? 
✅ Dacă le-am vedea sinonime pe cele două, cum s
percepția noastră? 
În alegerea falsă care ni se prezintă, prin întrebarea 
manipulatoare care ni le prezintă drept opuse, nouă ni se induce 
faptul că siguranță înseamnă să permitem să ni se încalce 
drepturile și libertate înseamnă că suntem expuși pericolelor. 
La întrebarea perenă „libertate sau siguran
răspunde:amandoua.  
În interesul populației, transparent și eficient.
La ceea ce asistăm noi astăzi nu este nici siguran
libertate.  
Suntem trimiși la culcare fără nicio opțiune reală. Dar nu la 
somnul de frumusețe suntem trimiși...ci la somnul acela al 
națiunii...care naște monștri. 
 Nici macar nu ne-au întrebat dacă vrem acum sau peste 
jumătate de oră. 
 
"Eșți pro X sau pro Y?" în contextul actual.
 
Tot o falsă alegere. Iar am mușcat momeala. Iar ne
în două tabere, iar ne linșam unii pe alții, parcă cu și mai
ură decât am făcut-o pe tematică anterioară care ne
ocupați 2 ani (ocupați cu ura și cu mersul după fentele șefilor la 
lume). Să fim de partea unuia sau altuia este o FALSĂ alegere.
Cum să fac să înțelegem că pierdem TOT dacă mai picăm așa 
în momelile lor? Că tot ce are ca rezultat ura împotriva 
seamănului tău, divizarea, tabere opozante, conflicte etc este o 
manipulare? Că NU ne este bine orice am alege între cele două 
variante impuse? Că uităm alegerea noastră proprie, care este A 
TREIA VARIANTA, nu una din cele două propuse.
FIȚI ATENȚI LA ÎNTREBAREA CARE NI SE PUNE!
Luca: NU vreau să dorm. 
EU: Mergi acum la culcare sau peste o jumătate de ora?
Luca: Peste o jumătate de oră. 
Intrebarea pornește de la premisa FALSĂ că se subantelege că 
el va merge la somn, ceea ce el de fapt NU vrea, dar îi distrage 
atenția de la ceea ce nu vrea, dându-i impresia falsă că de fapt 

PsihologiePsihologiePsihologiePsihologie 
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mai rezonabil dintre cele două, conform propriilor percepții, 

ți de amenințarea unei conduceri 
țarea teroriștilor să zicem (sau a 

țialul unui terorism crescut ca 
fiind cel mai mic dintre două rele. În condițiile în care siguranța 

țînă libertate, ei resping încercările 
țările acestea cu măsuri de 

ți aleg să accepte potențialul opresiunii 
ților că fiind cel mai mic dintre două rele. În condițiile 

în care libertatea sporită înseamnă mai puțină siguranță, ei vor 
ți care să poată implementa aceste 

ți greșesc, deoarece Hobbes a greșit. Atunci 
șit libertatea ca fiind stare de anarhie și 

sub pumnul protector al opresiunii 
guvernamentale, ni se creează astfel o alternativă falsă. Numai 
acceptând această alternativă, am fost conduși să credem că 

și siguranța sunt obiective contradictorii și nu putem 

✅ Dar dacă a fi liber înseamnă a fi în siguranță?  
✅ Și dacă a fi în siguranță înseamnă a fi liber?  

am vedea sinonime pe cele două, cum s-ar schimba 

În alegerea falsă care ni se prezintă, prin întrebarea 
are ni le prezintă drept opuse, nouă ni se induce 
ță înseamnă să permitem să ni se încalce 

și libertate înseamnă că suntem expuși pericolelor.  
La întrebarea perenă „libertate sau siguranță?”, putem deci 

ției, transparent și eficient.  
La ceea ce asistăm noi astăzi nu este nici siguranță, nici 

și la culcare fără nicio opțiune reală. Dar nu la 
țe suntem trimiși...ci la somnul acela al 

au întrebat dacă vrem acum sau peste 

în contextul actual. 

șcat momeala. Iar ne-am împărțit 
șam unii pe alții, parcă cu și mai multă 

o pe tematică anterioară care ne-a ținut 
ți 2 ani (ocupați cu ura și cu mersul după fentele șefilor la 

lume). Să fim de partea unuia sau altuia este o FALSĂ alegere. 
țelegem că pierdem TOT dacă mai picăm așa 

n momelile lor? Că tot ce are ca rezultat ura împotriva 
seamănului tău, divizarea, tabere opozante, conflicte etc este o 
manipulare? Că NU ne este bine orice am alege între cele două 
variante impuse? Că uităm alegerea noastră proprie, care este A 

IANTA, nu una din cele două propuse. 
ȚI ATENȚI LA ÎNTREBAREA CARE NI SE PUNE! 

EU: Mergi acum la culcare sau peste o jumătate de ora? 

ște de la premisa FALSĂ că se subantelege că 
merge la somn, ceea ce el de fapt NU vrea, dar îi distrage 

i impresia falsă că de fapt 
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el alege. El alege însă DIRECȚIONAT, între două chestii care 
niciuna nu reprezintă voința lui inițială, aceea de a NU dormi. 
În plus, întotdeauna cele două variante impuse SE EXCLUD 
una pe alta (ceea ce iar nu este bine deloc- 
libertate vs siguranță). 
PS - cu Luca nu prea mai merge treaba asta acum (are 11 ani).
Dar pare că merge bine cu întreagă omenire. Cu 
Ieși din rând și păstrează-ți opțiunea să NU dormi! Nici acum, 
nici peste jumătate de oră.  https://cursuri.coachinglasuperlativ.ro/
 

 

Ştiinţa a demonstrat că liniştea este vitală 
pentru creierul nostru

 
        Studiile au arătat că zgomotul excesiv din jurul nostru, 
nu doar scade calitatea vieţii şi funcţiile cognitive, dar şi 
reduce speranţa de viaţă. 

acă sunteţi o persoană de vârstă medie, vă treziţi la 
sunetul un ceas deşteptător. Alarma va trimite către 
baie unde vă pregătiţi repede pentru ziua de muncă. 

Dacă aveţi timpul necesar, mâncaţi ceva în fugă înainte de a 
sări în maşină să daţi drumul la muzică în timp ce staţi în trafic 
în drum spre locul de muncă. 
Odată ajuns acolo e plin de oameni, clienţi, colegi, maşini, 
camioane, avioane, maşini de tuns iarba, construcţii, telefoane 
şi sarcini de rezolvat în următoarele 8 ore. 
Aceste zgomote pe care majoritatea dintre noi le 
experimentează în exces ne trimit corpul într-o stare de stres 
diminuând calitatea vieţii şi reducând speranţa de viaţă. Se pare 
că zgomotul în exces nu este sănătos pentru oameni. Liniştea, 
pe de altă parte, poate avea beneficii uriaşe, dar hai să explorăm 
distrugerea cauzată de zgomot înainte să trecem la beneficiile 
liniştii. 
Înainte să intrăm în cercetare, aş vrea să remarcăm că cuvântul 
zgomot (en. "noise") vine din latinescul noisea
înseamnă stare de rău, durere, distrugere sau rănire. Mai e vreo 
îndoială că zgomotul nu este sănătos pentru noi?
  
Studiile 
Dincolo de reflecţia anecdotică există evidente ştiinţifice care 
susţin efectele negative ale zgomotului asupra sănătăţii noastre.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a examinat şi cuantificat bazat 
pe presiunea pe sănătate a unui studiu european care a implicat 
340 milioane de oameni din vestul Europei. S-
rezidenţii au pierdut cumulativ un milion de ani din vieţile lor 
din cauza zgomotului în fiecare an. Asta înseamnă că unul din 
trei oameni pierde un an întreg din viaţa din cauza zgomotului 
excesiv. 
Un studiu care a fost publicat în 2011 în Psihologia Ştiinţifică a 
examinat efectele aeroportului din Munchen asupra sănătăţii şi 
cogniţiei copiilor . Profesorul Gary W. Evans de la 
Universitatea Cornell a remarcat că juniorii expuşi la zgomot 
au dezvoltat un mecanism de apărare prin care să ignore 
zgomotul. Aceşti copii nu doar că au ignorat zgomotul dăunător 
dar şi stimulii obişnuiţi care sunt importanţi pentru atenţie cum 
ar fi vorbitul. Vă miraţi de ce oamenii au probleme în a fi atenţi 
în zilele noastre? Poate pentru că sunt expuşi la prea mult 
zgomot şi la prea multe sunete. 

D
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ȚIONAT, între două chestii care 
ța lui inițială, aceea de a NU dormi. 

s, întotdeauna cele două variante impuse SE EXCLUD 
 vezi exemplul 

cu Luca nu prea mai merge treaba asta acum (are 11 ani). 
Dar pare că merge bine cu întreagă omenire. Cu noi, adulții. 

ți opțiunea să NU dormi! Nici acum, 
i.coachinglasuperlativ.ro/ 

Ştiinţa a demonstrat că liniştea este vitală 
nostru 

Studiile au arătat că zgomotul excesiv din jurul nostru, 
nu doar scade calitatea vieţii şi funcţiile cognitive, dar şi 

acă sunteţi o persoană de vârstă medie, vă treziţi la 
sunetul un ceas deşteptător. Alarma va trimite către 
baie unde vă pregătiţi repede pentru ziua de muncă. 

Dacă aveţi timpul necesar, mâncaţi ceva în fugă înainte de a 
ică în timp ce staţi în trafic 

Odată ajuns acolo e plin de oameni, clienţi, colegi, maşini, 
camioane, avioane, maşini de tuns iarba, construcţii, telefoane 

oritatea dintre noi le 
o stare de stres 

diminuând calitatea vieţii şi reducând speranţa de viaţă. Se pare 
că zgomotul în exces nu este sănătos pentru oameni. Liniştea, 

aşe, dar hai să explorăm 
distrugerea cauzată de zgomot înainte să trecem la beneficiile 

Înainte să intrăm în cercetare, aş vrea să remarcăm că cuvântul 
noisea sau noxia care 

distrugere sau rănire. Mai e vreo 
îndoială că zgomotul nu este sănătos pentru noi?  

Dincolo de reflecţia anecdotică există evidente ştiinţifice care 
susţin efectele negative ale zgomotului asupra sănătăţii noastre. 

Sănătăţii a examinat şi cuantificat bazat 
pe presiunea pe sănătate a unui studiu european care a implicat 

-a descoperit că 
rezidenţii au pierdut cumulativ un milion de ani din vieţile lor 

fiecare an. Asta înseamnă că unul din 
trei oameni pierde un an întreg din viaţa din cauza zgomotului 

Un studiu care a fost publicat în 2011 în Psihologia Ştiinţifică a 
examinat efectele aeroportului din Munchen asupra sănătăţii şi 

copiilor . Profesorul Gary W. Evans de la 
Universitatea Cornell a remarcat că juniorii expuşi la zgomot 
au dezvoltat un mecanism de apărare prin care să ignore 
zgomotul. Aceşti copii nu doar că au ignorat zgomotul dăunător 

nt importanţi pentru atenţie cum 
ar fi vorbitul. Vă miraţi de ce oamenii au probleme în a fi atenţi 
în zilele noastre? Poate pentru că sunt expuşi la prea mult 

Acest studiu este printre cele mai edificatoare, probabil dovada
cea mai definitorie că zgomotul – chiar la niveluri la care nu 
produce daune auzului – cauzează stres şi este periculos pentru 
oameni. – Profesor Gary Evans 
Mergând înapoi la anecdotica evidentă a unui moment, mereu 
îmi dau seama că stând cu prieteni de
oraşe mari îmi produce o situaţie de disconfort, în raport cu 
situaţia în care stau în locuinţa mea izolată în natură şi liniştită. 
Întotdeauna împărtăşesc ideea că mediul de viaţa dintr
mare pare să fie nesănătos, nu e doar 
agitaţia şi zgomotul. Citind aceste studii, asta ilustrează clar că 
nu pare a fi natural şi sănătos pentru oameni să trăiască şi să 
muncească în mediu zgomotos în fiecare zi.
Zgomotul are legătură cu tensiunea arterială ridicată, b
inimă, ţiuitul în urechi şi lipsa somnului. Trăind în medii cu 
zgomot permanent provoacă un nivel ridicat de hormoni 
dăunători. Desigur, putem face ceva în legătură cu asta dar cere 
un anumit timp de acţiune. 
  
Beneficiile liniştii 
Gândiţi-vă la momentele în care aţi simţit nevoia să vă retrageţi 
la o cabană sau într-un loc liniştit. Aţi remarcat liniştea? Nu 
doar atât, dar v-aţi simţit mult mai bine după 3
acolo? 
Nu este vorba doar despre aerul curat sau doar o pauză de la 
lucru, este liniştea şi lipsa distragerii. Acest lucru poate fi 
observat şi dând o petrecere la cabana cu muzica tare. Nu e 
relaxant, ci e doar o altă distragere. Când contrastezi cele două 
experienţe diferite beneficiile devin mult mai clare.
Un studiu interesant arata efectele zgomotului, muzicii şi 
liniştii asupra creierului. Studiul a fost publicat în jurnalul 
Heart şi descoperă că două minute de pauză luată în timp ce 
asculţi muzică liniştită de studiu au fost de departe mult mai 
relaxante pentru creier decât muzica relaxantă în sine.
Cu cât e liniştea mai lungă cu atât mai benefică este pentru 
participanţii la studiu. Autorul studiului, L. Bernardi a 
descoperit că acele pauze irelevante de linişte au fost cele mai 
importante aspecte ale studiului. Liniştea este 
contrast.  
  
Ce puteţi face? 
Aşadar, ce puteţi face dacă experimentaţi prea mult zgomot şi 
căutaţi să evitaţi asta sau pur şi simplu vreţi o pauză? În primul 
rând, vestea bună e că creierul se recuperează în timp. Conform 
teoriei restaurii atenţiei, resursele cognitive finite ale creierului 
pot începe să se refacă dacă eşti într-un mediu cu nivel scăzut 
de inpuls senzorial. În linişte, creierul lasa jos garda senzorială 
şi recuperează ceea ce s-a pierdut prin excesul de zgomot.
Finalul practic ar fi un efort de a petrece mai mult timp în 
linişte. Asta însemnând fără muzică, filme, 
conversaţii , telefon etc, fie şi doar pentru 30 de minute sau o 
oră pe zi. 
Această linişte nu doar că va permite creierului să îşi refacă 
funcţiile cognitive, precum creativitatea, dar îţi dă posibilitatea 
să te deconectezi, să te linişteşti şi să te conectezi cu şinele tău.
Sursa: www.ttbook.org 
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Acest studiu este printre cele mai edificatoare, probabil dovada 
chiar la niveluri la care nu 

cauzează stres şi este periculos pentru 

Mergând înapoi la anecdotica evidentă a unui moment, mereu 
îmi dau seama că stând cu prieteni de-ai mei care locuiesc în 
oraşe mari îmi produce o situaţie de disconfort, în raport cu 
situaţia în care stau în locuinţa mea izolată în natură şi liniştită. 
Întotdeauna împărtăşesc ideea că mediul de viaţa dintr-un oraş 
mare pare să fie nesănătos, nu e doar aerul dar ci şi energia, 
agitaţia şi zgomotul. Citind aceste studii, asta ilustrează clar că 
nu pare a fi natural şi sănătos pentru oameni să trăiască şi să 
muncească în mediu zgomotos în fiecare zi. 
Zgomotul are legătură cu tensiunea arterială ridicată, bolile de 
inimă, ţiuitul în urechi şi lipsa somnului. Trăind în medii cu 
zgomot permanent provoacă un nivel ridicat de hormoni 
dăunători. Desigur, putem face ceva în legătură cu asta dar cere 

omentele în care aţi simţit nevoia să vă retrageţi 
un loc liniştit. Aţi remarcat liniştea? Nu 

aţi simţit mult mai bine după 3-4 ore de stat 

Nu este vorba doar despre aerul curat sau doar o pauză de la 
e liniştea şi lipsa distragerii. Acest lucru poate fi 

observat şi dând o petrecere la cabana cu muzica tare. Nu e 
relaxant, ci e doar o altă distragere. Când contrastezi cele două 
experienţe diferite beneficiile devin mult mai clare. 

rata efectele zgomotului, muzicii şi 
liniştii asupra creierului. Studiul a fost publicat în jurnalul 

şi descoperă că două minute de pauză luată în timp ce 
asculţi muzică liniştită de studiu au fost de departe mult mai 

zica relaxantă în sine. 
Cu cât e liniştea mai lungă cu atât mai benefică este pentru 
participanţii la studiu. Autorul studiului, L. Bernardi a 
descoperit că acele pauze irelevante de linişte au fost cele mai 
importante aspecte ale studiului. Liniştea este evidenţiata prin 

Aşadar, ce puteţi face dacă experimentaţi prea mult zgomot şi 
căutaţi să evitaţi asta sau pur şi simplu vreţi o pauză? În primul 
rând, vestea bună e că creierul se recuperează în timp. Conform 

atenţiei, resursele cognitive finite ale creierului 
un mediu cu nivel scăzut 

de inpuls senzorial. În linişte, creierul lasa jos garda senzorială 
a pierdut prin excesul de zgomot. 

tic ar fi un efort de a petrece mai mult timp în 
linişte. Asta însemnând fără muzică, filme, prieteni, 

etc, fie şi doar pentru 30 de minute sau o 

Această linişte nu doar că va permite creierului să îşi refacă 
cognitive, precum creativitatea, dar îţi dă posibilitatea 

să te deconectezi, să te linişteşti şi să te conectezi cu şinele tău. 
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Curiozităţi despre corpul uman: ştiaţi că 
ritmul cardiac imită muzica pe care o 

ascultăm? 
 

1. Inimile femeilor bat mai repede decât ale bărbaţilor.
2. Ovarele conţin peste 500.000 de ovule, dar numai 
aproximativ 400 pot fi fertilizate pentru a da viaţă.
3. Transpiraţia este inodoră. 
4. Fără salivă nu putem simţi gustul. 
5. Nasul uman poate simţi un trilion de mirosuri diferite.
6. Părul facial creşte mai repede decât în orice altă zonă de pe 
corp. 
7. Organismul uman conţine suficient fier pentru a face un cui 
de metal de 3 centimetri. 
8. Persoanele care au păr excesiv pe corp sunt considerat
inteligente. 
9. Urechile şi nasul continuă să crească pe măsură ce înaintăm 
în vârstă. 
10. Fiecare persoană are o amprentă diferită a limbii.
11. Creierul uman produce energie suficientă pentru 
alimentarea unui bec de dimensiuni mici. 
12. Persoanele cu ochi albaştri au mai multă rezistenţă la 
alcool. 
13. Dacă ochiul uman ar fi un aparat de fotografiat, ar avea o 
cameră de 576 megapixeli. 
13. Creierul foloseşte 20% din oxigenul şi sângele din corp.
14. Oasele sunt compuse din 31% apă. 
15. Ritmul cardiac imită muzica pe care o ascultăm.
16. În fiecare zi, inima produce suficientă energie cât pentru a 
conduce un camion pe o distanţă de 32 de kilometri.
17. Mai puţin de şapte ore de somn pe zi reduc speranţa de 
viaţă. 
18. Muşchii ocupari se contractă de 100.000 de ori pe zi.
19. Cu cât nivelul de inteligenţă este mai mare, cu atât mai mult 
ar trebui să visezi. 
20. Este imposibil să te gâdili singur. 
21. Fiecare persoană are un miros diferit, cu excepţia 
gemenilor. 
22. Corpul uman poate distinge până la zece milioane de culori.
23. Ne petrecem aproximativ 10% din timp cu ochii închişi sau 
clipind. 

 
Pfizer retrage de pe piață mai multe loturi 
de medicamente pentru hipertensiunea 

arterială 
 

Alexandra CRUCERU

        Pfizer a dispus retragerea loturilor unor 
pentru hipertensiune arterială distribuite sub trei nume, 
potrivit companiei, scrie CNN, conform news.ro.

ccuretic şi cele două versiuni generice ale sale 
distribuite de Greenstone - comprimatele quinapril şi 
hidroclorotiazidă şi comprimatele

HCI/hidroclorotiazidă - fac obiectul retragerii. 
A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  57777,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022

Curiozităţi despre corpul uman: ştiaţi că 
ritmul cardiac imită muzica pe care o 

femeilor bat mai repede decât ale bărbaţilor. 
2. Ovarele conţin peste 500.000 de ovule, dar numai 
aproximativ 400 pot fi fertilizate pentru a da viaţă. 

simţi un trilion de mirosuri diferite. 
6. Părul facial creşte mai repede decât în orice altă zonă de pe 

7. Organismul uman conţine suficient fier pentru a face un cui 

8. Persoanele care au păr excesiv pe corp sunt considerate mai 

9. Urechile şi nasul continuă să crească pe măsură ce înaintăm 

10. Fiecare persoană are o amprentă diferită a limbii. 
11. Creierul uman produce energie suficientă pentru 

cu ochi albaştri au mai multă rezistenţă la 

13. Dacă ochiul uman ar fi un aparat de fotografiat, ar avea o 

13. Creierul foloseşte 20% din oxigenul şi sângele din corp. 
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16. În fiecare zi, inima produce suficientă energie cât pentru a 
conduce un camion pe o distanţă de 32 de kilometri. 
17. Mai puţin de şapte ore de somn pe zi reduc speranţa de 

0.000 de ori pe zi. 
19. Cu cât nivelul de inteligenţă este mai mare, cu atât mai mult 

21. Fiecare persoană are un miros diferit, cu excepţia 

milioane de culori. 
23. Ne petrecem aproximativ 10% din timp cu ochii închişi sau 

ță mai multe loturi 
de medicamente pentru hipertensiunea 

Alexandra CRUCERU 

Pfizer a dispus retragerea loturilor unor medicamente 
pentru hipertensiune arterială distribuite sub trei nume, 
potrivit companiei, scrie CNN, conform news.ro. 

ccuretic şi cele două versiuni generice ale sale 
comprimatele quinapril şi 

hidroclorotiazidă şi comprimatele quinapril 

Medicamentele tratează hipertensiunea arterială, care creşte 
riscul de potenţiale evenimente cardiovasculare periculoase, 
cum ar fi accidentul vascular cerebral. 

Retragerea este voluntară şi are în vedere tabletele care conţin 
niveluri mai mari de nitrozamine, care prezintă un risc de 
cancer, deşi Pfizer a spus într-un comunicat de presă că „nu 
există niciun risc imediat pentru pacienţii care iau acest 
medicament”. 

„Nitrozaminele sunt comune în apă 
carnea crudă şi vea la grătar, lactate şi legume. Toată lumea 
este expusă la un anumit nivel de nitrozamine. Aceste 
impurităţi pot creşte riscul de cancer dacă oamenii sunt expuşi 
la ele peste niveluri acceptabile pe perioade lung
precizat Pfizer în comunicat. 

Nitrozaminele pot fi introduse neintenţionat atunci când 
anumite reacţii chimice sunt utilizate în producţia de 
medicamente. 

Compania a spus că nu cunoaşte niciun raport privind efectele 
adverse rezultate din utilizarea medicamentului şi a adăugat că 
produsele au un profil de siguranţă stabilit de peste 20 de ani, 
potrivit comunicatului. 

Distribuitorii şi vânzătorii ar trebui să înceteze utilizarea şi 
distribuirea şi să „pună imediat în carantină produsul”, se spu
în comunicat. 

Pfizer a recomandat ca pacienţii care iau medicamentul să se 
consulte cu medicul lor cu privire la opţiunile alternative de 
tratament. 

Hipertensiunea arterială este o problemă în creştere: numărul 
persoanelor de peste 30 de ani cu această
ultimii 30 de ani, potrivit unui studiu din 2021.

Jupiter conjunct Neptun în Pe
Expansiunea conștiinței spirituale si a 

înțelepciunii ancestrale

         Pe 12 aprilie am avut un aspect unic în via
Jupiter, planeta expansiunii, înțelepciunii și norocului care 
vine să se întâlnească cu Neptun, planeta spiritualită
capitulării și imaginației, în semnul Peștilor.

ceștia doi se salută la 23 de grade de Pești, o zodie care 
se ocupă de tărâmurile subcon
înțelegerea spirituală, compasiunea și de tot ceea ce 

este ascuns. 

Jupiter conjunct Neptun în Pești este aici pentru a ne 
extinde natura spirituală și plină de compasiune la un nivel 
care cândva a fost doar un vis. Aceasta este o combina
extrem de puternică din mai multe motive. Ambele planete sunt 
considerate foștii și modernii conducători ai zodiei Peștilor. 

A
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Medicamentele tratează hipertensiunea arterială, care creşte 
riscul de potenţiale evenimente cardiovasculare periculoase, 

 

n vedere tabletele care conţin 
niveluri mai mari de nitrozamine, care prezintă un risc de 

un comunicat de presă că „nu 
există niciun risc imediat pentru pacienţii care iau acest 

 şi alimente, inclusiv în 
carnea crudă şi vea la grătar, lactate şi legume. Toată lumea 
este expusă la un anumit nivel de nitrozamine. Aceste 
impurităţi pot creşte riscul de cancer dacă oamenii sunt expuşi 
la ele peste niveluri acceptabile pe perioade lungi de timp”, a 

Nitrozaminele pot fi introduse neintenţionat atunci când 
anumite reacţii chimice sunt utilizate în producţia de 

Compania a spus că nu cunoaşte niciun raport privind efectele 
lizarea medicamentului şi a adăugat că 

produsele au un profil de siguranţă stabilit de peste 20 de ani, 

Distribuitorii şi vânzătorii ar trebui să înceteze utilizarea şi 
distribuirea şi să „pună imediat în carantină produsul”, se spune 

Pfizer a recomandat ca pacienţii care iau medicamentul să se 
consulte cu medicul lor cu privire la opţiunile alternative de 

Hipertensiunea arterială este o problemă în creştere: numărul 
persoanelor de peste 30 de ani cu această afecţiune s-a dublat în 
ultimii 30 de ani, potrivit unui studiu din 2021. 

Jupiter conjunct Neptun în Pești - 
științei spirituale si a 

țelepciunii ancestrale 

Pe 12 aprilie am avut un aspect unic în viață al lui 
țelepciunii și norocului care 

vine să se întâlnească cu Neptun, planeta spiritualității, 
și imaginației, în semnul Peștilor.  

știa doi se salută la 23 de grade de Pești, o zodie care 
se ocupă de tărâmurile subconștiente, sensibilitatea, 
țelegerea spirituală, compasiunea și de tot ceea ce 

ști este aici pentru a ne 
și plină de compasiune la un nivel 

. Aceasta este o combinație 
m de puternică din mai multe motive. Ambele planete sunt 

știi și modernii conducători ai zodiei Peștilor. 
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Jupiter este considerat conducătorul traditional (dar totu
considerat conducătorul modern de către astrologia estică) 
deoarece denotă un nivel de înțelegere, înțelepciune și credință. 
Neptun este considerat conducătorul modern, deoarece
ocupa de tărâmurile inconștiente ale psihicului nostru, 
înțelegerea spirituală și problemele eterice ale vieții. Când o 
planetă revine in semnul de domiciliu, acea planetă este plină 
de energie. 

Există un sentiment al destinului cu Jupiter și Neptun aici, în 
zodia lor de domiciliu. O ascensiune a iubirii necondi
înțelegerii va fi tema comună. Dacă a existat vreodată un 
moment în care am avut nevoie de o astfel de energie, acum 
este momentul. 

Jupiter și Neptun în Pești vor avea o influență uimitoare și 
pentru mișcarea artistică și creativă. Din moment ce Pe
conduc tot ce are de-a face cu muzica, arta și expresia creativă, 
așteptați-vă să vedeți lucrări de artă incredibile create din 
întâlnirea lor. Aceste creații ar putea avea de-a face cu cre
conștiinței și extinderea conexiunii noastre ca specie în 
ansamblu. Vibrația inferioară a acestei întâlniri este, de 
asemenea, ceva de remarcat. Energia Peștilor în
inferioară denotă: confuzie, iluzie, evadare și dependență de 
droguri și alcool. Mulți oameni ar putea vedea acest joc în 
multe feluri. Este recomandat să fim foarte aten
pe care le consumăm intern și extern. În plus, să ne asigurăm că 
suntem logici și raționali, ceea ce ar putea fi dificil, dar necesar 
cu acestea două planete care se unesc. 

Ultima dată când Jupiter si Neptun s-au întâlnit în zodia 
Peștilor a fost acum peste 166 de ani, în martie 1
evenimente din acea perioadă au fost foarte interesante 
profunde: reînvierea religiei cunoscută ca „A patra Mare 
Trezire” care a avut loc odată cu înființarea a 39 de religii noi. 
Deoarece Peștii conduc credința și tărâmurile spirituale, aces
lucru este plin de sens. Un alt eveniment interesant a fost 
inventarea primului colorant sintetic, mov descoperit de 
William Henry Perkin, în timp ce acesta încerca să sintetizeze 
chinina. Aceștia au fost primii coloranți chimici produși în 
masă și au dus în cele din urmă la nașterea industriei chimice. 
Acest lucru este relevant pentru energia Peștilor
Neptun, conducătorul modern al zodiei, este cunoscut ca fiind 
in rezonanta cu chimicalele și gazele. O altă observație foarte 
interesantă nu sunt evenimentele petrecute, ci oamenii născu
în acel an. Printre aceștia se numara unii dintre cei mai 
străluciți și inovativi pionieri din zilele noastre, precum: Nikola 
Tesla, Sigmund Freud, Booker T. Washington 
Baum (autorul Vrăjitorului din Oz). 

Pentru oamenii născuți cu Soarele, Luna sau Ascendentul
jurul gradului 23  Pești vor fi cel mai afectați de acest aspect. 
Așteaptă-te la o energie visătoare și aproape ca
să te cuprindă. Acest lucru este valabil în special pentru 
oamenii născuți aproape de această dată. Deși acest aspect va fi 
resimțit doar câteva luni, ar putea exista implicații durabile ale 
unei conjuncții atât de puternice pentru tot anul ce va urma. 
Pentru toți ceilalți, verificați unde se afla gradul 23 Pești in 
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Jupiter este considerat conducătorul traditional (dar totuși 
considerat conducătorul modern de către astrologia estică) 
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harta natalal pentru a primi indicii despre ce zone din via
voastră vor fi cel mai afectate de acest meci

Jupiter conjunct Neptun în Pești este aici pentru a ne extinde 
capacitatea de a ne iubi necondiționat pe noi înșine și unii pe 
alții. Nici un alt semn nu este la fel de fluent în limbajul iubirii 
și conștiinței universale ca cel al Peștilor. După cum s
menționat, dacă a existat vreodată un moment în care am putea 
folosi niveluri atât de înalte de înțelegere și compasiune, acum 
este cu siguranță. Energia Peștilor taie granițele dintre mine și 
tine. Deși acest lucru poate fi periculos într
întrucât limitele sănătoase sunt de preferat, există sentimentul 
de capitulare in fata conceputlui "toți suntem UNUL" pe care 
acest aspect vrea să-l aducă în față. Putem trăi într
care încurajează niveluri atât de profunde de con
compasiune? Suntem capabili să ne unim cu
spirituală pentru a supraviețui/ prospera în această existență 
umană? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care acest 
aspect le-ar putea ridica. 

Jupiter conjunct Neptun în Pești vrea să creeze o realitate 
utopică a iubirii necondiționate care există cu mult dincolo 
de diferențele noastre de opinii sau normele culturale
aspect este aici pentru a ne ridica nivelul de pace 
infinită, a cultiva o conexiune mai profundă 
semnificativă cu spiritul și pentru a ne da speranța și credința 
într-o lume care lucrează împreună pentru TOATĂ LUMEA.

Sursa: https://www.facebook.com/astromomma  

Sacha Stone: „În România există 
tehnologii care pot revolu

umanitatea!”

Ing.  Marvin ATUDOREI 

        Pentru cine nu știe prea multe despre britanicul Sacha 
Stone și dorește să își formeze rapid o opinie concludentă 
este suficient să vizioneze unul dintre filmele pe care acesta 
le-a realizat recent și anume Apocalipsa 5G: Evenimentul 
extincției. Este un film care a avut zeci de milioane de 
vizualizări, care a zguduit audiența prin efectul de trezire la 
realitate și care a fost (și este în continuare) drastic 
cenzurat de autoritățile din toată lumea.

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 A
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Sacha Stone: „În România există 
tehnologii care pot revoluționa 

umanitatea!” 

 

ATUDOREI - Bucureşti 
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intenționat pentru a controla umanitatea, atunci înțelegeți de ce 
mass-media îl numește „conspiraționist”. Rămâne acum la 
latitudinea dvs. să vă decideți de care parte sunteți. Dacă sunteți 
de părere că nu avem motive majore de îngrijorare cu 
tehnologia 5G, atunci nu are rost să vă mai pierdeți 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 pe care o induce 
Sistemul au mai inclus, de exemplu, înființarea Tribunalului 
Internațional pentru Justiție Naturală (ITNJ), a Comisiei 
Judiciare de Anchetă privind traficul de ființe umane, a 
Summit-ului Mondial pentru Suveranitatea Sănătății, a 
proiectului New Earth sau, mai nou, a Simpozionului lunar de 
dezvăluiri fulminante, Lazarus Initiative. În aceste proiecte sunt 
implicați avocați, medici, oameni de știință faimoși pe plan 
mondial, dar pe care adeseori, autoritățile îi cenzurează/interzic 
în mediul „oficial” tocmai pentru că spun cu mare forță 
Adevărul. Printre aceștia îi menționez pe avocatul Robert 
Kennedy Jr., Del Bigtree, G. Edward Griffin, profesorul 
Dolores Cahill, Dr. Christiane Northrup, Marla Maples, 
Charlene Bollinger, Dr. Rashid Buttar, 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 invitat de onoare 
la Nașul TV într-o emisiune moderată de Radu Moraru și 
Gabriela Calițescu. Însă motivele mai profunde ale vizitei sale 
la noi au devenit mai clare abia acum câteva zile, când Stone a 
oferit un interviu de două ore și jumătate în cadrul 
programului The Missing Link Jesse. Stone a relatat cu un 
amestec de uimire, emoție 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 arătat o parte din 
rezultatele cercetării lor. A vizitat laboratoare, a participat (sau 
a fost subiect) al unor experimente care… l-au uluit! Este în 
primul rând vorba despre tehnologii de vindecare. Dar 
tehnologiile respective au potențialul de a vindeca nu doar 
milioane de ființe umane, ci și de a revoluționa umanitatea, de a 
rezolva cele mai presante probleme legate de necesitățile de 
bază ale populației și chiar de a neutraliza Kabala satanică ce 
orchestrează în prezent această plandemie genocidară. 
Cum ar putea fi posibil așa 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 dorit colonizatorii să credem, v-ați gândit 
la asta? Vă mai amintiți 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 
hrăpărețe? Că mulți istorici faimoși ne-au spus că istoria 
noastră este glorioasă, iar alți străini ne-au spus că aici este 
„Grădina Maicii Domnului”? 
În video-ul din finalul articolului puteți 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. Iată mai întâi o sinteză a acestor 
informații: 
Stone spune că tehnologiile pe care le-a văzut la noi au 
potențialul de a schimba literalmente fața Pământului, în Bine! 
El a avut ocazia să intre în laboratoare și să asiste timp de 

aproximativ 10-12 zile la experiențe care i-au demonstrat pe 
deplin eficacitatea deja actuală a acestor metode complet 
revoluționare. Mai vorbește despre anumite module cu 
proprietăți 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 
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 
spune că va oferi mai multe informații despre acele adevărate 
revelații în cadrul Simpozionului Lazarus Initiative din luna 
decembrie 2021. 

DezbateriDezbateriDezbateriDezbateri 
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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 
Prezent. Dacă toate acestea au vreun sens… cei pregătiți pentru 
un astfel de viitor o înțeleg deja în mod intuitiv foarte bine. 
 

Toate drumurile duc spre România 
 

        Invenții românești uimitoare prezentate la 
Simpozionul Lazarus Initiative 
În continuarea articolului nostru precedent despre tehnologiile 
excepționale dezvoltate în România, descrise cu mult 
entuziasm de Sacha Stone, revenim cu noi detalii care aduc 
indicii concrete despre existența acestora și despre rezultatele 
obținute. 
Informațiile pe care vi le prezentăm au fost expuse în data de 
30 octombrie 2021 în cadrul simpozionului Lazarus Initiative, 

ediția a cincea, care s-a desfășurat sub coordonarea renumitului 
Sacha Stone. Stone este un neobosit inițiator de mișcări civice, 
scriitor, un personaj de o mare anvergură spirituală, un om care 
catalizează în jurul său eminenți savanți, avocați, oameni de 
cultură și în general, pe cei care nu doar cred că lumea poate fi 
mai bună, dar se și mobilizează să treacă la acțiune. 
Să remarcăm mai întâi că articolul anterior pe această temă a 
fost privit cu destul de mult scepticism în pofida posibilităților 
extraordinare care au fost anunțate. Vindecarea oricărei boli? 
Protecție energetică față de influențele nocive ale radiațiilor 
5G? Invenții care oferă acces la energie liberă (free energy)? Să 
fie oare cu adevărat reale și accesibile toate aceste tehnologii? 
Și, mai ales, cum ar putea exista așa ceva tocmai în România? 
Totul pare destul de greu de acceptat, dar iată că Simpozionul 
Lazarus Initiative a oferit probe concludente prin mai multe 
clipuri video și prin interviuri cu câțiva dintre membrii echipei 
din România. 
În video-ul de mai jos puteți vedea prezentarea câtorva dintre 
cele peste 200 de invenții care au depășit deja stadiul 
experimental și sunt pregătite pentru utilizare pe scară largă. 
Iată așadar bateria care se alimentează cu energie din mediu și 
prin urmare nu se descarcă niciodată. Vedem și o filmare cu un 
dispozitiv despre care inventatorul său spune că poate genera 
energie liberă prin fuziune la rece. Este prezentat și un alt 
dispozitiv, care poate genera căldură aproape instantaneu. Un 
alt aparat preia informația din orice organism viu (fie el și 
bacterie sau virus) și o transferă într-un mediu apos în vederea 
studierii sau utilizării. Senzațional este un dispozitiv care 
efectiv extrage energia din celulele canceroase și vindecă astfel 
extrem de rapid această boală cumplită. Vedem de asemenea o 
baterie care își extrage energia din apă, pe principiul „Pilei 
Carpen”, inventată tot în România în urmă cu 30 de ani. Un alt 
tip de baterie își extrage energia din aer și poate fi folosită de 
mașinile electrice sau chiar de avioane! 
Astfel de tehnologii fac parte integrantă din modalitățile care 
vor ajuta la trecerea într-o nouă eră a umanității. Sacha Stone 
spune în deschiderea Simpozionului că Ascensiunea către noua 
etapă vibrațională a Pământului va avea două componente 
esențiale: trezirea conștiinței colective și utilizarea unor 
tehnologii avansate non-distructive. Savantul român care a 
oferit explicațiile susține că în noua eră nu se vor mai folosi 
combustibili de niciun fel (nici fosili, nici de alt tip) pentru 
propulsia motoarelor. Combustia este, în concepția sa, o 
tehnologie destul de primitivă. În viitor se va lucra pe baza 
energiei libere, prin antigravitație, energie magnetică și lasere. 
Sacha Stone afirmă că în opinia sa inventatorul român este un 
geniu de talie mondială, nu doar raportat la generația noastră, ci 
din toate timpurile. Întrebat cum a ajuns să facă aceste 
descoperiri uimitoare, cercetătorul român (numit în glumă 
„Doctorul X”), răspunde cu modestie că nu știe, că ideile pur și 
simplu îi sunt oferite „din Univers” și el se simte dator să le 
împărtășescă umanității. 
Domnul Bruno, mediatorul și translatorul între echipa română 
și Sacha Stone, precizează că spre deosebire de alți savanți și 
inventatori, cei din echipa română caută pur și simplu să 
urmeze legile naturii, Creația Divină. Urmăresc să nu forțeze 
sau să distrugă ceva și tocmai de aceea sunt inspirați în 
cercetările lor. 
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Iată și alte detalii interesante ce au fost oferite de savantul 
român cu privire la invențiile succint prezentate în video-ul de 
mai sus. 
Dispozitivul care tratează cancerul are forma unui disc flexibil 
de aproximativ 8-10 cm, ce poate fi aplicat pe corp în zona 
afectată de o tumoare. El nu se activează decât dacă detectează 
o energie „rea”, pe care o extrage și o dezintegrează. În 
momentul în care energia din mitocondriile celulelor 
canceroase a fost complet anulată, dispozitivul se dezactivează. 
Nu are nicio influență asupra celulelor sănătoase. Modalitatea 
de operare nu este de același tip cu cea folosită de celebrul 
doctor Rife, care urmărea să trateze bolile prin aplicarea unor 
frecvențe. Aparatul Doctorului X nu produce frecvențe, pulsuri 
sau altceva asemănător cu dispozitivele medicale obișnuite. Nu 
conține metale sau magneți, ci doar anumite circuite construite 
din materiale „exotice”. Nu au fost deocamdată oferite mai 
multe detalii, dar savantul român consideră că acesta este un 
dar pentru omenire și tocmai de aceea va fi în curând oferit pe o 
scară mai largă. 
Referitor la dispozitivul care încălzește apa aproape instantaneu 
(într-o nanosecundă), acesta nu este mai mare de 30-40 de cm, 
constă din două mici lasere încastrate în două tuburi, laserele 
sunt convergente (își ciocnesc frontal fascicolele), ceea ce 
produce un puternic efect de amplificare. Aparatul poate fi 
alimentat de la o sursă cu putere mică, de exemplu o baterie, 
poate conectat la priză sau se poate încărca de la un panou 
solar. Energia pe care o eliberează este însă cu mult mai mare: 
aproape 10 kilowați! Poate fi astfel încălzită cu acest mic aparat 
rețeaua de furnizare a apei calde chiar și pentru o clădire cu 
multe apartamente. 
Extrem de important este și „patul de vindecare”, despre care s-
a mai vorbit în diverse medii sub numele de „Med-Bed”, dar pe 
care Sacha Stone și echipa de savanți români preferă să îl 
numească mai degrabă „Life Pod”. 

 
Aceste dispozitive, dar și altele, pot efectua un diagnostic 
complet și pot readuce organele corpului la nivelul normal de 
funcționalitate. Vindecarea include ca trăsătură esențială re-
punerea în funcțiune a unor gene fundamentale, care au fost 
blocate datorită mediului electromagnetic, toxinelor sau altor 
tipuri de agresiuni energetice. Între aceste gene se numără cea a 
longevității (gena F4, despre care este practic interzis să se 
vorbească în mediul public) sau gena responsabilă de evacuarea 
toxinelor. În ultimele zeci de ani corpurile noastre au devenit 
infestate masiv pe calea aerului, alimentelor, prin apă, 
cosmetice și mai ales prin radiațiile electromagnetice din 
mediu. Aceste condiții au produs acumularea în corp a unor 
metale cum ar fi mercur, cadmiu, aluminiu, care ajung peste tot 
în trup (inclusiv în creier) și care modifică electromagnetismul 
biologic. Dacă aceste metale nu sunt eliminate, se produc 

perturbări (boli) de tot felul, pe care organismul nu le mai poate 
remedia și care prin agravare conduc la îmbătrânire și moarte. 
Însă prin noile dispozitive, oricât ar părea de greu de crezut la 
prima vedere, orice boală poate fi vindecată prin utilizarea unor 
microfrecvențe, a tehnologiei cuantice, a tehnologiei cu plasmă 
sau prin conexarea cu energia liberă. Respectivele modalități 
acționează non-invaziv sau printr-o fină osmoză locală, fără 
injecții și fără operații. Este astfel posibilă prelungirea 
semnificativă a vieții și chiar se poate inversa procesul de 
îmbătrânire. Prin refacerea „circuitelor” biologice, genele pot fi 
deblocate și re-conectate, iar organele și funcțiile corpului se 
pot reface. Se poate ajunge, spune savantul român, la refacerea 
vederii în cazul unor persoane oarbe, refacerea auzului la surzi 
sau la re-formarea unor membre ce fuseseră amputate! 
De o esențială importanță sunt și dispozitivele care pot asigura 
protecție împotriva radiațiilor și poluării, având o rază de 
acțiune ce se întinde la zeci de kilometri în jur în toate 
direcțiile, ca un fel de cupolă. Mai mult decât atât, nu este 
vorba doar de protecția împotriva undelor generate de 
instalațiile 5G, ci și față de undele emise de aparatura 
psihotronică prin care „Elita” din umbră rulează programe de 
control în masă de tipul MK-Ultra. Fără ca populația să aibă 
habar, sunt emise anumite frecvențe care influențează direct 
subconștientul și provoacă gânduri și ulterior acțiuni pe care 
oamenii, din ignoranță, și le atribuie. Mulți au senzația că iau 
anumite decizii din voința lor proprie, când în realitate nu este 
deloc așa. Soluția este contracararea semnalului agresor, fapt 
perfect posibil în interiorul acelor cupole de protecție. 
Omul de știință român spune că este conștient de faptul că dacă 
ar urmări să facă publice pe scară largă invențiile sale și să 
afirme, de exemplu, că a descoperit un tratament împotriva 
cancerului sau o modalitate de a oferi populației energie 
nelimitată în mod gratuit, ar deveni cu siguranță o țintă a celor 
care controlează lumea din umbră și care nu își doresc câtuși de 
puțin să cedeze frâiele puterii. Din acest motiv împărtășirea 
acestor rezultate va fi realizată mai întâi în cercul restrâns al 
unor comunități de tip New Earth Project sau Eco Light Cities. 
Dacă produsele ar fi difuzate pe piață ar apare nu doar opoziția 
Ocultei Cabaliste, dar și sabotarea invențiilor prin falși 
distribuitori, prin persoane care conștient sau inconștient ar 
obstrucționa realizări de o valoare excepțională. Deloc 
întâmplător, alături de savanții din România implicați în acest 
proiect se află și structuri militare care nu se supun 
globaliștilor. Respectivii militari fac parte dintr-o alianță a 
forțelor benefic orientate, o alianță foarte vastă, dar care a ales 
să se mențină deocamdată în anonimat față de marele public. 
Este așadar necesară o distribuire foarte atent controlată a 
noilor tehnologii pe care, altfel, agenții Ocultei Mondiale ar 
dori să și le însușească și să le utilizeze în folosul propriu sau în 
scopurile lor malefice. De altfel, mai multe invenții ale 
cercetărilor români au fost blocate sau efectiv furate în ultimii 
30 de ani de către agenții Guvernului din Umbră. „Doctorul X” 
menționează cazul unui director al companiei Boeing, care a 
fost interesat de invenția utilizării aerului ca și element de 
propulsie pentru motoarele avioanelor, prin separarea izotopică 
a elementelor și generarea de energie electrică pentru motoare. 
Cu trei săptămâni înainte de întâlnirea cu savanții români, 
directorul respectiv a făcut în mod subit un straniu atac de cord, 
fără să fi avut antecedente de acest gen. Printre invențiile furate 
se mai numără bateria care extrage energie din apă, dispozitivul 
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care poate induce refacerea unui dinte direct în gingie sau 
mașina de spălat fără motor și fără apă. 
Pentru noile invenții, care au potențialul de a revoluționa 
umanitatea, nu va fi nevoie de niciun fel de reclamă. 
Rezultatele însele vor constitui cea mai bună promovare. 
Pentru a oferi o mai clară perspectivă, Sacha Stone a făcut 
observația relevantă că multe dintre aceste tehnologii sunt 
acum de fapt re-descoperite pentru că ele au mai fost oferite 
umanității atât în trecutul oarecum recent (de exemplu prin 
invențiile lui Nicola Tesla, a se vedea turnul Wanderclyffe prin 
care putea fi distribuită energie electrică fără a fi nevoie de 
niciun fir), cât și în trecutul îndepărtat (a se vedea dovezile 
incontestabile ce provin din lumea antică, de exemplu becuri de 
mari dimensiuni atestate în Egipt). 

 
Stone amintește de mașinile electrice care fuseseră puse în 
circulație încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, de transmisia 
energiei electrice fără fir la nivelul unor orașe întregi (efectuată 
de asemenea încă din secolul XIX) sau forme arhitecturale care 
denotau în mod clar cunoașterea unor metode secrete de a capta 
energie. Au fost descoperite în urmă cu 100-150 de ani și 
modalități de a contacta așa-zisa „Lume de Dincolo”, fiind 
posibilă chiar semi-materializarea ectoplasmatică a spiritelor 
persoanelor decedate. 

 
Toate aceste posibilități tehnologice și spirituale au fost 
sistematic blocate de clanurile care controlau societățile secrete 
și care au preluat controlul umanității mai ales în secolul al 
XX-lea.  

 
Familii precum Rockefeller sau Rothschild au deturnat 
orientarea medicinii (din naturistă în alopată), a tehnologiilor 
(care au devenit distructive, consumatoare de combustibili și 
poluante), au preluat controlul asupra mediului academic (sever 
marcat de dogme peste care nu se poate trece) și asupra 
libertății de expresie, inclusiv cea religioasă/spirituală. 

 
Obstrucționările instituite și ofensiva tot mai distructivă asupra 
populației lumii au ajuns să afecteze întreaga viață de pe 
Pământ și să tindă să instaureze o dictatură satanică. Din 
fericire, există în prezent multiple semnale și acțiuni concrete 
care denotă că dominația exercitată de forțele întunecate se 
apropie de un inevitabil sfârșit. Ne îndreptăm către un salt de 
conștiință la nivel planetar, către Ascensiunea umanității pe o 
nouă treaptă de civilizație. Planeta noastră a intrat deja în Era 
Vărsătorului, perioadă despre care mai multe tradiții spirituale 
au anunțat încă demult că va aduce cu sine revelarea unor 
tehnologii extraordinar de avansate, ce vor fi puse în slujba 
oamenilor. 
Unul dintre primii pași semnificativi în acest sens pare să fie 
crearea unor comunități de oameni liberi, animați de o ardentă 
orientare spirituală, care vor beneficia de o cunoaștere 
avansată, de o puternică protecție militară și de tehnologii care 
acum celor nepregătiți le apar ca fiind de domeniul Science 
Fiction. 
Echipa de români transmite că în cadrul acestor comunități vor 
fi în câteva luni distribuite cinci tehnologii modulare: cea de 
vindecare a cancerului, cea pentru purificarea sângelui de 
toxine (inclusiv de toxinele prezente în așa-zisele „vaccinuri 
anti-Covid”), cea pentru stimularea mitocondrială și re-
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conectarea genelor blocate, cea pentru refacerea func
creierului și a celorlalte organe de la nivelul capului (ochi, 
urechi, etc) și cea pentru reîntinerire facială. 
În finalul expunerii, generalul român, care a rămas tăcut până 
atunci, oferă o asigurare mai mult decât binevenită că împreună 
cu armata sa discretă va veghea pentru protec
dezvoltării acestor proiecte. Sacha Stone subliniază la rândul 
său că dacă această protecție nu ar fi existat, conversația în curs 
nu ar fi fost posibilă. 
Dragi prieteni, știu că în prezent, când suntem copleșiți de 
asaltul forțelor Răului, astfel de informații par prea frumoase 
pentru a fi adevărate. Tot ceea ce am urmărit să vă ofer au fost 
aceste câteva indicii care în opinia mea atestă că lucrurile sunt 
mai demne de luat în seamă decât o simplă poveste fantezistă. 
Merită să fim pregătiți (deschiși la minte și la suflet) pentru 
posibilitatea unui viitor mai mult decât interesant!
 
 

Realizare științifică epocală: profesorul 
român Florian Colceag a descoperit 

„Genomul Universului”
 

 

 
         Iată-ne din nou în situația în care meritele excep
ale unor români cu totul remarcabili sunt ignorate în România, 
dar sunt extrem de apreciate de personalități marcante din alte 
țări. 
Suntem deja obișnuiți să vedem știri despre copii geniali din 
România care primesc premii la cele mai înalte nivele în cadrul 
unor concursuri internaționale, dar care în țara lor natală nu 
sunt mai deloc apreciați și trăiesc în mari lipsuri și în nedreptăți 
flagrante. Tocmai de aceea mulți dintre ei aleg să emigreze 
pentru că doar așa își pot valoriza capacitățile extraordinare pe 
care le au. Inventatorii români care ar putea efectiv revolu
economia națională sau care ar putea oferi contribuții majore pe 
linie de sănătate, conservarea mediului, îmbunătă
vieții sau asigurarea securității sunt blocați și obstrucționați cu 
îndârjire de „autoritățile” care ne guvernează (mai exact spus 
ne sabotează sistematic). Însăși istoria României este grav 
denaturată și mistificată cu rea-voință de acești trădători puși 
prin presiuni externe în fruntea țării, care au rolul de a ne ține 
cu orice preț în ignoranță și neputință. Este edificator în acest 
sens că până și nenumărate personalități prodigioase din afara 
țării afirmă pe bază de documente că meleagurile noastre 
reprezintă însăși leagănul civilizației europene (și nu numai). Și 
totuși în România astfel de informații sunt total rejectate oficial 
sau sunt, cel mult, catalogate ca exagerări fantasmagorice.
Cazul profesorului român Florian Colceag iese însă cu totul din 
comun, chiar și față de realizările cu totul speciale enumerate 
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mai sus. Probabil puțini oameni de pe Pământ au în prezent 
capacitatea de a înțelege în profunzime modul în care 
funcționează aparatul matematic elaborat timp de peste 50 de 
ani de dr. Colceag. Este vorba despre o algebră a 
despre o semantică informațională ce cuprinde practic toate 
nivelele existențiale. Prin intermediul acestor instrumente 
domnul Colceag a identificat un cod universal, ce poate fi 
numit pe drept cuvânt un veritabil „limbaj al lui Dumnezeu”. 
Aplicațiile acestor algoritmi semantici explică foarte 
cuprinzător cauzele și procesele Universului, de la 
caracteristicile Big-Bang-ului (explozia primordială din care a 
derivat continuumul spațio-temporal), la apari
manifestarea forțelor fundamentale, și la toate evenimentele 
care au survenit ulterior, inclusiv în sfera biologică 
Mai mult, aplicațiile teoriei oferă și modalități concrete prin 
care (prin intermediul unor computere cuantice) putem efectiv 
stabili o comunicare cu Natura, de 
animalele, cu oceanul, cu norii. De altfel, profesorul Colceag 
demonstrează matematic că tot ceea ce există are o formă de 
viață, că Universul însuși este viu, este inteligent și are o 
Conștiință. O conștiință cu care putem comunica!
Relevanța acestor descoperiri grandioase a fost (introductiv) 
prezentată la câteva dintre simpozioanele Lazarus Initiative, 
organizate de Sacha Stone. Am menționat referirile pe această 
temă în alte două articole anterioare (vezi
Așa cum menționam și în articolele precedente, Stone este o 
personalitate deosebit de prolifică pe scena mondială, care 
organizează conferințe, simpozioane, tribunale internaționale, 
realizează filme documentare, stabilește conexiuni cu domenii 
și oameni excepționali sau înființează comunități pentru a 
implementa un mod de viață superior. Toate acestea în scopul 
de a trezi umanitatea din hipnoza malefică în care este 
captivă de „elita” din umbră care înaintează insidios pe calea 
instaurării unui Guvern Mondial tiranic. Dezvălurile cuprinse 
în fiecare dintre simpozioanele Lazarus Initiative sunt absolut 
iluminatoare și entuziasmante privind posibilitățile fenomenale 
de salt în cunoaștere și putere pe care le are cu certitudine 
umanitatea. 
Cine este Florian Colceag? 
Înainte să intrăm ceva mai mult în detaliile descop
realizate de profesorul Colceag, să vedem pe scurt cine este el 
mai exact, prin ce a fost cunoscut până acum. Florian Colceag 
s-a născut în data de 17 martie 1951 în ora
județul Gorj. A absolvit Facultatea de Matematică a 
Universității București, a primit titlul de Master în educație din 
partea Universității Utah din Statele Unite, iar ulterior a primit 
titlul de doctor în economie. Este expert mondial în educa
elaborat în anii 2000 pentru Guvernul României Legea 
Educației, dar modelul propus de el a fost din păcate cu 
desăvârșire ignorat de autorități. A fost timp de 18 ani (1982
1999) antrenorul echipei olimpice interna
a României. Timp de 11 ani (2003-2013) a fost pre
Institutului Român de Studii și Cercetări Avansate. Este co
fondator al asociatiei Kogaion Gifted Academy, cunoscută 
drept „academia de genii” și a fondat Institutul de Cercetare și 
Dezvoltare a Cunoașterii Umane. A fost și este consultant în 
multiple echipe de cercetare din domenii p
biofizică, biologie celulară, educaţie, sociologie, teoria 
complexităţii, economie. A colaborat cu numeroase organiza
internaționale printre care European Council for High Abilities, 
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țini oameni de pe Pământ au în prezent 
țelege în profunzime modul în care 

ționează aparatul matematic elaborat timp de peste 50 de 
ani de dr. Colceag. Este vorba despre o algebră a fractalilor și 

țională ce cuprinde practic toate 
țiale. Prin intermediul acestor instrumente 

domnul Colceag a identificat un cod universal, ce poate fi 
numit pe drept cuvânt un veritabil „limbaj al lui Dumnezeu”. 

țiile acestor algoritmi semantici explică foarte 
și procesele Universului, de la 
ului (explozia primordială din care a 

temporal), la apariția și 
și la toate evenimentele 

care au survenit ulterior, inclusiv în sfera biologică și socială. 
țiile teoriei oferă și modalități concrete prin 

care (prin intermediul unor computere cuantice) putem efectiv 
stabili o comunicare cu Natura, de exemplu cu copacii, cu 
animalele, cu oceanul, cu norii. De altfel, profesorul Colceag 
demonstrează matematic că tot ceea ce există are o formă de 

ță, că Universul însuși este viu, este inteligent și are o 
știință. O conștiință cu care putem comunica! 

ța acestor descoperiri grandioase a fost (introductiv) 
prezentată la câteva dintre simpozioanele Lazarus Initiative, 

ționat referirile pe această 
temă în alte două articole anterioare (vezi aici și aici ). 
șa cum menționam și în articolele precedente, Stone este o 

nalitate deosebit de prolifică pe scena mondială, care 
țe, simpozioane, tribunale internaționale, 

ște conexiuni cu domenii 
și oameni excepționali sau înființează comunități pentru a 

ță superior. Toate acestea în scopul 
de a trezi umanitatea din hipnoza malefică în care este ținută 
captivă de „elita” din umbră care înaintează insidios pe calea 
instaurării unui Guvern Mondial tiranic. Dezvălurile cuprinse 

ioanele Lazarus Initiative sunt absolut 
și entuziasmante privind posibilitățile fenomenale 

ștere și putere pe care le are cu certitudine 

Înainte să intrăm ceva mai mult în detaliile descoperirilor 
realizate de profesorul Colceag, să vedem pe scurt cine este el 
mai exact, prin ce a fost cunoscut până acum. Florian Colceag 
a născut în data de 17 martie 1951 în orașul Novaci din 

țul Gorj. A absolvit Facultatea de Matematică a 
ști, a primit titlul de Master în educație din 

ții Utah din Statele Unite, iar ulterior a primit 
titlul de doctor în economie. Este expert mondial în educație, a 
elaborat în anii 2000 pentru Guvernul României Legea 

modelul propus de el a fost din păcate cu 
șire ignorat de autorități. A fost timp de 18 ani (1982-

1999) antrenorul echipei olimpice internaționale de matematică 
2013) a fost președintele 

și Cercetări Avansate. Este co-
fondator al asociatiei Kogaion Gifted Academy, cunoscută 

și a fondat Institutul de Cercetare și 
șterii Umane. A fost și este consultant în 

multiple echipe de cercetare din domenii precum biochimie, 
biofizică, biologie celulară, educaţie, sociologie, teoria 
complexităţii, economie. A colaborat cu numeroase organizații 

ționale printre care European Council for High Abilities, 
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Asia Pacific Federation, Comisia Arion din cadrul Comunității 
Europene, Institutul de Integrare Europeană, Institutul de 
Cercetări Educaționale sau Institutul de Cercetări Biologice. 
Printre contribuțiile sale științifice de marcă, mai cunoscute 
sunt algebra fractalilor și Teoria Gaia (model de explicare a 
mecanismelor de mediu și sursă generoasă de oferire a unor 
soluții eficiente și integratoare). Dată fiind experiența și 
profunzimea de care a dat în mod constant dovadă acest geniu 
incontestabil al României, ne-am fi așteptat să îl vedem numit 
în funcții de conducere în plan național (sau internațional) sau 
măcar să vedem că inițiativele sale (cu aplicabilitate practică 
imediată) ar fi fost măcar parțial implementate în societate. 
Toate acestea nu s-au petrecut, fiind numite în schimb pe 
posturi de miniștri sau secretari de stat tot felul de personaje cu 
diplome falsificate sau diverși tinerei „progresiști” care execută 
cu slugărnicie o agendă globalistă, în mod evident anti-
națională. 
În ceea ce privește rezultatele cele mai avansate ale cercetărilor 
profesorului Florian Colceag, acestea sunt rezumate, de 
exemplu, pe site-ul Institutului de Cercetare și Dezvoltare a 
Cunoașterii Umane. Una dintre ideile fundamentale care 
transpare din descoperirile sale este aceea că trăim într-un 
Univers inteligent, care are conștiință, iar această concluzie 
survine nu pe o cale mistică, ci în urma unor certe observații 
științifice. Dl. Colceag a descoperit fără nicio urmă de îndoială 
că în Univers există anumite câmpuri informaționale, iar 
acestea se bazează pe feed-back-uri de răspuns și adaptare, pe 
ciclicități și reacții super-inteligente. Ceea ce este fascinant este 
că toate aceste mecanisme informaționale pot fi reduse la o 
anume esență codificată, care reprezintă un gen de „alfabet 
universal”. 

 
La baza înțelegerii acestui cod se află așa-numitele diagrame 
unicursale, caracterizate de existența a șase noduri și șase 
vectori. (Este frapantă în acest sens similitudinea cu 
hexagramele din sistemul multimilenar I Ching, acea artă 
divinatorie chineză care a uimit lumea științifică prin 
complexitatea și capacitățile sale fenomenale de predicție). Un 
alt instrument fundamental cu care lucrează algebra fractalică a 
domnului Colceag este cel care derivă din automorfismele 
dreptei proiective. Potrivit explicațiilor oferite în sinteza 
introductivă a matematicii fractalilor algebrici aceasta este 
bazată pe biraport și pe conservarea permanentă a trei din cele 
patru repere esențializate, și anume: 0, 1/2, 1 și infinit. 
Cercetările au arătat că universul este de tip fractal algebric și 
prezintă izomorfisme structurale (coerențe informaționale) între 
toate etajele de complexitate. De aici apare și extraordinara 
ordine și coerență a universului. La baza acestei ordini 
implicite (care dezvoltă o ordine explicită) se regăsește tocmai 
acel cod informațional pe care domnul Colceag l-a numit 
„codul genetic al Universului”. Pentru a ajunge la descifrarea 
acestui sui-generis limbaj universal, a fost folosită o logică 

multivalentă. Profesorul Colceag subliniază că rezultatele 
cunoașterii apar în funcție de logica (modul de a gândi) 
utilizat/ă. Iar logica binară este cea mai sărăcăcioasă, simplistă, 
defectuoasă. Genomul Universului transpare în structuri 
informaționale extrem de complexe, ce reprezintă relații între 
informaţii. Este de remarcat că algoritmul fractalic de 
„traducere” a acestui limbaj universal nu are nimic de-a face 
nici cu fizica și nici cu matematica, însă feed-back-urile 
obținute generează conexiuni informaționale relevante, ce pot fi 
utilizate și în aplicațiile IT. Pentru a investiga semantica unui 
anumit fenomen (oricare) se folosește o matrice de funcții care 
problematizează sub forma a șase interogații corespondente 
formulate în limbaj uman: „cine?”, „ce?”, „cum?” „unde?”, 
„când?”, „de ce?”. Se obține astfel o descriere completă a 
evenimentelor și a logicii multidimensionale prin care 
Universul Conștient (Dumnezeu) poate răspunde întrebărilor. 
Deși poate să pară șocant, prin decodificarea acestor câmpuri 
informaționale au fost identificate legile materiei și 
antimateriei, legile unor universuri paralele, legile câmpurilor 
electromagnetice, ale câmpurilor gravitaționale, legi esențiale 
ale fizicii cuantice (din care derivă, de exemplu, principiul 
incertitudinii elaborat de Heisenberg) sau corelațiile din care 
apare succesiunea șirului lui Fibonacci. Șirul lui Fibonacci și 
rația Numărului de Aur descriu foarte fidel apariția tuturor 
formelor din Natură, inclusiv proporțiile corpului uman. 

