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1. Teofan deplânge sclavia faţă de tehnologii de orice fel – publicat de Ziarul de
Iaşi, pe 30 iunie
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Teofan, le-a transmis, miercuri, credincioşilor, cu ocazia
participării la hramul Catedralei Episcopale “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Huşi, că viaţa lor,
la fel ca cea a sfinţilor, trebuie să fie o luptă continuă de a se rupe de păcat.
Ierarhul a subliniat în predica sa că oamenii trebuie să se rupă de ritmul infernal al sclaviei faţă
de tehnologie şi trebuie să lupte pentru a nu cădea pradă “abuzului de avere, putere şi plăcere”.
“Ţinta vieţii noastre şi ţinta vieţilor Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, precum a tuturor sfinţilor, a
fost şi rămâne sfinţenia, iar cuvântul “sfânt”, cu rădăcină evreiască, înseamnă în limba noastră a
te separa de cineva, a te rupe de cineva. Viaţa creştină orientată spre sfinţenie înseamnă a te
separa de duhul acestei lumi, a-ţi conduce viaţa după cuvântul Sfântului Apostol Petru ânu după
poftele oamenilor, ci după voia lui Hristosâ sau după mărturisirea Sfântului Apostol Pavel a ne
conduce în viaţă ânu din cuvinte învăţate din înţelepciunea omenească, ci din cuvinte învăţate de
la Duhul Sfântâ. Sfinţenia spre care tindem înseamnă a te rupe de starea de păcat, a te rupe de
ritmul infernal al dorinţei de a-l domina pe celălalt, a te rupe de ritmul de iad al abuzului de
avere, de putere şi de plăcere, a te rupe de ritmul infernal al sclaviei faţă de tehnologii de orice
fel, care ne transformă din oameni liberi în robi cu adevărat. Strădania de a ne rupe şi de a ne
separa de cugetarea cea lumească”, a spus el.
Mitropolitul Teofan a participat, miercuri, la Liturghia arhierească ce a avut loc la sărbătoarea
hramului Catedralei Episcopale Huşi, alături de episcopul Ignatie al Huşilor, mitropolitul Petru al
Basarabiei şi exarh al Plaiurilor, episcopul Antonie de Bălţi, episcopul Veniamin al Basarabiei de
Sud şi episcopul Sebastian al Slatinei şi Romanaţilor.
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei i-a acordat distincţia Crucea Moldavă pentru clerici părintelui
Vladimir Beregoi, coordonator al Asociaţiei “Filantropia Ortodoxă” Huşi, care funcţionează sub
patronajul Episcopiei Huşilor.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/teofan-deplange-sclavia-fata-de-tehnologii-de-orice-fel-327240.html

2. Mitropolia Moldovei: „Propunerea domnului Flutur de înfiinţare a Mitropoliei
Bucovinei înseamnă o serie de schimbări care nu sunt realiste” – publicat de
Obiectiv de Suceava, pe 30 iunie
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a reacţionat la afirmaţia lui Gheorghe Flutur, preşedinte al
Consiliului Judeţean Suceava, care a solicitat reînfiinţarea Mitropoliei Bucovinei, cu sediul la
Suceava. Acesta a făcut declaraţia la finalul săptămânii trecute, după slujba de pomenire a
domnilor Moldovei care a fost oficiată de PS Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, la Cetatea de Scaun a Sucevei.
„Mă rog la bunul Dumnezeu să prind eu vremea în viaţă când se va reface Mitropolia Bucovinei la
Suceava, pentru că merităm. Noi am avut-o. Sunteţi aici preoţi, care alături de noi, de mireni,
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avem această obligaţie să putem să-i convingem pe ceilalţi că trebuie să aducem înapoi
Mitropolia Bucovinei care a fost desfiinţată”, a declarat Gheorghe Flutur sâmbăta trecută.
„Domnul preşedinte Flutur va primi un răspuns pe această problemă din partea Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei, cu detalierile de rigoare. În orice caz, o problemă de acest gen se discută,
înainte de a fi lansată în spaţiul public, mai întâi cu factori de decizie pe linie bisericească, ceea
ce domnul preşedinte Flutur nu a făcut. Dacă ar fi să se dea curs unei astfel de propuneri, ar
însemna să se producă o serie de schimbări, cum ar fi înfiinţarea de noi eparhii în judeţul
Suceava – ceea ce nu este realist şi, cu siguranţă, constituie un demers cu care autoritatea
bisericească locală nu va fi, pe bună dreptate, de acord”, a declarat pr. Constantin Sturzu,
purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, pentru „Ziarul de Iaşi”.
Mitropolia Bucovinei a existat în trecut, încă din 1873, însă aceasta avea sediul la Cernăuţi, iar
după Primul Război Mondial a fost integrată în Biserica Ortodoxă Română. Ea a încetat să existe
după ce Cernăuţiul, alături de o bună parte din nordul Bucovinei, au fost anexate de URSS după
al Doilea Război Mondial.
https://www.obiectivdesuceava.ro/stiri-din-suceava/mitropolia-moldovei-propunereadomnului-flutur-infiintare-a-mitropoliei-bucovinei-inseamna-o-serie-de-schimbari-care-nusunt-realiste/

3. Ferestre către suflet - Burse de merit pentru tineri de excepţie: „Cea mai
frumoasă decizie pentru societatea românească” – publicat de TeleM, pe 30 iunie
Arhiepiscopia Iaşilor susţine la studii 100 de elevi şi studenţi din familii numeroase care au
rezultate bune şi foarte bune la învăţătură. Sunt copii şi tineri din familii cu peste 7 copii înscrise
în Programul de solidaritate pentru familia cu mulţi copii „Sfântul Stelian”. Prin proiectul de
susţinere la studii se doreşte încurajarea beneficiarilor pentru a iubi şi mai mult studiul,
sprijinind astfel educaţia lor.
Despre acest proiect am vorbit la „Ferestre către suflet” cu părintele Radu Brînză, coordonatorul
Departamentului Pro Vita al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi cu Ioana Beatrice Iepan, studentă la
Asistenţă Socială, bursieră în cadrul proiectului de acordare de burse lunare pentru 100 de copii
şi tineri excepţionali.
https://doxologia.ro/video-burse-de-merit-pentru-tineri-de-exceptie-cea-mai-frumoasadecizie-pentru-societatea-romaneasca

4. Maica Voronei împlineşte astăzi 88 de ani: Spiritual, Botoşaniul este cel mai
bogat judeţ – FOTO – publicat de Botoşăneanul, pe 30 iunie
O viaţă parcă desprinsă din Pateric, un zâmbet molcom, privire pătrunzătoare. Credinţă,
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jertfelnicie şi smerenie. Acestea sunt cuvintele care cuprind un întreg destin, o viaţă exemplară.
Născută la 30 iunie 1934, în satul Chişcăreni - Săveni, a fost al şaptelea copil al evlavioşilor
creştini Costache şi Maria Scântei, primind la Sfântul Botez numele Fevronia.
Avea doar 8 ani, în luna mai 1942, când a fost dusă de tatăl său la Mănăstirea Agafton şi
încredinţată monahiei Mitrodora Savel, cea care s-a ocupat în mod deosebit de educaţia ei. Aici a
continuat şcoala începută în satul natal.
În anul 1948 a devenit rasoforă, iar un an mai târziu a fost transferată la Mănăstirea Râşca, cea
care se transformase din mănăstire de călugări în mănăstire de călugăriţe, condusă de o maică
din Agafton, Stareţa Nimfodora Baltag.
Decretul 410 din 1959 a scos din mănăstiri nenumăraţi călugări şi călugăriţe. Maica Teofana
părăseşte Mănăstirea Râşca. Nu mai puţin de nouă ani a luptat maica Teofana departe de
mănăstire.
”A cunoscut durerea “exilului”, fiind dată afară din mănăstire la 7 decembrie 1959 în urma
decretului comunist de lichidare a mănăstirilor. A ajuns astfel să muncească la Filatura de in şi
cânepă din Fălticeni, unde, împreună cu alte maici izgonite din mănăstiri, au trăit o viaţă curată”,
a spus Patriarhul Daniel
În 1969 în Mănăstirea Voronei
În anul 1968 s-a reînfiinţat Mănăstirea Vorona, prin stăruinţa P.F. Patriarh Justin Moisescu, pe
atunci Mitropolit al Moldovei şi Sucevei. La 10 ianuarie 1969, maica Teofana a fost numită
stareţă a Mănăstirii Vorona.
Maica Teofana urmează Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ în perioada 1979 – 1984.
"Mănăstirea Vorona a avut mai multe etape, mai bune şi mai puţin bune. Cea mai puţin bună a
fost cu Decretul 410, când Mănăstirea a fost desfiinţată şi a fost folosită de CAP-ul Vorona timp
de 9 ani de zile. În 1968 s-a reînfiinţat, eu am fost numită în 1969, de atunci ne ostenim zi şi
noapte în rugăciuni, în ascultări, pentru a menţine frumuseţea mănăstirii",
maica Teofana Scântei, stareţa Mănăstirii Vorona.
”Botoşaniul este cel mai bogat judeţ spiritual”
Mănăstirea s-a bucurat, în vreme, de vizita a numeroşi ierarhi, demnitari politici, scriitori, atraşi
de mănăstirea liniştită, dar mai ales de smerenia şi blândeţea maicii de la Vorona.
"Chiar dacă mulţi spun că Botoşaniul este un judeţ sărac, şi cumva dispreţuit, Botoşaniul este cel
mai bogat judeţ spiritual. Pentru că a născut mulţi oameni de bază pentru Biserică, mitropoliţi,
episcopi, călugăriţe multe. Aici se dovedeşte că au fost în trecut oameni credincioşi care au
educat copiii în spiritul credinţei şi au păstrat credinţa",
Maica stareţă Teofana Scântei, într-un interviu
La împlinirea a 88 de ani, ne alăturăm celor care îi urează Maicii Teofana mulţi ani în bucurie
sfântă, Dumnezeu să îi dăruiască sănătate sufletească şi trupească!
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https://www.botosaneanul.ro/stiri/maica-voronei-implineste-astazi-88-de-ani-botosaniul-estecel-mai-bogat-judet-spiritual-foto/

5. Spectrul sumbru al secetei care bîntuie prin Neamţ. „Ferească Dumnezeu de
mai rău!“ – publicat de Monitorul de Neamţ, pe 30 iunie 2022
- oamenii din comunităţile rurale din judeţ dau semne de disperare, speranţa fiind doar la
Dumnezeu - meteorologii spun că va fi caniculă şi în zilele viitoare, fiind posibile furtuni locale Dimensiunea dramatismului a ceea ce reprezintă pîrjolul pămîntului din vara acestui an o poţi
vedea doar cu ochii şi strigătul de durere al oamenilor disperaţi, care îl invocă pe Atotputernic:
„Apără-mă, Doamne, de urgie!“. Am urmărit fenomenul, cu interes jurnalistic, la Ion Creangă. În
arşiţa amiezii, cele cinci sate ale comunei par lipsite de viaţă.
Dogoarea soarelui face ca aerul fierbinte să alunge orice fiinţă la adăpostul unui petec de umbră.
Pămîntul crăpat, frunzele plantelor răsucite de vipie şi fructele necoapte căzute pe jos anunţă
vremuri grele, de foamete. Ciobanii cară apa cu butoiul la stînă, să păcălească, cît de cît, setea
turmelor. Fermierii cu ceva cheag la pungă dau drumul la pompe să adape cît mai des vacile de
sub adăposturile de vară.
Moş Gheorghe Irimia face, de după gard, o cruce adîncă şi se roagă, şoptit: „Apără-ne, Doamne,
de urgie!“. Şi îşi aminteşte cum, în â47, cumplita secetă, urmată de foamete, i-a măsurat fiecare
dumicat pentru tot restul vieţii. „Puţin, cîte puţin, să ne rămînă şi pentru mîine“, erau vorbele
prevăzătoare, spuse la fiecare masă, în fiecare casă.
La Stejaru, sat de legumicultori, sînt oameni care cunosc perceptul biblic: „Ferească Dumnezeu
de mai rău!“ şi spun: „Noi sîntem mai norocoşi că aici, în vatra satului, era, pe timpuri, o păşune
mlăştinoasă. Aşa se face că am rezistat cu serele în care udăm, acum, zilnic, din patru puţuri.
Luna trecută am mai săpat un puţ. Am dat de apă la numai doi metri şi izvorăşte permanent.
Împart norocul nostru cu cei din deal, cărora le-au secat fîntînile. Umplu rezervoarele astea, de
1.000 de litri de apă fiecare şi le duc cu maşina la cei de sus. Le descarc în fîntîni şi au cu ce face
mîncare, cu ce spala o buleandră, cu ce adăpa o pasăre şi mai udă, un pic şi ce au prin gradină“,
mărturiseşte Cristi Popa, legumicultor.
Şi ca el fac şi alţi tineri vrednici, sensibili şi la necazul vecinilor. Celor „de pe asfalt“, spre Valea
Ursului, le duce apa Culiţă. Oamenii s-au unit la nevoie. E drept, nu toţi. Mai sînt şi din cei
supăraţi că se trag clopotele, cînd se petrec pe drumul fară întorcere cei duşi în lumea umbrelor,
tot mai mulţi şi tot mai des.Se supără, supun ei, că se alungă norii de ploaie. „Or fi astea semene,
de ne bate Dumnezeu?!“, se întreabă moş Gheorghe.
Canicula prin ochii autorităţilor
Colonelul Ciprian Mitrea, de la ISU Neamţ, vorbeşte despre măsurile dispuse în şedinţa
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, din 21 iunie: „În hotărăre se dau indicaţii
despre modul în care trebuie să se acţioneze pentru a atenua efectele secetei. Se recomandă
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modul raţional în care trebuie folosită apa potabilă din reţelele locale de distribuţie, pentru
irigat şi adăpat animalele.
Noi nu putem să asigurăm localităţilor decît apă menajeră, pentru că nu avem garanţia
potabilităţii sale. La solicitarea unităţilor administrative teritoriale dăm şi apă menajeră, în
recipentele oamenilor. Acum avem solicitări de la Brusturi – Răuceşti, de la Ţibucani şi de la
Trifeşti, unde probleme cu apa potabilă au apărut şi pentru populaţia piscicolă din iazul
comunal“.
În ceea ce priveşte decolmatarea fîntînilor, pentru a asigura apă potabilă şi animalelor, e de
competenţa primăriilor, care ar trebui să informeze cetăţenii despre costuri. Primarul comunei
Ion Creangă, Dorin Tabacariu, susţine că lucrurile sunt destul de grave, dar pe moment situaţia
nu e dramatică:
„Am rezolvat, pentru moment, situaţia, contractînd lucrări de forare a unor puţuri, de mare
adîncime, la Recea, unde nu ajunge aducţiunea de apă. Este vorba de 45 de kilometri de reţea,
care va fi recepţionată la anul. Există în comună şi o reţea de apă şi canalizare preluată de Apa
Vital Iaşi, care va fi dată în folosinţă mai repede“.
Canicula a făcut probleme încă de la finalului lunii iunie, iar condiţiile meteo nu vor suferi
schimbări importante nici la început de Cuptor. Meteorologii vorbesc de temperaturi maxime
apropiate de recordurile absolute ale perioadei, motiv pentru care au emis cod roşu de caniculă
în vestul ţării, în timp ce jumătatea de est a Neamţului este sub cod portocaliu de val de căldură
persistent şi disconfort termic accentuat.
https://monitorulneamt.ro/spectrul-sumbru-al-secetei-care-bintuie-prin-neamt-fereascadumnezeu-de-mai-rau/

