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1. Cazuri Covid - Libertatea,  28 iulie 2022 

 
-  8.831 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(4.942  teste RT-PCR și 20.669 teste 

rapide antigenice), dintre care:  

- 28 decese(20 nevaccinați, 8 vaccinați) 

- 3.757 de persoane internate, 266 la ATI. 

 

https://www.libertatea.ro/stiri/covid-in-romania-29-iulie-2022-cazuri-coronavirus-4225771 

 

 

 

 

2. Alexandra, „ispita” din Scobâlțeni, scoate artileria grea și face dezvăluiri 

fierbinți despre relația cu preotul păcătos: „Asta era fantezia lui, mi-a zis că 

preoteasa nu îl lasă să-i facă, dar eu l-am lăsat” (EXCLUSIV) - BZI, 29 Iulie 

2022, de Lucian Sava 
 

Alexandra, tânăra care spune că s-a iubit pe ascuns cu preotul Bogdan Orzetic, din Scobâlțeni, face 

dezvăluiri incendiare. Femeia susține că preotul i-ar fi cerut să-i îndeplinească diverse fantezii pe care 

preoteasa nu le-ar fi satisfăcut 

Alexandra, „ispita” de la Scobâlțeni, a povestit cu lux de amănunte ce a făcut cu preotul Orzetic în 

timpul în care cei doi s-au întâlnit. Astfel, tânăra a precizat pentru reporterii BZI că preotului îi plăcea 

să o asculte pe tânără în timp ce aceasta îi povestea cum întreține relații sexuale cu soțul său. 

Alexandra ar fi purtat cele mai multe discuții cu preotul telefonic. 

„După ce i-am spus la spovedanie ce fac cu soțul, am început să vorbim la telefon. Eu îi povesteam ce 

mai fac cu soțul și lui îi plăcea. Îmi spunea că el nu mai are treabă cu preoteasa, iar eu îi spuneam ce-

mi venea în cap, ce îi plăcea să audă”, a precizat Alexandra Nicai, pentru reporterii BZI. 

„Asta era fantezia lui” 

Tânăra a spus că preotul părea extrem de interesant de perversiunile sexuale. Alexandra a precizat că 

acesta i-ar fi cerut unele chestii pe care nu le-ar fi făcut cu soția sa. 

„Fantezia lui era sexul oral, mi-a spus că preoteasa nu îl lăsa să îi facă… Dar cu mine s-a întâmplat, l-

am lăsat. Mi-a spus și de anal, dar a rămas așa”, a completat tânăra. 

Deși s-au întâlnit la biserică, tânăra a ținut se precizeze că în Casa Domnului nu s-ar fi petrecut nicio 

scenă deplasată. 

„La biserică nu s-a întâmplat nimic, niciodată, doar ce am povestit eu la spovedit. Atât, la el în 

apartament, când nu era preoteasa acasă, făceam ce făceam!”, a mai spus în fața reporterilor Alexandra 

Nicai. 

„Divorțez de soț, cu popa s-a terminat” 

Alexandra a lăsat să se înțeleagă că între ea și preot a fost doar un joc. 

„A fost o joacă, așa, eu îi povesteam, ne întâlneam… Nu a fost ceva serios, nu m-am gândit la o 

relație”, a spus tânăra. 

Întrebată de reporteri dacă s-a gândit să păstreze legătura cu preotul, tânăra a oferit un răspuns destul 

de vag. 

„Nu m-am gândit la asta niciodată… Oricum, eu vreau să divorțez că, dacă soțul a început să mă bată, 

https://www.libertatea.ro/stiri/covid-in-romania-29-iulie-2022-cazuri-coronavirus-4225771
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ce să fac… Vreau să-mi cresc copilul. Cu popa s-a terminat, a fost, gata… Ce să mai fie de acum”, a 

mai spus Alexandra Nicai. 

 

https://www.bzi.ro/alexandra-ispita-din-scobalteni-scoate-artileria-grea-si-face-dezvaluiri-fierbinti-

despre-relatia-cu-preotul-pacatos-asta-era-fantezia-lui-mi-a-zis-ca-preoteasa-nu-il-la-

4511260?utm_source=website&utm_medium=deschideri 

 

 

 

3. Copiii din medii defavorizate ar putea merge la mare! „Prima mea vacanță” 

este o nouă tabără socială organizată de Asociația Studenților și 

Absolvenților de Teologie Ortodoxă-Asistență Socială - BZI, 29 Iulie 2022, 

de Andreea Timofte 

 
 

Asociația Studenților și Absolvenților de Teologie Ortodoxă-Asistență Socială (ASATAOS) 

organizează prima ediție a taberei sociale „Prima mea vacanță”, prin care dorește să le ofere o vacanță 

unor copii proveniți din familii defavorizate, cu posibilități reduse 

În Iași, dar și în România, sunt mulți copii pentru care vacanţa de vară este doar o perioadă ca oricare 

alta, copii care nu au plecat niciodată într-o vacanţă sau care nu au ieşit niciodată din propria 

comunitate. 