 
Este aproape inutil să mai subliniem că potențialul explorator al 
modalităților cognitive și al aplicațiilor descoperite de Florian 
Colceag este practic infinit. Se pot configura sisteme 
economice, educaționale, modalități de organizare perfectă a 
unor comunități/societăți, se pot elabora instrumente de 
identificare a compatibilităților profesionale sau profile 
psihologice foarte precise. Mai mult decât atât, se pot prescrie 
soluții maximale de ieșire din crizele complexe cu care se 
confruntă în prezent umanitatea. 
Trebuie să mai precizăm că în pofida vălului gros de ignoranță 
în care este învăluită populația, în ultima perioadă a început să 
se afle că în România există și alți savanți cu totul remarcabili, 
cu care de altfel domnul Colceag colaborează de multă vreme. 
Și noi am dezvăluit pe site-ul geopolitika.ro o parte dintre 
tehnologiile uimitoare pe care acești inventatori de geniu le 
pregătesc în folosul umanității. Cu privire la toate acestea, 
profesorul Colceag afirmă că 
Există inventatori, pe unii îi cunosc personal de mulți ani, care 
pot crea energie din nimic, care pot depolua complet aerul și 
apa, care pot extrage metalele din cianuri și apoi descompun 
cianurile astfel încât să rămână doar atomii liberi și fără 
toxicitate, care pot reversa încălzirea globală, care pot aduce 
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din nou apa la suprafață, care pot opri îmbătrânirea țesuturilor, 
pot prelungi mult viața activă și multe altele. 
Perspectiva oferită de profesorul Colceag în cadrul 
simpozionului Lazarus Initiative 
Pentru a se convinge personal de valoarea savanților din 
România și de realitatea tehnologiilor avansate existente aici, în 
luna octombrie a anului trecut Sacha Stone a venit la noi în 
țară, a vizitat laboratoarele respectivilor savanți, s-a întâlnit cu 
domnul Colceag și în final a oferit un interviu (destul de 
rezervat) postului de televiziune Nașul TV. Abia o lună mai 
târziu, în noiembrie, Stone a dezvăluit într-un interviu oferit 
unui post de televiziune din America mai mult din ceea ce a 
văzut în România. La scurt timp după ce a fost postat pe 
youtube, cenzorii acestei rețele au eliminat postarea, dar 
interviul a fost repostat (chiar de noi) pe platforma BitChute , 
alături de un colaj care a cuprins doar referirile la tehnologiile 
avansate din România. Stone a anunțat atunci că în decembrie îl 
va invita online pe profesorul Colceag să își prezinte 
descoperirile în cadrul Lazarus Initiative Symposium, fapt care 
a avut într-adevăr loc în data de 18 decembrie 2021. Vă oferim 
în acest articol un colaj ce reunește câteva fragmente din acea 
prezentare. Să menționăm mai întâi că ceilalți participanți din 
respectiva sesiune sunt Shehnaz Soni (inginer senior al NASA, 
specializată în biologie și sisteme aero-spațiale), David Sereda 
(expert în fizica particolelor, colaborator apropiat al NASA, al 
Pentagonului, al companiei Lockheed Martin și al altor mari 
companii cu renume mondial), precum și Eliza Donavan 
(consultant științific în cadrul unor mari corporații). Domnul 
Colceag a fost asistat de Bruno Mihăilescu, un profesionist 
vizionar în domeniul proiectării de sisteme ecologice și 
sustenabile. 
Profesorul Forian Colceag arată că matematica semantică pe 
care a descoperit-o relevă existența unui genom al Universului, 
care redus la esență are patru semnificanți de bază. Pe linia 
proiectivă a acestei matematici a fractalilor există doar patru 
repere: 0, ½, 1 și ꝏ (infinitul). Ca o explicație simplificată la 
extrem, el a arătat că prin combinarea acestor semnificanți 
simbolici doi câte doi, și prin aplicarea algoritmurilor 
fractalice, a fost posibil să identifice patternurile de formare a 
celor patru forțe fundamentale ale Universului (gravitația, 
electromagnetismul, interacțiunea slabă și interacțiunea tare), 
precum și condițiile creării Universului la momentul așa-
numitului „Big Bang”. Descoperirile sale au relevat de 
asemenea că numărul exact de particule elementare este 216 
(fapt cu totul neclar în fizica academică actuală). Foarte 
surprinzător, primele proiecții (simboluri) semantice ale 
Universului pot fi traduse în mesaje, iar unul dintre acestea 
transpare din structura vectorială (de spin) a tetragramatonului. 
Pe baza unei „traduceri” în limbaj uman prin matricea celor 
șase întrebări, acelei structuri îi poate fi atribuit sensul „Eu sunt 
cel ce sunt”. Pe ansamblu, se formează în mod esențial peste tot 
trei pachete de câte trei simboluri, ceea ce denotă omniprezența 
trinității. Dl. Colceag găsește foarte semnificativ faptul că 
trinitatea a fost revelată pe toate căile spirituale, în creștinism 
fiind cea formată din Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. 
Găsim aceeași relație esențială de triangulație în teoria 
disipativă a lui  Ilya Prigogine, laureat al premiului Nobel și 
colaborator al profesorului Florian Colceag. Prigogine a 
evidențiat existența unui feed-back universal de funcționalități, 

pe care l-a valorizat și domnul Colceag. Este vorba despre 
triada Sursă, Senzor, Decident. 
Algoritmul semantic descoperit descrie Universul pe o scară 
gigantică, pornind de la ceea ce există înainte de constanta lui 
Plank până la dimensiunile cele mai vaste ale 
Macrocosmosului, ce nu au mai fost explorate. Aplicațiile pot 
decripta istoria trecută și viitoare a lumii, sau mai exact spus, 
modul în care „funcționează” istoria lumii. În analiza oricărui 
fenomen există opt nivele de complexitate, ceea ce oferă o 
etapizare în acuratețea răspunsului. 
Bineînțeles, pentru o persoană neavizată toate aceste noțiuni 
par foarte greu de înțeles. Iar dogma științifică oficială nu a 
permis preluarea în universități sau școli a unui astfel de sistem 
cognitiv. Însă, așa cum mărturisește profesorul Colceag, el a 
explorat aceste corelații timp de peste 50 de ani. În tot acest 
timp a consultat (printr-o metodă de citire rapidă) între 500 și 
1000 de pagini de lucrări științifice pe zi (!), dar mai ales a 
observat/studiat natura. În urma obținerii unor rezultate atât de 
extraordinare, dl. Florian Colceag afirmă cu modestie că… a 
fost norocos: „Dumnezeu și-a pus degetul pe mine”. 
Așa cum puteți constata din înregistrarea video, ceilalți 
participanți din cadrul sesiunii Lazarus au fost realmente 
copleșiți de valoarea descoperirilor prezentate. Reacția acestora 
este cu atât mai semnificativă cu cât ei fac parte din elita 
științifică mondială și au înțeles mult mai bine decât privitorii 
obișnuiți profunzimea sistemului elaborat de profesorul Florian 
Colceag. În opinia lui David Sereda, de exemplu, sistemul 
descoperit de savantul român este genial și accede mai departe 
decât orice ne-am imaginat până acum. Mai în glumă, mai în 
serios, ceilalți membri ai sesiunii au declarat cu toții că sunt 
gata să devină elevii domnului Colceag. La rândul său, Sacha 
Stone este de părere că algoritmul descoperit de profesorul 
Colceag are efectiv potențialul de a transforma fața lumii. 
Dispozitivele avansate de vindecare au ajuns la faza de prototip 
Simpozionul din decembrie al Lazarus Initiative a indicat că 
descoperirile științifice făcute în România, nu doar de către 
profesorul Florian Colceag ci și de alți cercetători străluciți 
(cum ar fi Cristea Cezar Antonio) vor permite restaurarea 
genetică a speciilor dispărute și refacerea genomului uman 
original. Pentru că, subliniază Sacha Stone, chiar dacă mulți 
oameni nu sunt conștienți de aceasta, genomul uman a fost deja 
modificat și reprogramat prin diverse tehnologii nocive. De 
zeci de ani în corpurile noastre au fost în mod insidios 
introduse substanțe toxice prin hrana modificată genetic, prin 
apă infestată sau prin aerul impregnat de chemtrails-uri. Au fost 
utilizate diverse fluoride, dar și metale grele cum ar fi sodium, 
bariu, stronțiu. Plus alte molecule sintetice. 
Să remarcăm și că realizarea celor cinci module despre care 
menționam în articolele anterioare avansează conform etapelor 
prevăzute, sub protecția unor facțiuni din cadrul serviciilor 
secrete (fapt prin el însuși uimitor). Primele dispozitive fac 
parte din linia LifePod și au ajuns la faza de prototip, fiind 
pregătite pentru producția de serie. Cele cinci module anunțate 
se referă la: 
căștile pentru armonizarea undelor cerebrale și regenerare 
facială; 
vizoarele de regenerare a vederii; 
unitățile de stimulare mitocondrială și inversare a procesului de 
entropie/îmbătrânire (acționează de la nivelul tălpilor); 

DezbateriDezbateriDezbateriDezbateri 



 

        76767676                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

unitățile care dizolvă tumorile canceroase (se aplică pe corp și 
pot extrage energia din formațiunile carcinogene chiar dacă 
acestea au ajuns la nivel de metastază); 
dispozitivele care curăță sângele de cheagurile/trombii din 
sânge (aceste module sunt extrem de necesare mai ales pentru 
cei afectați de „vaccinurile” anti-covid). 
 Considerăm că aceste informații merită să fie cunoscute în 
România, fiind vorba tocmai despre realizările excep
unor savanți și inventatori din propria noastră țară. Credem că 
merită să ieșim din matricea psihologică ce ne
concepțiile timp de zeci de ani într-o paradigmă a neputin
deznădejdii. Este cazul să înțelegem că lumea este mult mai 
vastă și mai plină de potențialități binefăcătoare decât am fost 
sugestionați să credem. Avem aici și acum capacitatea de a ne 
trăi viețile în libertate și putere dumnezeiască. Să ne deschidem 
inimile și mințile și vom constata că mai ales prin forța unității 
noastre vom orienta cu cea mai mare ușurință lumea, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, către Bine, Armonie și Adevăr.
 
 

Fost angajat al serviciilor de informa
„În 2020 alegerile din SUA au fost 
fraudate prin implicarea majoră a 

autorităților române”

Ing.  Marvin ATUDOREI 

 
           Fraudarea alegerilor din SUA este rezultatul 
digitalizării vieții noastre 

 
ă prezentăm într-o serie de câteva articole o succesiune 
de date ale căror semnificații pot fi realmente uriașe 
pentru întregul context internațional. Este vorba nu 

doar despre modalitatea principală prin care au fost fraudate 
alegerile prezidențiale ce au avut loc în noiembrie 2020 în 
Statele Unite, dar și despre devoalarea unui masiv sistem 
operativ de furt de date personale având vaste ramifica
domeniul financiar-bancar. 
Subliniem că toate datele ce vor fi expuse pot fi probate cu 
documente. În pofida faptului că probele sunt deosebit de 
concludente, este semnificativ că autoritățile române și străine 
care au fost sesizate asupra acestor elemente încă de acum mai 
bine de 10 ani nu au luat nicio măsură pentru a stopa fraudele. 
Mai mult, au căutat cu îndârjire să acopere dovezile 
permită declanșarea unei investigații oficiale.
Dezvăluirile care urmează au fost făcute de fostul angajat din 
anumite structuri de informații Raul-Nicolae Coltor într
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sânge (aceste module sunt extrem de necesare mai ales pentru 

ții merită să fie cunoscute în 
România, fiind vorba tocmai despre realizările excepționale ale 
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o paradigmă a neputinței și 
țelegem că lumea este mult mai 

țialități binefăcătoare decât am fost 
ți să credem. Avem aici și acum capacitatea de a ne 
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și mințile și vom constata că mai ales prin forța unității 

șurință lumea, cu 
și Adevăr. 

Fost angajat al serviciilor de informații: 
„În 2020 alegerile din SUA au fost 
fraudate prin implicarea majoră a 

ților române” 

ATUDOREI - Bucureşti 

Fraudarea alegerilor din SUA este rezultatul 

 

o serie de câteva articole o succesiune 
ții pot fi realmente uriașe 

țional. Este vorba nu 
doar despre modalitatea principală prin care au fost fraudate 

țiale ce au avut loc în noiembrie 2020 în 
și despre devoalarea unui masiv sistem 

d vaste ramificații în 

Subliniem că toate datele ce vor fi expuse pot fi probate cu 
documente. În pofida faptului că probele sunt deosebit de 

țile române și străine 
asupra acestor elemente încă de acum mai 

bine de 10 ani nu au luat nicio măsură pentru a stopa fraudele. 
Mai mult, au căutat cu îndârjire să acopere dovezile și să nu 

șarea unei investigații oficiale. 
de fostul angajat din 

Nicolae Coltor într-un 

interviu oferit în data de 9 februarie 2022 lui Calistrat Atudorei, 
președintele Forumului Țărilor Nealiniate. Deși o parte dintre 
informațiile care urmează au mai fost făcut
căi de către domnul Coltor, evenimente recente tind să 
propulseze corelațiile acestor dezvăluiri într
internațional. 
Calistrat Atudorei: Domnule Raul Coltor, faptele despre care 
vorbiți par de-a dreptul șocante. Foarte
așteptat ca tocmai România să aibă o pondere atât de mare în 
fraudarea alegerilor din America. Însă
din noiembrie 2020, în urma cărora Trump a pierdut al doilea 
mandat, au fost măsluite este extrem de îndrăznea
puteți dumneavoastră dovedi așa ceva? Cum ați ajuns la această 
concluzie? Eventual, vă rog să ne spune
formația profesională pe care o aveți. 
Raul Coltor: Eu nu am obligația să dovedesc nimic, autoritățile 
au această obligație și ar putea reuși cu ajutorul meu. Tocmai 
datorită faptului că autoritățile refuză această cercetare indică 
faptul că sunt implicate. Am ajuns la această concluzie 
adunând, centralizând și analizând informații, date și probe în 
decurs de 13 ani. În ceea ce privește formarea mea profesională 
vă pot spune că a început într-un mod nu tocmai con
anul 1999 ca hacker, iar în anul 2002
spre a-mi folosi deprinderile în scopul căutării 
adevărului de către foști ofițeri ai armatei române. Din anul 
2009 am luat drumul străinătății, lucrând în domeniul 
tehnologiei informației până în anul 2018.
C. A.: Să intrăm așadar în subiect. Care este mai exact firul 
evenimentelor? 
R. C.: În anul 2011 am predat o serie de date electronice 
autoritățile române. Pachetul de date conținea printre altele și 
elemente tehnice (metodele necesare) care puteau forma un 
mecanism de fraudare a alegerilor din Statele Unite ale 
Americii. Sistemul despre care vă vorbesc poate fi folosit, cu 
mici adaptări, în întreaga lume. Acesta se bazează integral pe 
cea mai răspândită infracțiune din spațiul virtual, care este 
cunoscută sub denumirea de „furt de identitate”. Furtul de 
identitate este o infracțiune foarte gravă, scăpată în totalitate de 
sub control de către autorități, iar gravitatea acestui fapt atrage 
după sine digitalizarea globală, care se vede că nu e dorită de o 
mare parte a oamenilor. Ca să se în
complicitatea autorităților, dau următorul exemplu: ca și spațiul 
terestru și aerian, spațiul virtual trebuie asigurat din punct de 
vedere al securității și siguranței de către autoritățile statale. 
Gravitatea consecințelor și a efectelor negative care se 
formează în lipsa asigurării securității și siguranței spațiului 
virtual este mai mare decât în celelalte două spa
vedere că în prezent utilitățile, finanțele, medicina, educația și 
economia în general sunt parte din spa
sunt lipsiți de orice educație tehnică în domeniul virtual, 
consecințele și efectele deosebit de grave se întind pe o 
perioadă foarte lungă de timp. Este afectată în cele din urmă 
securitatea națională, mai exact viețile tuturor. În meseria de 
analist extern de risc am învățat să mă întreb, bazându
reversul ingineriei sociale, dacă nu cumva exact asta s
și s-a planificat de către cineva. Despre furtul de identitate am 
putea vorbi, eventual, într-un alt interviu.
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Numele unor victime din SUA supuse fraudelor electronice 
bancare care au devenit și victime ale fraudelor electorale din 
2016/2020 prin complicitatea Poliției Române 
C. A.: Da, așa cum am discutat inițial, urmărim să dezvoltăm 
toate aceste subiecte de o mare importanță pentru interesul 
general și care sunt încă foarte puțin abordate în spațiul public. 
Să revenim la predarea de date de care spuneați. 
R. C.: În iunie-iulie 2011 datele electronice au fost predate 
anumitor instituții, respectiv angajaților acestora. Prima 
instituție la care au fost predate este Brigada de Combatere a 
Crimei Organizate (BCCO) din Alba Iulia. Predarea a avut loc 
în sediul BCCO din Alba. Lucrătorii care au primit sunt 
următorii comisari-șefi: Negru Cristian (rudă a Laurei Codruța 
Kovesi), Radu Valentin, Mărginean Cristian, Cioară Dorin, 
Mariș Claudiu, … Mădălin (din departamentul Cyber Crime). 
În lipsa procesului verbal de predare/primire pot dovedi că 
datele au ajuns la acești polițiști printr-un fragment al unui 
proces verbal de percheziție informatică. 

 
Dovada că Raul Coltor a predat datele în 2011 către Poliția 

Română 
Acești polițiști au acționat în vederea primirii respectivelor date 
sub comanda comisarului-șef Traian Berbeceanu. Chiar dacă 
predarea a avut loc în birourile BCCO Alba, polițiștii care au 
primit datele au făcut-o într-un mod ilegal. Au refuzat să 
întocmească proces verbal de predare/primire și opisul aferent 
(o listă a documentelor primite). La aceeași întâlnire, 
coordonată de Traian Berbeceanu și de doi comisari, au 
participat și alți doi comisari de la forul superior, Direcția de 
Combatere a Crimei Organizate (DCCO) București. Aceștia au 
fost trimiși la respectiva predare de date de către comisarul-șef 
Virgil Spiridon, șeful departamentului Cyber din cadrul DCCO 
București. În baza de date predată acestor polițiști se regăseau 
aproximativ 50 de milioane de date personale din întreaga 

lume, precum și sursa de proveniență a acestor date, care este 
reprezentată de un număr de 14 milioane de servere sparte 
(hackuite). Mai mult de jumătate din aceste date personale 
aparțin unor cetățeni din SUA, victime ale acelor fraude 
financiar-bancare și/sau altor tipuri de infracțiuni. În timpul 
acestei întâlniri cu polițiștii de la sediul BCCO Alba au fost 
făcute exemplificări practice referitor la modalitățile prin care 
aceste date personale în combinație cu datele bancare aferente 
pot aduce venituri ilicite. 
C. A.: Mai exact, în ce au constat acele exemplificări? 
R. C.: La modul concret, unul dintre angajații de poliție a fost 
de acord să îmi pună la dispoziție contul bancar personal în 
scopul de a i se transfera o sumă de bani dintr-un cont al unei 
victime, cetățean american, client al băncii CHASE Bank. La 
momentul respectiv (în anul 2011) banca Chase Bank era 
supusă unui atac cibernetic prin care au fost afectați peste 
10.000 de clienți, toți fiind americani. Lucrătorii de poliție au 
folosit internetul instituției pentru conectarea la contul bancar 
al victimei în baza unui mandat cu autorizație DIICOT semnată 
de procurorul Florea Cristian. Același procuror DIICOT din 
Alba a mai emis ulterior autorizații de acest gen privind 
folosirea de fonduri ilicite provenite din același tip de 
infracțiuni bancar-electronice în scopul de a genera bugete 
ilegale pentru uzul DIICOT. 

 
Cu acești bani din fraude au cumpărat polișiștii droguri pentru 

înscenarea de la CLUJ 
C. A.: Este o informație bombă! Se practică și așa ceva? 
R.C.: Da, și încă destul de des. Vă dau ca exemplu un caz 
DIICOT Alba, al unui flagrant produs la Cluj Napoca, în 
decembrie 2011. La acest caz au participat BCCO Alba Iulia și 
BCCO Cluj Napoca, caz în care sume de bani proveniți ilicit 
din fraudarea conturilor bancare americane au fost folosite 
pentru a fi cumpărate droguri de către comisarul-șef Mărginean 
Cristian de la un dealer din Cluj Napoca. Despre acest caz vă 
mai menționez că a început în iulie 2011, iar motivul real 
pentru care i-a fost înscenat totul presupusului dealer este 
halucinant. Presupusul dealer este cântărețul de muzică hip-hop 
cunoscut cu numele de scenă drept Mr. Levy. Acesta a scos 
melodia „Arde” împreună cu trupa Paraziții în care există 
următorul vers: „Dați-mi brățări și îmbrăcați-mă în dungi”. Se 
dorea ca acest cântăreț să ajute DIICOT-ul să aresteze trupa 
Paraziții. Restul amănuntelor le voi face publice după ce voi fi 
audiat. 
C. A.: Să revenim la momentul exemplificării din biroul BCCO 
Alba. 
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R. C.: Aceasta s-a încheiat cu succes dovedind vulnerabilitățile 
bancare și modurile în care acestea pot fi exploatate fraudulos. 
După demonstrația încheiată cu succes am solicitat angajaților 
de poliție prezenți procesul verbal de primire a datelor și 
întocmirea unui opis privind conținutul predat. Am fost rugat să 
aștept în afara biroului până când voi fi chemat. După puțin 
timp am fost chemat din nou în birou, unde mi s-a spus că 
datele predate trebuie examinate la București, la sediul DCCO, 
de unde urmează să primesc procesul verbal și opisul. Am 
întrebat cine este responsabil de această decizie și mi s-a spus 
că decizia le-a fost comunicată telefonic de către comisarul-șef 
Virgil Spiridon și aprobată de comisarul-șef Traian 
Berbeceanu. 
C. A.: Se pare că formau un fel de grup de acțiune… 
R. C.: Pentru a se înțelege mai bine cele întâmplate și gravitatea 
faptelor comise de polițiști la data predării, formulez 
următoarea sinteză. Comisarii șefi de poliție din cadrul BCCO 
Alba împreună cu lucrătorii de poliție DCCO București trimiși 
de Virgil Spiridon (Bogdan și Cristi) au primit în mod ilegal un 
pachet de date care conținea printre altele 25 de milioane de 
identități personale furate din spațiul virtual. Menționez că 
respectivele identități aveau alăturate conturile bancare, precum 
și modalitățile de fraudare a conturilor victimelor. Totodată, 
identitățile furate acestor victime au fost folosite ulterior în 
fraudarea alegerilor din Statele Unite din 2020. Cu alte cuvinte, 
prin exemplificarea făcută i-am învățat pe polițiști să fure și să 
devină complici la fraudarea alegerilor din SUA 2020. Intenția 
mea a fost, desigur, ca prin exemplificare să demonstrez că 
acele infracțiuni se produc cu adevărat și că poliția trebuie să ia 
măsuri legale. Din nefericire, așa cum v-am spus, polițiștii au 
învățat să fure și probabil au excelat în acea direcție. 
C. A.: Sunt lucruri foarte grave. Care ar fi consecințele pe 
termen lung? 
R. C.: Există consecințe infracționale extinse și ele lovesc 
direct în parteneriatul strategic româno-american. Vă pot 
menționa pe scurt următoarele implicații: 
• Complicitate la insurecție (fraudarea alegerilor din SUA din 
2016 și 2020); 
• Implicarea statului român în fraude bancare. Aceste fraude 
bancare au dus la posibilitatea ca băncile să solicite să fie 
despăgubite din banii cetățenilor români prin mărirea taxelor și 
impozitelor, fapt care ne este prezentat în mod fals ca datorie 
externă; 
• Atragerea unui posibil conflict armat născut din deținerea și 
folosirea ilegală a datelor personale aparținând unor oficiali 
americani de rang înalt; 
• Implicarea autorităților române în atacul cibernetic din 2012 
asupra instituțiilor guvernamentale federale americane: FBI, 
US Army, NSA. Acest caz a fost parțial făcut public de către 
FBI abia în anul 2020. Pot să evaluez că gravitatea acestui atac 
cibernetic echivalează cu cazul Pacepa. 

 
Atacul în timp real asupra site-urilor federale americane 
C. A.: Într-adevăr, sunt implicații uriașe și foarte serioase. Cum 
a continuat întâlnirea de la biroul BCCO Alba? 
R. C.: Am fost nevoit să accept varianta propusă de polițiștii de 
la BCCO Alba referitoare la primirea procesului verbal de 
predare/primire și a opisului la București. Este important de 
reținut că pachetul de date electronice a fost luat de către acești 
polițiști fără procedurile legale. Datele au rămas în posesia 
lucrătorilor de poliție prezenți, fapt care denotă însușirea 
acestora în interes personal. Ca să vă faceți o idee despre 
valoarea pe piața neagră a acestor identități furate, strict 
referitor la datele personale și conturile bancare aferente, 
înmulțiți 50 de milioane cu 5 dolari bucata. Rezultatul este 
minim 250 de milioane de dolari pe pachetul de date. Acest 
pachet de date putea fi vândut mai multor entități, cu o sumă 
egală sau mai mare. Putea fi vândut de exemplu de încă 10 ori 
sau de 100 de ori unei corporații, să zicem, din China. Atenție! 
Acest pachet nu se consumă în urma unei vânzări, el poate fi 
vândut mai departe de oricâte ori dorește cel care îl deține. Cu 
alte cuvinte, sunt oferite anumite copii, dar originalul rămâne în 
posesia celor care l-au primit. Iar cei care au cumpărat pot 
vinde la rândul lor mai departe. 
C. A.: Exceptând cele 25 de milioane de identități ale 
cetățenilor americani menționate, diferența de 25 de milioane 
de identități furate cui aparțin? 
R. C.: Celelalte 25 de milioane de identități și conturi bancare 
aferente aparțin următoarelor state: Federația Rusă, China, 
Noua Zeelandă, Japonia, India, Marea Britanie, Franța , 
Germania, Irlanda, Spania, Italia, Canada, Brazilia, etc. Trebuie 
să înțelegem că prin acest comportament degradant al 
autorităților române față de aceste țări statul român scrie o 
pagină rușinoasă a istoriei moderne, pe care noi ca popor nu 
merită să o plătim. 
Țin să menționez că ofer statut juridic acestui interviu și că 
aceleași lucruri le voi susține în fața oricărei instanțe de 
judecată. 
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Operațiunea din Ucraina – rezultate și consecințe 
 

 
Vă prezentăm în acest articol cea de a doua parte a interviului 
acordat lui Calistrat Atudorei de către Raul Coltor în data de 9 
februarie 2022. Tematica generală abordată este cea a 
metodelor utilizate în fraudarea alegerilor prezidențiale ce au 
avut loc în noiembrie 2020 în Statele Unite. Într-un sens mai 
larg ne referim la devoalarea unui masiv sistem operativ de furt 
de date personale ce are vaste consecințe nefaste în exploatarea 
ilicită a domeniului financiar-bancar. Toate aceste operațiuni 
afectează în mod direct viețile oamenilor și economiile statelor. 
Calistrat Atudorei: Domnule Coltor, înainte să ne prezentați în 
continuare demersurile pe care le-ați efectuat în sesizarea 
autorităților române cu privire la imensa fraudă internațională 
pe care ați descoperit-o, v-aș ruga să ne răspundeți la două 
întrebări. Mai întâi: cum ați ajuns în posesia unor informații 
(date electronice) atât de importante? 
Raul Coltor: În anul 2009, aflându-mă în misiune în Ucraina 
mi-am depășit atribuțiunile din punct de vedere al obiectivului 
și am adus acasă, ca un soldat bun ce eram, mai multe rezultate 
decât îmi fuseseră trasate ca și sarcină. Mă declar „vinovat” că 
am făcut muncă voluntară și facultativă în beneficiul țării și 
acuz în mod direct instituțiile statului român că au folosit cu rea 
voință acele rezultate, ceea ce este un grav act de trădare și 
înaltă trădare. Din fericire pentru poporul român acele rezultate 
încă sunt la dispoziția sa și aștept momentul în care poporul 
român „să se sature” de datorii externe. La operațiunea militară 
din Ucraina au luat parte următoarele state: România, Rusia, 
Statele Unite ale Americii, China și țara gazdă Ucraina. M-ați 
auzit vorbind recent despre cele cinci „chei bancare” și după 
cum observați am indicat cinci țări. Obiectivul operațiunii din 
Ucraina era de a se stabili modul prin care sistemul bancar 
global reușește să își „perpetueze viața” știindu-se că din punct 
de vedere tehnic se bazează pe un algoritm matematic creat să 
modifice permanent în mod fraudulos „datele problemei”. În 
timpul misiunii „cineva” a realizat că datele personale ale 
conturilor bancare aferente folosite în fraudele bancare pot 
constitui în anumite condiții cea mai importantă parte a 
mecanismului de fraudare electorală. În același timp 
„altcineva” a luat toate cele cinci chei bancare plus ideea și 
datele personale care urmau să fie folosite în mecanismul de 
fraudă electorală și s-a întors în România cu un glonț în spate. 
Astfel am ajuns în posesia datelor despre care vorbim și pe care 
le-am predat autorităților. 
C. A.: Cum ați ajuns să participați la astfel de misiuni cum a 
fost cea din Ucraina? 
R. C.: Pentru a înțelege participarea mea în Ucraina este nevoie 
să vă relatez cum am ajuns să descopăr vulnerabilități în 
domeniul informatic. Am „descoperit” aceste lucruri deoarece 
prima dată le-am „acoperit”. O să detaliez. Din punct de vedere 

calendaristic aș putea să îmi împart cariera în două perioade. 
Prima perioadă începe în anul 1999 și se încheie în 2011, adică 
acea perioadă din viața fiecărui bărbat când statul te vrea tânăr 
și prost. A doua perioadă începe în 2011 și se continuă și în 
prezent și este perioada când bărbatul conștientizează prima 
perioadă. În prima perioadă, care își are începutul în activitatea 
mea dintr-un internet-cafe, eram un operator de sală de internet 
în Alba Iulia sub ochii căruia se petreceau câteva zeci de 
infracțiuni informatice pe minut. Ca să înțeleagă oamenii mai 
bine menționez că la vremea respectivă în România nu exista 
lege care să pedepsească infracțiunile cibernetice, nu exista 
personal specializat legal în acest sens, iar internetul își făcea 
timid apariția în societatea românească. Așadar, un tânăr la 18 
ani într-un asemenea mediu ar fi putut să învețe primele lecții 
legate de spațiul virtual, explorarea și exploatarea acestuia. 
Având zi și noapte contact direct cu hackerii și poziția de 
observator printre aceștia mi-am însușit într-un mod inconștient 
o anume formare și pregătire în ceea ce privește identificarea 
vulnerabilităților platformelor IT care compun spațiul virtual, 
precum și explorarea și exploatarea acestor vulnerabilități. Cât 
despre psihologia „jocului” și profilele psihologice ale 
jucătorilor, pot spune că am reușit tot într-un mod inconștient 
să dobândesc o anume gândire analitică, chiar matematică, 
referitoare la aceste aspecte. Îmi aduc cu ușurință aminte 
momentul 11 septembrie 2001, când în urma atacului de la 
World Trade Center, am văzut pentru prima oară cât de eficient 
s-au mobilizat hackerii și cât de ușor s-a reușit penetrarea 
sistemelor informatice din Statele Unite ale Americii și 
Orientul Mijlociu. Pot să zic că acest moment a însemnat 
pentru mine primul examen cu adevărat important al vieții și că 
rezultatele acelui examen îmi servesc acum ca și experiență în 
ceea ce privește prevenirea și combaterea acțiunilor din 
domeniul infracționalității cibernetice. Din punct de vedere al 
volumului de informații și date extras la acel moment, anul 
2001 reprezintă recordul mondial. Acest record mondial a fost 
depășit în anul 2011 cu ajutorul virusului „Octombrie Roșu”. 
Acest virus a fost „scăpat în urma unei erori umane” de către 
angajații SRI în toată rețeaua de calculatoare a României. Acest 
scenariu a fost repetat în multe alte țări de către „alte erori 
umane”. Așadar, după cum vedeți, atât în 2001 cât și în 2011 
participarea mea la aceste acțiuni a fost una directă. Am făcut 
această introducere sintetizată pentru a putea să vă răspund în 
mod direct la întrebare. Am menționat implicarea mea la o 
culegere de date și informații de un volum imens. Aceste date 
și informații au ajuns în posesia armatei române undeva în 
intervalul 2001-2005. Colaborarea mea cu această instituție a 
început în anul 2001, iar după patru ani am decis să avansez 
spre alte obiective ale armatei române. Sper că din relatarea 
mea se înțelege cum am ajuns să fiu implicat în misiuni precum 
cea din Ucraina. 
C. A.: A doua întrebare, cu câteva nuanțe: ați afirmat într-un alt 
interviu că din România au acționat aproape 50.000 (50 de mii) 
de hackeri în vederea fraudării alegerilor din SUA. Este o 
întreagă armată de hackeri! De unde știți asta, cât timp au 
acționat și cine a comandat operațiunea? Acești hackeri sunt în 
continuare activi în sensul folosirii lor pe linii similare de 
operațiuni? 
R. C.: Acești 50.000 de hackeri la care am făcut referire trebuie 
distribuiți în timp. La nivelul anului 2001 la operațiunea World 
Trade Center (operațiunea de culegere de date și informații în 
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urma atacului terorist) au participat 10.000 de hackeri care au 
avut același obiectiv. Așadar rezultatele acțiunii celor 10 mii de 
hackeri au ajuns în cele din urmă în posesia statului român. Din 
2001 și până la momentul alegerilor din 2020 din SUA au 
participat diferența până la 50.000 de hackeri. Astfel, acești 
hackeri au fost protejați, recrutați, îndrumați și finanțați timp de 
aproape 20 de ani de către Serviciul Român de Informații, 
structurile MAI și DIICOT. Să nu cumva să credeți că 
obiectivul principal al acestor hackeri a fost să se implice în 
fraudarea alegerilor. Motivul și obiectivul principal al acestora 
au fost banii. Banii proveneau din operațiuni bancare 
frauduloase bazate pe furtul de identitate și fraudă bancară 
electronică. Dau exemplu concret dosarul nr. 24/D/P/2012, 
unde am lăsat în urmă probele necesare pentru a-mi dovedi 
afirmațiile. Acestor hackeri le era permis să comită astfel de 
infracțiuni cu condiția să predea celor care îi favorizau datele 
personale și datele bancare ale victimelor după ce le foloseau în 
mod ilegal. Pentru a se înțelege mai bine imaginea de ansamblu 
trebuie să plecăm de la următorul calcul: la fiecare secundă la 
nivel global au loc peste 10.000 de atacuri cibernetice. Cine 
sunt atacatorii și care este numărul lor? Listele cu infractorii 
cibernetici români au fost întocmite începând cu anul 2005 de 
către SRI, iar numărul hackerilor de pe acele liste depășea la 
nivelul anului 2016 cifra de 500.000. 
C. A.: Populația nu este absolut deloc conștientă că în România 
acționează coordonat o asemenea uriașă structură. Cine sunt 
acești hackeri, unde se ascund ei? 
R. C.: Acești hackeri sunt oameni cât se poate de normali. Se 
ascund la vedere, au locuri de muncă, familii, reputații bune. 
Capacitățile și calitățile lor sunt cele pe care le ascund în 
spatele monitoarelor, departe de ochii curioșilor. Singurele 
entități care îi au în evidență sunt serviciile de informații și 
furnizorii de internet. Foarte mulți dintre ei habar nu au cine, 
unde și cum le folosește rezultatele. 
C. A.: Să ne întoarcem la firul relatării din prima parte a 
dialogului nostru, mai exact la demersul dumneavoastră de a 
informa autoritățile române cu privire la frauda de nivel 
internațional pe care ați descoperit-o. Ce a urmat după 
întâlnirea cu polițiștii de la Alba Iulia? 
R. C.: La două-trei săptămâni după momentul predării de la 
Alba-Iulia, undeva în perioada septembrie-octombrie 2011, am 
fost invitat la București de către comisarul-șef Virgil Spiridon 
pentru a preda alte date asemănătoare. Lucrătorii de poliție 
DCCO București au venit după mine la Alba Iulia pentru a mă 
duce la comisarul-șef Virgil Spiridon la București. De la 
București ne-am îndreptat cu o mașină aparținând DCCO 
București spre Constanța, în vederea identificării unui grup de 
hackeri care dețineau o copie a acestor date. Misiunea a fost 
îndeplinită cu succes cu sprijinul acordat de BCCO Constanța. 
Durata întregii deplasări a fost de aproximativ 16-24 de ore. 
Ulterior am fost rechemat la București în vederea predării altor 
date de același gen. M-am deplasat din nou la București 
împreună cu comisarii-șefi Radu Valentin și Neagu Cristian cu 
o mașină aparținând BCCO Alba. În urma acestor trei întâlniri 
dintre mine și autorități au fost predate un volum de peste 2.500 
GB date electronice. La ultima predare de la București am 
solicitat din nou procesele verbale și opis-urile aferente 
predărilor de date electronice, iar în schimbul acestora am 
primit… o dictare sub forma unei declarații scrise. Declarația a 
fost dictată de către lucrătorul de poliție Bogdan, unul dintre 

trimișii comisarului-șef Virgil Spiridon la prima predare de 
date de la Alba Iulia. Forțat de împrejurări, am acceptat să scriu 
acea declarație dictată, lăsând însă un semn distinctiv în 
conținutul acesteia. Mai precis, am scris cu capul în jos 
„Declarație dictată”, undeva în text. O simplă verificare va 
identifica declarația mea în dosarul 178/D/P/2010. 

 
Citația în dosarul 178/D/P/2010 – în baza unei declarații dictate 
C. A.: Deci în fața unor informații de o importanță atât de mare, 
polițiștii au insistat să dicteze ei înșiși versiunea de „adevăr” pe 
care practic v-o impuneau. Versiunea lor o contrazicea pe cea 
prezentată de dumneavoastră? 
R. C.: Versiunea lor avea ca scop atragerea mea într-o „zonă 
gri” a credibilității, subminând importanța jurământului militar. 
Tot în versiunea lor încercau să își atribuie anumite merite și 
rezultate pe linie profesională și în mod personal. Totuși trebuie 
să țineți cont de faptul că angajații MAI din structurile Cyber și 
anti-terorism sunt practic angajați cu jumătate de normă în 
cadrul SRI, iar la baza acestei ilegalități stă protocolul semnat 
între SRI și MAI. Rezultatele obținute de angajații MAI ajung 
întotdeauna la dispoziția SRI-ului pe niște canale situate în 
afara legii. Ulterior toate aceste rezultate obținute din operarea 
în spațiul virtual sunt folosite în scop personal punând în 
pericol securitatea națională, ducând la trădare. 
C. A.: În afară de acea dictare a mai urmat ceva în predarea de 
date de la București? 
R. C.: Pe linie procedurală nimic semnificativ. În scurt timp, 
conform înțelegerii inițiale, eu și comisarii cu care am venit, 
Radu Valentin și Neagu Cristian, ne-am pregătit să plecăm din 
București și să ne întoarcem la Alba Iulia. În acel moment a 
avut loc un fapt căruia la început nu i-am dat prea mare 
importanță. Atunci când ne pregăteam să plecăm din curtea 
aflată în spatele instituției, cel care îmi dictase declarația 
(Bogdan) a venit la cei doi polițiști și le-a dat un ordin discret, 
pe care eu nu am reușit să îl aud foarte clar. Am înțeles abia 
seara târziu, când am ajuns pe Valea Oltului. Lucrătorii de 
poliție au oprit mașina, undeva lângă un baraj. Comisarul-șef 
Radu Valentin a scos pistolul, l-a îndreptat spre mine și mi-a 
spus că dacă vreau să mai apuc ziua de mâine să uit pe loc 
faptul că am predat datele și că am efectuat toate acele 
deplasări împreună cu polițiștii. Fiind în pericol de moarte, am 
fost nevoit la acel moment să aprob ceea ce mi se cerea. În cele 
din urmă am ajuns acasă, dar datorită amenințării cu moartea 
m-am simțit și mai motivat să lupt în mod legal împotriva 
infracțiunilor acestui grup de crimă organizată din interiorul 
statului român. 
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C. A.: Și care era, ca să zic așa, planul dumneavoastră de 
acțiune? 
R. C.: Ceea ce nu știau acești polițiști la momentul la care m-au 
amenințat era că eu dețineam o copie a conturilor bancare 
predate. Apoi, în intervalul septembrie-decembrie 2011 am 
reușit să fac rost de la hackerii implicați în furtul de date 
predate autorităților de log-urile din key-loggerii care indicau 
sume transferate prin fraudă din conturile predate autorităților.  

 
*** 

Vă prezentăm partea treia a interviului oferit de Raul Coltor lui 
Calistrat Atudorei în data de 9 februarie 2022. În prima parte și 
în a doua parte am arătat succint modul în care Raul Coltor, 
fost angajat al serviciilor de informații, a ajuns să dețină date 
electronice de o uriașă valoare operativă pentru sfera relațiilor 
internaționale. Am indicat de asemenea la ce se refereau în 
general acele date și care a fost reacția autorităților române 
atunci când domnul Coltor le-a predat cu bună credință toate 
respectivele informații și date. 
Calistrat Atudorei: Așadar, domnule Coltor, din ceea ce ne 
relatați înțelegem că dumneavoastră știați clar încă din anul 
2011 că se pregătea fraudarea alegerilor din SUA ce urmau să 
aibă loc în 2016 și în 2020 și știați destul de precis și cum se va 
acționa în acest sens. Este uimitor! 
Raul Coltor: Într-adevăr, știam. Dar, ca să ajut la crearea unor 
conexiuni care ușurează înțelegerea situației în care mă aflu, 
dați-mi voie să formulez câteva întrebări deocamdată retorice. 
De ce mi-a fost permis încă din 2011 și îmi este permis și în 
prezent să dețin aceste date? Cine îmi permite și care este 
motivul pentru care din 2011 până în prezent nimeni nu dă curs 
unei cercetări penale referitoare la identitățile la care fac 
referire? Plecând de la premisa că aceste conturi bancare au 
fost fraudate, ridic o altă întrebare: cum s-a reușit finalizarea 
bilanțurilor bancare din 2011 până în prezent în ceea ce 
privește băncile și clienții afectați? Răspunsurile adevărate sunt 
șocante și de-abia aștept momentul în care poporul să mă 
oblige legal să le arăt și să le explic. 

 
C. A.: Să revenim la discuția pe care o aveați cu colonelul SRI 
Ioan Tarnu. 
R. C.: De acord. În discuția cu colonelul Tarnu i-am menționat 
că respectivele conturi bancare pe care i le pun la dispoziție 
alături de identitățile personale ale victimelor (mai exact cele 
25 de milioane de identități ale cetățenilor americani) 
reprezintă o sursă majoră de efectuare a infracțiunilor 
cibernetice bancare și de folosire a acestor fonduri ilegale în 

finanțarea de atacuri teroriste de pe întregul mapamond. Am 
fost nevoit să-i fac această mențiune datorită faptului că 
numărul de infractori cibernetici de naționalitate română crește 
exponențial de la an la an. Implicarea hackerilor în acest gen de 
acțiuni ilicite deosebit de grave reprezintă un risc de securitate 
foarte serios la nivel internațional. Ca să aveți o imagine mai 
clară menționez că la momentul discuției însăși Laura Codruța 
Kovesi, șefa DNA, afirmase în spațiul public că numărul de 
infractori cibernetici de pe teritoriul României era de peste 
200.000. 
C. A.: Iar o mare parte dintre ei, din câte ne-ați explicat, erau 
coordonați chiar de către structurile de informații ale statului 
român… Continuați vă rog. 
R. C.: În aceeași discuție i-am arătat și indicat colonelului SRI 
Ioan Tarnu un folder aflat pe stick-ul pe care urma să i-l 
înmânez. Folderul avea numele de „XXX”. I-am recomandat 
într-un mod imperativ ca acel folder să fie deschis doar într-un 
mediu controlat, mai precis pe un calculator neconectat la 
rețeaua de calculatoare și la internet. În acest fel s-ar fi putut 
cerceta și studia conținutul folderului fără riscuri asupra rețelei 
naționale de calculatoare. Declar acum public că în acel folder 
se afla virusul „Octombrie Roșu”, cu care ulterior a fost 
virusată întreaga rețea națională de calculatoare aparținând 
autorităților din România, dar a fost afectată și rețeaua publică, 
până la nivel de calculatoare personale. 
C. A.: A respectat colonelul Tarnu recomandarea pe care i-ați 
făcut-o? 
R. C.: El personal, da. Dar cei care au preluat mai departe de la 
el, nu. Ca urmare, nerespectarea recomandărilor făcute de mine 
a atras următoarele consecințe grave: sistemul național de 
calculatoare având în componență toate instituțiile publice cu 
calculatoarele aferente a fost virusat în întregime, iar datele 
aflate pe unitățile de hard-disk ale acestora au fost copiate și 
exportate internațional în intervalul 2011-2013. În acest fel a 
fost declanșată „epidemia cibernetică” ce a dus la supunerea 
fără echivoc a structurilor de securitate națională unor puteri 
străine. Ghiciți cine a profitat la maxim de această breșă de 
securitate națională creată? 
C. A.: Sincer, nu știu. 
R. C.: Vă răspund tot eu. Pentru a încadra răspunsul în anumiți 
parametri menționez următoarele: furnizorul principal de 
internet, prietenul de casă al autorităților române, este RDS-
RCS, încă din anul 1997. Capitalul firmei este unguresc, iar în 
spatele tuturor marionetelor din conducerea firmei se află 
George Soros. Mergând pe firul istoric, după lovitura de stat 
din 1989, primii bani care au fost aduși în România erau ai lui 
George Soros (primul milion de dolari). Strategic vorbind, în 
momentul în care vrei să ocupi un stat pui prima dată mâna pe 
sistemul de comunicații și telecomunicații. Alături de acest 
furnizor de internet (Soros via RCS-RDS), un alt personaj care 
a reușit să devină un jucător indispensabil în acest context 
„virtual” este Sebastian Ghiță, cu toate firmele sale din 
domeniul IT. Așadar, printr-o „teoremă matematică” simplă 
deducem că ceea ce dețin și am predat eu deține și Sebastian 
Ghiță. Diferența dintre mine și Sebastian Ghiță este că eu am 
predat datele, iar el le-a păstrat. În decembrie 2020 FBI a 
confiscat serverele celei mai importante firme IT a lui Ghiță 
datorită implicării acesteia în alegerile din SUA din noiembrie 
2020, fapt care a fost catalogat în presă ca un „moment de 
cotitură” pentru statul român. Și totuși Sebastian Ghiță este 
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liber, iar „incidentul” pare să fi fost uitat. Credeți că este o 
coincidență că acest personaj este în continuare intangibil 
pentru autoritățile românești? 

 
C. A.: Ați indicat o serie de puncte de legătură esențiale care 
lipseau dintr-un mare puzzle post-decembrist! Dar ce 
consecințe a avut virusarea rețelei naționale de calculatoare? 
R.C.: Acest caz al „epidemiei cibernetice” a fost recunoscut 
public de către SRI în anul 2013, dar sub o formă mincinoasă. 
Astfel, s-a recunoscut gravitatea situației, în speță virusarea 
întregii rețele naționale de calculatoare, dar s-a mințit referitor 
la inițiatorul atacului. A fost indicat în mod fals un oarecare 
musulman din Berlin pe post de atacator. Ulterior, la 
aproximativ cinci ani distanță, SRI a revenit cu un comunicat 
referitor la acest atac numit „Octombrie Roșu”, recunoscându-
și parțial vina, însă tot sub o formă mincinoasă. Ei au indicat 
laconic motivul ca fiind acela de „eroare umană”. Întrebarea 
care se naște este: „eroarea umană” a fost de fapt premeditată? 
C. A.: Cum acționa în mod concret acel virus? 
R. C.: Este un virus electronic foarte perfid. Capacitățile 
tehnice principale sunt următoarele: 
• Infiltrarea în mod stealth (invizibil) în hard-discurile 
calculatoarelor prin sistemele de operare Windows și Linux. Ca 
să fiu mai clar, precizez că utilizatorii obișnuiți (chiar și cei 
care dețin sisteme deosebit de performante de detecție) nu își 
dau absolut deloc seama că au dispozitivele electronice 
virusate; 
• Copierea tuturor datelor de pe hard-drive și exportarea 
acestora către diverse entități; 
• Monitorizarea în timp real a activității de pe calculatoarele 
virusate, inclusiv din mediul online; 
• Furtul de user-e și parole din calculatoarele virusate. 
 
Ca o completare tehnică profesionistă declar cu certitudine că 
acest virus a putut fi identificat doar de către cel care l-a 
„plantat”, iar „plantarea” lui a fost solicitată din extern și a avut 
cel puțin două obiective. Primul a fost acela că sistemul 
național de calculatoare trebuia virusat ca o acoperire pentru un 
alt furt de date, petrecut cu 10 ani în urmă (2001-2003). Al 
doilea motiv a fost crearea unui pretext solid pentru a îngropa 
definitiv urmele primului motiv prin importarea de către SRI de 
la partenerii externi a unui server în valoare de un miliard de 
dolari, în anul 2016. Ca să vă faceți o imagine de ansamblu, 
menționez că întreaga securitate națională a României a fost 
lăsată rând pe rând și pas cu pas pe mâna „partenerilor 
strategici” (NATO + SUA). Mă refer aici la toate spațiile 
terestre, maritime, aeriene și virtuale. 
Precizez suplimentar că acel virus („Octombrie Roșu”) nu s-a 
născut în urma unui raport intim dintre o maimuță și un liliac. 

Solicit specialiștilor din Grupul de Comunicare Strategică să 
investigheze cauza, pornind de la calculatorul comandantului 
acțiunii, teroristul Raed Arafat! 
C. A.: Da, sper că toată lumea a înțeles ironia dvs., mai ales că 
în ultimii doi ani a fost foarte „la modă” să se dea vina pe tot 
felul de „viruși naturali” când în realitate cauzele degringoladei 
generalizate și interesele de culise ale stării de „criză” au fost și 
sunt cu totul altele. Dar să revenim la predarea de date către 
colonelul SRI Ioan Tarnu. Ce a urmat? 
R. C.: După prezentarea datelor de pe stick-ul respectiv i-am 
predat stick-ul colonelului Ioan Tarnu. Colonelul mi-a promis 
că-l va preda la rândul său către departamentul abilitat, că va 
specifica recomandările mele și că ulterior voi fi contactat de 
un personal calificat în vederea analizei datelor de pe stick. 
Colonelul Ioan Tarnu și-a ținut promisiunea făcută mie în fața 
martorului și în scurt timp am fost, într-adevăr, contactat pe 
rând de către cinci angajați ai SRI, de la Alba Iulia și de la 
București. Având în vedere că analiza datelor și detaliile 
tehnice referitoare la folosirea acelor date au fost discutate și 
dezbătute cu cei cinci subordonați ai colonelului Tarnu, îl 
absolv pe acesta de orice vină și responsabilitate referitor la 
urmările grave, respectiv virusarea întregii rețele naționale de 
calculatoare. Deși i-am avizat și pe cei cinci SRI-iști asupra 
pericolului scăpării de sub control a virusului cibernetic, o să 
înțelegeți din ceea ce o să vă spun imediat că „cineva” nu a 
ținut cont de ceea ce am avertizat. Sau nu a dorit să o facă. 
C. A.: Aproape că am ajuns să ne mirăm că mai sunt și oameni 
onești în structurile de securitate națională, așa cum ne spuneți 
că este cazul colonelului Tarnu. Vă rog continuați. 
R. C.: Da, este o tristă realitate, și ne-întâmplător tocmai acești 
oameni ajung să fie pedepsiți. Ca o corelație semnificativă în 
acest sens menționez că printre datele predate către colonelul 
Tarnu la acel moment se regăseau și probele referitoare la 
achiziția celor șase case de către președintele României, Klaus 
Werner Iohannis. Respectivele date au fost apoi folosite în mod 
legal într-o anchetă de către DIICOT Alba, mai exact de către 
procurorul-șef Ioan Mureșan. Având în vedere „tupeul 
fantastic” al celor doi (procurorul-șef Mureșan și colonelul 
Tarnu) de a pune în aplicare legea, aceștia au fost ulterior opriți 
în trafic în drum spre Sibiu de către agenți ai altor structuri 
(coordonate de către Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea). 
Mureșan și Tarnu, aflați atunci în aceeași mașină și având 
dosarul la ei, au fost „deposedați” de probele incriminatoare 
care îl vizau pe Klaus Iohannis. Aceleași probe se regăsesc în 
dosarul 169/D/P/2020, început de DIICOT Alba Iulia și trimis 
ulterior la DIICOT central. Mi s-a spus din sursele interne ale 
DIICOT-ului că DVD-ul cu probe a fost și în acest dosar 
distrus sau înlocuit. Informația pe care v-o dau poate fi probată 
de o înregistrare audio de care am reușit să fac rost, fiind 
obținută ambiental de către o altă structură militară a statului 
chiar din biroul secretariatului DIICOT Alba. 
C. A.: Foarte interesant! Și ce s-a întâmplat cu procurorul 
Mureșan și cu colonelul Tarnu? 
R. C.: Cei doi au fost pedepsiți exemplar: șapte ani cu 
executare pentru procurorul-șef Mureșan Ioan și doi ani cu 
suspendare pentru colonelul Ioan Tarnu! Pretextul a fost acela 
că l-ar fi lezat juridic pe comisarul-șef Traian Berbeceanu, un 
apropiat al lui Coldea și Kovesi, căruia, ca să vă dau un 
exemplu, Laura Codruța Kovesi i-a botezat copilul. 
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C. A.: Ați primit vreun răspuns sau vreun rezultat în urma 
analizei efectuată de către SRI? 
R. C.: În urma întâlnirilor cu cei cinci SRI-iști veniți după 
predarea către colonelul Ioan Tarnu aceștia mi-au comunicat că 
au înțeles foarte clar mecanismul care urmează să fie folosit 
pentru fraudarea alegerilor din SUA din 2016 și din 2020 și că 
vor raporta mai departe situația pentru a fi informat 
Departamentul de Stat al SUA prin intermediul ambasadei 
americane de la București. 
C. A.: Iată că situația trece la un alt nivel! Sunt curios care a 
fost reacția americanilor. 
R. C.: Ajungem și acolo, dar să o luăm cronologic. În intervalul 
februarie-iulie 2012 am adus la cunoștința conducerii centrale a 
SRI, mai exact lui George Maior, care era atunci șeful SRI (și 
care a fost până în 2021 ambasador al României la 
Washington), aspectele infracționale ale faptelor comise de 
către angajații de poliție în anul 2011, precum și faptul că am 
pus la dispoziția celor cinci angajați ai SRI date electronice de 
interes național. Am primit un răspuns în urma acestor acțiuni 
prin care eram asigurat că se vor porni anchete, inclusiv 
interne, referitor la cele sesizate de mine. 

 
R. C.: Cu toate acestea, din 2012 și până în prezent nu am fost 
audiat în acest sens, fără să cunosc motivele. În schimb, în 
februarie 2013 am fost invitat la o discuție de tip negociere cu 
reprezentanți ai SRI în vederea încadrării mele în SRI. Dar nu 
era ceea ce părea la prima vedere pentru că, așa cum am înțeles 
mai târziu, se urmărea să fiu de fapt cooptat în comiterea de 
fraude bancare electronice, sub însăși protecția SRI. 
Beneficiarii fraudelor urmau să fie bugetul independent al SRI, 
precum și bugetul CIA. Proporțiile care mi-au fost propuse 
explicit au fost 90% pentru CIA și 10% pentru SRI. Nu am fost 
de acord și am propus o contra-ofertă de 50% pentru bugetul 
țării și 50% cum vor ei. Contra-oferta mea a fost respinsă și… 
viața a mers înainte! 
C. A.: Ceea ce spuneți este foarte relevant! Arată gradul de 
servitute, de slugărnicie, pe care îl au așa-zisele „autorități” din 
România față de… Marele Licurici. În realitate lacheii puși să 
țină frâiele României nu primesc decât o firmitură de la masa 
„stăpânilor”, dar sunt atât de mulțumiți încât îi pupă și 
picioarele pentru că sunt menținuți în funcții… 
R. C.: Într-adevăr. Cu privire la sesizarea mea referitoare la 
viitoarele fraudări ale alegerilor din SUA, la întâlnirea din 
februarie 2013 mi s-a dat de înțeles că NU poate fi informat 
Departamentul de Stat al SUA în acest sens. Pentru că 
identitățile personale predate (cele 50 de milioane) și conturile 
bancare aferente reprezintă o sursă importantă de venit pentru 
bugetul SRI. 

C. A.: Cum s-ar spune, lacheii români jucau la două capete! Își 
cam furau stăpânul. 
R. C.: Da, motiv pentru care m-am hotărât să mă adresez direct 
celor din SUA. Prima dată, în decembrie 2012 către FBI, de 
unde am obținut un case number. 
 

*** 
 
         Vă prezentăm cea de a patra parte (și totodată ultima) a 
interviului pe care Raul Coltor i l-a oferit în data de 9 februarie 
2022 lui Calistrat Atudorei. Succesiunea dezvăluirilor 
fulminante oferite în partea 1, partea 2 și partea 3 a ajuns în 
punctul în care comisari ai MAI au căutat să îl șantajeze în anul 
2013 pe Raul Coltor cu fabricarea unui dosar penal în cazul în 
care ar dezvălui modalitățile de fraudare a alegerilor 
prezidențiale ce urmau să se desfășoare în Statele Unite în anii 
2016 și 2020. 
C. A.: Și totuși nu ați cedat șantajului la care v-au suspus 
comisarii-șefi Radu Valentin și Neagu Cristian. Ați continuat să 
faceți demersuri pentru a sesiza pe cale legală autoritățile 
statului. 

 
R. C.: Exact. În anul 2014 am depus la DNA Alba Iulia un 

denunț împotriva polițiștilor și procurorilor care au participat la 
fraudarea conturilor americane și folosirea ilegală a sumelor de 
bani ca bugete pentru cazurile DIICOT Alba, cu participarea 

BCCO Alba. Se poate verifica în acest sens dosarul cu numărul 
114/P/2014. 

 
R. C.: Odată depus denunțul am așteptat să fiu chemat pentru a 
depune probele și a mă folosi de drepturile legale impuse de 
situație. La data de 16 octombrie 2014 m-am adresat cu o 
cerere și cu o comunicare către DNA Alba pentru a încerca să 
aflu stadiul dosarului și să aduc la cunoștință procurorului de 
caz că anumite probe pe care doream să le depun se află pe 
suport electronic, gen domenii virtuale (IP-uri) și că acestea din 
urmă pot expira ca valabilitate. 
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R. C.: În același timp încercam să transmit DNA-ului că 
probele pot să dispară în absența cercetării într-un termen 
rezonabil. Mi s-a refuzat depunerea de probe și audierea în 
acest caz. Am așteptat până în anul 2015, când am decis să mă 
adresez altei instituții. 
C. A.: La ce altă instituție vă referiți? 
R. C.: La DIICOT. În iunie 2015 am reușit să găsesc un 
procuror din cadrul DIICOT Alba care, în sfârșit, și-a făcut 
datoria conform fișei postului și a înregistrat cazul. Acest fapt 
m-a ajutat să păstrez linia juridică intactă, mai exact 
continuitatea calendaristică ce poate servi în prezent la 
arestarea și pedepsirea trădătorilor care activează în cadrul 
instituțiilor statului român. Numărul dosarului este 1/D/P/2015. 

 
R. C.: Cazul a fost trimis către Direcția Generală Anticorupție 
(DGA). Această structură a MAI-ului avea ca obiectiv principal 
al cazului cercetarea penală în vederea stabilirii adevărului 
judiciar privind folosirea de bani din surse ilegale, mai exact 
din fraudarea conturilor cetățenilor americani. Conturile 
respective sunt dintre cele predate în 2011 către BCCO Alba și 
DCCO București, conturi din care au dispărut mari sume de 
bani. Aceste sume au fost folosite ilegal ca bugete pentru 
cazurile DIICOT Alba ale procurorului Florea Cristian, cu 
participarea BCCO-ului Alba. Numărul dosarului de la DGA 
este 691/D/P/2015. 
 
 
 

 
R. C.: Ulterior, în data de 18 ianuarie 2016, deci la șase luni 
distanță după ce am fost audiat la DIICOT Alba în data de 24 
iunie 2015, ofițeri din cadrul DGA București s-au prezentat la 
Alba Iulia pentru a mă audia. În cadrul audierii mele de către 
ofițerii DGA s-au stabilit sumele și metodele prin care ofițerii 
BCCO Alba au intrat în posesia sumelor de bani provenite din 
fraudarea conturilor cetățenilor americani. A fost clarificată de 
asemenea modalitatea prin care au fost folosite aceste sume ca 
și bugete pentru cazurile DIICOT Alba. Din păcate, având în 

vedere că identitățile cetățenilor americani fraudați reprezentau 
un interes în procesul de fraudare a alegerilor din 2016 și 2020 
pentru SRI, cazul a fost „uitat” într-un sertar pentru a se asigura 
că planul inițial pentru fraudarea alegerilor rămâne în afara 
oricărei amenințări. Până în prezent dosarul nr. 691/D/P/2015 a 
rămas nesoluționat, având două degete de praf pe el. 
C. A.: Ați menționat de mai multe ori că și la alegerile din 2016 
a avut loc o operațiune de fraudare. În ce a constat aceasta, care 
au fost rezultatele? 
R.C.: Operațiunea de fraudare din 2016 a reprezentat testul 
BETA în vederea fraudării alegerilor prezidențiale din 2020. 
Rezultatele testului nu au fost evidente pe termen scurt pentru 
partidul lui Hillary Clinton (pentru democrați), dar au avut o 
aplicabilitate clară pe termen lung. Rezultatul operațiunilor pe 
această line s-a concretizat abia în 2020. 
C. A.: Ați putea să ne explicați ce a însemnat testul BETA? 
R. C.: Doresc să răspund la această întrebare în mod public de-
abia după ce voi răspunde în fața autorităților. Până atunci, mai 
este util să menționez că în 23 iunie 2016 DNA Alba a clasat 
cauza prin procurorul șef Danusia Boicean, șefa DNA Alba, 
care la scurt timp s-a pensionat. Fără să mă audieze și fără să 
îmi permită să depun probele necesare. 
C. A.: Să continuăm parcursul cronologic al acțiunilor pe care 
le-ați întreprins în scopul de a aviza în mod legal autoritățile 
române cu privire la informațiile pe care le dețineați. 
R. C.: În anul 2018 am predat un nou mare set de date, de data 
aceasta către DIICOT central, din București. Noul set conținea 
alte 50 de milioane de identități și conturi bancare aferente unor 
victime fraudate. Ca și în 2011, primirea de date a fost 
efectuată ilegal de către autorități. Așa se face că datele au 
ajuns în proprietatea personală a procurorului Băican Adrian-
Nicolae. Structura datelor predate era similară cu cea a setului 
predat în 2011, adică erau datele a 25 de milioane de cetățeni 
americani și ale altor 25 de milioane cetățeni din alte state. 
Între aceste alte state menționez Rusia, China, Canada, 
Brazilia, Spania, Portugalia, Franța, Germania, Marea Britanie, 
Suedia, Norvegia, Danemarca, Irlanda, Italia, Noua Zeelandă, 
Australia. Pentru a păstra integră șansa juridică, în 2018 am 
predat către DIICOT București și datele din 2011. Astfel, 
numărul total de identități și conturi aferente care au ajuns să 
fie deținute în mod ilegal de DIICOT și însușite tot ilegal de 
procurorul Băican era de 100 de milioane. Este important să 
înțelegem că jumătate dintre acestea, deci 50 de milioane, erau 
ale unor cetățeni americani. Consecința a fost că acele 50 de 
milioane de date au fost transformate în voturi ilegale în anul 
2020. 
C. A.: Iată deci cum se închide cercul realmente vicios al 
colaborării structurilor mafiote din statul român cu cele din 
Statele Unite. Cred că este util să mai precizăm că aceste 
structuri frauduloase, extrem de puternice, din SUA (cunoscute 
și ca Deep State) fac parte dintr-o rețea globalistă, care a 
colonizat toate instituțiile esențiale din România, din Uniunea 
Europeană și aproape de peste tot în lume. 
R. C.: Procurorul Băican Adrian Nicolae este el însuși un 
membru al acestui Deep State extins la nivel global. În 2018 a 
primit în mod ilegal de la DIICOT Alba Iulia întregul set de 
date care conține cele 50 de milioane de identități americane ce 
au fost utilizate în procesul de fraudare a alegerilor din SUA. 
Băican a pus încă o dată în practică scenariul din 2013 dând un 
ordin de percheziție asupra domiciliului meu, cu sprijinul 
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judecătorului Andrei Claudiu Rus de la Înalta Curte de Casație 
și Justiție. Acest judecător i-a pus la dispoziție procurorului un 
mandat de percheziție în alb, fără să indice obiectul 
percheziției. Practic, erau vizate fostele mele laptop-uri de 
serviciu și alte documente sensibile, aflate și pe suportul 
electronic obținut de procuror în 2018. Percheziția efectivă a 
fost efectuată în august 2020, cu trei luni înainte de alegerile 
din Statele Unite. Obiectivul grupului infracțional organizat, în 
componența căruia se află procurorul Băican și judecătorul 
Claudiu Rus, era să asigure că planul de fraudare a alegerilor 
prezidențiale americane (la care SRI avea implicare directă) să 
rămână neafectat. Menționez faptul că acești doi pseudo-
magistrați sunt semnatari ai protocolului secret și ilegal dintre 
SRI și parchete. Același procuror Băican a încercat să intervină 
prin intermediul amenințărilor puse în practică de către 
polițiștii judiciari Baciu Nicolae și Mareș Claudiu asupra 
integrității profesionale a șefului de secție din cadrul Spitalului 
Județean Alba, secția de Psihiatrie. Toți aceștia au urmărit să îl 
determine pe respectivul șef de secție să pună un diagnostic fals 
în ceea ce mă privește. 
C. A.: La ce vă referiți? Au încercat să vă declare iresponsabil 
din punct de vedere psihiatric? 
R. C.: Da, au fost făcute intervenții în baza unei sentințe 
judecătorești eronate și abuzive pentru a fi internat la o secție 
de psihiatrie în vederea evaluării mele. Asta cam prin aprilie 
2021. Din fericire pentru mine medicul și-a păstrat 
verticalitatea profesională, a respins amenințările și propunerile 
procurorului abuzator și a declarat că sunt în integritatea 
facultăților mentale. 
C. A.: Mai sunt și alte demersuri legale pe care le-ați efectuat în 
acest sens? 
R. C.: În intervalul 2018-2021 există cel puțin 10 demersuri 
legale în aceste scopuri. Despre acestea vă promit un viitor 
interviu. Aleg această cale deoarece doresc să dau în continuare 
o șansă corectă justiției române să își facă treaba. 
C. A.: Domnule Coltor, vă mulțumim pentru aceste dezvăluiri 
extrem de importante, care vin dintr-o zonă informativă la care 
foarte puțini oameni au acces și pe care și mai puțini au 
capacitatea să o înțeleagă în întreaga complexitate și 
profunzime. Fără să spun vorbe mari, cred că sunt de apreciat 
inteligența, perseverența, curajul și onestitatea de care dați din 
plin dovadă. 
Mențiune finală din partea redacției geopolitika.ro: 
Așa cum am precizat și la finalul primei părți, fostul angajat al 
serviciilor de informații Raul Coltor conferă acestui interviu 
statutul unei declarații juridice. Intenția sa este ca toate probele 
și datele pe care este gata oricând să le pună la dispoziția unei 
instanțe, să fie analizate oficial și să se constate adevărul. 
Considerăm că este semnificativ că autoritățile sesizate până 
acum (vreme de mai mult de 10 ani!) au ascuns cu îndârjire 
deținerea acestor informații. Așa cum ați aflat, un volum uriaș 
de date de mare importanță juridică a fost preluat de lucrătorii 
de poliție fără a fi întocmit măcar un proces verbal. Întrucât 
parchetele au refuzat cercetarea, nicio acțiune în justiție (în 
tribunale) nu a fost posibilă până acum. Mai mult, prin 
intervenții de culise au fost blocate toate căile prin care aceste 
dezvăluiri ar fi putut să ajungă la un mare număr de oameni. 
Nicio televiziune sau vreo publicație centrală nu a acceptat (nu 
avut permisiunea) să prezinte dovezile pe care Raul Coltor s-a 

oferit să le explice. S-a urmărit asasinarea sa și apoi plasarea sa 
pe termen lung într-o instituție psihiatrică. 
Tocmai de aceea, având în vedere că singura șansă ca aceste 
probe să ajungă să producă efecte este ca un eventual proces să 
fie susținut prin implicarea (ca părți) a cât mai multor persoane. 
Presiunea juridică creată astfel nu va mai putea fi ignorată. 
Adevărul trebuie scos la lumină pentru că, să nu ne facem 
iluzii, rețeaua infracțională există în continuare și acționează în 
forță! 
Domnul Coltor ne promite că dezvăluirile din aceste declarații 
vor duce, alături de completări ulterioare, la destructurarea 
grupurilor de crimă organizată din interiorul statului român. 
Destructurarea se va face prin acțiuni LEGALE, în baza 
articolului 55 din Constituția României și a Jurământului 
Militar de Credință față de poporul român. Pe lângă arestarea și 
pedepsirea celor vinovați, soluțiile pe care Raul Coltor a 
afirmat că le va pune la dispoziția poporului român vor duce la 
întărirea în mod onest și reciproc avantajos a relațiilor 
României cu celelalte state. De asemenea, aplicarea soluțiilor 
concrete pe care domnul Coltor le deține vor conduce la 
stoparea majorării datoriei externe de către statul român în 
contul cetățenilor, precum și la rezolvarea completă a 
problemei datoriei externe, fără ca poporul român să mai fie 
nevoit să plătească pentru aceasta. 
NOTĂ referitoare la fotografia de mai jos: 
În 6 martie 2019 Raul Coltor a postat pe contul său de 
FaceBook o fotografie în care avea fața acoperită cu o mască ce 
anticipa foarte clar așa-zisa „pandemie”. Fotografia poate fi 
verificată pe pagina de Facebook a domnului Coltor fiind 
postată cu aproximativ un an înainte ca întreaga planetă să fie 
supusă isteriei pandemice. Imaginea este prin ea însăși o 
dovadă că planul care se punea la cale era cunoscut în cercurile 
serviciilor secrete. 
 