6. Cum a comemorat Chirica uciderea a 13.000 de evrei la Iaşi? "Numai căluşari
nu a avut, în rest ţigănie totală" – publicat de TopIaşi, pe 29 iunie
Miercuri 28 iunie a avut loc la Cimitirul Evreiesc din Iaşi comemorarea a 81 de ani de la uciderea
a circa 13.000 de evrei. Numai că evenimentul a fost transformat de primarul Iaşului, Mihai
Chirica, într-o "ţigănie", după cum ne-au povestit mai mulţi evrei veniţi la comemorare. "A adus o
fanfară pe care o plimbă pe la tot felul de sfinţiri. A adus copii îmbrăcaţi în motive populare
româneşti dar cu steaguri evreieşti. Şi-a pus concardă şi kipa, numai căluşari nu a adus", au
povestit mai multe surse.
Ambasadorul Israelului a asistat la circ
Cum pogromul de la Iaşi din 27-29 iunie 1941 este un eveniment de impact maxim în
comunitatea evreiască, ambasadorul Israelului în România, Excelenţa Sa David Saranga a venit la
Cimitirul Evreiesc. Alături de el circa 50 de evrei din Iaşi şi Moldova.
Simţind potenţialul de publicitate, primarul Iaşului a lăsat baltă negocierile cu investitorii şi
discuţiile crâncene despre autostradă (ha-ha, în realitate în 6 ani nu a atras nici o investiţie de
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anvergură la Iaşi iar în privinţa autostrăzii a vândut A8, Iaşi - Târgu Mureş, în favoarea A 13,
Bacăui - Braşov). Împopoţobat cu o concardă tricoloră de la gât până aproape de călcâie şi
purtând pe cap o pălăriuţă tradiţional evreiască - celebra kipa - Mihai Chirica a făcut show.
Discurs anesteziant
Penibilul primar al Iaşului s-a înfipt de la bun început la microfon şi de acolo a tras un discurs cu
efect de somnifer:
„Istoria reprezintă tribunalul omenirii, dezvăluindu-ne ce a fost bine, dar şi ce a fost rău de-a
lungul veacurilor. Istoria este şi o lungă cronică a trecutului, pe care o răsfoim uneori cu
mândrie, alteori cu revoltă.
Nu toate faptele evocate în cărţile de istorie sunt fapte de glorie, dar toate aceste întâmplări,
bune sau mai puţin bune, trebuie să se transforme în lecţii de viaţă din care să învăţăm mereu
câte ceva, noi şi cei care urmează după noi. Important este să transmitem aceste lecţii din
generaţie în generaţie.
Pogromul din Iaşi de la sfârşitul lunii iunie 1941 este o lecţie amară despre război, instigare şi
suferinţă îngrozitoare. Mii de ieşeni de origine evreiască au fost umiliţi, jefuiţi şi ucişi sub
pretextul mincinos că deschiseseră focul asupra trupelor române care se îndreptau spre frontul
de răsărit. Pogromul a demonstrat că e suficientă o scânteie pentru declanşarea unei colosale
revărsări de ură.
Au existat atunci ieşeni care au făcut mult rău, dar au existat şi ieşeni care au făcut bine, salvând
de la moarte sigură familii de evrei.
Ce mai poţi spune în afară de «iertaţi-ne» urmaşilor celor care au căzut victime manipulării, urii
şi discriminării? Ce mai poţi face cu excepţia gestului de a te înclina cu smerenie în faţa lor? Ce
mai poţi făgădui în afara promisiunii că astfel de atrocităţi nu se vor mai întâmpla în vecii
vecilor?
La 81 de ani de la aceste evenimente tragice, consider că am regăsit, de multă vreme,
înţelepciunea, puterea, dar şi dorinţa de a reface punţile care au fost distruse atunci. Iaşul a
redevenit un oraş european, civilizat, multicultural.
Astăzi, relaţia ieşenilor şi a autorităţilor locale cu comunitatea evreiască din oraş dar şi cu
cetăţenii evrei de origine română - şi nu numai - din Israel este una excelentă şi un exemplu de
recuperare a unui trecut al cooperării şi bunei înţelegeri. Nu există o altă comunitate care să fi
avut un rol atât de însemnat în propăşirea acestei urbe şi sunt convins că redescoperirea
sentimentului de prietenie dintre noi este abia la început.
Iaşul îşi cheamă, măcar din când în când, toţi fiii şi fiicele acasă, pentru a redescoperi valoarea
unui nou început - mai bun, mai frumos, mai autentic!
Să păstrăm veşnic amintirea victimelor Pogromului şi să facem totul pentru ca viitorul să
aparţină oamenilor buni!”, a declarat primarul Mihai Chirica.
"Numai căluşari nu a adus"
Pe lângă discursul care i-a făcut să caşte pe mai toţi cei prezenţi, Mihai Chirica a "impresionat"
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audienţa şi cu alte gesturi. A dus la comemorare un cor de circa 20 de bărbaţi costumaţi în
soldaţi de epocă. Este celebrul alai de "lăutari" plătit de Chirica din banii ieşenilor şi plimbat pe
la tot felul de sfinţiri şi tăieri de panglici unde ţine "momente artistice" la comanda primarului.
A mai adus şi un grup de copii, mulţi îmbrăcaţi în motive populare dar "înarmaţi" cu steguleţe
ale Israelului.
Eforturile lui Chirica de a impresiona audienţa au produs însă efecte contrare. Mulţi evrei s-au
ridicat de pe scaune şi au plecat înainte de finalizarea comemorării. "Ce ţigănie! Numai căluşari
nu a adus", au spus unii dintre cei care au plecat dezgustaţi de "spectacolul" organizat de Chirica.
https://www.topiasi.ro/homepage/topiasi/114-top-puternici/26902-cum-a-comemoratchirica-uciderea-a-13-000-de-evrei-la-ia%C5%9Fi-numai-c%C4%83lu%C5%9Fari-nu-a-avut,%C3%AEn-rest-%C5%A3ig%C4%83nie-total%C4%83.html

7. Apel pentru renovarea bisericii ”Sfântul Dimitrie” din satul Boldeşti – publicat
pe 30 iunie, de NewsPaşcani
Biserica ”Sfântul Dimitrie” din satul Boldeşti, comuna Hărmăneşti, se află într-o stare de
degradare rapidă, fiindu-i afectată structura de rezistenţă. Preotul paroh face apel la toţi oamenii
de bună credinţă pentru a ajuta să ducă la bun sfârşit restaurarea sfântului lăcaş.
Cei care au posibilitatea de a ajuta cu materiale sau resurse financiare sunt rugaţi să se adreseze
preotului paroh, telefon 0761 595 458.
https://newspascani.com/apel-pentru-renovarea-bisericii-sfantul-dimitrie-din-satul-boldesti/

8) 90 de copii din Dumbrăviţa-Ruginoasa participă la tabăra din pridvorul satului
– publicat pe 30 iunie 2022, de NewsPaşcani
Mii de copii şi tineri beneficiază pe timpul vacanţei de vară de tabere gratuite, unele organizate
chiar la ei în comunitate, datorită preoţilor şi eparhiilor care derulează proiecte sociale şi
misionare. Cele mai multe dintre ele se derulează în comunităţile sărace, unde copiii de acolo
nici nu visează la o tabără. În zona Moldovei, taberele acestea au început deja, aducând emoţie,
bucurie şi speranţă, însă activităţi educative, religioase şi sportive sunt promovate în cadrul
taberelor de vară şi în alte eparhii de pe cuprinsul ţării şi din diasporă.
Pentru aproximativ 6.000 de copii şi tineri, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 15 ani, din judeţele Iaşi,
Botoşani şi Neamţ, bucuria vacanţei se va numi în această vară „Tabăra din pridvorul satului”, un
proiect social, misionar şi caritativ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, prin Departamentul de
misiune pentru tineret al MMB şi Asociaţia Tineretul Ortodox Român, care se derulează încă din
2012. De atunci, voluntarii au poposit în zeci de parohii din mediul rural, iar vara aceasta vor fi
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organizate 75 de tabere.
Prima tabără a debutat ieri, în Parohia Dumbrăviţa din comuna Ruginoasa, unde participă 90 de
copii.
„Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, şi în acest an organizăm, prin
Departamentul de misiune pentru tineret, proiectul «Tabăra din pridvorul satului». Iniţial voiam
să facem 50 de tabere, dar părinţii parohi din judeţele Neamţ, Iaşi şi Botoşani s-au arătat
deschişi şi am primit 75 de solicitări, ajungând astfel la tot atâtea tabere. Este anul cu cele mai
multe tabere de când a început acest proiect, dar reuşim să facem acest lucru cu ajutorul celor
180 de voluntari de la ATOR Iaşi, ATOR Paşcani, ASCOR Iaşi şi grupul «Prietenii Sfinţilor Trei
Ierarhi», de la Capela Colegiului Pedagogic din Iaşi”, a precizat părintele Mihail Siminciuc,
coordonatorul proiectului.
Timp de trei zile, sub sloganul „Nici un copil fără vacanţă”, copiii şi tinerii din parohiile cu
posibilităţi materiale reduse vor simţi din plin „bucuria şi entuziasmul atmosferei de tabără”,
participând la jocuri distractive, activităţi în aer liber şi alte experienţe de neuitat, „care vor
pune în lumină darurile fiecărui copil” şi vor deschide larg ferestra către cunoaştere. „Anul
acesta implementăm şase ateliere: Comunicare; Practică religioasă; Mica Biblie – povestiri;
Istorie – Mari personalităţi din România; Creaţie; Educaţie financiară, activităţi menite să-i
îmbogăţească pe copii din punct de vedere cultural, educaţional şi spiritual. Nu vom uita însă că
joaca este importantă nu doar pentru cei mici şi le pregătim jocuri-surpriză şi alte momente
plăcute de distracţie şi recreere”, a mai arătat pr. Siminciuc.
Taberele din „pridvorul satului” vor continua până la începutul lunii septembrie, când va începe
noul an şcolar.
https://newspascani.com/90-de-copii-din-dumbravita-ruginoasa-participa-la-tabara-dinpridvorul-satului/

9. Un singur candidat pentru postul de manager la Maternitatea „Cuza Vodă” –
publicat pe 1 iulie de Ziarul de Iaşi
În această perioadă se desfăşoară concursul pentru ocuparea postului de manager al
Maternităţii „Cuza Vodă”. Un singur candidat s-a înscris pentru ocuparea acestei funcţii până pe
21 iunie, fiind vorba despre actualul manager, ec. Robert Dâncă.
Luni, 4 iulie, urmează să fie susţinut în faţa comisiei de concurs proiectul de management al
acestuia, tema aleasă fiind „Performanţa financiară a activităţilor spitalului. Propuneri de
îmbunătăţire a finanţării spitalului pe baza analizei situaţiei financiare”. Rezultatul susţinerii
publice şi a evaluării proiectului de management urmează să fie afişat pe 5 iulie, ora 14.00, iar
eventualele contestaţii vor putea fi depuse pe 6 iulie. Pe 8 iulie, la ora 15.00, vor fi afişate
rezultatele finale ale concursului.
În ultimii ani, Maternitatea „Cuza Vodă”, cea mai mare din Moldova, cu un număr de 410 paturi, a
fost condusă de economistul Robert Dâncă, fost preşedinte al Casei Judeţene de Asigurări de
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Sănătate Iaşi, postul fiind ocupat tot prin concurs.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/un-singur-candidat-pentru-postul-de-manager-lamaternitatea-a-cuza-vodaa--327274.html

10. Fostul episcop Onilă rămâne cu imaginile compromiţătoare pe internet!
Tribunalul Bucureşti le-a dat dreptate jurnaliştilor! – publicat de VremeaNouă,
pe 1 iulie
GHINION… Chiar de ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, când la Episcopia Huşilor era mare
sărbătoare cu prilejul hramului, instanţa Tribunalului Bucureşti l-a necăjit foarte tare pe fostul
episcop, Cornel Onilă. Pe 29 iunie, judecătorii nu doar că i-au respins pe fond ierarhului retras al
Huşilor cererea prin care solicita ca jurnaliştii de la „safielumina” să şteargă toate articolele şi
imaginile compromiţătoare care îl vizează, ba l-au mai obligat şi la plata a 7.422 lei, cheltuieli de
judecată. Instanţa Tribunalului Bucureşti a considerat cererea reclamantului Onilă drept
„neîntemeiată”.
Este posibil ca hotărârea să-l fi surprins foarte tare pe fostul episcop, care ştie sigur că e complet
nevinovat, iar tot ceea ce a scăpat în spaţiul public din anchetă şi a fost publicat apoi de jurnalişti
sunt doar nişte „trucaje ordinare”. Iată însă că instanţa Tribunalului Bucureşti a cântărit toată
situaţia şi a considerat că imaginile respective, groteşti, ce-i drept, şi de neprivit de niciun om
vreodată, trebuie să rămână publice, la fel şi articolele scrise de jurnalişti. Lupta fostului ierarh
al Huşilor nu este însă finalizată, căci are vreme 30 de zile să declare apel. Dorinţa rămâne
constantă: jurnaliştii în cauză să şteargă pentru totdeauna toate articolele şi imaginile care au
uluit în 2017 o ţară întreagă.
Susţinătorii fostului episcop sunt convinşi că acesta e nevinovat şi va ieşi victorios din tot acest
episod tumultuos al vieţii sale!
De reamintit că, recent, avocata episcopului retras al Huşilor a solicitat în mod oficial ca numele,
imaginea şi alte date personale ale clientului său să nu mai fie folosite în articolele din massmedia, argumentând că acesta a devenit o „persoană fizică” şi are „dreptul de a fi uitat”, aşa cum
prevede o normă europeană. E important însă de spus că toate aspectele controversate, încă
prezente în spaţiul public, inclusiv, iată, prin instanţele de judecată, vizează exclusiv fapte
petrecute în perioada în care Cornel Onilă deţinea o funcţie foarte importantă în B.O.R,
conducând Episcopia istorică a Huşilor. Dacă nu ar fi fost în această poziţie-cheie, cel mai
probabil, totul s-ar fi uitat mult mai repede. De accentuat în mod deosebit este faptul că inclusiv
în cazul atât de tulburător al fostului ierarh de la Huşi trebuie să fie luată în calcul prezumţia de
nevinovăţie. Acuzele grave din rechizitoriul procurorilor, aşadar, pot fi sau nu considerate
temeinice de către instanţa de judecată, la finalul unui proces. Nici prescrierea faptelor nu este o
posibilitate de neglijat, spun cunoscătorii. Oricum, susţinătorii fostului episcop sunt convinşi că
acesta va ieşi victorios din tot acest episod tumultuos al vieţii sale şi mare mirare ar fi să nu
revină înapoi la Huşi, în locul din care s-a retras, în 2017, după o păstorire fructuoasă de 8 ani de
zile.
https://www.vremeanoua.ro/fostul-episcop-onila-ramane-cu-imaginile-compromitatoare-pe11

internet-tribunalul-bucuresti-le-a-dat-dreptate-jurnalistilor/

11. Primarului Ioan Ciupilan i-a fost oferita Crucea episcopală "Episcop Grigorie
Leu", cea mai mare distinctie din cadrul Episcopiei Husilor – FOTO – publicat de
BZV, pe 30 iunie
Miercuri, 29 iunie 2022, Catedrala Episcopală din Huşi a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu
prilejul hramului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii sfântului locaş, ctitorit de Sfântul
Voievod Ştefan cel Mare în anul 1495.
Sfânta Liturghie de hram a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, alături de Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, de Preasfinţitul
Părinte Antonie, Episcopul de Bălţi, de Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de
Sud, şi de Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor.
Parintele episcop Ignatie, a oferit Crucea episcopală «Episcop Grigorie Leu» domnului Ioan
Ciupilan, Primarul Municipiului Huşi, în semn de apreciere şi de recunoştinţă pentru ajutorul
oferit constant şi pentru deschiderea manifestată faţă de proiectele din domeniul filantropic,
edilitar şi cultural ale Episcopiei Huşilor.
La recomandarea Părintelui Episcop Ignatie, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a oferit
Crucea Moldavă – ca mai înaltă distincţie pentru clerici a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei părintelui consilier economic şi social misionar Vladimir Beregoi, preşedintele Asociaţiei
„Filantropia Ortodoxă Huşi”, în semn de recunoştinţă pentru toate activităţile social-filantropice
derulate la nivelul Eparhiei.
Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan, care a vorbit
despre străduinţa de a-i urma pe sfinţi, cu conştiinţa că au fost oameni care, la rândul lor, au avut
încercări şi slăbiciuni, biruite prin rugăciune, pocăinţă şi dragoste:
În viaţa creştinilor cinstirea sfinţilor se arată în felurite moduri. Cea mai aleasă, adâncă şi
cuprinzătoare cinstire se arată când noi încercăm, cu toate slăbiciunile noastre, să urmăm
sfinţilor, după puterea dată de Dumnezeu şi după voinţa proprie.
Sfântul Apostol Pavel spune „fiţi mie următori, precum eu sunt următor lui Hristos”; viaţa
creştinilor este o urmare a sfinţilor, o urmare a lui Hristos.
Ca să urmăm pe cineva, acel om ne atrage. Dacă nu ne atrage, dacă nu ne uimeşte, dacă nu ne
emoţionează sau sensibilizează, nu îl urmăm. În chipul lor binecuvântat, Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel uimesc, atrag, emoţionează şi sensibilizează prin viaţa lor aleasă, prin râvna de a-L urma
pe Hristos, mărturisindu-L în toate colţurile lumii cunoscute atunci.
Mai presus de toate, ne uimeşte şi ne atrage capacitatea lor de jertfă, viaţa lor dăruită, până la
sânge şi moarte, Dumnezeului-Om Iisus Hristos, în care au crezut, în care au trăit şi pe care L-au
mărturisit cu putere.
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Văzând cât de sus sunt Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel noi simţim că „ei sunt departe, noi suntem
neputincioşi, purtători de trup şi trăitori în context ostil, şi nu-i putem urma pe sfinţi, pentru că
sunt atât de sus".
Într-o asemenea stare de justificare, se cuvine să aşezăm în faţa noastră chipul uman al Sfinţilor
Petru şi Pavel, faptul că au fost oameni ca şi noi, supuşi slăbiciunii, cu ispite şi tentaţii. Văzând şi
această faţetă a vieţii lor şi constatând capacitatea de a depăşi ispita şi păcatul, vom fi
sensibilizaţi să ne aşezăm în calea urmării lui Hristos.
Sfântul Petru a fost căsătorit. A fost un om conştient de păcatele proprii, în momentul în care a
rostit cuvintele „ieşi de la mine Doamne, căci sunt om păcătos”. Nu era în stare să înţeleagă că
suprema apropiere de Dumnezeu este sacrificiul, jertfa, îndemnându-L pe Domnul Hristos să
fugă de răstignire. A avut atunci parte de un cuvânt foarte aspru din partea Domnului: „mergi
înapoia mea, satano, sminteală Îmi eşti, căci nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale
oamenilor”. Starea de om slab şi neputincios a arătat-o, în mod special, în timpul pătimirii
Domnului Hristos, când s-a lepădat de Acesta, de trei ori.
Sfântul Apostol Pavel a fost un persecutor al creştinilor, i-a urmărit, i-a vorbit de rău, i-a închis, a
asistat şi şi-a dat acordul la uciderea Sfântului Mucenic Ştefan. Spunea despre sine că nu se poate
lăuda decât în slăbiciunile sale. În altă parte spune că nu săvârşeşte faptele pe care le doreşte, ci
pe acelea pe care nu le doreşte, pe acelea le săvârşeşte.
Vedeţi cât de aproape de noi este chipul Sfinţilor Petru şi Pavel, într-o altă perspectivă, pe care o
subliniem mai puţin? Cu atât mai mult, ei au fost şi rămân mari, pentru că viaţa lor a fost o luptă
continuă să se rupă de păcat. Aşa se cuvine să fie şi viaţa noastră: luptă continuă pentru a ne
rupe de păcat.
Părintele Mitropolit Teofan a arătat ce presupune drumul spre sfinţenie:
Ţinta vieţii noastre, precum şi a vieţilor sfinţilor a fost şi rămâne sfinţenia.
Cuvântul sfânt, cu rădăcină evreiască, înseamnă, în limba noastră, „a te separa de cineva”, „a te
rupe de cineva”.
Viaţa creştină orientată spre sfinţenie înseamnă a ne separa de duhul acestei lumi, a ne conduce
viaţa - după cuvântul Sfântul Apostol Petru -, „nu după poftele oamenilor, ci după voia lui
Hristos”. La fel, Sfântul Apostol Pavel spune să ne conducem în viaţă nu după cuvinte învăţate
din înţelepciunea omenească, ci din cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt.
Sfinţenia spre care tindem înseamnă a ne rupe de starea de păcat; a ne rupe de ritmul infernal al
dorinţei de a-l domina pe celălalt; a ne rupe de ritmul de iad al abuzului de avere, de putere şi de
plăcere; a ne rupe de ritmul infernal al sclaviei faţă de tehnologiile de orice fel, care ne
transformă din oameni liberi în robi cu adevărat.
Strădania de a ne separa de cugetarea cea lumească înseamnă strădania pe care au avut-o Sfinţii
Petru şi Pavel. Această strădanie se cuvine a fi prezentă şi în viaţa noastră, pentru dobândirea
„omului celui dinlăuntru”.
https://www.bzv.ro/primarului-ioan-ciupilan-i-a-fost-oferita-crucea-episcopal-episcopgrigorie-leu-cea-mai-mare-distinctie-din-cadrul-episcopiei-husilor-foto-89436
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12. Lipsesc religia, limbile moderne şi educaţia fizică din trunchiul comun
probabil, anunţat de ministrul Educaţiei în viitoarele planuri-cadru pentru liceu –
publicat pe 29 iunie de EduPedu, G4Media
Ministrul Educaţiei a enumerat 11 discipline în trunchiul comun din viitoarele planuri-cadru
pentru liceu, discipline despre care a spus că „vor fi, sunt convins”. Oficialul a vorbit despre
aceste discipline într-un interviu la TVR Info. După ce a enumerat disciplinele a nuanţat
declaraţia iniţială şi a precizat că „acestea vor fi, probabil, disciplinele din trunchiul comun”.
Este vorba despre următoarele discipline:
1.