Un studiu realizat de „World Vision Romania” arată că 7 din 10 copii nu au mers niciodată în vacanţă 

sau în tabără la mare. 

O nouă tabără socială, organizată pe litoral 

Tabăra socio-educativă „Prima mea vacanță” este un proiect cu activitate social-filantropică, menit să 

contribuie la bunăstarea bio-psiho-socio-spirituală a unor copii cu posibilități financiare reduse, 

oferindu-le șansa de a experimenta activităţi noi, într-un cadru organizat, de a se responsabiliza, dar 

mai ales de a se distra şi de a-şi face prieteni noi. De asemenea, este un bun prilej pentru dezvoltarea 

independenței, creșterea încrederii în sine, întărirea abilităților sociale, exersarea abilităților de lider și 

pentru deschiderea de noi orizonturi și perspective, toate cu scopul de a le crea amintiri plăcute și de a 

facilita integrarea socială a acestor copiii din comunități marginalizate. 

Acest demers social-filantropic este organizat din dorința membrilor asociației de a fi alături de copiii 

cu rezultate bune la școală, dar a căror părinți nu au posibilitatea de a le oferi șansa să meargă într-o 

vacanță. Beneficiarii proiectului nu au fost până acum niciodată într-o tabără, nici la mare. Pentru ei, 

plaja, marea sau parcul de distracții de pe litoral sunt doar vise pe care nu îndrăznesc să le povestească. 

„În această tabără socială, ne propunem să trimitem la mare un număr de 10 copii, cu vârste cuprinse 

între 12 și 17 ani, proveniți din familii cu probleme sociale majore, aflate în risc de marginalizare 

socială. Printre beneficiari se numără și copiii familiei Vieriu, caz social pe care Asociația îl are în 

monitorizare. Așadar, vă invităm să ne fiți alături și să vă manifestați dragostea pentru aproape, printr-

un act de generozitate, susținând campania noastră”, a declarat asistentul social Ionela Brînză-Abunei, 

președinte ASATOAS. 

Mai mult de jumătate dintre copii nu fac niciun fel de activităţi educative pe timpul verii şi mai mult 

de doi din cinci copii n-au în comunitate spaţii unde să-și petreacă timpul liber, precum parcuri, bazine 

de înot sau trasee pentru drumeţii. 

„Anul trecut, în cadrul unei campanii sociale, am mers într-o tabără la mare cu 103 copii. Erau cu toții 

la prima întâlnire cu marea și cât de mare le-a fost bucuria… Nu credeam că un copil poate plânge de 

fericire doar când vede ceva, însă m-am înșelat. Când au pășit pentru prima dată pe plajă, când au 

văzut frumusețea răsăritului pe litoral, lacrimile copiilor străluceau pe chipurile lor de la razele 

https://www.bzi.ro/alexandra-ispita-din-scobalteni-scoate-artileria-grea-si-face-dezvaluiri-fierbinti-despre-relatia-cu-preotul-pacatos-asta-era-fantezia-lui-mi-a-zis-ca-preoteasa-nu-il-la-4511260?utm_source=website&utm_medium=deschideri
https://www.bzi.ro/alexandra-ispita-din-scobalteni-scoate-artileria-grea-si-face-dezvaluiri-fierbinti-despre-relatia-cu-preotul-pacatos-asta-era-fantezia-lui-mi-a-zis-ca-preoteasa-nu-il-la-4511260?utm_source=website&utm_medium=deschideri
https://www.bzi.ro/alexandra-ispita-din-scobalteni-scoate-artileria-grea-si-face-dezvaluiri-fierbinti-despre-relatia-cu-preotul-pacatos-asta-era-fantezia-lui-mi-a-zis-ca-preoteasa-nu-il-la-4511260?utm_source=website&utm_medium=deschideri
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soarelui. Da, plângeau de bucurie când au văzut marea, plângeau pentru că ceea ce era doar un vis 

acum devenise realitate și asta datorită oamenilor care, din puținul lor, au contribuit la bucuria acestor 

copii! Fericirea acelor copii și lacrimile de pe chipul lor nu erau altceva decât rugăciuni pentru toți cei 

care au susținut acea campanie și, cu siguranță, așa va fi și de această dată. Haideți să aducem speranță 

în inimile atât de mari ale celor mici, dar atât de lipsite de nădejde, de bucurie!”, a declarat pr. Andrei 

Mocanu, coordonatorul campaniei. 