R. C.: În lunile martie-aprilie 2013 am comunicat aspectele 
referitoare la aceste fraude electorale și bancare șefului 
Serviciilor Secrete americane (US.SS) pe Europa de Est, 
Darren White. Însă ceea ce a urmat cred că este edificator. 

 
R. C.: La data de 14 aprilie 2013 bârlogul „Ursului cu 
Clopoței” (apartamentul meu din Alba) a fost vizitat pe la ora 
06:00 dimineața de către agenții BCCO Alba în vederea 
efectuării unei percheziții. Din câte am aflat, operațiunea a avut 
loc la ordinul lui Darren White, dat către Laura Codruța Kovesi 
și Florian Coldea. Ordinul a fost transmis ierarhic către 
comisarul-șef Traian Berbeceanu și procurorul Florea Cristian 
de la DIICOT Alba. „Deșteptarea” efectivă mi-a fost făcută de 
către vechile mele cunoștințe, comisarii-șefi Radu Valentin și 
Neagu Cristian, adică exact cei care mă amenințaseră cu 
moartea în anul 2011 (vezi partea 1 și partea 2). Pretextul 
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percheziției a fost o acuzație legată de acțiuni cibernetice, dar 
mi s-a dat de înțeles că scopul real este acela de a mi se pune 
clar în vedere ca nu cumva să vorbesc despre mecanismul de 
fraudare a viitoarelor alegeri din SUA. Am fost abordat de către 
comisarul-șef Radu Valentin sub forma binecunoscutei strategii 
psihologice duble, de prietenie/amenințare. Ca mijloc al 
strategiei „binevoitoare”, mi-a returnat laptop
personală și mi-a adus la cunoștință că procurorul
Mureșan a clasat cazul meu. Strategia amenințării era că dacă 
nu voi face ceea ce mi se cere, dosarul va fi redeschis cu 
consecințe grave pentru mine.  

 
Mostră din 28 de milioane de servere folosite ilegal de către 

autoritățile din România 
Ei au considerat astfel că pot fi siguri că planul 
referitor la fraudarea alegerilor din SUA, ce urmau să aibă loc 
în 2016 și 2020, va rămâne secret.Aceste transferuri 
frauduloase aveau ca destinatari persoane din Bucure
inclusiv cei doi angajați ai DCCO trimiși de Virgil Spiridon.
decembrie 2011 l-am sunat direct pe polițistul Bogdan, trimisul 
lui Virgil Spiridon la Alba Iulia și cel care mi-a dictat declara
scrisă de mine în septembrie 2011 la sediul DCCO Bucure
L-am confruntat telefonic cu privire la acele transferuri p
le-am identificat. Acesta mi-a răspuns nervos că o să plătesc 
pentru că nu mi-am respectat promisiunea făcută (sub 
amenințarea armei) și mi-a închis telefonul. După două
săptămâni, în ianuarie 2012, am primit o citație trimisă prin fax 
la BCCO Alba. 
 Prin citația cu numărul 1/2012 eram citat ca făptuitor în 
dosarul 178/D/P/2010. Acesta era dosarul în care mi
inclusă declarația dictată cu trei luni în urmă. Nu am dat curs 
citării mele la București, știind că este doar o intimidare din 
partea autorităților. Știam foarte bine că nu am nicio implicare 
reală în acel dosar. Ca să spun lucrurilor pe nume, dosarul 
reprezenta de fapt instrumentul prin care polițiștii și
în nume personal datele predate de mine și au început să le 
folosească în mod ilicit. 
C. A.: Ceea ce nu știau ei era că și dumneavoastră știți acest 
lucru și că aveți și dovezi. 
R. C.: Exact. De asemenea, în paralel cu predările de date către 
BCCO, DCCO și DIICOT, am predat aceleași date și 
Serviciului Român de Informații. Am procedat în felul următor: 
în urma solicitării mele către un cunoscut care era apropiat de 
colonelul SRI Tarnu Ioan, comandant al SRI Alba în momentul 
predării de date, am obținut o întâlnire cu acesta. Întâlnirea a 
avut loc în prezența unui martor, care era acel cunoscut care 
îmi intermediase întâlnirea cu colonelul Ioan Tarnu. Ne
întâlnit într-un loc public din Alba Iulia, la Cofetăria 
pe strada Vânătorilor din Alba Iulia. În prezența martorului am 
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ție legată de acțiuni cibernetice, dar 
țeles că scopul real este acela de a mi se pune 

clar în vedere ca nu cumva să vorbesc despre mecanismul de 
fraudare a viitoarelor alegeri din SUA. Am fost abordat de către 

ub forma binecunoscutei strategii 
țare. Ca mijloc al 

a returnat laptop-ul proprietate 
ștință că procurorul-șef Ioan 

țării era că dacă 
nu voi face ceea ce mi se cere, dosarul va fi redeschis cu 

Mostră din 28 de milioane de servere folosite ilegal de către 

planul și mecanismul 
referitor la fraudarea alegerilor din SUA, ce urmau să aibă loc 

Aceste transferuri 
frauduloase aveau ca destinatari persoane din București, 

ți ai DCCO trimiși de Virgil Spiridon. În 
țistul Bogdan, trimisul 

a dictat declarația 
scrisă de mine în septembrie 2011 la sediul DCCO București. 
am confruntat telefonic cu privire la acele transferuri pe care 

a răspuns nervos că o să plătesc 
am respectat promisiunea făcută (sub 

a închis telefonul. După două-trei 
ție trimisă prin fax 

ția cu numărul 1/2012 eram citat ca făptuitor în 
dosarul 178/D/P/2010. Acesta era dosarul în care mi-a fost 

ția dictată cu trei luni în urmă. Nu am dat curs 
ști, știind că este doar o intimidare din 

ților. Știam foarte bine că nu am nicio implicare 
reală în acel dosar. Ca să spun lucrurilor pe nume, dosarul 

țiștii și-au însușit 
și au început să le 

știau ei era că și dumneavoastră știți acest 

R. C.: Exact. De asemenea, în paralel cu predările de date către 
și DIICOT, am predat aceleași date și 

Am procedat în felul următor: 
în urma solicitării mele către un cunoscut care era apropiat de 
colonelul SRI Tarnu Ioan, comandant al SRI Alba în momentul 

ținut o întâlnire cu acesta. Întâlnirea a 
re era acel cunoscut care 

îmi intermediase întâlnirea cu colonelul Ioan Tarnu. Ne-am 
un loc public din Alba Iulia, la Cofetăria Ștefana de 

ța martorului am 

deschis un laptop în care am introdus u
urma să i-l predau colonelului după prezentarea datelor aflate 
pe acesta. I-am spus și i-am arătat natura datelor, indicând 
foarte clar că acele date personale și conturile bancare aferente 
acestora reprezintă elementul principal în 
alegerilor din SUA ce urmau să aibă loc în 2016 
 

 
Fost cap al serviciilor dezvăluie originea 

statului-paralel: CSAT l

            Bazele statului-paralel din România au fost puse în 
interiorul celei mai importante institu
siguranței naționale și al apărării, una care ar fi fost 
necesar să vegheze, între altele, exact asupra legalită
activității serviciilor secrete: Consiliul Suprem de Apărare 
a Țării.  

ezvăluirea a fost făcută de fostul 
Silviu Predoiu, într-un interviu la 
mai face o afirmație-șoc, conform căreia ceea ce unii 

numesc stat-paralel este, de fapt, chiar statul, pur 

CSAT: 12 ani de ilegalități la vârful statului

„Atunci când noi vorbim de statul-paralel ne gândim exact la 
șeful statului, la șeful Parchetului General, la directorul SRI, la 
prim-adjunctul directorului SRI și putem să continuăm cu 
numirile. Dumnealor chiar erau statul, nu erau statul
discuțiile nu erau în afara cadrului legal, discu
cabinetul șefului statului, în cabinetul directorului SRI, erau în 
sala CSAT. Statul-paralel este o expresie nu a puterii celor 
despre care vorbeam, ci a slăbiciunii celorlal
la o aparență de legalitate: în CSAT s
statul-paralel, sistemul juridic paralel, definit de hotărârile 
CSAT. Și a durat aproape 12 ani până a spus cineva: «
hotărârile CSAT nu sunt legale, ele nu pot să adauge legii
Hotărârile CSAT sunt ultimele într
hotărârilor legale. Am fost în CSAT și știu foarte bine ce spun 
și știu foarte bine și ce am spus acolo, nu intru în detalii. Deci 
stat-paralel ar fi fost doar dacă ar fi fost vorba de al
fost chiar statul, și el era măsura slăbiciunii celorlal
refer la faptul că s-a creat un cadru juridic paralel, dar nu este 
cazul să uităm că din CSAT au făcut parte to
Justiției, succesiv, care au avizat asta. De ce s
locotenent de la SRI, să spunem, de legalitatea unui ordin, când 
el era dat, se spunea, în baza Hotărârii CSAT, iar el 
CSAT este președintele, este prim
ministrul, este directorul lui și este ministrul Justiției?” a spus 
Predoiu, în dialogul cu Liviu Mihaiu. 

În urmă cu patru ani, într-un interviu, generalul Predoiu avea o 
cu totul altă viziune asupra subiectului „statul
care afirma că este o invenție a politicienilor menită doar să le 
ascundă incompetența. Acum, iată, același Predoiu nu do
recunoaște existența, dar explică până și modul în care el a fost 
pus pe picioare. 

D
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deschis un laptop în care am introdus un memory-stick pe care 
l predau colonelului după prezentarea datelor aflate 

am arătat natura datelor, indicând 
și conturile bancare aferente 

acestora reprezintă elementul principal în planul de fraudare a 
alegerilor din SUA ce urmau să aibă loc în 2016 și 2020. 

Fost cap al serviciilor dezvăluie originea 
paralel: CSAT l-a creat 

paralel din România au fost puse în 
instituții din domeniul 

ței naționale și al apărării, una care ar fi fost 
necesar să vegheze, între altele, exact asupra legalității 

ții serviciilor secrete: Consiliul Suprem de Apărare 

ezvăluirea a fost făcută de fostul șef al SIE, gen.(r) 
un interviu la Radio Guerrilla, care 
șoc, conform căreia ceea ce unii 

paralel este, de fapt, chiar statul, pur și simplu. 

ți la vârful statului 

paralel ne gândim exact la 
șeful statului, la șeful Parchetului General, la directorul SRI, la 

și putem să continuăm cu 
numirile. Dumnealor chiar erau statul, nu erau statul-paralel, 

cadrului legal, discuțiile erau în 
șefului statului, în cabinetul directorului SRI, erau în 

paralel este o expresie nu a puterii celor 
despre care vorbeam, ci a slăbiciunii celorlalți. Iar el a plecat de 

ate: în CSAT s-a generalizat, înainte de 
paralel, sistemul juridic paralel, definit de hotărârile 
Și a durat aproape 12 ani până a spus cineva: «Dom’le, 

hotărârile CSAT nu sunt legale, ele nu pot să adauge legii…» 
într-o ierarhie a valorii 
și știu foarte bine ce spun 

și știu foarte bine și ce am spus acolo, nu intru în detalii. Deci 
paralel ar fi fost doar dacă ar fi fost vorba de alții. De fapt a 

a măsura slăbiciunii celorlalți… Mă 
a creat un cadru juridic paralel, dar nu este 

cazul să uităm că din CSAT au făcut parte toți miniștrii 
ției, succesiv, care au avizat asta. De ce s-ar fi îndoit un 

m, de legalitatea unui ordin, când 
el era dat, se spunea, în baza Hotărârii CSAT, iar el știa că în 

ședintele, este prim-ministrul, viceprim-
și este ministrul Justiției?” a spus 

un interviu, generalul Predoiu avea o 
cu totul altă viziune asupra subiectului „statul-paralel”, despre 

ție a politicienilor menită doar să le 
ța. Acum, iată, același Predoiu nu doar îi 

ște existența, dar explică până și modul în care el a fost 
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Black Cube a fost creat de actori politici care aveau 
probleme cu Kovesi 

O altă afirmație interesantă a fostului spion-șef ține de originea 
scandalului Black Cube: cine l-a orchestrat și de ce.

„A fost o prostie și o naivitate uriașă. Existau actori politici 
care aveau o problemă cu un personaj din justi
Kovesi. 

În loc să și le rezolve așa cum era firesc, pe cale publică, pe 
calea Justiției, în parlament, vorbind de competen
instituției, dacă se încalcă sau nu și așa mai departe, au mers tot 
pe calea complicată a amestecului serviciilor (străine n.n.)… 
cum e la noi, «dacă vine de afară, e mult mai bun
sunt sortite eșecului întotdeauna, vă garantez, sunt ca 
consilierii străini pentru alegeri. Ați văzut pe cineva cu 
consilieri străini, tot de unde era Black Cube, care a câ
vreo alegere? Toți au dat-o în bară” a conchis Predoiu, fără a 
dezvălui și cine au fost actorii politici interesați de debarcarea 
Laurei Kovesi. 

 

Acești cinci președinți americani 
însumează între ei: 
Peste 10 războaie 

 

+ 6 milioane de morți în urma acestor războaie; 
+ 1 premiu Nobel pentru pace. 
Iar rezultatul final al ecuației este: 0 sancțiuni împotriva SUA. 
Bine măcar că au rămas la 0 că dacă nu era a
preocupam rău de tot pentru că nu știu cine ar fi putut să
sancționeze pe americani din moment ce doar ei sunt cei care 
sancționează pe alții. 
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Black Cube a fost creat de actori politici care aveau 

șef ține de originea 
și de ce. 

Existau actori politici 
care aveau o problemă cu un personaj din justiție, cu doamna 

și le rezolve așa cum era firesc, pe cale publică, pe 
în parlament, vorbind de competențele 

ției, dacă se încalcă sau nu și așa mai departe, au mers tot 
pe calea complicată a amestecului serviciilor (străine n.n.)… 

dacă vine de afară, e mult mai bun». Aceste căi 
totdeauna, vă garantez, sunt ca și 

ți văzut pe cineva cu 
consilieri străini, tot de unde era Black Cube, care a câștigat 

o în bară” a conchis Predoiu, fără a 
ți de debarcarea 

ști cinci președinți americani 

 
 

împotriva SUA. 
Bine măcar că au rămas la 0 că dacă nu era așa, atunci mă 

știu cine ar fi putut să-i 
ționeze pe americani din moment ce doar ei sunt cei care 

 

 
 

Da, există o conspirație. Suntem c
prinși în rețeaua elitei, afirmă un fost înalt 

demnitar american
 

           Elitele sunt doar o mână de oameni, dar controlează 
toată puterea, afirmă economistul si militantul civic Paul 
Craig Roberts, profesor la prestigioase universită
americane, fost demnitar în Administra
al The Wall Street Journal, în pr
Institute for Political Economy. 

Da, există o conspirație. O conspirație a elitei împotriva 
celorlalți dintre noi. Funcționează de ani de zile. Puteți afla 
multe despre asta în cartea lui Kees Van Der Pijl 
Emergency, publicată de Clarity Press.

Elitele sunt doar o mână de oameni, dar controlează toată 
puterea. Elitele controlează presa scrisă, televiziunea 
sociale, universitățile, grupurile de reflecție, guvernele, 
finanțele, producția de masă, societățile de drept
medicală, majoritatea celebrităților și au propriile lor 
organizații care includ direcții interconectate, cum ar fi 
Bilderberg, Consiliul Atlantic, Comisia Trilaterală, Consiliul 
pentru Relații Externe, Grupul G30 al foștilor președinți ai 
băncilor centrale, Forumul Economic Mondial, Banca 
Mondială, FMI. Aceeași oameni formează consiliile de 
administrație și directorii executivi ai marilor corporații.

Preluarea a trecut prin mai multe etape. De exemplu, sub 
regimul Clinton din Statele Unite, presa diversă 
era concentrată în șase mega-corporații, care au fost autorizate 
să cumpere 90% din media americană. Concentrarea mass
media a fost împotriva oricărei tradi
Reglementarea industriilor a fost abandonată pe baza edict
lui Alan Greenspan conform căruia „pie
singure”, iar autoritățile de reglementare au devenit agenți de 
marketing pentru industriile reglementate anterior, cum ar fi 
cele farmaceutice. Sherman Anti-trust Act a devenit o lege 
moartă bazată pe afirmația că în economia globală doar cei 
foarte mari pot concura. Astfel, controlul monopolist a înlocuit 
economia de piață. 

Diferitele rețele ale elitei – transna
guvernamentale etc. – lucrează pentru o agendă comună. Între
timp, elita își exercită controlul asupra ideilor, comunicării și 
divertismentului pentru a ne împiedica să ne luptăm între noi: 
republicani vs democrați, liberali vs conservatori, rasism, 
drepturile femeilor, drepturile transgenderilor, drepturile 
omului, avortul, și suntem distrași prin amenințarea rusă, 
amenințarea Chinei, amenințarea teroristă. Amenințarea reală 
nu este nici dezvăluită, nici remarcată. 
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ție. Suntem cu toții 
afirmă un fost înalt 

demnitar american 

Kees Van Der Pijl 

Elitele sunt doar o mână de oameni, dar controlează 
toată puterea, afirmă economistul si militantul civic Paul 
Craig Roberts, profesor la prestigioase universități 
americane, fost demnitar în Administrația Reagan și editor 

, în prezent coordonator al 

ție. O conspirație a elitei împotriva 
ți dintre noi. Funcționează de ani de zile. Puteți afla 

multe despre asta în cartea lui Kees Van Der Pijl States of 
ă de Clarity Press. 

Elitele sunt doar o mână de oameni, dar controlează toată 
puterea. Elitele controlează presa scrisă, televiziunea și rețelele 

țile, grupurile de reflecție, guvernele, 
țele, producția de masă, societățile de drept, asistența 

ților și au propriile lor 
ții care includ direcții interconectate, cum ar fi 

Bilderberg, Consiliul Atlantic, Comisia Trilaterală, Consiliul 
ții Externe, Grupul G30 al foștilor președinți ai 

ilor centrale, Forumul Economic Mondial, Banca 
și oameni formează consiliile de 

ție și directorii executivi ai marilor corporații. 

Preluarea a trecut prin mai multe etape. De exemplu, sub 
sa diversă și independentă 
ții, care au fost autorizate 

să cumpere 90% din media americană. Concentrarea mass-
media a fost împotriva oricărei tradiții americane. 
Reglementarea industriilor a fost abandonată pe baza edictului 
lui Alan Greenspan conform căruia „piețele se reglementează 

țile de reglementare au devenit agenți de 
marketing pentru industriile reglementate anterior, cum ar fi 

trust Act a devenit o lege 
ția că în economia globală doar cei 

foarte mari pot concura. Astfel, controlul monopolist a înlocuit 

transnaționale, financiare, 
lucrează pentru o agendă comună. Între 

și exercită controlul asupra ideilor, comunicării și 
divertismentului pentru a ne împiedica să ne luptăm între noi: 

ți, liberali vs conservatori, rasism, 
drepturile femeilor, drepturile transgenderilor, drepturile 

și suntem distrași prin amenințarea rusă, 
țarea Chinei, amenințarea teroristă. Amenințarea reală 
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Înșelarea oamenilor este sarcina prioritară a tuturor guvernelor 
occidentale, susținute de agenții de informații, companii de 
calculatoare și mass-media. 

De exemplu, Comitetul Director al Conferin
oglindește blocul de guvernământ: Eric Schmidt (Google), 
companii IT (Palantir) și antreprenori (Peter Thiel), bancherul 
belgian și mogul media Thomas Leysen, directori 
financiare (Lazard, Deutsche Bank, Wallenberg Investor Group 
din Suedia), Henry Kravis de la fondul speculativ Kohlberg
Kravis-Roberts. Leysen este membru al Comisiei Trilaterale, al 
Friends of Europe și al Grupului Bilderberg. 

Bilderberg se conectează cu alte grupuri, cum ar fi Cercle de 
Lorraine. Printre membrii săi se numără Christian Van Thillo, 
care deține aproape întreaga piață de presă belgiană și 
olandeză. Van Thillo este director al grupului de 
germane Bertelsmann. Un alt membru, contele Maurice 
Lippens, este legat de Friends of Europe, un grup care îi 
numără printre membri pe fostul premier belgian Guy 
Verhofstadt și pe fostul comisar european Neelie Kroes.

Mass-media franceză, americană si britanică sunt 
concentrate. Toți proprietarii sunt reuniți prin organizații ale 
elitei. 

Think tank-urile sunt finanțate de complexul militar / de 
securitate și de corporații. Scopul think tank-urilor este de a 
oferi studii care să servească interesele donatorilor lor 
Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, 
Airbus, Pentagonul, Forțele Aeriene, Armata, Departamentul 
pentru Securitate Internă, Departamentul de Stat.

Cel mai mare beneficiar este RAND Corporation, care a primit 
peste 1 miliard de dolari. Alți destinatari ai generozității 
militare / de securitate sunt Centrul pentru o nouă securitate 
americană al cărui director general era Victoria Nuland, 
actualul subsecretar de stat, Consiliul Atlantic, Fondul German 
Marshall, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale 
unde am deținut Catedra de Economie Politică William Simon 
timp de un deceniu, iar colegii mei au fost Henry Kissinger 
Zbigniew Brzezinski. Am lăsat să treacă ocazia de a fi un 
servitor intelectual bine recompensat al elitei conducătoare. M
am luptat cu ei și a trebuit să părăsesc catedra. La scurt timp 
după aceea, am fost exclus din funcțiile mele din media din 
același motiv. Pentru disidenții față de narațiunile oficiale a 
devenit imposibil să facă o carieră în lumea occidentală.

Cartea lui Van Der Pijl este scurtă, 287 de pagini, dar este plină 
de informații și dovezile pe care le oferă arată cum elita s
coagulat și a obținut puterea. 

Elita ne conduce pe toți. Ea subvenționează conservatorii al 
căror patriotism susține „America First” și orchestrează 
războaie. Ea subvenționează stânga ale cărei acuzații 
stimulează distragerea atenției de la agenda secretă. Ea ii 
subvenționează pe liberalii ale căror idei servesc la 
deconstruirea și slăbirea societății și pentr
ascensiunea elitei. 
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șelarea oamenilor este sarcina prioritară a tuturor guvernelor 
ții de informații, companii de 

De exemplu, Comitetul Director al Conferinței Bilderberg 
ște blocul de guvernământ: Eric Schmidt (Google), 

și antreprenori (Peter Thiel), bancherul 
ogul media Thomas Leysen, directori și instituții 

financiare (Lazard, Deutsche Bank, Wallenberg Investor Group 
din Suedia), Henry Kravis de la fondul speculativ Kohlberg-

Roberts. Leysen este membru al Comisiei Trilaterale, al 

Bilderberg se conectează cu alte grupuri, cum ar fi Cercle de 
Lorraine. Printre membrii săi se numără Christian Van Thillo, 

ține aproape întreaga piață de presă belgiană și 
olandeză. Van Thillo este director al grupului de edituri 
germane Bertelsmann. Un alt membru, contele Maurice 
Lippens, este legat de Friends of Europe, un grup care îi 
numără printre membri pe fostul premier belgian Guy 

și pe fostul comisar european Neelie Kroes. 

si britanică sunt și ele 
ți proprietarii sunt reuniți prin organizații ale 

țate de complexul militar / de 
urilor este de a 

resele donatorilor lor – 
Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, 

țele Aeriene, Armata, Departamentul 
pentru Securitate Internă, Departamentul de Stat. 

Cel mai mare beneficiar este RAND Corporation, care a primit 
ți destinatari ai generozității 

militare / de securitate sunt Centrul pentru o nouă securitate 
americană al cărui director general era Victoria Nuland, 
actualul subsecretar de stat, Consiliul Atlantic, Fondul German 

și Internaționale 
ținut Catedra de Economie Politică William Simon 

timp de un deceniu, iar colegii mei au fost Henry Kissinger și 
Zbigniew Brzezinski. Am lăsat să treacă ocazia de a fi un 

sat al elitei conducătoare. M-
și a trebuit să părăsesc catedra. La scurt timp 

țiile mele din media din 
și motiv. Pentru disidenții față de narațiunile oficiale a 

lumea occidentală. 

Cartea lui Van Der Pijl este scurtă, 287 de pagini, dar este plină 
ții și dovezile pe care le oferă arată cum elita s-a 

ți. Ea subvenționează conservatorii al 
ține „America First” și orchestrează 
ționează stânga ale cărei acuzații 

ției de la agenda secretă. Ea ii 
ționează pe liberalii ale căror idei servesc la 

și slăbirea societății și pentru a facilita 

Marea majoritate a americanilor și europenilor sunt lăsați în 
întuneric și nu reușesc să înțeleagă că pe zi ce trece viețile lor 
sunt mai controlate pentru a deschide calea pentru agende de 
care nu sunt conștienți. Citirea cărții lui Van Der Pijl îi va ajuta 
pe ignoranți să înțeleagă ce se petrece. 

În plină pandemie, bogații lumii au făcut 
bani grei: averile lor au crescut cu 6.500 

de miliarde de dolari

        Averile celor mai bogaţi oameni ai Americii, precum 
Warren Buffett şi Jeff Bezos, s-au mărit cu un total de 6.500 
de miliarde de dolari anul trecut, în principal ca urmare a 
creşterii preţurilor acţiunilor şi a pieţelor financiare, 
potrivit datelor Rezervei Federale (Fed), transmite CNBC.

stfel, averea cumulată a celor mai bogaţi 1% dintre 
americani a atins un nivel record de 45.900 de miliarde 
de dolari la sfârşitul trimestrului al patrulea al anului 

2021, arată cel mai recent raport al Rezervei Federale privind 
averea gospodăriilor. 

În timpul pandemiei, averile lor au crescut cu peste 12.000 de 
miliarde de dolari, sau cu mai mult de o treime.

”Cifrele sunt uluitoare. Boom-ul pandemic al bogăţiei se 
situează cu siguranţă în vârful sau aproape de toate boom
din ultimii 40 de ani”, a spus Edward Wolff, profesor d
economie la Universitatea din New York.

Cei mai bogaţi 1% deţineau la sfârşitul anului 2021 un procent 
record de 32,3% din averea naţiunii, arată datele.

De asemenea, ponderea bogăţiei deţinute de 90% dintre 
americani a scăzut uşor comparativ cu perioada
pandemieu, de la 30,5% la 30,2%. 

Creşterea averilor celor mai bogaţi americani a stagnat sau a 
înceetinit uşor până acum în acest an, din cauza scăderii 
cotaţiilor acţiunilor. 

Principalii factori de creştere a averilor pentru cei mai bogaţi 
americani au fost anul trecut acţiunile şi afacerile private.

Aproximativ 4.300 de miliarde de dolari din câştigurile totale 
ale celor mai bogaţi 1% au provenit anul trecut din acţiunile 
corporative şi acţiunile fondurilor mutuale, potrivit datelor Fed.

Portofoliile de acţiuni ale celor mai bogaţi 1% dintre americani 
valorează acum 23.000 de miliarde de dolari şi reunesc un 
record de 53,9% din totalul acţiunilor deţinute individual, 
potrivit băncii centrale. 

În ciuda pretenţiilor de democratizare a pieţei de v
milioane de noi investitori individuali care deschid conturi de 
tranzacţionare pe Robinhood şi alte platforme, deţinerea de 
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acţiuni în America a devenit de fapt mai concentrată decât 
înainte de pandemie. 

Cei mai bogaţi 10% dintre americani deţineau la sfârşitul anului 
2021 un record de 89% din acţiunile corporative şi acţiunile 
fondurilor mutuale deţinute individual. 

 

Cronologia unui genocid: Covid
 

Antonin Campana

          Motto: „Nu trebuie niciodată irosită oportunitatea unei 
crize grave. Ceea ce vreau să spun este că o criză gravă vă 
permite să faceți numite acțiuni care credeați că nu pot fi 
făcute înainte de aceasta.” – Rham Emmanuel, 
cabinet la Casa Albă, primar al orașului Chicago, interviu 
pentru Wall Street Journal, 19 noiembrie, 2008.

ste important să vedem trecutul cu ochii trecutului dar 
ai prezentului, dar ca să ne știm orienta bine viața 
proprie, este și mai important să putem vedea prezentul 

cu ochii viitorului. Cum poate fi scrisă istoria prezentului de 
către generațiile viitoare? 

A fost organizată pandemia? 

În cele ce urmează redăm o dezvoltare cronologică care va 
permite fiecăruia să-și formeze o idee proprie. Faptele raportate 
sunt exacte și ușor de verificat. În acest scop, indicăm cel puțin 
o sursă pentru fiecare dintre ele (sursele noastre sunt de două 
tipuri: documente accesibile pe internet, pe care cititorul le 
poate consulta cu ajutorul link-urilor, dar și excelenta carte a lui 
Philippe Aimar, Enquête sur un virus, Apărută la Editura Jardin 
des Livres, Paris, 2021, la care vom face referire astfel: Ph. A. 
+ numărul paginii). 

O relatare cronologică a pandemiei: 

Anul 2000: 

Alianța GAVI, o organizație care își propune să vaccineze 
întreaga populație mondială, este creată de Fundația Bill și 
Melinda Gates, plus Banca Mondială și OMS (OMS care, după 
cum știm, este finanțat în mare parte din fonduri private, 
inclusiv Fundația Gates.  https://fr.wikipedia.org/wiki/GAVI_Alliance)

2010: 

În „Scenariile viitorului tehnologiei și dezvoltării 
internaționale” , Fundația Rockefeller își imaginează o 
pandemie globală care provoacă milioane de mor
prezice scenariul Lock step, vor refuza să-și închidă granițele 
(cu excepția Chinei), ceea ce va accelera răspândirea virusului. 
Vor exista blocaje, obligații privind masca de fa

E
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ție mondială, este creată de Fundația Bill și 

și OMS (OMS care, după 
știm, este finanțat în mare parte din fonduri private, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/GAVI_Alliance) 

și dezvoltării 
ția Rockefeller își imaginează o 

pandemie globală care provoacă milioane de morți. Statele, 
și închidă granițele 

ția Chinei), ceea ce va accelera răspândirea virusului. 
nd masca de față și un 

„blocaj” guvernamental al companiilor. În cele din urmă, 
„identificatori biometrici” vor fi aplica
scanerele vor detecta „intențiile antisociale”, iar „screeningul 
medical” va deveni regula. 

2010: 

În cadrul unei conferințe TED de la Longbeach (California), 
Bill Gates se bazează pe „noi vaccinuri
populația cu 10-15%”: „Există 6,8 miliarde de oameni pe 
Pământ … Dacă facem o treabă bună cu vaccinurile noi, 
servicii de sănătate, sănătate a reprod
acest număr cu 10-15%.” . Știm că Bill Gates se află astăzi, cu 
fundația sa, în centrul strategiei de vaccinare la nivel global.

2014: 

Livrarea laboratorului P4 din Wuhan, construit de grupul 
francez Mérieux (Ph. A. 135). 

2014, aprilie: 

Institutul Pasteur anunță că a „pierdut” tuburi care conțin 
virusul sindromului respirator acut sever (SARS). Vom afla de 
la Le Figaro și Le Monde că vorbim despre 2349 de hit

2014: 

Documente recente atestă faptul că Anthony Fauci, cu sprijinul 
Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase și al 
Institutelor Naționale de Sănătate, sau NIH (Statele Unite) 
începe, în 2014, să finanțeze cercetarea câștigurilor funcționale 
la Wuhan P4 laborator. Ținta este un coronavirus transmis de 
lilieci. Scopul câștigului de funcție este de a crea un virus 
capabil să omoare oameni. 7,4 milioane de dolari de la NIH 
(dar și de la Pentagon) au fost plătiți laboratorului P4 prin 
Alianța EcoHealth a lui Peter Daszak. Peter Daszak, o rudă cu 
Anthony Fauci, este și prieten cu Shi Zheng
laboratorul din Wuhan, specializat în lilieci. Transferurile de 
fonduri vor dura până în 2019. 

2015: 

Shi Zheng-Li și Peter Daszak prezic în 
posibilă epidemie de SARS (Ph. A. 146)

2016: 

Microsoft (Bill Gates) și alte multinaționale (Accenture, PWC, 
Cisco Systems), creează ID2020, o organiza
să „ofere o identitate digitală” întregii popula

2017, ianuarie: 

Anthony Fauci, directorul Institutului Na
Boli Infecțioase (NIAID), viitor Maximo Expert pe covid 19, 
anunță că Trump „va fi nevoit să se confrunte cu o epidemie 
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surprinzătoare de boli infecțioase”. (Ph. A. 163). Întrebare: de 
unde știe? 

2017, ianuarie: 

La Forumul Davos, se creează CEPI, o fundație care colectează 
„donații” pentru dezvoltarea vaccinurilor . 

2017, februarie: 

Marisol Touraine, ministrul Sănătății, Bernard Cazeneuve, 
prim-ministru și Yves Levy, director al INSERM și soțul lui 
Agnès Buzyn, viitor ministru al Sănătății, inaugurează în mod 
solemn laboratorul P4 din Wuhan. 

2017, decembrie: 

Soții Sherman (Barry și Honey), proprietari al laboratorului 
Apopex Inc. (Canada), sunt găsiți morți (prin strangulare). 
Aceștia se numărau printre principalii producători de 
hidroxiclorochină (Ph. A. 9). 

2018: 

Comisia Europeană lansează un sondaj masiv în 28 de țări 
pentru a afla ce crede populația despre vaccinare („Este 
important ca să fie vaccinați copiii?”, „Sunt vaccinurile 
sigure?” etc.).  

2018, decembrie: 

Consiliul UE decretă că „vaccinarea este una dintre cele mai 
eficiente și mai rentabile măsuri de sănătate publică” și că 
„«informațiile false» pe acest subiect este necesar să fie 
combătute iar apoi să fie pus în practică pașaportul pentru toți 
cetățenii UE”. 

2018, iulie: 

Clubul Dolder, Big Pharma’s Bilderberg, este primit de 
Emmanuel Macron. În aprilie a aceluiași an, Macron îl primise 
deja pe Bill Gates. 

2019, septembrie:  

Alianța GAVI (care vrea să ne vaccineze pe toți) și ID2020 
(care vrea să ofere tuturor o „identitate digitală”), își unesc 
forțele într-un program care „își propune să profite de 
vaccinare pentru a oferi tuturor o identitate digitală.” Primul 
loc de experiență: Bangladesh. 

2019, septembrie: 

Summitul global privind vaccinarea la Bruxelles, care reunește 
OMS și Comisia Europeană. Unul dintre subiectele abordate: 
„Avem încredere în vaccinuri” (sic!). Din nou, se vine cu ideea 
de a impune un „pașaport de vaccinare” . 

2019, octombrie: 

Laboratorul P4 din Wuhan este închis în perioada 07-24 
octombrie din cauza unui „eveniment periculos” (conform 
canalului american NBC) (Ph. A. 60). Pe 18 octombrie, încep 
jocurile militare „olimpice” la Wuhan: 9.308 de sportivi din 
110 țări au ajuns în oraș de câteva zile. 

2019, octombrie: 

Începutul circulației virusului: mărturiile multor sportivi 
militari care vor fi afectați în curând de boală, dar și un studiu 
realizat de Universitatea Harvard și Boston (pe baza numărului 
de vehicule parcate în fața spitalului Wuhan în octombrie 2018 
și în octombrie 2019 – Ph. A. 89 și s.) Datele sunt coroborate 
de un studiu publicat pe 17 martie 2020 pe site-ul Nature care 
concluzionează că virusul Sars-Cov2 a fost „în circulație în 
jurul datei de 1 octombrie” (Ph. A. 264 ). 

Pe 18 octombrie, la New York 

Exercițiul Event-201 simulează o pandemie globală. Acest 
exercițiu, planificat pentru câteva luni, este organizat de 
Forumul Davos, Fundația Bill și Melinda Gates și Centrul 
Johns Hopkins (finanțat de Bill Gates). Agnès Buzyn, ministrul 
Sănătății, cere ANSM să clasifice hidroxiclorochina în 
categoria produselor otrăvitoare. 

2019, decembrie: 

Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
finanțat de Gates Foundation, dezvoltă nanoparticule compuse 
din cristale pe bază de cupru care pot fi injectate în același timp 
cu vaccinul. Aceste nanoparticule conțin date care pot fi citite 
de un smartphone. Printre patronii generoși ai MIT, vom 
remarca, pe lângă Fundația Gates, societatea deschisă a lui 
Georges Soros, Carnegie Corporation, Fundația Ford și câteva 
multinaționale, inclusiv Microsoft.  

2020, ianuarie: 

Hidroxiclorochina devine oficial otrăvitoare 

2020, 23 ianuarie: 

Orașul Wuhan și provincia Hubei sunt închise. Videoclipuri cu 
oameni care se prăbușesc brusc pe stradă circulă pe internet. 

2020: 

Statele Unite distribuie peste 11 miliarde de dolari 
laboratoarelor pentru a produce un vaccin. (Ph. A. 180). 

2020, martie:  

Prima închidere în case a oamenilor în Franța (pe 17 aprilie), 
dar și în Regatul Unit (pe 23), în Italia (pe 12), în Statele Unite 
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(40 de stat pe 6 aprilie), etc … în total, aproape 4 miliarde de 
oameni din aproape 80 de țări sunt închiși în casele lor din 30 
martie. Franța și-a închis populația când au existat 16.003 de 
cazuri covid în lume și 815 decese dintr-o popula
7.8 miliarde de oameni!  

După cum a prezis Fundația Rockefeller în 2010, în niciun stat 
nu sunt închise granițele, cu excepția Chinei.  

2020, aprilie: 

Telegraph of London raportează că în Anglia, 600.000 de teste 
PCR fost contaminate cu covid-19 (Ph. A. 236). Health Canada 
raportează că 380,000 de teste PCR contaminate au fost 
interceptate, la fel în Luxemburg sau Statele Unite. În Elve
700.000 de teste au fost contaminate cu „germeni”

2020, mai: 

The Lancet publică un studiu extrem de trucat care condamnă 
hidroxiclorochina. Imediat, majoritatea guvernelor occidentale, 
inclusiv Franța, a interzis medicilor utilizarea 
hidroxiclorochinei și a interzis de asemenea studiile
The Lancet retrage acest studiu și își cere scuze. Cu toate 
acestea, interzicerea hidroxiclorochinei nu va fi niciodată 
anulată. 

2020, aprilie: 

Statul francez alege Microsoft-ul lui Bill Gates pentru a stoca 
date de sănătate franceze.  

2020, aprilie: 

Luc Montagnier, laureat al Premiului Nobel pentru medicină, 
alți câțiva oameni de știință renumiți demonstrează că virusul 
eliberat din laboratorul P4 din Wuhan este un virus artificial, 
adică creat de oameni.  

2020, iunie: 

Forumul de la Davos ne anunță prin Klaus Schwab că 
pandemia covid va fi prilejul unei „Mari Resetări” 
„transformări a umanității” (sursă: K. Schwab și Thierry 
Malleret, The Great Reset) 

2020, decembrie: 

Cea mai mare fabrică de producere a hidroxiclorochinei, situată 
în Taiwan, este complet distrusă de o explozie inexplicabilă. 

2020: 

Fiabilitatea testelor PCR este pusă la îndoială de oamenii de 
știință. Prin creșterea numărului de cicluri de detectare a 
virusului, analizatorii măsoară reziduurile inactive ale virusului 
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ță prin Klaus Schwab că 
pandemia covid va fi prilejul unei „Mari Resetări” și al unei 

ții” (sursă: K. Schwab și Thierry 

iclorochinei, situată 
în Taiwan, este complet distrusă de o explozie inexplicabilă.  

Fiabilitatea testelor PCR este pusă la îndoială de oamenii de 
știință. Prin creșterea numărului de cicluri de detectare a 

inactive ale virusului 

și creează rezultate fals pozitive. Importanța epidemiei este 
astfel supraestimată artificial.  

2021, ianuarie: 

Încep primele campanii intensive de vaccinare în întreaga lume.

2021, august: 

Potrivit OMS, 191 din 194 de țări au vacci
luna octombrie, 4,5 miliarde de oameni, sau 57% din popula
lumii, au fost injectați cu medicamente experimentale care le 
modifică funcțiile celulare. 

2021, octombrie: 

În multe țări, dreptul de a duce liber o viață normală este acum
supus vaccinării obligatorii. Un fel de carte de identitate 
digitală pentru toată lumea, cu trasoare integrate 
medicale (inclusiv vaccinare) este acum pe ordinea de zi (Ph. 
A. 251). 

Ce putem concluziona din această enumerare cronologică?

 

Dezvăluiri uimitoare: „Protocolul lui 
Arafat cu Remdesivir și Kaletra a omorât 
sute de oameni. Și confirm eu, că sunt în 

sistem” 

          Vaccinul provoacă sterilitate 
extraordinară cu o asistentă din Bihor

 asistentă de la Spitalul din Ale
timpul unei convorbiri telefonice purtată înainte de 
valul IV pandemic, înregistrare ce a apărut 

public. Asistenta acuză că protocolul lui Arafat a produs crime 
masive și că din experiența ei proprie a constatat cum vaccinul 
a omorât oameni. Dezvăluirile ne aduc aminte de cazurile 
similare de la Spitalele din Galați, unde au avut loc și 
deshumări, Arad și Sibiu, unde, de altfel, Parchetul a deschis o 
anchetă pentru ucidere din culpă. 

Înregistrarea a fost publicată pe un cont fictiv de Facebook, cu 
aproape 18.000 de urmăritori. 

„Dezvăluiri din interiorul sistemului. Protocolul criminal. 
Înregistrarea unei convorbiri cu o asistentă medicală din 
Aleșd, făcută înainte de «valul al 4-lea»
însoțește înregistrarea audio a unei convorbiri telefonice între 
Maria T.P., o asistentă de la Spitalul din Ale

Potrivit femeii, înregistrarea a fost făcută fără acordul acesteia, 
neștiindu-se exact ce s-a discutat înai
pornească înregistrarea. 

O
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și creează rezultate fals pozitive. Importanța epidemiei este 

Încep primele campanii intensive de vaccinare în întreaga lume. 

țări au vaccinări în curs. Până în 
luna octombrie, 4,5 miliarde de oameni, sau 57% din populația 

ți cu medicamente experimentale care le 

țări, dreptul de a duce liber o viață normală este acum 
supus vaccinării obligatorii. Un fel de carte de identitate 
digitală pentru toată lumea, cu trasoare integrate și date 
medicale (inclusiv vaccinare) este acum pe ordinea de zi (Ph. 

Ce putem concluziona din această enumerare cronologică? 

iri uimitoare: „Protocolul lui 
și Kaletra a omorât 

Și confirm eu, că sunt în 
 

Vaccinul provoacă sterilitate și omoară. Înregistrare 
extraordinară cu o asistentă din Bihor 

asistentă de la Spitalul din Aleșd a fost înregistrată în 
timpul unei convorbiri telefonice purtată înainte de 
valul IV pandemic, înregistrare ce a apărut și în spațiul 

public. Asistenta acuză că protocolul lui Arafat a produs crime 
ța ei proprie a constatat cum vaccinul 

a omorât oameni. Dezvăluirile ne aduc aminte de cazurile 
ți, unde au avut loc și 

și Sibiu, unde, de altfel, Parchetul a deschis o 

nregistrarea a fost publicată pe un cont fictiv de Facebook, cu 

Dezvăluiri din interiorul sistemului. Protocolul criminal. 
Înregistrarea unei convorbiri cu o asistentă medicală din 

lea»”, este descrierea care 
țește înregistrarea audio a unei convorbiri telefonice între 

Maria T.P., o asistentă de la Spitalul din Aleșd și un bărbat. 

Potrivit femeii, înregistrarea a fost făcută fără acordul acesteia, 
a discutat înainte ca bărbatul să 
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Înregistrarea este făcută sub forma unui interviu, iar bărbatul a 
cărui identitate nu o cunoaștem îi adresează pe parcursul 
dialogului mai multe întrebări asistentei. 

„Remdesivir și Kaletra au omorât sute de oameni”, spune 
femeia la începutul înregistrării, care susține apoi că 
Dexametazona era necesar să fie administrată într-o singură 
fiolă, însă pacienților li se dădeau câte 6 fiole în realitate, 
conform protocolului impus medicilor. 

„Este un antiinflamator, se dă la reumatism, la poliartrite, la 
pacienți care au dureri foarte mari. Este un inflamator foarte 
puternic. Antibioticul în doze decente se dă pentru o infecție, în 
doze mari e letal. Dacă dau cuiva până în două grame de 
Cefort e bine, la o infecție urinară sau cutanată. Dacă îi dau 
patru grame îl omor”, spune asistenta în înregistrare. 

În acelaşi timp, afirmațiile privind transferul acesteia pe secţia 
de chirurgie pe considerentul atitudinii sale anti-vaccinare sunt 
totalmente nefondate, deoarece singurul considerent privind 
transferul a fost prin prisma deficitului de personal înregistrat la 
nivel de secţie. 

„Deci zici că așa au reușit să îi pună în pită pe mulți pacienți. 
Cu supradoză, nu?”, spune bărbatul. 

La acuzația extrem de gravă lansată de bărbat, aceea de 
malpraxis medical, femeia răspunde cu lejeritate: „Da, 
bineînțeles”. 

„Am avut o colegă care a fost repartizată la Oradea, la Gavril 
Curteanu, pe covid. A zis clar: «Maria, aruncam 
Dexametazona în coș, aruncam Kaletra». Mă duceam cu ea la 
bolnavi și făceau ăştia ochii mari și ziceau «Nu, nu vreau asta. 
Băgam doza în buzunar, mă duceam la baie și o aruncam în 
veceu. Tu știi câtă Kaletra am aruncat eu în veceu doar să nu-i 
am pe conștiință?»”, mai spune asistenta în înregistrare, care 
apoi critică modul de administrare a oxigenului pentru pacienți. 

„Tu bagi în bolnavi 12 litri de oxigen continuu, când după 2 
ore la 6 litri organismul intră în acidoză și procesele chimice 
se dau peste cap în organism. Încarci un edem pulmonar acut, 
o insuficiență respiratorie. Maxim două ore la 6 litri de oxigen 
la o persoană. Dacă îl ții 24/24 la 12 litri face acidoză și-ți 
crapă, îți moare”, mai spune asistenta. 

Bărbatul încearcă apoi să ducă discuția într-un alt sens, făcând 
referire la cele spuse mai sus de femeie zicând: „Și asta se 
făcea conform protocoalelor lui Arafat”, după care femeia îi 
răspunde „Da, da, da. Asta a făcut Raed Arafat. Și confirm eu, 
că sunt în sistem și știu”. 

Apoi, femeia spune că asistentele scădeau nivelul de oxigen la 
6 litri, iar șefa de secție urla: „V-am spus să lăsați la 12 litri”, 
pentru că, din spusele ei, „avea niște planuri acolo făcute”. 

Discuția continuă în aceeași manieră, asistenta spunând că după 
ce s-au simțit vinovați, mai mulți medici au ieșit public și au 
spus că au omorât oameni. 

Asistenta Maria T.P., a lucrat o perioadă la Centrul de 
vaccinare din Aleșd, iar apoi a fost mutată la spital, în secția de 
Chirurgie, din cauza deficitului de personal. 

Întrebată apoi de bărbat dacă se mai respectă protocoalele 
medicale impuse în pandemie, femeia spune că cei care le-au 
făcut au fost „atinși”. 

„Stai să vedem dacă mai vine un val, ce protocoale mai scot. 
Au fost atinși și mulți s-au revoltat, deci nu cred că le mai 
aplică. Dar atunci, în plin doliu, în toiul nebuniei, astea s-au 
aplicat. Sforile se trag la un nivel mult mai mare, la care noi 
ăştia mici nici măcar nu putem să ne gândim. Venea de la 
București, de la Arafat: ăsta e protocolul, un protocol sanitar 
care este necesar să fie respectat”, mai spune femeia în 
înregistrare. 

Ea a susținut în înregistrare că directiva a venit de fapt chiar de 
la OMS. 

„Ăia vor să ne rărească. Suntem prea mulți. A venit vremea să 
fie rărită lumea. OMS-ul a dat directiva. Orice sistem medical 
se ghidează după OMS”, spune femeia în înregistrare, care apoi 
face o remarcă rasistă la adresa șefului OMS, Tedros 
Adhanom: „Unde îl avem pe negroteiul ală, pe Tedros ală sau 
cum îi zice. Azi zice una, mâine zice: nu am zis asta, ați înțeles 
greșit. Asta denotă câtă încredere poți să ai în el”. 

Femeia a lucrat ca asistent medical generalist la spitalul „Santa 
Giulia” din Milano timp de 14 ani, iar din 21 ianuarie 2021 a 
fost angajată la Spitalul din Aleșd. 

„Vaccinul produce sterilitate” 

„Vaccinul produce sterilitate. Atacă organele genitale. 
Organele de reproducere, nenorocitul ăsta de vaccin. Eu din 
ianuarie până când m-am accidentat am lucrat pe vaccinări. 
Am fost la centrul de vaccinare din Aleșd. Vaccinam lumea în 
prostie”, mai spune femeia pe înregistrare. 

„Venea lumea și îmi spunea: «abia aștept să mă imunizez». La 
fiecare cum venea le spuneam păi, nu vă imunizați. Știți ce 
înseamnă imun? Dacă ești imun boala nu te poate atinge, iar 
acest vaccin, impropriu spus, nu vă protejează. Dumneavoastră 
nu faceți vaccin, faceți terapie genetică. Sunteți cobai până în 
2023. Eu cu seringa în mână le spuneam chestia asta”, mai 
spune asistenta pe înregistrare. 

Atâta timp cât are un ARN mesager acolo, nu e un vaccin. 
Sunt terapii genetice 

„Cine îmi garantează că acest ARN mesager se duce doar până 
la nivel de mitocondrii și acolo se dezintegrează, se 
autodistruge? Dacă cumva se joacă cu ADN-ul ală? Ce se 
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petrece după, modifică genomul uman. Ce devenim după 20
de ani? Monștri, mutanți. Din cauză că tu nu po
a Dumnezeu să umbli cu ARN-ul și cu ADN-ul, să te joci cu ele 
fără să ai consecințe.  

Asta fac creierele bolnave. Bogații ăștia, lumea aia nevăzută, 
care ne conduce pe noi și nu e teoria conspirației și nu e nebun 
cine crede așa ceva, pentru că înainte să le scot pe gură am 
citit și m-am documentat cu persoane, zic eu importante, care 
știu despre ce vorbesc. Sunt date care atestă așa ceva. 
Bogătașii ăștia nu mai știu ce să facă. Se joacă de
Dumnezeu”, mai spune asistenta Maria, care apoi face o 
comparație a oamenilor cu puii de găină pe care îi poți omorî în 
diverse feluri pentru a face experimente pe ei. 

„Veneau cupluri la vaccinare și la rapel doar el sau ea”

Asistenta îi povestește apoi bărbatului că pe perioada cât a 
lucrat la centrul de vaccinare din Aleșd, au venit 6 cupluri la 
vaccinare, iar la rapel, doar unul dintre ei, spunând că celălalt 
partener a murit de la vaccin. 

„Să nu spun cazuri în care veneau cuplurile, ferici
vaccinează. Și veneau la rapel doar el sau ea. Păi unde
doamna? A murit. 6 cazuri am avut. Trei anafilaxii foarte 
puternice. Reacție la 15 minute post-vaccinare, i
Oradea”, mai spune asistenta. 

Conform protocolului de vaccinare, fiecare pacient este necesar 
să stea sub observație timp de 15 minute, pentru a vedea dacă 
are reacții adverse în urma vaccinării. 

„La 3 zile de la vaccinare l-au îngropat” 

„Săream pe ei și prindeam linia venoasă și repede perfuzie și 
du-te cu adrenalina. Le ziceam: hai, că a intrat în 
anafilactic! Era nebunie. Și veneau, măi, vrem vaccin și vrem 
vaccin”, mai spune asistenta, care apoi poveste
bătrân care a mers să se vaccineze și a murit la 3 zile după 
imunizare. 

„A venit un domn și l-am întrebat: «De ce vre
vaccinați?». «Păi cum, adică îmi spuneți așa ceva, eu sunt 
cardiac și este necesar să mă vaccinez că mi-a zis medicul de 
familie că chiar e indicată vaccinarea în cazul meu, pentru că, 
Doamne păzește, dacă mă îmbolnăvesc, o să fac o formă 
ușoară.» I-am spus: «Nu luați în calcul că poate vă păze
Dumnezeu de boală și fără vaccinul ăsta? Și șansele sunt mai 
mici să faceți complicații.» S-a supărat pe mine. La trei zile l
au îngropat. A treia zi de la vaccin era în groapă
femeia. 

„Am vaccinat peste 3.000 de persoane” 

Asistenta îi mai spune bărbatului că cele spuse nu sunt pove
sunt experiențe personale trăite de ea. 
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petrece după, modifică genomul uman. Ce devenim după 20-30 
cauză că tu nu poți să te joci de-

ul, să te joci cu ele 

ții ăștia, lumea aia nevăzută, 
și nu e teoria conspirației și nu e nebun 

șa ceva, pentru că înainte să le scot pe gură am 
am documentat cu persoane, zic eu importante, care 

știu despre ce vorbesc. Sunt date care atestă așa ceva. 
șii ăștia nu mai știu ce să facă. Se joacă de-a 

Maria, care apoi face o 
ție a oamenilor cu puii de găină pe care îi poți omorî în 

și la rapel doar el sau ea” 

ște apoi bărbatului că pe perioada cât a 
șd, au venit 6 cupluri la 

vaccinare, iar la rapel, doar unul dintre ei, spunând că celălalt 

Să nu spun cazuri în care veneau cuplurile, fericiți că se 
el sau ea. Păi unde-i 

doamna? A murit. 6 cazuri am avut. Trei anafilaxii foarte 
vaccinare, i-am trimis la 

Conform protocolului de vaccinare, fiecare pacient este necesar 
ție timp de 15 minute, pentru a vedea dacă 

și prindeam linia venoasă și repede perfuzie și 
te cu adrenalina. Le ziceam: hai, că a intrat în șoc 

Și veneau, măi, vrem vaccin și vrem 
”, mai spune asistenta, care apoi povestește cazul unui 

și a murit la 3 zile după 

am întrebat: «De ce vreți să vă 
ți așa ceva, eu sunt 

a zis medicul de 
familie că chiar e indicată vaccinarea în cazul meu, pentru că, 

ște, dacă mă îmbolnăvesc, o să fac o formă 
în calcul că poate vă păzește 

și fără vaccinul ăsta? Și șansele sunt mai 
a supărat pe mine. La trei zile l-

au îngropat. A treia zi de la vaccin era în groapă”, mai spune 

Asistenta îi mai spune bărbatului că cele spuse nu sunt povești, 

„Eu cu mâna mea am vaccinat 3.000 și ceva de oameni. Prima 
dată am zis: nu accept. După, am zis că nu e o chestiune pe 
care o fac împotriva voinței omului. Singurul aspect pe care 
pot să-l fac e să-i explic ce face”, mai spune Maria T., care apoi 
aduce vorba unui transfer de la centrul de vaccinare, la sec
de Chirurgie a Spitalului Aleșd, care s
conducerii spitalului din cauza deficitului de personal de pe 
secția respectivă. Asistenta spune că Centrul de vaccinare din 
Aleșd vaccina în jur de 200 de persoane pe zi, iar din cauza 
faptului că ea „informa” persoanele care doreau să se 
imunizeze, la un moment dat nu au mai mers oam
vaccineze. Afirmațiile privind transferul acesteia pe secția de 
Chirurgie pe considerentul atitudinii sale anti
totalmente nefondate, spune chiar ea, deoarece singurul 
considerent privind transferul a fost din prisma deficitului de
personal înregistrat la nivel de secție. 

Din sursele care au prezentat înregistrarea în media alternativă, 
asistenta Maria T. este fina managerului spitalului, Florin Cre

În urma acestor dezvăluiri șocante, unitatea spitalicească a luat 
poziţie, negând cu vehemență în spațiul public veridicitatea 
afirmațiilor asistentei. Totuși, ea nu este o voce singulară, căci 
din ce în ce mai mulți oameni din cardul personalului medical 
încep să expună crimele și nenorocirile care s
mai petrec însă sub obligativitatea protocoalelor impuse de cei 
care ne vor „mai răriți”. 

 

Iulian Capsali despre „protocoalele 
morții” 

         Am spus de aproape un an de zile că în spitale 
pacienții covid sunt omorâți cu zile, medicii fiind acoperiți 
de procedurile de tratament.  

vident, am fost catalogat drept „conspira
procentul deceselor pacienților intubați, în majoritatea 
spitalelor de la noi, era de 100%! Primeam informa

la medici și mă cutremuram de indignare și neputință…

Francezii au făcut un film documentar 
dezbate nenorocirea din spitale, datorată protocoalelor impuse 
politic de OMS și tratamentelor cu medicamente scumpe și 
inepte, gen Redemsivir. 

Acum avem o explozie, datorată confesiunilor unui cadru
medical dintr-un spital din Sibiu, care mărturise
cauza protocoalelor și a comodității și incompetenței unor 
medici, unii fără nicio experiență reală (rezidenți), au fost uciși 
pacienți. Procuratura s-a autosesizat. 

Însă aceasta este doar o parte a problemei. Mai sunt uci
pacienții care nu au covid, sunt bolnavii cronici care nu mai au 
parte de tratament. Sunt prieten cu un chirurg eminent de la 
Colentina, profesor universitar, disperat că nu 
meseria în acest ultim an. Iată însă ce declară managerul 

E

DezbateriDezbateriDezbateriDezbateri 

,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022 

și ceva de oameni. Prima 
dată am zis: nu accept. După, am zis că nu e o chestiune pe 

ței omului. Singurul aspect pe care 
”, mai spune Maria T., care apoi 

aduce vorba unui transfer de la centrul de vaccinare, la secția 
șd, care s-a făcut conform 

a deficitului de personal de pe 
Asistenta spune că Centrul de vaccinare din 

șd vaccina în jur de 200 de persoane pe zi, iar din cauza 
faptului că ea „informa” persoanele care doreau să se 
imunizeze, la un moment dat nu au mai mers oameni să se 

țiile privind transferul acesteia pe secția de 
Chirurgie pe considerentul atitudinii sale anti-vaccinare sunt 
totalmente nefondate, spune chiar ea, deoarece singurul 
considerent privind transferul a fost din prisma deficitului de 

Din sursele care au prezentat înregistrarea în media alternativă, 
asistenta Maria T. este fina managerului spitalului, Florin Creț. 

șocante, unitatea spitalicească a luat 
ță în spațiul public veridicitatea 

țiilor asistentei. Totuși, ea nu este o voce singulară, căci 
ți oameni din cardul personalului medical 

și nenorocirile care s-au petrecut și se 
ub obligativitatea protocoalelor impuse de cei 

Iulian Capsali despre „protocoalele 
 

Am spus de aproape un an de zile că în spitale 
ții covid sunt omorâți cu zile, medicii fiind acoperiți 

vident, am fost catalogat drept „conspiraționist“. În ATI, 
ților intubați, în majoritatea 

spitalelor de la noi, era de 100%! Primeam informația de 
și mă cutremuram de indignare și neputință… 

cut un film documentar – Mal traites – care 
dezbate nenorocirea din spitale, datorată protocoalelor impuse 

și tratamentelor cu medicamente scumpe și 

Acum avem o explozie, datorată confesiunilor unui cadru 
un spital din Sibiu, care mărturisește că, din 

și a comodității și incompetenței unor 
ță reală (rezidenți), au fost uciși 

te a problemei. Mai sunt uciși și 
ții care nu au covid, sunt bolnavii cronici care nu mai au 

parte de tratament. Sunt prieten cu un chirurg eminent de la 
Colentina, profesor universitar, disperat că nu și-a putut face 

însă ce declară managerul 



 

        94949494                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

spitalului, după ce se plânge că medicii au început deja să 
părăsească spitalul: 

„Într-un an, am asigurat internare la puțin peste 3.000 de 
pacienți covid, iar într-un an pre-pandemic aveam mai mult de 
30.000 de pacienți(!) Când statisticile ulterioare vor arăta 
dramele care se pot petrece la pacienții cu afecțiuni cronice, 
care nu au putut fi tratați, e o mare problemă“, a afirmat Victor 
Cauni. 

Statisticile deja există, au fost coordonate de prof. Ghe
Institutul Național de Statistică din cadrul Academiei Române. 
Am scris deja cum, la un deces din cauza covid (discutabil 
acesta din cauza„tratamentelor“ fatale și al bolnavilor în stadii 
terminale sau cu grave comorbidități, trecuți cu toții la 
„covid“), au murit 2 (doi) pacienți cronici, care nu au avut parte 
de tratament. 

„Sursa majoră a creșterii numărului de decese nu poate fi însă 
decât creșterea mortalității din alte cauze de deces în contextul 
marilor dereglări, disfuncționalități și restricții la internări
tratamente în spitale. Nu subestimați nici efectele psihologice 
nefaste ale măsurilor restrictive, ale izolării îndeosebi, în 
agravarea unor patologii“, a afirmat, la începutul lunii 
ianuarie, prof. Vasile Ghețău, directorul INS. 

Cine a transformat spitalele în lagăre covid, din care 
majoritatea a ieșit în pungi negre de plastic? Comandantul 
Acțiunii, Raed Arafat, fie-i numele turnat în plumbul 
dezastrului social pe care l-a creat prin distrugerea unui sistem 
de sănătate care, cu sincope, era viabil. Acum, după ac
comandantului, numărăm morții. 

Va veni și ziua în care vor fi trași la răspundere cei care au 
impus vaccinarea în masă împotriva Covid-19, o procedură 
care încă nu și-a arătat tot potențialul letal. Dar chiar și acum, 
după câteva luni, Sistemul se chinuie să ascundă mor

 

Mai nou, dovezile științifice sunt clar 
împotriva „sectei Corona”

 

Prof. dr. Stephan BECKER, Prof. 
Steve Kirsch, Lucy Kerr, Fernando Baldi

      Efectele nefaste ale injecțiilor de manipulare genetică 
deghizate în „vaccinări” au fost deja discutate pe larg. Prof. 
dr. Stephan Becker, însă, merge mult mai departe. În acest 
context, el vorbește despre „V-SIDA”, „Sindromul 
imunodeficienței dobândite prin vaccinare”, ceea ce ar fi 
cazul să-l zguduie chiar și pe cel mai neatent cititor.

firmația provine din documentarul „
ADEVĂRULUI: Ce se petrece cu adevărat în spitale, 
case și cabinete” difuzat de postul Auf1A
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ția provine din documentarul „MĂRTURIE A 
ADEVĂRULUI: Ce se petrece cu adevărat în spitale, 

Auf1.(1) În reportaj 

se spune că o serie de studii au ajuns la o con
după mai multe vaccinări anticovid, se poate observa o 
prăbușire a sistemului imunitar al pacienților.