Matematică

2.

Limba română

3.

Fizică

4.

Chimie

5.

Biologie

6.

Istorie

7.

Geografie

8.

Economie

9.

Sociologie

10.

Logică

11.

Filosofie

Moderatoarea emisiunii, Diana Dumitraşcu, reporter specializat pe Educaţie al Televiziunii
Române, l-a întrebat pe Sorin Cîmpeanu cum va arăta Bacalaureatul din anul 2027, când a
declarat că examenul va fi unul bazat pe competenţe, dacă noul cadru legal va intra în vigoare şi
va putea fi modificată structura acestui examen până în septembrie 2023.
Declaraţia făcută la TVR Info:
Moderator: Care va fi structura acestui Bacalaureat bazat pe competenţe?
Sorin Cîmpeanu: „Putem să ne uităm la ceea ce va ieşi din munca acelor colegi care lucrează deja
la planurile-cadru. În planurile-cadru avem trunchiul comun. Avem, conform România educată,
un curriculum la dispoziţia şcolii mult extins faţă de ceea ce există acum şi, pentru acele
discipline din trunchiul comun – că vor fi, sunt convins, matematică şi limba română, apoi ştiinţe,
fizică, chimie, biologie, apoi va fi istorie şi geografie, apoi vor fi socio-umane: economie,
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sociologie, logica, filosofie. Acestea vor fi, probabil, disciplinele din trunchiul comun. Depinde de
concluzia din colectivul de lucru pentru planurile-cadru. Dacă acestea vor fi disciplinele pe care
le vor face toţi elevii din liceu, există posibilitatea ca într-o singură probă scrisă să verifici
competenţele de bază, subliniez de bază, nu avansate. Mai exact, dacă vor fi licee care vor avea
patru ore de matematică pe săptămână şi vor fi licee care au o oră de matematică pe săptămână,
aceste subiecte de verificare a competenţelor de bază înseamnă să fie accesibile pentru cei care
au doar o oră pe săptămână. Sigur că vor fi foarte simple pentru cei care au patru ore pe
săptămână. Tot în acest sistem de Bacalaureat ai putea să ai o verificare a competenţelor
lingvistice, este vorba de limbi cu circulaţie internaţională, care să fie credibilă. În care să ai o
probă de verificare a competenţelor digitale mult mai credibilă decât acum. Pentru că acum
avem aceste probe de competenţe, dar ele nu sunt recunoscute nici pe piaţa muncii, nici în
universităţi, nu sunt recunoscute niciunde. Deci este, în opinia, mea un nonsens să le mai dai,
dacă le organizezi aşa. Este foarte important să le susţii într-o manieră credibilă şi profesionistă,
relevantă pentru piaţa muncii şi relevantă pentru universităţi.
Şi de asemenea, pentru a personaliza acest Bacalaureat să oferi personale posibilitatea elevilor,
prin obligaţia şcoli de a organiza probe acolo unde elevii consideră că îşi pot încerca şansele
pentru a-şi demonstra competenţele. Cu alte cuvinte, dacă avem competenţe digitale de bază
pentru toţi elevii, poate că avem elevi care vor să-şi demonstreze competenţe de programator,
atunci organizezi probă la Bacalaureat pentru competenţa de programator. Iar în momentul în
care vei avea acel certificat de calificare ca programator el să fie luat în considerare, dacă mediul
socio-economic va considera că este un examen serios”.
Moderator: Pe piaţa muncii.
Sorin Cîmpeanu: „Sau în universităţi, mă gândesc. În universităţi care vor să-şi stabilească grupul
ţintă din acei absolvenţi de bacalaureat care şi-au demonstrat competenţele de programator. Alt
exemplu: dacă ai competenţe de comunicare în limbi de circulaţie internaţională la nivel de bază,
să zicem că ai nivelul B1, nivelul B1 nu este extraordinar de greu. Dar să spunem că ai elevi care
sunt cunoscători ai literaturii engleze, atunci poţi organiza o probă de competenţe pentru aceşti
elevi, pentru a avea o competenţă specială de comunicare în limba engleză. Am dat doar două
exemple, dar sunt multe astfel de exemple”.
https://www.edupedu.ro/trunchiul-comun-probabil-in-viitoarele-planuri-cadru-pentru-liceuanuntat-de-ministrul-educatiei-lipsesc-religia-limbile-moderne-si-educatia-fizica/
https://www.g4media.ro/lipsesc-religia-limbile-moderne-si-educatia-fizica-din-trunchiulcomun-probabil-anuntat-de-ministrul-educatiei-in-viitoarele-planuri-cadru-pentru-liceu.html