Costurile pentru un singur copil sunt de 1350 de lei și sunt incluse toate facilitățile taberei (transport, 

cazare, masă în regim all-inclusive, plimbare cu vaporașul, o zi la Aqua Park, turul orașului Constanța 

cu vizitarea Delfinariului, parc de distracții, petreceri tematice în fiecare seară și supravegherea de 

către animatori cu o vastă experiență). 

Persoanele care doresc să susțină acest demers social și să contribuie la bucuria copiilor care vor 

beneficia de acest proiect o pot face trimițând ajutorul în contul asociației, cu mențiunea „Prima mea 

vacanță”. 

Cont în lei, deschis la banca UniCredit Bank – RO93 BACX 0000 0019 8981 6000 

Titular: Asociația Studenților și Absolvenților de TOAS 

Pentru mai multe detalii despre acest proiect – 0756 277 365 – Pr. Andrei Mocanu, Coordonatorul 

Campaniei ,,Prima mea vacanță” 

 

https://www.bzi.ro/copiii-din-medii-defavorizate-ar-putea-merge-la-mare-prima-mea-vacanta-este-o-

noua-tabara-sociala-organizata-de-asociatia-studentilor-si-absolventilor-de-teologie-ortodoxa-

asistenta-4511342?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Eveniment-Social 

 

 

 

 

4. Soțul Alexandrei, femeia care a avut o aventură cu un preot din Iași, rămâne 

în arest - BZI, EVZ, 28 Iulie 2022 
 

Astăzi, 28 iulie 2022, magistrații Tribunalului Iași au decis. Gheorghe Scrijan Nicăi, soțul femeii care 

a avut o aventură cu preotul din sat, rămâne în arest și este obligat să plătească cheltuieli judiciare. 

„Instanţa respinge, ca fiind nefondată, contestaţia formulată de contestatorul-inculpat Gheorghe 

Scrijan-Nicăi împotriva încheierii din 23 iulie 2022, pronunţată de magistratul de drepturi şi libertăţi 

din cadrul Judecătoriei Iaşi, încheiere pe care o menţine. Îl obligă pe contestatorul-inculpat să 

plătească statului, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către acesta, suma de 250 de lei. 

Definitivă”, au afirmat judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi. 

Vă aducem aminte că o telenovelă a fost rulată într-o localitate din judeţul Iaşi. Alexandra, o tânără 

din Scobalteni, şi-a înşelat soţul plecat în străinătate cu preotul din sat. Întreaga poveste s-a aflat, iar 

când bărbatul încornorat s-a întors i-a aplicat o corecţie sora cu moartea. 

Bărbatul înşelat l-a şantajat pe preot şi după a avut de suferit mult mai mult, a fost arestat. 

 

https://www.bzi.ro/sotul-alexandrei-femeia-care-a-avut-o-aventura-cu-un-preot-din-iasi-ramane-in-

arest-4510746?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Local 

 

https://evz.ro/femeia-a-pacatuit-cu-preotul-sotul-a-ajuns-la-puscarie-un-scandal-mizerabil-zguduie-

moldova.html 

 

 

 

https://www.bzi.ro/copiii-din-medii-defavorizate-ar-putea-merge-la-mare-prima-mea-vacanta-este-o-noua-tabara-sociala-organizata-de-asociatia-studentilor-si-absolventilor-de-teologie-ortodoxa-asistenta-4511342?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Eveniment-Social
https://www.bzi.ro/copiii-din-medii-defavorizate-ar-putea-merge-la-mare-prima-mea-vacanta-este-o-noua-tabara-sociala-organizata-de-asociatia-studentilor-si-absolventilor-de-teologie-ortodoxa-asistenta-4511342?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Eveniment-Social
https://www.bzi.ro/copiii-din-medii-defavorizate-ar-putea-merge-la-mare-prima-mea-vacanta-este-o-noua-tabara-sociala-organizata-de-asociatia-studentilor-si-absolventilor-de-teologie-ortodoxa-asistenta-4511342?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Eveniment-Social
https://www.bzi.ro/sotul-alexandrei-femeia-care-a-avut-o-aventura-cu-un-preot-din-iasi-ramane-in-arest-4510746?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Local
https://www.bzi.ro/sotul-alexandrei-femeia-care-a-avut-o-aventura-cu-un-preot-din-iasi-ramane-in-arest-4510746?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Local
https://evz.ro/femeia-a-pacatuit-cu-preotul-sotul-a-ajuns-la-puscarie-un-scandal-mizerabil-zguduie-moldova.html
https://evz.ro/femeia-a-pacatuit-cu-preotul-sotul-a-ajuns-la-puscarie-un-scandal-mizerabil-zguduie-moldova.html
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5. Un preot ortodox RUS îl bate cu o CRUCE pe un preot ortodox ucrainean - 

Info Iași, 29 Iulie 2022, de Bratu Andreea 
 

Războiul din Ucraina și implicarea Bisericii Ortodoxe Ruse de partea lui Vladimir Putin naște 

conflicte de toate felurile. Un preot ortodox rus a sărit să îl bată cu o cruce pe un preot ortodox 

ucrainean. 