Declarația profesorului Yaakov Jerris din Israel se potrivește cu 
concluzia de mai sus. El raportează că în departamentul covid 
al Spitalului Ichilov, 80% din cazurile grave sunt la pacien
„complet vaccinați” (cu cel puțin trei injecții).(2) 
Israel365.news comentează după cum urmează: „
lui Jerris sunt în concordanță cu un raport al guvernului 
german, potrivit căruia peste 78,6% din cazurile raportate de 
varianta Omicron covid-19 au apărut la persoane vaccinate. 
4.020 de persoane care au contractat Omicron în cadrul 
studiului – sau 95,6% din toate cazurile 
două doze de vaccin împotriva covid-
persoanele vaccinate au un risc de 3,7 ori mai mare de a 
contacta varianta.”(3) 

Steve Kirsch, care a apărut, de asemenea, în cadrul anchetei 
televizate, a prezentat cifre deprimante în cadrul emisiunii 
Peters Show. În 2021, a spus el, au fost înregistrate 3.527 de 
avorturi spontane în baza de date VAERS a CDC, după 
vaccinări. Numărul ar fi cu 300% mai mare decât ratele de 
raportare din ultimii ani. Jessica Rose a calculat o subraportare 
de 118 ori mai mică decât cea din baza de date VAERS
raport cu pierderile reale. Pe baza acestor cifre, Kirsch a ajuns 
la un număr probabil de avorturi de peste 400.000.(4) Dacă 
ipoteza ar fi corectă, vaccinările genetice ar duce la un număr 
de victime ale căror dimensiuni le cunoa
din scenarii de război. În conversația cu moderatorul, a fost 
rostită fraza: „Aceasta este o armă biologică

La fel de alarmant este și următorul raport prezentat de 
Uncutnews.ch: „Oficiul Național de Statistică britanic a 
publicat date care arată că rata mortalită
vaccinați anti-covid este de 54 de ori mai mare decât în rândul 
copiilor nevaccinați.”(6) 

Un studiu realizat în Marea Britanie de către Departamentul 
pentru Educație (în ianuarie 2022) dovedește încă o dată cee
ce știm de peste doi ani. Folosirea măștilor nu este utilă. Studiul 
a examinat școlile care impun purtarea măștilor și cele care nu, 
și a ajuns la concluzia că nu există diferențe semnificative în 
ceea ce privește reducerea riscului de infecție între uti
măștilor și neutilizarea lor. Criticii afirmă că acest fapt s
datora, chipurile, faptului că eșantionul ar fi fost prea mic, 
ignorând însă cu desăvârșire zeci de alte studii care au dovedit 
cu prisosință inutilitatea și chiar efectele adverse al
măștilor așa-zis de protectie împotriva covid.(7)

În plus, microbiologii știu foarte bine că tot felul de ciuperci și 
bacterii se pot înmulți pe pânza măștilor datorită respirației 
umede și calde. Și că purtătorii sunt expuși la o concentrație 
crescută de germeni atunci când respiră, ceea ce pune o 
presiune suplimentară pe sistemul imunitar. (8,9,10,11) De 
mult timp deja specialiști din întreaga lume au avertizat că 
folosirea măștilor este absurdă. Dacă doriți cu adevărat să vă 
protejați eficient de germenii din aer, ar fi necesar să folosi
filtre ABC și o mască de gaze care să vă acopere complet 
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fața… Ceea ce nu este însă cazul în fața unui virus cu o rată de 
mortalitate de sub 0.3%. 

Un studiu mai vechi (evaluat și confirmat și de colegii de 
breaslă ai autorilor), efectuat pe scară largă în Brazilia, cu 
ivermectină, a arătat un puternic efect preventiv al 
medicamentului față de îmbolnăvirile cu covid. 
„113.845 de persoane au fost tratate cu ivermectină în această 
cercetare, iar 45.716 persoane nu au fost tratate. Astfel, studiul 
are o importanță enormă.”(12) 

S-a dovedit de altfel și prin alte cercetări, dar și prin experiența 
directă a foarte multor medici și pacienți, că medicamentul 
menționat reduce semnificativ rata de infecție, 
mortalitate. 

Un studiu mai recent, bazat pe observarea a 223.128 de 
subiecți, arată o eficacitate foarte mare a medicamentului 
ivermectină în profilaxie. Autorii Lucy Kerr, Fernando Baldi 
Raysildo Barbosa Lôbo titrează: „Utilizarea regula
ivermectinei ca profilaxie pentru covid-19 are ca rezultat o 
reducere cu 90% a mortalității”.(13) 

În plus, din ce în ce mai mulți medici și cercetători din întreaga 
lume își fac auzite vocile, demascând rând pe rând, prin studii 
și dovezi științifice evidente, minciunile și manipulările cu care 
a fost intoxicată populația de către „secta Corona”.

Referințe: 
(1) https://auf1.tv/aufrecht-auf1/zeugen-der-wahrheit-was-in-spitaelern
ordinationen-wirklich-passiert/ 
(2) https://de.rt.com/der-nahe-osten/131072-fast-80-prozent-geimpft-
krankenhaus/amp/?utm_source=telegram&utm_medium=owned_media
https://archive.fo/wip/LBv0W 
(3) https://www.israel365news.com/265952/israeli-coronavirus-expert
severe-cases-vaccinated-at-least-three-times/ 
https://archive.fo/wip/GocXt 
(4) https://uncutnews.ch/usa-400-000-fehlgeburten-durch-covid-impfung
300-prozent/ 
https://archive.fo/wip/DyBrT 
(5) Ebd. 
(6) https://uncutnews.ch/bericht-der-britischen-regierung-zeigt-dass-
52-mal-hoeheres-risiko-haben-nach-einer-covid-spritze-zu-sterben/ 
https://archive.fo/wip/9KCZL 
(7) Departamentul pentru Educație: „Evidence Summary Coronavirus (COVID
use of face coverings in education settings”. January 2022 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/1044767/Evidence_summary_-
_face_coverings.pdf?fbclid=IwAR3Y2x9vrqee1WEajIFElxzJRFnk1G_BIzlHoUPd6JHj3W
wgOiRtNKd8ozg 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/1044767/Evidence_summary_-
_face_coverings.pdf?fbclid=IwAR3Y2x9vrqee1WEajIFElxzJRFnk1G_BIzlHoUPd6JHj3W
wgOiRtNKd8ozg 
https://archive.fo/wip/wUXrW 
(8) https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/masken-leid
registrieren-vermehrt-entzuendungen-im-gesicht-li.135983 
https://archive.fo/wip/IfKLW 
(9) https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-streeck-masken
bakterien-faktencheck-100.html 
https://archive.fo/FEvEw 
(10) https://www.derstandard.de/story/2000117994660/masken-koennen
mikroben-sein 
https://archive.fo/wip/KDNRG 
(11) https://www.rnd.de/gesundheit/virologe-masken-sind-nahrboden
pilze-JD3BXGIBYUCVDO634ZW76BVU5E.html 
https://archive.fo/TfNJz 
(12) https://tkp.at/2022/02/08/weitere-daten-zu-ivermectin-aus-brasilien
sterblichkeitsrate-um-90-reduziert/ 
(13)https://www.researchgate.net/publication/358386329_Strictly_regular_use_of_iverme
ctin_as_prophylaxis_for_COVID-19_leads_to_a_90_reduction_in_COVID
19_mortality_rate_in_a_dose-
response_manner_definitive_results_of_a_prospective_observational_study_of_a
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Cum se poate interveni pentru spargerea 
monopolului informațional actual?

         Pandemia covid-19 a arătat cât de u
ajunge de la un mediu informațional relativ sănătos, în care 
sunt acceptate idei diferite, în care se poate organiza o 
dezbatere reală, la un cadru în care opinia publică este 
manipulată, iar narațiunea este unică, restul opțiu
multe la fel de legitime, fiind considerate adesea 
dezinformare. 

a exemplu, discuția despre rolul imunității în raport cu 
covid-19, eliminată din considerente politice. Ne 
amintim, într-un alt exemplu, cum doar o publica

locală din Sibiu a scris despre ceea ce s
pretextul pandemiei, subiect în atenția Avocatului Poporului, 
populația știind ceea ce se petrecea în spitale sub protocoalele 
covid-19, în timp ce în public era transmisă o singură 
informație/perspectivă despre ceea ce se petrece, un monopol 
informațional. 

Cazul pandemiei nu este unic, au mai fost în trecut 
doar să ne amintim despre unele proteste, criza actuală a 
energiei sau tensiunile ruso-ucrainene. Diferen
pandemie și celelalte exemple este că în cele din urmă au 
existat mici scăpări prin alte părți, nefiind sincronizată social 
media cu media tradițională, de-a lungul unor multiple 
platforme și operatori. 

De ce este nevoie de o intervenție în acest sens? În primul rând, 
pentru asigurarea pluralismului politic, o condi
pentru existența democrației. Fără pluralism nu există 
democrație, la fel cum fără stat de drept nu există democrație. 
Iar pluralismul nu înseamnă doar pluralitate de vorbitori, de 
partide, de opinii și de fapte amintite. În al doilea rând, este 
nevoie de încurajarea gândirii critice, iar aceasta nu se poate 
face prin șabloane. Gândirea critică, bazată pe logică și 
informații caracterizate de acuratețe, ajută la întărirea 
capacității personale și comune a cetățenil
având un câștig pe termen lung pentru economie și societate. 
Desigur, o astfel de intervenție are, după cum este formulat 
aici, un substrat valoric și teleologic. 

Intervenția are nevoie de revenirea statului prin regle
control și sancțiune. Sunt multiple zone în care se poate 
acționa, de la politica de access la informație și la servicii, la 
cea comercială, acolo unde este cazul, cea privind concuren
și, nu în ultimul rând, în aspecte precum protecția datelor.
Referindu-ne la cazurile rețelelor de comunicare virtuală, 
acesta este un mod de deconectare a acestora de la 
sincronizarea excesivă cu statul, sprijinind rolul cetă
încurajând concurența. 

C
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Concurența permite, chiar dacă rămân unele probleme 
structurale ale acestor canale de informare, întărirea puterii 
consumatorilor și posibilității acestora de a alege. Dacă 
considerăm că este prea mult un serviciu de utilitate publică tip 
Facebook, precum sistemul de electricitate, cu reglementările 
aferente, consumatorii sau utilizatorii, după caz, au op
a ajunge în alte părți. Iar modul în care Facebook/Meta pierde 
ge nerații (cum este cazul Gen Z care s-a mutat pe TikTok, 
SnapChat și alte platforme similare) forțează, pe de o parte, 
reinventarea platformei în dorința de retenție, control și 
exploatare a datelor oamenilor în scop comercial, precum 
pierderea unor categorii profesionale către alte platforme 
precum LinkedIn și nu numai, arată că se poate sparge bariera 
canalului unic, pe de o parte, dar și că situația rămâne dinamică 
chiar și când vorbim de giganți comunicaționali globali.

O altă idee care merită analizată este cea a a transparentizării 
obținerii consimțământului informat din partea utilizatorilor. 
Algoritmii și procedurile interne nu sunt transparente 
există obligații legale pentru transparentizarea acestora. 
Obținerea consimțământului este o provocare, căci necesită 
educarea potențialilor utilizatori, dar poate fi făcut, verificabil, 
chiar de către platforme. Totodată, dacă acceptăm că Facebook 
este și o companie de comunicații, ar fi necesar să ne asigurăm 
că garantează neutralitatea politică, ceea ce poate fi făcut doar 
cu minime intervenții (și este posibil și fără preschimbarea 
rețelei într-un cenzor global). Pentru acestea însă este nevoie de 
reglementarea platformelor digitale, aspect aflat în progres. 
Evident, cu timpul, legile se modifică, reflectând alte realită
Un început este posibil. 

Spargerea monopolului informațional actual, tocmai pentru că 
acționează ca un cenzor al informației și, în general, al 
corectitudinii politice (indiferent de perspectivele sale), nu 
înseamnă controlul, supravegherea, micromanagementul 
informației cu un centru unic de comandă, ci cele expuse mai 
sus: concurență, consimțământ etc. 

 
Planul B al „Marii Resetări” a 

globaliștilor: Războiul din Ucraina. 
Analiza unui important analist politic 

american 
 

Brandon S

           Foarte interesant acest editorial de pe site
market.us al analistului politic american Brandon Smith. Iată 
ideile principale: 

• Există oameni în mișcarea pentru libertate care 
atribuie prea multă inteligență elitelor puterii globale, 
până la punctul în care par să creadă că globaliştii 
plănuiesc mereu 10 pași înainte. Aspectul amuzant 
despre planificarea cu 10 pași înainte este că dacă ceva 
nu merge bine în pașii 1-9, atunci trecerea la
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ța permite, chiar dacă rămân unele probleme 
cturale ale acestor canale de informare, întărirea puterii 

și posibilității acestora de a alege. Dacă 
considerăm că este prea mult un serviciu de utilitate publică tip 
Facebook, precum sistemul de electricitate, cu reglementările 

onsumatorii sau utilizatorii, după caz, au opțiunea de 
ți. Iar modul în care Facebook/Meta pierde 

a mutat pe TikTok, 
și alte platforme similare) forțează, pe de o parte, 

ța de retenție, control și 
exploatare a datelor oamenilor în scop comercial, precum și 
pierderea unor categorii profesionale către alte platforme 

și nu numai, arată că se poate sparge bariera 
și că situația rămâne dinamică 

și când vorbim de giganți comunicaționali globali. 

O altă idee care merită analizată este cea a a transparentizării și 
ținerii consimțământului informat din partea utilizatorilor. 

u sunt transparente și nici nu 
ții legale pentru transparentizarea acestora. 

ținerea consimțământului este o provocare, căci necesită 
țialilor utilizatori, dar poate fi făcut, verificabil, 

că acceptăm că Facebook 
și o companie de comunicații, ar fi necesar să ne asigurăm 

că garantează neutralitatea politică, ceea ce poate fi făcut doar 
ții (și este posibil și fără preschimbarea 

estea însă este nevoie de 
reglementarea platformelor digitale, aspect aflat în progres. 
Evident, cu timpul, legile se modifică, reflectând alte realități. 

țional actual, tocmai pentru că 
ției și, în general, al 

corectitudinii politice (indiferent de perspectivele sale), nu 
înseamnă controlul, supravegherea, micromanagementul 

ției cu un centru unic de comandă, ci cele expuse mai 

Planul B al „Marii Resetări” a 
știlor: Războiul din Ucraina. 

Analiza unui important analist politic 

Brandon SMITH 

editorial de pe site-ul alt-
al analistului politic american Brandon Smith. Iată 

șcarea pentru libertate care 
ță elitelor puterii globale, 

până la punctul în care par să creadă că globaliştii 
și înainte. Aspectul amuzant 

și înainte este că dacă ceva 
9, atunci trecerea la pasul 

numărul 10 va fi imposibilă 
mulțime de energie într-un plan elaborat care a ajuns 
nicăieri. 

• Globaliștii NU SUNT cei mai deștepți oameni din 
lume… nici măcar pe aproape. Nici măcar nu sunt atât 
de eficienţi atunci când planurile
efectiv și nu există surprize. Ideile lor eșuează 
constant. 

• Există un singur motiv pentru care globaliştii criminali 
nu au fost doborâți și acesta este pentru că nimeni nu 
i-a vizat niciodată în mod direct. De fiecare dată când 
există o revoltă / revoluţie anti
mișcare de masă pentru transformare, oamenii vizează 
„sistemul”; ei dau vina pe sistem pentru toate 
problemele noastre (sau dau vina pe o mână de 
marionete politice) și caută să adauge un strat proaspăt 
de vopsea sau să-i modifice unele dintre func
bază, dar oamenii din spatele cortinei ajung 
întotdeauna înapoi în spatele cortinei. Problema nu 
este niciodată „sistemul”, ci oamenii care conduc 
influențează sistemul, în timp ce se bucură de protecţia 
cortinei. 

• Iată cum globaliştii par să opereze cel mai bine: ei 
ţintesc cu mai multe săgeţi spre o tablă şi aruncă cât de 
tare/mult pot. Când un plan se men
globaliștii par a fi geniali, nu-
au aruncat legaţi la ochi. Problema este că, în timp ce 
globaliștii bâjbâie în întuneric în căutarea unui plan 
care să funcționeze, pot face multe daune și pot atrage 
foarte mult atenția. 

• Din când în când, devine evident când globaliştii au 
investit o cantitate imensă de timp 
Nu există nicio îndoială că pandemia de covid
fost planul menit să realizeze o centralizare completă 
înainte ca marea majoritate a oamenilor să 
ce i-a lovit. Emoția și adrenalina pură pe care 
globaliștii le arătau la începutul 
palpabile. Practic dansau pe străzi, vorbeau despre 
câte programe socialiste la nivel mondial urmau să 
aibă loc, ca să nu mai vorbim de câte libertă
personale erau pe cale să le șteargă.

• Însă, planurile lor nu merg 
doresc. Agenda covid-19 și, prin extensie, „marea 
resetare globală” s-a destrămat (cel puţin în SUA) 
acest fapt a dus la probleme pentru ei în alte păr
lumii. Rezistența americană la vaccinarea obligatorie 
și blocajele au fost „puncte nevralgice”. Chiar dacă 
globaliștii ar putea implementa tirania medicală în 
mare parte din restul lumii, cu unele state importante 
ale lumii blocând agenda globalistă la fiecare pas, 
acest fenomen a creat „zone de rezisten
oamenii din lume pot vedea în continuare că există un 
alt mod de a rezolva situația, care să nu implice vreo 
urmă de autoritarism. 

• Atunci când Curtea Supremă de Justiţie a SUA a 
blocat mandatele ilegale 
vaccinare ale lui Biden, n-a fost 
că guvernul Marii Britanii a decis să elimine toate 
restricţiile şi obligativităţile legate de covid
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numărul 10 va fi imposibilă și tocmai ai irosit o 
un plan elaborat care a ajuns 

știi NU SUNT cei mai deștepți oameni din 
lume… nici măcar pe aproape. Nici măcar nu sunt atât 
de eficienţi atunci când planurile lor funcționează 

și nu există surprize. Ideile lor eșuează 

Există un singur motiv pentru care globaliştii criminali 
ți și acesta este pentru că nimeni nu 

a vizat niciodată în mod direct. De fiecare dată când 
evoltă / revoluţie anti-guvernamentală sau o 

șcare de masă pentru transformare, oamenii vizează 
„sistemul”; ei dau vina pe sistem pentru toate 
problemele noastre (sau dau vina pe o mână de 

și caută să adauge un strat proaspăt 
i modifice unele dintre funcțiile de 

bază, dar oamenii din spatele cortinei ajung 
întotdeauna înapoi în spatele cortinei. Problema nu 
este niciodată „sistemul”, ci oamenii care conduc și 

țează sistemul, în timp ce se bucură de protecţia 

Iată cum globaliştii par să opereze cel mai bine: ei 
ţintesc cu mai multe săgeţi spre o tablă şi aruncă cât de 
tare/mult pot. Când un plan se menține, ei bine, 

-i așa? În realitate, ei doar 
Problema este că, în timp ce 

știi bâjbâie în întuneric în căutarea unui plan 
ționeze, pot face multe daune și pot atrage 

Din când în când, devine evident când globaliştii au 
investit o cantitate imensă de timp și de planificare. 
Nu există nicio îndoială că pandemia de covid-19 a 
fost planul menit să realizeze o centralizare completă 
înainte ca marea majoritate a oamenilor să știe măcar 

ția și adrenalina pură pe care 
știi le arătau la începutul pandemiei au fost 

palpabile. Practic dansau pe străzi, vorbeau despre 
câte programe socialiste la nivel mondial urmau să 
aibă loc, ca să nu mai vorbim de câte libertăți 

șteargă. 
Însă, planurile lor nu merg întotdeauna aşa cum îşi 

și, prin extensie, „marea 
a destrămat (cel puţin în SUA) și 

acest fapt a dus la probleme pentru ei în alte părți ale 
ța americană la vaccinarea obligatorie 
ost „puncte nevralgice”. Chiar dacă 

știi ar putea implementa tirania medicală în 
mare parte din restul lumii, cu unele state importante 
ale lumii blocând agenda globalistă la fiecare pas, 
acest fenomen a creat „zone de rezistență”. Adică, toți 

ii din lume pot vedea în continuare că există un 
ția, care să nu implice vreo 

Atunci când Curtea Supremă de Justiţie a SUA a 
și neconstituționale de 

a fost o coincidență faptul 
că guvernul Marii Britanii a decis să elimine toate 
restricţiile şi obligativităţile legate de covid-19. Când 
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libertatea este vizibilă, se răspânde
pentru guvernele occidentale să explice oamenilor lor 
de ce ar trebui să fie înrobiți pentru protecţia împotriva 
virusului covid-19, când atât de mulți alți oameni din 
altă parte își trăiesc viața normal în fața aceleiași boli.

• Acest aspect nu înseamnă că unii dintre cei mai mari 
criminali globalişti nu vor încerca să
controlul asupra populațiilor lor. S
guvernul australian a fost pierdut pentru totdeauna din 
cauza tiraniei globaliste. Va exista întotdeauna o 
de revoltă în Australia, tocmai pentru că America este 
dovada vie că restricţiile şi obligativităţile anticovid
19 nu este necesar să existe. 

• Deşi există indicii că acest virus a fost o armă 
biologică concepută în laborator, nu se ştie sigur dacă 
el a fost lansat în mod deliberat sau accidental. Totu
globaliștii de la Forumul Economic Mondial 
Economic Forum) și de la Fundația Bill și Melinda 
Gates au organizat o „simulare” a unei pandemii 
globale de coronavirus cu doar 2 luni înainte ca 
pandemia să înceapă. Simularea, numită „Event 201”, 
părea să prezică aproape tot ce s-a petrecut în ce
urmă cu adevăratul focar de coronavirus care a 
izbucnit în China, iar mass-media globalistă şi Big 
Tech au deţinut toată puterea pentru ca omenirea să fie 
manipulată. 

• A existat însă o singură problemă: virusul nu a fost 
atât de mortal pe cât speraseră ei. Event 201
65 de milioane de decese inițiale la nivel mondial, iar 
OMS a prezis o rată a mortalității prin infecție mult 
mai mare de 3%. Acestea nu s-au petrecut. Globali
și mass-media s-au luptat în ultimii 2 ani pentru a 
convinge publicul că rata deceselor cauzate de covid
19 este mult mai mare decât în realitate, dar zeci de 
studii au arătat că rata medie de mortalitate a bolii 
covid-19 este de doar 0,27%. Iar cifra aceasta nu poate 
să mai crească, ci doar să scadă pe măsură ce apar 
forme din ce în ce mai puţin mortale de covid

• De ce s-a petrecut asta? Este imposibil de spus. Poate 
că virusul a funcționat diferit în laborator, dar apoi s
schimbat dramatic odată ce a fost eliberat în lume? 
Poate a fost intervenția dumnezeiască? Ori
fi fost, se ştie că globaliștii au investit o cantitate 
imensă de energie în acest coronavirus 
dezamăgiţi de rezultat. 

• Deci, ce se petrece în continuare? Este logic că vor 
avea nevoie de o distragere a atenției ca mijloc de a 
redirecționa impulsul, iar globaliștii vor face ceea ce 
fac întotdeauna, adică să creeze tensiuni de război. 
Aceasta nu înseamnă că războiul pe scară largă este 
rezultatul dorit, dar războaie regionale limitate sunt 
întotdeauna pe masă. Nu este întâmplător faptul
SUA ar putea fi prinsă în acest moment nu în unul, ci 
în două conflicte regionale majore: invazia chineză a 
Taiwanului, precum și în invazia rusă a Ucrainei.

• Pe de altă parte, instabilitatea economică globală, care 
a crescut exponențial în ultimii doi 
acum la suprafață. Inflația, prețurile gazelor, lanțul de 
aprovizionare, toate amenințările care planează deja 
asupra noastră se vor extinde foarte mult.
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pentru guvernele occidentale să explice oamenilor lor 

ți pentru protecţia împotriva 
ți alți oameni din 

și trăiesc viața normal în fața aceleiași boli. 
Acest aspect nu înseamnă că unii dintre cei mai mari 
criminali globalişti nu vor încerca să-și mențină 

țiilor lor. S-ar părea că 
guvernul australian a fost pierdut pentru totdeauna din 
cauza tiraniei globaliste. Va exista întotdeauna o șansă 
de revoltă în Australia, tocmai pentru că America este 

ivităţile anticovid-

Deşi există indicii că acest virus a fost o armă 
biologică concepută în laborator, nu se ştie sigur dacă 
el a fost lansat în mod deliberat sau accidental. Totuși, 
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globale de coronavirus cu doar 2 luni înainte ca 
pandemia să înceapă. Simularea, numită „Event 201”, 

a petrecut în cele din 
urmă cu adevăratul focar de coronavirus care a 

media globalistă şi Big 
Tech au deţinut toată puterea pentru ca omenirea să fie 

A existat însă o singură problemă: virusul nu a fost 
Event 201 a prezis 

țiale la nivel mondial, iar 
ții prin infecție mult 

au petrecut. Globaliștii 
au luptat în ultimii 2 ani pentru a 

cul că rata deceselor cauzate de covid-
19 este mult mai mare decât în realitate, dar zeci de 
studii au arătat că rata medie de mortalitate a bolii 

19 este de doar 0,27%. Iar cifra aceasta nu poate 
să mai crească, ci doar să scadă pe măsură ce apar 
rme din ce în ce mai puţin mortale de covid-19. 

a petrecut asta? Este imposibil de spus. Poate 
ționat diferit în laborator, dar apoi s-a 

schimbat dramatic odată ce a fost eliberat în lume? 
ția dumnezeiască? Orice motiv ar 

știi au investit o cantitate 
imensă de energie în acest coronavirus și au fost 

Deci, ce se petrece în continuare? Este logic că vor 
ției ca mijloc de a 

știi vor face ceea ce 
fac întotdeauna, adică să creeze tensiuni de război. 
Aceasta nu înseamnă că războiul pe scară largă este 
rezultatul dorit, dar războaie regionale limitate sunt 
întotdeauna pe masă. Nu este întâmplător faptul că 
SUA ar putea fi prinsă în acest moment nu în unul, ci 
în două conflicte regionale majore: invazia chineză a 

și în invazia rusă a Ucrainei. 
Pe de altă parte, instabilitatea economică globală, care 

țial în ultimii doi ani, va ajunge 
ță. Inflația, prețurile gazelor, lanțul de 

țările care planează deja 
asupra noastră se vor extinde foarte mult. 

• Cu aceste posibile conflicte, problema pandemiei 
poate fi aruncată la marginea drumulu
zgomot. Globaliștii știu că nu mai pot face nimic 
acum, dar au nevoie de o modalitate de „a ie
r***t”, fără a explica numeroasele minciuni pe care le
au vândut în ultimii 2 ani. Iar războiul este o 
modalitate de a șterge aceste minciuni.

 
Lumi în coliziune

 

Profesor dr. ec. Radu
general de brigadă (r) Aurel I. R

              Pandemia – a IV-a Revoluție Industrială, Ordinea 
Mondială a Viitorului versus Securitatea na

rofesor dr. ec. Radu-Eugen Golban, rezident român în 
Elveția, moderator al emisiunii „Lumi în Coliziune” la 
Radio Gold FM (Bucureşti, România), l

invitat, pe 22 octombrie 2021, pe generalul de brigadă (r) 
Aurel I. Rogojan, pe care l-a provocat la
fierbinte subiect al agendei publice de la acel moment: Criza 
sanitară globală din perspectiva Securită
Marii Resetări Mondiale. 

Radu Golban: Cercetătorul german, dr. Kristian Blickle, de la 
Federal Reserve Bank, susține că Gripa Spaniolă a impulsionat 
național-socialismul. Național-socialismul a fost un atac la 
adresa democrațiilor în Europa și a dus la război. Cum se 
explică din perspectiva siguranței naționale acest mecanism de 
la pandemie la dictatură? 

Aurel I. Rogojan: Marile dezastre umanitare scăpate de sub 
control, şi din cauza precarităţii resurselor de gestionare a 
crizelor generate, pot netezi lejer calea către dictatură. 
Respectând opinia dr. Kristian Blickle, aş spune că naţional
socialismul a fost mai degrabă, printre altele, răspunsul la 
problemele grave cu care s-a confruntat mândria germanilor 
după Primul Război Mondial. Naţional
atac sub care au sucombat democraţiile slabe, declarative, 
clamate demagogic şi, pe cale de consecinţă,
mijloacele de apărare. 

Nicio democraţie europeană a acelui timp nu a înţeles ceva din 
lecţia Republicii de la Weimar, dovedind, fie că erau în 
incapacitate de a se apăra, fie că erau prea ocupate ca să poată 
observa pericolul, dacă nu au fost chiar în complicitate, fiindcă 
Hitler şi banda lui nu a apărut din neant. Este obligatoriu să ne 
întrebăm şi cine a profitat de dictatura naţional
al Doilea Război Mondial? Din perspectiva securităţii naţionale 
este necesar să conștientizăm cât de fragilă este demarcaţia 
dintre o criză sanitară globală şi dictatură, sub ambele aspecte: 
dictatura ca mijloc de salvare a omenirii sau, dimpotrivă, criza 
sanitară folosită ca mijloc de instaurare a dictaturii, dacă una 
sau alta se va petrece. 

P 
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Cu aceste posibile conflicte, problema pandemiei 
poate fi aruncată la marginea drumului, cu puțin 

știi știu că nu mai pot face nimic 
acum, dar au nevoie de o modalitate de „a ieși din 
r***t”, fără a explica numeroasele minciuni pe care le-
au vândut în ultimii 2 ani. Iar războiul este o 

șterge aceste minciuni. 

Lumi în coliziune 

Profesor dr. ec. Radu-Eugen GOLBAN,  
de brigadă (r) Aurel I. ROGOJAN 

ție Industrială, Ordinea 
Mondială a Viitorului versus Securitatea națională 

Eugen Golban, rezident român în 
ția, moderator al emisiunii „Lumi în Coliziune” la 

(Bucureşti, România), l-a avut ca 
invitat, pe 22 octombrie 2021, pe generalul de brigadă (r) 

a provocat la dezbaterea celui mai 
fierbinte subiect al agendei publice de la acel moment: Criza 
sanitară globală din perspectiva Securității Naționale și a 

Cercetătorul german, dr. Kristian Blickle, de la 
ține că Gripa Spaniolă a impulsionat 

socialismul a fost un atac la 
țiilor în Europa și a dus la război. Cum se 

ței naționale acest mecanism de 

Marile dezastre umanitare scăpate de sub 
control, şi din cauza precarităţii resurselor de gestionare a 
crizelor generate, pot netezi lejer calea către dictatură. 
Respectând opinia dr. Kristian Blickle, aş spune că naţional-

rabă, printre altele, răspunsul la 
a confruntat mândria germanilor 

după Primul Război Mondial. Naţional-socialismul a fost un 
atac sub care au sucombat democraţiile slabe, declarative, 
clamate demagogic şi, pe cale de consecinţă, lipsite de 

Nicio democraţie europeană a acelui timp nu a înţeles ceva din 
lecţia Republicii de la Weimar, dovedind, fie că erau în 
incapacitate de a se apăra, fie că erau prea ocupate ca să poată 

nu au fost chiar în complicitate, fiindcă 
Hitler şi banda lui nu a apărut din neant. Este obligatoriu să ne 
întrebăm şi cine a profitat de dictatura naţional-socialistă şi de 
al Doilea Război Mondial? Din perspectiva securităţii naţionale 

știentizăm cât de fragilă este demarcaţia 
dintre o criză sanitară globală şi dictatură, sub ambele aspecte: 
dictatura ca mijloc de salvare a omenirii sau, dimpotrivă, criza 
sanitară folosită ca mijloc de instaurare a dictaturii, dacă una 
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R.G.: Klaus Schwab afirma că numai un război sau o 
pandemie ar putea să dezlănţuie forţele transformatoare. 
Puterile transformatoare au însă şi potenţialul unei revoluţii. 
Cum pot fi astfel de procese monitorizate şi ce pot face 
structurile de securitate pentru a evita o răsturnare de situaţie 
sau înlăturarea orânduirii sociale democratice? 

A.R.: Ca ideolog al „Marii Resetări”, Klaus Schwab 
vehiculează ideile frontului organizaţiilor pretins elitiste, mai 
mult sau mai puţin oculte, care se cred la butoanele planetei. 
Bioterorismul la scară globală a făcut, până în prezent, mai 
mult obiectul unor abordări în cadrul reuniunilor cu caracter 
academic ale comunităţii internaţionale a serviciilor de 
informaţii pentru securitate naţională. La nivel statal, însă, 
serviciile de informații pentru securitate se află în prima linie, 
cu mijloacele secrete care justifică rațiunea existenței lor. 

În retrospectivă istorică, realitatea războiului biologic este 
repetitiv atestată, cel puțin de la căderea Imperiului Hitit 
încoace, fără a rezulta, însă, că omenirea ar fi desprins 
învăţămintele şi concluziile necesare. Armele biologice şi 
războiul biologic, domeniu în care marile puteri au investit 
foarte mult – odată ce acest arsenal a fost juridic interzis, nu 
înseamnă că va fi exclusă probabilitatea externării în domeniul 
paşnic al cercetărilor ştiinţifice medicale sau – poate fi o glumă, 
nu ştiu – în cel al apărării de posibile ameninţări biologice 
extraterestre. 

Ultimul stat care a anunțat abandonarea programului armelor 
biologice a fost Federația Rusă, în anul 1994. Chiar or fi intrat 
în șomaj cei 24.000 de cercetători? Sunt cunoscute statele 
occidentale care și-au relocat și finanțat cercetarea în China, la 
Wuhan. Nu putea să nu rețină atenția știrea că în timpul 
transferului către China a unor module din laboratoarele din 
America de Nord ar fi avut loc un incident de securitate, soldat 
cu „evadarea” agentului biologic din containerele de maximă 
securitate. O știre reală, sau una de deghizare a sursei 
pandemiei? 

Fiecare stat clasifică cercetările în acest domeniu la cel mai 
înalt nivel al secretului, astfel că sunt puţine informații privind 
programele desfăşurate. Indicii privind existenţa unor astfel de 
programe transpar, însă, în media actuală, rezultând că: 
– au fost dezvoltate programe specifice antiom, antianimal şi 
antiplante; 
– au fost standardizaţi agenţi biologici pentru a putea fi utilizaţi 
ca arme; 

– au fost studiate insectele pentru a fi folosite ca vectori 
naturali de dispersie. 

Dar să revin la apărarea ordinii democratice. Structurile de 
securitate nu pot să apere o ordine democratică inexistentă 
actualmente, ale cărei resurse s-au epuizat sub dictatura 
reţelelor de comunicare virtuală. Partidele, marile personalități 
politice, adevărații bărbați de stat, competiția valorilor în 
procesele electorale au fost substituite de spectacole mediatice 
și de competiția între companiile de P.R. și consultanță, care 
sunt câștigătorii reali ai unor alegeri virtuale. 

Dezetatizarea şi deznaţionalizarea ca tendinţe evidente ale 
globalismului ameninţă raţiunile de până acum ale existenţei şi 
misiunilor structurilor de securitate. Sub dictatura vectorilor 
globalizării, constituțiile democratice s-au prăbușit! 

Astfel vedem: 
– Președintele României nu respectă litera și spiritul 
Constituției; 
– Majoritatea din Parlamentul României violează sistematic 
ordinea constituțională; 
– Guvernul României nici nu pare a ști că România are 
Constituție. 

Cine nu respectă Constituția, mai este organ democratic 
reprezentativ al poporului deținător al suveranității? 

În aceste condiții, ce este nevoie să apere structurile naționale 
de securitate, nevolnicia trădătorilor, care exercită și cedează 
suveranitatea în nume propriu, sau voința poporului?! 

Problema fundamentală a momentului este controlul fronturilor 
războiului informaţional (psihologic) care a escaladat 
îngrijorător şi induce periculoase dihotomii în societate și, 
concomitent, decelarea naturii intereselor beligeranţilor şi a 
mizelor acestui război. 

R.G.: Critica sistemului neoliberal, promovarea economiei 
binelui comun (economia părţilor interesate), reajustarea 
rolului ființei umane în societate (în subordinea colectivului), 
elogierea tehnologiei ca instrument pentru a depăşi 
inegalitatea, utilizarea tehnologiei moderne în limbajul politic, 
militarizarea şi tehnologizarea limbajului politic, cenzura, 
promovarea unei a treia căi la nivel economic (între comunism 
şi capitalism) sunt elemente comune ale ideologiei naţional-
socialiste din anii ’30 din secolul al XX-lea şi din anii ’20 ai 
secolului al XXI-lea. Dacă o pandemie a impulsionat astfel de 
idei şi le-a instaurat la nivelul statului, la ce ne putem aştepta 
astăzi având o similitudine a curentelor? 

A.R.: La ce să ne aşteptăm, dacă am uitat istoria şi percepem 
repetarea greşelilor istoriei drept ideologia progresului?! Toate 
cele menţionate de dumneavoastră ne arată că civilizaţia 
occidentală democrată, bazată pe filosofia clasicilor greci şi pe 
ideologia creştină, este vulnerabilă în faţa noii revoluţii 
tehnologice, care transpune toată realitatea istoriei trăite de 
omenire într-o altă lume, cea virtuală. În absenţa unui nou 
suport ideologic, lumea virtuală, care nu are nimic comun cu 
democraţia, îşi extrage din istorie ceea ce crede că ideologic i 
se potriveşte. 

R.G.: Despre gripa spaniolă cât şi despre a doua pandemie 
(encefalita letargică) la scurtă vreme după acea gripă, despre 
care nici astăzi nu ştim prea multe, se zvonea pe atunci că ar fi 
fost arme biologice, precum se zvoneşte şi astăzi că virusul 
SARS-Cov-2 ar fi o armă biologică. Este recurența sintagmei 
pandemie şi tehnologie pe fond politic un risc pentru 
democrație? 
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A.R.: Da, pe de o parte, pot fi arme biologice ale naturii pentru 
speciile vieţuitoare care au uitat că sunt oaspeţii şi nu stăpânii 
Pământului, iar, pe de altă parte, este raţional-prudent să 
credem în realitatea armelor biologice create şi folosite, ori 
scăpate de sub control, de fiinţe inteligente, ori genii criminale. 
Recurența sintagmei pandemie şi tehnologie pe fondul politic 
actual, combinată cu o agresiune psihologică pentru care 
guvernele ori nu sunt pregătite să o combată, ori sunt 
cointeresate din rațiuni politico-financiare, aflându-se în 
complicitate cu „Big Pharma” (acest noul balaur cu șapte 
capete) incumbă riscuri multiple nu doar pentru democrație, 
care oricum este compromisă, ci pentru sănătatea și viața 
omenirii. 

R.G.: Într-un studiu despre „smart city” al Ministeriului 
Mediului al Germaniei, sunt prezentate nişte scenarii SF. 
Inteligența artificială ia decizii pentru noi, iar alegerile într-o 
lume „post-voting” nu vor mai fi necesare deoarece „sistemul” 
ştie ce ne dorim şi mecanismele de feedback ar putea înlocui 
democraţia. Un progres sau un pericol al democraţiei? 

A.R.: Tulburătoare scenarii… sau poate concluzii lansate în 
spațiul comunicării publice cu dublu scop: de a ne testa 
reacțiile și, concomitent, să ne obișnuim și să acceptăm ceea ce 
ni se pregătește. „Sistemul” – prin dependența noastă față de 
rețeaua globală de monitorizare a utilizatorilor noilor mijloace 
de comunicare, a internetului, cardurilor electronice, gadget-
urilor accesorii ș.a.m.d. – ne află dorințele, preferințele, ne 
anticipează reacțiile și chiar decide în locul nostru, dar oare în 
consens cu noi?! Dependenţa de inteligenţa artificială a creat, 
deja, prima generaţie de „oameni noi”, generația prostocrației, 
care s-a poziţionat în blockstart-urile puterii, ca nomenclatură a 
dictaturii predicţionate. Câte scenarii SF nu s-au adeverit! 

R.G.: Cum aţi întocmi dumneavoastră astăzi o analiză, dacă 
aţi fi solicitat să identificaţi vulnerabilităţi pentru siguranţa 
statului în privinţa acestei sintagme recurente? 

A.R.: Cred că răspunsurile anterioare sunt, în parte, 
acoperitoare. Pentru o analiză propriu-zisă ar fi necesară, în 
primul rând, o mai clară și actuală consacrare juridică a 
competenţelor sistemului securităţii naţionale în raport cu 
vulnerabilităţile asociate sintagmei recurente amintite de 
dumneavoastră. Am în vedere cum se poate raporta starea de 
fapt la normele juridice aplicabile vulnerabilităților, respectiv 
amenințărilor la adresa ordinii constituționale, celor 
circumscrise atentatului contra colectivităților prin provocarea 
de epidemii și comunicării de informații false, deci palierul 
infracțiunilor contra securității statului și, concomitent, 
raportarea la crimele împotriva umanității, domeniu în care 
instrumentele protecției juridice au rămas încremenite în 
statutele tribunalelor de la Nürnberg și Tokio. Intervine, însă, 
ca prioritate absolută integrarea eforturilor comunităţii 
internaționale a serviciilor de informații, fiindcă o pandemie, ca 
de altfel și o armă biologică, nu are frontiere, iar securitatea 
față de riscurile războiului biologic nu se poate realiza înafara 
unei abordări globale. Îmi place să cred că structuri analitice 
redutabile ale comunităților de informații procesează 
acumulările cantitative ale informațiilor, dezinformărilor, 

ipotezelor și opiniilor despre criza sanitară globală pentru a găsi 
modelele adecvate de reacție. 

Aurel I. Rogojan  

R.G.: Prof. dr. James Giordano, neurolog şi consilier la 
DARPA pe probleme militare din domeniul neurologiei, 
avertizează în 2019 asupra riscurilor unei noi arme biologice 
bazate pe prioni și proliferate prin agenți virali. Cităm din 
scenariul prezentat de prof. dr. Giordano: „De exemplu, 
infecțiile prionice (răspândite printr-un virus) care vizează 
piețele cărnii, resursele animale și provocarea fricii publice ar 
putea perturba capacitățile relative ale concurenților economici 
și socio-politici regionali sau mondiali. Actorul/statul instigator 
ar putea oferi apoi produse sau tratamente alternative viabile 
pentru a valorifica perturbarea, stabilind astfel o relativă 
hegemonie economică – și putere – pe aceste piețe și poate pe 
scena mondială. Dacă și atunci când este combinată cu o 
campanie de dezinformare bine executată, o astfel de abordare 
ar putea produce efecte multidomeniale și multidimensionale 
care ar fi iterative, robuste și probabil ar evoca consecințe 
durabile”. Ce ar însemna o campanie de „dezinformare” în 
cazul unui război hibrid? 

România în situația unei leprozerii?! 

A.R.: Ar putea însemna totul şi chiar mai mult decât atât! La 
debutul secolului în care trăim, am urmărit, cu real interes şi 
obligaţie profesională, preocupările Statelor Unite şi ale 
Federaţiei Ruse privind doctrinele de război informaţional, care 
subsumează dezinformarea. Ajunseseră destul de departe şi nu 
puteam rămâne pasivi, printre altele, la ameninţarea ca media 
autohtonă să funcționeze ca instrument al acestui tip de război, 
cu bună parte din operaţiuni externalizate, pe bani foarte mulţi, 
în zonele societăţii civile. 

Proiectul programului de monitorizare, identificare, prevenire 
şi contracarare a vulnerabilităţilor la războiul informațional a 
avut o puternică opoziţie, pe măsura intereselor ce se 
prefigurau a fi afectate. Interesul naţional nu conta, mizele erau 
atunci cele ale asasinilor economici ai naţiunilor est-europene 
eliberate de totalitarism. 

Recurent, pandemia a indus consecințe economice 
devastatoare, care echivalează cu un război economic. Cine a 
fost pregătit și-a revenit foarte repede, și chiar mai mult, a ieșit 
în câștig. Nu putem să nu observăm și să nu reflectăm la speța 
concretă – România ca victimă a agresiunii psihologice 
informaţionale. Cunoscută fiind apetența și dependența 
românilor față de sursele alternative de informare, consecință a 
opacității revolute a informării oficiale, mișcarea corona-
sceptică și antivaccinistă a învins, iar consecințele s-ar putea să 
fie echivalente cu cele ale unui război. 

Guvernul nu a dovedit minimum de înțelepciune. Dacă instituia 
un Comandament Național de Acțiune, în fruntea căruia să se fi 
aflat mari personalități respectate ale științei medicale, cuvântul 
acestora ar fi avut greutate, ascultare și ar fi biruit asupra 
propagandei antivacciniste. În schimb, guvernarea a preferat să 
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gestioneze criza cu o „Brigadă de propagandă și agitație” 
condusă de ministrul de Afacerilor Interne, flancat de doi dintre 
adjuncții săi. 

Informarea oficială, de sub autoritatea unui anonim „Grup de 
Comunicare Strategică”, nu s-a angajat în limitarea și 
contracararea atacurilor corona-sceptice receptate prin rețelele 
de comunicare virtuală, ale căror mesaje au fost acceptate cu 
convingere, deoarece nu s-a făcut economie la cărțile de vizită 
academice care i-au recomandat pe promotorii mișcării 
antivacciniste. 

În fapt, s-a aflat că amintita structură de „comunicare 
strategică”, dotată cu multe grade militare și de poliție, lucra ca 
„grup Whatsapp”, care contabiliza cifrele comunicate de 
„diverse instituții” și pe care o fostă reporteră de la un post de 
televiziune, promovată consilier de stat la prim-ministru și o 
producătoare, tot de la același post de televiziune, unde l-au 
asistat pe un actual vicepreședinte al unui partid de 
guvernământ, le edita în comunicate zilnice… Ce viziune și 
valențe „strategice” o fi avut o astfel de comunicare? Viziunea 
de a duce România în situația unei leprozerii?! 

R.G.: Expertul american afirma că utilizarea unor arme 
biologice bazate pe prioni ar decurge într-un război hibrid, 
pentru a deghiza în scopul de a ascunde iniţiatorul. Cum se 
poate face proba deghizării? 

A.R.: Este o întrebare de strictă specialitate, la care un răspuns 
competent ar putea da autorul scenariului, profesorul Giordano. 
Totuși, opinez că numai prin deţinerea şi compararea 
tehnologiilor de deghizare ale tuturor utilizatorilor, sub rezerva 
că pot exista procedee de anonimizare totală. Războiul hibrid se 
bazează, între altele, pe dificultățile, dacă nu pe imposibilitatea 
probaţiunii. 

R.G.: În cazul în care ne-am confrunta astăzi cu un astfel de 
război hibrid, atunci dezinformarea şi deghizarea 
instigatorului ar presupune în primul rând să nu se spună 
agentului patogen pe nume. Ca ipoteză ce ar însemna dacă 
agentul patogen nu produce o boală respiratorie, ci este mai 
degrabă una neurodegenerativă precum indică mai multe studii 
despre coronavirus? Nici instigatorii și nici cei vizați de un 
astfel de război hibrid nu pot spune lucrurilor pe nume și sunt 
nevoiți să păstreze varianta de lucru a instigatorilor, utilizând 
termenii agreați. Admiterea unui astfel de război biologic ar 
putea produce efecte sociale anarhice, revolte populare sau 
chiar să declanșeze războaie convenționale. Împărtăşiţi un 
astfel de risc? 

A.R.: Dezinformarea și deghizarea ca tehnici de laborator și de 
aici diferențele de abordare, respectiv inducerea pistelor false 
pentru prevenirea și tratarea bolii, este un aspect al problemei, 
care interesează comunitatea științifică, dar o alianță 
periculoasă – ca să nu spunem ceva mai grav – a puterii cu 
știința și dezinformarea în comunicarea publică, cu scop de 
diversiune și subminare politico-statală sunt considerente 
pentru care riscul menționat nu este cazul să fie ignorat. 
Dimpotrivă. 

R.G.: Ar fi teoretic posibil ca în scopul păstrării scenariului 
unei „viroze respiratorii”, vectori de opinie cu notorietate, 
care controlează mișcarea corona-sceptică și anti-vaccinistă 
să susțină un proiect de ecranare informativă a unui nucleu 
dur, acesta fiind tocmai războiul hibrid? Acest curent adună 
membrii, controlează fluxul de informații, promovează 
premeditat mesaje eronate, discreditează opoziția, însă ține 
discursul critic în limitele virozei. Corona-scepticismul și anti-
vaccinismul nu ar fi posibile în cazul unui război hibrid 
declarat. Cum comentați dvs. această variantă de abordare? 

A.R.: Este ceea ce publicul, cât de cât avizat, poate constata 
până dincolo de evidenţe. Nucleul dur acționează programatic, 
activiștii teoriilor conspirației lucrează după rețete 
propagandistice standardizate, ei nu se contrazic, nu comit 
bâlbe în comunicare, se adresează receptorilor afectivi și 
exploatează prompt politizarea comunicării oficiale. Ecranarea 
informativă poate fi, cu scop de diversiune, pentru a abate 
atenția de la războiul hibrid și, concomitent, pentru 
distorsionarea informării corecte și inducerea panicii. Acest 
aspect al crizei sanitare pare a fi ignorat. 

R.G.: Tehnologiile convergente nano, bio, informaţional şi 
cognitiv (N.B.I.C.) se referă la contopirea dintre om și mașină. 
Acest termen consacrat este obiectul nenumăratelor studii la 
nivelul Casei Albe, Comisiei U.E., universități prestigioase etc. 
Toate marile puteri au preluat această terminologie (inclusiv 
China). Descrierea acestei convergențe se regăsește într-o 
formă mai explicativă în cartea The Fourth Industrial 
Revolution (A Patra Revoluție Industrială) a lui Klaus Schwab. 
Interesant că nanotehnologia acoperă în toate cercetările un 
plan larg – de la comunicare „Brain-Computer” până la 
terapia bolii Alzheimer. Despre cercetarea în domeniul 
nanotehnologic al biologiei sintetice (amiloizi), a bolii 
Alzheimer, prof. dr. James Giordano susţine că ar avea un uz 
multiplu: Biologia sintetică poate crea cea mai letală armă 
biologică. Amiloizi sintetici (proteine sintetice) sunt și prionii 
cu pliere eronată „PRPsc” la care se referă expertul american.  

Cât de probabil ar fi un scenariu conform căruia (după 
narativul controversat „Wuhan”) un virus dintr-un laborator, 
creat la nivelul unei comunităţi ştiinţifice, are ca autor marile 
puteri „vacciniste” (statele care produc vaccinul), care spre 
implementarea convergentei NBIC, declanşează un război 
hibrid, pentru a justifica implementarea cele de a 4-a Revoluţii 
Industriale? 

A.R.: Scenariul este o ipoteză de lucru cu greutate şi prioritate. 
Mai cred că implementarea a fost pregătită cu mult timp 
înainte, dacă avem în vedere unele anticipări explicite pe care 
cei implicați le-au făcut în urmă cu cel puțin un deceniu, dar 
opinia publică total nepregătită nu le-a observat, iar 
comunitatea științifică și guvernele le-au primit cu o 
impardonabilă ignoranță. Mai aproape de zilele noastre, Klaus 
Schwab, preşedinte executiv şi fondator al Forumului 
Economic Mondial, în pregătirea Forumului Davos 2021, ne 
spunea: „O Mare Resetare este necesară pentru a construi un 
nou contract social menit să onoreze demnitatea fiecărei fiinţe 
umane”. 
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Scopul filosofiei Contractului social era ordinea lumii noastre, 
în care să domnească libertatea, egalitatea şi dreptatea. Ce va 
domni în societate după noul contract social anun
Schwab? Citez: „Este necesar să construim în acest nou 
contract social responsabilitatea noastră integraţionalistă, să 
ne asigurăm că trăim mai presus de aşteptările tinerilor […]
covid-19 a accelerat trecerea noastră în era celei de a patra 
revoluţii industriale. Este necesar să ne asigurăm că noile 
tehnologii din lumea digitală, biologică şi psihică păstrează 
omul în centru şi servesc societăţii în întregul său, asigurând 
tuturor un acces corect”. 

Ei bine, știut este că și drumul spre iad este pavat cu cele mai 
nobile intenții! Nu este, oare, dincolo de evidențe că ni se 
vorbeşte despre covid ca despre trimisul providen
grăbi nașterea omului nou și a noii ordini globale?

R.G.: Convergenta N.B.I.C. este un sinonim pentru această 
„revoluţie”. Astfel arma biologică hibridă ori ucide nealiniaţii 
(nevaccinaţii), ori pune bazele utilizând tehnologia C.R.I.S.P.R. 
şi nanotehnologia în vaccinare pentru o etapă „iniţiatică” spre 
înfăptuirea „lumii noi” (totodată eliminând după defini
naţional-socialistă, categoria „dispensabilă” din societate) 
prin vaccinarea forţată? 

A.R.: Apocalipsa după Sfântul Ioan Teologul nu aşa 
anticipează? Economistul Muhammad Yunus, laureat al 
Premiului Nobel pentru Pace, implicat în pregătirea Forumului 
de la Davos din 2021, avertiză: „Pandemia coronavirus a dat 
lumii şansa să reflecteze şi să ia decizii de o îndrăzneală 
scandaloasă (subliniem, de o îndrăzneală scandaloasă), pentru 
a crea o nouă ordine. Nu ar fi pentru prima dată în istorie când 
se sugerează necesitatea unui nou început, inclusiv nevoia 
reorganizării, în totalitatea sa, a lumii în care trăim. În numele 
acestei idei s-au declanşat războaie devastatoare, au fost 
aruncate la gunoi ideologii benefice omenirii, au fost dărâmate 
guverne, destrămate state, sacrificate milioane de vieţi şi 
schimbate din temelii destinele a miliarde de oameni

R.G.: „Wuhan” un narativ încapsulat pentru ecranarea 
convergenței N.B.I.C.? 

A.R.: De ce nu?! 

R.G.: Puțin probabil ca omenirea să fi acceptat fără 
constrângeri implementarea unei astfel de convergenţe care ar 
duce la apariţia unor fiinţe hibride. Un război hibrid pentru o 
fiinţă hibridă? 

A.R.: Vom muri şi vom vedea! 
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Scopul filosofiei Contractului social era ordinea lumii noastre, 
şi dreptatea. Ce va 

domni în societate după noul contract social anunțat de 
Este necesar să construim în acest nou 

contract social responsabilitatea noastră integraţionalistă, să 
ne asigurăm că trăim mai presus de aşteptările tinerilor […] 

19 a accelerat trecerea noastră în era celei de a patra 
revoluţii industriale. Este necesar să ne asigurăm că noile 
tehnologii din lumea digitală, biologică şi psihică păstrează 
omul în centru şi servesc societăţii în întregul său, asigurând 

știut este că și drumul spre iad este pavat cu cele mai 
ții! Nu este, oare, dincolo de evidențe că ni se 

vorbeşte despre covid ca despre trimisul providenței pentru a 
e? 

Convergenta N.B.I.C. este un sinonim pentru această 
„revoluţie”. Astfel arma biologică hibridă ori ucide nealiniaţii 
(nevaccinaţii), ori pune bazele utilizând tehnologia C.R.I.S.P.R. 
şi nanotehnologia în vaccinare pentru o etapă „iniţiatică” spre 
înfăptuirea „lumii noi” (totodată eliminând după definiția 

socialistă, categoria „dispensabilă” din societate) 

după Sfântul Ioan Teologul nu aşa 
anticipează? Economistul Muhammad Yunus, laureat al 

i Nobel pentru Pace, implicat în pregătirea Forumului 
Pandemia coronavirus a dat 

lumii şansa să reflecteze şi să ia decizii de o îndrăzneală 
scandaloasă (subliniem, de o îndrăzneală scandaloasă), pentru 

. Nu ar fi pentru prima dată în istorie când 
se sugerează necesitatea unui nou început, inclusiv nevoia 
reorganizării, în totalitatea sa, a lumii în care trăim. În numele 

au declanşat războaie devastatoare, au fost 
i benefice omenirii, au fost dărâmate 

guverne, destrămate state, sacrificate milioane de vieţi şi 
schimbate din temelii destinele a miliarde de oameni.” 

„Wuhan” un narativ încapsulat pentru ecranarea 

țin probabil ca omenirea să fi acceptat fără 
constrângeri implementarea unei astfel de convergenţe care ar 
duce la apariţia unor fiinţe hibride. Un război hibrid pentru o 

 
 

Documentele FDA arată 
adăugat în secret un medicament pentru 
atac de cord la vaccinurile covid pentru 

copii  

           Un document pregătit pentru reuniunea Comitetului 
consultativ al FDA, în cadrul căreia membrii au votat cu 
șaptesprezece la zero în favoarea acord
utilizare de urgență pentru administrarea injecției anti
covid Pfizer la copiii cu vârste cuprinse între 5 
confirmă faptul că Pfizer a modificat formula „vaccinului” 
pentru copii pentru a include un ingredient care reduce 
aciditatea sângelui și care este utilizat pentru a stabiliza 
persoanele care au suferit un atac de cord.

cest pasaj în engleză este redat din documentul de 
informare al FDA intitulat „Cere
EUA pentru vaccinul Pfizer-BioNTech covid

utilizare la copiii cu vârsta cuprinsă între 5 

Potrivit citatului de mai sus, autorizația este solicitată pentru o 
formulă modificată a vaccinului Pfizer
a acestei formule conține 10 µg de ARN mesager modificat cu 
nucleozide (ARNm) care codifică glicoproteina virală spike (S) 
a SARS-CoV-2, care este formulată în particule lipidice 
furnizată sub formă de suspensie congelată în flacoane cu doză 
multiplă. 

Pentru a oferi un vaccin cu un profil de stabilitate 
„îmbunătățit”, susțin producătorii, substanța experimentală 
Pfizer-BioNtech covid-19 destinată copiilor cu vârsta cuprinsă 
între 5 și 11 ani utilizează tromethamina (Tris) în loc de soluție 
salină tamponată cu fosfat (PBS), a
formularea anterioară, și a exclus clorura de sodiu și clorura de 
potasiu. Tromethamina este o substan
utilizată numai în cazuri foarte grave, de medici speciali

Aprobare acordată pentru utilizare de urgen

Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) a 
acordat autorizația de utilizare de urgență (EUA) pentru 
vaccinul covid-19 de la Pfizer pentru copiii cu vârste cuprinse 
între 5 și 11 ani la data de 29 octombrie 2021. Au
bazat pe ceea ce FDA consideră că a fost „
și transparentă a datelor”, care a inclus contribu
unor experți independenți din cadrul comitetului consultativ, iar 
votul a fost în mod covârșitor în favoarea punerii
vaccinului pentru toți copiii din această grupă de vârstă.

Cu toate acestea, având în vedere dovezile cople
împotriva siguranței vaccinului și apoi modificarea formulei 
utilizate în studiile clinice, EUA nu ar fi fost cazul să fie 
acordată niciodată. 

Studiile au fost de amploare mult prea mică

A
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Documentele FDA arată că Pfizer a 
adăugat în secret un medicament pentru 
atac de cord la vaccinurile covid pentru 

Un document pregătit pentru reuniunea Comitetului 
consultativ al FDA, în cadrul căreia membrii au votat cu 
șaptesprezece la zero în favoarea acordării autorizației de 

ță pentru administrarea injecției anti-
covid Pfizer la copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, 
confirmă faptul că Pfizer a modificat formula „vaccinului” 
pentru copii pentru a include un ingredient care reduce 

și care este utilizat pentru a stabiliza 
persoanele care au suferit un atac de cord. 

cest pasaj în engleză este redat din documentul de 
Cererea de modificare a 
BioNTech covid-19 pentru 

utilizare la copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani”. 

ția este solicitată pentru o 
formulă modificată a vaccinului Pfizer-BioNTech. Fiecare doză 

µg de ARN mesager modificat cu 
nucleozide (ARNm) care codifică glicoproteina virală spike (S) 

2, care este formulată în particule lipidice și 
furnizată sub formă de suspensie congelată în flacoane cu doză 

Pentru a oferi un vaccin cu un profil de stabilitate 
țit”, susțin producătorii, substanța experimentală 

19 destinată copiilor cu vârsta cuprinsă 
și 11 ani utilizează tromethamina (Tris) în loc de soluție 
mponată cu fosfat (PBS), așa cum se folosea în 

și a exclus clorura de sodiu și clorura de 
potasiu. Tromethamina este o substanță foarte periculoasă, 
utilizată numai în cazuri foarte grave, de medici specialiști. 

tru utilizare de urgență  

ția pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) a 
ția de utilizare de urgență (EUA) pentru 

19 de la Pfizer pentru copiii cu vârste cuprinse 
și 11 ani la data de 29 octombrie 2021. Autorizarea s-a 

bazat pe ceea ce FDA consideră că a fost „evaluarea completă 
”, care a inclus contribuții din partea 

ți independenți din cadrul comitetului consultativ, iar 
șitor în favoarea punerii la dispoziție a 

ți copiii din această grupă de vârstă. 

Cu toate acestea, având în vedere dovezile copleșitoare 
ței vaccinului și apoi modificarea formulei 

utilizate în studiile clinice, EUA nu ar fi fost cazul să fie 

Studiile au fost de amploare mult prea mică 
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În plus, Pfizer admite că numărul de participanți la actualul 
program de dezvoltare clinică este prea mic pentru a detecta 
orice risc potențial de miocardită asociat cu vaccinarea sau 
siguranța pe termen lung a vaccinului covid-19 la participanții 
cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. 

FDA a abordat însă cu ochii închiși chiar și acest aspect, la 
începutul anului, și a cerut timid celor de la Pfizer să extindă 
totuși studiile clinice, însă aceasta nu s-a petrecut. Pfizer pur și 
simplu a ignorat recomandările FDA și, în schimb, „a măsluit 
rezultatele studiului efectelor vaccinului, importând date dintr-
un alt studiu”, potrivit experimentatului analist de riscuri și 
beneficii Toby Rogers. 

În articolul său, „Ten red flags in the FDA risk benefit” (Zece 
cartonașe roșii pentru studiul risc-beneficiu efectuat de FDA), 
Toby Rogers a argumentat: „dacă rata unui anumit rezultat 
advers la copii ca urmare a vaccinului este de 1 la 5.000, iar 
studiul înscrie doar 1.518 în grupul de tratament, atunci este 
puțin probabil să se detecteze acest efect advers în cadrul 
studiului clinic”. 

Date măsluite 

Studiul care a fost adăugat în raportul FDA „a măsluit datele, 
în loc să clarifice rezultatele”, deoarece participanții din grupa 
1, care a reprezentat 95,1% din studiu, au avut monitorizări de 
siguranță până la 2 luni după doza 2, iar grupa 2 fusese 
monitorizată pentru evenimente adverse timp de numai 17 zile 
la momentul întreruperii înregistrării datelor, la 6 septembrie 
2021. 

Potrivit Dr. Robert Malone, inventatorul tehnologiei ARNm, 
efectele nocive ale miocarditei provocate de aceste vaccinuri se 
vor dezvolta pe parcursul anilor – riscurile „evenimentelor 
adverse, cum ar fi cardiomiopatia, vor fi cumulative”. În plus, 
vaccinurile va fi necesar probabil să fie repetate de două ori în 
fiecare an școlar, la intervale de aproximativ șase luni, pentru 
un „beneficiu” clinic direct minim, dacă nu chiar nul pentru 
copil și nu vor preveni infecția. 

Prin urmare, studiile nu s-au extins pe o durată de timp cu 
adevărat adecvată pentru a se putea analiza efectele pe termen 
lung. În plus, faptul că 4,9% dintre participanți nu au avut o 
urmărire de siguranță înregistrată după doza 2, fără a se preciza 
dacă au făcut parte din grupul de control sau din grupul de 
tratament, distorsionează rezultatele. 

Care sunt celelalte riscuri ale vaccinului? 

Pfizer-BioNTech recunoaște totuși că miocardita și pericardita 
au apărut la unele persoane care au primit acest vaccin. O 
primă doză de vaccin Pfizer vine cu un risc de 3 până la 17% 
cazuri de miocardită indusă de vaccin, iar o a doua doză riscă 
alte 12 până la 34% de cazuri de miocardită. 

Cum poate fi considerat acest „vaccin” sigur? Cu toate acestea, 
prin înregistrarea evenimentelor adverse în urma vaccinării, am 

devenit conștienți de multe alte riscuri. Numai pe site-ul 
VAERS din SUA au fost înregistrate 837.593 de rapoarte până 
în prezent, și se cunoaște deja faptul că doar o mică parte dintre 
cei afectați fac reclamație pe acel website, deci în realitate 
numărul celor care au avut serios de suferit în urma vaccinării 
este cu mult mai mare. 

Cu toate acestea, sfidând cu cinism realitatea, reprezentanții 
Pfizer-BioNTech continuă să susțină că, printre efectele 
adverse, există un risc foarte mic ca vaccinul să provoace o 
reacție alergică severă. O reacție alergică severă ar apărea, de 
obicei, la câteva minute până la o oră după administrarea unei 
doze de vaccin. 

Semnele unei reacții alergice severe pot include: 

• Dificultăți de respirație, 
• Umflarea feței și a gâtului, 
• Bătăi foarte rapide ale inimii, 
• O erupție cutanată urâtă pe tot trupul, 
• Amețeli și slăbiciune. 

Formula modificată 

Dacă Pfizer consideră că vaccinul lor era deja „sigur”, de ce au 
modificat formula? Autorizația EUA solicitată nu se referă la 
formula care a fost testată în cadrul studiilor clinice, ci la „o 
formulă modificată a vaccinului Pfizer-BioNTech covid-19”. 

Aceasta are scopul de a oferi un vaccin cu un profil de 
stabilitate „îmbunătățit”. Vaccinul Pfizer-BioNTech covid-19 
destinat copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani utilizează 
soluție tampon de tromethamină (Tris) în loc de soluție salină 
tamponată cu fosfat (PBS), așa cum se folosea în formularea 
anterioară, și exclude clorura de sodiu și clorura de potasiu. 

Această formulă este similară cu cea a vaccinului Moderna, 
însă, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor 
(CDC), începând cu aprilie 2021, au fost raportate din ce în ce 
mai multe cazuri de miocardită și pericardită, în special la 
adolescenți și adulți tineri din Statele Unite, după vaccinarea cu 
ARNm atât de la Pfizer-BioNTech, cât și de la Moderna. 

Ingredientele 

După ce vaccinul Pfizer a primit autorizația de la FDA, lista 
ingredientelor a fost publicată online împreună cu alte date de 
siguranță. Lista includea clorura de sodiu și clorura de potasiu, 
acum excluse, cât și ingredientul suplimentar tromethamina. 

Tromethamina (Tris) este un reductor al acidității sângelui 
care este utilizat pentru a stabiliza persoanele cu atacuri de 
cord. Iată care sunt efectele secundare cunoscute: 

• Depresie respiratorie, 
• Iritație locală, 
• Inflamație tisulară, 
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• Infecție la locul injecției, 
• Răspuns febril, 
• Flebită chimică, 
• Venospasm (spasme venoase) 
• Hipervolemie, 
• Tromboză intravenoasă, 
• Extravazare (cu posibilă necroză și descuamare a 

țesuturilor), 
• Scăderi tranzitorii ale concentrației de glucoză în 

sânge, 
• Hipoglicemie, 
• Necroză hepatică cu perfuzie prin catetere venoase 

ombilicale joase. 