13. AVOCAŢII DIAVOLULUI. Parşivenia actorilor pandemiei, de la Florin Cîţu
la Vasile Bănescu – publicat pe 29 iunie de ActiveNews
Normalitatea presupune firescul comportamental şi raţional al fiinţelor dintr-o societate
determinată istoric, înlăturînd patologicul şi aspirînd la exercitarea unor performanţe medii,
fără a îngrădi însă diferenţele interumane şi manifestările excepţionale ale superdotaţilor (i.e.
copiii minune) şi se întemeiază pe uzul general şi pe legile specifice (anumite norme juridice,
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etice, religioase).
Este un derivat al normei care este definită: 1. Regulă, dispoziţie etc. obligatorie, fixată prin lege
sau prin uz; ordine recunoscută ca obligatorie sau recomandabilă, ◊ Normă morală (sau etică) â
model sau recomandare privind respectarea principiilor, îndeplinirea datoriilor şi regulilor
morale. Normă juridică â regulă de conduită cu caracter general şi impersonal, emisă de
organele de stat competente, a cărei aplicare poate fi asigurată prin constrîngere. ♦ Totalitatea
condiţiilor minimale pe care trebuie să le îndeplinească un sportiv pentru a putea obţine un titlu,
o calificare etc. şi 2. Criteriu de apreciere, de reglementareş1ţ.
În timp ce normalitatea tinde către stabilitate şi unanimitate comportamentală şi nu acceptă, de
regulă, pluralul (bunăoară, nimeni nu vorbeşte / scrie despre *normalităţi!), norma are o
anumită fluiditate, pluralul fiindu-i un apanaj… normal! Normele depind politic de anumiţi inşi
învestiţi temporar să administreze economic-legislativ ţara care le pot modifica, amenda, anula
etc. în conformitate cu interesele de grup. De aici posibilitatea alterării normalităţii prin
intervenţiile legislative impuse local şi temporar în mod discreţionar (prin abuz de putere) sau
global (aşa-numita „nouă ordine mondială", pe care am motive serioase de a o denumi dezordine
mondială!).
Michel Foucault observa că normalizarea inversează ordinea de subordonare din cadrul
normării: plecînd de la partajul normal-anormal se pot degaja normele. Astfel, normalizarea se
încadrează în noua artă de a guverna şi constă în fixarea unei normalităţi a normalităţilor, adică
a fenomenelor naturale după care se ghidează populaţia: naşterea, moartea – în limbaj blagian
„marile treceri" – şi a fenomenelor economice lăsate să funcţioneze de la sine, spontan şi
ordonat. Normalizarea aplică tehnici operînd macrosocial, valorizînd viaţa prin ceea ce filosoful
francez denumea „biopolitică", societatea fiind redefinită nu din vechea perspectivă
contractuală, ci drept ansamblu de procese avînd propria lor sursă în natura umană, adică o
naturalitate specifică existenţei în comun a oamenilor.
Oricum am defini-o, atunci cînd ne referim la ea normalitatea induce mental fiecăruia dintre noi
o anumită plajă de siguranţă, de „acceptabil şi cunoscut", chiar de „familiar", viaţa în normalitate
fiind ferită de schimbări bruşte, radicale şi, mai ales, de lungă durată. Există, desigur, şi
accidente, urgenţe, fenomene excepţionale care zdruncină individual şi social, impunînd măsuri
anume, specifice; dar acestea sînt menite să acţioneze temporar şi local.
Trecînd de la teoretic la practic, acceptarea necritică a aşa-numitelor „norme de urgenţă"
socotite necesare politic-sanitar de guvernanţi în cazul plandemoniei din 2020-2022 – despre
care n-am dreptul civic de a obosi să scriu – a contribuit la sedimentarea puterii şi la aberaţii
favorabile unor dezechilibre macrosociale; de aici necesitatea analizelor critice precum se vrea
şi cea de faţă.
Refuzul meu argumentat a ceea ce s-a prezentat abundent mediatic drept „norme sanitare
specifice pandemiei" a deschis calea angajării civice în practica libertăţii individuale – atitudine
firească, întrucît Dumnezeu a creat omul spre a dispune de liberul arbitru conform conştiinţei
proprii, indiferent de epoca istorică în care e condiţionat să evolueze. Mai mult decît îndoiala
carteziană, refuzul acesta de a accepta ca evidentă conduita individuală voită de putere (i.e.
naraţiunea oficială, pe care am denunţat-o ca inducînd o boală psihică, anume „covidita" cu un
efect social caracteristic totalitarismelor: dezbinarea, acum prin apariţia „omului covidic", adept
al liniei oficiale de gîndire, obedient şi credul) şi-a aflat o fericită rezonanţă pe care aş fi dorit-o
mai largă, dacă nu majoritară, prin manifestările stradale periodice datorate unor lideri
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puternici precum Pompiliu Diplan. Presa neînregimentată – în special ActiveNews – a fost la
înălţime, furnizînd informaţii esenţiale, chiar dacă majoritatea au fost persiflate şi considerate
ştiri false de jurnaliştii stipendiaţi guvernamental. Nefiind singur în lupta pentru adevăr, m-am
bucurat; dar solidaritatea în cauză m-a obligat şi mă obligă. Am publicat cîteva articole în
publicaţia citată şi în Magazin critic din Tîrgu-Jiu, am ieşit în stradă în vreo două rînduri, am
vorbit prietenilor şi cunoscuţilor mei despre nocivitatea măsurilor sanitare, am trimis tuturor
persoanelor din agenda mea electronică mesajele pe care le-am considerat edificatoare, le-am
postat pe pagina mea de facebook şi pe cîteva le-am inclus în „Noul euxin". Tot ce-am scris în
această perioadă am adunat într-o carte pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, o voi publica spre ami mărturisi convingerile, întrucît a tăcea în atari situaţii este echivalent cu a fi de acord cu
minciuna, cu fărădelegile, cu crimele comise în numele sănătăţii publice.
Analiza critică a perioadei covidice se impune, aşadar, filosofic, pedagogic, medical, politic şi
religios. Michel Foucault susţinea dreptul uman de a critica prin ceea ce numea „practica de
sine" sau „preocuparea de sine"ş2ţ – consecinţă a ceea ce aş denumi pedagogic stimă de sine. Nu
vreau să polemizez acum cu anumiţi călugări şi teologi care condamnă o aşa-zisă „părere de
sine" sau „îndreptăţire de sine" a unor intelectuali care iau atitudine veghind la normalitate
(doar atît afirm: extrapolarea vieţii mînăstireşti exercitate sub ascultarea ierarhică la nivelul
întregii societăţi este o greşeală, Însuşi Mîntuitorul povăţuindu-Şi ucenicii „daţi Cezarului ce este
al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu"). Intensa manipulare mediatică vîrtos
stipendiatăş3ţ a condus la supradeterminarea unui număr de coduri artificial concepute – ce-i
drept, asta s-a petrecut la nivel global, ceea ce pentru mine a fost un semnal de alarmă
suplimentar şi o confirmare că totul a fost regizat ocult! – în scopul inculcării în mentalul colectiv
a unui înalt grad de periculozitate al virusului de laborator, referirea la el fiind obsedant însoţită
de adjective care să inducă frica: ucigaş / letal / mortal etc. Totodată, spre a răsturna dramatic
raportul normal-anormal şi a favoriza elaborarea şi aplicarea „normelor de urgenţă" (fapt
dovedit ca o crasă ilegalitate, după cum au demonstrat juriştii, fiind cîştigate spectaculos cîteva
procese de victimele abuzurilor!), „specialiştii" oficiali au manipulat lexical pe naivii
neşcolarizaţi vehiculînd obsesiv cuvintele: carantinare, simptomatici, asimptomatici, izolare,
izoletă, distanţare socială / fizică, testare, mascare etc. Alături de acestea, psihologic, în capitală
sirenele ambulanţelor – chiar şi goale! – date la maximum indiferent de oră conform indicaţiilor
preţioase au indus în subconştient spaima.
Cea mai importantă manipulare prin limbajul medical a fost conceptul vaccin atribuit abuziv
serurilor experimentale achiziţionate în exces de guvernul al cărui prim-ministru a fost F. Cîţu.
„Campania de vaccinare", desfăşurată după logica specifică alegerilor locale, parlamentare şi
prezidenţiale, cu reclame duioase, măiestrit alcătuite, storcătoare de lacrimi, difuzate din
abundenţă, cu grafice policrome, tabele, date statistice îngrijorătoare şi mai ales cu jignitoarele
mituiri (de data aceasta s-au dat cupoane, premii şi s-au creat numeroase facilităţi celor
„vaccinaţi", precum accesul în marile magazine, în sălile de spectacole etc. privîndu-se cinic
populaţia „nevaccinată", deşi era şi ea plătitoare de taxe şi impozite, prin urmare beneficiind
constituţional de drepturi egale!) a fost un semieşec, întrucît procentajul „vaccinaţilor" români a
fost unul dintre cele mai mici din Europaş4ţ. Nevaccinat ca şi mine, avocatul Gheorghe Piperea
este categoric: Moral şi politic, trebuie să răspundă şi politicienii, experţii, influencerii, jurnaliştii
năimiţi. Mai ales cei care cereau în stil nazist pedepsirea noastră şi aruncarea peste zidurile
cetăţii, pentru simplul fapt că am refuzat să ne supunem unui oribil experiment genetic şi
psihologic.ş5ţ
Un imens semn de întrebare se ridică nu atît asupra conduitei populaţiei credule (care, de altfel,
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se mai lăsase copios înşelată mediatic în ultimele trei decenii, faptul fiind ilustrat de una dintre
zicalele-reproş postdecembriste la adresa celor aflaţi la putere indiferent de culoarea politică
declarată fiind „aţi minţit poporul cu televizorul!") şi nici măcar asupra guvernanţilor (care au
fost, de fapt, consecvenţi angajamentelor asumate acţionînd la comanda unor interese externe
indiferente şi mai ales defavorabile acelora ale românilor), ci la adresa „specialiştilor" – unii
chiar fără dubii licenţiaţi: medici, psihologi, pedagogi etc. – care, în răspăr cu deontologia, au
acceptat şi au promovat dictatura politicienilor! Aşadar, acestora le-aş adresa întrebarea: cum
vă/ne explicaţi, doamnelor şi domnilor „specialişti", că „vaccinarea sigură pentru combaterea
pandemiei cu sars cov 2" nu numai că nu i-a ferit de îmbolnăvire pe cei care v-au crezut şi au
mers la „centrele de vaccinare", dar, ca din întîmplare, au apărut ameninţări frecvente la tineri şi
adulţi prin aşa-numitul „sindrom al morţii subite"(Sudden Adult Death Syndrome – SADS)? Pînă
vreunul dintre „specialiştii" cărora mă adresez vor catadicsi vreun răspuns, mă mulţumesc cu
următoarea ipoteză: ş…ţ nu-i nimic inexplicabil, totul fiind logic şi coerent, în linie cu ceea ce s-a
dorit de la marea farsă a pandemiei inventate. Totul a fost similar iluzionistului care, pentru a
avea răgaz să ascundă bila buclucaşă în mînecă, distrage atenţia publicului către un alt punct de
pe scenă. La fel s-a întîmplat şi-n pandemie: îngroziţi de perspectiva contractării „virusului
ucigaş", oamenii au fost mînaţi să treacă prin purgatoriul centrelor de vaccinare, apărute la
fiecare colţ de stradă. Şi, în timp ce televiziunile numărau ritualic morţii din orice adăugîndu-i la
„morţii de COVID", binevoitorii din fundal îndemnau oamenii „să se protejeze" de dezastrul
inventat. O doză, două doze, trei doze, urmate apoi de nenumărate boostere, adică aceeaşi otravă
rebotezată pentru a nu bătea la ochi. Nu mai conta că niciodată în istoria medicinei nu s-a făcut
un asemenea abuz de administrare a unui „remediu". Poate găsim ceva similar doar dacă ne
gîndim la modul în care „înţelepţii vremii" l-au tratat pe Henric al VIII-lea, provocîndu-i probabil
cea mai teribilă moarte posibilă. Culmea, cu cît regele ţipa mai tare, cu atît „înţelepţii" erau mai
convinşi că ţipetele sînt cauzate de eficienţa teribilă a tratamentului administrat. Într-un fel
similar s-a întîmplat şi la actuala pandemie.ş6ţ
Din fericire, au existat şi există medici care n-au abdicat deontologic. În calitate de pedagog, îi
mulţumesc public dr. Damian Baciu care scrie referindu-se la copii: 1. Suntem pediatri,
specialişti în Pediatrie şi medici care tratăm copiii în cabinetele de consultaţii respectînd
jurămîntul„prima dată să nu faci rău". Afirmăm că niciodată nu a fost o situaţie de urgenţă
pentru sugari, copii sau adolescenţi privind Covid-19, pentru că imunitatea lor naturală este
puternică, iar riscul de forme grave, ori deces, este minim. În plus, cea mai mare parte a copiilor
au dezvoltat deja o imunitate naturală împotriva Sars-Cov-2. 2. Observăm că politicile de
sănătate publică Covid-19, inutile şi ineficace, au avut consecinţe deosebit de dezastruoase
pentru copii şi adolescenţi. Suntem alarmaţi de schimbările recente în etapele de dezvoltare ale
copiilor, care indică, probabil, consecinţele. Masca nu şi-a dovedit niciodată eficienţa în stoparea
transmiterii Sars-Cov-2, dar s-a dovedit nocivă pentru dezvoltarea socială şi mentală a copiilor şi
adolescenţilor.ş7ţ
De asemenea, încă din 4 brumărel 2020 un număr foarte mare de specialişti au semnat
declaraţia scrisă şi semnată la Great Barrington, Statele Unite, de: dr. Martin Kulldorff, profesor
de medicină la Universitatea Harvard, biostatistician şi epidemiolog cu expertiză în detectarea şi
monitorizarea erupţiilor de boli infecţioase şi evaluarea siguranţei vaccinurilor; dr. Sunetra
Gupta, profesor la Universitatea Oxford, epidemiolog cu expertiză în imunologie, dezvoltarea
vaccinurilor şi modelarea matematică a bolilor infecţioase şi de dr. Jay Bhattacharya, profesor la
Şcoala de Medicină a Universităţii Stanford, fizician, epidemiolog, economist specializat în
sănătate şi expert în politici de sănătate publică axate pe boli infecţioase şi populaţii vulnerabile.
Ulterior, numărul de semnături al oamenilor care au înţeles miza acestui demers a depăşit
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930.000. Redau un pasaj semnificativ din această declaraţie: În calitate de epidemiologi ai bolilor
infecţioase şi oameni de ştiinţă cu specializare pe sănătatea publică, sîntem foarte îngrijoraţi în
legătură cu impactul nociv pe care actualele politici COVID-19 îl au asupra sănătăţii fizice şi
psihice. Recomandăm o abordare pe care o numim Protecţie Concentrată. ş…ţ Pe măsură ce
imunitatea creşte în rândul populaţiei, riscul infectării devine pentru toţi mai mic – inclusiv
pentru cei vulnerabili. Ştim că, în final, toate populaţiile vor obţine imunitatea de turmă – adică
punctul la care rata noilor infectări este stabilă – şi că acest lucru poate fi ajutat (dar nu este
dependent) de un vaccin. Scopul nostru, deci, ar trebui să fie acela de a minimiza mortalitatea şi
suferinţa socială pînă cînd obţinem imunitatea. Abordarea cea mai înţeleaptă şi blîndă, care
pune în balanţă riscurile şi beneficiile obţinerii imunităţii de turmă, este să permitem celor care
au un risc minim de moarte să-şi trăiască vieţile în normalitate şi să consolideze imunitatea la
virus prin infectare naturală. În acelaşi timp, trebuie să protejăm mai bine pe cei care au riscul
cel mai mare. Aceasta este ceea ce numim Protecţie Concentrată.ş8ţ
Şcoala s-a conformat, din păcate, „politicii de sănătate" elaborate de aceiaşi „specialişti" conform
căreia purtarea măştilor în clase a fost obligatorie şi apoi au fost sistate cursurile înlocuindu-se
cu „învăţămîntul on line" – ambele măsuri fiind nepedagogice şi periclitînd sănătatea copiilor,
aşa cum zadarnic am argumentat şi euş9ţ. Timpul pierdut de generaţia şcolară ca urmare a
acestor „măsuri de urgenţă" nu se mai poate întoarce. Niciun experiment ştiinţific, oricît de
măreţ, nu poate justifica asemenea norme. Reţin şi opinia recentă a unui intelectual:
A fost invocată Ştiinţa cu majusculă. În ştiinţă se ajunge uneori la consens în urma unor
dezbateri. Dar în problemele legate de covid-19 nu s-a ajuns la un consens pe calea firească a
dezbaterii, ci s-a pornit de la un consens indus artificial. Se ştie că vaccinurile anti-covid se află
încă în faza experimentală. Dacă însă în faza experimentală vrei să vaccinezi TOATĂ populaţia,
înseamnă că de fapt vrei să nu mai existe grupul de control. În cadrul unui astfel de experiment
ştiinţific la scară planetară, poţi servi ştiinţa atît vaccinându-te, cît şi nevaccinîndu-te, rămînînd
adică în grupul de control, fără de care datele referitoare la grupul experimental devin
ininteligibile (fiindcă nu mai există termen de comparaţie). Naraţiunile despre recenta molimă
sînt împănate cu minciuni. Eu nu sînt medic, nu am livrat niciodată nimănui recomandări
medicale nici înainte de pandemie, nici în timpul ei, nici după. Dar ca să-ţi dai seama că discursul
medical – şi nu numai – a fost mincinos nu trebuia să ai cunoştinţe medicale. Era suficient să ştii
că a afirma un lucru şi totodată contrariul său constituie o contradicţie. La fel şi cu informaţiile
trecute sub tăcere. În Anglia, cînd numărul morţilor cu trei doze a depăşit 75% din totalul
morţilor, autorităţile au hotărît să nu mai publice astfel de statistici. „În timpul molimei, niciun
subiect nu a rămas ferit de contradicţii. Or, contradicţiile – o ştim bine – apar cînd se minte.”ş10ţ
Dacă Şcoala, neavînd la conducere oameni suficient informaţi şi cu adevărat responsabili, a
abdicat deontologic dinaintea recomandărilor sanitar-politice (precum făcuse odinioară, după
cum încă ne mai amintim unii dintre noi, conformîndu-se „indicaţiilor preţioase" venite din
partea activiştilor comunişti), surprinzător pentru mine a fost că nici Biserica Ortodoxă Română,
prin majoritatea ierarhiilor ei, n-a luat atitudinea corectă în timpul plandemoniei.
În afara ÎPS Teodosie al Constanţei şi a episcopului de Giurgiu, Ambrozie, tăcerea a fost…
asurzitoare (nu mai iau aici în seamă aberantele luări de cuvînt în numele Patriarhiei ale unui
domn corect politic, fiindcă este echivalent cu a bate toba la urechea surduluiş11ţ).
Reiterez însă că a purta mască în Biserică dinaintea icoanelor viu protectoare ale Sfinţilor aşa
cum au decis „specialiştii" constituie o blasfemie: cum ar putea exista o protecţie omenească
superioară aceleia a Sfintei Treimi, a Maicii Domnului ori a Sfinţilor întruchipaţi iconic?!
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Prin mascare schimonosirea chipului omului creat întru asemnănarea cu Tatăl Creator
constituie un păcat împotriva Duhului Sfînt, fiind pe placul potrivnicului! M-am ocupat de
aspectul acesta din punct de vedere cultural şi ocult într-un articol, aşa că nu revinş12ţ.
Mult mai gravă a fost măsura împărtăşirii cu linguriţe desinfectate ori de unică folosinţă de
teama contaminării, ignorîndu-se eretic faptul că Sfînta Euharistie este Trupul şi Sîngele lui
Hristos, e Medicamentul medicamentelor! Nici leproşii – cîţi mai sînt actualmente – nu sînt
împărtăşiţi după recomandările „specialiştilor" care nu-L cunosc pe Dumnezeu.
În contextul nenorocirilor minuţios planificate la nivel global o voce bisericească de o forţă rară
generalizează problematica, avertizînd într-un interviu: Primul pas pe care trebuie obligatoriu
să îl facem este să înţelegem că am fost jefuiţi de drepturile noastre inalienabile de către o
organizaţie internaţională criminală. Odată realizat acest lucru, în special de partea sănătoasă a
instituţiilor şi a justiţiei, va fi posibilă judecarea trădătorilor care au favorizat această lovitură de
stat tăcută, alungîndu-i pentru totdeauna de pe scena politică.ş13ţFoarte interesantă este opinia
monseniorului Vigano ca răspuns la întrebarea bine formulată: Psiho-pandemia creată cu
abilitate a produs psihoză, panică, teroare şi suferinţă fizică, lăsînd urme de neşters şi tulburări
sociale grave la un nivel nemaiîntîlnit în istorie. Au transformat omul într-un zombie. Ce mesaj
poate fi transmis faţă de această conformare şi formatare impusă populaţiei?
Aţi folosit pe bună dreptate termenul „formatare", care într-un fel aminteşte de Marea Resetare
inaugurată de psiho-pandemie şi care continuă şi azi prin starea de urgenţă provocată de război
şi de criza energetică.Trebuie să ne întrebăm ce a împins ţări întregi să se lepede de Credinţa lor,
să-şi şteargă fără remuşcări identitatea, să-şi uite tradiţiile, lăsîndu-se modelate după tiparele
ghiveciului anglo-saxon. ş…ţ Problema mare este că guvernele pe care le-am avut– după
monarhia de Savoia şîn Italia, iar la noi liberal-useristă şi în prezent liberal-pesedistăţ – au fost
manipulate toate de francmasonerie, în deciziile în privinţa reformelor, în declararea
războaielor, în trasarea frontierelor şi în semnarea tratatelor mereu şi numai la ordinele Lojii.
Parlamentari masoni notorii, miniştri masoni, profesori universitari masoni, primari masoni,
ofiţeri superiori masoni, ziarişti masoni şi episcopi masoni au acţionat conform jurământului de
fidelitate făcut Marii Loji şi au trădat interesele naţiunii italiene şşi ale celei româneştiţ. Astăzi,
francmasoneria se foloseşte de „braţul său secular”, Forumul de la Davos, care stabileşte agenda
ONU, a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a Uniunii Europene, a diferitelor fundaţii „filantropice”,
a partidelor politice şi a bisericii bergogliene şla noi de cea Ortodoxă, reprezentativăţ. Dar faptul
că această lovitură de stat este atît de vastă şsicţ şi de ramificată nu înseamnă că este mai puţin
reală. Într-adevăr, situaţia actuală este foarte gravă, tocmai pentru că implică sute de ţări,
guvernate de fapt de un singur grup de conspiratori criminali.ş14ţ
În acest stadiu ne aflăm. Pe lîngă arma ştiută împotriva uneltirilor satanice – postul şi rugăciunea
smerită şi continuă – cred că e necesar să rostim şi să scriem clar cît mai mulţi dintre noi despre
toate minciunile oficiale spre a-i descuraja pe cei care le folosesc şi mai ales pentru a-i trezi la
realitate pe toţi oamenii naivi dar mulţi ce-au crezut în bunele intenţii ale guvernanţilor
conformîndu-se normelor abuzive din perioada 2020-2022. Deşi mai există în Bucureşti şi la
data cînd scriu, pe stradă şi în unele mijloace de transport în comun, cîţiva purtători de inutile
cîrpe care le obstrucţionează caraghios-inutil buna oxigenare a creierului, am speranţa şi mă rog
Proniei ca, surzi la glasul îngerilor păzitori şi, eventual, la cel al sfinţilor protectori pe care i-au
primit de la botez, să audă măcar strigătul dureros de actual al lui Andrei Mureşanu:
„Deşteaptă-te române din somnul cel de moarte
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În care te-adînciră barbarii de tirani…"
À propos de tirani, condamnabilă este intenţia anunţată în presă că executivul comunitar a cerut
Consiliului UE (statele membre) şi Parlamentului European să sprijine cu celeritate propunerea
de revizuire a regulamentului anunţată, astfel încît noile prevederi să intre în vigoare înainte de
30 iunie 2022 cu privire la prelungirea cu încă un an a aşa-numitului certificat verde care atestă
vaccinarea anti-COVID-19, trecerea prin boală sau efectuarea unui test PCR negativ recent ş15ţ.
Îngrijorătoarea măsură ignoră, după cum se vede, opinia dr. Cyrille Cohen din Israel – ţara cu cel
mai mare număr de „vaccinaţi"! – exprimată într-un interviu: Am făcut greşeli, recunoscînd că
certificatul verde este inutil în combaterea virusului, dar are în realitate rolul de a-i forţa pe
oameni să se „vaccineze". Totodată, el a afirmat că închiderea şcolilor este o mare eroare şi că
imunizarea de turmă, naturală, este mai eficientă decît vaccinarea în masă.
Însuşi Raed Arafat a recunoscut într-un dialog televizat datorat lui Lucian Duţă cu privire la
măsurile luate că „Aşa se credea…", formulă care-l incriminează, nicidecum nu-i acoperă imensa
responsabilitate pentru toate gafelele şi abuzurile săvîrşite în cei doi aniş16ţ. Fiindcă nu s-au
vrut ascultate opiniile unor medici integri care avertizau că soluţiile „specialiştilor" oficiali sînt
greşite, interogaţiile retorice ale jurnalistului Adrian Pătruşcă referitoare la minciuna vehiculată
intens toată lumea a zis că vaccinarea va fi soluţia magică sînt justificate: Toată lumea? Şi
Malone, şi Montagnier, şi McCullough, şi Yeadon, şi Bhakdi, şi Coleman, şi Raoult, şi zecile de mii
de semnatari ai Declaraţiei de la Barrington?ş17ţ
Deşi nu este academic, folosesc termenul parşivenie pentru a caracteriza marea farsă în care
guvernanţii ne-au silit a juca în cei doi ani de restricţii întemeiate pe Hotărîrea de guvern nr. 91
din 21 oct. 2021 prin care S-AU PROPUS toate restricţiile răsştiute! Deci ei au propus
neconstituţional, iar cetăţenii au acceptat noile norme de comportare fără a fi obligatorii, aşa
cum abuziv au afişat responsabilii de magazine şi de instituţii publice, şoferii de pe mijloacele
publice de transport ş.a.m.d.
Halucinanta lume nouă în care ne-am trezit că avem de jucat roluri de proşti are tîlcul ei pe care
fiecare dintre noi trebuie să-l înţelegem pentru a reacţiona măcar în viitor ca fiinţe gînditoare şi
libere, aşa cum ne-a creat Dumnezeu.
Nu pot încheia această analiză fără a menţiona o voce anonimă vădind o gîndire hiperlucidă
dintre sutele care s-au putut auzi în această perioadă – folosesc intenţionat „voce", stilul cu
pricina fiind o mostră de oralitate autentică! Am lăsat înadins necorectat întregul text spre a-i
proba această calitate la care ţinea atît de mult Camil Petrescu:
Haideti sa recapitulez pe scurt, pentru ca este atat de socant incat cu greu ma abtin sa nu urlu! La
mine, frustrarea e mai mica pentru ca m-am opus cu dintii, picioarele, mainile, sufletul,
constiinta si cu toti nervisorii mei sa fac ce mi-au spus televizorul si ziarele stataniste sa fac: sa
port botnita, sa ma scanez, sa ma vaxxez, sa ma testez! Insa imaginati-va durerea, frustrarea,
urletul interior al cetateanului care va realiza ce ii scriu eu acum: ca statul nu l-a fortat niciodata,
ca statul nu a legiferat niciodata interdictii sau obligativitati si ca toata manipularea lui catre
vaxxare, testare, purtarea antirespiratorului s-a facut prin televizor – arma militara de uz civil si
prin mass-media vanduta. Iar amenzile primite de la esalonul doi al farsei, militienii si
secujandarmii, au fost si sunt ilegale, deci se pot anula imediat in instanta! Insa nu dand statul in
judecata, ca el nu v-a interzis nimic, ci pe persoanele care v-au abuzat prin aceste amenzi!ş18ţ
Dumnezeu să ne ajute pe toţi, fie „vaccinaţi" fie „nevaccinaţi", după marea-I milă!
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________________________________________
1 V. Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 2009.
2 În Ce sînt luminile? din vol. Biopolitică şi medicină socială, Cluj, Idea Design & Print, 2003.
3 Jurnalistul şi revoluţionarul timişorean Marius Mioc a publicat o listă pe blogul său: Lista
ruşinii. Instituţii de presă care s-au înscris la şpaga de 200 milioane lei pentru propagandă Covid
în bazaOUG 63/2020 prin care guvernul a alocat nu mai puţin de 200 milioane lei pentru
propagandă în problema covid (v. şi Guvernul liberal finanţează cu 200 milioane lei propaganda
covid (linc). Jurnaliştii Marius Mioc şi Victor Roncea notează edificator: Crima a avut un cost.
Oficial, la alb, în total, 181,830,237 lei şi 30 de bani (arginţi) – aproape 40 de milioane de euro –
au fost direcţionaţi către presa mituită de către Guvernele Ludovic Orban şi Florin Cîţu, potrivit
unui document remis ActiveNews de Guvernul Nicolae Ciucă. De la data de 1.06.2020 şi până la
21.12.2021 un număr de 385 de firme au încasat oficial 155,290,820.72 lei.
(https://www.activenews.ro/stiri/EXCLUSIV-LISTA-CU-BANII-INCASATI-DE-FIRMELE-PRESEIMITUITE-DE-GUVERN-PENTRU-A-RASPANDI-TEROAREA-COVID-IN-ROMANIA174132?fbclidâIwAR0FRZ5iC0MPv0uYVzE3fDNpEavbPB3Nx00U1R-YtlLANU3Yx-7AGhaaY6E ).
4 5 februarie 2022: Rural – 29.69%; Urban – 41.69%; Municipii: 43.45% (https://vaccinarecovid.gov.ro/situatia-vaccinarii-in-romania/ )
5 Cf. idem.
6 Dan Diaconu, Sindromul morţii subite https://trenduri.blogspot.com/2022/06/sindromulmortii-subite.html reluat şi pe https://www.activenews.ro/opinii/Dan-Diaconu-SindromulMortii-Subite-174796
7V. https://www.activenews.ro/stiri/Dr.-Damian-Baciu-Summit-ul-Mondial-Covid-17.000-demedici-au-denuntat-politica-sanitara.-Doua-aspecte-pediatrice-importante-si-dezvaluiri-despreCEA-MAI-MARE-ESCROCHERIE-din-istoria-lumii-174706
8 https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-romanian/
9V.
https://limbaromana.org/revista/cu-sau-fara-masca/
https://www.activenews.ro/stiri/Prof.-Mihai-Floarea-O-revenire-asupra-inutilitatii-sinocivitatii-purtarii-mastilor-169063 etc.