Totul ar fi pornit de la faptul că preotul ucrainean vorbea împotriva patriarhului Kirill al Moscovei. 

Incidentul s-a petrecut în regiunea Vinița. 

 

https://infoiasionline.ro/un-preot-ortodox-rus-il-bate-cu-o-cruce-pe-un-preot-ortodox-

ucrainean/127278/ 

 

 

 

6. APELUL unui stareț din Botoșani către credincioși: Avem încredințarea că 

veți fi alături de noi și ne veți susține.  - Botoșăneanul, 29 Iulie 2022 
 

Credincioșii care pot ajuta au la dispoziție un cont. 

Mănăstirea solicită ajutor pentru realizarea unei fântâni în incinta locașului de cult. 

Având în vedere situația dezastruoasă și lipsa de apă potabilă adusă de secetă în toată țară, dar mai ales 

în zona noastră, mănăstirea Gorovei a hotărât să înceapă forarea unei fântâni. 

”Fântână care să ne asigure necesarul de apă, atât pentru mănăstire, cât și pentru credincioșii noștri, 

pentru pelerinii și vizitatorii care ne trec pragul”, este mesajul starețului Arhim. Teofil Timisag. 

Astfel, starețul apelează la bunăvoința credincioșilor pentru a ajuta la realizarea acestui proiect potrivit 

cuvântului Mântuitorului, care zice:" Cine va da un pahar de apă, plată de proroc va avea"(Marcu 

9.14). 

”Având încredințarea că veți fi alături de noi și ne veți susține, vă mulțumim anticipat și rugăm pe 

Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul mănăstirii noastre, să vă binecuvânteze familia și viața 

dumneavoastră!”, a adăugat starețului Arhim. Teofil Timisag. 

Contul mănăstirii: RO52RNCB0044011758780001  / BCR DOROHOI 

 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/apelul-unui-staret-din-botosani-catre-credinciosi-avem-

incredintarea-ca-veti-fi-alaturi-de-noi-si-ne-veti-sustine/ 

 

 

 

7. IMAGINI DE LA HRAMUL MĂNĂSTIRII PALTIN - Ziar Bicaz, 29 Iulie 

2022 
 

La Mănăstirea Paltin Petru-Vodă, sub razele luminoase ale soarelui văratic, de ziua „celui 

preamilostiv”, cum se traduce din limba greacă numele Sfântului Mare Mc. Pantelimon, mila lui 

Dumnezeu a încălzit inimile tuturor credincioșilor veniți să se bucure de părtășia harului Duhului Sfânt 

la prăznuirea hramului mănăstirii Părintelui Justin. Slujba arhierească a Sfintei Liturghii săvârșită în 

prezența Î.P.S Teofan, Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei care a ținut și cuvântul de învățătură, a 

adunat la rugăciune un sobor de 30 de preoți, diaconi, monahi, monahii și sute de credincioși sosiți la 

Paltin din toate colțurile țării. Bucuria hramului a fost întregită de agapa frățească oferită cu dragoste 

tuturor participanților. 

IMAGINI DE LA HRAMUL MĂNĂSTIRII PALTIN, LA PRĂZNUIREA SF. PANTELIMON 

https://infoiasionline.ro/un-preot-ortodox-rus-il-bate-cu-o-cruce-pe-un-preot-ortodox-ucrainean/127278/
https://infoiasionline.ro/un-preot-ortodox-rus-il-bate-cu-o-cruce-pe-un-preot-ortodox-ucrainean/127278/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/apelul-unui-staret-din-botosani-catre-credinciosi-avem-incredintarea-ca-veti-fi-alaturi-de-noi-si-ne-veti-sustine/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/apelul-unui-staret-din-botosani-catre-credinciosi-avem-incredintarea-ca-veti-fi-alaturi-de-noi-si-ne-veti-sustine/
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https://www.ziarbicaz.ro/imagini-de-la-hramul-manastirii-paltin 

 

 

 

8. Lucrări de restaurare acoperiș și turn clopotniță Biserica ,, Buna Vestire” 

Poiana Largului - Ziar Bicaz, 28 Iulie 2022 
 

Biserica de lemn cu hramul „Buna Vestire“ a fost ridicată, după unele surse, la 1741, după altele la 

începutul secolului al XVIII-lea. 