Studii clinice nule și neavenite 

În mod obișnuit, vaccinurile sunt testate între 10 
înainte de a fi puse la dispoziția publicului. Până în prezent, 
vaccin dezvoltat cel mai rapid a fost cel pentru oreion 
ani, în 1960. Cu toate acestea, Administrația americană pentru 
Alimente și Medicamente (FDA) a acordat autoriza
urgență vaccinurilor Pfizer, Moderna și Johnson & Johnson în 
mai puțin de un an de la fabricație. 

Cu atât de multe dovezi împotriva vaccinării în general, FDA 
nu a făcut o „evaluare completă și transparentă a datelor
cum afirmă, sau dacă a făcut-o, nu este potrivită pentru acest 
scop, deoarece nu ar fi fost cazul să autorizeze niciodată 
introducerea vaccinului Pfizer BioNTech și cu atât mai puțin la 
copii. În mod alarmant, cu formula modificată, testele clinice 
sunt de fapt pe punctul de a începe cu adevărat abia acum, pe 
copiii între 5 și 11 ani. 

În documentul FDA se susține că tromethamina (Tris)
folosită pentru a tampona soluția salină. Tris se prepară 
industrial prin condensarea exhaustivă a nitrometanului cu 
formaldehidă în condiții bazice. În medicină, tromethamina este 
utilizată ocazional ca medicament, administrat în terapie 
intensivă pentru proprietățile sale de tampon pentru tratamentul 
acidozei metabolice severe în circumstanțe specifice.

Deşi oamenii de ştiinţă combat în multe articole documentate 
fraudele medicale și chiar crimele pe care compania Pfizer le
comis și continuă să le comită intenționat și 
regret, o parte din oameni aleg să nu se gândească prea mult şi 
să execute orbeşte ceea ce li se trâmbițează la televizor. Este 
cutremurător cum aleg să rişte vieţile propriilor copii din spirit 
de turmă, ignoranţă şi delăsare. 
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ției de glucoză în 

Necroză hepatică cu perfuzie prin catetere venoase 

testate între 10 și 15 ani 
ția publicului. Până în prezent, 

vaccin dezvoltat cel mai rapid a fost cel pentru oreion – în patru 
ția americană pentru 
ordat autorizații de 

ță vaccinurilor Pfizer, Moderna și Johnson & Johnson în 

Cu atât de multe dovezi împotriva vaccinării în general, FDA 
și transparentă a datelor”, așa 

o, nu este potrivită pentru acest 
scop, deoarece nu ar fi fost cazul să autorizeze niciodată 

și cu atât mai puțin la 
copii. În mod alarmant, cu formula modificată, testele clinice 

ctul de a începe cu adevărat abia acum, pe 

tromethamina (Tris) este 
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industrial prin condensarea exhaustivă a nitrometanului cu 
ții bazice. În medicină, tromethamina este 

utilizată ocazional ca medicament, administrat în terapie 
e de tampon pentru tratamentul 

țe specifice. 

Deşi oamenii de ştiinţă combat în multe articole documentate 
și chiar crimele pe care compania Pfizer le-a 

și continuă să le comită intenționat și fără urmă de 
regret, o parte din oameni aleg să nu se gândească prea mult şi 

țează la televizor. Este 
cutremurător cum aleg să rişte vieţile propriilor copii din spirit 

 

Un cercetător acuză: vaccinul Pfizer atacă 
sângele uman creând cheaguri vizibile la 

microscop
 

D

          La sfârșitul anului 2020, înainte de lansarea 
vaccinului Pfizer, oameni de știință și experți de top din 
întreaga lume au avertizat că serurile covid de la Pfizer 
Moderna prezintă un risc extrem de ridicat de a provoca 
cheaguri de sânge, miocardită 
cardiovasculare, scrie InfoWars. 

n an mai târziu, Pfizer și Moderna au fost obligate să 
emită avertizări care confirmă faptul că vaccinurile lor 
controversate pe bază de ARN mesager pot provoca, 

într-adevăr, o listă lungă de probleme, care
la sistemul cardiovascular. 

Recent, cercetătorul științific dr. Richard Fleming, în 
colaborare cu dr. Kevin W. McCairn, au testat 
covid-19 de la Pfizer pe probe proaspete de sânge uman 
făcut o serie de descoperiri șocante, care confirmă constatările 
comunității medicale. 

Ce se petrece cu globulele roșii la contactul cu serul 
Pfizer/BioNTech – Comirnaty? 

După ce s-a adăugat ser covid de la Pfizer în probele de sânge, 
s-a observat cum globulele roșii au început să
culoarea roșie a început să își piardă tot mai mult din intensitate 
‒ culoarea roșie fiind un indicator al oxigenării și 
hemoglobinei. Apoi, celulele au început să plutească împreună 
și să se aglomereze, indicând fie o pierdere de oxigen,
scădere a hemoglobinei. Toate acestea s
de 1-2 minute. 

U
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cercetător acuză: vaccinul Pfizer atacă 
sângele uman creând cheaguri vizibile la 

microscop 

Dr. Richard FLEMING 

șitul anului 2020, înainte de lansarea 
știință și experți de top din 

întreaga lume au avertizat că serurile covid de la Pfizer și 
Moderna prezintă un risc extrem de ridicat de a provoca 
cheaguri de sânge, miocardită și alte probleme 

 

și Moderna au fost obligate să 
emită avertizări care confirmă faptul că vaccinurile lor 
controversate pe bază de ARN mesager pot provoca, 

adevăr, o listă lungă de probleme, care nu se limitează doar 

științific dr. Richard Fleming, în 
colaborare cu dr. Kevin W. McCairn, au testat in vitro vaccinul 

19 de la Pfizer pe probe proaspete de sânge uman și au 
șocante, care confirmă constatările 

șii la contactul cu serul 

a adăugat ser covid de la Pfizer în probele de sânge, 
șii au început să se subțieze, iar 

șie a început să își piardă tot mai mult din intensitate 
‒ culoarea roșie fiind un indicator al oxigenării și 
hemoglobinei. Apoi, celulele au început să plutească împreună 
și să se aglomereze, indicând fie o pierdere de oxigen, fie o 
scădere a hemoglobinei. Toate acestea s-au petrecut în decurs 
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Concluzia cercetătorului este că după injectarea vaccinului 
Pfizer, globulele roșii din sânge vor avea o capacitate 
semnificativ mai redusă de a transporta oxigenul 
necesar vieții ‒ de la plămâni în organism. 

Urmăriți succesiunea de imagini de mai jos, pentru a vedea ce 
au observat cercetătorii la microscop ‒ capturi din prezentarea 
dr. Richard Fleming.  

Concluzii 

Examinarea la microscop a globulelor roșii expuse la serul 
covid dezvoltat de Pfizer-BioNTech a relevat următoarele:

– desaturarea oxigenului din globulele roșii; 
– inițierea aglomerării / coagulării inflamator-trombotice.

Nu în ultimul rând, s-a observat o contaminare semnificativă a 
serului Pfizer cu reziduuri. 

 

Vocile lumii 
 
 

Adrian SEVERIN - fost ministru de externe
 
         În Ucraina se confruntă globalismul dogmatic cu 
naționalismul imperial.  

iocnirea nu este între două proiecte suveraniste sau între 
unul mondialist și altul suveranist, ci între două viziuni 
asupra ordinii mondiale, cea americană fiind unipolară, 

iar cea rusă policentrică. În focul acestei confruntări, lumea 
construită de America își dă duhul. „Imperiul necesar”, sleit de 
puteri, „cetatea de pe munte”, cu luminile stinse, „Noul 
Ierusalim”, desacralizat și senilizat, mor urât, în chinurile lumii 
ridicate sub imperiul „visului American,” a scris Adrian 
Severin pe SolidNews.ro. 
sursă: romanialibera.ro 
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Concluzia cercetătorului este că după injectarea vaccinului 
șii din sânge vor avea o capacitate 

oxigenul ‒ atât de 

ți succesiunea de imagini de mai jos, pentru a vedea ce 
‒ capturi din prezentarea 

șii expuse la serul 
BioNTech a relevat următoarele: 

trombotice. 

a observat o contaminare semnificativă a 

fost ministru de externe 

În Ucraina se confruntă globalismul dogmatic cu 

iocnirea nu este între două proiecte suveraniste sau între 
suveranist, ci între două viziuni 

asupra ordinii mondiale, cea americană fiind unipolară, 
iar cea rusă policentrică. În focul acestei confruntări, lumea 

și dă duhul. „Imperiul necesar”, sleit de 
nile stinse, „Noul 

și senilizat, mor urât, în chinurile lumii 
a scris Adrian 

 
 

Lovitură pentru OMS. SUA anun
încheierea Pandemiei

           Insistențele disperate ale reprezentanților 
Organizației Mondiale a Sănătății de a prelungi 
ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴇi au fost sᴀʙoтᴀтᴇ, cʀuɴт, de Sт
au anunțat încheierea oficială a ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴇi.

genda OMS-ului, care urmăre
populația globului,  a fost, astfel
dar și de involuția cᴀzuʀιʟoʀ C̫o̫v̫i̫d̫ și

ᴅᴇcᴇsᴇlor. 

OMS-ul și cei care trag sforile la vârful Uniunii Europene au 
fost lăsați în offside chiar de Sтᴀтᴇʟᴇ
ultimii metri, să se disocieze de imaginea guvernelor 
ᴅιcтᴀтoʀιᴀʟᴇ, care au anulat libertățile oamenilor pe o perioadă 
nejustificată de timp. Astfel, în timp de OMS continuă să 
ᴀмᴇɴιɴт̦ᴇ cu potențiale noi variante și tulpini ale C̫o̫
anunță prelungirea certificatului verde până în 
anunțul oficial: cʀιzᴀ ᴘᴀɴᴅᴇмιcᴀ̆ s-a sfâr

Culmea este că argumentele aduse de S
extrem de pertinente și de logice și, mai ales, aplicabile în toate 
țările din Europa, dar și de pe mapamond
transmis, tranșant, că, la ora actuală
tratamente eficiente ι̂мᴘoтʀιvᴀ noului c̫o̫r̫o̫n̫a̫v̫i̫r̫u̫s
orice caz nou apărut poate fi rezolvat. 

”Pentru toți ᴀмᴇʀιcᴀɴii, atât cei v̫a̫c̫c̫i̫n̫ați
avem instrumente puternice, inclusiv teste gratuite la domiciliu 
și măști gratuite de înaltă calitate, care oferă straturi 
suplimentare de protecție. Și, important, avem o gamă largă de 
tratamente și terapii eficiente, inclusiv ᴘᴀs
eficiente în proporție de până la 90% 
sᴇvᴇʀᴇ șι ᴀ sᴘιтᴀʟιzᴀ̆ʀιι”, au declarat oficialii din domeniul 
sănătăţii de la Casa Albă. Același lucru este valabil, bineînțeles, 
și pentru țările europene, care s
мᴇᴅιcᴀмᴇɴтᴇle necesare, de la ᴀɴ
monoclonali, până la tocilizumab, acesta din urmă fiind 
salvator de vieți dacă este administrat în primele patru zile de la 
apariția simptomelor grave ale ʙoʟ
recordul absolut de ᴅᴇcᴇsᴇ înregistrat în Ʀo
anului trecut a fost cauzat în mod direct de absen
a мᴇᴅιcᴀмᴇɴтuʟuι tocilizumab, pe care cei afla
Ministerului Sănătății în 2021 au omis, în mod cʀ
achiziționeze. 

ᴀusтʀιᴀ renunță la restricții înaintea Ʀo

O veste surprinzătoare a venit chiar din ᴀus
din Europa care a impus v̫a̫c̫c̫i̫n̫area obligatorie
că renunță la toate restricțiile începând cu data de 5 mart
fiind păstrată doar măsura purtării măștii în anumite spații 
închise. Astfel, obligativitatea de prezentare a unei dovezi a 
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v̫a̫c̫c̫i̫n̫ării anti-C̫o̫v̫i̫d̫-19 sau a trecerii prin ʙoᴀʟă pentru a avea 
acces în restaurante, baze sportive şi pentru a part
evenimente ample va fi anulată, a afirmat ministrul 
Sănătăţii, Wolfgang Muckstein. 

Anunțuri pe bandă rulantă 

Până și șeful companiei de v̫a̫c̫c̫i̫n̫uri anti-C̫o̫v̫i̫d̫ Moderna a 
afirmat că ne apropiem de etapele finale ale ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴇi și că 
există șanse de 80% ca, după Oмιcʀoɴ, să nu mai apară 
variante vιʀuʟᴇɴтᴇ ale virusului. Semnalul dat de S
a fost urmat de cel al Ԍᴇʀмᴀɴiei, care a anunțat sfârșitul 
ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴇi prin renunțarea la restricții. Cancelarul Olaf Schol
elaborat deja un plan de relaxare în trei etape, care se va derula 
până în data de 20 martie, zi în care nu vor mai exista restric
„Putem privi în viitor cu mai mult optimism decât în ultimele 
câteva săptămâni. Într-un fel, după aceşti doi ani lung
ca lucrurile să se îmbunătăţească într-un mod sau altul”
declarat Olaf Scholz. Potrivit planului de măsuri
v̫a̫c̫c̫i̫n̫are care condiționa accesul la activități sociale și 
culturale va fi eliminat, dispărând și controalele la
magazinele neesențiale. Ԍᴇʀмᴀɴιᴀ își anunțase recent intenția 
de introducere a v̫a̫c̫c̫i̫n̫ării obligatorii, însă a amânat măsura 
pentru toamna și iarna anului 2022. 

 
Moscova acuză direct Pentagonul că a 

sponsorizat arme biologice în Ucraina: 
găsit dovezi în acest sens

 
Lucian NEGREA

         Ministerul rus al Apărării acuză Statele Unite de 
faptul că au finanţat un program de înarmare biologică în 
Ucraina şi susţine că a descoperit probe în acest sens în 
laboraoare ucrainene, relatează AFP. 

biecitvul acestor cercetări biologice fnanţate de către 
Pentagon în Ucraina era să creeze un mecansim de 
răspândire furtivă a unor patogeni ucigaşi”, denunţă joi, 

în briefingul său matinal privind Războiul din Ucraina, un 
purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor 
Konaşenkov, informează News.ro. 
El susţine că Moscova a preluat ”documente predate de către 
angajaţi ai unor laboratoare ucrainene” în care se vorbeşte 
despre ”transferul unor materiale biologice umane prelevate în 
Ucraina către ţări străine, la cererea unor oficiali americani”.
Igor Konaşenkov citează, de asemenea, un ”proiect american” 
privind transmiterea unor agenţi patogeni de către păsări 
sălbatice migratoare din Ucraina în Rusia şi în alte ţări vecine”.
CORONAVIRUS, ANTRAX, PESTĂ PORCINĂ
Konaşenkov dă asigurării că Statele Unite preconizau ”să 
desfăşoare activităţi privind agenţi patogeni de la păsări, lilieci 
şi reptile în Ucraina, în 2022” şi privind ”posibilitatea 
răspândirii pestei porcine africane şi antraxului”.
”În laboratoarele înfiinţate şi finanţate în Ucraina, documente 
arată că s-au făcut experimente cu eşantiaone de coroanvirus de 
liliac”, mai acuză purtătorul de cuvânt rus. 
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Ministerul rus al Apărării acuză Statele Unite de 
faptul că au finanţat un program de înarmare biologică în 
Ucraina şi susţine că a descoperit probe în acest sens în 

biecitvul acestor cercetări biologice fnanţate de către 
Pentagon în Ucraina era să creeze un mecansim de 
răspândire furtivă a unor patogeni ucigaşi”, denunţă joi, 

briefingul său matinal privind Războiul din Ucraina, un 
Ministerului rus al Apărării, Igor 

El susţine că Moscova a preluat ”documente predate de către 
angajaţi ai unor laboratoare ucrainene” în care se vorbeşte 
despre ”transferul unor materiale biologice umane prelevate în 

a către ţări străine, la cererea unor oficiali americani”. 
Igor Konaşenkov citează, de asemenea, un ”proiect american” 
privind transmiterea unor agenţi patogeni de către păsări 
sălbatice migratoare din Ucraina în Rusia şi în alte ţări vecine”. 

ANTRAX, PESTĂ PORCINĂ 
Konaşenkov dă asigurării că Statele Unite preconizau ”să 
desfăşoare activităţi privind agenţi patogeni de la păsări, lilieci 
şi reptile în Ucraina, în 2022” şi privind ”posibilitatea 

. 
”În laboratoarele înfiinţate şi finanţate în Ucraina, documente 

au făcut experimente cu eşantiaone de coroanvirus de 

Statele Unite şi Ucraina au dezminţit existenţa unor laboratoare 
menite să producă armament biologic în această fostă republică 
sovietică, teatrul unei ofensive ruse cu zeci de mii de militari 
ruşi, de la 24 februarie. 
Rusia a acuzat Statele Unite, în 2018, de faptul că realiza în 
secret experimente biologice în laboratoare din Georgia
republică sovietică care, la fel ca Ucraina, vrea să adere la 
NATO şi UE. 
Moscova îşi justifică de asemenea, invazia Ucrainei acuzând
de faptul că are ambiţia să se doteze cu arma nucleară 
pe care a abandonat-o, cutoate acestea, în mod vo
1990. 
De ce are SUA neapărat nevoie de un război cu Rusia?
drazvuitie…. 
Nu există bătălie pentru Ucraina. Există un război împotriva 
Rusiei. Războiul împotriva Rusiei este un război împotriva 
Europei. 
De ce duc Statele Unite acest război? Din dr
democrație și drepturile omului? Din cauza preocupării altruiste 
pentru viitorul Europei și al lumii? Pentru a răspândi pacea și 
prosperitatea pe tot globul ? 
Răspunsul este dezgustător de cinic. Din cauza celor 17 
trilioane de dolari pe care îi datorează lumii, din cauza 
comerțului de 500 de miliarde de dolari dintre Rusia și Europa 
pe care vor să le fure, pentru a păstra dolarul ca monedă 
mondială, pentru că yuanul a venit din Est 
BRICS tocmai și-au înființat propria
valutar. 
Ia să vedem ce ne spune Paul Christie, director executiv al 
Institutului pentru Perspective Globale de la Universitatea 
Columbia și, mai ales, un angajat al Agenției Naționale de 
Securitate (NSA). 
Cum arată cele 17 trilioane $?  
Iată: „17.000.000.000.000 (1 trilion echivalează cu o mie de 
miliarde). Datoria SUA crește cu 3,5 miliarde de dolari pe zi. 
Fiecare american datorează personal 148.000 de dolari statelor 
creditoare.  
Cei mai mari creditori ai SUA sunt: 
1. China (2 trilioane USD) 
2. Japonia (1,14 trilioane USD) 
3. Brazilia (256,4 miliarde USD) 
4. Taiwan (185,8 miliarde USD) 
5. Elveția (178, 2 miliarde USD) 
6. Belgia (167,7 miliarde USD) 
7. Marea Britanie (156,9 miliarde USD)
8. Luxemburg (146,8 miliarde USD) 
9. Rusia (131,6 miliarde USD) 
10. Hong Kong (120 miliarde USD). 
Pentru ca Statele Unite să facă față datoriilor, a explicat Paul 
Christie, a trebuit să organizeze cataclisme care să nu aibă 
consecințe devastatoare pentru Statele Unite (consecințele sunt 
întotdeauna pentru alții, doar pentru europeni, de preferință 
ruși), fără a scădea standardul propriei populații, adică totul pe 
cheltuiala altcuiva și a întregii lumi, adică fiecare țară să 
participe la rezolvarea dificultăților financiare ale Americii.
Acum că nenea Paul Christie ne-
obiectivele Statelor Unite: 

Să provoace o ruptură ireparabilă între Europa 
creeze un haos gestionabil în Ucraina pentru a opri resursele 
energetice ale Rusiei și ca Europa să fiarbă de indignare 
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creeze un haos gestionabil în Ucraina pentru a opri resursele 
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împotriva Rusiei, să fiarbă până dă în clocot și atunci ea însăși 
va provoca o ruptură ireversibilă a relațiilor cu Rusia. Apoi 
Europa va fi obligată să se reorienteze către aprovizionarea cu 
energie din SUA. 
Și atunci să vezi….…cum Statele Unite, cu gazele lor
vor fi din nou în rolul de binefăcător al Europei, dota
de baghetă magică energetică. Asta va duce la investi
în producția americană de gaze de șist, la crearea unei 
infrastructuri puternice pentru procesarea și livrarea ace
Europa. 
Iar bătrâna doamnă, rămasă fără gaz rusesc, nu va comenta, 
ceea ce va permite Statelor Unite să-și elimine rapid 
problemele financiare. 
Astfel, „binefăcătorul” va câștiga, iar Europa „favorizată” va 
plăti de două ori sau de trei ori mai scump gazul de 
american, iar de consolare, va sărbători și va cânta fericită 
pentru eliberarea de opresiunea energetică rusească, de cizme, 
de budyonka și de vatniki. 
Cele mai mari zăcăminte de gaze de șist sunt în Lugansk și 
Slaviansk. În Slaviansk, pe același tărâm în care a fost 
înmormântat băiatul de 12 ani, împușcat pe data de 9 mai, de 
neonaziști pentru că avea panglica cu Sfântul Gheorghe și deci 
era separatist. Un preț nesemnificativ pentru dominația 
șistului…Nu ? 
Să preia piața europeană, obligându-i pe europeni să
interesul economic de furnizarea de energie americană.
De fapt, (atenție!) vorbim despre ,,cele două economii care se 
vor contopi literalmente într-una singură”. Nu este vorba de 

contopire, ci de înghițire.  
Trebuie (obligatoriu!) ca cele 500 de miliarde de dolari, cifra de 
afaceri comerciale dintre Europa și Rusia, să devină cifra de 
afaceri comerciale dintre Europa și America. 
Pentru a intimida Europa, pentru a insufla în europeni o groază 
teribilă de „pericolul și agresiunea rusă”, pentru a inunda 
Europa în fiecare secundă cu minciuni despre „atrocită
rusești”, despre „venirea hoardelor de tancuri rusești”, despre 
,,armata navelor de război rusești”, folosește manipularea în 
toate modalitățile, trebuie să țină Europa în isterie până le
iar Rusia să fie provocată să escaladeze conflicte, exemplu cel 
din Ucraina. 
Și „să se înfioare europenii de posibila invazie rusă”!
Cu cât apar mai multe neînțelegeri între Rusia și Europa, cu 
atât mai mult planurile SUA vor fi realizate în curând.
Și uite cum în acest fel America „va păstra pacea pe planetă și 
va da cel mai puternic impuls posibil progresului” (american, 
desigur). Bine, și Europa va ,,câștiga” ceva: renunțând la 
livrările rusești, Europa și-ar păstra titlul de apărător
valorilor europene, al drepturilor omului și ar ajuta Statele 
Unite să-și rezolve problema datoriei. 
Prezidentul Vladimir Vladimirovich Putin a numit odată Statele 
Unite „parazit mondial”. După cum vedem noi, e cam a
„Ne dorim foarte mult să returnăm banii pe care vi
abia așteptăm să-i luăm, dar în felul nostru. Vom organiza 
„revoluții de culoare”, „primăveri arabe” și „lovituri maidan”; 
vom pune stăpânire în felul cel mai democratic pe pământurile, 
apele și pădurile voastre, petrolul, gazele, aurul, diamantele 
ce mai aveți pe acolo (pentru că trebuie să trăim, nu?); vă vom 
distruge industria, armata, cultura, istoria, memoria 
spiritualitatea în cel mai civilizat și valoros mod; vă vom jefui 
și jefuim în cel mai nobil și precis mod, până la os. Totuși, dacă 
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și atunci ea însăși 
țiilor cu Rusia. Apoi 

Europa va fi obligată să se reorienteze către aprovizionarea cu 

Și atunci să vezi….…cum Statele Unite, cu gazele lor de șist, 
vor fi din nou în rolul de binefăcător al Europei, dotați cu un fel 
de baghetă magică energetică. Asta va duce la investiții uriașe 

ția americană de gaze de șist, la crearea unei 
și livrarea acestuia în 

Iar bătrâna doamnă, rămasă fără gaz rusesc, nu va comenta, 
și elimine rapid 

știga, iar Europa „favorizată” va 
ump gazul de șist 
și va cânta fericită 

pentru eliberarea de opresiunea energetică rusească, de cizme, 

șist sunt în Lugansk și 
și tărâm în care a fost 
șcat pe data de 9 mai, de 

ști pentru că avea panglica cu Sfântul Gheorghe și deci 
ț nesemnificativ pentru dominația 

i pe europeni să-și lege 
interesul economic de furnizarea de energie americană. 

ție!) vorbim despre ,,cele două economii care se 
una singură”. Nu este vorba de 

iu!) ca cele 500 de miliarde de dolari, cifra de 
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Europa în fiecare secundă cu minciuni despre „atrocitățile 
ști”, despre „venirea hoardelor de tancuri rusești”, despre 

ști”, folosește manipularea în 
sterie până leșină, 

iar Rusia să fie provocată să escaladeze conflicte, exemplu cel 

Și „să se înfioare europenii de posibila invazie rusă”! 
țelegeri între Rusia și Europa, cu 

te în curând. 
Și uite cum în acest fel America „va păstra pacea pe planetă și 
va da cel mai puternic impuls posibil progresului” (american, 

și Europa va ,,câștiga” ceva: renunțând la 
ar păstra titlul de apărător al 

și ar ajuta Statele 

Prezidentul Vladimir Vladimirovich Putin a numit odată Statele 
Unite „parazit mondial”. După cum vedem noi, e cam așa: 
„Ne dorim foarte mult să returnăm banii pe care vi-i datorăm, 

i luăm, dar în felul nostru. Vom organiza 
ții de culoare”, „primăveri arabe” și „lovituri maidan”; 

vom pune stăpânire în felul cel mai democratic pe pământurile, 
pădurile voastre, petrolul, gazele, aurul, diamantele și 
ți pe acolo (pentru că trebuie să trăim, nu?); vă vom 

distruge industria, armata, cultura, istoria, memoria și 
și valoros mod; vă vom jefui 

și precis mod, până la os. Totuși, dacă 

aveți îndrăzneala să nu vă supuneți, vă vom extermina, incinera 
și bombarda în cel mai uman și pașnic mod, vă vom supune în 
stil euro-atlantic și vom organiza un masacru teribil. Și, 
desigur, nu vă vom returna nimic pentru că nu avem astfel de 
intenții, dar vă vom lua totul drept recompensă.”
 

Ce sunt armele biologice pe care le
deține Ucraina, cu sprijinul SUA și cât de 
periculoase sunt, de fapt. Rusia, acuzată 

de teoria conspira
 

        Pe fondul conflictului militar din Ucraina, Federa
Rusă a acuzat guvernul de la Kiev că dezvoltă arme 
biologice, în cazul cadrul unui proiect finan
Washington. Informațiile au fost etichetate drept „fake 
news” de oficialii americani și ucraineni.

rogramul biologic militar care s
fost descoperit de Armata Rusiei, în timpul „opera
speciale” desfășurate în Ucraina, a susținut pe data de 6 

martie generalul-maior Igor Konashenkov, de la Ministerul 
Apărării, într-o conferință de presă. 

„În cursul unei operaţiuni militare speciale, au fost 
descoperite faptele unei curăţări de urgenţă de către 
regimul de la Kiev a urmelor unui program biologic militar 
implementat în Ucraina, finanţat de Departamentul 
Apărării al SUA”, a declarat generalul, citat de agen
TASS.  

În contextul invaziei ruse, pe 24 februarie, ucrainenii ar fi fost 
nevoiți să distrugă urgent agenți patogeni deosebit de 
periculoși. 

„În mod evident, odată cu începerea unei operaţiuni 
militare speciale, Pentagonul a avut serioase îngrijorări cu 
privire la dezvăluirea desfăşurării unor experimente 
biologice secrete pe teritoriul Ucrainei (…)

Pentru a preveni dezvăluirea faptelor de încălcare de 
Statele Unite şi Ucraina a Articolul 1 al Convenţiei ONU 
privind interzicerea armelor bacteriologice (biologice) şi cu 
toxine de către ucrainean Ministerul Sănătăţii a trimis 
tuturor biolaboratoarelor o instrucţiune privind eliminarea 
urgentă a stocurilor depozitate de agenţi patogeni 
periculoşi”, a punctat oficialul rus. 

Înainte de a lansa aceste acuzații, Ministerul Apărării din Rusia 
a acuzat SBU (n.r. – serviciul secret de informa
și batalionul Azov intenționează aruncarea în aer a
de la Institutul de Fizică şi Tehnologie din Harkov şi să acuze 
Forţele Armate Ruse că au lansat un atac cu rachete asupra unei 
instalaţii nucleare experimentale. 
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Ce sunt armele biologice pe care le-ar 
ține Ucraina, cu sprijinul SUA și cât de 

periculoase sunt, de fapt. Rusia, acuzată 
de teoria conspirației 

Andrei VLAD 
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Rusă a acuzat guvernul de la Kiev că dezvoltă arme 
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aineni. 

rogramul biologic militar care s-ar afla în derulare ar fi 
fost descoperit de Armata Rusiei, în timpul „operațiunii 
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biologice secrete pe teritoriul Ucrainei (…) 

Pentru a preveni dezvăluirea faptelor de încălcare de către 
Statele Unite şi Ucraina a Articolul 1 al Convenţiei ONU 
privind interzicerea armelor bacteriologice (biologice) şi cu 
toxine de către ucrainean Ministerul Sănătăţii a trimis 
tuturor biolaboratoarelor o instrucţiune privind eliminarea 

rilor depozitate de agenţi patogeni 

ții, Ministerul Apărării din Rusia 
serviciul secret de informații din Ucraina) 

și batalionul Azov intenționează aruncarea în aer a unui reactor 
de la Institutul de Fizică şi Tehnologie din Harkov şi să acuze 
Forţele Armate Ruse că au lansat un atac cu rachete asupra unei 
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„SBU, împreună cu militanţii batalionului Azov, pregătesc 
o provocare cu posibilă contaminare radioactivă a zonei de 
lângă oraşul Harkov. Naţionaliştii au minat un reactor de la 
o instalaţie nucleară experimentală situată la Institutul de 
Fizică şi Tehnologie Harkov”, a mai transmis militarul.

Ce sunt, de fapt, armele biologice 

Acuzațiile Rusiei la adresa Ucrainei și a Statelor Unite deschid 
noi ipoteze cu privire la un război biologic, ce reprezintă 
utilizarea toxinelor sau a agenților infecțioși precum bacterii, 
viruși și fungi. 

De-a lungul timpului au existat multiple exemple. Înainte de 
secolul XX, în războaie, s-au folosit alimentele 
substanțe infecțioase, s-au utilizat microorganisme, toxine 
animale moarte sau vii bolnave, inclusiv pentru contaminarea 
hainelor. 

După secolul XX s-au folosit agenți bacteriali precum Anthrax, 
Brucella, Tularemia, agenți variali precum Variola, virusul 
HIV-SIDA, precum și toxine ca Botulinum și Ricin.

Armele biologice se disting de armele chimice, nucleare sau 
radiologice. Vorbind strict despre cele biologice, încă din 
mai vechi timpuri s-au folosit otrăvirea fântânilor 
alimentelor cu cadavre de animale sau plante otrăvitoare ca 
mijloc de apărare. 

Siemenowic, un general polonez de artilerie, a folosit obuze de 
artilerie încărcate cu salivă de la câini bolnavi de turbare pentru 
a le lansa asupra inamicului, în anul 1650. 

În 1710, trupele rusești au catapultat cadavre infectate de ciumă 
împotriva armatei suedeze. 

În 1763, colonelul britanic Henry Bouquet a distribuit paturi 
infectate cu variolă populației indiene americane, din Fort Pitt, 
Pensilvania. 

În timpul Războiului Civil din SUA, în 1861, au fost 
consemnate episoade asemănătoare, otrăvirea fântânilor prin 
cadavre descompuse, distribuirea de pături infectate cu variolă 
și febră galbenă. 

Foarte multe boli au fost cunoscute şi descrise chiar dacă nu se 
cunoştea agentul biologic implicat. Altele au fost descoperite în 
marea majoritate în secolul XX şi XXI. De exemplu ciuma a 
fost descrisă în urmă cu peste 3.000 de ani, variola din 1122 
B.C., de chinezi, febra galbenă din 1600. 

Din anul 1920, marile puteri au dezvoltat programe biologice, 
nerecunoscute oficial, motiv pentru care, la Geneva în 1925, a 
fost semnat Protocolul de la Geneva prin care s
utilizarea armelor biologice şi chimice în război. Acest
a fost consemnat la 250 de ani de la Înţelegerea de la 
Strasbourg din 1675 referitoare la interzicerea utilizării 
gloanţelor şi armelor otrăvite în război. Astfel, au fost 
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consemnate episoade asemănătoare, otrăvirea fântânilor prin 
cadavre descompuse, distribuirea de pături infectate cu variolă 

fost cunoscute şi descrise chiar dacă nu se 
cunoştea agentul biologic implicat. Altele au fost descoperite în 
marea majoritate în secolul XX şi XXI. De exemplu ciuma a 
fost descrisă în urmă cu peste 3.000 de ani, variola din 1122 

Din anul 1920, marile puteri au dezvoltat programe biologice, 
nerecunoscute oficial, motiv pentru care, la Geneva în 1925, a 
fost semnat Protocolul de la Geneva prin care s-a interzis 
utilizarea armelor biologice şi chimice în război. Acest moment 
a fost consemnat la 250 de ani de la Înţelegerea de la 
Strasbourg din 1675 referitoare la interzicerea utilizării 
gloanţelor şi armelor otrăvite în război. Astfel, au fost 

recunoscute riscurile uriașe de a utiliza armele biologice şi 
chimice. 

Din 1942, SUA, a instituit la Fort Detrick patru laboratoare 
pentru cercetarea armelor biologice, ca urmare a amenin
japoneze: unul pentru toxina botulinică, altul pentru bacillus 
globigi şi antrax, unul pentru a produce patogeni ai plantelor şi 
ultimul pentru producerea pe ouă embrionate de brucella si 
agentul psitacozei. Desi dezvoltată intensiv, concomitent cu 
perfecţionarea bombelor cu fragmentaţie, nu a fost declarată 
utilizarea sau testarea amei biologice de către SUA.

În anul 1969 SUA a renunțat oficial la programul ofensiv de 
înarmare cu agenţi biologici şi a ratificat Protocolul de la 
Geneva din 1925. În perioada 1971-1973 americanii au distrus 
stocurile proprii de arme biologice şi au semnat Convenţia 
pentru Interzicerea Armelor Biologice şi a Toxi

De asemenea, încă din anul 1929 Uniunea Sovietivă de
aproape de Marea Caspică o unitate de cercetare a armelor 
biologice. Rușii au negat mereu deținerea de arme biologice, 
dar în urma incidentului d ela Sverdlovsk, din Ural, în 1979, 
după ce a apărut o epidemie de antrax la un grup de cercetători 
care lucrau în laborator, au recunoscut că accidentul a fost 
determinat de cercetările militare asupra antraxului. 
Dezvăluirea a venit abia în 1992. Rusia comunistă afirmase 
inițial că totul pornise de la carnea de vită infectată cu antrax. 
În 1992, Rusia a anunțat închiderea programului biologic, 
pentru care au lucrat 24.000 de cercetători, potrivit 

 
Putin: „Operațiunea specială va fi 

finalizată”

 
      Președintele rus Vladimir Putin a asigurat miercuri 
într-o videoconferința transmisa la TV că operațiunea sa 
militară din Ucraina a fost un „succes”, spunând că 
Moscova nu va lăsa această țară să devin
pentru „acțiuni agresive” împotriva Rusiei, scrie 
Figaro. Președintele rus a vorbit 
Zelensky s-a adresat Congresului SUA

perațiunea se desfășoară cu succes,
conformitate cu planurile prestabilite”, a spus Vladimir 
Putin, potrivit comentariilor difuzate la televiziune, 

reafirmând că nu are intenția de a „ocupa” Ucraina. Potrivit 
acestuia, ofensiva a fost lansată pentru că „toate op
diplomatice” au fost „epuizate”. 
„Pur și simplu nu aveam opțiuni pentru a rezolva problema 
pașnic”, a continuat liderul rus, care a asigurat că are „toate 
motivele să credem” că „componentele armelor biologice” sunt 
în dezvoltare pe teritoriul ucrainean 
Operațiunea militară rusă în Ucraina va fi finalizata, mai spune 
Putin citat de La Reppublica care citeaza la rândul e
Ria Novosti. 
Putin compară atitudinea occidentală fa
„pogromurile” împotriva evreilor. 

O

DezbateriDezbateriDezbateriDezbateri 

,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022 

șe de a utiliza armele biologice şi 

942, SUA, a instituit la Fort Detrick patru laboratoare 
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Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că avalanșa 
de sancțiuni și condamnări occidentale care lovesc Rusia, 
economia ei, sportivii și lumea culturală este comparabilă cu 
persecuția antisemita. 
„Occidentul a renunțat la masca decenței și a început să se 
comporte detestabil. Paralele sunt evidente cu pogromurile 
antisemite”, a declarat el, în cadrul unei ședințe de guvern 
transmise la televiziune. 
Putin: „Operațiunea specială va fi finalizată” 
Președintele rus Vladimir Putin a asigurat
videoconferința transmisa la TV că operațiunea sa militară din 
Ucraina a fost un „succes”, spunând că Moscova nu va lăsa 
această țară să devină un „cap de pod” pentru „ac
agresive” împotriva Rusiei, scrie Le Figaro. Pre
vorbit după ce președintele Zelensky s-a adresat Congresului 
SUA. „Operațiunea se desfășoară cu succes, în strictă 
conformitate cu planurile prestabilite”, a spus Vladimir Putin, 
potrivit comentariilor difuzate la televiziune, reafirmând că nu 
are intenția de a „ocupa” Ucraina. Potrivit acestuia, ofensiva a 
fost lansată pentru că „toate opțiunile diplomatice” au fost 
„epuizate”. „Pur și simplu nu aveam opțiuni pentru a rezolva 
problema pașnic”, a continuat liderul rus, care a asigurat că are 
„toate motivele să credem” că „componentele armelor 
biologice” sunt în dezvoltare pe teritoriul ucrainean
 
 

Oamenii din orașul Bucia, de lângă Kiev, au 
murit de mâna forțelor de securitate ucrainene, a 

declarat analistul militar Scott Ritter, fost 
inspector ONU pe probleme de armament

Irak, relatează RIA Novosti
 

 
         Vorbind la un webinar dedicat evenimentelor din 
Ucraine, el a prezentat declarațiile militarilor ruși, potrivit 
cărora ei au ocupat Bucia timp de câteva săptămâni 
fost în relații bune cu populația locală.  

rganizaseră un fel de barter: schimbau ra
mâncare. Locuitorii din Bucia le dădeau ouă, lapte, 
brânză, iar ruși le ofereau rațiile lor, făină, sare, zahăr, 

carne. După care, la 30 martie, rușii au plecat. Toți cei care au 
fost implicați într-o astfel de interacțiune cu rușii su
considerați acum colaboraționiști”, a spus analistul. 
Potrivit precizărilor sale, acest lucru a devenit cunoscut din 
informațiile Poliției Naționale a Ucrainei, care, la 1 apri
dus la Bucia într-o misiune de epurare 
”colaboraționiștilor”.  
Ritter spune că acest lucru vine în contradic
abordarea rusă, care prespune că toți locuitorii Ucrainei trebuie 
tratați cu respect și trebuie astfel procedat încât civilii să nu 
sufere.  
”În schimb, Ucraina declară: dacă voi colabora
muri. Au o înregistrare video cu un înalt reprezentant politic, 
care, pe rețelele sociale, îi anunță pe locuitorii din Bucia: 
”Rămâneți în case, Poliția Națională efectuează o epurare. Nu 
intrați în panică, rămâneți în case”, a continuat Ritter. 
Unitățile de pedeapsă au tras în oameni pe stradă, au bătut la 
ușile celor care au colaborat cu militarii ruși și i
el.  

O
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ședintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că avalanșa 
țiuni și condamnări occidentale care lovesc Rusia, 

și lumea culturală este comparabilă cu 

țat la masca decenței și a început să se 
comporte detestabil. Paralele sunt evidente cu pogromurile 

ședințe de guvern 

adimir Putin a asigurat într-o 
ța transmisa la TV că operațiunea sa militară din 

Ucraina a fost un „succes”, spunând că Moscova nu va lăsa 
să devină un „cap de pod” pentru „acțiuni 

Președintele rus a 
a adresat Congresului 

șoară cu succes, în strictă 
conformitate cu planurile prestabilite”, a spus Vladimir Putin, 
potrivit comentariilor difuzate la televiziune, reafirmând că nu 

ția de a „ocupa” Ucraina. Potrivit acestuia, ofensiva a 
țiunile diplomatice” au fost 

și simplu nu aveam opțiuni pentru a rezolva 
șnic”, a continuat liderul rus, care a asigurat că are 

„toate motivele să credem” că „componentele armelor 
ul ucrainean. 

șul Bucia, de lângă Kiev, au 
țelor de securitate ucrainene, a 

declarat analistul militar Scott Ritter, fost 
inspector ONU pe probleme de armament în 

Irak, relatează RIA Novosti 

Vorbind la un webinar dedicat evenimentelor din 
țiile militarilor ruși, potrivit 

cărora ei au ocupat Bucia timp de câteva săptămâni și au 

imbau rațiile lor pe 
mâncare. Locuitorii din Bucia le dădeau ouă, lapte, 

și le ofereau rațiile lor, făină, sare, zahăr, 
șii au plecat. Toți cei care au 

țiune cu rușii sunt 
ți acum colaboraționiști”, a spus analistul.  

Potrivit precizărilor sale, acest lucru a devenit cunoscut din 
ale a Ucrainei, care, la 1 aprilie, s-a 

o misiune de epurare și lichidare a 

Ritter spune că acest lucru vine în contradicție totală cu 
ți locuitorii Ucrainei trebuie 

ți cu respect și trebuie astfel procedat încât civilii să nu 

ați cu rușii, veți 
muri. Au o înregistrare video cu un înalt reprezentant politic, 

țelele sociale, îi anunță pe locuitorii din Bucia: 
ți în case, Poliția Națională efectuează o epurare. Nu 

Ritter.  
țile de pedeapsă au tras în oameni pe stradă, au bătut la 

șile celor care au colaborat cu militarii ruși și i-au ucis, a spus 

”Avem o înregistrare video, unde poli
grupul ”Azov” (interzis în Rusia, n.r.) declară
pleacă în safari. Numele unității speciale a poliției ucrainene 
care a intrat în Bucia era ”Safari”. Și ei au desfășurat un safari 
pentru a epura locul de colaboraționiști pro
înseamnă a ucide. Nu a prinde, ci a ucide. 
care merg și filmează cadavrele, spunând că rușii au făcut 
asta”, a declarat Ritter.  
El a atras atenția asupra faptului că majoritatea morților din 
videoclipul din Bucia aveau prinse de mâneci banderole albe. 
”Ceea ce înseamnă că le spuneau ru
voastră, nu ne omorâți”, a explicat analistul, adăugând că, lângă 
fiecare cadavru se află câte o cutie verde de la ra
rusești.  
”Dacă morții nu au banderolă albă, nu o au pentru că a fost 
folosită pentru a le lega mâinile la spate. Ace
uciși. Nu de ruși, de ucraineni. Dar nu aceasta este teza 
promovată aici (în SUA, n.r.). Aici se sus
spus Ritter.  
În opinia expertului, cadavrele din imagini nu arată ca 
fi zăcut mai multe zile din momentul în care trupele ruse au 
părăsit Bucia – sunt oameni care tocmai au fost uci
adăugat el, există și mărturia unui jurnalist mexican care a 
nimerit în oraș în aceeași zi când ucrainenii au făcut acest anunț 
și care a filmat morții și a văzut sânge proaspăt. 
”Acești oameni au fost omorâți la 1 aprilie de Poliția Națională 
a Ucrainei. După care președintele Statelor Unite iese și spune 
că este o crimă de război comisă de ru
Vladimir Putin trebuie să fie tras la răspundere la Haga. Este un 
război de propagandă, care nu seamănă cu nimic din ceea ce 
am văzut la timpul nostru”, a concluzionat Ritter. 
Săptămâna trecută, mass-media ucrainene au difuzat 
fotografiile și înregistrările video cu cadavrele morților care,
după cum se afirmă, au fost realizate în Bucia, după ce ora
fost părăsit de militarii ruși. Ministerul Apărării al Rusiei a 
calificat aceste materiale drept o nouă provocare. Institu
subliniat că nici un locuitor din Bucia nu a avut de suferit d
cauza acțiunilor militarilor ruși, iar toate unitățile au ieșit în 
totalitate din oraș la 30 martie. În același timp, trupele 
ucrainene au tras zi și noapte asupra orașului cu artilerie, cu 
tancuri și sisteme de foc în salvă. 
 

Spectrul războiului cu Rusia 
de salvare a Păpușarilor Pandemiei, prin 

devierea atenției…
 

Jurn. Daniel ROXIN 

 
       Una dintre strategiile clasice de manipulare a 
populației este devierea atenției de la un subiect grav, 
prin îngroparea lui sub altul, la fel sau chiar mai grav.

upă cum puteți constata, în ultimele săptămâni tot 
mai multe țări au renunțat la certificatul de vaccinare 
și la restricții, sunt proteste masive în toată lumea pe 

motiv de dictatură medicală, iar autorită
tot mai mult despre sfârșitul Pandemiei deși, ATENȚIE 
MARE, niciodată nu au fost mai multe infectări la nivel 
global decât acum. 

D
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”Avem o înregistrare video, unde poliția ucraineană, și anume 
grupul ”Azov” (interzis în Rusia, n.r.) declară cu mândire că 

ții speciale a poliției ucrainene 
Și ei au desfășurat un safari 
ționiști pro-ruși. Epurare 

înseamnă a ucide. Nu a prinde, ci a ucide. Și ei asta fac. După 
și filmează cadavrele, spunând că rușii au făcut 

ția asupra faptului că majoritatea morților din 
videoclipul din Bucia aveau prinse de mâneci banderole albe.  

rușilor: suntem de partea 
ți”, a explicat analistul, adăugând că, lângă 

fiecare cadavru se află câte o cutie verde de la rațiile uscate 

ții nu au banderolă albă, nu o au pentru că a fost 
ile la spate. Acești oameni au fost 

și. Nu de ruși, de ucraineni. Dar nu aceasta este teza 
promovată aici (în SUA, n.r.). Aici se susține contrariul”, a 

În opinia expertului, cadavrele din imagini nu arată ca și cum ar 
ile din momentul în care trupele ruse au 

sunt oameni care tocmai au fost uciși. În plus, a 
și mărturia unui jurnalist mexican care a 

ș în aceeași zi când ucrainenii au făcut acest anunț 
și a văzut sânge proaspăt.  

ști oameni au fost omorâți la 1 aprilie de Poliția Națională 
ședintele Statelor Unite iese și spune 

că este o crimă de război comisă de ruși și că președintele 
a răspundere la Haga. Este un 

război de propagandă, care nu seamănă cu nimic din ceea ce 
am văzut la timpul nostru”, a concluzionat Ritter.  

media ucrainene au difuzat 
și înregistrările video cu cadavrele morților care, 

după cum se afirmă, au fost realizate în Bucia, după ce orașul a 
și. Ministerul Apărării al Rusiei a 

calificat aceste materiale drept o nouă provocare. Instituția a 
subliniat că nici un locuitor din Bucia nu a avut de suferit din 

țiunilor militarilor ruși, iar toate unitățile au ieșit în 
ș la 30 martie. În același timp, trupele 

și noapte asupra orașului cu artilerie, cu 

Rusia – O manevră 
șarilor Pandemiei, prin 

ției… 

Jurn. Daniel ROXIN - Bucureşti 

Una dintre strategiile clasice de manipulare a 
ției este devierea atenției de la un subiect grav, 

fel sau chiar mai grav. 
ți constata, în ultimele săptămâni tot 

țări au renunțat la certificatul de vaccinare 
și la restricții, sunt proteste masive în toată lumea pe 

iar autoritățile medicale vorbesc 
șitul Pandemiei deși, ATENȚIE 

MARE, niciodată nu au fost mai multe infectări la nivel 
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Ce spune asta? Că studiile sociologice făcute în secret le 
arată păpușarilor că populația planetei fierbe, că 
suveraniste și antiglobaliste sunt tot mai puternice și că, dacă 
nu se deschid rapid supape de eliberare a tensiunii sociale, 
explozia îi va arunca de la putere. Despre asta este vorba!
Doar că nu este suficient. Dacă observați retorica occidenta
în care se dă ca sigură invazia rusă în Ucraina (chiar a fost 
marcată data de 16 februarie ca ziua invaziei), punându
sare pe rană, concluzionăm că păpușarii occidentali își doresc 
un război, pentru a-și îngropa responsabilitatea în gestionarea 
abuzivă a pandemiei sub spectrul unui pericol 
un posibil Al Treilea Război Mondial declanșat de Rusia.
Dar va ataca țarul Putin? Este atât de iresponsabil încât să 
riște un conflict cu consecințe greu de anticipat?
Plecând de la premiza că Putin este un dictator 
lui de refacere a sferelor de influențe de pe vremea URSS
ului sunt publice, el este, fără îndoială, un poten
pentru toate țările cu care se învecinează. 
Prin urmare, orice este posibil. Totuși, eu cred că Putin v
doar să obțină niște concesii din partea occidentului și, în 
același timp, vrea să arate lumii că nu te poți juca cu Rusia!
Chiar dacă nu va fi nicio invazie, este sigur că tensiunile de 
la granița Ucrainei vor continua luni de zile, nu doar pentru 
că negocierile sunt grele, ci și pentru că interesul 
neomarxiștilor din Occident este ca SPECTRUL 
RĂZBOIULUI să planeze asupra Europei măcar 6 luni, 
perioadă în care vor renunța la certificatele de vaccinare și la 
restricții, pretinzând că vaccinarea și-a atins scopul 
acest motiv, putem reveni la normalitate. 
În realitate, păpușarii Pademiei încearcă să își șteargă 
urmele, să elimine treptat tensiunile din societate 
înlocuiască pericolul Apocalipsei Covid cu pericolul 
Războiului cu Rusia, ca să ne țină ocupați. 
Doar că Pandemia a creat atât de multe probleme sociale 
economice și sunt atât de mulți oameni care nu au avut acces 
la tratament pentru diverse boli cronice, plus cei care s
ales cu diferite probleme de sănătate după vaccinare, în
vor reuși să îngroape mizeriile din Pandemie! Iar popoarele 
le vor cere socoteală! 
 
 

Un război neobservat. Pe urmele armei 
climatice 

 

Alexandr Chislov, Leonid Ivașov, Constantin Sivcov
Igori Ostrețov, Bernard Eastlund

          Oare azi în lume există arma climatică, sau e doar un 
mit? Opiniile oamenilor de știință diferă; unii susțin că 
aceasta nu doar că există, dar periodic este și aplicată.

espre aceasta vorbește documentarul postului TV 
Россия 24 „Климатические войны. В шаге от 
бездны” („Războaiele climatice. La un pas de 

prăpastie”). 

Filmul începe cu imagini ale inundației groaznice din China 
care s-a produs în anul 2013. Ploile torențiale, care nu au mai 
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studiile sociologice făcute în secret le 
șarilor că populația planetei fierbe, că mișcările 
și antiglobaliste sunt tot mai puternice și că, dacă 

nu se deschid rapid supape de eliberare a tensiunii sociale, 
Despre asta este vorba! 

ți retorica occidentală 
în care se dă ca sigură invazia rusă în Ucraina (chiar a fost 
marcată data de 16 februarie ca ziua invaziei), punându-se 

șarii occidentali își doresc 
și îngropa responsabilitatea în gestionarea 

vă a pandemiei sub spectrul unui pericol și mai mare: 
șat de Rusia. 

țarul Putin? Este atât de iresponsabil încât să 
ște un conflict cu consecințe greu de anticipat? 

te un dictator și că planurile 
țe de pe vremea URSS-

ului sunt publice, el este, fără îndoială, un potențial pericol 

și, eu cred că Putin vrea 
țină niște concesii din partea occidentului și, în 

și timp, vrea să arate lumii că nu te poți juca cu Rusia! 
Chiar dacă nu va fi nicio invazie, este sigur că tensiunile de 

ța Ucrainei vor continua luni de zile, nu doar pentru 
și pentru că interesul 

știlor din Occident este ca SPECTRUL 
RĂZBOIULUI să planeze asupra Europei măcar 6 luni, 

ța la certificatele de vaccinare și la 
ns scopul și că, din 

șarii Pademiei încearcă să își șteargă 
urmele, să elimine treptat tensiunile din societate și să 
înlocuiască pericolul Apocalipsei Covid cu pericolul 

Doar că Pandemia a creat atât de multe probleme sociale și 
și sunt atât de mulți oameni care nu au avut acces 

la tratament pentru diverse boli cronice, plus cei care s-au 
ales cu diferite probleme de sănătate după vaccinare, încât nu 

și să îngroape mizeriile din Pandemie! Iar popoarele 

Un război neobservat. Pe urmele armei 

Constantin Sivcov,   
Bernard Eastlund 

există arma climatică, sau e doar un 
știință diferă; unii susțin că 

și aplicată.  

ște documentarul postului TV 
Климатические войны. В шаге от 

Războaiele climatice. La un pas de 

ției groaznice din China 
țiale, care nu au mai 

fost înregistrate în acea regiune timp de jumătate de secol, au 
inundat casele, au distrus podurile, au spălat localită
Mai toată coasta a fost acoperită de ape. Au avut de suferit 6 
milioane de oameni. 

„În acele zile – relatează autorii filmului 
Global Times a apărut un articol care con
stranie: «Submarinele Chinei pot lovi SUA cu rachete 
nucleare». Pentru ce această afirmație? Că doar nimeni nu 
ataca China. Sau, totuși, o ataca?” 

Cu cinci ani înainte de aceasta, în provincia Sichuan s
ceva inexplicabil. După un cutremur puternic, p
format nori multicolori, uluitori. Au apărut numeroase versiuni 
referitoare la proveniența lor, inclusiv că ar fi rezultatul 
aplicării armei climatice. 

Alexandr Chislov, șeful catedrei de meteorologie și 
climatologie a facultății de geografie de
Lomonosov: „Puterea bombei atomice detonate la Hiroshima 
este echivalentă puterii care este con
cumulonimbus. Dar un ciclon conține sute de asemenea nori!”

Apoi acțiunea filmului trece în SUA, Alaska, pe poligonu
Gakon. „Aici, la capătul Pământului, pe nea
interminabile de antene. Ele ocupă 60 km
singură antenă gigantică. Când este ac
un fascicul puternic de radiații – 1,5 mlrd. wa

În straturile superioare ale atmosferei aceste raze formează 
noduri fierbinți de energie. Oficial, scopul acestei instalații este 
cercetarea comunicațiilor radio și a Aurorei boreale. Dar cine 
va crede că Pentagonul cheltuiește milioane de dolari pentru 
studierea frumuseților nordice?”, – se întreabă autorii filmului.

Leonid Ivașov, doctor în științe istorice, profesor ISRIM: „Au 
camuflat asta drept o secție pentru cercetarea Aurorei boreale, 
au subordonat-o Pentagonului, și anume unei secții extrem de 
secretizate: departamentul armelor avansate.

Explicația cea mai sinistră: HAARP (
Auroral Research Program – Proiectul american de cercetare 
științifică a interacțiunii ionosferei cu radiațiile 
electromagnetice puternice) – este un element al armei 
climatice. Unii spun că ea deja există, al
personal la elaborarea ei. Terții – că o astfel de armă este 
imposibilă.”  

Constantin Sivcov, doctor în științe militare: „Principalul 
element este că această stație acționează în regiunea polului
afectează regiunile polare. Respectiv, prin liniile câmpurilor 
electromagnetice ale Pământului, aceste influen
extinde la depărtări mari, putând să ajungă inclusiv la 
latitudinile ecuatoriale.” 

Alecsandr Chislov: „Influența asupra plasmei rar
principiu, nu ar trebui să influen
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fost înregistrate în acea regiune timp de jumătate de secol, au 
istrus podurile, au spălat localități întregi. 

Mai toată coasta a fost acoperită de ape. Au avut de suferit 6 

relatează autorii filmului –, în ziarul chinez 
a apărut un articol care conținea o afirmație 

Submarinele Chinei pot lovi SUA cu rachete 
ție? Că doar nimeni nu 

Cu cinci ani înainte de aceasta, în provincia Sichuan s-a produs 
ceva inexplicabil. După un cutremur puternic, pe cer s-au 
format nori multicolori, uluitori. Au apărut numeroase versiuni 

ța lor, inclusiv că ar fi rezultatul 

șeful catedrei de meteorologie și 
ții de geografie de la Universitatea M.V. 

Lomonosov: „Puterea bombei atomice detonate la Hiroshima 
este echivalentă puterii care este conținută într-un singur 

ține sute de asemenea nori!” 

țiunea filmului trece în SUA, Alaska, pe poligonul 
Gakon. „Aici, la capătul Pământului, pe neașteptate apar șiruri 
interminabile de antene. Ele ocupă 60 km2. În esență, este o 
singură antenă gigantică. Când este acționată, spre cer pleacă 

1,5 mlrd. wați. 

uperioare ale atmosferei aceste raze formează 
ți de energie. Oficial, scopul acestei instalații este 

țiilor radio și a Aurorei boreale. Dar cine 
ște milioane de dolari pentru 
se întreabă autorii filmului. 

științe istorice, profesor ISRIM: „Au 
ție pentru cercetarea Aurorei boreale, 

și anume unei secții extrem de 
amentul armelor avansate. 

ția cea mai sinistră: HAARP (High Frequency Active 
Proiectul american de cercetare 

științifică a interacțiunii ionosferei cu radiațiile 
este un element al armei 

tice. Unii spun că ea deja există, alții – că au participat 
că o astfel de armă este 

științe militare: „Principalul 
ție acționează în regiunea polului. Ea 

afectează regiunile polare. Respectiv, prin liniile câmpurilor 
electromagnetice ale Pământului, aceste influențe se pot 
extinde la depărtări mari, putând să ajungă inclusiv la 

ța asupra plasmei rarefiate, în 
principiu, nu ar trebui să influențeze cumva condițiile 
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climaterice, care se formează la 10-15 kilometri în atmosferă. 
Așa că acestea sunt doar speculații.” 

Instalației HAARP i-au fost atribuite multe – că poate provoca 
uragane, cutremure, unde care afectează creierul uman. Toate 
acestea ar fi putut fi clasificate drept presupuneri. Dar autorii 
filmului ne amintesc că în anul 1999 Parlamentul European a 
numit HAARP o problemă globală, care merită să fie studiată 
de către o comisie internațională independentă. În rezoluția dată 
se spunea: „Parlamentul European regretă că administrația 
SUA în mod repetat a refuzat să trimită pe cineva la audierile 
publice, spre a oferi explicații”. 

Constantin Sivcov: „De facto, HAARP a fost creat ca un 
sistem de apărare antirachetă și avea menirea să creeze sfere de 
intensitate extrem de mare a câmpului electromagnetic, cu 
apariția lentilelor ionice în ionosferă, sub influența cărora 
focoasele rachetelor balistice care treceau prin zona dată urmau 
să eșueze, ca urmare a deteriorării elementelor de 
radioelectronică. Dar ulterior s-a aflat că apariția acestor 
neomogenități în atmosferă duce la schimbarea condițiilor 
climatice, și pe spații destul de mari.” 

„Inițial, părea un efect colateral. Dar ulterior putea deveni 
direcția de bază. La 7000 de kilometri de HAARP-ul din 
Alaska, se află geamănul lui sovietic numit «Сура», în regiunea 
Nijnii Novgorod. El a fost lansat în anul 1981, cu 20 de ani 
înainte de analogul american. Generalii care dirijau activitatea 
lui, intenționau să radieze ionosfera în scopuri militare. 

După ce complexul a fost pus în funcțiune, locuitorii băștinași 
au început să observe fenomene neobișnuite pe cer: sfere 
luminoase, baloane de culoare roșie… Au început să circule 
legende cum că pe poligonul secret au loc contacte cu 
extratereștrii.” 

De fapt – explică autorii –, pe cer luminau formațiunile de 
plasmă, apărute din cauza iradierii atmosferei. 

Unii participanți la proiect spun că din punct de vedere militar 
proiectul „Сура” nu a dat rezultate, alții susțin că savanții 
puteau calcula cum, cu ajutorul radiației, în ionosferă pot fi 
create plasmoidele – acele lentile și oglinzi, capabile să creeze 
haos electronic în tabăra inamicului. 

Filmul susține că în multe privințe savanții sovietici au fost 
pionieri. „Către anul 1990 în alte țări a început construirea 
emițătoarelor. Acestea au înfășurat toată emisfera nordică. 
Institutul german Max Planck a construit unul la Tromso, 
Norvegia. Americanii au construit o antenă de 300 metri la 
Arecibo, Puerto Rico. Totuși, în anul 1990, instalațiile 
americane aveau o putere de patru ori mai mică ca «Сура». Și 
atunci s-a decis construirea HAARP în Alaska.” 

Constantin Sivcov: „HAARP a fost creat pentru a para 
loviturile rachetelor balistice ale URSS, apoi ale Rusiei, dat 
fiind că traiectoriile principale de zbor ale rachetelor balistice 
trec chiar prin regiunea Polului Nord.” 

„Între timp, Uniunea Sovietică pregătea niște experimente mult 
mai radicale în câmpul magnetic al planetei. La Institutul 
Curceatov din Moscova se efectuau experimente cu plasmă, cu 
ideea revoluționară de a modifica scara de accelerație a 
particulelor prin utilizarea nu a unui aparat, ci a planetei întregi, 
prin transformarea câmpului ei magnetic într-o capcană 
gigantică de particule.” 

Igori Ostrețov, doctor în științe tehnice, specialist în fizica 
nucleară: „Dacă vom injecta o cantitate mare de plasmă într-o 
asemenea capcană, am putea iniția o singură precipitare a 
particulelor acumulate într-o capcană magnetică și se pot 
provoca furtuni magnetice super-mari.” 

„Ca rezultat, inamicul ar fi orbit, stațiile de urmărire ar pierde 
din vizor rachetele aflate în aer. Experimentele au fost 
înghețate din motive geopolitice: se temeau că Uniunea 
Sovietică va fi bănuită că pregătește un război nuclear.” 

Dar chiar și nefinalizate, experimentele au arătat că emisiile de 
plasmă afectează vremea. Adică, ele pot fi folosite pe post de 
armă climatică. 

Igori Ostrețov: „Asta putea provoca furtuni foarte puternice, 
ploi torențiale, accidente atmosferice puternice. Asta se putea 
face intenționat, la momentul potrivit.” 

În continuare, filmul povestește că în anul 1967, consilierul 
președintelui SUA pentru știință, geofizicianul Gordon 
McDonald, a făcut un pronostic al războiului din viitor: 
„Pe viitor, arma nucleară fiind interzisă, dezastrele naturale vor 
deveni un mijloc de distrugere în masă. Operațiunile de 
distrugere a mediului ambiant al inamicului vor fi făcute tainic. 
Un asemenea «război secret» nu va fi declarat niciodată, 
inamicul nici nu va afla despre el – el poate dura ani în șir și 
doar serviciile speciale vor ști despre el”. 

Ce fel de „operații secrete”? Schimbarea vremii, spargerea 
ghețarilor polari, crearea artificială de cutremure și tsunami? 
Părea ireal. Dar realitatea s-a dovedit a fi și mai incitantă! 

„Asupra temei a lucrat un grup mic de specialiști secretizați. În 
anul 1978, asemenea cercetări au fost interzise de Convenția 
ONU, căci SUA și URSS au mers prea departe în acest 
domeniu.” 

Alexandr Chislov: „Tema armei meteorologice răsuna activ în 
anii ’60-’70. Azi ea nu mai răsună. Asta poate însemna că 
aceste cercetări au fost secretizate, dar cine le efectuează ? Că 
doar la ele lucrează aceleași persoane… Nu văd ca cineva 
dintre savanți să fi dispărut neașteptat.” 

„Scurgerile au loc rareori. În anul 1985, savantul american 
Bernard Eastlund a înregistrat brevetul numit «Metoda și 
echipamentul pentru schimbarea sectoarelor atmosferei, 
ionosferei și magnetosferei». El descria cum, expediind 
fascicole de radiații spre cer, poți obține rezultate diferite. 
Pentagonul a secretizat imediat această inovație.” 
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Bernard Eastlund, fizician: „Brevetul propunea aplicări pur 
militare – distrugerea rachetelor, explodarea canalelor de 
comunicare, dar și civile – schimbarea vremii. În fine, era și 
ideea de a ridica straturile superioare ale atmosferei mai sus în 
spațiu, pentru a încurca traiectoriile rachetelor.” 

„Eastlund declara că știe cum să provoace ploi în Africa, sau să 
dirijeze furtunile tropicale în Caraibe. El a fost înlăturat de la 
lucrările secrete. Oficial, brevetele lui Eastlund nu sunt utilizate 
în activitatea HAARP. Dar idea de a schimba vremea cu 
ajutorul iradierii atmosferei nu este uitată. Cel care o va putea 
face, va obține puterea asupra lumii.” 

Leonid Ivașov: „Această armă provoacă urmări, factori 
zdrobitori, care nu pot fi comparați nici cu utilizarea focoaselor 
nucleare de dimensiuni mari.” 

„Să găsim tensiuni naturale, prin care cu mici eforturi am putea 
declanșa o energie gigantică”, scria în anul 1968 americanul 
Gordon McDonald. „Iată scopul adevărat! Cum să declanșăm o 
reacție în lanț în natura însăşi? Dacă vom găsi răspunsul, vom 
avea principala armă natural.” 

Dar poate noi căutăm ceea ce nu există? Scepticii spun că tot ce 
poate obține omul în jocurile cu natura este împrăștierea norilor 
în zilele de sărbătoare. 

Alexandr Chislov: „La crearea centrelor de condensare, în 
orice nor are loc procesul de sporire a picăturilor de apă și a 
cristalelor, se formează precipitațiile. Dar la scara generală de 
circulație atmosferică, ca să acționezi undeva și să provoci 
astfel dezvoltarea vijeliilor atmosferice, așa ceva nu a fost 
depistat.” 