,

10V. adev.ro/rdkgqk
11 Am răspuns în presă la două dintre acestea: v. https://www.activenews.ro/opinii/Unpurtator-de-cuvant-al-B.O.R.-care-nu-ma-mai-reprezinta-Scrisoarea-Deschisa-a-unui-Profesor.CUVANTUL-CITITORULUI-166631 şi https://www.activenews.ro/opinii/Despre-amesteculplanurilor.-Eroarea-lui-Vasile-Banescu.-CUVANTUL-CITITORULUI-166711
12 V. https://limbaromana.org/revista/cu-sau-fara-masca/
13V.
https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-greatreset/Monseniorul-Vigan%C3%B2-Marea-Resetare-este-o-Lovitura-Globala-pentrudistrugerea-lumii-prin-crize-economice-razboaie-si-pandemii-in-numele-Satanei-174832
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14Idem.
15 Cf. https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/comisia-europeana-propune-extinderea-cu-unan-a-utilizarii-certificatului-verde-virusul-inca-circula-1825757
16 Cf. https://www.youtube.com/watch?vâQdw8VxYVnto
17 V. https://www.activenews.ro/opinii/Cursul-Istoriei-se-intoarce-ca-Iordanul-la-BoboteazaFereastra-Marii-Resetari-se-inchide…-Acum-avem-NOI-o-fereastra-de-oportunitate.-La-fel-deINGUSTA-172324
18 Idem, la comentarii.
https://www.activenews.ro/opinii/AVOCATII-DIAVOLULUI.-Parsivenia-actorilor-pandemiei-dela-Florin-Citu-la-Vasile-Banescu-174972

14. Poză inedită cu Patriarhul Daniel de acum 40 de ani! Tânăr, cu barbă neagră,
în timp ce ţine în braţe un copil devenit vedetă TV: âUn om jovialâ – publicat de
Ştiri pe surse, pe 1 iulie

Viaţa Patriarhului Daniel a stârnit mereu interes în spaţiul public. O fotografie inedită, realizată
acum 40 de ani, a fost publicată de prezentatorul TV Şerban Huidu.
Fotografia îl ilustrează pe Patriarhul Daniel cum îl ţine în braţe pe puştiul de atunci Şerban
Huidu. În paralel, vedeta a postat o poză realizată recent, în care trecerea anilor e vizibilă pentru
amândoi.
Fotografia celor doi a fost realizată în 1982 la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol. „Un om
jovial şi hâtru cu cultura impresionanta şi care poate vorbi la fel de uşor despre fizica cuantica
sau despre un şurub”, îl descria Şerban Huidu pe Patriarh.
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„Fix 40 de ani despart aceste doua fotografii. Prima e din 1982 şi este făcută la Mănăstirea Sfânta
Maria din Techirghiol, când un tânăr profesor a făcut poze, la final de vacanta, cu oltenaşul ce i-a
fost comesean toată durata sejurului.
Cealaltă fotografie a fost făcută azi la Patriarhie când oltenaşul i-a oferit amintirea de acum 40 de
ani, Preafericitului Daniel. As vrea ca toată lumea sa îl cunoască asa cum îl cunosc eu. Un om
jovial şi hâtru cu cultura impresionanta şi care poate vorbi la fel de uşor despre fizica cuantica
sau despre un şurub.
Mulţumesc domnule profesor!”, a fost mesajul lui Şerban Hudiu, pe Facebook.
https://www.stiripesurse.ro/poza-patriarhul-daniel-40-ani-tanar-serban-huidu_2451795.html

15. Patru la sută oase, restul aroganţă – opinie publicată de Turambarr.blogspot,
pe 30 iunie
Privesc cu ochii minţii dealurile şi poienile şi grădinile de la Telega. Le privesc şi le întrezăresc
soarta. Din ce în ce mai sălbatică, mai desprinsă de strînsoarea de cleşte a oamenilor.
Determinismul demografic m-a făcut să fiu singur copil la părinţi. Pe măsură ce societatea se
modernizează, se urbanizează, dă de mai multă bunăstare şi se mută dinspre ocupaţiile manuale
spre cele non-manuale, familiile fac copii mai puţini. În sociologie şi în demografie, această
afirmaţie este un adevăr de o banalitate cruntă, dar strivitoare. Se numeşte tranziţie demografică
şi ne strînge în îmbrăţişarea sa deterministă.
Strivitoare, căci modelează cu o forţă rece, apăsătoare destinele societăţii. Deterministă, căci e cu
mult deasupra voinţelor noastre individuale. E un fapt social, cum ar fi spus Durkheim, slăvit fie-i
numele lui de francez neamţ. Adică, la întîmplare, evreu.
Ce au grădinile şi poienile de la Telega de-a face cu procesul de tranziţie demografică?
Păi au.
Copil singur fiind la părinţi, am ajuns să moştenesc cu asupră de măsură toate terenurile
familiei. Nici multe, nici puţine. Iaca acolo nişte grădini răspîndite pe dealurile cu pămînt sărac,
argilos ale Telegii.
Dedesubt, avere: sare şi petrol. Deasupra, sărăcie: cătină şi alunecări de teren şi pămînt puţin
fertil. Doar prunii şi frasinii îşi croiesc nestingheriţi rădăcinile prin crăpăturile sale. Altceva nu
prea creşte, nici să-i dai cu agheasmă sau cu fosfaţi de-ăia de au ajuns din ce în ce mai scumpi, de
cînd cu ruşii. Nu, prunii nu înseamnă bogăţie, orice stereotipuri aţi avea voi în cap. Prunii
înseamnă doar ţuică proastă şi slabă şi eftină.
Copil singur fiind la părinţi, ajuns deja dincolo de mijlocul vieţii, rătăcit prin jungla urbană a unui
oraş mare, mimînd adaptarea şi cool-ul, sînt cu fundul în două luntri. Cu grădinile la Telega. Cu
viaţa şi cu soarta la Bucureşti. Şi, mai ales, cu copiii deja porniţi înspre cele patru zări ale lumii.
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Grădina din jurul casei, cît de cît o îngrijim. Bibilim la ea de numa numa. Face parte din spălarea
necesară pe creier din fiecare primăvară vară toamnă. Iarna nu. Cîte o săptămînă pe sezon, ne
tragem acasă şi dă-i şi luptă cu dudaiul. Cu foarfecele de pomi în mînă, bălăurind prin grădină, îţi
dai reset la toate.
Dar asta e doar o grădină din multele. Celelalte sînt de ceva timp mai mult sau mai puţin lăsate
de izbelişte. E mare efort şi mare cheltuială să te îngrijeşti de ele. Şi, mai ales, e nevoie de mult
timp. Timp pe care sînt suficient de comod şi de urbanizat încît să zic în fiecare an că mi-l voi
face, de fapt păcălindu-mă singur. Evident că nu mi-l fac niciodată.
Nu am nici timp, dar mai ales nici chef de aceste grădini care se scufundă încetul cu încetul în
paragină. Pe Călinet vreo trei sau patru. Chiar şase, dacă e să le socotesc pe toate prin care am
bîntuit cu furca în spinare prin copilărie, inclusiv cele care au rămas unchiului meu. Pe Obîrşie
două – în mod formal ale mele, deşi le fură melecarii de le rup. Pe Gîrlă, în marginea Măceşului,
încă una.
Nu mai spun de cele două postaţe de păduri de pe Măceş. La una din ele puterea locală ne-a
schimbat amplasamentul şi nici măcar acum n-am ajuns la ea, să ştiu pe unde e. Cu nişte ani în
urmă, ne-au luat popii pădurea din vîrful Măceşului, pădurea neamului meu. O maţocărie făcută
cu secretara de la primărie, ne-a luat-o cu japca, a dat-o la biserică. Şi nouă ne-au dat la schimb
într-o coastă proastă de deal. Şmecherii româneşti. Furăciune pe faţă. Să le fie de suflet.
Deci multe grădini. Deci mai toate în paragină. La Boxe. La Nana. Pe Groapă. La Leana. La Păuna.
În Călinet, la sondă. Tot în Călinet, la Nana – dinspre partea mamei, cum ar veni. Pe Gîrlă. În
Obîrşie, jos, lîngă fostul saivan. În Obîrşie, sus, în marginea Brebului. Mai e una pe Călinet, dînjos
de odaia lui Dima – aproape nici nu mai ştiu cum se intră acolo. Mai e încă una pe Plai, într-o
coastă la vale deasupra rîului Doftana – şi acolo îmi aduc doar vag aminte pe unde e.
Stai, că mai e încă una şi mai departe pe Plai, dincolo de Ciobu, într-o margine de pădure unde
era un măr pădureţ şi un gherghin mare. N-am mai fost acolo de cînd trăia bunică-mea,
Dumnezeu s-o odihnească.
O seamă de pămînturi. O seamă de abandonuri. Iar generaţiile următoare nici nu vor mai şti de
ele. Fetele noastre pur şi simplu nu sînt interesate de aşa ceva. Soarta lor va fi probabil la
Londra, sau la Paris, sau unde vor vrea ele să-şi croiască soarta. În nici un caz la Telega.
Şi ce se întîmplă cu grădinile noastre în mic se întîmplă cu toată Telega în mare, şi cu o mare
parte din România, la modul şi mai general.
Îmi aduc aminte de grădina în paragină a unchiului meu, pe undeva în marginea Moldovei, pe
lîngă Focşani. Unchiul a îmbătrînit, s-a îmbolnăvit şi a murit. Iar grădina din spatele casei, la care
a bibilit cu perseverenţă o viaţă întreagă, în doi ani s-a sălbăticit. Şi via, şi merii. Totul a luat-o la
goană, nemaiţinute în frîu de foarfecă şi de munca omului. Cînd l-am îngropat, m-am dus în spate
în grădină. M-a apucat jalea, cînd am văzut cît de repede se întoarce totul în paragină.
Peste tot e la fel. Ruralul e pe moarte. Din ce în ce mai depopulat. Cine a rămas? Îndeosebi cei
bătrîni, care n-au unde să se ducă în altă parte. Care au rămas să-şi trăiască restul de viaţă acolo
unde s-au obişnuit. Unde să se ducă? Doar la cimitir, să aprindă lumînări şi să-şi pregătească
culcuşul. Ultimul culcuş. Capcana bătrîneţii. O să trecem cu toţii prin ea, n-aveţi grijă.
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În rest, prea puţini tineri, prea puţini oameni în putere care să aibă poftă de avere, de viaţă, de
viitor. Planuri cu pămîntul, cu fînul, cu animalele. Cu toporul şi cu furca în mînă, cu coasa şi cu
oaia şi cu vaca. Poftă de croit destinele copacilor şi poienilor şi păşunilor şi pădurilor şi tuturor
celor care mişcă au ba pe faţa pămîntului prin locurile alea ale noastre: miţorlan, frasin, vulpe,
dihor, jder, paltin, ţintaură, sunătoare, jugastru, coada şoricelului, vacă, şarpe, oaie, fag, capră,
limba boului, porc şi călţunaşi.
Am zis “locurile alea ale noastre”? Greşit. Nu mai sînt ale noastre. Pe hîrtie, da. La primărie, da, în
vestitul "rol". În rest? Sînt ale corbilor care zboară pe deasupra capetelor noastre. Şi ale jderilor
şi mistreţilor şi urşilor care au început să mişune, să repopuleze pădurile din preajmă.
Poienile necosite de ani buni deja se sălbăticesc. Lăstarii de plop şi de stejar şi de fag şi de ulm
devin încetul cu încetul trunchiuri zvelte, adolescente. Unii au ajuns deja copaci mari. Adică
pădure. Pădurea năpădeşte încet-încet toate strădaniile generaţiilor trecute, care pe vremuri cu
toporul şi cu coasa în mînă au clamat acele pămînturi.
Sînt ale noastre, nu ale corbilor şi urşilor şi mistreţilor, spuneau plini de cutezanţă strămoşii
noştri, pe vremea cînd spuzeau pămîntul cu strădania lor. Zeamă de poftă. Superbie de a avea şi
de a stăpîni şi de a schimba şi de a face.
Iaca acuma nu mai sînt ale noastre. Corbii s-au întors. Urşii la fel. Bătrînii care au rămas să aibă
grijă de cimitirele din ce în ce mai pline privesc neputincioşi această năpădire. Capcana
bătrîneţii. Ultimul culcuş.
Peste două-trei generaţii, cînd bătrînii de azi nu vor mai fi, cînd nici noi nu vom mai fi, duşi după
părinţii noştri în cimitirele din ce în ce mai pline pe dinăuntru şi mai pustii pe dinafară,
cînd nepoţii noştri deja se vor fi născut în altă ţară, iar Telega va fi doar o amintire vagă pentru
ei, în nişte poveşti plictisitoare de-ale mamelor lor, adică de-ale fetelor noastre, ajunse deja la
bătrîneţe prin alte părţi de lume, aceste pămînturi nu vor mai fi deloc ale noastre.
Poate pe unele vor pune fundul alţii. Să zicem melecarii, cum o fac deja prin unele grădini. Furaţi,
mă, furaţi tot ce puteţi. Şi aşa nu le mai folosim. Dar aceste transferuri de proprietate pe bază de
folosinţă vor fi mai degrabă excepţia decît regula.
Cele mai multe se vor transforma în pădure, în sălbăticie, acolo unde dreptul de folosinţă va fi al
corbului, al ursului, al miţorlanului, al buburuzei, al şarpelui şi al libelulei.
Ce sînt o mie de ani în ochii istoriei? Dar în ochii naturii, care respiră geologic, sute de mii şi
milioane de ani? Un fleac. O zbatere efemeră de pleoape. Telega e atestată de pe la 1400. Nişte
sute de ani. Hai să zicem de o mie de ani. Hai să zicem de două mii de ani, deşi acum două mii de
ani nu exista încă poporul român, ci alte popoare, cu totul altele, chiar dacă erau strămoşii noştri.
Daci, nu români. Costoboci sau traci sau sciţi sau celţi sau agatîrşti sau ce-or fi fost ei, nu români.
În cîteva sute de ani, pămînturile de la Telega nu vor mai fi ale noastre. Vor fi fie ale corbului şi
ursului, fie ale altor pofte de viaţă, dacă vor năpădi cumva asiaticii peste noi.
Nu avem drept de proprietate asupra pămîntului. Ci doar vremelnic drept de folosinţă. Doar
dacă ne pasă. Doar dacă ne străduim. Continua strădanie, care face cît un act de proprietate. Deabia acum înţelegem cuvintele amerindienilor, ăia cu pene în cap, cuceriţi de americani, care
spuneau că nu e pămîntul al nostru, ci noi sîntem ai pămîntului.
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Corbul şi ursul vor veni să împlinească propaganda useristă, care spune că proprietatea e un
moft. Cît şi cerinţele Uniunii Europene, care ne solicită să punem deoparte 4% din terenul
agricol pentru natură.
Ha! Doar patru la sută? Eşti copil? Noi la Telega deja am pus deoparte peste 40% pentru urşi şi
pentru corbi şi pentru miţorlani. Am depăşit cu mult planul multicincinal al Republicii
Federative Sovietice Uniunea Europeană. Am abandonat pămîntul, l-am retrocedat spre folosinţă
adevăraţilor stăpîni, corbii şi fagii şi urşii şi paltinii şi jderii.
Noi ne-am retras din proprietate. Noi intrăm în pămînt, şi astfel devenim ai pămîntului. Patru la
sută oase, restul istorie.
O să fie bine. O să ne placă. E cam rece, dar face bine la aroganţă. Aroganţa de a crede că
pămîntul e al nostru, şi nu noi ai pămîntului.
https://turambarr.blogspot.com/2022/06/patru-la-suta-oase-restul-aroganta.html