În septembrie 1538, Petru Rareş, „plecând de la domnie din pricina unor boieri care l-au trădat 

turcilor, a trecut pe Valea Bistriţei şi s-a oprit la aşezarea monahală «Buna Vestire» de la Gura 

Largului“. Adică tocmai la schitul care apoi a fost strămutat mai la vale, devenind biserica de azi. Aici, 

călugării l-au îmbrăcat în straie monahale, l-au ocrotit şi l-au condus pe cărări ascunse până la Schitul 

Rarău, de unde a trecut apoi munţii în Transilvania, la Cetatea Ciceu. Drept mulţumire pentru binele 

făcut, în a doua sa domnie, Petru-Vodă s-a întors în codrii de deasupra Văii Largului şi, pe locul numit 

„Groapa bisericii“, a construit o biserică mai încăpătoare, de lemn, care a devenit apoi metoc al 

Mănăstirii Neamţ. 

Astăzi, bisericuţa nu mai arată ca la început. De-a lungul timpul a suferit modificări, fiind mult lărgită. 

Însă veşmântul său de lemn, cel adus de la schit, a rămas neatins. Iar odată cu bârna, lăcaşul a preluat 

de la vechiul schit şi hramul „Bunei Vestiri“. Între anii 1892-1894, biserica a suferit un proces de 

refacere, fiind lărgită în părţile laterale şi adăugându-i-se pridvorul. De asemenea, de o dată recentă 

sunt intervenţiile de la acoperiş, unde au fost ridicate trei turle de dimensiuni aproape egale, şi 

clopotniţa.Biserica este construită din bârnă de brad, pe talpă de brad încheiată „stâneşte“, având 

„capete rămase afară“, ce se pot observa şi azi. Bârnele sunt prinse între ele cu ajutorul cuielor de 

lemn. În talpă, lemnul este lăsat liber, ca să poată trage aer din capăt în capăt, pentru a nu putrezi. 

Lăcaşul este acoperit cu şindrilă bătută „în solzi“ şi se sprijină pe console scurte, ornamentate cu 

motivul rozetei.Arhitectura de interior este simplă şi sobră. Peretele despărţitor este sugerat doar de 

doi stâlpi verticali, însă cele patru bolţi (una în pronaos, două în naos şi una în altar) dau frumuseţe şi 

eleganţă ansamblului.Din păcate, de-a lungul timpului biserica a fost blănită cu scândură, atât pe 

interior, cât şi pe exterior, şi acoperită cu vopsea, astfel încât nu mai poate fi admirată cioplitura 

bârnelor.Din anul 1999 lăcaşul a devenit biserică a parohiei „Buna Vestire“ de la Poiana Largului, aici 

slujindu-se în permanenţă. Biserica este înscrisă în lista monumentelor istorice de categoria B din 

judeţul Neamţ, însă necesită unele lucrări de refacere şi restaurare pentru a putea fi menţinută în timp. 

Cele mai urgente intervenţii trebuie făcute în zona acoperişului, unde şindrila trebuie înlocuită. De 

asemenea, sunt necesare lucrări de consolidare. Din păcate, comunitatea foarte mică pe care o 

deserveşte parohia nu poate suporta costurile uriaşe pe care refacerea unui astfel de monument le 

presupune. 

 

https://www.ziarbicaz.ro/lucrari-de-restaurare-acoperis-si-turn-clopotnita-biserica-buna-vestire-

poiana-largului 

 

 

 

https://www.ziarbicaz.ro/imagini-de-la-hramul-manastirii-paltin
https://www.ziarbicaz.ro/lucrari-de-restaurare-acoperis-si-turn-clopotnita-biserica-buna-vestire-poiana-largului
https://www.ziarbicaz.ro/lucrari-de-restaurare-acoperis-si-turn-clopotnita-biserica-buna-vestire-poiana-largului
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9. Parastas pentru Stavrofora Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii 

Voroneț, în ajunul sărbătorii Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon  - 

Monitorul Suceava, 28 Iulie 2022, de Daniela MICUŢARIU 

 
În ajunul sărbătorii Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, marți seară, un sobor format din opt 

preoți a săvârșit parastasul pentru Stavrofora Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, la 

mormântul de lângă paraclisul mănăstirii, loc ales chiar de către sfinţia sa. Înainte de parastas, soborul 

de preoți a săvârșit în biserica monumentslujba de priveghere la Sărbătoarea Sf. Mare Mucenic și 

Tămăduitor Pantelimon, 27 iulie. 