Și totuși – insistă autorii –, ce scop atrăgător: o armă care poate 
fi folosită neobservat, sub chip de forță a naturii. Mult mai 
puternică ca tot ce există în arsenalul omenirii. 

„La finele anilor ’60 ai secolului trecut, în Uniunea Sovietică se 
vorbea despre un mega-proiect – schimbarea cursului fluviilor 
nordice spre Asia Mijlocie. Scopul declarat era ameliorarea. 
Dar a existat și un scop nedeclarat.” 

Igor Ostrețov: „Proiectul schimbării cursului apelor din nord 
era în primul rând unul militar. Dacă noi am fi încetat să 
deversăm în Oceanul Înghețat de Nord apele dulci, salinitatea 
lui la țărmurile noastre ar fi crescut brusc. Ceea ce ar fi dus la 
faptul că la țărmurile noastre el nu ar mai fi înghețat. Astfel, ar 
fi fost îmbunătățită clima Siberiei, iar polul frigului s-ar fi 
mutat la țărmurile Canadei. Ceea ce are loc azi din cauza 
perturbării curentului Golfstream.” 

„Schimbarea cursului apelor de la nord spre sud putea deveni o 
armă climatică. În SUA ar fi fost mult mai frig, cu toate 
consecințele economice care rezultă de aici.” 

Igori Ostrețov: „Pe atunci, americanii erau destul de 
autosuficienți, grație minunatei agriculturi și condițiilor 

climaterice minunate. Dacă acestea ar fi fost compromise, 
prejudiciile ar fi fost foarte mari. Sistemul lor energetic nu va 
putea suporta o înrăutățire semnificativă a climei.” 

„Ecologii insistau: această aventură este un băț cu două capete. 
Catastrofa ar putea afecta Siberia și Arctica. Nici economia nu 
va rezista. Ce forțe ar fi necesare pentru a întoarce îndărăt fluvii 
enorme?” 

Alexandr Chislov: „Echilibrul apelor dulci ale Oceanului 
Înghețat de Nord este determinat nu doar de fluvii, dar și de 
evaporări, precipitații peste bazin. De aceea, aceste aspecte este 
necesar să fie calculate minuțios.” 

„Lucrările de schimbare a cursului fluviilor nordice au fost 
stopate. Deplasarea polului rece, schimbarea cursului 
Golfstreamului – părea că la aceste planuri s-a renunțat pentru 
totdeauna. De ce atunci azi clima planetei este tot mai 
imprevizibilă? Putem discuta dacă există sau nu încălzirea 
globală, dar nu ne putem preface că totul merge ca de obicei.” 

Boris Porfiriev, membru-corespondent ASR, director adjunct 
al Institutului pentru prognozare economică: „Frecvența acestor 
schimbări bruște de temperatură, a regimului de precipitații a 
sporit considerabil. Se știe că în epocile precedente așa ceva nu 
a existat. 

Acum pe nimeni nu mai miră zăpada în mijlocul verii sau 
uraganul în plin continent. În asemenea condiții meteorologice, 
deghizarea unui experiment climatic este foarte simplă. Dar e 
lesne să-l începi, mai greu – să-l oprești. Rezultatele nu pot fi 
analizate.” 

Boris Porfiriev: „Savanții de la Observatorul geofizic din 
Sankt Petersburg au calculat că încălzirea ne poate permite să 
economisim din contul sezonului de încălzire. Miliarde de 
dolari pot fi economisiți. 

Există aspecte care reprezintă plusurile acestor schimbări, 
minusurile le cunoaștem perfect. Aceleași valuri de căldură, îmi 
amintesc de anul 2003 – atunci în Europa cca. 20 mii de 
persoane au decedat prematur. Să ne amintim de propria 
statistică tristă: în anul 2010 au murit suplimentar 56 mii de 
persoane.” 

Filmul continuă cu imagini înregistrate în vara anului 2010, în 
care Rusia a cunoscut o arșiță anormală și începuse cea mai 
mare secetă din ultimii 40 de ani. 

„Pe teritorii enorme a fost compromisă recolta. Patru luni în șir, 
temperaturi-record. Bazinele de apă se uscau. Orașele se 
sufocau de fumul incendiilor de pădure. La Moscova s-au 
depistat cazuri de holeră. Oare să se fi confruntat Rusia cu o 
subtilă armă climatică? Oare să-și fi început acțiunea acele 
lentile atmosferice, despre care se vorbea în raport cu 
emițătorul HAARP?”. 
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Da, a fost o anomalie, au căzut de acord meteorologii, dar o 
anomalie firească. 

Alexandr Chislov: „Una după alta, se perindau sferele de 
presiune atmosferică înaltă, așa-zise nuclee anticiclonice, care 
din careva motive (asta e interesant – din care motive) sta
toate deasupra regiunii centrale a Câmpiei europene ruse. Au 
existat 8 sau 9 asemenea fluxuri. Anticiclonul sporea, apoi 
scădea, după care venea următoarea porție. În acest mecanism 
nu era nimic neobișnuit, de ce ele veneau anume aici.

E posibil oare, de pe Alaska, să provoci incendii în partea 
europeană a Rusiei? – se întreabă autorii filmului. Există 
experți care cred că în vara fierbinte a lui 2010 mijloacele 
războiului meteo se aflau mai aproape. 

Leonid Ivașov: „Înainte de aceste incendii și această ar
groaznică, americanii nu ascundeau și chiar anunțau testarea 
reușită, la bordul unui Boeing 747, a armei cu laser capabile să 
lovească rachetele în clipa lansării lor. Și iată că noi 
descoperim, la un moment dat, că acest avion cu un complex 
laser la bord a început să zboare spre Afganistan peste teritoriul 
nostru. Asta ne-a făcut să presupunem că anume în timpul 
zborurilor el împușcă niște impulsuri laser puternice peste 
teritoriul nostru și, firește, în condițiile arșiței, izbucnesc 
incendiile.” 

De altfel, meteorologii cred că nu este neapărat să căutăm un 
Boeing acolo unde totul poate fi explicat și fără el.

Alexandr Chislov: „Meteorologii din țara noastră cred că este 
vorba despre o anomalie firească. Mecanismul ei este perfect 
înțeles.” 

 

,,Școala de la Frankfurt” şi pervertirea 
culturii occidentale de morbul nihilist 

marxist 
 
           Începutul decăderii civilizației occidentale poate fi 
plasat în urmă cu un secol, când, în plan filosofic, totul a 
început cu o grupare de ideologi din cadrul mi
comuniste din Europa, cunoscută astăzi ca ,,
Frankfurt”, ale cărei idei au pervertit societatea 
occidentală. 

coala de la Frankfurt este reprezentată de un grup de 
filosofi neo-marxişti germani, format iniţial la Insitutul de 
Studii Sociale de la Universitatea din Frankfurt în anii 

1920 şi continuat în SUA, după instaurarea nazismului în 
Germania. 
Numele de  Şcoala de la Frankfurt aplicat acestui grup este 
neoficial, ne-existând nici o instituţie cu acest nume.
În prezent acesta se foloseşte şi pentru Insitutul de Studii 
Sociale, al cărui director este Axel Honneth. 
Unul din cele mai importante momente în înţelegerea culturii 
politice de tip socialist şi, implicit, a dogmei moderne a 
corectitudinii politice actuale este, fără îndoială, crearea 

Ş
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Institutului pentru Cercetări Sociale de la Frankfurt (în 
continuare ICS sau Institutul), vector instituţional în propagarea 
disimulată a revoluţiei bolşevice. 
Plasat sub „acoperământ” cultural, morbul nihilist socialist 
vizează în acest caz civilizaţia de tip occidental, al cărei 
fundament creştin este menit a fi „macerat” în so
ideologic al proaspătului organism revoluţionar cunoscut mai 
târziu sub denumirea de Şcoala de la Frankfurt.
Subversiv prin natura sa, Institutul este o agregare a forţelor 
intelighenţiei internaţionale socialiste, care înţeleg că lupta cu 
frontul occidental, eşuată sub raport militar după 1919, trebuie 
purtată nu de un proletariat revoluţionar clasic 
bolşevic, a cărui „ridicare” este de altfel problematica sub 
raport social şi politic, ci de o avangardă „ştiinţifică” ce prin 
demersuri persuasive asumă o conducere „iluminată” spre 
comunizarea statelor aflate sub influenţă.
Dezavuaţi în URSS pentru „deviaţionism” ideologic, primii 
actanţi – Antonio Gramsci şi Georg Luckacs 
model de preluare şi comunizare a statelor plecând de la 
premise diferite în raport cu cu cel de forţă şi represiune 
instaurat în Rusia. 
Modelul „pas cu pas”, consideră artizanii, este mult mai 
adaptabil şi mai eficient pentru că vizează „suprastructura” 
existentă în miezul creştin al societăţilor vestice şi a c
demantelare sub raport cultural va crea cu adevărat un „om 
nou” perfect reeducat, pentru că acesta, spre deosebire de cel 
reeducat brutal, îşi va iubi noul sine comunist, având un suflet 
nou. 
Modelul este cu atât mai eficace cu cât se desfăşoară ocult
masca instituţiilor existente, sub prestigiul ştiinţelor timpului, 
în esenţă însă lucrând spre metastazierea întregului ţesut socio
politic. 
Se instaurează astfel un razboi de guerilă, asimetric, în raport 
cu propriii cetăţeni, insesizabil pentru că 
coordonatele şi sub umbrela regimurilor democratice, inapte în 
a dezvolta forme de răspuns „imunologic”.
Artă a transformării sociale ce ţine de domeniul magicului, 
preluarea subtilă a comandamentelor ideologice necesită timp 
şi pricepere, precum şi un instrumentar ştiinţific demn de un 
alchimist renascentist, model al magicianului brunian teoretizat 
de Ioan Petru Culianu. 
În creuzetul transformării sociale totale vor fi astfel infuzate 
cele mai diverse şi inovative tehnici şi tehnologii, i
sociologie, psihologie, demografie, arte vizuale, comunicare 
politică şi tehnologiile comunicaţiilor, care pe parcursul a 
aproximativ 100 de ani vor gesta în principal în SUA şi Europa 
Occidentală, pentru a se disemina şi impune apoi ca model 
global. 
Modelul social transformist al Şcolii de la Frankfurt este 
actualmente instaurat în majoritatea societăţilor occidentale, 
sub forma corectitudinii politice, că dogmă a societăţilor 
democratice, care sunt pe cale să îşi piardă modelul identitar 
creştin şi să se prefacă într-un tot comunizat supranaţional, 
realizând astfel visul artizanilor săi a „societăţii fără clase”, dar 
şi fără Dumnezeu, căci precum remarcă Dostoievski, „omul 
fără ţară e şi fără Dumnezeu”.  
Parcursul istoric, ideologic, precum şi p
întrevăd vor fi analizate în cele ce urmează.
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Înainte de al Doilea Război Mondial, marxismul susținea că, 
dacă războiul se declanșează în Europa, clasa muncitoare se va 
ridica împotriva burgheziei și va porni o revoluție comunistă. 
Așa cum se întâmplă cu multe teorii marxiste, lucrurile n-au 
mers prea bine. Când a început razboiul, în 1914, în loc de 
revoluție, proletariatul a îmbrăcat uniforma și a plecat la război. 
După ce conflagrația s-a încheiat, teoreticienii marxiști s-au 
întrebat „Ce nu a funcționat?”. 
Doi gânditori marxiști ai epocii, Antonio Gramsci și Georg 
Lukacs, au concluzionat că în Europa, clasa muncitoare a fost 
orbită de succesul democrației occidentale și de capitalism.  
Ei s-au gândit că pâna nu vor fi distruse democrația și 
capitalismul, o revoluție comunistă nu ar fi posibilă. 
Antonio Gramsci (n. 1891, Ales – d. 1937) a fost un lider 
politic italian şi filozof, co-fondatorul Partigului Comunist  din 
Italia, în 1921, fiind pentru o perioadă liderul acestui partid. 
Este unul dintre cei mai importanţi filozofi marxişti, alături de 
Karl Marx însuşi, cunoscut datorită  conceptului său  de 
hegemonie culturală, care afirmă menţinerea statului capitalist 
prin coerciţia exercitată de clasa conducătoare asupra clasei 
muncitoare pentru a-i adopta valorile. 
A fost  şi un autor important în teoria relaţiilor internaţionale. 
A editat ziarul Ordine nuovo. 
Gramsci a fost închis de Mussolini în Italia, unde a și murit în 
1937, din cauza stării sale de sănătate precare. 
Lukacs apromovat o politică pe care a numit-o „terorism 
cultural”, care se concentra pe aceste două obiective. În 1918, 
Lukacs a devenit ministrul culturii în Ungaria bolșevică a luio 
Kun Bela. 
În acea perioadă el a înțeles că dacă unitatea familiei și 
moralitatea sexuală sunt erodate, societatea poate fi distrusă. 
O mare parte a „terorismului cultural” avea ca scop să atace 
mintea copiilor prin lecturi care îi încurajau să batjocorească și 
să respingă morala creștină.  
În aceste lecturi le erau prezentate copiilor chestiuni sexuale 
explicite și erau învățați despre conduita sexuală promiscuă. 
Dar, din nou, planurile au eșuat: oamenii au fost scandalizați de 
programul lui Lukacs, iar în 1919, când România invada 
Ungaria, el a fugit din țară. 
În 1929, teroriștii culturali s-au reunit la „Săptămâna studiului 
marxist în Frankfurt”, Germania. Acolo, Lukacs a întâlnit un 
marxist tânăr și bogat, Felix Weil. 
Până la apariția lui Lukacs, teoria marxistă clasică se 
baza  numai pe transformările economice care urmau să 
distrugă diferențele de clasă.  
Weil a fost însă entuziasmat de viziunea culturală asupra 
marxismului a lui Lukacs.  
Astfel că s-a decis să finanțeze o nouă instituție marxistă – 
Institutul pentru Cercetări Sociale, nai târziu cunoscută ca 
Școala de la Frankfurt. 
În 1930, „școala” și-a schimbat direcția sub conducerea noului 
director, Max Harkheimer.  
Echipa a început să amestece ideile lui Freud cu cele ale lui 
Marx și, astfel, a apărut marxismul cultural și, prin extensie, un 
curent de gândire derivat din acesta, adesea considerat ca 
fondator sau paradigmatic al filosofiei sociale sau al teoriei 
critice.  
Într-adevăr, din marxism derivă și ideea că filozofia ar trebui să 
fie folosită ca o critică socială a capitalismului și nu ca o 

justificare și legitimizare a ordinii existente, o critică care ar 
trebui folosită pentru transformism. 
Dacă în marxismul clasic, clasa muncitoare era oprimată de 
clasele conducătoare, noua teorie susținea că toată societatea 
era oprimată psihologic de instituțiile civilizației occidentale, 
din care prima era familia.  
Școala de la Frankfurt concluziona că această teorie va avea 
nevoie de noi lideri pentru a grăbi schimbarea, întrucât 
muncitorimea nu părea capabilă să se revolte de bună-voie. 
În Germania, au venit la putere național-socialiștii, în 1933. Nu 
era locul și timpul potrivit să fii un evreu marxist, așa că mulți 
membri ai școlii s-au mutat la New York, bastion al civilizației 
vestice, la timpul respectiv. 
 
Venirea în America 
În 1934, „școala” a renăscut la Universitatea Columbia, iar 
membrii ei au început să-și transfere ideile asupra culturii 
americane. 
Acolo  „școala” a perfecționat instrumentul pe care urma să îl 
folosească pentru a distruge civilizația vestică: cuvântul tipărit. 
Au publicat multe materiale, din care primul a fost „Teoria 
critică”. 
„Teoria critică” este un joc asupra semanticii, de o simplitate 
uimitoare: să fie criticat fiecare stâlp al culturii occidentale – 
familia, morala, democrația, legea, libertatea de exprimare și 
altele.  
Speranța era ca, sub presiune, acești stâlpi să se năruie. 
Următorul material a fost carte „Personalitatea autoritară”, 
avându-l coautor pe Theodor Adorno. Aceasta a redefinit 
credințele tradiționale americane asupra rolurilor de gen și 
asupra moralității sexuale, numindu-le „prejudecăți”. Adorno 
le-a comparat cu tradițiile care au condus la apariția fascismului 
în Europa. 
Să fie doar o coincidență că principala acuză pentru cei 
incorecți politic azi este aceea de „fascism”? 
Școala de la Frankfurt, mutată acum în SUA, a promovat 
trecerea de la ideile economice spre cele ale lui Freud, 
publicând lucrări despre reprimarea psihologică.  
Lucrările lor au împărțit societatea în două grupări principale: 
opresori și victime.  
Ei au arătat că istoria și realitatea au fost create de acele grupuri 
care controlau instituțiile tradiționale. În acel moment, sub 
aceste cuvinte erau denumiți bărbații creștini cu descendență 
europeană. 
Pornind de la această idee, ei au arătat că rolurile sociale 
tradiționale ale bărbaților și femeilor se datorau diferențelor de 
gen, astfel cum erau ele definite de „opresori”. Cu alte cuvinte, 
genul nu exista în realitate, ci era doar un „construct social”. 
O coaliție a victimelor 
Adorno și Horkheimer s-au întors în Germania la sfârșitul 
războiului. Herbert Marcuse, alt membru al Școlii, a rămas în 
America și, în 1955, a publicat ,,Eros și civilizație”, carte în 
carte Marcuse a arătat că civilizația vestică era intrinsec 
represivă, întrucât renunța la fericire pentru progresul social. 
Marcuse avansa astfel ideea de ,,perversitate polimorfă”, un 
concept creat de Freud, care fixa ideea plăcerilor sexuale în 
afara normelor tradiționale. ,,Eros și civilizație” va avea o mare 
influență în crearea revoluției sexuale de la 1960. 

DezbateriDezbateriDezbateriDezbateri 
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Marcuse va fi cel care va răspunde întrebării lui Horkheimer 
din 1930: Cine vor fi noii lideri ai revoluției marxiste, în locul 
clasei muncitoare?  
Și tot el a dat răspunsul: o coaliție cu rol de victimă, formată 
din minorități – negri, femei și homosexuali. 
Mișcările sociale din anii ’60 – mișcarea de emancipare a 
negrilor, feminismul, drepturile homosexualilor, „eliberarea” 
sexuală – i-au oferit lui Marcuse o ocazie unică. 
Ideile Școlii de la Frankfurt s-au răspândit extrem de rapid în 
universitățile americane; marxismul cultural devenea, încet
încet, normă în societate. 
În 1965, anul de vârf al mișcărilor sociale, Marcuse a publicat 
„Toleranța represivă”.  
În noua sa teorie, tolerarea tradițională în societatea americană 
a tuturor valorilor și ideilor însemnau de fapt repr
,,corecte”.  
El a fabricat termenul de ,,toleranță eliberatoare”, prin care a 
propuse tolerarea oricărei idei aparținând stângii și intoleranță 
la ideile dreptei (conservatoare).  
De atunci, o temă omniprezentă a Școlii de la Frankfurt este 
totala și absoluta intoleranță a oricărui punct de vedere diferit 
de al lor. Aceasta este, de asemenea, trăsătura fundamentală a 
celor ce venerează azi corectitudinea politică. 
Activitatea Școlii de la Frankfurt a avut un impact major asupra 
culturii americane.  
A modelat America omogenă a anilor ’50 transformând
națiunea dezbinată și plină de animozitate de astăzi. 
A contribuit la decăderea familiei, la ascensiunea feminismul 
radical și la polarizarea rasială pe care o putem observa chiar în 
epoca președintelui Obama. 
Sistemul politic american nu doar că nu s-a opus prea mult 
trendului, dar l-a îmbrățișat în totalitate și l-
societate mai ales printr-o educație publică total eronată. 
De altfel, Barack Obama și Hillary Clinton sunt discip
Saul Alinsky, „soldat” credincios al marxismului cultural.
Ca urmare, trăim acum într-o societate hipersensibilă, în care 
trendurile sociale și „sentimentele” au anulat realitățile 
biologice obiective, fiind factori decisivi în stabilirea a ceea
este corect sau greșit. 
Corectitudinea politică este un război asupra logicii 
Dacă, citându-l pe Winston, protagonistul distopiei lui Orwell, 
„1984”, „Libertatea este libertatea de a spune că 2+2=4”, 
atunci astăzi America nu mai este o țară liberă. 
Școala de la Frankfurt a realizat strategii prin care distrugerea 
societații se poate face rapid și eficient pt a avansa ”tăcut” 
revoluția culturală- dar fără să ne lase să înțelegem planurile 
lor de viitor – Școala recomandă (printre altele):
 1. crearea ofenselor rasiale. 
2. schimbarea continuă pt a crea confuzie. 
3. îndoctrinarea sexuală și homosexuală a copiilor.
4. subminarea autoritații școlii și a profesorilor.
5. imigrație masivă pt distrugerea identității. 
6. promovarea consumului excesiv de alcool. 
7. golirea bisericilor. 
8. un sistem legislativ pe care să nu te poți baza, părtinitor față 
de victime. 
9. dependența față de beneficiile acordate de stat.
10. controlul presei (și îndobitocirea publicului).
11. încurajarea distrugerii familiei. 
Pentru Şcoala de la Frankfurt, scopul elitelor culturale în 
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Pentru Şcoala de la Frankfurt, scopul elitelor culturale în  era 

modernă „capitalistă” trebuie să fie dezbrăcarea de credinţa că 
arta derivă din emulaţia auto-conştientă provenită de la 
Dumnezeu ca şi Creator. 
„Iluminarea religioasă” – spune Benjamin 
proveni dintr-o iluminare profană, materialistă, dintr
inspiraţie antropologică, căreia haşişul, opiumul sau orice 
altceva îi poate oferi o lecţie introductivă.
În acelaşi timp, „noi forme culturale trebuie găsite pentru a 
creşte „alienatia populaţiei”, pentru ca ea să înţeleagă cu 
adevărat cât de alienată este când trăieşte fără socialism.
Să nu se construiască pe vechile zile bune de odinioară, ci pe 
cele rele şi noi de astăzi”. 
Având în vedere succesul Şcolii de la Frankfurt, oamenii 
obişnuiţi ce au încredere în raţiune şi spirit de discernământ vor 
deveni nepopulari. Dar, nici o idee bună nu a fost la început 
populară 
Surse: 
https://ioncoja.ro/program-diabolic/ 
http://www.culturavietii.ro/2016/09/06/nasterea-marxismului
scoala-de-la-frankfurt-sa-transforme-america/ 
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_de_la_Frankfurt
 

 

Răsăritul Soarelui
 

       Răsăritul Soarelui reprezintă fenomenul astronomic (
astrologic) de apariție a Soarelui la orizont în timpul 
trecerii Pământului de la noapte la zi.

l marchează sfârșitul nopții și începutul unei noi zi. 
Răsăritul Soarelui începe în momentul în care primele 
raze de Soare ating suprafața Pământului în locul în care 

se află ființa care observă răsăritul de Soare respectiv. 
Trezirea cu câteva minute înainte de răsăritul Soarelui are 
avantaje deosebite atât fizice, cât și subtile (spirituale), printre 
care sunt incluse profundele efecte benefice legate în primul 
rând de dinamizarea amplă, globală a fiin
solare și trezirea însoțită de amplificarea armonioasă a 
aspectului masculin, solar (ha), Yang, (+) al fiin
Precizăm că în fiecare zi, la momentul de răsărit al Soarelui 
(începând cu 15 minute înainte de răs
după răsărit), sfera subtilă de forță a Soarelui este în conjuncție 
cu punctul focar al Ascendentului. Acest fapt este valabil în 
orice loc de pe globul pământesc, la momentul răsăritului. 
Astfel, toți aceia care se trezesc înainte de răsăritul Soarelui (ori 
sunt conștienți și lucizi la momentul răsăritului Soarelui) vor 
putea să rezoneze intens cu energiile subtile astrale care se 
manifestă prin intermediul conjuncției dintre sfera subtilă de 
forță a Soarelui și punctul focar al A
experimenta și conștientiza mai profund trezirea Voinței 
Superioare (Dumnezeiești), precum și manifestarea armonioasă 
a liberului arbitru în propria ființă.  
Pentru a experimenta și conștientiza mai profund aceste efecte 
în universul lăuntric, se recomandă ca, în măsura în care este 
posibil, să ne trezim în fiecare zi cu 10
răsăritul Soarelui și să urmărim să realizăm o stare de unison cu 
Armonia Dumnezeiască universală prin consacrarea către 
Dumnezeu Tatăl a roadelor tuturor ac
respectivă, iar apoi să conștientizăm pentru câteva minute 
răspunsul care va veni de la Dumnezeu Tatăl, în timpul 
imediat după răsăritul Soarelui. Procedând astfel cât mai des, 
vom putea evoca în propria ființă și apoi vom 
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conștientiza mult mai profund trăirile și transformările 
spirituale extraordinare pe care le vom experimenta în timpul 
fiecărei zile în care ne trezim înainte de răsăritul Soarelui. 
În plus, tuturor celor care au asimilat învățăturile tradi
din sistemul și doresc aceasta, li se recomandă totodată și 
adecvarea predominanței propriului suflu cu predominanța 
suflului subtil solar la momentul răsăritului Soarelui, în fiecare 
zi (în locul respectiv). 
 
 

Sfîntul fără moaște 
 
 

         În urmă cu 69 de ani, a murit ��������������������

simbolul jertfei creștine sub pleașca malefică a regimului 
comunist.  

ârât la închisoare la 20 de ani, nu va mai ie
murind la 31 de ani, într-o stare de graţie pe care 
martorii au considerat-o ca fiind atinsă de sfinţenie.

 
Photo credit ColoRoștariu 

Ideologic vorbind, sfântul e un personaj care încalcă regula 
democratică a mediocrităţii laice. O apariţie obscură căreia nu
poţi găsi o minimă motivaţie de ordin omenesc. Sfântul e prin 
excelenţă incalificabil, un spectru inefabil care irită raţiunea. 
Mai mult, medical vorbind, sfântul e o insultă adusă 
psihopatogeniei tradiţionale, un soi de enigmă încăpăţânată, 
respingând schemele etiologice. Dacă admitem că graţia 
euforică pe care Gafencu o răspândea nu poate fi explicată prin 
nivelul crescut de serotonină din creier şi nici prin obnubilarea 
conştiinţei în urma infestării cu bacil Koch, dacă, aşadar, 
admitem că sunt situaţii când superiorul nu poate fi redus la 
inferior (în cazul de faţă, psihicul la neurotransmiţărori, 
hormoni şi enzime), atunci suntem siliţi să recunoaştem că 
elementul divin există şi că din el s-a ivit un om ca Valeriu 
Gafencu.  
Potrivit mentalității corect politice, sfinţii sunt personaje 
inavuabile, care nu se supun tiparului de netezire statistică. Ca 
tot ce cere un accent de providenţă căzut peste lume, sfântul se 
opune cauzalității materiale şi sfidează încercările de a i se 
anticipa ivirea. 
Valeriu Gafencu a fost plămada mistică cea mai convingătoare. 
E îndeajuns să-i privim fotografiile ca să simţim cum sfinţenia 
îi răzbate în trup. Din poze ne întâmpină o privire dogoritoare, 
răsucită spre orizontul din spatele spectatorului, o privire care 
te absoarbe din chenarul unor ochi cu licăr ceţos, în vreme ce 
fizionomia dă să-i iasă din copertă, într-un gest expansiv de 

V
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știentiza mult mai profund trăirile și transformările 
spirituale extraordinare pe care le vom experimenta în timpul 
fiecărei zile în care ne trezim înainte de răsăritul Soarelui.  

țăturile tradiționale 
și doresc aceasta, li se recomandă totodată și 

ței propriului suflu cu predominanța 
suflului subtil solar la momentul răsăritului Soarelui, în fiecare 

 

������������ ����������������������������, 
știne sub pleașca malefică a regimului 

ârât la închisoare la 20 de ani, nu va mai ieși de acolo, 
o stare de graţie pe care 

o ca fiind atinsă de sfinţenie. 

Ideologic vorbind, sfântul e un personaj care încalcă regula 
democratică a mediocrităţii laice. O apariţie obscură căreia nu-i 

imă motivaţie de ordin omenesc. Sfântul e prin 
excelenţă incalificabil, un spectru inefabil care irită raţiunea. 
Mai mult, medical vorbind, sfântul e o insultă adusă 
psihopatogeniei tradiţionale, un soi de enigmă încăpăţânată, 

e. Dacă admitem că graţia 
euforică pe care Gafencu o răspândea nu poate fi explicată prin 
nivelul crescut de serotonină din creier şi nici prin obnubilarea 
conştiinţei în urma infestării cu bacil Koch, dacă, aşadar, 

nu poate fi redus la 
inferior (în cazul de faţă, psihicul la neurotransmiţărori, 
hormoni şi enzime), atunci suntem siliţi să recunoaştem că 

a ivit un om ca Valeriu 

ţii sunt personaje 
inavuabile, care nu se supun tiparului de netezire statistică. Ca 
tot ce cere un accent de providenţă căzut peste lume, sfântul se 

ții materiale şi sfidează încercările de a i se 

mada mistică cea mai convingătoare. 
i privim fotografiile ca să simţim cum sfinţenia 

îi răzbate în trup. Din poze ne întâmpină o privire dogoritoare, 
răsucită spre orizontul din spatele spectatorului, o privire care 

unor ochi cu licăr ceţos, în vreme ce 
un gest expansiv de 

dilatare a tensiunii feţei, semn că în puterea fascinatorie a 
acestui chip se împleteşte fervoarea trăirii cu nobleţea unei 
ţinute hieratice.  
Nici pînă astăzi craniul lui, cu cruciuli
pus-o în gură, ca semn de recunoaștere într
nu i-a fost găsit în groapa comună de lîngă penitenciarul de la 
Tîrgu Ocna. Îmi pun însă nădejdea în echipa lui Marius Oprea 
și Gheorghe Petrov. Pînă la găsirea tigvei, să
fiecare an ca pe un simbol al credinței creștine.
 
 

70 de ani de la moarte martirică, în 
închisoarea Tg. Ocna, a părintelui 

Gherasim Iscu
 

 
         Când mă aflam în închisoare, mă îmbolnăvisem foarte 
tare. Aveam tuberculoză la amândoi plămânii, de asemenea 
patru vertebre erau atinse de tuberculoză. 

veam de asemenea tuberculoză intestinală, diabet, 
insuficienţă cardiacă, hepatită şi alte boli pe 
nu mi le mai amintesc. Eram aproape de moarte. La 

dreapta mea se afla un preot pe numele său Gherasim Iscu.
 
Era egumenul unei mănăstiri (Tismana). Acest om în etate cam 
de 40 de ani fusese aşa demult chinuit încât era aproape de 
moarte. Totuşi avea faţa liniştită. Vorbea despre nădejdea lui de 
mântuire, de iubirea lui pentru Hristos, despre credinţa lui. Era 
plin de bucurie. La stânga mea se afla comunistul schingiuitor, 
care îl schingiuse pe preot până aproape de moarte. Acest 
comunist fusese arestat chiar de tovarăşii săi. Să nu credeţi ce 
spun ziarele că comuniştii îi urăsc pe preoţi, sau îi urăsc pe 
evrei. Nu-i adevărat. Ei urăsc pur şi simplu. Urăsc pe oricine. 
Urăsc pe evrei, urăsc pe creştini, urăsc pe antisemiţi, urăsc pe 
antihrişti, urăsc pe toată lumea. Un comunist urăşte pe alt 
comunist. Se duşmănesc între ei. Şi când un comunist 
duşmăneşte pe altul, unul pe altul se bagă la închisoare şi îl bate 
şi îl chinuieşte ca şi pe creştin. 
 
Aşa se întâmplase că comunistul schingiuitor 
chinuise pe acest preot până aproape de moarte 
bătut până aproape de moarte de către tovarăşii săi, şi
sufletul. Sufletul lui se chinuia în ghiarele morţii.
 
În timpul nopţii mă deşteaptă zicând: 
 
- Domnule, fii bun, roagă-te pentru mine! Nu pot muri, am 
făcut o crimă înfricoşătoare! 
 
Atunci am văzut o minune. Am văzut pe preotul în pragul 
morţii chemând pe alţi doi deţinuţi. Sprijinindu
lor, a trecut încet pe lângă patul meu, s
patului ucigaşului său şi-l mângâia pe cap.
 
Nu voi uita niciodată această mişcare! Un om schinghiuit 
continuă să mângâie pe asasinul său. Aceasta este Iubirea. 
Putea găsi o mângâiere pentru acela. Apoi preotul zise către 
acel om: 

A
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dilatare a tensiunii feţei, semn că în puterea fascinatorie a 
acestui chip se împleteşte fervoarea trăirii cu nobleţea unei 

ăzi craniul lui, cu cruciulița pe care camarazii i-au 
ștere într-un viitor îndepărtat, 

a fost găsit în groapa comună de lîngă penitenciarul de la 
Tîrgu Ocna. Îmi pun însă nădejdea în echipa lui Marius Oprea 

Petrov. Pînă la găsirea tigvei, să-l comemorăm în 
ței creștine. 

70 de ani de la moarte martirică, în 
închisoarea Tg. Ocna, a părintelui 

Gherasim Iscu 

Richard Wurmbrand 

Când mă aflam în închisoare, mă îmbolnăvisem foarte 
tare. Aveam tuberculoză la amândoi plămânii, de asemenea 
patru vertebre erau atinse de tuberculoză.  

veam de asemenea tuberculoză intestinală, diabet, 
insuficienţă cardiacă, hepatită şi alte boli pe care nici 
nu mi le mai amintesc. Eram aproape de moarte. La 

dreapta mea se afla un preot pe numele său Gherasim Iscu. 

Era egumenul unei mănăstiri (Tismana). Acest om în etate cam 
de 40 de ani fusese aşa demult chinuit încât era aproape de 

vea faţa liniştită. Vorbea despre nădejdea lui de 
mântuire, de iubirea lui pentru Hristos, despre credinţa lui. Era 
plin de bucurie. La stânga mea se afla comunistul schingiuitor, 
care îl schingiuse pe preot până aproape de moarte. Acest 

estat chiar de tovarăşii săi. Să nu credeţi ce 
spun ziarele că comuniştii îi urăsc pe preoţi, sau îi urăsc pe 

i adevărat. Ei urăsc pur şi simplu. Urăsc pe oricine. 
Urăsc pe evrei, urăsc pe creştini, urăsc pe antisemiţi, urăsc pe 

pe toată lumea. Un comunist urăşte pe alt 
comunist. Se duşmănesc între ei. Şi când un comunist 
duşmăneşte pe altul, unul pe altul se bagă la închisoare şi îl bate 

Aşa se întâmplase că comunistul schingiuitor (torţionar), care 
chinuise pe acest preot până aproape de moarte – fusese şi el 
bătut până aproape de moarte de către tovarăşii săi, şi-şi dădea 
sufletul. Sufletul lui se chinuia în ghiarele morţii. 

te pentru mine! Nu pot muri, am 

Atunci am văzut o minune. Am văzut pe preotul în pragul 
morţii chemând pe alţi doi deţinuţi. Sprijinindu-se pe spatele 
lor, a trecut încet pe lângă patul meu, s-a aşezat pe marginea 

l mângâia pe cap. 

Nu voi uita niciodată această mişcare! Un om schinghiuit 
continuă să mângâie pe asasinul său. Aceasta este Iubirea. 
Putea găsi o mângâiere pentru acela. Apoi preotul zise către 
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- Eşti tânăr, nu ştiai ce făceai. Te iubesc din toată inima mea.
 
Dar nu a rostit aşa simplu aceste cuvinte. Poţi zice „iubesc” şi 
să fie un simplu cuvânt de 6 litere. Acesta însă zicea cu 
adevărat: „Te iubesc din toată inima mea”. Apoi a continuat:
 
- Dacă eu, care sunt păcătos, pot să te iubesc aşa de mult, 
închipuieşte-ţi pe Hristos, Care este Iubirea întrupată, cât de 
mult te iubeşte! Şi toţi creştinii pe care i-ai chinuit, să ştii, te 
iartă, te iubesc şi Hristos te iubeşte. Îţi doreşte mântuirea ta cu 
mult mai mult decât ţi-o doreşti tu însuţi. Te îndoieşti dacă este 
cu putinţă să ţi se ierte păcatele... El doreşte să-
mai mult decât tu însuţi doreşti să fii iertat. Doreşte să fii cu El 
în Rai, mai mult decât vrei tu să fii în Rai cu El. El este
iubire. Dar trebuie să te întorci spre El ca să te pocăieşti.
 
În această celulă a închisorii, unde nu mai era posibil să fie 
secrete, am auzit mărturisirea ucigaşului înaintea propriei sale 
victime. Poate că viaţa este mai impresionantă în romane. 
niciun romancier nu a scris vreodată aşa ceva. Victima, în 
pragul morţii, primea spovedania ucigaşului său şi cel chinuit a 
dat dezlegare ucigaşului său. S-au rugat împreună, s
îmbrăţişat unul cu altul. Preotul s-a întors apoi la patul său şi 
amândoi au murit în aceeaşi noapte. Era noaptea Crăciunului. 
Dar nu o noapte de Crăciun în care ne-am adus pur şi simplu că 
înainte cu două mii de ani Hristos Se născuse în Vitleem. Era 
noaptea în care Hristos Se născuse, în inima unui torţionar 
comunist. 
Acestea sunt lucruri pe care le-am văzut cu înşişi ochii mei.
 
 

Marin Răducă – 99 de ani pentru Hristos 
și neamul românesc 

 

       Domnul Marin Răducă, supraviețuitor al temnițelor, 
mărturisitor creștin, om duhovnicesc, rugător isihast, ascet 
experimentat, român jertfelnic, naționalist anticomunist, 
înțelept filocalic în viață, a plecat la Hristos în noaptea de 11 
octombrie 2021, la vârsta de 99 de ani. 

Marin Răducă s-a născut la 10 octombrie 1922 
ani de închisoare în urma a două condamnări. A fost coleg de 
celulă și temniță cu părintele Dimitrie Bejan, Ioan Ianolide şi 
Valeriu Gafencu, aproape de părinții Arsenie Boca, Dumitru 
Stăniloae şi Benedict Ghiuş. 

Prima condamnare a primit-o la 20 de ani, pentru că intrase în 
Frăţia de Cruce încă de la 16 ani, în 1938, și activa împreună cu 
colegii din Liceul Andrei Șaguna din Brașov: 12 ani de temniță. 
Ajuns la Aiud, face mai întâi trei ani de izolare completă.

După eliberare, în 1954, se mută în comuna Poienari din 
Prahova, la părinții săi, unde se căsătorește. Pe când soția sa era 
însărcinată în luna a șasea, la trei ani după ieșirea din 
închisoare, este din nou arestat și mai face aproape opt ani de 
temniță, până la decretul din 1964. Soția îl așteaptă, deși i se 
trimite geamantanul cu haine al soțului, pentru a
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năr, nu ştiai ce făceai. Te iubesc din toată inima mea. 

Dar nu a rostit aşa simplu aceste cuvinte. Poţi zice „iubesc” şi 
să fie un simplu cuvânt de 6 litere. Acesta însă zicea cu 
adevărat: „Te iubesc din toată inima mea”. Apoi a continuat: 

e sunt păcătos, pot să te iubesc aşa de mult, 
ţi pe Hristos, Care este Iubirea întrupată, cât de 

ai chinuit, să ştii, te 
iartă, te iubesc şi Hristos te iubeşte. Îţi doreşte mântuirea ta cu 

o doreşti tu însuţi. Te îndoieşti dacă este 
-ţi ierte păcatele 

mai mult decât tu însuţi doreşti să fii iertat. Doreşte să fii cu El 
în Rai, mai mult decât vrei tu să fii în Rai cu El. El este numai 
iubire. Dar trebuie să te întorci spre El ca să te pocăieşti. 

În această celulă a închisorii, unde nu mai era posibil să fie 
secrete, am auzit mărturisirea ucigaşului înaintea propriei sale 
victime. Poate că viaţa este mai impresionantă în romane. Însă 
niciun romancier nu a scris vreodată aşa ceva. Victima, în 
pragul morţii, primea spovedania ucigaşului său şi cel chinuit a 

au rugat împreună, s-au 
a întors apoi la patul său şi 

oi au murit în aceeaşi noapte. Era noaptea Crăciunului. 
am adus pur şi simplu că 

înainte cu două mii de ani Hristos Se născuse în Vitleem. Era 
noaptea în care Hristos Se născuse, în inima unui torţionar 

am văzut cu înşişi ochii mei. 

99 de ani pentru Hristos 
 

țuitor al temnițelor, 
știn, om duhovnicesc, rugător isihast, ascet 

ționalist anticomunist, 
țelept filocalic în viață, a plecat la Hristos în noaptea de 11 

a născut la 10 octombrie 1922 și a pătimit 19 
A fost coleg de 

și temniță cu părintele Dimitrie Bejan, Ioan Ianolide şi 
ții Arsenie Boca, Dumitru 

o la 20 de ani, pentru că intrase în 
și activa împreună cu 

Șaguna din Brașov: 12 ani de temniță. 
Ajuns la Aiud, face mai întâi trei ani de izolare completă. 

După eliberare, în 1954, se mută în comuna Poienari din 
ște. Pe când soția sa era 

șasea, la trei ani după ieșirea din 
și mai face aproape opt ani de 

ță, până la decretul din 1964. Soția îl așteaptă, deși i se 
lui, pentru a-l crede mort. 

Când ajunge acasă își vede pentru prima oară fiica pe care o 
recunoaște imediat dintre copiii de la locul de joacă. Fiica pe 
care nu o văzuse niciodată avea acum deja 7 ani. Mărin Răducă 
a trăit mare parte a vieții de după temni
an se retrăsese la țară în Prahova natală, de unde a și plecat la 
Domnul. 

A fost un trăitor profund al credinței în Dumnezeu, un om 
duhovnicesc încercat, apreciat de mul
episcopi, care îl căutau pentru sfat și
practica isihastă a rugăciunii neîncetate, practică pe care o 
dobândise în a doua detenție. 

Era un foarte bun cunoscător al scrierilor cre
redutabil și un practicant încercat al isihiei. În numeroasele sale 
pelerinaje făcute la Sfântul Munte Athos, Marin Răducă era 
foarte bine primit de părinții athoniți, care îl cercetau ca pe un 
veritabil avvă și ca pe un martir în viață.

Isihastul din temnițele comuniste 

„Politica noastră era iubirea de Dumnezeu 

Reporter: Domnule Marin Răducă, vă rugăm să ne spune
v-a determinat să intrați în Frățiile de Cruce la doar 16 ani?

Marin Răducă: Am premeditat intrarea mea în Fră
cunoașteți cum se recruta un membru în mănunchiul de 
prieteni, mai întâi era necesar să fii într
de un an, doi – depinde de cum răspundea cerin
respectivul – deci de la mănunchiul de prieteni urma să depui 
legământul de frate de cruce. În perioada aceea la care vă 
referiți, nu știu dacă am premeditat ceva.
prin cei mai apropiați prieteni, prin discuții din care se vedea 
credința ta în Dumnezeu, dacă mergi la biserică sau nu. Deci, 
erai încercat în toate felurile. 

R.: Vorbiți-ne puțin despre credința oamenilor de atunci. În 
satul dvs. toată lumea mergea la biserică? To
practicanți? 

M.R.: Nu. 

R.: Dvs. de unde aveați credința? 

M.R.: Din familie. Și n-aș putea să spun că era ceva ieșit din 
comun în familia mea în ceea ce privește credința, dar mergeam 
la biserică, se făcea religie în școală și aveam ore cu preotul din 
sat în școala elementară. După aceea, am plecat în Brașov, la 
vârsta de 14-15 ani. Acolo, bineînțeles, te întâlneai cu mediul în 
care te învârteai. N-aș putea să spun că pe primul plan era 
credința, deși fără credință în Dumnezeu nu erai recrutat, erai 
abandonat. 

Pot să spun că Mișcarea Legionară s-a născut în prigoană 
prigoană este încă. Ce au fost cele trei luni de zile în 1940, a 
fost foarte puțin. Deci, curiozitatea asta m
se țineau ședințele. În adâncul pădurii se făcea un foc mare, 
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și vede pentru prima oară fiica pe care o 
ște imediat dintre copiii de la locul de joacă. Fiica pe 

care nu o văzuse niciodată avea acum deja 7 ani. Mărin Răducă 
ții de după temniță la Iași, iar în ultimul 

țară în Prahova natală, de unde a și plecat la 

ței în Dumnezeu, un om 
duhovnicesc încercat, apreciat de mulți preoți, monahi și 

și îndrumare, mai ales în 
practica isihastă a rugăciunii neîncetate, practică pe care o 

Era un foarte bun cunoscător al scrierilor creștine. Era un ascet 
și un practicant încercat al isihiei. În numeroasele sale 

naje făcute la Sfântul Munte Athos, Marin Răducă era 
ții athoniți, care îl cercetau ca pe un 

și ca pe un martir în viață. 

Politica noastră era iubirea de Dumnezeu și de neam” 

Domnule Marin Răducă, vă rugăm să ne spuneți ce 
ți în Frățiile de Cruce la doar 16 ani? 

Am premeditat intrarea mea în Frăție. Ca să 
șteți cum se recruta un membru în mănunchiul de 

sar să fii într-o perioadă de pregătire 
depinde de cum răspundea cerințelor, 

deci de la mănunchiul de prieteni urma să depui 
legământul de frate de cruce. În perioada aceea la care vă 

ți, nu știu dacă am premeditat ceva. Am intrat în Frăție 
ți prieteni, prin discuții din care se vedea 

ța ta în Dumnezeu, dacă mergi la biserică sau nu. Deci, 

țin despre credința oamenilor de atunci. În 
tă lumea mergea la biserică? Toți erau creștini 

ș putea să spun că era ceva ieșit din 
ște credința, dar mergeam 

școală și aveam ore cu preotul din 
școala elementară. După aceea, am plecat în Brașov, la 

țeles, te întâlneai cu mediul în 
ș putea să spun că pe primul plan era 

ță în Dumnezeu nu erai recrutat, erai 

a născut în prigoană și în 
prigoană este încă. Ce au fost cele trei luni de zile în 1940, a 

țin. Deci, curiozitatea asta m-a dus ca să văd cum 
țineau ședințele. În adâncul pădurii se făcea un foc mare, 
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apoi se deschidea ședința cu rugăciune. Acesta era primul 
punct, deși Mișcarea Legionară nu era una exclusiv 
duhovnicească. Era o Mișcare care cuprindea toată viața 
omului. Însă, se punea accent pe sinceritate, pe corectitudine, 
pe credință. Apoi se continua cu cântece legionare, cu marșuri, 
cu teme de luptă. 

M-au ținut cam un an de zile în pregătire și după aceea am 
văzut și celelalte aspecte și m-am atașat de Mișcare care avea și 
această Frăție pentru tineret care se ocupa exclusiv de educație. 
Propriu-zis nu aveam nimic în comun cu politica. Politica 
noastră era iubirea de Dumnezeu și de neam și în jurul acestor 
valori era și activitatea noastră. Și așa ne întâlneam la o lună, la 
două luni când veneau nu numai din județ, ci și din țară. 

R.: V-ați gândit atunci că exista pericolul să faceți temniță 
pentru apartenența la Frăția de Cruce? 

M.R.: Oh, cum să nu! Ce ni se făcea? Ne făceau educația 
morții, a sacrificiului, a jertfei. Dacă ne-ar fi fotografiat cineva, 
ne-ar fi văzut că după ce am fost arestați și condamnați, noi toți 
râdeam. 

Tinerețe „izolată” sub cheie 

R.: Așadar, la 19 ani ați primit condamnarea la temniță cu 
zâmbetul pe buze. Sentința era totuși de 15 ani de detenție… 

M.R.: Sentințele erau dictate. Îmi vine să râd când îmi 
amintesc că m-au numit șef de cuib, deși n-am fost. Dar nici n-
am negat, am lăsat să se creadă așa. Colegi de-ai mei au primit 
câte 10 ani, fiind socotiți ca simpli membri. Dar pe mine, 
pentru că m-au pus ca șef de Frăție, m-au condamnat la 15 ani, 
dintre care am făcut 12 ani jumătate. 

R.: Unde i-ați făcut? 

M.R.: La Aiud. Majoritatea temniței am făcut-o la Aiud. De la 
Brașov am fost transferat la Aiud și de la Aiud la Suceava. Nu 
știu de ce m-au băgat în grupul ăsta cu prințul Ghica, cu dl. 
Traian Trifan, cu Traian Marian. Eram copil față de oamenii 
aceștia; numai te uitai la ei și când te uitai la ei, te vedeai foarte 
mic. Îi vedeai după trăire. Nu vorbeau mult. Foarte puțin… Se 
ducea o propagandă de câștigare a noastră ca să trecem de 
partea lor. 

Deci, prima fază a comuniștilor, aceasta a fost: de colaborare, 
de prietenie, de muncă împreună cu ei, să primim cărți 
bolșevice, să-i citim pe Marx și pe toți idolii lor pe care noi i-
am refuzat din start. Eram numai suflet. Tinerețea! Pe când 
ceilalți care nu au afișat o atitudine de frondă față de ei erau 
scoși pe la grădinile Statului, pe la colonii, noi stăteam la 
izolare. Pe vremea aceea pe mistici îi socoteam „pocăiți” și 
credeam că sub masca creștină căutau un subterfugiu ca să 
evite suferința. Erau tăcuți și fără niciun fel de afișaj. 

R.: Și Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide făceau parte din grupul 
acesta, nu? 

M.R.: Da. Sigur că nu era nici așa cum i-am judecat noi pentru 
că atunci când comuniștii s-au legat de credința lor, au văzut că 
nu se intră pe „poartă” și atunci și-au dat seama că au fost 
păcăliți. Îmi amintesc de Costică Dumitrescu, viitorul părinte 
Marcu Dumitrescu de la Sihăstria, „Fachirul”, că era foarte 
tăcut. Pe părintele Marcu, atât l-a bătut Siguranța antonesciană 
cât și cea comunistă, că nu mai avea carne pe picioare, dar n-a 
scos un cuvânt. De aceea i s-a spus „Fachirul”. … Cum v-am 
spus, marea masă a deținuților se bucurau de o anumită 
libertate. Noi stăteam numai în celulă zi și noapte. Deci, noi am 
început cu comuniștii sub cheie. 

R.: L-ați cunoscut pe Mircea Vulcănescu? 

M.R.: Da, l-am cunoscut personal. El a fost judecat în procesul 
lui Antonescu cu generalul Petrovicescu. În semilibertatea 
aceea se organizau conferințe, iar nouă ca tineri ni se părea că 
suntem în rai. Nu știai când trece timpul. Am fi vrut să tot stăm 
de vorbă cu ei, dar regimul alimentar era de așa manieră și în 
perioada aceea destul de sever, încât Vulcănescu era necesar să 
ia pauze pentru că se ostenea și nu mai putea vorbi. 

„Am refuzat reeducarea” 

M.R.: S-au tras anumite sfori politice pe care noi, cei din 
închisoare, nu le-am acceptat. Adică nu am acceptat să fim 
eliberați prin anumite convenții făcute cu comuniștii. Și s-a 
dovedit că cu Satana nu se colaborează și nu se duc tratative. 
Acesta e adevărul. 

Comuniștii și-au întețit spionajul, i-au lăsat pe legionari să se 
regrupeze și apoi i-au arestat. A fost multă suferință. Ce au 
făcut comuniștii cu Pătrașcu, cu toată pleiada de legionari? I-au 
supus la chinuri de neînchipuit. Nu numai că te înfometau, că 
eram pur și simplu ca cei din Auschwitz – mă speriam eu când 
mă duceam la baie și mă spălam cum îmi vedeam scheletul – 
dar erai ținut în carceri și subsoluri special amenajate. 

În primul rând erau atacate capetele. O săptămână îi băgau la 
carceră, în alta îi scoteau până când oameni sănătoși și voinici 
ajungeau să fie duși cu targa. … Dacă vizai libertatea cu orice 
preț, cedai. Însă nouă ni s-a făcut această educație: că nu poți să 
slujești la doi stăpâni; ori lui Dumnezeu, ori lui mamona. Și am 
refuzat reeducarea. 

La Aiud, reeducarea nu era chipurile, pe față, nu te obligau. Dar 
îți scriau viața de așa manieră, că puteai să alegi moartea sau să 
treci de partea lor. Și dacă acceptai moartea, rămâneai pe loc. 
Aici Dumnezeu a lucrat foarte mult pentru fiecare, cu 
pregătirea lui, cu gradul lui de credință. 

Unii au murit, că a mai venit peste noi și tifosul. Și eram doi în 
celulă. Mi-amintesc doar numele de familie al colegului meu. 
Era Marin, iar al meu era numele propriu, Marin. Când am 
bătut în ușă ca să-l ducă la infirmerie, că avea temperatură și 
era bolnav rău, avea peste 40º, gardianul mi-a trântit ușa în față 
și mi-a spus că dacă mai bat o dată, mă trimite la izolare. Și 
Marin a murit. M-am îmbolnăvit și eu. 

SpirtualitateSpirtualitateSpirtualitateSpirtualitate 



 

        118118118118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  5Lohanul nr.  57777,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022,  aprilie,  2022 
       

 

6 luni închis în carceră: „La Zarcă m-am vindecat de tifos 
și am iubit singurătatea” 

R.: Cum ați scăpat de tifos? 

M.R.: Dumnezeu m-a scăpat. Trei zile am avut temperatură. 
Dar omul are credința că oricât de grav ar fi, i se va petrece un 
miracol și va scăpa. Sigur că încercările nu au fost ușoare. 

R.: Cum biruiați frigul, dorul de casă, de cei dragi, mai ales în 
anii de izolare? 

M.R.: Nu numai că am trecut prin încercările astea de 10-12 
zile la Neagră, la Carceră, dar la Alba m-au ținut 6 luni, din 
ianuarie. M-au dezbrăcat, să nu am pulover, absolut nimic, 
numai zeghea, pantalonul și cămașa și m-au băgat într-o celulă 
lângă W.C., la ultimul etaj, E3 în celularul nou. Eram încă cu 
alți doi camarazi când m-au luat din celulă. 

R.: Dar ați făcut ceva anume când v-au ridicat? 

M.R.: Nu, absolut nimic, că nu aveai voie nici să te rezemi de 
perete, înțelegeți? Stăteai nemișcat pe marginea priciului. De 
plimbat nu puteai să te mai plimbi pentru că erai slăbit în 
ultimul grad și atunci când stăteai, nu cumva să te rezemi de 
perete că asta însemna carceră, izolare. Și la izolare aveai 
turtoiul acela de 200 de grame, niște mălai din acesta băgat la 
cuptor. Și acolo îți dădeau într-o zi turtoiul și într-o zi îți 
dădeau zeama aia de chimen. Eh, când îți dădeau terci… 

R.: Era sărbătoare? 

M.R.: Mare. Și ce să vă spun? M-au băgat acolo în celulă. 
Celula era goală, nu pat, nu nimic, absolut nimic. Au scos 
ferestrele și era o iarnă și un ger!… Când m-au băgat acolo, pot 
să vă spun așa, că parcă mi s-au înnegrit ochii când am văzut că 
este gerul acela, că în celelalte celule era altceva. Când ai o 
celulă lângă W.C.-ul acela care era cu un sloi de gheață în el, în 
prima clipă, ce credeți că am văzut? Am văzut negură. 

Și bineînțeles că simțeam – că aveam auzul foarte ascuțit, nu ca 
acum – și simțeam ocheanul de la ușă, spionul cum 
supraveghează. Zic: „Doamne, Tu care ai spus că niciun fir de 
păr din capul nostru nu piere fără știrea Ta, Tu știi că eu sunt 
adus aici ca să cedez, să trec de partea vrăjmașului. Întărește-
mă, Doamne, ca să pot trece peste această încercare”. 

M-am mișcat eu în stânga, în dreapta ca să mă aclimatizez și 
am zis așa: „Măi, dacă a trecut un minut și nu am pățit nimic, 
trece și al doilea și așa mai departe” și cu rugăciune m-am și 
aclimatizat. Ca să dau o explicație omenească, m-am 
aclimatizat cu starea aceea de îngheț. Și nu numai că m-au ținut 
acolo până s-a terminat iarna. M-au ținut până în luna iulie și în 
luna iulie din celularul acesta nou m-au zvârlit în Zarcă. 

„E cea mai mare fericire să fii singur! Dar să îl ai pe 
Hristos, pentru că omul nu poate să rămână singur” 

R.: Și dormeați pe jos în gerul acela? 

M.R.: Da, sigur că da. Te ghemuiai. Dumnezeu știe cum 
rezistai. Poate că tinerețea și cu rugăciunea… 

R.: Și nu ați răcit în perioada asta? 

M.R.: Nimic. Nu vedeți? Eu pe pielea mea pot să spun că am 
scăpat de tifos, deci de moarte curată. Am scăpat și de înghețul 
acela în care m-au pus. Și când m-au dus la Zarcă, acolo am 
fost ținut până în ’64 când am fost pus în libertate odată cu 
părintele Dimitrie Bejan. Ne-au mai scos de două sau de trei ori 
cu forța și ne-au dus în sala mare, unde se țineau ședințele de 
reeducare și ne aduceau câte un șef care ne vorbea. Acolo ne-
am întâlnit cu alți camarazi și am mai schimbat câte un cuvânt. 
„Ce mai e nou?”, acesta este dictonul. „Cine a mai venit? Cine 
a mai plecat? Ce se mai petrece?”, acestea erau întrebările. 

M-ați întrebat de dorul de cei dragi. Eram la Zarcă și acolo m-
am vindecat eu și am iubit singurătatea. Și am tras concluzia că 
până și sentimentul acesta de dragoste față de cei apropiați – 
eram la a doua condamnare de 10 ani – este un păcat. Fiind 
singur în celulă, am avut un vis într-o noapte. Fără cărți, fără 
informație, fără să mai discuți și tu cu cineva, ani de zile, nu o 
zi, două, l-am visat pe tatăl meu care era mort și despre care 
credeam în vis că este viu și stăteam de vorbă cu el. 

Pe soție, vă spun sincer, nu mi-o mai aminteam, nici nu mai 
știam cum mai arată. De fapt împreună n-am stat decât un an, 
în care timp am fost arestat, iar ea era gravidă în a șasea lună 
atunci. Și mi-am văzut copilul după 7 ani și jumătate. Așa a 
vrut Dumnezeu. Am un respect și o recunoștință față de ea, 
pentru că a avut atâta credință și încredere în mine, că la 
îndemnul părinților – ea era mai mică decât mine cu 15 ani – nu 
și-a refăcut viața. Părinții ei credeau că sunt mort, din moment 
ce mi-a venit acasă geamantanul cu hainele civile, fără niciun 
fel de explicație. Dar ea a spus totuși că: „Marin nu e mort!” și 
că nu se recăsătorește. Și într-adevăr așa s-a petrecut. 

Dar să mă reîntorc în celulă – când și când mă străduiam să mă 
concentrez ca să îmi mai aduc aminte de chipul ei. Și m-a 
apucat așa un fel de dor și mi-am simțit obrajii plini de lacrimi 
și mă ardea ceva în creier și în inimă. Era un foc de care voiam 
să scap, dar nu puteam. Și atunci ce idee mi-a venit? Mi-a 
zburat gândul la Sf. Antonie cel Mare, cu omul acela care 
împletea și despletea o funie în fața chiliei lui și care îi spunea: 
„Fă și tu așa!”, după care a dispărut. 

Eu, ce concluzie am tras de aici? Că rugăciunea este legată de o 
activitate, de o muncă. Și mi-am zis: „Ăstora le place să li se 
frece dușumeaua ca să fie foarte curată”. Deci am sărit de pe 
prici, am turnat niște apă pe cârpa de spălat și am început să 
frec, rostind: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-mă pe mine credinciosul Tău”. Și așa am șmotruit 
dușumeaua cam un sfert de oră și m-am liniștit. 

Dar cu asta, ce am constatat eu? Că nu mă mai mișcă ceva 
sentimental și am început să iubesc singurătatea. Și până în 
clipa de astăzi iubesc singurătatea extraordinar de mult. 
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Aproape că nu mai înțeleg pe unii care se plâng că sunt singuri. 
E cea mai mare fericire să fii singur! Dar să Îl ai pe Hristos, 
pentru că omul nu poate să rămână singur. Locul acesta, care 
este conștiința și inima noastră, este necesar să fie ocupat de 
cineva. 

Or, spune Mântuitorul în Sf. Scriptură că omul după ce se 
curățește și rămâne singur, nu poate să stea mult timp singur 
pentru că va veni diavolul respectiv care locuia în el cu altă 
ceată mai mare și starea lui va fi mult mai gravă ca înainte. 
Deci grijă este să-L avem pe Hristos în conștiința și în inima 
noastră. Cât privește celelalte sentimente, simțuri și așa mai 
departe, acestea să fie limitate, să se supună voinței noastre. Cu 
sentimentul acesta de singurătate, am rămas de atunci, din a 
doua pușcărie. 

„Să priveghem asupra simțurilor!” 

R.: Cum îi priveați pe turnători? Aveați resentimente față de ei 
sau îi tolerați, pur și simplu? 

M.R.: Ne feream de ei. Nu discutam cu ei absolut cu nimic. Eu 
nu i-am înghițit. Au ieșit în evidență câțiva turnători, în special 
din Moldova. Și bineînțeles că unii, poate că or fi fost de bună 
credință, dar ca să protejezi pe ai tăi, chipurile, și să dai 
informații, era un joc foarte periculos. Mai bine mori, decât să 
ai pe conștiință ceva! 

R.: Ați avut vreun moment în închisoare în care ați simțit că vă 
pierdeți nădejdea? 

M.R.: Niciodată. Deznădejdea n-a pătruns în mine, că 
deznădejdea de unde provine? Din lipsă de credință în 
Dumnezeu. N-a pătruns în mine deznădejdea, că numai atât era 
necesar: să bați în ușă și ieșeai din situație. Vedeți, în lumea 
aceasta duhovnicească, de mănăstire e altceva. Pe câtă vreme 
acolo, practic dacă alunecai în deznădejde, înseamnă că erai 
azvârlit în brațele lui Satan. 

Sunt anumite învățături care mi-au intrat bine în cap, din 
cuvintele Mântuitorului, că: „Fără Mine nu puteți face nimic”, 
„Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită”. Și dacă noi 
suntem totuși încercați și tulburați este pentru că noi stăm de 
vorbă cu ispita, pe când Sf. Părinți ne învață să nu discutăm cu 
gândurile. Cazi în genunchi și te rogi că este necesar să 
priveghem asupra simțurilor, a conștiinței și a inimii noastre. Și 
orice ispită să o tăiem, adică să nu stăm de vorbă cu ea. 

Citeam viața Sf. Paisie Aghioritul și mi-am zis: „Iată, oameni 
care au ajuns la îndumnezeire, la sfințenie. Dar totuși nu au 
scăpat de încercări”. Și încercarea mare era gândul acesta al 
desfrânării. Și ce a făcut el? Și-a crestat piciorul stâng cu cuțitul 
în șapte locuri ca să nu cadă. Și după ce și-a tăiat bucăți de 
carne din picior, a mers la doctor. Iar doctorul l-a întrebat: „Ce 
ai pățit?”. Și el a zis: „M-a mușcat ursul”. Vedeți că mai mint 
și sfinții câteodată. Și ce concluzie trage el, că asta mă interesa? 
Că oricât am căuta noi să ne tăiem, să ne autoflagelăm, să ne 
băgăm în coșciuge, nu se poate înlătura ispita. Chiar el spune că 
patima nu a încetat, deși s-a crestat de atâtea ori. Pentru că nu 

este ușor să duci viață de feciorie, ci numai cui îi este dat, 
spune Mântuitorul. 

Și îl mai vedem și pe Gheron Iosif, alt isihast care s-a luptat cu 
diavolul piept la piept. Lupta duhovnicească nu este ușoară și e 
nevoie de multă grijă pentru că sunt și ispitele de-a dreapta. Am 
fost în Sf. Munte și mi s-a povestit ce s-a petrecut cu un călugăr 
care nu mai cobora la adunările fraților la care vii chiar dacă 
ești la pustie. Există o sărbătoare, o zi când toți se adună. El nu 
se mai ducea la aceste sărbători, în așa fel l-a păcălit diavolul 
care îl trezea la rugăciune și îi dădea și anumite semne și 
previziuni care se împlineau. Cert este că el căpătase atâta 
încredere în diavol, că l-a adus până într-acolo încât să se 
arunce într-o fântână. L-au găsit călugării în fântână și a mai 
trăit trei zile după ce a fost scos de acolo. 

R.: Cel mai greu este să dibuiești viclenia vrăjmașului și 
cursele lui. 

M.R.: Toată cheia este să fii atent la tine, să simți încercarea. 
De exemplu, în închisoare mă studiam. Și sub aspectul acesta al 
erotismului, al instinctului de procreere, eram mort. Eram 
subalimentați. Postul are și el rostul lui și este necesar să fie dus 
cu multă înțelepciune. Dumnezeu așa ne-a creat, cu trup și 
suflet. Sigur că slăbind energia aceasta trupească, lupta cu 
instinctul de procreere este mai ușoară. 

Dar când trăiești în condiții normale, cred că este una din cele 
mai grele lupte și ispita cea mai grea. Și este cea mai grea 
pentru că am văzut că și dacă te tai, te luptă nu numai 
instinctul, dar te răscolește și diavolul. El nu vine asupra 
noastră cu idei și ispite străine de noi. El le întărește pe cele ale 
noastre. 

De aceea e importantă atenția și depinde mult și de gândul 
omului. Dacă mentalul tău este împrăștiat și vagabondează și 
nu îl ții sub control, atunci repede cazi. Îți vin niște argumente 
de felul: „A, Dumnezeu ne-a dat pocăința și dacă ne-a dat 
pocăința, mai am timp. Hai să săvârșesc păcatul acesta”. Mare 
ispită! 

„M-am lăsat mai mult în Voia lui Dumnezeu și n-am ajuns 
la cădere” 

Reporter: În închisoare, ați avut vreodată gândul acesta: „Hai 
să fac compromisul acesta și mă căiesc după aceea”? 

Marin Răducă: Nu, niciodată. Chiar și cei care au căzut și s-au 
întors la Dumnezeu, au căzut pentru că nu au mai putut răbda, 
că există și o limită a răbdării pentru fiecare. Eu nu îmi atribui 
că am fost eu grozav, dar m-am lăsat mai mult în Voia lui 
Dumnezeu și n-am ajuns la cădere. Însă m-am gândit la cei care 
au avut anumite funcții și care totuși au căzut, iar apoi au murit. 
Cred că alta le era cununa dacă nu cădeau deloc, dacă ar fi 
acceptat moartea. 