16. COVID-19: Comitetul care a coordonat vaccinarea a fost desfiinţat – publicat
de SACCSIV, pe 30 iunie
Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19
(CNCAV) a fost desfiinţat după un an şi jumătate, iar atribuţiile acestuia sunt preluate de către
Ministerul Sănătăţii.
„Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a fost
centrul organizatoric, logistic şi comunicaţional al efortului românesc pentru vaccinarea
împotriva COVID-19. O #echipă compusă din 67 de oameni, excepţionali din punct de vedere
profesional şi uman, responsabili şi motivaţi, a lucrat continuu într-o perioadă delicată, plină de
provocări, pentru ca fiecare român să se poată vaccina în siguranţă, simplu şi rapid”, a anunţat
într-un mesaj pe Facebook preşedinte CNCAV, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei
Baciu.
Printre altele, el a mai spus că tot ce a construit CNCAV nu ar fi fost posibil fără sprijinul şi
susţinerea mai multor actori importanţi.
„Fie că au reprezentat instituţii ale statului la cel mai înalt nivel, organizaţii nonguvernamentale, mediul privat, culte religioase, societatea civilă, influenceri, mass-media sau
simpli cetăţeni. Orice rezultat favorabil obţinut este şi meritul acestora. Pentru toate acestea le
mulţumesc şi le sunt recunoscător”, a adăugat Baciu.
https://saccsiv.wordpress.com/2022/06/30/covid-19-comitetul-care-a-coordonat-vaccinareaa-fost-desfiintat/
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17. Nunţiul Apostolic al Sfântului Scaun în România şi Republica Moldova:
âCartea mea aminteşte de trecerea prin frumoasele ţinuturi ale Românieiâ –
publicat de Ştiri pe surse, pe 30 iunie
Nunţiul Apostolic al Sfântului Scaun în România şi Republica Moldova, Miguel Maury Buendia, a
lansat, joi, la Muzeul Naţional de Istorie Naturală ââGrigore Antipaââ, volumul autobiografic
"Urmându-şi instinctul: povestiri anecdotice cu animale", prilej cu care a mărturisit că îşi doreşte
ca lucrarea să amintească cititorilor de trecerea sa "prin frumoasele ţinuturi ale României".
"Această carte prezintă experienţa mea cu animalele de-a lungul anilor. Perioada pe care am
petrecut-o în România şi legăturile umane pe care le-am ţesut în ea cu mulţi dintre voi m-au
determinat să vă ofer versiunea românească a acestei lucrări originale în speranţa că lectura ei
vă va face plăcere", a spus Nunţiul Apostolic.
Monseniorul Miguel Maury Buendia a dezvăluit că a scris cartea în urmă cu opt ani, "în cele
câteva momente de timp liber" în care a dorit să profite, dată fiind "activitatea solicitantă" ca
reprezentant al Sfântului Părinte, şi a cerut cititorilor săi să fie "binevoitori cu această mică
lucrare care vrea să amintească, într-un mod plăcut, de trecerea prin frumoasele ţinuturi ale
României", potrivit Agerpres.ro.
Potrivit scriitoarei Diana Turconi, lucrarea semnată de Nunţiul Apostolic este "o carte pentru
animale pe care nu le vede edulcorate, ci le fixează în realitate", dar şi "o carte de parcurs
diplomatic", pe lângă atenţia şi solidaritatea pentru animale, paginile cărţii "vorbind mult despre
prietenie, sentiment care a însoţit şi a susţinut parcursul diplomatic al autorului".
Directorul Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Luis Ovidiu Popa, a îndemnat
la citirea cărţii.
"Mi s-a părut minunat să facem această lansare la Muzeul Antipa, iar Excelenţei Sale vreau să-i
spun doar că, citind cartea, am început să facem un exerciţiu ştiinţific. (...) Încercam să
identificăm dinozaurul din Rwanda, pe care l-aţi descris, despre ce specie oare de şopârlă ar fi
vorba. Vă invit şi pe dumneavoastră să citiţi cartea şi să descoperiţi, (...) evenimentele care au
jalonat viaţa autorului şi care, într-un fel sau altul, sunt legate de animale", a spus Luis Ovidiu
Popa.
Redactorul cărţii, Liana Gehl, a arătat că, deşi a văzut lucrarea de mai multe ori, ar dori să o mai
citească o dată "în linişte".
"În titlu se vorbeşte despre animale, pe copertă sunt nişte animale, aşa încât am putea crede că
este o cărticică pentru copii. Poate fi citită şi în acest nivel, dar, lucrând la ea, am descoperit
straturi şi straturi de semnificaţii tot mai profunde şi cred că se poate citi de mai multe ori, nu
numai o dată. Are avantajul că e făcută din povestiri scurte şi se poate oricând lăsa, relua. E o
carte pe care, deşi am citit-o de mai multe ori, aş dori s-o citesc o dată în linişte pentru sufletul
meu", a mărturisit Liana Gehl.
Conform arcb.ro, prezenta traducere în limba română, semnată de Ana Gentea, proaspăt ieşită
din tipar la Editura ARCB, apare la opt ani după lansarea ediţiei originale.
"Am dorit să pregătesc o ediţie în limba română din două motive. În primul rând, pentru că în
ultimii şase ani mi-am dedicat viaţa României, făcându-mi mulţi prieteni cărora aş dori să le
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împărtăşesc experienţele relatate în acest volum. În al doilea rând, pentru că de doi ani, în
frumoasa grădină a Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti, am adus o căţeluşă, căreia doresc să-i
dedic aceste rânduri, precum şi coperta prezentei ediţii, cu atât mai mult cu cât trăieşte într-o
ţară unde câinii sunt iubiţi", afirmă Nunţiul Papal, potrivit sursei citate.
Monseniorul Miguel Maury Buendia, arhiepiscop titular de Italica, născut la Madrid în noiembrie
1955, este doctor în drept canonic, licenţiat în geografie, istorie şi în teologie dogmatică. Din anul
1987 este diplomat al Sfântului Scaun, în 2015 devenind Nunţiu Apostolic în România.
https://www.stiripesurse.ro/nuntiul-apostolic-al-sfantului-scaun-in-romania-si-republicamoldova-cartea-mea-aminteste-de-trecerea-prin-frumoasele-tinuturi-aleromaniei_2452245.html

18. Dan Negru despre isteria ecologică: E cald mereu vara doar că acuâ e cu frică,
cu breaking-news şi coduri roşii. Frica ucide mintea! – publicat pe 30 iunie de R3
Media
Jurnalistul şi realizatorul TV Dan Negru a comentat felul dezechilibrat în care ne sunt prezentate
temperaturile de vară.
El afirmă că mereu a fost cald, doar că acum se transformă totul într-o „alarmă roşie”. Jurnalistul
se referă, desigur, la iminenţa cu care ne este prezentată „încălzirea globală”, în care trebuie să
credem.
„Sunt peste tot breaking news de caldură. Mereu a fost cald vara şi de cele mai multe ori a nins
iarna Oficial, temperatura maximă absolută a lunii iunie în România a fost de 42,0 ºC,
înregistrată la Oraviţa, în data de 29 iunie 1938. E cald mereu vara doar că acuâ e cu frică, cu
breaking-news şi coduri roşii .
Frica ucide mintea !
Emoţia omoară raţiunea !
Codurile roşii sau Ro-alertele or avea rolul lor in frica noastră
Grigore Moisil, matematicianul, l-a intrebat pe cel mai cunoscut meteorolog român, Nicolae
Topor :
“- Cu ce probabilitate prevedeţi starea vremii?”
“- Cu o probabilitate de 40%”. a răspuns meteorologul.
Replica lui Mosil a rămas celebră:
“-Atunci, de ce nu spuneţi vremea pe dos, ca să aveţi 60% şanse s-o nimeriţi ? ”
https://r3media.ro/dan-negru-despre-isteria-ecologica-e-cald-mereu-vara-doar-ca-acu-e-cu29

frica-cu-breaking-news-si-coduri-rosii-frica-ucide-mintea/

19. Firea: Susţin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viaţa şi corpul lor!
Nimeni nu poate cere unei femei să nască sau să moară, căci la asta se va ajunge în
orice societate care va impune o lege pentru interzicerea avorturilor – publicat de
G4Media, pe 1 iulie
Ministrul Familiei, Gabriela Firea, precizează, vineri, într-o postare pe Facebook, că susţine cu
tărie dreptul femeilor de a decide pentru viaţa şi corpul lor. Gabriela Firea subliniază că „nimeni
nu poate cere unei femei să nască sau să moară”, căci la asta se va ajunge în orice societate care
va impune o lege pentru interzicerea avorturilor.
„Susţin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viaţa şi corpul lor! Militez pentru drepturile
femeilor, ca ele să ia decizii pentru propria viaţă şi pentru propriul lor corp. Nu aş mai fi vorbit
pe acest subiect, pentru că mi-am spus opinia clar la audierea din Parlament pentru funcţia de
ministru. Având în vedere discuţiile din spaţiul public, cu privire la interzicerea avortului în alte
state, reafirm ce am spus: femeile trebuie să aibă acces la servicii medicale de calitate, de
consiliere, de îndrumare, astfel încât, împreună cu familiile, cu persoanele apropiate, cu
duhovnicul să ia cea mai bună decizie în viaţa lor”, a afirmat Gabriela Firea.
Ministrul Familiei a precizat că nu va fi niciodată de acord să fie interzise drepturi prin care ne
întoarcem în trecut, într-una din cele mai negre perioade pe care le-a trăit acest popor.
„Nimeni nu poate cere unei femei să nască sau să moară. Căci la asta se va ajunge în orice
societate care va impune o astfel de lege. Istoria recentă a dovedit-o cu vârf şi îndesat. Nu aşa
vom creşte natalitatea, interzicând drepturi. Nu mai vrem încă o generaţie a decreţeilor. Au
murit 10.000 de femei în acei ani, pentru că au încercat să facă singure ceea ce medicilor le era
interzis”, a mai menţionat Firea.
Gabriela Firea a arătat că orice stat este liber să decidă pentru poporul său şi că România se
luptă însă, în continuare, cu mentalităţile.
„Pentru asta, întreaga societate, toţi oamenii politici, toate instituţiile trebuie să-şi unească
forţele pentru o mai bună informare a tinerilor cu privire la bolile cu transmitere sexuală sau la
ce poate însemna o sarcină. Suntem fruntaşi la mame adolescente, iar multe dintre aceste sarcini
au apărut din greşeli sau din lipsă de informare.
Mă bucur că a fost aprobată în Parlament legea care introduce orele de educaţie sanitară în şcoli.
Să nu se ascundem după degete, de mult ori copiii ştiu mai multe decât ne imaginăm noi, părinţii.
Dar ei trebuie să primească şi informaţii corecte, de la persoane pregătite în acest domeniu.
Educaţia sanitară va fi predată începând din clasa a VIII-a şi doar cu acordul scris al părinţilor
sau al reprezentanţilor legali ai copiilor, prin programe de educaţie pentru sănătate, în vederea
prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală”, încheie ministrul Familiei.
https://www.g4media.ro/firea-sustin-cu-tarie-dreptul-femeilor-de-a-decide-pentru-viata-sicorpul-lor-nimeni-nu-poate-cere-unei-femei-sa-nasca-sau-sa-moara-caci-la-asta-se-va-ajunge30