La slujba de pomenire oficiată de soborul de preoţi format din pr. Mircea Nuțu, pr. Gheorghe Hostiuc, 

Pr. Aurel Goraş, pr. Vasile Irimia, pr. Vasile Baltag, pr. Constantin Ciupu, pr. Dumitru Moroșan şi 

protosinghelul Grichentie Stănuc au participat și stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii 

Voroneț, stavrofora scriitoare Elena Simionovici, împreună cu obștea de maici a Mănăstirii Voroneț, 

dar și câțiva apropiați ai mănăstirii (inspector Enachi Drob, inspector Liviu Gâza, prof. Carmen 

Cornelia Balan, scriitoarea și jurnalista Doina Cernica, ec. Laura Nemţoi, doamne preotese etc.), cu 

toții aducând înaintea lui Dumnezeu cereri pentru ca El să îi ierte păcatele Măicuței Starețe Irina și 

astfel sufletul ei să aibă parte de mântuire. Măicuțele Voronețului au împărțit tuturor participanților la 

parastas lumânări de care erau legate ștergare tradiționale țesute cu fir alb și negru, colăcei, de sufletul 

stavroforei Irina Pântescu, întâia Stareță a Mănăstirii Voroneț. 

„Veșnică pomenire” 

A fost un moment încărcat de emoție, de aduceri aminte, participanții adunându-se în jurul 

mormântului plin cu flori multicolore, din care ieșeau în evidență trandafirii galbeni, pentru a cânta 

împreună „Veșnică pomenire”, pentru a se ruga lui Dumnezeu să-și aducă pururea aminte de 

stavrofora Irina Pântescu (1932-2022). 

Fiecare dintre cei prezenți, preoți, călugări și călugărițe, mireni, deopotrivă, își doresc să păstreze 

neîntreruptă legătura spirituală cu întâia Stareță a Mănăstirii Voroneț, s-o pomenească neîncetat în 

rugăciunile lor și să nu uite învățăturile pe care le-au primit de la ea. Avem speranța că acolo Sus, 

Măicuța Stareță Irina se roagă pentru noi, toți. 

„Nunta Măicuței cu Hristos” 

Am aflat de la stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, că sărbătoarea Sf. Mare 

Mucenic și Tămăduitor Pantelimona fost „nunta Măicuței cu Hristos”: „Anul acesta se împlinesc 69 de 

ani de când Măicuța Irina a răspuns chemării cerești de a-și dărui Lui viața, total. Ne povestea că 

odată, când începea să citească la Canoane, la Sfânta Mare muceniță Irina (la 5 mai), a știut cu inima, 

când a rostit prima data stihul: <Sfântă Mare Muceniță Irina roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”>, că 

acest nume va voi să și-l ia la călugărie. Și de Sf. Pantelimon, pe care-l iubea mult, s-a împlinit gândul 

său. Tot de Sfântul Pantelimon, în aceasta zi, Măicuța a primit părticică de Sfinte Moaște de laSfânta 

Erentrudis, întemeietoarea celei mai vechi mănăstiri din Austria, Nonnberg, din Saltzburg. Pentru că 

Măicuța avea obiceiul ca din bucuriile sale să împartă și celor din jur, aduc aici în reamintire povestea 

pe care Măicuța a creat-o pentru ca sărbătoarea Nunții sale cu Hristos să devină și sărbătoarea mea, 

câte zile voi mai avea la Voroneț. Când i-am spus că mă predau și nu mai refuz instalarea ca stareță, 

și-a exprimat dorința ca tot la această zi să-l invităm pe Înaltpreasfinţitul Pimen, pentru a săvârși 

această revărsare de Har peste mine. Astfel că, deși semnam statul de plată din 1 octombrie 2017 (la 

Acoperământul Maicii Domnului), în 26 iulie 2019, la privegherea Sfântului Pantelimon, eu am primit 

revărsarea de Har de la Înaltul Pimen și revărsarea de Iubire a Măicuței, care m-a copleșit cu dragostea 

Sa, făcând posibilă unirea noastră până dincolo de granița dintre lumi”. 

Aduceri aminte 

Am întrebat-o și eu, cu câțiva ani în urmă, pe întâia stareță a Voronețului, ce înseamnă ziua Sf. 

Pantelimon pentru domnia sa: „Această zi ar trebui să însemne moartea și trecerea la viață, pentru că 
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asta înseamnă călugăria: mort pentru lume și viu doar pentru Hristos”. A ales această zi pentru că i-a 

fost drag Sfântul Pantelimon, „pentru că înainte de a mă face călugăriță am citit acatistul Sfântului, și 

mi-a fost tare drag acest sfânt, și am ales să-mi fie ocrotitor vieții mele de călugărie”. Iar pentru 

stavrofora dr. Gabriela Platon, faptul că a fost instalată stareță de sărbătoarea Sf. Pantelimon este 

copleșitor căci, prin tradiție, de Sf. Pantelimon, la Voroneț, era serbată Măicuța Stareță Irina, 