R.: Unii din cei care au căzut în închisoare mărturisesc că au 
trăit o stare de demonizare atunci când își băteau camarazii. 
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Ați remarcat starea aceasta la alți deținuți, dintre cei cu care 
ați împărțit celula? 

M.R.: Din moment ce te unești cu diavolul și îi faci voia lui, ai 
căzut. Sigur că ajungi demonizat. Dar demonizarea aceasta din 
ce cauză e? E din cauza fricii, a neputinței, că iată, nu toată 
lumea a căzut. 

R.: Și cum faci față fricii care uneori e paralizantă și îți 
întunecă judecata? 

M.R.: Nu avem scuză atâta vreme cât avem exemplul lui 
Hristos și paharul morții Lui. Însuși Mântuitorul spune: „De 
este cu putință, Doamne, înlătură pocalul acesta de la mine. 
Dar dacă este voia Ta ca să-l beau, fie voia Ta”. Aici e 
cumpăna. Eu cred că nu am căzut în încercări pentru că am avut 
inima legată de Hristos și credința în Dumnezeu. Am vrut ca 
Dumnezeu să facă Voia Lui în mine. Fără participarea noastră 
nu există virtute sau cădere. 

Dumnezeu ne-a creat liberi, cu discernământ de a alege ori una, 
ori alta. Și când te-ai încredințat lui Dumnezeu total, cu toată 
ființa ta, orice este străin de aceasta, îl respingi. Rămâi unit cu 
Hristos și „Doamne, facă-se voia Ta!”. Dacă voința ta este să 
nu cedezi, Dumnezeu te ajută în momentele de slăbiciune. 

R.: Dacă ar fi să dați un sens suferinței trăite în toți anii de 
temniță, care ar fi acesta? 

M.R.: E salvarea omului, suferința. Să știți că suferința ne 
apropie mult de Dumnezeu. Credeți că eu mai pot să retrăiesc 
ce am trăit acolo? Vă spun sincer că mă simțeam în nenorocirea 
aceea și în toate lipsurile, fericit. Nu aveam o explicație pentru 
starea aceasta. Imediat cum am fost eliberat, au început 
gândurile, grijile. 

Credeți că în Sf. Litrughie când se spune: „Toată grija cea 
lumească să o lepădăm”, este o simplă poezie? Este o reușită 
extraordinară să te lepezi de sine, de griji. Vedeți că astăzi toată 
lumea e bolnavă, mai ales tineretul care se plânge că nu are 
liniște sufletească. Păi, de ce nu ai liniște? Pentru că nu-L ai pe 
Dumnezeu, că dacă L-ai avea cu tine, atunci ai avea pace. Și 
dacă ai pace, ai liniște. Da, tineretul de astăzi este bolnav 
sufletește. Caută pacea, liniștea și nu știe de unde provine. 

R.: Ați avut parte în temniță de spovedanie și de Sf. 
Împărtășanie? 

M.R.: Da, sub Antonescu. Însă, sub comuniști s-au bucurat de 
Sfintele Taine doar aceia care au avut fericirea să stea cu un 
preot. Preoții care au venit în temniță după 1950, au adus și Sf. 
Împărtășanie ascunsă prin haine; alții făceau vin din marmeladă 
și prescuri din pâine și săvârșeau Sf. Liturghie acolo. Unii i-au 
discreditat pe preoții aceștia; e foarte ușor să vorbești de rău, de 
aceea este bine să ne ferim de a vorbi pe cineva de rău. 
Dumnezeu e Judecătorul Suprem. 

 

Paza minții și a inimii prin rugăciunea lui Iisus 

R.: Spuneați că lupta duhovnicească cu gândurile, cu patimile 
este una grea. Poți să biruiești fără ajutorul unui povățuitor? 

M.R.: Da, poți să-L ai povățuitor pe Dumnezeu, dar e necesară 
o mare forță interioară și credință. M-a preocupat mult 
problema aceasta: cum să ajungi să nu mai păcătuiești? Cum au 
ajuns desfrânații, criminalii, la sfințenie, la îndumnezeire? Eu 
cred că prin paza conștiinței și a inimii. Și cum să-mi păzesc eu 
gândurile, că de la gând toate pornesc? Dacă atunci când apare 
gândul, nu-l tai din fașă, nu-l resping de la momeală, atunci 
cad. Respingerea gândului este prima fază. 

A doua este ca eu să practic rugăciunea. Și rugăciunea este 
aceasta a inimii: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-mă pe mine, credinciosul tău”. Deci lași imediat 
gândul care îți vine, momeala – pentru că momeala în sine, ca 
și ispita, nu este păcat, nu te tulbura că îți vine o ispită – nu intri 
în discuție cu momeala și alergi imediat la rugăciune pentru că 
cea care ne salvează este rugăciunea. E numele lui Hristos. 
Starea de neliniște pe care o avem în noi este un aspect bun, 
pentru că te împinge la rugăciune. Ați văzut ce spun Sf. Părinți 
diavolului: „Îți mulțumesc, măi, necuratule, că uitasem să mă 
mai rog și mi-ai adus aminte”. 

Este firesc ca ispita să-ți vină prin cei apropiați, prin casnicii 
tăi, cum spune Mântuitorul. Vine o ispită asupra unei surori, 
poate nu știe cum să lupte cu ispita, tu este bine să o suporți așa 
cum este, să te rogi lui Dumnezeu, nu să plimbi vorba de colo 
colo, pentru că aceasta este vorbire de rău. Este important să 
fim permanent cu luare aminte, pentru că acesta este firescul 
viețuirii în comunitate. Când ești pustnic, doar tu cu 
Dumnezeu, nici ispitele nu prea vin în felul acesta. Iar în 
comunitate este bine să știi să fii înarmat, să nu dai curs ispitei. 

R.: Din păcate, duhul acesta al comodității care domnește în 
lume ne contaminează și pe noi, monahii. Vrem să nu purtăm 
lupte, să avem doar pace și bucurie. 

M.R.: Lâncezeala e mare păcat. Este bine să avem spiritul 
acesta de jertfă, de dăruire, de dragoste. Dar ajungi la dragostea 
adevărată prin aceste mici piedici din viața casnică. Este 
necesar să ai râvnă aprinsă pentru Hristos și astfel vei reuși să 
raportezi totul la Hristos, iar nu la aproapele prin care îți vine 
încercarea. Care e punctul de pornire în viața noastră 
duhovnicească? Cum ne păcălește diavolul? Tocmai prin 
această momeală cu care noi stăm de vorbă. 

Nu vedeți că Sf. Părinți insistă să ne golim de gânduri și să 
rămânem cu un singur gând, gândul la Hristos? Cu cât ne vom 
ruga mai des, cu cât vom menține conștiința noastră ocupată cu 
Hristos, cu atât vom fi ispitiți mai puțin. Diavolul nu mai poate 
să mai intre, pentru că pe el îl arde rugăciunea. Așa că depinde 
în primul rând de noi, de voința noastră. Este necesar să fii 
mereu trezvitor și să duci o viață de atenție permanentă la tine 
însuți, după cum spune și Mântuitorul: „Privegheați și vă 
rugați ca să nu cădeți în ispită”. Aceasta este trezvia. 
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În ispită să te rogi, să nu fii nepăsător, să te străduiești pe cât 
poți să fii permanent în rugăciune. Și cine se roagă ajunge la 
rugăciunea neîncetată. Așadar depinde în primul rând de voința 
noastră, pentru că Dumnezeu ne-a dat această libertate de a 
alege: discernământul. Ați văzut că Sf. Antonie cel mare a 
socotit virtutea discernământului cea mai mare dintre virtuți. 
Dacă nu ai această discernere, această lumânare lăuntrică, ușor 
cazi și zici: „Știu eu care o fi Voia lui Dumnezeu?”. În spatele 
poruncilor Lui, stă Voia lui Dumnezeu. Nu e nimic necunoscut. 

Râvna aceasta cred că vine tot de la Dumnezeu, de la harul 
Duhului Sfânt. Și să nu ne lăsăm furați! Să ne preocupe 
permanent păcatele noastre, cum să ne lepădăm de omul cel 
vechi ca să ne îndumnezeim. Să fim exigenți cu păcatul din 
noi! Să iertăm, să ne rugăm, să ne păstrăm sufletele curate și să 
luptăm împotriva a tot ceea ce ne duce la necurăție. Să-l ținem 
pe Hristos mai mult în conștiința noastră! 

„Să nu creăm singuri spaime!” 

R.: Credeți că trăim în vremurile în care se exercită un control 
asupra conștiinței omului care îl face incapabil de rugăciune? 

M.R.: Când Apostolii L-au întrebat pe Mântuitorul ce va fi, El 
le răspunde: „Ajunge zilei răutatea ei. Ceea ce vreți să știți voi, 
nu este dat vouă a cunoaște”. Să nu ne preocupe atât ce va fi, 
cum va fi viitorul nostru, când va veni antihristul. Pe antihrist l-
am simțit cum m-a zdrobit în generația și în lupta pe care am 
dus-o. Ce va fi și ce forme va mai lua în viitor, nu știm. Să nu 
creăm singuri spaime! Să nu ne angajăm în chestiuni de care nu 
suntem noi răspunzători! 

Dacă Dumnezeu ar fi lăsat evenimentele pe mâinile diavolului, 
nimeni, nici măcar cei aleși, n-ar fi putut să reziste! Așa că, să 
avem încredere în compasiunea lui Dumnezeu cu noi! Drumul 
pe care ni l-a croit Mântuitorul și care este strâmt, e greu și 
spinos, îl putem parcurge numai cu ajutorul Lui. Pe mine mă 
interesează cum e clipa pe care o trăiesc zi de zi. Cum e clipa 
aceasta? E cu Hristos, e împotriva lui Hristos, e păcat, e 
virtute? Acesta este omul nou. Nu vedem că sfinții ne învață să 
ne uităm chiar și trecutul nostru? 

Să ne intereseze clipa de față, să o trăim cu Hristos și în Hristos 
și pentru Hristos. Să nu ne întristăm pentru tulburările noastre 
interioare, pentru că ele sunt menite să ne ducă la rugăciune. 
Dacă diavolul ar ști că încercările acestea sunt spre folosul 
nostru, nu le-ar mai întrebuința. Să ne gândim mai mult la ce a 
spus Hristos: „Frații Mei, surorile Mele, mama Mea sunt aceia 
care fac Voia lui Dumnezeu”. În rest, orice abatere de la drum 
este păcat. 

R.: Voia lui Dumnezeu o raportați la poruncile evanghelice? 

M.R.: Absolut. „Să-L iubiți pe Dumnezeu din tot sufletul 
vostru, din tot cugetul vostru, din toată inima voastră, cu toată 
puterea ființei voastre și pe aproapele vostru ca pe voi înșivă”. 
Nu spune să-l iubim pe aproapele ca pe Dumnezeu. Dar este 
necesar să trăim în armonie și ceea ce vrem noi să ne facă 
aproapele nouă, să facem și noi aproapelui. Una este dragostea 

față de aproapele care este limitată și alta este dragostea față de 
Dumnezeu. Și una și alta au la bază această renunțare la egoul 
nostru. Pentru că în viața noastră, cu el avem de furcă: cu egoul 
nostru. Să căpătăm Sinele lui Hristos care e jertfelnic! 

R.: Dacă ar fi să dați o definiție smereniei, care ar fi aceasta? 

M.R.: Smerenia este să simți că ești cel mai păcătos. Și dacă te 
consideri că ești cel mai păcătos, nu îl judeci pe aproapele tău 
pentru că judecata te duce la mândrie, pe când smerenia te duce 
la dragoste. Smerenia este opusul mândriei și cel mai mare 
păcat al nostru este acesta, mândria. Asupra ei este necesar să 
fim foarte atenți pentru că e foarte subtilă. Să vorbim mai puțin 
despre eul nostru. Când vedem pe cineva în discuții și în relații 
că pune accent pe eul lui, că: „eu am făcut”, „eu am dres”, 
înseamnă că omul acela nu este prea jertfelnic. Când noi vom 
reuși în aspectele acestea mărunte, de relație între noi, între 
frate cu frate, soră cu soră să jertfim acest eu, ambiția și slava 
noastră deșartă, vom merge pe drumul către smerenie. 

„Altfel s-ar desfășura evenimentele dacă tinerii ar avea un 
ideal duhovnicesc” 

R.: Mai acordați vreo șansă de regenerare spirituală 
tineretului de astăzi? 

M.R.: Sunt tineri, mai ales din studențime care vor ceva, dar 
sunt derutați pentru că nu au modele. Am cunoscut în ultimul 
timp niște studenți de la Istorie și vor să cunoască adevărul. Și 
cum adevărul nu e scris nici în cărțile de școală, nici profesorii 
nu îl predau, ei sunt dezorientați. La ei, punctul numărul 1 nu 
mai este un ideal. Idealul lor superior este materia. Ei își pun 
mai întâi problema viitorului lor. Vedeți cum lucrează diavolul? 

Dacă strămoșii noștri au murit și au luptat pentru pământul 
acesta, astăzi 54% din pământul țării noastre este vândut 
străinilor, iar toți pe care i-am avut ca elită în toate domeniile 
astea de educație și de medicină, au părăsit țara. Vedeți cum se 
cucerește și cum pierdem România? Altfel s-ar desfășura 
evenimentele dacă tinerii ar avea un ideal duhovnicesc, adică 
învierea și nu numai învierea lor personală, pentru că fiecare 
face parte dintr-un neam. Dar nu poți să învii neamul, dacă nu 
învii tu mai întâi. 

Mai întâi este necesar să te transformi tu, să-l alungi tu pe omul 
cel vechi din tine. Deși putem să avem uneori impresia că 
Dumnezeu nu ne ajută, El oricând poate să transforme totul. 
Dar dacă tu nu ai o generație de oameni educați, pe cine vrei să 
pui în locul acestor păcătoși care toată viața lor s-au luptat să 
ajungă în vârful țării, ca să fure? Nu vedeți ce legi se dau? 
Toate sunt împotriva propriului neam, a românismului. 

Sigur că diavolul caută ca tot ce avem noi mai bun să fie 
distrus, să promovăm homosexualitatea, să o legalizăm, să nu 
fim exclusiviști. Deși au în față trei milioane de iscălituri, nu le 
iau în considerare. Sub masca aceasta a libertății, de fapt vor să 
promovăm păcatul. Dacă am avea conducători credincioși, 
altfel ar fi viața în Romania. 
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R.: Nemaiavând oameni de atitudine, ce ne rămâne de făcut?

M.R.: Este necesar să ne rugăm mai mult, că Dumnezeu nu ne 
lasă. Este imposibil ca peste 50, 100 de ani să nu se nască 
cineva în neamul acesta care să ducă mai departe această 
flacără a neamului. Dumnezeu va interveni la un moment dat. 
Cine a crezut că va mai dispărea comunismul nu numai din 
noastră, ci și din lume? Dar Dumnezeu i-a scos în ’89 pe acei 
copii care s-au dus cu pieptul deschis în fața gloanțelor și au 
cântat: „Cu noi este Dumnezeu” când comuniștii credeau că au 
anihilat și preoții și Biserica. 

Noi să avem încredere în Dumnezeu că nu își vor atinge scopul 
și că toate câte se vor petrece pe pământ sunt niște încercări 
pentru că Dumnezeu își cerne fiii. Ce le-a spus Mântuitorul 
Apostolilor? „Vedeți că Satan a cerut să vă cearnă
vă pună la încercare. Petru, care suntem noi, ce zice? „
Doamne, chiar dacă toți Te vor părăsi, eu nu Te voi părăsi
„Tu? Nu va cânta cocoșul de trei ori și te vei lepăda de Mine
Adică ce înseamnă asta? Că suntem slabi și repede ne lepădăm 
de Dumnezeu. 

Dar El este atât de îngăduitor cu noi! Cât ne iube
noi!… Până acolo că S-a lăsat răstignit tot pentru noi, că nu 
puteam să plătim păcatul strămoșesc. Dumnezeu este drept, dar 
este și atotcompasiv. Numai Dumnezeu poate să fie și drept și 
atotcompasiv pentru că El se jertfește. De aceea la baza vieții 
noastre creștine este jertfa. Și jertfă ce înseamnă? Înseamnă 
iubire. 

Dumnezeu a luat chipul nostru din dragoste pentru noi 
cheamă să-L urmăm și să nu primim tot ce vine străin de 
dragostea de Dumnezeu, adică străin de jertfă. Nu există nimic 
care să fie deasupra jertfirii de sine și totdeauna este necesar să 
ne raportăm la porunci. Iubim noi? Facem din iubire, de pildă, 
treaba aceasta? Și de câte ori îți aduci aminte de Dumnezeu, 
roagă-te! Vrei să te desăvârșești? Caută să-L ai pe Hristos 
permanent! 

Conștientizează această prezență permanentă în tine a lui 
Dumnezeu. Tu nu-L vezi, dar El te vede în fiecare clipă. 
aceasta e o rugăciune permanentă. Ca să-L vezi pe Dumnezeu, 
este necesar să ajungi la asemănare cu El și ca să ajungi la 
asemănare cu Dumnezeu este nevoie să treci prin treptele 
acestea de despătimire, de înnoire. Să ai paza ca să nu cazi 
niciodată în deznădejde pentru că deznădejdea este biruin
diavolului, adică L-ai pierdut pe Hristos. Așa
doamna Aspazia, să-L ținem pe Hristos cu amândouă mâinile 
lipit de noi, că nu El se depărtează de noi. Noi ne îndepărtăm de 
El prin păcatele noastre, prin gândirea noastră. 
maicile de la mănăstirea Paltin Petru-Vodă, iulie 2018 
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Primăvara – momentul cel tainic şi magic 
al începutului

 
 

Prof. George BIANU 

            Miracolul existenţei umane a aprins de
timpului imaginaţia multor filozofi, care au încercat 
zadarnic să-l explice, însă ei nu au reuşit decât să
îngrădească în concepte şi teorii seci, lipsite de viaţă.
 

n realitate miracolul vieţii nu poate fi explicat în mod direct 
prin cuvinte. Înţelepţii au observat că viaţa are propriile sale 
cicluri, propriul său ritm, ce este foarte asemănător cu ciclul 

natural al succesiunii anotimpurilor. În ciclul anual, fiecare 
anotimp, „curge” şi se revarsă în următorul, prin miracolul 
vieţii. În mod simbolic, dar şi concret, viaţa izvorăşte în 
anotimpul primăverii, când îşi începe călătoria ce trece prin 
naştere, maturitate, procreaţie, bătrâneţe şi moarte, pentru a 
deschide calea unei noi vieţi. 
De îndată ce primul ghiocel îşi ţuguie frunzuliţele străpungând 
pământul negru şi fertil, el evocă pentru noi o adevărată 
sărbătoare a vieţii. Este ca şi cum am putea auzi crescând 
frunzele verzi şi viguroase ale plantelor ce dau bineţe cerului 
înceţoşat al iernii, pentru a suspina apoi de desfătare în lumina 
Soarelui. Mireasma lor dulce este plină de promisiunea unor 
începuturi rodnice, iar noi aşteptăm cu speranţă aventura 
ciclului nostru de un an, nerăbdători să ne începem călătoria 
spirituală. 
La începutul fiecărui ciclu al vieţii, peştii înoată către bazinele 
de apă în care s-au născut, broaştele se întorc în locurile lor 
familiare să-şi depună ouăle, iar păsările, dintre care unele au 
străbătut distanţe lungi, se întorc împreună cu perechile şi 
suratele lor din ţinutul în care au iernat, şi purced să
vechile cuiburi, ce au fost afectate de intemperiile iernii. Totul 
este acum pregătit pentru procreaţie, care reînnoieşte lumea, 
regenerând tot ce ţine de viaţă. La rândul nostru, trebuie să ne 
trezim şi să ieşim din iluzia că am fi separaţi de ceilalţi, pentru 
a înţelege că suntem cu toţii profund conectaţi în Spirit, 
realizând acest demers transformator la nivelul conştiinţei 
spirituale, realitatea metafizică ce reprezintă unitatea întregii 
Creaţii. 
 
Naşterea, renaşterea şi principiul feminin universal 
 
            Primăvara este în mod tradiţional privită ca fiind 
anotimpul femeii, perioada gestaţiei şi a procreaţiei. Imaginile 
caracteristice ale acestui anotimp sunt feminine, reprezentând 
Spiritul creator care se află atât în bărbat, cât şi în femeie. Fie 
că imaginea feminină este sau nu asociată maternităţii, prezenţa 
sa atrage atenţia asupra puterii şi importanţei creativităţii 
feminine în viaţa noastră. Pământul Mamă, care dă viaţă 
animalelor şi plantelor, este imaginea sa arhetipală.
Puritatea şi sacralitatea anumitor ipostaze ale feminităţii, pe 
care le regăsim dealtfel în multe culturi şi tradiţii, indică 
menirea creatoare pe care o are femeia în Manifestare. Găsim 

Î
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anotimpul primăverii, când îşi începe călătoria ce trece prin 
naştere, maturitate, procreaţie, bătrâneţe şi moarte, pentru a 

ată ce primul ghiocel îşi ţuguie frunzuliţele străpungând 
pământul negru şi fertil, el evocă pentru noi o adevărată 
sărbătoare a vieţii. Este ca şi cum am putea auzi crescând 
frunzele verzi şi viguroase ale plantelor ce dau bineţe cerului 

ii, pentru a suspina apoi de desfătare în lumina 
Soarelui. Mireasma lor dulce este plină de promisiunea unor 
începuturi rodnice, iar noi aşteptăm cu speranţă aventura 
ciclului nostru de un an, nerăbdători să ne începem călătoria 

ecărui ciclu al vieţii, peştii înoată către bazinele 
au născut, broaştele se întorc în locurile lor 

şi depună ouăle, iar păsările, dintre care unele au 
străbătut distanţe lungi, se întorc împreună cu perechile şi 

din ţinutul în care au iernat, şi purced să-şi repare 
vechile cuiburi, ce au fost afectate de intemperiile iernii. Totul 
este acum pregătit pentru procreaţie, care reînnoieşte lumea, 
regenerând tot ce ţine de viaţă. La rândul nostru, trebuie să ne 

i să ieşim din iluzia că am fi separaţi de ceilalţi, pentru 
a înţelege că suntem cu toţii profund conectaţi în Spirit, 
realizând acest demers transformator la nivelul conştiinţei 
spirituale, realitatea metafizică ce reprezintă unitatea întregii 

aşterea, renaşterea şi principiul feminin universal  

Primăvara este în mod tradiţional privită ca fiind 
anotimpul femeii, perioada gestaţiei şi a procreaţiei. Imaginile 
caracteristice ale acestui anotimp sunt feminine, reprezentând 

eator care se află atât în bărbat, cât şi în femeie. Fie 
că imaginea feminină este sau nu asociată maternităţii, prezenţa 
sa atrage atenţia asupra puterii şi importanţei creativităţii 
feminine în viaţa noastră. Pământul Mamă, care dă viaţă 

antelor, este imaginea sa arhetipală. 
Puritatea şi sacralitatea anumitor ipostaze ale feminităţii, pe 
care le regăsim dealtfel în multe culturi şi tradiţii, indică 
menirea creatoare pe care o are femeia în Manifestare. Găsim 
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acest gen de imagini în mai multe culturi şi tradiţii. În 
hinduism, PARVATI (Regina Muntelui), iubita lui SHIVA, 
zeul transformării şi al regenerării, dă viaţă lui GANESHA, 
zeul înţelepciunii, care înlătură toate obstacolele din cale 
aspiranţilor săi (VINYAKARA), plămădindu-l din lut şi 
aruncând asupra sa apă dintr-un fluviu sacru. Gnosticii o 
adorau pe SOPHIA (Înţelepciunea), aspectul feminin al 
Divinităţii lor, care putea da naştere unei Creaţii autonome. 
Pentru creştini, Fecioara Maria întruchipează puritatea şi 
iubirea necondiţionată a unei mame, în vreme ce Maria 
Magdalena reprezintă iubirea senzuală şi erotismul mistic. În 
budismul (tibetan) MAHAYANA, TARA cea Verde şi tânără 
este considerată BODHISATTVA feminin, a cărui culoare 
sugerează vigoarea şi forţa dinamică. Musulmanii venerează 
rolul mamei, pentru fecunditatea sa şi pentru grija pe care ea o 
poartă nou-născuţilor. În întreaga lume, fiinţele umane au fost 
dintotdeauna martorii misterioasei puteri a Pământului Mamă, 
ei atribuind proprietăţi mistice sarcinii şi naşterii. În toate 
culturile şi tradiţiile spirituale întâlnim mituri ale Creaţiei. 
 
Persefona şi Demetra 
 
Mitul grecesc al Persefonei (Proserpina, la romani) şi al mamei 
sale, Demetra (Ceres), zeiţa pământului şi a agriculturii, explică 
ciclul natural al creşterii şi al descreşterii sau declinului căruia i 
se supune orice formă de viaţă. Zeiţă frumoasă şi virginală, 
Persefona a trezit iubirea lui Hades (Pluto), zeul lumii 
subterane, care a răpit-o şi a ţinut-o la el, în adâncurile 
pământului, până când ea a acceptat să-i devină soţie. Demetra, 
în schimb, a fost cuprinsă de supărare şi a decis să nu mai 
permită să crească şi să se dezvolte nimic în Natură, până când 
fiica sa nu se va întoarce înapoi. 
Confruntaţi cu o foamete devastatoare, zeii au urmărit să-l 
convingă pe Hades să o elibereze pe Persefona. Acesta a 
acceptat, dar înainte de plecarea tinerei zeiţe el i-a dat să 
mănânce trei bobiţe de rodie, acest fruct fiind un simbol al 
căsătoriei. Hades a declarat că prin acest gest, Persefona arăta 
că şi ea dorea să fie iubita lui şi a obţinut ca ea să rămână cu el 
trei luni în fiecare an, câte o lună pentru fiecare bobiţă de rodie 
mâncată. Astfel, în fiecare iarnă, Persefona coboară în lumea 
subterană, iar pământul, împreună cu mama ei, intră în doliu, 
pentru ca primăvara, atunci când Persefona se întoarce, 
Demetra să permită din nou întregii naturi să revină la viaţă 
pentru încă nouă luni. 
Eliberarea de tristeţe şi de mânie 
 
        Mâncând bobiţele de rodie, Persefona are reacţia obişnuită 
a cuiva care este prins în capcană în infernul personal al 
nefericirii – cu timpul, ea se ataşează de nefericire, din 
obişnuinţă, sau din teama de a alege necunoscutul. Noi suntem 
adesea atraşi de lucrurile de care ne temem sau care ne 
provoacă suferinţă. În „Profetul”, Kahlil Gibran descrie 
plecarea lui Almustafa din oraşul Orfalez: 
„Dar pe când cobora dealul, o tristeţe îl împresură şi el cugetă 
în inima lui: Cum aş putea să plec în tihnă şi fără necaz? Nu, nu 
voi putea ieşi din cetate fără să fiu vătămat. 
Îndelungi zilele de frământări pătimite între zidurile sale, 
îndelungi nopţile de singurătate; şi cine şi-ar putea părăsi 
durerea şi însingurarea fără părere de rău? 

Am presărat străzile cu atâtea frânturi de spirit şi atâţia copii, 
născuţi din pasiunea ce  am simţit-o, cutreieră goi aceste dealuri 
– nu aş putea să-i părăsesc fără să am inima frântă şi zdrobită. 
Nu mă dezbrac de o haină doar, ci propria piele mi-o sfâşii cu 
mâinile. 
Nu las în urma mea un gând, ci o inimă pe care foamea şi setea 
îndurate de mine au frăgezit-o.” 
Gibran vorbeşte de asemenea despre eliberarea de suferinţă, pe 
care o descrie ca pe o „cochilie care ne întemniţează 
înţelegerea”. 
„La fel cum crusta sâmburelui trebuie să se spargă pentru a-i 
reda luminii miezul său, la fel şi voi trebuie să cunoaşteţi 
suferinţa. 
Şi dacă inima voastră se poate minuna de miracolele fiecărei 
zile din viaţa voastră, suferinţa nu vă va fi mai puţin dragă 
decât bucuria. 
Căci trebuie să întâmpinaţi anotimpurile inimii voastre tot aşa 
cum aţi primit întotdeauna de bunăvoie anotimpurile care se 
petrec peste ogorul vostru. 
Şi cu seninătate, contemplaţi iernile tristeţilor voastre.” 
Am avut de-a lungul vieţii multe „zone” pline de fericire şi 
bucurie, însă au existat şi „zone” dureroase, care ne-au marcat 
şi pe care le putem compara cu ţinutul întunecat al lui Hades, 
din care dorim să ieşim – chiar dacă o mică parte din noi este 
suficient de fascinată ca să mai rămână acolo. Până când nu ne 
eliberăm de ceea ce ne ţine prizonieri, vom lupta din greu ca să 
înaintăm. Renunţarea la tristeţea şi la mânia noastră poate 
constitui un exerciţiu plăcut de realizat în prima lună a 
primăverii, pentru că este bine să pornim de la temeiuri noi, 
înainte de a plonja în anul care se iveşte. Cu noua lumină pe 
care acest adevăr ne-o aduce, vom fi liberi să dăm curs unor 
experienţe noi şi să ne alegem direcţia fără să fim împiedicaţi 
de vechi temeri sau de resentimente. 
 
Fata cu chimono de mătase 
 
          O povestire Zen ne vorbeşte despre doi călugări care au 
străbătut o distanţă lungă, de la o mănăstire la alta, şi care, la o 
răscruce, au întâlnit o tânără femeie frumoasă, care se afla în 
încurcătură. O ploaie torenţială făcuse drumul noroios. Femeia 
trebuia să traverseze drumul de cealaltă parte, dar dacă o făcea, 
stratul gros de noroi i-ar fi stricat frumosul chimono de mătase 
pe care ea îl purta. Prin urmare, unul dintre călugări a luat-o în 
braţe şi a trecut-o astfel de cealaltă parte a drumului, lăsând-o 
apoi uşor jos. Femeia, foarte fericită că noroiul nu lăsase nicio 
pată pe chimonoul ei, i-a mulţumit din tot sufletul. 
Cei doi călugări şi-au urmat mai departe drumul în tăcere, au 
ajuns la mănăstire, s-au spălat, s-au schimbat, iar după cină, cel 
de-al doilea călugăr a izbucnit: „M-ai uimit şi m-ai scandalizat! 
Ştii cumva că statutul nostru nu ne permite să vorbim unei 
femei, nicidecum să o mai luăm şi în braţe! La ce ţi-a fost 
capul?” 
Primul călugăr i-a răspuns surâzând: „Dragul meu frate! Eu am 
lăsat-o jos pe femeie imediat ce am trecut-o de cealaltă parte a 
drumului. Tu însă, nu…” 
Scrieţi pe o foaie de hârtie toate lucrurile care vă întristează şi 
care vă tulbură. Imaginaţi-vă că le înfăşuraţi într-un frumos 
kimono de mătase. Apoi, duceţi-le de cealaltă parte a drumului 
şi lăsaţi-le acolo. 
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Dumnezeu – Cel mai copleşitor Mister

 

Prof. George BIANU

           Dumnezeu este, fără încetare, misterul cel mai 
copleşitor. El este Totul Infinit care îmbrăţişează mereu 
totul. Dumnezeu este în acelaşi timp şi manifestat şi 
nemanifestat. Slava sau gloria lui Dumnezeu este fără egal.

ealitatea misterioasă şi atotcuprinzătoare ce corespunde 
conceptului de Dumnezeu nu poate fi înţeleasă decât în 
indivizibila Sa Unitate, ce există dincolo de diversele 

modalități care pot servi reprezentării Sale, în conformitate cu 
necesităţile temporale, ciclice ale Manifestării. Astfel, când este 
vorba de Dumnezeu, pluralul nu este în realitate adecvat 
chiar din punctul de vedere hindus, şi nu doar din cel iudaic, 
creştin sau islamic, cum am avea tendinţa să ne imaginăm în 
mod pripit – şi aceasta pentru că în natura Sa cea mai intimă, 
esențială am putea spune, Dumnezeu nu este doar Unul, El este 
Unicul cel fără de al doilea. 

Chiar dacă Dumnezeu apare uneori în mod manifestat, sub una 
dintre cele trei ipostaze principale ale sale, ce există în tra
vedică: Brahma, Vishnu şi Shiva (ipostaze care, atunci când 
sunt considerate împreună, sunt cunoscute sub numele de 
„Trimurti“ sau „tripla manifestare“), El nu-şi pierde câtuşi de 
puțin natura Sa primă indivizibilă, ce rămâne, în veşnicie, 
mereu neschimbată, întrucât este o natură imuabilă şi eternă.

Cu toate că Principiul dumnezeiesc este ipostaziat sub numele 
şi cu atributele lui Ishvara, această aparentă individualizare a 
Supremului nu-I afectează deloc transcendenţa, El rămânând în 
eternitate dincolo de orice determinare. 

„Personalitatea dumnezeiască“ – reprezentând efectiv o 
determinare, cu totul relativă, fireşte, dar care caracterizează cu 
toate acestea „Principiul suprem“ ce a îmbrăcat o anumită 
formă – nu trebuie să fie confundată cu autentica
Esență a lui Dumnezeu. 

Prin urmare, „Dumnezeu ca Persoană“ (Ishvara
sesizarea Sursei şi a Principiului Manifestării universale, dar El 
trebuie în mod imperativ să fie gândit într-un mod analogic şi 
apofatic (sau, altfel spus, prin intermediul negării oricărei 
limitări fenomenale), dacă dorim să înțelegem sau să ne 
apropiem de veritabila Sa natură. Deoarece Principiul prim, 
Dumnezeu, este Cauza universală, ce cuprinde în acelaşi timp 
atât nemanifestatul, cât şi manifestatul, depăşind orice concept 
şi orice imagine şi aflându-se dincolo de dualitate, El este Cel 
Dintâi, Unul, „Supremul“ (Para Brahman), Fără
cărui aspect „nesuprem“ (Apara Brahman, sau 
distinge de El decât într-un mod iluzoriu, deoarece efe
este, în realitate şi la modul esenţial, cu nimic diferit de cauză.

În infinitatea şi măreția Sa, Dumnezeu este absolut inaccesibil, 
imuabil şi mereu necunoscut, deoarece El nu poate fi în 

R 
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Cel mai copleşitor Mister 

George BIANU - Bucuresti 

Dumnezeu este, fără încetare, misterul cel mai 
copleşitor. El este Totul Infinit care îmbrăţişează mereu 
totul. Dumnezeu este în acelaşi timp şi manifestat şi 
nemanifestat. Slava sau gloria lui Dumnezeu este fără egal. 

ealitatea misterioasă şi atotcuprinzătoare ce corespunde 
conceptului de Dumnezeu nu poate fi înţeleasă decât în 
indivizibila Sa Unitate, ce există dincolo de diversele 
ți care pot servi reprezentării Sale, în conformitate cu 

e, ciclice ale Manifestării. Astfel, când este 
vorba de Dumnezeu, pluralul nu este în realitate adecvat – nici 
chiar din punctul de vedere hindus, şi nu doar din cel iudaic, 
creştin sau islamic, cum am avea tendinţa să ne imaginăm în 

a pentru că în natura Sa cea mai intimă, 
țială am putea spune, Dumnezeu nu este doar Unul, El este 

Chiar dacă Dumnezeu apare uneori în mod manifestat, sub una 
dintre cele trei ipostaze principale ale sale, ce există în tradiția 

(ipostaze care, atunci când 
sunt considerate împreună, sunt cunoscute sub numele de 

şi pierde câtuşi de 
țin natura Sa primă indivizibilă, ce rămâne, în veşnicie, 

himbată, întrucât este o natură imuabilă şi eternă. 

Cu toate că Principiul dumnezeiesc este ipostaziat sub numele 
, această aparentă individualizare a 

I afectează deloc transcendenţa, El rămânând în 

reprezentând efectiv o 
determinare, cu totul relativă, fireşte, dar care caracterizează cu 
toate acestea „Principiul suprem“ ce a îmbrăcat o anumită 

nu trebuie să fie confundată cu autentica şi invizibila 

Ishvara) ne permite 
sesizarea Sursei şi a Principiului Manifestării universale, dar El 

un mod analogic şi 
n intermediul negării oricărei 

țelegem sau să ne 
apropiem de veritabila Sa natură. Deoarece Principiul prim, 
Dumnezeu, este Cauza universală, ce cuprinde în acelaşi timp 

nd orice concept 
se dincolo de dualitate, El este Cel 

), Fără-al-Doilea, al 
, sau Ishvara) nu se 

un mod iluzoriu, deoarece efectul nu 
este, în realitate şi la modul esenţial, cu nimic diferit de cauză. 

ția Sa, Dumnezeu este absolut inaccesibil, 
imuabil şi mereu necunoscut, deoarece El nu poate fi în 

totalitate un obiect al cunoaşterii pentru
aceasta explicându-se într-o anumită măsură prin faptul că, în 
afara Lui, nimic nu deţine facultatea cunoaşterii. Orice 
cunoaştere, chiar relativă, este în realitate doar o inefabilă 
participare (prin declanşarea anumitor procese
ocultă) la Cunoaşterea absolută 
tradiţionale indiene îl definesc pe Dumnezeu ca fiind chiar 
„dincolo de ceea ce nu este cunoscut
incognoscibil şi considerând că El este dincolo de Principiul 
Unic, aceasta înseamnă că totala Sa Transcenden
chiar şi misterul inaccesibilității Sale absolute.

Toate care au fost, toate care sunt şi care vor fi sunt opera Sa. 
Dumnezeu îmbrăţişează fără încetare totul şi totodată El există 
pretutindeni, în tot şi în toate cele pe care le îmbrăţişează 
neîncetat. Nu a existat, nu există şi nu va exista vreodată ceva 
în care Dumnezeu să nu fie clipă de clipă prezent. Întregul joc 
iluzoriu al Manifestării şi întregul Macrocosmos în care există 
cele trei lumi (Universul fizic, Universul astral şi Universul 
cauzal – vezi termenii de glosar corespunzători) sunt, toate, 
Creația Sa. 

O mare taină este aceea că ființa umană a fost creată după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. În întreaga Crea
Dumnezeu, care este Macrocosmosul, cât şi în Totul Infinit şi 
Misterios, care este nemanifestat, atât ceea ce este manifestat, 
cât și ceea ce este nemanifestat vibrează fără încetare, pe 
felurite frecvențe de vibrație care sunt distincte. Aceste 
frecvente de vibrație sunt din ce în ce mai rapide şi mai elevate, 
pe măsură ce ne înălțăm pentru a ne apropia de Esența Ultimă, 
misterioasă şi nemanifestată a lui Dumnezeu. Aceste frecven
de vibrație sunt din ce în ce mai lente și mai joase pe măsură ce 
coborâm către straturile cele mai de jos ale Creaţiei lui 
Dumnezeu. Se poate spune că vibraţia pe diferite frecven
o constantă eternă şi universală a existen
în întreaga Sa Manifestare, cât şi în întreaga Sa Nemanifestare. 
În întreaga Manifestare, care reprezintă Creaţia lui Dumnezeu, 
cât şi în întreaga Nemanifestare a Sa, absolut totul este, fără 
încetare, energie. Energia este o altă constantă eternă şi 
universală a existenței lui Dumnezeu. 

O altă constantă eternă şi universală a existen
este rezonanța ocultă. În întreaga Manifestare, care este Creația 
lui Dumnezeu, totul, fără excepție, începe şi apoi se menține 
prin declanşarea anumitor procese de rezonan
întreaga Creație a lui Dumnezeu, fără nicio excepție, Totul intră 
fără încetare în rezonanță ocultă cu fiecare Parte care există şi 
Partea poate oricând să intre în rezonan
orice aspect care există în cadrul Totului, dacă sunt întrunite 
anumite condiţii care fac posibilă declanşarea procesului de 
rezonanță ocultă. Ştiind toate acestea, se poate spune că 
energia, vibrația si rezonantă ocultă sunt intim corelate în 
cadrul Creaţiei lui Dumnezeu şi ele sunt prezente chiar 
Nemanifestare. În acelaşi timp, atât întreaga Creaţie şi 
Manifestare a lui Dumnezeu, cât şi întrega Sa Nemanifestare 
prezintă, analogic vorbind, o perfectă şi misterioasă realitate 
holografică. Datorită acestei tainice şi uluitoare structurări 
holografice, care este voită de Dumnezeu, Partea este în 
permanență în legătură cu absolut tot ceea ce există, iar absolut 
tot ceea ce există este în permanen
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totalitate un obiect al cunoaşterii pentru un altul decât El Însuşi, 
o anumită măsură prin faptul că, în 

afara Lui, nimic nu deţine facultatea cunoaşterii. Orice 
cunoaştere, chiar relativă, este în realitate doar o inefabilă 
participare (prin declanşarea anumitor procese de rezonanță 
ocultă) la Cunoaşterea absolută și supremă. Scrierile 
tradiţionale indiene îl definesc pe Dumnezeu ca fiind chiar 
dincolo de ceea ce nu este cunoscut“, deoarece, numindu-L 
incognoscibil şi considerând că El este dincolo de Principiul 

ceasta înseamnă că totala Sa Transcendență depăşeşte 
ții Sale absolute. 

Toate care au fost, toate care sunt şi care vor fi sunt opera Sa. 
Dumnezeu îmbrăţişează fără încetare totul şi totodată El există 

i în toate cele pe care le îmbrăţişează 
neîncetat. Nu a existat, nu există şi nu va exista vreodată ceva 
în care Dumnezeu să nu fie clipă de clipă prezent. Întregul joc 
iluzoriu al Manifestării şi întregul Macrocosmos în care există 

ul fizic, Universul astral şi Universul 
vezi termenii de glosar corespunzători) sunt, toate, 

ța umană a fost creată după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. În întreaga Creație a lui 

crocosmosul, cât şi în Totul Infinit şi 
Misterios, care este nemanifestat, atât ceea ce este manifestat, 

și ceea ce este nemanifestat vibrează fără încetare, pe 
țe de vibrație care sunt distincte. Aceste 

e în ce mai rapide şi mai elevate, 
țăm pentru a ne apropia de Esența Ultimă, 

misterioasă şi nemanifestată a lui Dumnezeu. Aceste frecvențe 
ție sunt din ce în ce mai lente și mai joase pe măsură ce 

ai de jos ale Creaţiei lui 
Dumnezeu. Se poate spune că vibraţia pe diferite frecvențe este 
o constantă eternă şi universală a existenței lui Dumnezeu, atât 
în întreaga Sa Manifestare, cât şi în întreaga Sa Nemanifestare. 

zintă Creaţia lui Dumnezeu, 
cât şi în întreaga Nemanifestare a Sa, absolut totul este, fără 
încetare, energie. Energia este o altă constantă eternă şi 

 

O altă constantă eternă şi universală a existenței lui Dumnezeu 
ța ocultă. În întreaga Manifestare, care este Creația 

ție, începe şi apoi se menține 
prin declanşarea anumitor procese de rezonanță ocultă. În 

ție a lui Dumnezeu, fără nicio excepție, Totul intră 
ță ocultă cu fiecare Parte care există şi 

Partea poate oricând să intre în rezonanță ocultă cu Totul sau cu 
orice aspect care există în cadrul Totului, dacă sunt întrunite 
anumite condiţii care fac posibilă declanşarea procesului de 

ță ocultă. Ştiind toate acestea, se poate spune că 
ția si rezonantă ocultă sunt intim corelate în 

cadrul Creaţiei lui Dumnezeu şi ele sunt prezente chiar și în 
Nemanifestare. În acelaşi timp, atât întreaga Creaţie şi 

eu, cât şi întrega Sa Nemanifestare 
prezintă, analogic vorbind, o perfectă şi misterioasă realitate 
holografică. Datorită acestei tainice şi uluitoare structurări 
holografice, care este voită de Dumnezeu, Partea este în 

t ceea ce există, iar absolut 
tot ceea ce există este în permanență într-o misterioasă şi 
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deplină legătură cu fiecare Parte care alcătuiește acest Tot. 
Această enigmatică şi permanentă oglindire a Totului în fiecare 
Parte a sa şi a fiecărei Părti în Tot, a fost intuită şi descoperită 
de marii înțelepți și inițiați ai Orientului şi ai Occidentului în 
urmă cu mii de ani. 

Revelarea şi cunoaşterea intimă, directă şi nemijlocită a lui 
Dumnezeu în propria noastră fiinţă ne permite, fiecăruia dintre 
noi, să descoperim realitatea acestei taine tulburătoare a 
structurării holografice a întregii Creaţii a lui Dumnezeu. 
Această revelație inefabilă ne permite să afirmăm că, în 
permanență, Partea este integrată în giganticul Tot al Creației 
lui Dumnezeu, iar giganticul Tot al Creației lui Dumnezeu este 
într-un mod tainic integrat şi se oglindeşte în fiecare Parte. 
Datorită acestei structurări holografice perfecte şi misterioase 
pe care a voit-o Dumnezeu încă de la începuturi, fiecare Parte 
este integrată în marele Tot, iar marele Tot este perfect integrat 
şi se oglindeşte în fiecare Parte. Pe baza acestei revelații, marii 
înțelepți şi iniţiați au afirmat că, în realitate, fiecare fiinţă 
umană este un Microcosmos care, de fapt, este o sui generis 
copie în miniatură a întregului Macrocosmos. Fiecare parte sau 
structură care există în Microcosmosul fiecărei ființe umane se 
află într-o tainică şi perfectă corespondență cu o anumită parte 
sau aspect care există în Macrocosmos. Datorită existenței 
acestei corespondențe tainice şi perfecte în propriul ei univers 
sau, altfel spus, în Microcosmosul ființei sale, fiecare fiinţă 
umană poate oricând să intre în stare de rezonanță ocultă cu un 
anumit aspect sau parte din cadrul Macrocosmosului, dacă sunt 
întrunite condițiile necesare pentru ca respectivul proces de 
rezonanță ocultă să se declanşeze şi să se mențină. La baza 
tuturor proceselor de rezonanță ocultă cu Macrocosmosul, pe 
care le poate declanşa şi menţine în Microcosmosul ființei sale 
o fiinţă umană, se află întotdeauna o formă adecvată de energie. 
Ştiind aceasta, se poate afirma că, de fiecare dată, energia 
mentală declanşează în Microcosmosul ființei noastre procese 
specifice de rezonanță ocultă mentală. Energia afectivă 
declanşează în Microcosmosul ființei noastre procese specifice 
de rezonanță ocultă afectivă. Energia supramentală declanşează 
în Microcosmosul ființei noastre procese specifice de rezonanță 
ocultă supramentală. Energia vitală declanşează în 
Microcosmosul ființei noastre procese specifice de rezonanță 
ocultă vitală. Energia spirituală declanşează în Microcosmosul 
ființei noastre procese specifice de rezonanță ocultă spirituală. 

Orice proces de rezonanță ocultă care este declanşat în 
universul nostru lăuntric sau, altfel spus, în Microcosmosul 
ființei noastre ne pune imediat într-o tainică legătură şi 
comuniune subtilă cu un anumit aspect sau, altfel spus, cu o 
anumită sferă subtilă de forţă din Macrocosmos. Fie că ştim, fie 
că nu ştim aceasta, fiecare fiinţă umană declanşează în fiecare 
clipă felurite procese de rezonanță ocultă, care pot fi bune sau 
rele. Apariţia şi menţinerea proceselor de rezonanță ocultă în 
Microcosmosul ființei noastre este deci inevitabilă. În strânsă 
legătură cu procesele de rezonanță ocultă, bune sau rele, pe 
care le declanşăm mai mereu, datorită obişnuinţei, în 
Microcosmosul ființei noastre apar astfel felurite preponderenţe 
subtil-energetice bune sau rele, care sunt de fiecare dată 
provocate de predominanța anumitor procese de rezonanță 
ocultă. Toate aceste preponderenţe energetice bune sau rele se 
reflectă cu precizie la nivelul aurei fiecărei fiinţe umane. 

Prezentăm în continuare unele manifestări tainice a căror 
apariție evidențiază pentru noi existenţa și realitatea profund 
misterioasă a lui Dumnezeu Tatăl, care acționează atât în 
universul nostru lăuntric, cât și în afara noastră. Înainte de a 
începe să enumerăm astfel de manifestări tainice ale lui 
Dumnezeu Tatăl, este necesar să răspundem unei eventuale 
întrebări care ar putea să fie pusă, şi anume: „Cum este cu 
putinţă ca Dumnezeu Tatăl să se manifeste în atâtea moduri 
tainice, atât în propriul nostru univers lăuntric (sau, altfel 
spus, în Microcosmosul ființei noastre), cât şi în afara noastră, 
în ambianța înconjurătoare?“ La această întrebare, răspunsul 
care izvorăşte din experiența înțelepților acestei planete este 
simplu: „Dumnezeu poate toate acestea şi El este chiar capabil 
de infinit mai mult decât atât, pentru că, în realitate, nu trebuie 
să uităm că El este omnipotent. Totodată, este necesar să ne 
amintim că Dumnezeu reuşeşte să se manifeste în toate aceste 
moduri tainice pentru că El şi numai El, în eternitate, este 
Totul. Nimic din tot şi din toate care există nu se află în afara 
Sa. El şi numai El îmbrăţişează fără încetare Totul. Dumnezeu 
este mereu prezent, atât în fiecare Parte a Creației Sale, cât şi 
în Tot şi în toate care au existat, care există şi care vor exista. 
Fiind omniscient, Dumnezeu ştie în permanență totul despre 
toate cele care există în întregul Macrocosmos. Dumnezeu 
simte, trăieşte şi ştie tot ceea ce fiecare făptură simte, trăieşte 
şi gândeşte, clipă de clipă.“ 

Această revelaţie ar fi necesar sa ne dea mult de gândit. Lui 
Dumnezeu nu li scapă niciodată nimic din aşa-zisa vedere a Sa. 
Această revelație ne permite să ne dăm seama că, în realitate, 
niciunul dintre noi nu este niciodată singur. Chiar şi atunci 
când, deocamdată, nu ne dăm seama de aceasta, Dumnezeu ne 
îmbrăţişează neîncetat. Chiar şi atunci când noi nu bănuim 
deloc aceasta, Dumnezeu se află, totodată, prezent în fiecare 
dintre noi şi ne aşteaptă să-L descoperim în centrul cel tainic al 
ființei noastre, unde El există, fiind Sinele Suprem Nemuritor. 
Pentru cel înţelept, este fascinant, uluitor şi misterios acest joc 
dumnezeiesc, pe care, în mod analogic, l-am putea numi jocul 
„de-a v-ați ascunselea” al lui Dumnezeu Tatăl cu El Însuşi, 
unde El există în Microcosmosul fiecărei fiinţe umane, ca Sine 
Nemuritor Suprem. Acest mister, împreună cu multe alte 
mistere pe care cel înțelept le constată, este profund copleşitor. 
Un alt mister copleşitor este acela al Sinelui Nemuritor 
Suprem. Prin revelarea Sinelui Nemuritor Suprem, ființa umană 
cunoaşte, astfel, Adevărul Ultim Dumnezeiesc, despre care ne 
vorbeşte Iisus şi, în felul acesta, ea atinge starea reală de 
Eliberare spirituală. 

Vom prezenta, în cele ce urmează, acele manifestări tainice a 
căror apariție ne evidenţiază existenţa şi realitatea profund 
misterioasă a lui Dumnezeu Tatăl. Este foarte important să 
reținem că în fiecare dintre aceste manifestări tainice, pe care le 
vom menţiona în continuare, Dumnezeu se manifestă pentru 
noi în anumite grade de intensitate, în unele dintre acestea El 
revelându-ni-se mai mult, iar în altele mai puțin. 

Ar fi însă o imensă prostie să disprețuim vreuna dintre aceste 
stări, care ne este cu uşurinţă accesibilă, pe considerentul că ea 
ni-L revelează prea puțin pe Dumnezeu. Mult sau puțin, 
Dumnezeu este necesar să rămână pentru noi în permanentă 
ţelul esențial al existenţei noastre. Dacă Îi vom da primul loc în 
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existenţa noastră, vom urmări cu asiduitate să
plini de fervoare pe Dumnezeu în oricare dintre manifestările 
Sale, care deocamdată ne sunt accesibile. Pe măsură ce vom 
progresa spiritual, vom deveni capabili să-L descoperim pe 
Dumnezeu şi în alte manifestări tainice, care deocamdată
sunt inaccesibile. Este însă fundamental să re
maestrul în revelarea şi descoperirea lui Dumnezeu Tatăl îl face 
exercițiul, adică experimentarea directă a manifestărilor Sale 
tainice, care sunt următoarele: 

1. Starea inefabilă şi tainică de înțelepciune, care este 
expresia manifestării în universul nostru lăuntric a 
inteligenţei perfecte a lui Dumnezeu Tatăl.

2. Stările tainice, inefabile, complexe care apar atunci 
când realizăm binecuvântări sau care apar atunci când 
realizăm autobinecuvântări. 

3. Stările inefabile, tainice care apar în fiin
atunci când medităm intens şi profund asupra 
Realității Tainice a lui Dumnezeu Tatăl sau asupra 
anumitor calități sau ipostaze ale Acestuia, de 
exemplu, Iubirea lui Dumnezeu, Bunătatea lui 
Dumnezeu, Compasiunea lui Dumnezeu etc.

4. Stările intense, profunde, inspiratoare şi complexe care 
apar în universul nostru lăuntric atunci când realizăm 
acţiuni sau fapte bune, pe care le făptuim noi înşine, 
consacrând, în prealabil, fructele (roadele) acelor fapte 
sau acţiuni lui Dumnezeu Tatăl. 

5. Stările tainice, inefabile, intense, profunde şi 
copleşitoare pe care le trăim atunci când ascultăm 
anumite genuri de muzică genială, sublimă, 
dumnezeiesc inspirată, fiind într-o stare de foarte bună 
reculegere şi interiorizare. Aceasta este valabil şi 
pentru anumite melodii care generează un impact 
tainic, mistic în ființa noastră, declanșând spontan stări 
de comuniune misterioasă cu Dumnezeu Tatăl.

6. Stările tainice, sublime, intense, inefabile şi profunde 
pe care le trăim atunci când intrăm în mod spontan în 
stări de transă benefică. 

7. Stările mistice, tainice, inefabile, copleşitoare care 
apar spontan în fiinţa noastră atunci când există în 
universul nostru lăuntric manifestări ale Duhului 
Sfânt. (….) 

11. Stările inefabile, tainice, profunde şi copleşitoare care 
survin în ființa umană care experimentează trăiri 
mistice copleşitoare. 

12. Stările inefabile, profunde, spontane şi copleşitoare de 
extaz dumnezeiesc ce survin în urma unor experien
simple şi pure care generează astfel de stări ş
fac să se intensifice. Spre exemplu, o astfel de stare 
poate să survină în mod spontan atunci când ne aflăm 
în mijlocul naturii şi contemplăm plini de o imensă 
încântare frumuseţea acesteia. 

13. Stările sublime, profunde, tainice, copleşitoare care 
apar atunci când cei care practică în mod 
corespunzător etapele superioare intră în felurite stări 
de conştiinţă superioare, de extaz dumnezeiesc.

14. Stările profunde, intense, tainice şi copleşitoare de 
samyama (identificarea perfectă, în care obiectul sau 
aspectul care este cunoscut, cunoaşterea care rezultă 
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ate să-L descoperim 
plini de fervoare pe Dumnezeu în oricare dintre manifestările 
Sale, care deocamdată ne sunt accesibile. Pe măsură ce vom 

L descoperim pe 
Dumnezeu şi în alte manifestări tainice, care deocamdată ne 
sunt inaccesibile. Este însă fundamental să reținem că pe 
maestrul în revelarea şi descoperirea lui Dumnezeu Tatăl îl face 

țiul, adică experimentarea directă a manifestărilor Sale 

elepciune, care este 
expresia manifestării în universul nostru lăuntric a 
inteligenţei perfecte a lui Dumnezeu Tatăl. 
Stările tainice, inefabile, complexe care apar atunci 
când realizăm binecuvântări sau care apar atunci când 

ările inefabile, tainice care apar în ființa noastră 
atunci când medităm intens şi profund asupra 

ții Tainice a lui Dumnezeu Tatăl sau asupra 
ți sau ipostaze ale Acestuia, de 

exemplu, Iubirea lui Dumnezeu, Bunătatea lui 
asiunea lui Dumnezeu etc. 

Stările intense, profunde, inspiratoare şi complexe care 
apar în universul nostru lăuntric atunci când realizăm 
acţiuni sau fapte bune, pe care le făptuim noi înşine, 
consacrând, în prealabil, fructele (roadele) acelor fapte 

Stările tainice, inefabile, intense, profunde şi 
copleşitoare pe care le trăim atunci când ascultăm 
anumite genuri de muzică genială, sublimă, 

o stare de foarte bună 
Aceasta este valabil şi 

pentru anumite melodii care generează un impact 
ța noastră, declanșând spontan stări 

de comuniune misterioasă cu Dumnezeu Tatăl. 
Stările tainice, sublime, intense, inefabile şi profunde 

când intrăm în mod spontan în 

Stările mistice, tainice, inefabile, copleşitoare care 
apar spontan în fiinţa noastră atunci când există în 
universul nostru lăuntric manifestări ale Duhului 

ofunde şi copleşitoare care 
ța umană care experimentează trăiri 

Stările inefabile, profunde, spontane şi copleşitoare de 
extaz dumnezeiesc ce survin în urma unor experiențe 
simple şi pure care generează astfel de stări şi care le 
fac să se intensifice. Spre exemplu, o astfel de stare 
poate să survină în mod spontan atunci când ne aflăm 
în mijlocul naturii şi contemplăm plini de o imensă 

Stările sublime, profunde, tainice, copleşitoare care 
par atunci când cei care practică în mod 

intră în felurite stări 
de conştiinţă superioare, de extaz dumnezeiesc. 
Stările profunde, intense, tainice şi copleşitoare de 

perfectă, în care obiectul sau 
aspectul care este cunoscut, cunoaşterea care rezultă 

astfel şi cunoscătorul devin un tot armonios, misterios 
şi inefabil) în cadrul cărora ne focalizăm ferm asupra 
feluritelor manifestări şi ipostaze ale lui Dumnezeu 
Tatăl.  

15. Starea mistică, tainică şi copleşitoare pe care o 
declanşează în ființa noastră trăirea directă și inefabilă 
a experienţei Eternității. Apariția acestei stări în 
propriul nostru univers lăuntric precede adeseori 
începutul revelării Sinelui Suprem Nemurit

16. Stările tainice, înalt spirituale, copleşitoare, sublime, 
mistice care survin ca un preambul ce anticipează 
revelarea Sinelui Nemuritor Suprem.

17. Stările dumnezeieşti, intense, profunde, copleşitoare, 
inefabile, care apar mai mereu în fiinţa noastră după
a avut loc (s-a produs) cu adevărat revelarea Sinelui 
Suprem Nemuritor. 

18. Stările mistice, sublime, tainice, intense, copleşitoare 
pe care le declanşează în fiinţa noastră anumite plante 
secrete, care sunt cunoscute de marii ini
înţelepţi. Aceste plante sunt menite să dezvăluie într
un mod inefabil în universul nostru lăuntric atât 
existenta, cât și anumite manifestări ale lui Dumnezeu 
Tatăl. 

19. Stările dumnezeieşti, inefabile, sublime, specifice pe 
care le generează în ființa noastră manifestarea in
şi plenară a virtuţilor fundamentale. Iată câteva 
exemple de astfel de virtu
înțelepciunea, iubirea, bunătatea, credinţa de 
nezdruncinat în Dumnezeu. 

 

Raportul dintre teologie şi filosofie, 
Dumnezeu transcendent şi imanent

 

Prof.  Dr. Antoniu

            Numele Yahve exprima natura transcendentă a lui 
Dumnezeu, iar numele Emanuel vorbeşte despre natura Sa 
imanentă. Yahve era pentru evrei numele atât de sfânt al 
lui Dumnezeu, încât nici nu putea fi pronunţat.

ând s-au întors din robia babiloniană, iudeii au căutat 
din ce în ce mai mult să protejeze numele lui Dumnezeu 
de ceea ce ei considerau a fi o familiaritate 

ireverenţioasă. Aşa că numele Lui a început să fie reprezentat 
doar prin cele patru consoane care îl a
cuvânt înseamnă „cel care este” sau „
presupune că Dumnezeu este dispus să vină în ajutor.

Chiar şi numele transcendent al lui Dumnezeu purta în el un 
sâmbure al imanenţei Lui, care era destu
veni în ajutor. Emanuel, Dumnezeu cu noi, este folosit pentru 
Mesia. „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S
domnia va fi pe umărul Lui. Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii

C
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astfel şi cunoscătorul devin un tot armonios, misterios 
şi inefabil) în cadrul cărora ne focalizăm ferm asupra 
feluritelor manifestări şi ipostaze ale lui Dumnezeu 

Starea mistică, tainică şi copleşitoare pe care o 
ța noastră trăirea directă și inefabilă 

ții. Apariția acestei stări în 
propriul nostru univers lăuntric precede adeseori 
începutul revelării Sinelui Suprem Nemuritor. 
Stările tainice, înalt spirituale, copleşitoare, sublime, 
mistice care survin ca un preambul ce anticipează 
revelarea Sinelui Nemuritor Suprem. 
Stările dumnezeieşti, intense, profunde, copleşitoare, 
inefabile, care apar mai mereu în fiinţa noastră după ce 

a produs) cu adevărat revelarea Sinelui 

Stările mistice, sublime, tainice, intense, copleşitoare 
pe care le declanşează în fiinţa noastră anumite plante 
secrete, care sunt cunoscute de marii inițiaţi şi 

plante sunt menite să dezvăluie într-
un mod inefabil în universul nostru lăuntric atât 

și anumite manifestări ale lui Dumnezeu 

Stările dumnezeieşti, inefabile, sublime, specifice pe 
ța noastră manifestarea intensă 

şi plenară a virtuţilor fundamentale. Iată câteva 
exemple de astfel de virtuți: compasiunea, 
țelepciunea, iubirea, bunătatea, credinţa de 

Raportul dintre teologie şi filosofie, 
Dumnezeu transcendent şi imanent 

Dr. Antoniu-Cătălin N. PĂŞTIN 

Numele Yahve exprima natura transcendentă a lui 
Dumnezeu, iar numele Emanuel vorbeşte despre natura Sa 
imanentă. Yahve era pentru evrei numele atât de sfânt al 
lui Dumnezeu, încât nici nu putea fi pronunţat.  

au întors din robia babiloniană, iudeii au căutat 
din ce în ce mai mult să protejeze numele lui Dumnezeu 
de ceea ce ei considerau a fi o familiaritate 

ireverenţioasă. Aşa că numele Lui a început să fie reprezentat 
doar prin cele patru consoane care îl alcătuiesc: YHVH. Acest 

” sau „cel care este prezent” şi 
presupune că Dumnezeu este dispus să vină în ajutor. 

Chiar şi numele transcendent al lui Dumnezeu purta în el un 
sâmbure al imanenţei Lui, care era destul de aproape pentru a 
veni în ajutor. Emanuel, Dumnezeu cu noi, este folosit pentru 

a născut, un Fiu ni S-a dat şi 
domnia va fi pe umărul Lui. Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii” (Isaia 
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9:6). Acesta va fi Dumnezeu în mijlocul nostru: imanenţa 
dumnezeiască şi vie. 

În teologie, conceptul de transcendent raportat la Dumnezeu 
exprimă existenţa Lui „separat şi dincolo de limitările 
universului material”. (Oxford Dictionnary of English, ed. 
Oxford Dictionnary Press, 2003, p. 1872). Adesea 
„transcendent”, (din lat. transcendens, part. al vb. transcendere 
= care depăşeşte) este utilizat antinomic faţă de „imanent”. 
„Immanent (of God): permanently pervading and sustaining the 
universe” („imanent (despre Dumnezeu) = care pătrunde și 
susține permanent universul”); a se vedea „immanent” (în vol. 
Oxford Dictionnary of English, ed. Oxford Dictionnary Press, 
2003, p. 866), pentru a marca distanţa ontologică necreat-creat, 
distanţă de netrecut ca gest de cunoaştere dinspre creatură spre 
Creator fără ajutorul manifestat dinspre Dumnezeu către om. 

În ceea ce priveşte transcendenţa şi imanenţa lui Dumnezeu 
faţă de creaţie, Ortodoxia le afirmă simultan pe amândouă, 
văzând în transcendenţă libertatea supremă a lui Dumnezeu faţă 
de limitările pe care le cunoaşte creaţia (afectată de prezenţa 
păcatului), iar în imanenţă neînţeleasa milostivire a lui 
Dumnezeu prin care Acesta restaurează lumea hrănind-o prin 
prezenţa Sa mântuitoare şi împlinind lucrarea prin Întruparea 
Fiului Unuia Născut, Iisus Hristos (lucrarea numărul 1). 

Întruparea este imanenţa supremă. Dumnezeu umbla din nou 
prin grădină, de data aceasta în forma fizică a copiilor lui: 
Adam și ai Evei (lucrarea numărul 2). 

Raportul Teologie-Filosofie, a fost înţeles deosebit în Tradiţia 
Răsăriteană în comparaţie cu Tradiţia Apuseană. În Tradiţia 
Apuseană, Teologia a devenit dependentă de două sisteme 
filosofice ale antichităţii. Prin intermediul Fer. Augustin, 
Teologia Apuseană a devenit dependentă de platonism, care a 
manifestat rezervă şi agresiune faţă de materie. 

În platonism se consideră că spiritul este prizonierul materiei şi 
mântuirea lui constă în eliberarea spiritului de cătuşele carnale. 
Această aversiune faţă de sensibil, faţă de materie, şi-a pus 
amprenta în Teologia Apuseană în două chipuri: 

1. Mai întâi prin faptul că Fer. Augustin nu vorbeşte de 
prezenţa spiritului în trup. Câteodată există şi la el 
tendinţa de a face această apropiere, dar consideră că 
spiritul este exterior materei. 

În protestantism, a cărui sursă de inspiraţie este Fer. Augustin, 
natura omenească este total alterată de păcat, ceea ce este un 
reflex al neoplatonismului şi al platonismului faţă de materie. 
Sistemul neo-platonic şi-a pus amprenta în Teologia Apuseană 
pe ideea de Predestinaţie propovăduită de Fer. Augustin şi apoi 
de Reformatori. 