in-orice-societate-care-va-impune-o-leg.html

20. În plină revoluţie Satanistă pentru „Dreptul de a Ucide Pruncii”, Papa
Francisc binecuvântează Avortul – publicat pe 1 iulie, de Românortodox.ro,
ActiveNews
Statele Unite sunt răvăşite de un val de proteste violente, după ce Curtea Supremă de Justiţie a
decis că avortul NU este un drept constituţional.
Grupările de extremă stânga care organizează protestele sunt susţinute de liderii Democraţi,
începând cu preşedintele Joe Biden şi cu şefa Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, care au
îndemnat făţiş la nesupunere faţă de sentinţa instanţei supreme a SUA.
„Dreptul” de a ucide pruncii a devenit o piatră unghiulară a politicii demonice care se face astăzi
la Washington.
Nu este de mirare că organizaţia Templul Satanic se află în primele rânduri ale protestelor,
susţinând, alături de grupări evreieşti de extremă stânga, monstruozitatea că „avortul este un
drept religios”.
Pe acest fond incendiar, satanist de-a dreptul, cine s-a trezit să toarne gaz peste foc?
Aţi ghicit: revoluţionarul nostru de serviciu, troţkistul cu tiară, Papa Francisc.
El a binecuvântat-o pe Nancy Pelosi şi a permis să fie împărtăşită în Basilica Sfântul Petru din
Roma.
Or, ierarhul diecezei de care aparţine Pelosi, la ea acasă, în Statele Unite, arhiepiscopul de San
Francisco, Salvatore Cordilione, i-a interzis liderei Democrate dreptul de a se împărtăşi din cauza
atitudinii sale constant pro-avort, incompatibilă cu doctrina Bisericii Catolice.
Într-un mesaj adresat lui Pelosi, ierarhul a înştiinţat-o:
„Nu trebuie să vă prezentaţi la Sfânta Împărtăşanie, iar dacă o faceţi nu trebuie să fiţi primită la
Sfânta Împărtăşanie, atâta vreme cât nu repudiaţi public activitatea dvs. în favoarea legitimării
avortului, cât nu vă spovediţi şi nu primiţi iertare pentru acest grav păcat în taina Pocăinţei.”
Gestul lui Cordilione a stârnit valuri uriaşe: era primul gest de opoziţie făţişă al unui ierarh
catolic la adresa unui politician pro-avort proeminent. Unul care dictează linia politică în ţara sa,
cum e Pelosi.
Era şi un gest mult-aşteptat în Biserica Catolică: un gest de rezistenţă la curentul stângist, cvasiateist, impus sistematic şi tenace de Papa Francisc de la începutul pontificatului său şi înrolat
perfect în curentul Build Back Better al Marii Resetări.
Foarte mulţi episcopi americani şi-au declarat solidaritatea cu Cordilione.
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Acest val de solidaritate i-a pus în mare dificultate pe liderii Partidului Democrat, care
obişnuiesc să se prezinte în faţa electoratului ca buni creştini, buni catolici.
Tăcerea Papei Francisc, refuzul Vaticanului de a comenta interdicţia dictată de ierarhul de San
Francisco pentru oaia sa rătăcită din fruntea Statului american a făcut şi mai delicată poziţia
administraţiei de la Washington.
Şi iată că Papa a reacţionat în sfârşit: miercuri, el a primit-o pe Nancy Pelosi la Vatican, după care
aceasta s-a împărtăşit în timpul Mesei Papale de la San Pietro.
În ciuda faptului că, sâmbătă, Papa adusese un elogiu familiei şi naşterii de prunci, evitând să
pomenească expres decizia Curţii Supreme din SUA, acum el a binecuvântat-o pe una dintre cele
mai înrăite promotoare ale uciderii pruncilor, împărtăşind-o cu Sfintele Taine.
Şi, nu! Papa nu a binecuvântat o păcătoasă pocăită, infierând în schimb păcatul, aşa cum este
normal să procedeze orice duhovnic.
Nancy Pelosi nu s-a pocăit pentru atitudinea sa pro-avort. Nici după ce Cordilione i-a interzis
accesul la Sfintele Taine. Nici măcar după decizia Curţii Supreme.
Iată cum a comentat ea sentinţa:
„În dimineaţa aceasta, o Curte Supremă radicală a golit de conţinut drepturile americanilor,
punând în pericol sănătatea şi siguranţa lor… Astăzi, Curtea Supremă controlată de Republicani
şi-a atins scopul întunecat (!) , extremist, răpind dreptul femeii de a lua singură deciziile de
sănătate reproductivă… Ipocrizia face ravagii iar răul este infinit. Pentru femei este o veritabilă
insultă. Este o palmă peste faţă dată femeilor, în privinţa folosirii propriei judecăţi şi a luării
propriilor decizii legate de libertatea lor reproductivă.”
După cinci zile, Pelosi a fost împărtăşită de Papa în basilica Sfântul Petru, chiar în ziua hramului
Catedralei romane. Şi a sfidat şi subminat decizia unuia dintre ierarhii săi.
Prin gestul său de ziua Apostolilor Romei, Papa a mai aruncat o lopată de cărbuni în cazanele
Revoluţiei Sataniste.
https://romanortodox.info/in-plina-revolutie-satanista-pentru-dreptul-de-a-ucide-prunciipapa-francisc-binecuvanteaza-avortul/
https://www.activenews.ro/opinii/In-plina-revolutie-Satanista-pentru-%E2%80%9EDreptulde-a-Ucide-Pruncii-Papa-Francisc-binecuvanteaza-Avortul-174987

21. Patriarhia Bulgariei doreşte oare să-l autohtonizeze pe Sfântul Apostol Andrei
încercând să-l aşeze deasupra Mitropoliei din Durostorum? – publicat de
ActiveNews, pe 30 iunie
Pentru a putea răspunde la această întrebare trebuie să facem câteva precizări asupra
teritoriului actual al Bulgariei şi asupra populaţiilor care s-au născut, au trăit aici înainte de anul
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632, data formării unui stat cunoscut sub numele de Vechea Bulgarie Mare.
Pentru preistoria teritoriului actualei Bulgarii cităm, sintetic, din Istoria Bulgariei (aşa cum este
înfăţişată pe wikipedia): „Culturile preistorice de pe teritoriul actualei Bulgarii includ culturile
Hamangia şi Vinča din neolitic (mileniile 6-3 î.Hr.), cultura eneolitică Varna (mileniul 5 î.Hr.), şi
cultura Ezero din Epoca Bronzului. Cronologia Karanovo serveşte drept orientare pentru
preistoria regiunii balcanice în sens mai larg."
Aşadar, culturile Hamangia şi Vincea acoperă mileniile VI-III înaintea erei noastre, cultura Varna
– mileniul V, iar pentru epoca bronzului cultura Ezero.
Intrând în antichitate, tracii sunt cei care au locuit pe actualul teritoriu al bulgarilor.
Cităm, din aceeaşi prezentare sintetică privitoare la Istoria Bulgariei, rândurile privitoare la
antichitatea acestui teritoriu care a aparţinut tracilor: „Tracii sunt cel mai vechi popor cunoscut
care a locuit pe teritoriul Bulgariei din prezent; prezenţa lor istorică a lăsat o urmă observabilă
în întreaga regiune balcanică, în ciuda istoriei lor tumultoase de cuceriri. Tracii trăiau împărţiţi
în numeroase triburi, până când majoritatea au fost unite de către regele Teres în jurul anului
500 î.Hr., formând Regatul Odrizilor, al cărui apogeu a fost în perioada regilor Sitalkes şi Cotys I
(383-359 î.Hr.). În anul 341 î.Hr. regatul a fost distrus de macedoneni, dar a fost reorganizat la
sfârşitul secolului al IV-lea î.Hr., sub conducerea lui Seuthes al III-lea. În 188 î.Hr., romanii au
invadat Tracia şi războaiele împotriva lor au continuat până în 45, când Tracia a devenit
provincie romană. Cea mai mare parte a Bulgariei de azi a făcut parte din Regatul dac format şi
condus de Burebista.
„Marea Bulgarie din timpuri romane a fost numită Moesia, şi era locuită de o populaţie mixtă de
origine tracă, greacă şi dacă, majoritatea vorbind greaca sau o limbă sub-latină cunoscută drept
romanică”. Regiunea a fost „invadată de slavi spre mijlocul secolului al VII-lea”."
Subliniem, aşadar, că partea cea mai mare a Bulgariei de astăzi a fost un fragment din regatul dac
al lui Burebista. Tradiţia relatează că Burebista a fost iniţiat la Odessos. Inscripţii celebre, unele
în aur, îi păstrează numele celebrului rege dac.
În ceea ce priveşte istoria Vechii Bulgarii Mari, abia în anul 632 din era noastră nişte triburi de
origine turcică au întemeiat un stat condus de hanul Kubrat. Orice istoric ştie că bulgarii au ajuns
în Peninsula Balcanică fiind izgoniţi din „Volga Bulgaria" (spaţiul dintre Volga şi Kama), bulgarii
fiind, cum se ştie, un „popor mongol". Cităm din sinteza wikipedia (la îndemâna oricărui cititor):
„În 632 bulgarii, triburi de origine turcică, conduşi de hanul Kubrat, au format un stat
independent cunoscut ca Vechea Bulgarie Mare, mărginit spre vest de Delta Dunării, spre sud de
Marea Neagră, spre sud-est de Munţii Caucaz, şi spre est de râul Volga. Bizanţul a recunoscut
noul stat printr-un tratat semnat în 635.
Presiunea din partea kazarilor a avut drept rezultat pierderea părţii estice a Bulgariei Mari, în a
doua jumătate a secolului VII. Unii dintre bulgarii din acel teritoriu aveau să migreze spre nordest, formând un stat cunoscut drept „Volga Bulgaria” (la confluenţa dintre râurile Volga şi Kama),
stat ce a dăinuit până în secolul XIII."
Aşadar, cronologia nu poate fi de partea Bisericii Ortodoxe a Bulgariei.
Apostolul Andrei s-a născut în anul 6 î.e.n. (Betsaida, Galileea, Nordul Israelului) şi a murit în 30
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noiembrie 60 (Patras, Achaia, Imperiul Roman).
Se vede, dintr-o simplă cronologie, că bulgarii nu au nici o legătură cu Sfântul Andrei, fiindcă
între moartea Sfântului Andrei şi venirea bulgarilor turcici de la gurile Volgăi în Europa sunt
aproape 600 de ani!
În ceea ce priveşte venerarea ca sfânt a Apostolului Andrei, trebuie să ştim că:
„În jurul anului 350 împăratul Constanţiu al II-lea (fiul lui Constantin cel Mare) duce moaştele
sfântului Andrei la Constantinopol si le aşază în Biserica Apostolilor. Acestea se păstreaza întregi
până în jurul anului 850, când împăratul bizantin Vasile I Macedoneanul cedează rugăminţilor
locuitorilor din Patras si le înapoiază capul sfântului Andrei. În anul 1208, în timpul Cruciadei a
patra, relicvele au ajuns la Amalfi, în apropiere de Napoli, fiind păstrate în domul San Andrea. În
1462 au fost duse la Roma, din cauza pericolului turcesc. În secolul al XV-lea papa Pius al II-lea a
mutat relicvele sfântului Andrei în Catedrala Sfântul Petru din Roma. În anul 1964 capul
sfântului Andrei a fost înapoiat bisericii din Patras."
În privinţa legăturilor Apostolului Andrei cu Dobrogea noastră sunt numeroase mărturii
tradiţionale, bine ştiute: Peştera Sfântului Andrei, Pârâiaşul Sfântului Andrei. În privinţa
mărturiilor scripturale, amintim celebrul text din Apostolul Pavel, anume că sciţii au auzit
cuvântul lui Dumnezeu (Coloseni 3,11).
S-au pus în joc şi alte documente din manuscrise greceşti şi traduceri latineşti. Amintim:
Hippolytus Romanus (170-236): „Andreas, Skythais, Thrakais keryxas, estayrothe en Patrais tes
Achaias epi elaias orthios, kai thaptetai ekei..." (Andrei, după ce a predicat la sciţi şi la traci...). În
Eusebius din Caesarea (260-340), citim în Pregătire evanghelică: „Sciţii, datorită cuvântului lui
Hristos care a ajuns până la ei...".
Mai putem aminti şi Calendarul gotic, în care Sfântul Andrei apare sărbătorit în ziua de 29
noiembrie (vedeţi manuscris mai jos).
Alfabetul gotic (creat în secolul V, pe teritoriul actualei Românii) se află şi într-un manuscris din
secolul IX, aparţinând lui Alcuin. Este Codex Vindobonensis 795.
Extrem de important este Calendarul gotic, fiindcă în ziua de 29 noiembrie se sărbătoreşte ziua
Sfântului Apostol Andrei, cel ce a creştinat în secolul I daco-romanii din Moesia dobrogeană.
Andriins apaustaulusscrie Wulfila.
În ceea ce priveşte localitatea Durostorum (Silistra), acolo s-ar fi născut Auxentius de
Durostorum, cel ce a scris Viaţa lui Wulfilas (manuscris ce se păstrează la Paris).
Dar Auxentius a fost expulzat de edictul împăratului Teodosie în anul 383 şi s-a refugiat la
Milano. Nici la anul 383 bulgarii nu existau în Europa fiindcă până în anul 632 au vieţuit la gurile
Volgăi.
Ar fi, desigur, o hazardare ca bulgarii să încerce să treacă drept urmaşii Sfântului Apostol Andrei.
Nu le dau voie acte şi documente din toate arhivele lumii.
https://www.activenews.ro/stiri/Patriarhia-Bulgariei-doreste-oare-sa-l-autohtonizeze-peSfantul-Apostol-Andrei-incercand-sa-l-aseze-deasupra-Mitropoliei-din-Durostorum-174991
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22. Filaret îi propune Preafericitului Onufrie să unească BOUkr cu schismaticii –
publicat de SPZH-NEWS, pe 30 iunie
Conducătorul aşa-zisei Patriarhii a Kievului i-a propus Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe
Ucrainene să organizeze un "Sinod Ortodox Local Atotucrainean".
În ziua de 20 iunie 2022, Filaret Denisenko l-a invitat pe Preafericitul Părinte Mitropolit Onufrie
să se întâlnească şi să discute despre pregătirile pentru un Sinod Panucrainean, la care ar trebui
creată o "Biserica Locală Unică". Textul apelului a fost pe pagina de Facebook "Pentru Biserica
Ucraineană".
Filaret este convins că decizia Sinodului Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 27 mai 2022 "deschide
perspective unice pentru unificarea ortodoxă".
Conducătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene sa Patriarhiei Kievului (BOU-PK) propune
convocarea unui Sinod cu participarea reprezentanţilor BOU-PK, structurii pe care o conduce, ai
Bisericii Ortodoxe Ucrainene şi ai nou createi Biseiric Ortodoxe a Ucrainei (BOaU).
"Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhiei Kievului va lua parte la un astfel de Sinod Ortodox
Panucrainean de unificare pentru a spune tuturor: Dumnezeu este în mijlocul nostru!", a notat
Denisenko.
Filaret l-a chemat pe Preafericitul Onufrie să se întâlnească "pentru iniţierea unui dialog fratern
în duhul iubirii lui Hristos pentru a realiza unitatea spirituală".
UJO a scris mai devreme că în aceeaşi zi conducătorul BOU-PK s-a adresat lui Vladimir Zelenski
cu propunerea să devină unificatorul Ortodoxiei Ucrainene.
La sfârşitul lunii februarie, Filaret a anunţat deja cu o propunere de a crea o singură Biserică
locală în Ucraina.
https://spzh.news/ro/news/89147-filaret-predlagajet-blazhennejshemu-onufriju-obedinityupc-s-raskolynikami

23. Un preot: Sunt împotriva diviziunilor, dar autocefalia ar putea ajuta BOUkr publicat de SPZH-NEWS, pe 30 iunie
Iereul rus Pavel Ostrovski a spus că dacă BOUkr era autocefală, mulţi dintre membrii
schismaticei BOaU ar fi început să se transfere în jurisdicţia ei.
Dacă Biserica Ortodoxă Ucraineană ar primi autocefalia în mod canonic, acest lucru ar contribui
la liniştea şi pacea din ţară, a spus clericul Bisericii Ortodoxe Ruse iereul Pavel Ostrovski în
cadrul unui dialog cu protopopul Maximian Pogorelovski, conducătorul Departamentului
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Misionar al Eparhiei de Odesa din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene.
Preotul Bisericii Ortodoxe Ruse a remarcat că toate diviziunile din Biserică sunt cauzate de o
forţă rea şi nu de Duhul Sfânt: "Diavolul a lucrat încă de la începutul Bisericii pentru a realiza
principiul "împarte şi stăpâneşte"" . El a notat că Ortodoxia este acum împărţită în 15 Biserici
Autocefale, ceea ce nu reprezintă un număr mare, dar chiar şi cu acest număr este greu să se
reunească reprezentanţii ei. Şi dacă vor fi mai multe, sobornicitatea Bisericii ar începe să se
prăbuşească.
"Esenţa cuvântului "Biserică" constă în adunare. În ceea ce mă priveşte, mai degrabă aş uni decât
aş împărţi. Dar dacă abordăm problema Bisericii Autocefale din Ucraina (părerea mea
personală), atunci ţinând cont de numărul de eparhii, parohii şi credincioşi, luând în considerare
acele tradiţii duhovniceşti care există în Ucraina, luând în considerare istoria care nu este chiar
legată de Imperiul Rus, ţinând cont de evenimentele recente (războiul în desfăşurare), atunci
dacă aş fi trimis la un Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, aş vota fără îndoială pentru autocefalia
Bisericii Ortodoxe Ucrainene", a spus părintele Pavel.
Preotul crede că autocefalia ar contribui la unificarea ortodocşilor în interiorul Ucrainei.
"Cred că dacă Biserica Ortodoxă Ucraineană ar fi autocefală, dacă ar primi autocefalie cu drepturi
depline într-un mod canonic, atunci mulţi dintre reprezentanţii aşa numitei BOaU ar începe să se
transfere în jurisdicţia ei", a menţionat preotul.
UJO a raportat mai devreme că preotul Pavel Ostrovski a spus că este inacceptabil de vorbit în
termeni jignitori despre poporul ucrainean.
https://spzh.news/ro/news/89153-svyashhennik-rpc-ja-protiv-razdelenij-no-avtokefalijamogla-by-pomochy-upc