„amintirea nunții sale cu Hristos”. „Faptul că, în fiecare an, de Sf. Pantelimon, nu îmi voi aminti de o 

zi specială doar pentru mine, ci, în primul rând, de ziua specială a Măicuței, este cea mai bună dovadă 

de dragoste părintească pe care Măicuța noastră a putut-o arăta, făcând ca sărbătoarea sfinţiei Sale să 

devină și sărbătoarea mea, pentru câte zile voi mai avea”,ne-a spus stareța Gabriela Platon. Soborul de 

preoți invitat pe 26 iulie 2022 la Mănăstirea Voroneț i-a cântat „La mulți ani!” stavroforei dr. Gabriela 

Platon, urându-i mulți ani de stăreție la Voroneț. 

 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-28/Parastas-pentru-Stavrofora-Irina-Pantescu-intaia-

stareta-a-Manastirii-Voronet-in-ajunul-sarbatorii-Sf-Mare-Mucenic-si-Tamaduitor-Pantelimon 

 

 

 

10. Așa a inventat John Money ideologia de gen: copilul care i-a fost cobai uman 

a ajuns să se sinucidă - Ortodox Info, 28 Iulie 2022 

 
Facebook ne-a blocat să mai publica publica articolele pe pagina OrtodoxINFO. Vă rugăm să 

distribuiți dvs. articolele noastre apăsând AICI. 

John Money a folosit bebelușul Reimer pentru experimentele sale și a sfârșit prin a-i distruge întreaga 

familie 

Ideologia de gen colonizează rapid societatea. În întreaga lume se adoptă tot mai multe legi în care 

copiii sunt o țintă prioritară. Mai precis, marea ofensivă LGTB care se desfășoară în prezent este 

concentrată pe așa-numiții „minori transsexuali”. 

Cursuri în școli, îndoctrinarea copiilor, publicitate pe stradă și în presă. Totul pentru a convinge că 

sexul este o construcție socială și că un copil la 4 ani își alege „genul” așa că este necesar să se susțină 

aportul masiv de hormoni și reatribuirea sexului. Cu toate acestea, oamenii de știință și experții 

avertizează asupra daunelor pe care le pot face minorilor. 

Chirurgul plastician din Alabama Patrick Lappert, care s-a adresat Adunării Generale din Alabama cu 

privire la efectele tratamentului tranzitoriu de gen asupra minorilor, în practica sa, Lappert Skin Care, 

pe 13 aprilie 2022. (Prin amabilitatea lui Patrick Lappert) Sursa: The Epoch Times în spaniolă 

Chirurgul plastician Patrick Lappert avertizează că „operațiile transgender de schimbare a sexului” 

sunt „permanente și ireversibile”. „Nu există nimic reversibil în chirurgia genitală: este o mutilare 

permanentă și ireversibilă a persoanei umane. Și nu există alt cuvânt pentru asta. Se traduce în 

sterilitate permanentă. Este o dizolvare permanenta a funcțiilor unitive si procreative. Și inclusiv 

aspectul unitiv al atașamentului sexual este îngreunat radical, dacă nu total distrus.” 

Fără îndoială, esența ideologiei de gen se bazează pe folosirea copiilor, de când a început să folosească 

bebelușii de cobai umani, ale căror consecințe au fost teribile. Dar acesta este ceva pe care ideologii de 

gen ascund din cauza originii sale macabre. 

Originile macabre ale ideologiei de gen 

Inventatorul ideologiei de gen a fost John Money, un psiholog și sexolog care nu s-a opus pedofiliei și 

care a susținut tot felul de practici sexuale aberante. Și a trecut de la teoria genului pe care a 

promulgat-o la practică datorită celor doi frați Bruce și Brian Reimer, cu care a experimentat pentru a 

demonstra „realocarea sexuală” și încerca să demonstreze că identitatea unei persoane nu se bazează 

pe date biologice de la naștere, ci în influențele culturale și ale mediului în care crește. Odată adulți, 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-28/Parastas-pentru-Stavrofora-Irina-Pantescu-intaia-stareta-a-Manastirii-Voronet-in-ajunul-sarbatorii-Sf-Mare-Mucenic-si-Tamaduitor-Pantelimon
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-28/Parastas-pentru-Stavrofora-Irina-Pantescu-intaia-stareta-a-Manastirii-Voronet-in-ajunul-sarbatorii-Sf-Mare-Mucenic-si-Tamaduitor-Pantelimon
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ambii s-au sinucis după ce au trecut prin mai multe suferințe. Această poveste a fost adunată de John 

Colapinto în cartea sa As Nature Made Him. Băiatul care a fost crescut ca fată. 