Deci: dacă materia este rea şi nu mai poate face nimic bun, 
rămâne o problemă a lui Dumnezeu mântuirea omului, astfel se 
ajunge la Predestinaţia omului, care este propovăduită de 
Protestantism. Atât minimalizarea materiei cât şi 

maximalizarea Predestinaţiei sunt cele două căi prin care 
platonismul a influenţat Teologia Apuseană. 

2. Al doilea sistem filosofic care a făcut carieră în 
Teologia Apuseană este aristotelismul. Teologia 
Apuseană Scolastică s-a folosit de acest sistem pentru 
a prezenta şi explica învăţătura creştină. El a fost 
adoptat ca o reacţie faţă de platonism. Pe cât de mult 
desconsideră platonismul materia, pe atât de mult o 
valorifică aristotelismul. 

Aşa se explică motivul pentru care, diferit de teologia 
augustiniană care consideră materia umană total căzută în 
păcat, teologia scolastică aristotelică consideră natura umană 
atât de bună, încât aproape nu a fost contaminată de păcat. 

Atât extrema Protestantă, cât şi cea Catolică, sunt rezultatul 
dominării unor sisteme filosofice ce au provenienţă naturală, în 
afara Evangheliei lui Hristos. Scolastica a avut meritul de a 
contribui la disciplinarea minţii omului occidental, 
dezvoltându-i claritatea, distincţia, sistematizarea, elemente 
decisive ce au permis spiritului occidental să devină spirit 
analitic, să fie preocupat de analiză şi cercetare. 

Din punct de vedere teologic, aristotelismul a avut două 
influenţe nefaste: 

1. Aristotelismul, cu toate că depăşeşte ideea de materie 
şi substanţă, totuşi rămâne tributar unei concepţii 
exterioriste cu privire la raportul dintre formă şi 
substanţă. Sub influenţa acestui principiu filosofic, 
teologia catolică (scolastică) a raţionalizat misterul 
trinitar, pentru a vorbi mai întâi de substanţa 
dumnezeiască şi numai apoi despre Persoane. 

Astfel, Persoanele treimice se preschimbă în nişte măşti 
exterioare aplicate naturii dumnezeiești. Sub influenţa 
aristotelismului, scolastica a dizolvat misterul comuniunii 
trinitare şi a raţionalizat Revelaţia dumnezeiască. 

2. Al doilea aspect al influenţei nefaste se datorează 
faptului că a preferat să vorbească despre existenţa 
lucrului în sine şi despre relaţiile exterioare dintre tot 
ce există, neînţelegând niciodată importanţa şi rolul 
legăturilor interne. Din această cauză, teologia catolică 
scolastică a fost nevoită să vadă pe Dumnezeu şi 
lumea ca două realităţi închise în sine şi legate doar 
prin relaţii exterioare. 

Graţia dumnezeiască era o entitate adăugată „donum super 
editum”. Relaţia dintre Dumnezeu şi lume nu a fost înţeleasă în 
perspectiva Duhului Sfânt sau a energiilor necreate, ci ca o 
creaţie cauzală. Nu este de mirare că teologia scolastică a ajuns 
să-l considere pe Dumnezeu primul motor nemişcat, iar lumea 
ca o maşină pe care a pornit-o Dumnezeu şi apoi funcţionează 
prin sine, fără intervenţie dumnezeiască. 
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Una dintre cele mai mari erori ce le-a făcut teologia scolastică 
sub influenţa aristotelismului este aceea de a concepe substanţa 
umană ca natură autonomă opusă graţiei dumnezeiești şi 
realităţii supranaturale. Consecinţa a fost că omul a înţeles să 
vadă în graţia dumnezeiască un atentat la autonomia şi 
libertatea lui şi astfel să încline spre ateism. 

Dumnezeu este văzut ca o realitate închisă într-o transcendenţă 
inaccesibilă ce nu mai are nicio semnificaţie pentru existenţa 
universului şi a omului. În această perspectivă, filosofia a mers 
mai departe, susţinând ideea de desacralizare (secularizare) a 
lumii, deci ateismul. Dependenţa Teologiei Apusene când de 
un sistem filosofic, când de altul, a dus la golirea creaţiei de 
orice urmă a prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu. 

Teologia Ortodoxă a evitat să devină prizoniera unui sistem 
filosofic sau a altuia. În locul unei atitudini analitice faţă de 
sistemele filosofice, Teologia Răsăriteană a avut o atitudine 
selectivă şi sintetică. Datorită acestui fapt, a evitat să 
preschimbe teologia creştină într-o servantă a filosofiei, dându-
i posibilitatea să introducă adevărate revoluţii culturale în 
filosofie. 

De exemplu, se ştie că una din marile dileme a filosofiei antice 
a fost separaţia dintre spirit şi materie, care şi-a pus amprenta 
foarte puternic în teologia Apuseană. În loc de a se lăsa 
influenţată de acest dualism, adică de a considera că spiritul 
rămâne exterior materiei, Teologia Răsăriteană a văzut în spirit 
fundamentul materiei. Spiritul este deci interior materiei, nu 
exterior. 

Sfântul Grigore de Nissa afirmă că materia este o concentrare 
de spirit şi energie. Pe această cale, teologia răsăriteană a putut 
să depăşească sistemele filosofice şi să poată vorbi despre o 
transfigurare şi îndumnezeire a naturii umane din interiorul ei 
prin prezenţa şi lucrarea Sfântului Duh, a energiilor necreate. 
Credinţa creştină într-un singur Dumnezeu ca Fiinţă, dar în Trei 
Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ne arată că Dumnezeu este 
transcendent şi imanent în acelaşi timp, că este mai presus de 
lume, dar este în lume. Sfânta Treime este fundamentul 
învăţăturii şi credinţei ortodoxe despre Dumnezeu. 

Credinţa în dogma Sfintei Treimi delimitează învăţătura 
creştină despre Dumnezeu de alte doctrine şi concepţii, în 
sensul că numai învăţătura ortodoxă ne arată că Dumnezeu 
lucrează mântuirea în omul care vine la Hristos. Spiritualitatea 
ortodoxă implică comuniunea de iubire şi de adevăr a 
creştinului cu Dumnezeu în Hristos şi cu toţi care aparţin Lui şi 
se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Său în Sfânta Euharistie. 

Dacă teologia scolastică a fost dominată de o concepţie cauzală 
şi mecanică cu privire la raportul dintre Dumnezeu şi lume, 
adică de o relaţie exterioară teologia răsăriteană a putut vorbi, 
datorită energiilor necreate, de o legătură interioară între 
Dumnezeu şi lume, să dezvolte o concepţie energetică despre 
intervenţia lui Dumnezeu în creaţie şi să devanseze cu multe 
veacuri progresul ce-l va realiza ştiinţa mai târziu. 

Pentru că teologia răsăriteană este bazată pe revelaţia 
dumnezeiască şi nu pe sistemele filosofice şi, pentru că 
dezvoltă o concepţie energetică despre realitatea dumnezeiască 
şi cea creată, are posibilitatea să facă faţă cu succes 
problemelor pe care fiecare epocă le ridică în faţa Bisericii. În 
loc de a se lăsa influenţată şi transformată de sistemele 
filosofice, ortodoxia a lăsat o influenţă benefică, dând naştere 
unei culturi spirituale şi morale ce va dăinui în eternitate. 

Toate cele ce sunt, adică toate făpturile, sunt făcute pentru a fi 
cunoscute de conștiința omului sau conștiința e făcută pentru a 
le cunoaşte într-o corespondenţă cu ele. Căci şi ea are, în fiinţa 
şi în lucrările ei, atributul existenţei. De aceea ea nu poate 
cunoaşte prin lucrările ei naturale pe Dumnezeu, Care e mai 
presus de categoria existenţei. 

Conștiința este înzestrată de Dumnezeu însuşi cu lucrarea Lui 
mai presus de lucrările ei naturale, ca să-L cunoască. Suntem 
deci departe de panteismul neoplatonic şi evagrian, care 
socotea că mintea, găsindu-şi unitatea ei ultimă, cunoaşte prin 
ea însăşi pe Dumnezeu cel Unul. Se afirmă aici clar 
transcendenţa lui Dumnezeu. 

Transcendenţa lui Dumnezeu – Sfânta Treime – temeiul şi 
bază a spiritualităţii creştine 

Sfânta Treime este fundamentul învăţăturii şi credinţei 
ortodoxe despre Dumnezeu. Credinţa în dogma Sfintei Treimi 
delimitează învăţătura creştină despre Dumnezeu de alte 
doctrine şi concepţii, în sensul că numai învăţătura ortodoxă ne 
arată că Dumnezeu lucrează mântuirea în omul care vine la 
Hristos. Biserica are temei trinitar care nu poate fi căutat prin 
speculaţii filozofice, ci în taina vieţii comune a Persoanelor 
dumnezeiești. Un temei trainic în acest sens sunt cuvintele 
Mântuitorului şi interpretările date de Sfinţii Părinţi. 

Relaţiile trinitare dumnezeiești sunt un model al relaţiilor dintre 
oameni în Biserică şi o putere care produce şi adânceşte aceste 
relaţii. În viaţa Bisericii este împletită viaţa Sfintei Treimi: 
Mântuitorul se roagă Tatălui înainte de patimi ca toţi să fie una 
„După cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi 
aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai 
trimis”. (In. 17, 21). 

Teologul catolic Georg Koepgen a scos foarte bine în relief 
baza trinitară a spiritualităţii creştine şi, în acelaşi timp, şi 
faptul că această spiritualitate a fost păstrată cel mai bine în 
Biserica Răsăriteană, ea păstrând nealterată învăţătura biblică 
despre Sfânta Treime, menţinându-i locul central în evlavia 
creştină. 

Credinţa creştină într-un singur Dumnezeu ca Fiinţă, dar în Trei 
Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ne arată că Dumnezeu este 
transcendent şi imanent în acelaşi timp, că este mai presus de 
lume, dar este în lume. 

Desăvârşirea spirituală personală a omului, prin unirea veşnic 
neconfundată cu Dumnezeu nu poate avea loc decât acolo unde 
se crede într-o eshatologie eternă a omului, în unirea lui cu 
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Dumnezeu. O astfel de eshatologie este urmarea firească a 
Dumnezeului trinitar. Mai mult decât atât, El coboară la noi 
prin Fiul Său făcut om, se apropie la maximum de oameni 
pentru a le da posibilitatea desăvârşirii, a îndumnezeirii, adică a 
fi în deplină comuniune de viaţă. 

Unirea omului cu Dumnezeu pentru eternitate este garantată şi 
mijlocită numai acolo unde Una din Persoanele dumnezeieşti 
S-a întrupat ca om pentru eternitate, manifestând în aceasta 
iubirea eternă a lui Dumnezeu pentru om. 

Aceasta este convingerea spiritualităţii ortodoxe. Numai un 
Dumnezeu personal, care este izvorul suprem şi inepuizabil al 
iubirii şi care îl consideră pe om tot persoană, îl preţuieşte ca 
atare pe om şi vrea să-l ridice în acest dialog al iubirii, dar fără 
a-i anula libertatea de voinţă, deci numai dacă omul voieşte. 

Desăvârşirea omului nu poate avea loc decât acolo unde 
Dumnezeu nu este conceput ca o persoană singulară, ci ca o 
comunitate de Persoane în desăvârşită unitate, într-o singură 
Fiinţă, realizând şi chemând la comuniune pe oameni. Căci 
numai ca o comunitate desăvârşită de Persoane supreme, 
Dumnezeu poate să cheme pe om la comuniune cu Sine. Ca 
iubire desăvârşită, ca Treime de Persoane absolute Dumnezeu 
se poate dărui şi altor persoane dacă voieşte, împărtăşindu-le 
treptat din infinitatea vieţii şi iubirii Sale, îndumnezeindu-le. 

Ortodoxia preferă să folosească termenii de „viaţă în Hristos”, 
de „viaţă în Duh”, de „viaţă duhovnicească”, de „viaţă în 
Dumnezeu”, pentru viaţa creştinului în unire cu Dumnezeu, 
indiferent pe ce treaptă s-ar afla această trăire. Prin aceasta a 
urmat exemplul Sfântului Apostol Pavel (Gal. 3, 28; 3, 20; II 
Cor. 4, 11; I Cor. 7, 8; I Cor. 6, 19; I Cor. 3,16; I Cor. 2, 2; 
Rom. 8, 15; 8,9-10; Ef. 3, 16, 17; Col. 3,3; In 14,23; I In 3, 24 
etc.). 

Învăţătura ortodoxă rămâne fidelă Noului Testament, şi anume 
nu raţionalizează taina lui Dumnezeu cel în Treime, ci 
bazându-se pe experierea lui Dumnezeu care ni Se comunică 
din iubire, în Duhul, prin energiile necreate, nu ţine pe 
Dumnezeu nici distant de noi, ca religiile raţionalist monoteiste 
(iudaismul şi mahomedanismul), nici nu ne duce la contopirea 
cu El, ca în religiile şi filozofiile panteiste, care cunosc ca unică 
realitate esenţa de un fel sau altul. 

Ca persoană Dumnezeu poate împărtăşi această viaţă 
dumnezeiască, în mod treptat. Această dăruire a Sfintei Treimi 
nu poate fi trăită şi cugetată fără energiile dumnezeieşti 
necreate în grade mereu sporite, căci Fiinţa însăşi este o energie 
comunicată, dar pe care noi nu o putem trăi ca fiinţe finite, 
decât foarte puţin, deoarece energia ce ni se comunică este 
infinită. 

„Dar comunitatea treimică a Persoanelor dumnezeieşti, 
structură dinamică a iubirii nesfârşite, nu este o iubire 
uniformă a celor trei Persoane între Ele, ci o iubire de Tată, de 
Fiu şi o comunicare ipostaziată între Ele, în Persoana Duhului 
Sfânt. Dacă n-aş avea pe celălalt ca un altfel decât mine, dacă 
nu mi-ar da o iubire altfel decât a mea, nu m-ar interesa prea 

mult. Fără aceste calificări deosebite, iubirea dumnezeiască, 
deşi infinită, ar avea ea însăşi ceva monoton în ea.” 

Mântuirea şi îndumnezeirea celor ce cred în Hristos nu este 
decât extinderea relaţiilor afectuoase dintre Persoanele 
dumnezeieşti la creaturile conştiente, adică la persoanele 
umane. De aceea, Treimea se revelează în mod esenţial în 
opera mântuirii şi de aceea Treimea este baza mântuirii. 
Dumnezeu vrea să întindă iubirea Sa de Părinte al tuturor, ca 
faţă de alţi fii, prin Fiul Său. 

Cu ajutorul Sfintei Treimi se lucrează la mântuirea noastră. În 
structura supremei iubiri interpersonale este dată unica 
posibilitate de a fi mântuite persoanele umane. Această 
posibilitate este dată de Sfânta Treime prin una din Persoanele 
ei: Logosul sau Cuvântul Lui Dumnezeu care se face om la 
„plinirea vremii”. 

Prin Fiul Său întrupat, după al cărui chip suntem creaţi, intrăm 
în comuniune filială cu Tatăl, iar prin Duhul ne rugăm Tatălui, 
sau vorbim cu El ca nişte fii, mai exact, căpătăm îndrăzneala de 
fii în faţa lui Dumnezeu. Duhul Sfânt aduce în creaţie viaţa şi 
iubirea intratreimică, de fapt ridică întreaga creaţie în planul 
iubirii intertreimice şi al îndumnezeirii, care nu cunoaşte hotar. 

Lucrarea Sfintei Treimi asupra noastră are loc, în cadrul 
Bisericii, plină de energiile dumnezeieşti necreate şi sfinţitoare. 
Această lucrare este făgăduită mai întâi de Mântuitorul Hristos: 
„De mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va 
iubi pe el şi va veni la el şi ne vom face locaş în el”. (In. 14,23). 

Actele de revelare ale Treimii sunt acte mântuitoare şi 
îndumnezeitoare, sunt acte de ridicare a noastră la comuniune 
cu Persoanele Sfintei Treimi, prin puterea Duhului Sfânt. Iar 
prezenţa lucrătoare a Sfintei Treimi în Biserică şi în viaţa 
oamenilor este cerută prin rugăciunile de cerere, de laudă, de 
mulţumire, de binecuvântare ale preotului şi obştei 
credincioşilor împreună cu preotul. Această putere ne 
transfigurează lăuntric şi astfel începe procesul lung al 
desăvârşirii sau îndumnezeirii noastre în Hristos. 

Toate rugăciunile Bisericii încep cu invocarea Sfintei Treimi, 
arătându-se prin aceasta că nu se poate face nicio rugăciune cu 
nădejde de împlinire, fără credinţa în Ea. Toate rugăciunile se 
sfârşesc cu slava Persoanelor Sfintei Treimi, cu mărturisirea 
puterii Ei, ca temei al încrederii că tot ceea ce s-a cerut, cu 
luare aminte, se va putea împlini. 

Tot în Biserică şi la orice început bun al unei activităţi în viaţa 
de zi cu zi, credincioşii îşi fac semnul Sfintei Cruci, însoţit de 
invocarea Sfintei Treimi, indicându-se prin aceasta o anumită 
sălăşluire a Treimii în fiinţa lor. 

Fiind sursa inepuizabilă de iubire jertfelnică, de energii 
dumnezeieşti necreate, Sfânta Treime este bază a spiritualităţii 
creştine autentice. Viaţa noastră duhovnicească are ca punct de 
plecare comunicarea de viaţă şi iubire treimică, care se menţine 
prin energiile inepuizabile ale Duhului Sfânt, care ne ajută în 
nevoinţele ascetice şi în toate faptele bune săvârşite faţă de 
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fraţii noştri întru Hristos, iar când se ajunge pe culmile cele mai 
înalte ale acestei trăiri, tot ele sunt cele care o menţin într-un 
progres nesfârşit. 

Sfânta Treime este fundamentul învăţăturii şi credinţei 
ortodoxe despre Dumnezeu. 

Credinţa în dogma Sfintei Treimi delimitează învăţătura 
creştină despre Dumnezeu de alte doctrine şi concepţii, în 
sensul că numai o astfel de Dumnezeire este singura 
mântuitoare, ca bază a comuniunii de iubire cu noi, ca persoane 
în veşnicie. 

Credinţa creştină într-un singur Dumnezeu ca Fiinţă, dar în Trei 
Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ne arată că Dumnezeu este 
transcendent şi imanent în acelaşi timp, că este mai presus de 
lume, dar este în lume. Mai mult decât atât, El coboară la noi 
cu una din Persoanele Sale, se apropie la maximum de oameni 
pentru a le da posibilitatea desăvârşirii, a îndumnezeirii, adică a 
fi în deplină comuniune de viaţă. Aceasta este convingerea 
spiritualităţii ortodoxe. 

Numai un Dumnezeu personal, care este izvorul suprem şi 
inepuizabil al iubirii şi care îl consideră pe om tot persoană, îl 
preţuieşte ca atare pe om şi vrea să-l ridice în acest dialog al 
iubirii, dar fără a-i anula libertatea de voinţă, deci numai dacă 
omul voieşte. Desăvârşirea omului nu poate avea loc decât 
acolo unde Dumnezeu nu este conceput ca o persoană 
singulară, ci ca o comunitate de Persoane în desăvârşită unitate, 
într-o singură Fiinţă, a omului credincios, într-o unire după har 
cu Acesta. 

Această comunitate desăvârşită de Persoane supreme poate 
hrăni cu iubirea ei nesfârşită şi perfectă setea noastră de iubire 
faţă de ea şi între noi. Această hrănire este necesar să o gândim 
dar să o şi trăim. Ca iubire desăvârşită Sfânta Treime se poate 
dărui şi altor persoane dacă voieşte, împărtăşindu-le treptat din 
infinitatea vieţii şi iubirii Sale, îndumnezeindu-le. Persoanele 
pot deveni părtaşe la această viaţă dumnezeiască, în mod 
treptat. 

Această dăruire a Sfintei Treimi nu poate fi trăită şi cugetată 
fără energiile dumnezeieşti necreate în grade mereu sporite, 
căci Fiinţa însăşi este o energie comunicată, dar pe care noi nu 
o putem trăi ca fiinţe finite decât foarte puţin, deoarece energia 
ce ni se comunică este infinită. Totodată, comunitatea treimică 
a Persoanelor dumnezeieşti nu este o iubire uniformă a celor 
trei Persoane între Ele, ci o iubire de Tată, de Fiu şi o 
comunicare ipostazică între Ele, în Persoana Duhului Sfânt. 
Iubirea nu este uniformă, căci astfel s-ar produce monotonie. 

Mântuirea şi îndumnezeirea celor ce cred în Hristos nu este 
decât extinderea relaţiilor afectuoase dintre Persoanele 
dumnezeieşti la creaturile conştiente, adică la persoanele 
umane. De aceea, Treimea se revelează în mod esenţial în 
opera mântuirii şi de aceea Treimea este baza mântuirii. 
Dumnezeu vrea să întindă iubirea Sa de Părinte al tuturor, ca 
faţă de alţi fii, prin Fiul Său. 

Sfânta Treime este cea care lucrează mântuirea noastră. În 
structura supremei iubiri interpersonale este dată ca unică 
posibilitate de a fi mântuite persoanele umane. Această 
posibilitate este dată de Sfânta Treime prin una din Persoanele 
ei: Logosul sau Cuvântul Lui Dumnezeu care se face om la 
„plinirea vremii”. Prin Fiul Său întrupat, după al cărui chip 
suntem creaţi, intrăm în comuniune filială cu Tatăl, iar prin 
Duhul ne rugăm Tatălui, sau vorbim cu El ca nişte fii, mai 
exact, căpătăm îndrăzneala de fii în faţa lui Dumnezeu. 

Dacă nu S-ar fi întrupat Fiul ca om, nu s-ar revărsa în noi 
dragostea Tatălui, care din Hristos ca om trece şi la noi. Prin 
Fiul întrupat iradiază în umanitate şi în lume Duhul Sfânt, ca 
dragoste a lui Dumnezeu faţă de noi şi a noastră faţă de 
Dumnezeu. 

Duhul Sfânt aduce în creaţiune viaţa şi iubirea intertreimică, de 
fapt ridică întreaga creaţie în planul iubirii intertreimice şi al 
îndumnezeirii, care nu cunoaşte hotar. De aceea, Biserica este a 
Sfântului Duh, mai ales la Sfânta Euharistie, în cadrul Sfintei 
Treimi. Lucrarea Sfintei Treimi asupra noastră are loc prin 
Hristos, în cadrul Bisericii, plină de energiile dumnezeieşti 
necreate şi sfinţitoare. 

Această putere ne transfigurează lăuntric şi astfel începe 
procesul lung al desăvârşirii sau îndumnezeirii noastre în 
Hristos. 

Prezenţa lucrătoare a Sfintei Treimi în Biserică, pe care o 
mărturisesc epistolele Sfinţilor Apostoli, e făcută eficientă în 
toate timpurile, prin rugăciunile de cerere, de laudă, de 
mulţumire, de mărturisire şi de binecuvântare a lui Dumnezeu 
din partea preotului şi credincioşilor, ca şi prin binecuvântările 
preotului adresate credincioşilor. 

Fiind sursa inepuizabilă de iubire jertfelnică, de energii 
dumnezeieşti necreate, Sfânta Treime este bază a spiritualităţii 
creştine autentice. Actele de revelare ale Treimii sunt acte 
mântuitoare şi îndumnezeitoare, sunt acte de ridicare a noastră 
în comuniune cu Persoanele Sfintei Treimi, prin puterea 
Duhului Sfânt. 

Viaţa noastră duhovnicească are ca punct de plecare 
comunicarea de viaţă şi iubire treimică, se menţine prin 
energiile inepuizabile ale Duhului Sfânt, este ajutată în 
nevoinţele ascetice şi în toate faptele bune săvârşite faţă de 
fraţii noştri întru Hristos, iar când se ajunge pe culmile cele mai 
înalte ale acestei trăiri, este cea care o menţine într-un progres 
nesfârşit. 

Izvorul de putere şi modelul vieţuirii creştine ortodoxe, 
comuniunea creştinului cu Hristos în Biserica Sa şi creşterea 
prin virtuţi în Hristos, (vezi Ef. 4,13), constituie esenţa acestei 
spiritualităţi. „Dacă creştinul are la baza sa credinţa în Sfânta 
Treime, spiritualitatea face parte din însăşi fiinţa lui […], ea 
ţine de însuşi actul credinţei (care e un act de intrare în 
legătură cu Dumnezeu, dar care poate fi dezvoltată prin 
purificarea de patimi, am zice noi)”. 
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„Fiinţa, viaţa şi lucrarea celor trei Persoane dumnezeieşti este 
comună, însă fiecare din Ele deţine unica fiinţă în mod propriu 
şi participă sau săvârşeşte lucrarea comună potrivit cu 
specificul Său ireductibil, potrivit «personalităţii» Sale

 

,,Fiecare suflet care se transformă şi se 
înalţă transformă şi înalţă întreaga lume”

 

Prof. George BIANU 

            Dată fiind realitatea tainică a Principiului holografic 
ocult, se poate spune că toți și toate cele care au fost create 
de Dumnezeu la începutul tuturor începuturilor au fost 
create în Dumnezeu.  

ată fiind structura holografică a Manifestării
Dumnezeu Tatăl este în permanentă în noi, prezent în 
fiecare electron, în fiecare proton, în fiecare quarc din 

mâinile noastre, din picioarele noastre, din întregul nostru trup. 
Când analizăm cu bun simt, atenţie și luciditate această 
revelaţie, ne dăm seama că este firesc să fie aşa. Să ne amintim 
că religia creştină (și nu numai ea) vorbeşte despre faptul că 
Dumnezeu este în permanenţă omniprezent și omniscient.

Dacă ar fi să ne îndoim prosteşte de omniprezenţa lui 
Dumnezeu, putem descoperi, prin intermediul experimentelor 
științifice moderne, că întreaga Creație este o supergigantică 
hologramă în cadrul căreia în permanență partea este inclusă și 
oglindită în Tot și Totul este inclus și oglindit în fiecare parte.

Ne putem da seama că Dumnezeu este în pe
omniprezent în fiecare parte, în fiecare celulă, în fiecare atom, 
în fiecare moleculă care alcătuiește trupurile noastre.

Această dublă hologramă ne leagă, ne integrează în Fiin
tainică a lui Dumnezeu Tatăl. Ne arată cum este cu putin
ființa umană care îl imploră pe Dumnezeu (rostind o rugăciune) 
să primească instantaneu (atunci când merită) un răspuns.

Structura holografică a întregii Creații dumnezeiești ne ajută să 
înţelegem cum este cu putință ca ființa umană să intre și să se 
mențină într-o tainică stare de comuniune cu Dumnezeu, iar 
Dumnezeu să-i răspundă cu iubire la cererile pe care le 
manifestă. 

Una dintre consecințele fireşti ale acestui gigantic sistem este 
că implicit toate fiinţele umane sunt în permanen
legate între ele. Înţelegem astfel că toate acţiunile noastre 
impactează instantaneu nu numai destinul nostru, generând aşa
zisa karma individuală, ci și pe cel al întregii umanități, al 
întregii planete, având un ecou specific la nivelul Totului 
macrocosmic. 

Deși pentru unii dintre noi este dificil, la prima vedere, să 
admitem aceasta, în măsura în care intuim, pe baza 

D
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comună, însă fiecare din Ele deţine unica fiinţă în mod propriu 
şi participă sau săvârşeşte lucrarea comună potrivit cu 
specificul Său ireductibil, potrivit «personalităţii» Sale”. 

,,Fiecare suflet care se transformă şi se 
alţă transformă şi înalţă întreaga lume” 

Prof. George BIANU - Bucureşti 

Dată fiind realitatea tainică a Principiului holografic 
ți și toate cele care au fost create 

de Dumnezeu la începutul tuturor începuturilor au fost 

ată fiind structura holografică a Manifestării, 
Dumnezeu Tatăl este în permanentă în noi, prezent în 
fiecare electron, în fiecare proton, în fiecare quarc din 
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și Totul este inclus și oglindit în fiecare parte. 

Ne putem da seama că Dumnezeu este în permanenţă 
omniprezent în fiecare parte, în fiecare celulă, în fiecare atom, 

ște trupurile noastre. 

Această dublă hologramă ne leagă, ne integrează în Ființa 
tainică a lui Dumnezeu Tatăl. Ne arată cum este cu putință ca 

a umană care îl imploră pe Dumnezeu (rostind o rugăciune) 
să primească instantaneu (atunci când merită) un răspuns. 

ții dumnezeiești ne ajută să 
ță ca ființa umană să intre și să se 

o tainică stare de comuniune cu Dumnezeu, iar 
i răspundă cu iubire la cererile pe care le 

țele fireşti ale acestui gigantic sistem este 
că implicit toate fiinţele umane sunt în permanență conectate, 

ele. Înţelegem astfel că toate acţiunile noastre 
impactează instantaneu nu numai destinul nostru, generând aşa-

și pe cel al întregii umanități, al 
întregii planete, având un ecou specific la nivelul Totului 

tru unii dintre noi este dificil, la prima vedere, să 
admitem aceasta, în măsura în care intuim, pe baza 

experimentelor ştiinţifice moderne, că întreaga Crea
dumnezeiască este o supergigantică hologramă, ne dăm seama 
că este firesc și de la sine înțeles să fie exact aşa şi nu altfel.

Este firesc ca fiecare acțiune, fiecare intenție, fiecare gând al 
unei anumite fiinţe umane să genereze la scurt timp un ecou 
specific şi să influenţeze, direct propor
fie în bine, fie în rău, întreaga umanitate, întreaga planetă, 
întregul Macrocosmos. 

Iată că ceea ce unii au descoperit lăuntric prin experien
directă sau prin intuiţie a fost confirmat de experimentele 
recente ale oamenilor de ştiinţă. Astfel ne putem da seama de 
realitatea unei generalizări a faimosului concept creştin 
referitor la comuniunea tainică a sfin
sfânta Tereza de Lisieux: „Fiecare suflet care se transformă şi 
se înalță transformă și înalță întreaga lume

Afirmația sfintei Tereza este valabilă și 
lume care se transformă și se înalță transformă imediat după 
aceea și înaltă fiecare suflet, fiecare fiinţă umană.

Există în permanență o veritabilă stare de non
între toți oamenii, stare care se manifestă dincolo de spaț
dincolo de timp. Dacă analizăm cu atenţie mărturiile marilor 
inițiați, ale sfinților, ale misticilor faimoși, descoperim că ei au 
susţinut o astfel de concepție, definită sub numele de karma 
colectivă a umanității. 

Referitor la toate acestea, este binevenită afirma
Virgil Gheorghiu: „Întreaga istorie a lumii face parte 
integrantă și este inseparabilă de viaţa personală a fiecărei 
fiinţe umane, a fiecărui creştin. Viața unei fiinţe umane nu 
poate fi localizată într-un singur spațiu și într
Pentru a realiza biografia unei ființe umane, este necesar să 
începem mai întâi prin a aboli noțiunile de timp și de spațiu 
care separă doar în aparență oamenii. .

Fiecare creştin este contemporan al primei fiin
tuturor ființelor umane din toate timpurile 
au fost locuite. Niciun creştin nu este singur în această lume. 
Fiecare creştin trăieşte în toate timpurile prezente, trecute şi 
viitoare în mod simultan şi pretutindeni unde există fiinţe 
umane.“ 

Subliniem însă că această afirmaţie este adevărată nu numai 
pentru creştini, ci pentru toți oamenii. Astfel, ne dăm seama de 
uimitoarea transformare de perspectivă pe care ne
asemenea concepție referitoare la ceea ce am putea numi 
coresponsabilitatea tuturor ființelor umane la destinul 
umanității. 

Toate acestea ne dezvăluie o altă viziune, un alt punct de 
vedere cu privire la anumite probleme grave, cum ar fi 
existenţa Răului, a demonilor, a diavolilor, dar 
posibilităţile imense de a face să se manifeste Binele, de a cere 
ajutorul îngerilor, arhanghelilor şi altor entităţi benefice din 
universul astral și din cel cauzal. 
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Intuim astfel că în afara entităților demoniace sau satanice 
există și structuri egregorice malefice care, în decursul 
timpului, au atins gradat un anumit nivel de conştiinţă perversă, 
rudimentară, orientată în rău. Aceste revelații ne ajută să intuim 
ce se petrece în cazul emanaţiilor foarte puternice ce se extind 
pe perioade lungi de timp ale conștiințelor umane atunci când 
ele sunt orientate în rău și în felul acesta ajung chiar să 
condenseze şi să creeze o mare forţă malefică, nefastă. Dat 
fiind faptul că timpul şi spaţiul nu sunt bariere pentru astfel de 
influențe, devine cu putință să înțelegem ce se petrece în 
anumite situaţii care la prima vedere par a fi inexplicabile. 

Totuşi, aceste acumulări malefice care generează ulterior 
felurite efecte nefaste nu vor putea fi eterne, căci numai 
Dumnezeu poate să creeze şi, după cum ştim, Dumnezeu nu a 
creat niciodată Răul. El a creat, după chipul şi asemănarea Sa, 
creaturi cu adevărat libere care, în funcţie de alegerile lor pe 
deplin libere, sunt capabile să facă fie bine, fie rău. 

Dată fiind libertatea deplină de care beneficiază încă de la 
începuturi, atunci când fiinţele umane aleg să facă rău, nici 
măcar Dumnezeu nu le poate împiedica. Acțiunile acestor 
oameni vor avea apoi consecințe nefaste, ce se vor repercuta 
asupra întregii umanităţi şi chiar asupra întregului 
Macrocosmos. 

În monoteism și în special în creştinism, mântuirea omului nu 
depinde doar de propriile sale eforturi, ci poate fi ajutată, într-o 
considerabilă măsură, prin rugă, prin ofrandă de lumină și prin 
eforturile spirituale adecvate ale ființelor umane, care 
acționează pentru a-l ajuta pe cel care are nevoie. 

Este, de asemenea, demnă de luat în considerare ideea 
ajutorului oferit unei fiinţe umane ce are nevoie atunci când i se 
preia în mod conştient karma. 

Chiar dacă minoritare în religiile Asiei, aceste idei altruiste sunt 
totuși prezente, printre altele, în cazul binecunoscutului ideal de 
boddhisattva, ce deschide totodată o cale fructuoasă de dialog 
între Orient și Occident. 

Cum să aducem la lumină comorile ascunse în noi  

De asemenea, în universul fiecărei fiinţe umane există adeseori 
în stare latentă felurite potenţialităţi benefice fabuloase care 
așteaptă să fie trezite, să fie dinamizate. Astfel de bogății sunt o 
comoară ascunsă care poate şi este necesar să fie cunoscută cu 
ajutorul conştiinţei. 

De fiecare dată, o conştiinţă vie, puternică, trezită, dinamizată 
scoate la lumină astfel de comori extraordinare, grație 
procesului de cunoaştere ce se realizează gradat în universul 
lăuntric al ființei umane. Când aceste comori sunt dezvăluite, 
procesele de rezonanță ocultă adecvate ce se declanşează 
provoacă o punere gradată la unison între un anumit punct 
focar din universul ființei umane și sferele nesfârşite de 
energie, de putere dumnezeiască din Macrocosmos. 

Un exemplu adecvat de acest gen, pe care mulți practicanți l-au 
conştientizat deja prin experiență directă, este trezirea şi 
dinamizarea gradată a unui anumit centru subtil de forță. 

În plus, omul are la dispoziție și alte posibilităţi adecvate, cum 
ar fi utilizarea înțeleaptă, sistematică a anumitor plante de leac 
cu efecte de dinamizare și de deschidere lăuntrică a ființei faţă 
de energiile subtile afective. Plantele de leac pot fi îngurgitate 
sub formă de pulbere; rezultatele vor fi considerabile și 
semnificative. 

Chiar utilizarea uneia sau mai multor pietre preţioase sau 
semiprețioase, cunoscute de mii de ani în litoterapie, cu afinități 
specifice centrului subtil de forță Anahata chakra poate fi de un 
real folos. 

Referitor la toate acestea, „un gram de practică adecvată, 
sistematică și perseverentă valorează cât tone de teorie”. 

Toate situaţiile de mai sus implică o adecvată și profundă 
conştientizare care se realizează de fiecare dată prin 
intermediul conştiinţei. 

Când conştiinţa este ferm focalizată, când ființa umană își 
fixează într-un mod stăruitor atenţia, se declanşează în 
universul ei lăuntric un proces de rezonanță ocultă care 
activează ca prin minune un anumit punct focar. Este ceva 
asemănător cu ce se petrece atunci când un aparat de radio este 
acordat pe lungimea de undă a unui anumit post emiţător. 
Devine apoi cu putință ca acel post emiţător să fie receptat în 
aparatul nostru de radio pentru nu contează ce perioadă de 
timp, atâta vreme cât acordul specific este realizat. 

Această analogie semnificativă poate fi transpusă în cazul 
practicanților. Însă dacă în cazul aparatului de radio acordarea 
pe lungimea de undă a postului emiţător este o operație 
migăloasă ce se realizează mecanic, în cazul celor care practică 
acest proces de generare şi menţinere a unui fenomen de 
rezonanță ocultă se realizează întotdeauna prin intermediul 
conştiinţei. 

Conştiinţa ferm focalizată este cea care face ca în urma 
abordării atente și sistematice a unei anumite tehnici să survină 
un proces de rezonanță ocultă ce facilitează apariţia unor 
realizări ce par, pentru cei ignoranți, fabuloase sau imposibile. 

În acest mod adecvat procedează practicantul atunci când 
realizează anumite rugăciuni profunde ce îi rafinează şi îi 
expansionează câmpul specific al conştiinţei, făcându-l să 
cuprindă o sferă cu raza de sute de metri, kilometri, zeci de 
kilometri, mii sau chiar zeci de mii de kilometri, de la caz la 
caz, datorită energiei imense pe care o atrage în universul său 
lăuntric. Deloc întâmplător, tradiția milenară afirmă că atunci 
când este adecvat dinamizată, energizată şi expansionată, 
conştiinţa ființei umane își extinde la nesfârşit limitele, 
devenind, în anumite condiții speciale, tangentă cu infinitul.. 

SpirtualitateSpirtualitateSpirtualitateSpirtualitate 



 

        133133133133                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Cei care acumulează în universul lor lăuntric o energie 
adecvată imensă reuşesc apoi să-și expansioneze gradat sfera 
conştiinţei. Aceasta le permite, într-o fază avansată, să atingă 
realizări care, pentru fiinţele umane limitate și ignorante, par a 
fi incredibile sau fabuloase. 

Referitor la aceasta, practicanţii afirmă de mii de ani: 
„Cunoaşterea inițiatică adecvată face cu putință ca 
practicantul să aibă acces la puteri lăuntrice binefăcătoare 
extraordinare, cunoscute sub numele de puteri paranormale 

În această direcţie, practica atentă, sistematică 
confirmă străvechiul dicton al lui Socrate: „Cunoaşte
însuți“. Mai mult decât atât, ea îi pune la dispozi
o metodologie milenară adecvată care face cu putinţă 
declanșarea unor procese de rezonanță ocultă în universul său 
lăuntric, ce permit trăirea unor experiențe interioare care 
trezesc și dinamizează, prin intermediul conştiinţei ferm 
focalizate, potenţialități fabuloase. Astfel sunt scoase la lumină 
realităţi tainice accesibile numai aspiranților care cunosc şi pun 
în aplicare aceste chei secrete știute de mii de ani.

Gramul adecvat de practică dezvăluie aceste posibilităţi 
fabuloase care existau în stare latentă în universul lăuntric al 
fiinţei umane. 

Toate acestea sunt posibile de fiecare dată doar prin intermediul 
conștiinței ferm focalizate, care declanşează un anumit proces 
de rezonanță ocultă. Când acesta este men
anumită srioadă adecvată de timp, face să apară aceste realită
tainice, care, pentru cei ignoranți și sceptici, sunt imposibile 
sau inexistente. 

Evident însă asta nu-l va împiedica pe yoghinul avansat să 
beneficieze de pe urma lor. De altfel, în această direcţie, 
practicanţii nu au nevoie de confirmarea celor sceptici, obtuzi 
sau ignoranți, care rămân în starea lor larvară și hrănesc 
convingerea tâmpă că aşa ceva este imposibil. 

În cadrul tradiției milenare se afirmă că atunci când î
focalizează în mod adecvat conștiința într-un anumit punct 
focar din microcosmosul ființei sale, practicantul 
universul său lăuntric o anumită realitate cu totul extraordinară, 
ce există undeva într-un anumit tărâm paralel, 
astral, fie în universul cauzal. 

 
MINUNEA DE LA IVIR

 
         Într-o zi, a trecut pe la mănăstirea Iviron din Sfantul 
Munte Athos, un sărac, care era foarte flămând. S
portar și l-a rugat să-i dea o bucată de pâine, însă 
alungat fără milă, zicându-i: „Dacă vrei pâine, să aduci bani 
îți voi da”. Neîndrăznind să mai zică vreun cuvânt, săracul a 
pornit pe cărarea ce ducea spre Kareia. Mergând pu
de mănăstire, fiind flămând și obosit, s-a așezat pe o
umbra unui copac. Izbucnind în lacrimi, a zis: 
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ți, care rămân în starea lor larvară și hrănesc 
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un anumit punct 

practicantul dezvăluie în 
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MINUNEA DE LA IVIR 

o zi, a trecut pe la mănăstirea Iviron din Sfantul 
Munte Athos, un sărac, care era foarte flămând. S-a apropiat de 

i dea o bucată de pâine, însă portarul l-a 
i: „Dacă vrei pâine, să aduci bani și 

ți voi da”. Neîndrăznind să mai zică vreun cuvânt, săracul a 
pornit pe cărarea ce ducea spre Kareia. Mergând puțin mai sus 

șezat pe o piatră la 

– Maica Domnului, tu vezi că îmi este foame 
mi, te rog, o bucată de pâine! 
Stând el așa și plângând, vede o femeie apropiindu
zicându-i: 
– De ce plângi, omule? 
Nu mai pot de foame și am fost la portarul mănăstirii să
pâine, dar el m-a alungat, spunând să-i aduc bani, a zis săracul, 
continuând să plângă. 
Atunci femeia, dându-i un ban de aur, i
– Nu mai fi necăjit, omule! Tine banul acesta 
ca să-ți dea pâine. Și să-i mai spui că, dacă vor mai continua 
așa, le voi lua belșugul din mănăstire. 
Săracul a mulțumit femeii și, plin de bucurie, s
zicându-i: 
– Dă-mi o bucată de pâine și îți voi da banul acesta.
Luând portarul banul, a văzut că este din aur 
l-a întrebat unde l-a găsit. Atunci săracul i
dat o femeie. Ascultând cu atenție cele spuse de sărac, a înțeles 
că s-a întâmplat un lucru minunat, deoarece în Sfântul Munte 
nu intră femei. L-a luat pe sărac și au mers la stareț, spunându
de cele întâmplate. Atunci au înțeles că a fost Maica Domnului, 
ocrotitoarea celor necăjiți. Mergând la icoana Maicii Domnului 
“Portăriţa” din mănastire, au văzut că lipsea un galben din salba 
ei, fiind chiar banul adus de sărac. Privind la icoana Maicii 
Domnului “Portarita” și închinându-se cu evlavie, săracul a 
recunoscut în icoană pe femeia care i s
Mustrând pe portar pentru nemilostivirea lui 
starețul a hotărât ca, de atunci, să se pună la poarta mănăstirii 
un cufăr, în care să fie pusă zilnic pâine pentru cei săraci. Acest 
obicei se păstrează până în ziua de astăzi, la Mănăstirea Iviron 
din Sfântul Munte Athos. 
Maicuţa Sfânta “Portăriţa” miluieste
noi păcătoşii! 
 
 

Învierea lui Hristos și falșii gardieni
 
 

Scrisoare pastorală la slăvitul praznic al Învierii Domnului 
nostru Iisus Hristos, anul mântuirii 2022

 
Părintele Episcop I

† Ignatie, 
din mila şi purtarea de grijă a Celui de Sus,
Episcopul Huşilor, 
iubiţilor fraţi preoţi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi 
alesului popor al lui Dumnezeu, har îmbelşugat, lumină 
îndestulătoare şi bucurie sfântă de la Hristos Cel Înviat, iar din 
parte-mi părintească şi caldă îmbrăţişare
„Astăzi Domnul a eliberat din tirania diavolului firea 
omenească şi a întors-o la nobleţea ei de mai înainte”
„Păzit era mormântul în afară/ Iar înăuntru un război era, 
al lui Hristos cu/ moartea,/ a Celui ce i
aceleia a cărei putere a căzut, a Celui care

                                                             

1 Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări la sărbători împărăteşti 
Cuvântări de laudă la sfinţi2, traducere din limba greacă veche de Pr. prof. 
Dumitru Fecioru, introducere de Ierom. Policarp Pîrvuloiu, Bucureşti, Editura 
Basilica, 2015, p. 175. 
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șa și plângând, vede o femeie apropiindu-se de el și 

și am fost la portarul mănăstirii să-i cer 
i aduc bani, a zis săracul, 

i un ban de aur, i-a zis: 
Nu mai fi necăjit, omule! Tine banul acesta și-l dă portarului, 

i mai spui că, dacă vor mai continua 
 

țumit femeii și, plin de bucurie, s-a dus la portar, 

și îți voi da banul acesta. 
a văzut că este din aur și, minunându-se, 

a găsit. Atunci săracul i-a povestit cum i l-a 
ție cele spuse de sărac, a înțeles 

a întâmplat un lucru minunat, deoarece în Sfântul Munte 
și au mers la stareț, spunându-i 
țeles că a fost Maica Domnului, 

la icoana Maicii Domnului 
nastire, au văzut că lipsea un galben din salba 

banul adus de sărac. Privind la icoana Maicii 
se cu evlavie, săracul a 

recunoscut în icoană pe femeia care i s-a arătat. 
Mustrând pe portar pentru nemilostivirea lui și dându-i canon, 

se pună la poarta mănăstirii 
un cufăr, în care să fie pusă zilnic pâine pentru cei săraci. Acest 

ză până în ziua de astăzi, la Mănăstirea Iviron 

Maicuţa Sfânta “Portăriţa” miluieste-ne si ne mântuieste pe 

și falșii gardieni 

Scrisoare pastorală la slăvitul praznic al Învierii Domnului 
nostru Iisus Hristos, anul mântuirii 2022 

Părintele Episcop IGNATIE al Huşilor 

din mila şi purtarea de grijă a Celui de Sus, 

iubiţilor fraţi preoţi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi 
alesului popor al lui Dumnezeu, har îmbelşugat, lumină 
îndestulătoare şi bucurie sfântă de la Hristos Cel Înviat, iar din 

mi părintească şi caldă îmbrăţişare 
Domnul a eliberat din tirania diavolului firea 

o la nobleţea ei de mai înainte”1 
„Păzit era mormântul în afară/ Iar înăuntru un război era, 
al lui Hristos cu/ moartea,/ a Celui ce i-a smuls puterea/ şi 

a Celui care-a ridicat pe cei 

Cuvântări la sărbători împărăteşti şi 
, traducere din limba greacă veche de Pr. prof. 

Dumitru Fecioru, introducere de Ierom. Policarp Pîrvuloiu, Bucureşti, Editura 
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de jos/ şi-aceleia ce a strigat celor de sub puterea ei:/ să 
strigăm:/ Domnul a înviat”1 
 
Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare, 
Cuvios cin monahal, 
Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători, 
Hristos a înviat! 
Întotdeauna am asemănat Învierea Domnului Hristos cu 
fulgerul care taie densitatea întunericului şi o transformă 
instantaneuîn lumină. Sau cu un eveniment care ne ia prin 
surprindere şi ne lasă muţi de uimire şi de bucurie. 
În viaţa noastră au fost nenumărate momentele, în care eram 
convinşi că o situaţie sau o anumită experienţă dramatică nu îşi 
mai pot găsi o cale de rezolvare. Însă, fără să premedităm sau 
să planificăm acestlucru, dintr-odată şi pe neaşteptate, se iveşte 
izbăvirea, ieşirea din impas. Totul se petrece cu multă 
repeziciune şi cu un soi de minunare în suflet, concentrată în 
întrebarea: cum este posibil? Nu aveam niciun indiciu care să 
ne strecoare în suflet vreun licăr de nădejde că vom găsi 
limanul în faţa furtunii încercărilor vieţii, care se năpusteşte, cu 
impetuozitate, câteodată, asupra noastră. Am spune noi, fără să 
greşim, că totul a venit „ca din senin”. Din seninul luminii şi al 
clarităţii morale şi spirituale. 
Iubiţi credincioşi,   
O asemenea experienţă au trăit-o şi Apostolii înainte de a primi 
din gura femeilor mironosiţe vestea Învierii Domnului, care a 
fost atât de incredibilă şi de uimitoare pentru ei.  
Durerea Vinerii Mari, ura omului, care a crezut în nebunia sa că 
Îl poate omorî pe Dumnezeu-Omul, Fiul lui Dumnezeu 
întrupat; haosul moral, care s-a dezlănţuit, cu frenezie, la 
picioarele Crucii; dispreţul zgomotos al tuturor care Îl voiau 
ţintuit pe lemnul infamiei pe Cel care este Dragostea 
desăvârşită; agresivitatea fără margini a tuturor celor care 
aveau minţile înfierbântate de răzbunare şi răutate, precum şi 
otrava acuzelor faţă de Cel care a săvârşit doar binele, au avut 
un efect paralizant şi zdrobitor,încâtnimeni nu mai putea 
concepe ivirea luminii şi a bucuriei evenimentului Învierii 
Domnului, ca biruinţă definitivă asupra morţii şi a 
întunericului. Totul părea ca un mormânt din care nu se 
maipoate întoarce nimenivreodată. Cu alte cuvinte, deznădejde 
şi durere la superlativ, atunci când omul nu mai găseşte 
resursele necesare pentru a crede în bucurie şi lumină. 
Dragii mei, 
Apostolii lui Hristos şi femeile mironosiţe au trăit ceea ce 
noinumim în termeni mai plastici „iadul minţii şi al inimii” sau 
un coşmar, care le-a stins orice zvâcnet de speranţă şi lumină. 
Hristos, Nădejdea şi Bucuria inimii lor, a fost răstignit şi dat 
morţiipe Cruce. Niciunul dintre ei nu conştientiza şi nici măcar 
nuîndrăznea să-şi imaginezecă Iubirea nu poate fi distrusă 
niciodată de viclenia urii. Că Viaţa nu poate fi omorâtă de 
urâtul morţii. Că Adevărul nu poate fi spulberat de otrava 
minciunii. Că Lumina nu poate fi înghiţită de efemeritatea 
întunericului. Că Sensul nu poate fi destrămat de nebunia 
haosului. Niciunul dintre ei nu îşi mai aducea aminte de 
făgăduinţa lui Iisus că va învia „a treia zi după Scripturi” (I 
Corinteni 15, 4). Toţi aveau sufletele şi inimile pline de 
dramatismul suferinţei lui Hristos de pe Cruce şi de memoria 

                                                             

1 Sfântul Roman Melodul, Imne, traducere, studiu introductiv şi note de 
Cristina Rogobete şi Sabin Preda, Bucureşti, Editura Bizantină, 2007, p. 226. 

vie a atrocităţilor celor care au vărsat toată mânia lor asupra 
Celui fără de păcat, asupra Celui care este Bunătatea 
desăvârşită. 
În mod paradoxal şi cu totul explicabilîn contextul 
evenimentelor, cei care şi-au adus aminte de promisiunea că 
Hristos va învia au fost tocmai „arhiereii şi cărturarii”, care s-
au adresat lui Pilat: „Doamne, ne-am adus aminte căamăgitorul 
Acela a spus, fiind încă în viaţă: după trei zile mă voi scula” 
(Matei 27, 63). Această preocupare a lor era semnul fricii şi al 
răutăţii, care, aşa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, „este 
chiţibuşară, neruşinată şi face lucruri nechibzuite”2.   
Mai mult decât atât, în contrast cu Apostolii şi femeile 
mironosiţe, cărora le-a dispărut din orizontul minţii şi al inimii 
făgăduinţa Învierii celei de a treia zi, cei care L-au răstignit pe 
Domnul Hristos au prelungit gândirea lor absurdă până la 
consecinţele ultime:şi-au propus să ferece sau să blocheze 
Iubirea, Viaţa, Adevărul, Lumina şi Sensul/Raţiunea în 
mormântul din grădina lui Iosif din Arimateea, cu convingerea 
că astfel Iisus nu va mai putea ieşi de acolo niciodată. Au 
crezut, în imaturitatea lor spirituală, că Hristos poate fi blocat 
sau încuiat de piatra de la uşa mormântului sau de gardienii 
romani, care erau plătiţi ca să păzească mormântulde orice 
presupusă tentativă de sustragere a Lui de către Apostoli sau 
femeile mironosiţe (Matei 27, 64). Această grijă malefică a lor 
este comparabilă cu strădania cuiva de a prinde vântul cu 
pumnul sau de a albi tăciunele. 
Dreptslăvitori creştini, 
Hristos, adevăratul şi unicul nostru Paşti, a zdrobit „puterea 
iadului”, trecându-ne pe toţi de la moarte la viaţă. De aceea, în 
noaptea de Paşti „prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea 
iadului şi începutul altei vieţi, cea veşnică”3, pentru că harul 
„acum s-a dat pe faţă prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, Cel ce a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi 
nemurirea, prin Evanghelie” (II Timotei 1, 10). În 
Hristos,trupul Său curat şi sfânt a devenit „momeală” pentru 
moartea adusă de stăpânitorul întunericului, fiind prins de 
„undiţa dumnezeirii”, care a nimicit pentru totdeauna rodul 
neascultării protopărinţilor noştri Adam şi Eva, ca să folosim o 
imagine foarte sugestivă a Sfântului Grigorie de Nyssa4. 
Hristos în Înviere este aşa cum Îl descrie atât de frumos şi de 
autentic autorul necunoscut al unor imnuri din secolul al II-lea, 
Odele lui Solomon: „Şi de aici Mi-a dat Calea paşilorLui,/ şi 
am deschis porţile care erau închise./ Rupt-am în bucăţi 
zăvoare de fier,/ apoi şi cătuşele Mele s-au înfierbântat,/ şi s-au 
topit înaintea Mea./ Şi nimic nu mi-a fost închis, / căci am fost 
Deschiderea tuturor./ Şi am cercetat pe toţi cei închişi ai Mei,/ 
ca să îi eliberez, şi pe nimeni/ să nu las legat sau legând./ Şi 
am dat cunoştinţa Mea fără zavistie/ şi Învierea Mea întru 
iubire. /Şi am sădit roadele Mele în inimi,/ şi i-am preschimbat 
în Mine Însumi”5. 

                                                             

2 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei (PSB 23), traducere, 
introducere, indici şi note de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994, p. 992. 

3 Slujba Învierii, Canonul Învierii (cântarea a VII, stihira a III-a), 
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2010, p. 49. 

4Sfântul Grigorie de Nyssa, Omilii la praznice împărăteşti. Viaţa Sfintei 
Macrina, traduceri din limba greacă veche şi introduceri de Ierom. Agapie 
(Corbu) şi Maria-Iuliana Rizeanu, note de Ierom. Agapie (Corbu) şi Ierom. 
Policarp Pîrvuloiu, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
Ortodoxă, 2015, p. 124. 

5Odele lui Solomon. Rugăciuni creştine din secolele I-II A. D., prefaţă 

SpirtualitateSpirtualitateSpirtualitateSpirtualitate 



 

        135135135135                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Prin urmare, Hristos, Care este „Uşa”(Ioan 15, 7) şi 
„Deschiderea tuturor”, nu a avut nevoie pentru a învia nici 
măcar de prăvălirea pietrei de la uşa mormântului, pentru că El 
a spus despre Sine Însuşi: „Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce 
crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25). Iar 
„mormântul Domnului”, într-o frumoasă tâlcuire a Sfântului 
Maxim Mărturisitorul, „este sau lumeaaceasta, sau inima 
fiecăruia dintre credincioşi; giulgiurile sunt raţiunile lucrurilor, 
împreună cu modalităţile virtuţilor; iar ştergarul, cunoştinţa 
simplă şi nefelurită a celor inteligibile, împreună cu teologia, 
câtă ne este cu putinţă”1. 
Iubiţi fii sufleteşti, 
Să nu ne amăgim că doar cei care L-au răstignit pe Hristos au 
vrut să ţină pe loc, neclintită,piatra de la uşa mormântului, 
blocând accesul înspre constatarea adevărului Învierii Lui, Care 
a transformat mormântul din sălaş al morţii în chivot al slavei şi 
prezenţei lui Dumnezeu, slujit de către îngeri.  
Gardieni ai pietrei de la uşa mormântului sunt toţi cei care 
transformă credinţa în ideologie, în spectacol şi capital de 
imagine politică.  
Gardieni ai pietrei de la uşa mormântuluisunt toţi cei care cred 
că Hristos, pentru a ne mântui, „Se coboară de pe Cruce pentru 
a Se răzbuna”2 pe cei care nu Îl iubesc.  
Gardieni ai pietrei de la uşa mormântului sunt cei care înţeleg 
Ortodoxia drept pretext de război şi ură împotriva celui de 
acelaşi neam sau credinţă, pe când credinţa aceasta este 
întotdeauna de partea iubirii şi a păcii.  
Gardieni ai pietrei de la uşa mormântului sunt toţi cei care, în 
mod deliberat şi ostentativ, ucid bucuria, iubirea şi lumina din 
inimile oamenilor, prin invidie, ură şi calomnie. 
Gardieni ai pietrei de la uşa mormântului sunt toţi cei care cred 
că viaţa unui popor nu are nevoie de rădăcini şi tradiţie, ci că 
poate prospera prin relativism şi boicot permament al valorilor 
morale şi naţionale. 
Gardieni ai pietrei de la uşa mormântului sunt toţi cei care, 
conform analizei atât de lucide şi de adevărate a unui 
intelectual creştin al României, infirmă prin viaţa lor cele două 
îndemnuri pascale: „Nu vă temeţi” (Matei 28, 5) şi „Bucuraţi
vă” (Matei 28, 9), atunci când „ne temem de tot ce nu ş
tot ce ştim, de tot ce aflăm. Ne temem să ne bucurăm, ne 
temem să vorbim despre răbdare şi despre speranţă”
când „bucuriile noastre sunt resentimentare: ne bucurăm de 
eşecurile altora: ale Opoziţiei dacă suntem cu Guvernul, ale 
Guvernului dacă suntem cu Opoziţia. Ne bucurăm să depozităm 
veşti proaste, să distribuim vinovăţii şi injurii, să catalogăm 
dezastre. În afară de bucuria micilor achiziţii zilnice, nu ne 
rămâne decât bucuria sinucigaşă de a fi încruntaţi, de a iradia 
îngrijorare, de a secreta cele mai perfide scenarii (...). Suntem 
neîndurători, prost dispuşi şi, în cel mai bun caz, sarcastici. N
avem încredere decât în cine ne aprobă, înlocuim prieteniile cu 

                                                                                                           

de Acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, traducere şi introducere de Ioan
Istrati, Bucureşti, Editura Anastasia, 2003, p. 193. 

1 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Cele două sute de capete despre 
cunoştinţa de Dumnezeu şi iconomia Întrupării Fiului lui Dumnezeu I, 61
(Filocalia II, ediţie jubiliară), traducere din greceşte, introducere şi note de 
Preotul Profesor Dr. Dumitru Stăniloae, Bucureşti, Editura Institului Biblic şi 
de Misiune Ortodoxă, 2017, p. 61. 

2Andrei Pleşu, Trei cuvinte ale Învierii, în „Dilema veche” 6
2021, p. 3. 

3Ibidem. 
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Prin urmare, Hristos, Care este „Uşa”(Ioan 15, 7) şi 
iderea tuturor”, nu a avut nevoie pentru a învia nici 

măcar de prăvălirea pietrei de la uşa mormântului, pentru că El 
a spus despre Sine Însuşi: „Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce 
crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25). Iar 

o frumoasă tâlcuire a Sfântului 
Maxim Mărturisitorul, „este sau lumeaaceasta, sau inima 
fiecăruia dintre credincioşi; giulgiurile sunt raţiunile lucrurilor, 
împreună cu modalităţile virtuţilor; iar ştergarul, cunoştinţa 

celor inteligibile, împreună cu teologia, 

au răstignit pe Hristos au 
vrut să ţină pe loc, neclintită,piatra de la uşa mormântului, 
blocând accesul înspre constatarea adevărului Învierii Lui, Care 
a transformat mormântul din sălaş al morţii în chivot al slavei şi 

Gardieni ai pietrei de la uşa mormântului sunt toţi cei care 
transformă credinţa în ideologie, în spectacol şi capital de 

Gardieni ai pietrei de la uşa mormântuluisunt toţi cei care cred 
ă Hristos, pentru a ne mântui, „Se coboară de pe Cruce pentru 

Gardieni ai pietrei de la uşa mormântului sunt cei care înţeleg 
Ortodoxia drept pretext de război şi ură împotriva celui de 

e când credinţa aceasta este 

Gardieni ai pietrei de la uşa mormântului sunt toţi cei care, în 
mod deliberat şi ostentativ, ucid bucuria, iubirea şi lumina din 
inimile oamenilor, prin invidie, ură şi calomnie.  

dieni ai pietrei de la uşa mormântului sunt toţi cei care cred 
că viaţa unui popor nu are nevoie de rădăcini şi tradiţie, ci că 
poate prospera prin relativism şi boicot permament al valorilor 

unt toţi cei care, 
conform analizei atât de lucide şi de adevărate a unui 
intelectual creştin al României, infirmă prin viaţa lor cele două 
îndemnuri pascale: „Nu vă temeţi” (Matei 28, 5) şi „Bucuraţi-
vă” (Matei 28, 9), atunci când „ne temem de tot ce nu ştim, de 
tot ce ştim, de tot ce aflăm. Ne temem să ne bucurăm, ne 
temem să vorbim despre răbdare şi despre speranţă”3, atunci 
când „bucuriile noastre sunt resentimentare: ne bucurăm de 
eşecurile altora: ale Opoziţiei dacă suntem cu Guvernul, ale 

dacă suntem cu Opoziţia. Ne bucurăm să depozităm 
veşti proaste, să distribuim vinovăţii şi injurii, să catalogăm 
dezastre. În afară de bucuria micilor achiziţii zilnice, nu ne 
rămâne decât bucuria sinucigaşă de a fi încruntaţi, de a iradia 

a secreta cele mai perfide scenarii (...). Suntem 
neîndurători, prost dispuşi şi, în cel mai bun caz, sarcastici. N-
avem încredere decât în cine ne aprobă, înlocuim prieteniile cu 

                                                                    

Buşulenga, traducere şi introducere de Ioan-Valentin 

Cele două sute de capete despre 
de Dumnezeu şi iconomia Întrupării Fiului lui Dumnezeu I, 61 

(Filocalia II, ediţie jubiliară), traducere din greceşte, introducere şi note de 
Preotul Profesor Dr. Dumitru Stăniloae, Bucureşti, Editura Institului Biblic şi 

, în „Dilema veche” 6-12 mai 

alianţe şi nu mai iubim nimic în afara propriilor noastre 
opinii”4. 
De aceea, se impune, ca prin viaţa noastră, să trăim aceste 
îndemnuri, aşa cum le-au trăit Apostolii şi femeile mironosiţe: 
cu uimire, cu minunare, cu puritate şi cu deplină luminare a 
fiinţei noastre. 
Să ne bucurăm şi să ne luminăm în aceast
sfântă. Să avem nădejde că Domnul intră în 
să ne spună: „Nu vă temeţi” de nimic şi „Bucuraţi
Iar în chip de rugăciune, aş vrea să închei cu o poezie de o mare 
sensibilitate, scrisă de poetul isihast 
intitulată:     Înviere 
„Zăceau în noi vechi stavili de păcat. 
Ne ocoleau din ceruri mesagerii... 
Dar Domnul a venit, le-a spulberat: 
Trec libere-n noi căile-nvierii. 
 
Pândeşte suflete, ia-ţi straie noi, 
Cămările găteşte-ţi: poate iată-L: 
E drumul Său, Hristos acum prin noi, 
Prin om El suie-nvingător, la Tatăl. 
 
Nu-i scapă colţ neluminat, pustiu, 
El, Fulger, cercetează pe oricine, 
Aţin-te clipa mare cât eşti viu, 
De-i place îşi face un popas în tine, 
Şi-n volbura-I de slăvi te ia cu Sine!”5
 
Fie-vă sărbătorile pline de lumină, de bucurie, de iubire în toate 
casele şi în toate familiile, şi de multă tihnă sufleteascăîn toate 
inimile aprinse de credinţa în Hristos Cel Înviat.
Hristos a înviat! Adevărat a înviat! 
Al vostru părinte şi frate de tot binele voitor şi fierbinte rugător,
† Părintele Episcop Ignatie al Huşilor 

                                                             

4Ibidem. 
5Vasile Voiculescu, Călătorie spre locul inimii. Poeme religioase

îngrijită şi notă asupra ediţiei de Radu Voiculescu, Bucureşti, Editura Fundaţiei 
Culturale Române, 1994, p. 97. 
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alianţe şi nu mai iubim nimic în afara propriilor noastre 

De aceea, se impune, ca prin viaţa noastră, să trăim aceste 
au trăit Apostolii şi femeile mironosiţe: 

cu uimire, cu minunare, cu puritate şi cu deplină luminare a 

Să ne bucurăm şi să ne luminăm în această noapte de taină şi 
că Domnul intră în inimiile noastre, ca 

să ne spună: „Nu vă temeţi” de nimic şi „Bucuraţi-vă” de toate.  
Iar în chip de rugăciune, aş vrea să închei cu o poezie de o mare 
sensibilitate, scrisă de poetul isihast Vasile Voiculescu şi 

 

vă sărbătorile pline de lumină, de bucurie, de iubire în toate 
casele şi în toate familiile, şi de multă tihnă sufleteascăîn toate 
inimile aprinse de credinţa în Hristos Cel Înviat. 

te de tot binele voitor şi fierbinte rugător, 
 

 

Călătorie spre locul inimii. Poeme religioase, ediţie 
îngrijită şi notă asupra ediţiei de Radu Voiculescu, Bucureşti, Editura Fundaţiei 
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