24. Mitul Sfintei Rusii – publicat de Republica, pe 1 iulie
Apărută în Franţa în anul 2012, rapid tradusă în româneşte de Vlad Russo, tipărită în 2013 de
editura bucureşteană Humanitas, cartea Sfânta Rusie a marelui expert în istoria rusă şi sovietică
Alain Besançon a fost reeditată cu folos în cursul anului 2022.
Războiul dement declanşat împotriva Ucrainei eminamente din voinţa noului ţar Vladimir
Vladimirovici Putin, a declanşat mai peste tot în lume nenumărate talk-show-uri, expuneri,
conferinţe. Multe pornite de la un set de observaţii concrete. Amintesc în cele ce urmează o
seamă dintre ele. Putin, şi foarte adesea prin Putin se înţelege termenul generic ruşii, nu au făcut
economie de violenţă şi nu se dovedesc sensibili nici la suferinţe, nici la sânge. Biserica Ortodoxă
Rusă, în frunte cu patriarhul Kiril, se situează evident şi necondiţionat de partea lui Putin,
punând la zid orice trădare, orice dezertare, orice protest. Cine merge în altă parte ori cine
nutreşte o cu totul altă opinie este declarat, fără drept de apel, trădător de patrie şi duşman al
ortodoxiei. Indiciu clar că celebra zicere cine nu e cu noi e împotriva noastră supravieţuieşte.
Cetăţenii de azi ai Rusiei sunt supuşi de autorităţi unei puternice campanii de dezinformare. Li
se ascund atrocităţile comise de Armata Roşie, totul, cele mai abominabile crime, este justificat
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de necesitatea continuării luptei antifasciste, de obligativitatea apărării cu orice preţ a patriei.
Minciuna este omniprezentă. Capătă dimensiuni groteşti. De logică nici nu mai poate fi vorba.
Însă tehnica minciunii, ne asigurase demult Alain Besançon, iar ideea este reluată şi în cartea ce
face obiectul acestei recenzii, e la fel de veche precum Rusia.
Cei ce sunt atenţi la ceea ce se întâmplă astăzi în Rusia au observat că noianul de minciuni livrate
zilnic de propaganda Kremlinului e acceptat de o consistentă parte a ruşilor obişnuiţi. Faptul e
grav în sine. Nu este însă defel inexplicabil. Analiştii se întreabă ce urmăreşte, de fapt, Vladimir
Putin. Se vrea el salvatorul Rusiei eterne, aceea care, la un moment dat, s-a autoproclamat sfântă,
fapt fără precedent şi fără egal, nici o ţară din lume nemaifăcând asta, se visează oare Vladimir
Vladimirovici un continuator al ţarilor, urmăreşte el refacerea Imperiului? Dar care Imperiu? Cel
visat de ţari sau cel la a cărui împlinire au trudit Lenin, Stalin, Hrusciov, Brejnev? KGB-ul însuşi
din care a descins actualul preşedinte al Rusiei? Se serveşte Putin de ortodoxie, de slavofilie
fiindcă, asemenea împăraţilor de odinioară din Sankt Petersburg, a băgat de seamă că toate
acestea servesc la menţinerea coeziunii ruşilor? Continuă Putin operaţiunea de transformare a
Statului Rus în sectă? Însă ce fel de sectă? Una de extracţie ortodoxă şi slavofilă sau una în
descendenţă leninistă?
Multe dintre întrebările ce şi le pun azi rusologii au făcut obiectul analizei din cartea din 2012 a
lui Alain Besançon. A rafinatelor lui descinderi în istoria, religioasă (ua nicidecum simplă),
politică sau geo-politică a Rusiei, în sesizarea diferenţelor dintre politica şi acţiunea lui Ivan cel
Groaznic şi cele ale lui Petru cel Mare. A extraordinarei documentări în istoria ortodoxiei şi în
specificul acesteia ca şi în aceea a slavofiliei. A ipotezelor istoricului vizând elucidarea fascinaţiei
exercitate, de la un moment dat încolo, de Rusia asupra Occidentului. O fascinaţie ce nu s-a
limitat doar la justificata admiraţie faţă de cultura rusă, faţă de Puşkin, de Gogol sau faţă de
Dostoievski (cititorul găseşte în paginile volumului consideraţii mai mult decât pertinente
despre specificul ideilor fiecăruia dintre aceşti mari scriitori), ci şi faţă de naţionalismul rusesc.
Cu utila precizare că nu toată Rusia a fost slavofilă. Au existat şi liberali, şi revoluţionari. Ale
căror acţiuni nu au lăsat indiferent acelaşi Occident.
Iar mai apoi au venit Lenin şi Stalin. Lenin, susţine Alain Besançon, a acţionat ruseşte. S-a folosit
de doctrina marxistă, pe care avea să o adapteze necesităţilor ideologiei proprii, cu gândul de a
da naştere unei veritabile liturghii, la fel de scrupuloasă ca cea dinainte. Lenin şi urmaşii lui vor
trece la reeducarea poporului, dorind să eradicheze tot ceea ce contribuise la crearea Rusiei.
Besançon nu este adeptul viziunii aşa-numit istoriciste. Pecetea istorică nu dispare, “elementele
noii puteri semănau cu cele ale vechii puteri, dar sub forma unei extrapolări perverse”. Care a
cuprins tot. Moravurile, poliţia politică, turnătorii, spionii, drepturile omului, naţionalismul. De
fapt, însăşi esenţa conceptului de Rusie eternă.
Occidentul a fost păcălit de Rusia. De Uniunea Sovietică. Despre imensitatea acestei păcăleli a
scris în vremea din urmă importante pagini Thierry Wolton. Probabil cea mai păcălită a fost
Franţa. Aceasta, în pofida faptului că unul dintre cei mai proeminenţi preşedinţi ai Franţei,
miticul Charles de Gaulle, nu a numit niciodată Rusia altfel decât Rusia. Nu URSS.
Sfânta Rusie conţine un provocator capitol numit Iluzii franceze. Care, spune şi demonstrează
Besançon, sunt de două feluri. O primă categorie se referă la modernizarea şi europenizarea
Rusiei. În 1956,odată cu zdrobirea Revoluţiei maghiare, lumea şi-a dat seama că “toată
operaţiunea este artificial, iar progresul este ireal”. Au prins însă deopotrivă ideea egalitaristă,
promisiunea că va veni o vreme a lumii fără nedreptăţi, a planificării, a unui trai cvasi fără griji.
Finanţat de Moscova, comunismul francez şi partidul aferent a avut nenumăraţi adepţi. Fisurat
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în 1956, mitul comunist a rezistat în Franţa până prin 1975, dacă nu cumva chiar până în 1990.
Ceea ce nu a apucat să ne spună în cartea lui Alain Besançon e că negaţionismul de stânga se
manifestă cel mai puternic tot în Franţa. Cu rezultate vizibile şi astăzi.
Da, Rusia fascinează. Chiar şi azi. De unde, pesemne,şi neghiobia că Rusia agresoare de azi nu sar cuveni a fi umilită. Pentru această neghiobie a plătit scump la recentele alegeri legislative
proaspăt realesul preşedinte Emmanuel Macron. Franţa a devenit neguvernabilă.
Alain Besançon –SFÂNTA RUSIE; Traducere de Vlad Russo; Editura Humanitas, Bucureşti, 2022.
https://www.contributors.ro/mitul-sfintei-rusii/

25. Reuters: Trei decizii recente ale Curţii Supreme din SUA slăbesc separarea
dintre stat şi biserică – publicat de Libertatea, pe 28 iunie
Curtea Supremă din SUA, cu o majoritate conservatoare, a luat trei decizii în ultimele opt
săptămâni care erodează „zidul” ce separă biserica de stat, scrie Reuters.
În cele trei hotărâri recente, Curtea Supremă a decis că acţiunile guvernamentale gândite să
menţină separarea dintre biserică şi stat au încălcat, în schimb, drepturile la libertatea de
exprimare sau liberul exerciţiu a religiei.
Pe data de 27 iunie, Curtea Supremă a decis în favoarea lui Joseph Kennedy, un antrenor de
fotbal de la un liceu public din Washington care fusese suspendat din funcţie pentru că a refuzat
să nu organizeze rugăciuni pe terenul de joc, după meciuri, împreună cu jucătorii. Joseph
Kennedy a devenit un simbol pentru cauza creştinilor conservatori. Curtea a decis că drepturile
antrenorului au fost încălcate.
Judecătorii conservatori ai Curţii deţin o majoritate de 6-3.
Decizia, scrisă de judecătorul Neil Gorsuch, a susţinut că acţiunile lui Kennedy erau protejate de
drepturile sale conform Primului Amendament al Constituţiei SUA, care protejează libertatea de
exprimare şi exprimarea religioasă.
Tot Primul Amendament interzice impunerea unei religii de către Guvern. Preşedintele Thomas
Jefferson a fost cel care a spus într-o scrisoare din 1802 că această clauză ar trebui să reprezinte
un „zid de separare” între biserică şi stat. Prevederea împiedică guvernul să stabilească o religie
de stat şi îi interzice să favorizeze o credinţă faţă de alta.
Fonduri publice pentru şcoli religioase
Pe 21 iunie, Curtea Supremă a luat o altă decizie care afectează separarea dintre biserică şi stat,
sprijinind finanţarea publică pentru şcolile religioase. Judecătorii conservatori au fost de partea
a doua familii din statul Maine care au contestat faptul că un program de asistenţă pentru
şcolarizare din Maine excludea şcolile religioase.
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Programul din Maine oferea fonduri publice pentru şcolarizare la liceele private din zonele slab
populate, unde nu există licee publice. Maine a cerut şcolilor eligibile să fie „nonsectare”,
excluzându-le pe cele care promovează o anumită religie şi prezintă materiale „prin lentila acelei
credinţe”.
Într-o altă decizie, de pe 2 mai, Curtea Supremă s-a pronunţat în favoarea unui grup creştin care
a încercat să arboreze un steag cu o cruce la primăria oraşului Boston, în cadrul unui program
care promovează diversitatea şi toleranţa între diferitele comunităţi ale oraşului.
Profesor de drept: Judecătorii conservatori consideră secularismul o formă de discriminare
împotriva religiei
„Ei consideră secularismul, care de secole a fost considerat în lumea liberală ca fiind neutru, ca o
formă de discriminare împotriva religiei”, a explicat profesorul de drept Michael Dorf, de la
Cornell Law School, despre judecătorii conservatori.
În decizia de luni, judecătorul conservator Neil Gorsuch a scris că scopul Curţii a fost de a
împiedica funcţionarii publici să fie ostili religiei în timp ce aplică amendamentul care interzice
stabilirea unei religii de stat.
https://www.libertatea.ro/stiri/reuters-trei-decizii-recente-ale-curtii-supreme-din-sua-slabescsepararea-dintre-stat-si-biserica-4193410

26. 92% dintre republicani şi 78% dintre democraţi cred că SUA se îndreaptă în
direcţia greşită, indică mai multe sondaje (CNN) – publicat pe 1 iulie de G4Media
Majoritatea americanilor sunt nemulţumiţi de situaţia din SUA, indică un nou set de sondaje,
citate de CNN.
Într-un sondaj AP-NORC publicat miercuri, 85% dintre adulţii din SUA spun că lucrurile din ţară
se îndreaptă în direcţia greşită, doar 14% cred că lucrurile merg în direcţia corectă, o viziune
mai pesimistă decât în luna mai, când 78% au spus că lucrurile se îndreaptă în direcţia greşită şi
21% că lucrurile se mişcă în general în direcţia corectă.
În prezent, atât 92% dintre republicani, cât şi 78% dintre democraţi sunt nemulţumiţi de
direcţia ţării — cel mai mare procent în rândurile democraţilor de când preşedintele Joe Biden a
preluat mandatul anul trecut.
Doar 20% dintre americani descriu economia naţiunii ca fiind bună, 79% o consideră slabă,
potrivit sondajului AP-NORC. Acest sentiment, de asemenea, este relativ bipartizan, atât 90%
dintre republicani, cât şi 67% dintre democraţi descriind economia ca fiind slabă.
Un sondaj Reuters/Ipsos, de asemenea, publicat miercuri, constată o nemulţumire în creştere, în
special în rândul democraţilor, în zilele care au urmat deciziei Curţii Supreme a SUA care
anulează dreptul constituţional federal la avort. În acel sondaj, 62% dintre democraţi spun că
lucrurile din ţară sunt pe drumul greşit, faţă de 49% săptămâna precedentă. În schimb, 86%
dintre republicani spun că lucrurile sunt pe drumul greşit, în scădere uşor faţă de 94%
39

însăptămâna precedentă.
În ceea ce îl priveşte pe preşedintele Joe Biden, media sondajelor CNN Poll of Polls realizată în a
doua jumătate a lunii iunie relevă că 38% dintre americani aprobă activitatea preşedintelui, în
timp ce 57% o dezaprobă, similar cu evaluările de la începutul lunii.
În sondajul AP-NORC, 28% dintre adulţii din SUA aprobă prestaţia lui Biden în ceea ce priveşte
economia – cea mai scăzută cotă de până acum în acest sondaj — 36% aprobă acţiunile sale în
ceea ce priveşte în politica privind armele şi 53% aprobă felul în care a gestionat pandemia de
coronavirus.
Sondajul CNN Poll of Polls este o medie a celor mai recente cinci sondaje naţionale privind
activitatea preşedintelui.
https://www.g4media.ro/92-dintre-republicani-si-78-dintre-democrati-cred-ca-sua-seindreapta-in-directia-gresita-indica-mai-multe-sondaje-cnn.html

27. Papa acuză Rusia de agresiune şi imperialism în Ucraina: Un război fără sens.
Foarte mulţi creştini se luptă între ei – publicat de EpochTimes, pe 30 iunie
Papa Francisc a acuzat, joi, Rusia de “cucerire armată, expansionism şi imperialism” în Ucraina,
calificând conflictul drept un “război de agresiune crud şi fără sens”.
Vorbind în faţa unei delegaţii de lideri ortodocşi din Patriarhia Ecumenică de la Istanbul, Papa a
afirmat că acest conflict i-a învrăjbit pe creştini unii împotriva altora.
“Reconcilierea între creştinii despărţiţi, ca mijloc de a contribui la pacea între popoarele aflate în
conflict, este o consideraţie extrem de actuală în aceste zile, când lumea noastră este tulburată
de un război de agresiune crud şi fără sens, în care foarte mulţi creştini se luptă între ei”, a
precizat suveranul pontif, citat de Reuters.
Rusia şi Ucraina sunt preponderent creştin-ortodoxe, dar în Ucraina există o minoritate catolică
de rit bizantin influentă, care este şi loială Papei.
Ramurile răsăriteană şi apuseană ale creştinismului s-au separat în Marea Schismă din 1054.
De asemenea, Papa le-a spus vizitatorilor săi ortodocşi, într-o referire clară la Rusia, că toţi
trebuie “să recunoască faptul că expansionismul, cucerirea armată şi imperialismul nu au nimic
de-a face cu împărăţia pe care a proclamat-o Isus”.
A fost a doua zi consecutivă în care Papa a vorbit despre conflictul din Ucraina. Miercuri, el a
condamnat bombardamentul asupra unui centru comercial aglomerat din oraşul Kremenciuk,
spunând că este cel mai recent dintr-o serie de “atacuri barbare” împotriva Ucrainei.
Diviziuni
Războiul din Ucraina a provocat diviziuni profunde în rândul ortodoxiei mondiale. Patriarhul
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Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, un aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin, a binecuvântat invazia
Moscovei în Ucraina încă de la începutul acesteia, la 24 februarie.
Poziţia sa a divizat Biserica Ortodoxă mondială şi a declanşat o rebeliune internă care a
determinat unele Biserici Ortodoxe locale, cândva legate de BOR-ul Rusiei, să rupă legăturile.
Putin, membru al Bisericii Ortodoxe Ruse a descris acţiunile Moscovei în Ucraina ca fiind o
“operaţiune militară specială” care vizează demilitarizarea şi “denazificarea” ţării. Totuşi, Papa a
respins o astfel de terminologie.
Într-un interviu publicat luna trecută într-un ziar italian, Francisc a afirmat că patriarhul Kirill
“nu poate deveni băiatul de altar al lui Putin”. Ulterior, BOR-ul Rusiei l-a certat pe Papă pentru
această remarcă.
Francisc şi Kirill ar fi trebuit să se întâlnească pe 14 iunie la Ierusalim, dar planul a fost anulat în
aprilie la sfatul diplomaţilor de la Vatican.
Ar fi fost doar a doua lor întâlnire. Prima, care a avut loc în Cuba în 2016, a fost prima întâlnire
între un papă şi un lider al Bisericii Ortodoxe Ruse de la Marea Schismă.
La începutul acestei luni, Marea Britanie l-a sancţionat pe Kirill pentru “sprijinul său proeminent
faţă de agresiunea militară rusă în Ucraina”.
Totodată, Ungaria a blocat o încercare a Uniunii Europene de a-l sancţiona pe Kirill.
https://epochtimes-romania.com/news/papa-acuza-rusia-de-agresiune-si-imperialism-inucraina-un-razboi-fara-sens-foarte-multi-crestini-se-lupta-intre-ei---331386

28. Irina Rimes, primul artist din România care va susţine un concert în
Metaverse – publicat de ŞtirilePROTV, pe 1 iulie
Irina Rimes este primul artist din România care va susţine un concert în Metaverse, universul
virtual creat de Mark Zuckerberg.
Ariana Grande, Justin Biber şi Travis Scott au susţinut deja astfel de spectacole. Cum se
realizează un show virtual şi cum puteţi participa şi voi, aflaţi din emisiunea la iLikeIT.
Iulia Ionescu: Cum s-a împăcat Irina cu Metaverse-ul?
Bogdan Păun: „Cumva noi ne-am gândit foarte mult timp la treaba asta în a face un artist virtual
şi, odată cu albumul „Acasă”, a venit şi această oportunitate şi am zis „Hai să-l facem în
Metaverse”.
Irina Rimes: „Clipuri obişnite noi am mai făcut, iar clipurile din Metaverse sunt mult mai
ofertante. Şi, cam aşa s-a întâmplat. Noi ne-am gândit să facem un artist virtual, avem audiţiile pe
nevăzute de la Vocea României, nu poţi să fac şi clip şi audiţie în acelaşi timp. Este o soluţie”.
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https://stirileprotv.ro/stiri/ilikeit/irina-rimes-primul-artist-din-romania-care-va-sustine-unconcert-in-metaverse.html
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