Bruce, numit mai târziu Brenda, a fost mutilat și a încercat să fie „transformat” în fată 

Pe 22 august 1965, doi gemeni identici, Bruce și Brian Reimer, s-au născut la Spitalul St. Boniface din 

Winnipeg, Canada. Ambii au avut o problemă cu fimoza penisului, așa ca a fost necesară o 

circumcizie, o operație simplă și de rutină, la care părinții, Ron și Janet, și-au dat acordul făra 

probleme. Dar la operație a fost o problemă și i-a ars penisul lui Bruce, care „s-a separat în mici 

bucăți”. 

Cobaiul uman pe care îl aștepta 

Părinții disperați, după o serie de consultații medicale, s-au pus în mâinile lui John Money, un medic 

despre care auziseră la televizor pentru miracolele sale de „realocare sexuală” pe care le-a făcut la 

Spitalul Johns Hopkins din Baltimore. Money era deja unul dintre cei mai respectați cercetători în 

sexologie din lume. 

Money, care conducea clinica de pionierat pentru chirurgia transsexuală din Baltimore, a fost încântat 

să se ocupe de băiețel. Bruce era cobaiul pe care îl aștepta pentru a dovedi bunătatea teoriilor sale, un 

mic mascul, fără penis, pe care îl putea transforma într-o fată. 

Acest medic s-a caracterizat prin încurajarea pacienților săi să experimenteze cu tot felul de dorințe 

sexuale, inclusiv „ploaia de aur” (urinar pe partener în timpul actului sexual), coprofilia, amputațiile și 

auto-ștrangularea. Pentru Money nu erau perversiuni, ci „parafilii”. 

Doctorul „mi s-a părut un zeu”, spune mama 

Până la întâlnirea cu Bruce, câmpul de acțiune al lui Money se limitase la hermafrodiți. Copilul a fost 

pentru el oportunitatea de aur. Când Ron și Janet, pe atunci de doar 20 și 21 de ani, l-au cunoscut, au 

fost fascinați de personaj. „Mi s-a părut un zeu”, spune ea. 

John Money, inițiatorul ideologiei de gen, și-a pus în practică teoria distrugând viața unei întregi 

familii 

Doctorul le-a explicat că i-ar putea oferi băiatului un vagin perfect funcțional, dar că avea nevoie de 

ajutorul lor pentru ca Bruce să devină fată. Important era să-l îmbrace ca pe o fată, să nu-l tundă, să 

facă tot posibilul ca el să se simtă „o ea” și nu „un el”. Așa că ar avea o viață fericită. 

Primul pas: castrarea băiatului 

Pe 3 iulie 1967, Bruce a fost castrat de dr. Howard Jones, un colaborator al lui Money care ulterior l-a 

părăsit pentru a urma o profesie mai remunerativă: a deschis prima clinică de fertilizare in vitro din 

Virginia. În acest fel, Bruce a devenit Brenda. În primii câțiva ani, Ron și Janet s-au lansat în cap în 

această companie. 

Dar ceva nu era în regulă. Micuța Brenda ignora păpușile pe care i le dădeau, îi plăcea să se lupte cu 

micii ei prieteni, și-a construit forturi în loc să-și pieptene părul în fața oglinzii. În baie, făcea pipi 

stând în picioare. Primii ani de școală au înrăutățit situația mult. Brenda a devenit deosebit de violentă 

și a fost suspendată. 

Între timp, în 1972, Money și-a publicat cartea Man & Woman, Boy & Girl, în care punea lumea la 

curent cu extraordinarul „caz al gemenilor”. Volumul descrie experimentul ca fiind un „succes 

răsunător”. A fost „dovada concludentă” că „nu se naște bărbat sau femeie, ci devine bărbat sau 

femeie”. Toată lumea l-a lăudat. Presa, toate feministele și chiar colegii lui. 

Lumea a adoptat noua ideologie 

Numai un anchetator necunoscut pe nume Milton Diamond a îndrăznit să-și exprime nedumerirea față 

de caz. Dar a fost ignorat. Dimpotrivă, „cazul gemenilor Money a fost decisiv în acceptarea universală 

nu numai a teoriei conform căreia ființele umane sunt, la naștere, maleabile psihosexual, ci și a 

intervenției chirurgicale de realocare sexuală ca tratament pentru copiii cu organe genitale ambigue 

sau deteriorate. Metoda, efectuată anterior doar la Johns Hopkins, s-a răspândit rapid și acum este 

efectuată în aproape fiecare principal spital din țară.” 

Brenda a continuat să se comporte „ca un băiețel”, apărându-și fratele în lupte și fiindu-i greu sa stea 
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cu prietenele ei. Periodic, cei doi frați mergeau la clinica Money pentru a se supune unor teste 

psihologice stresante. În timpul acestor sesiuni, celor doi gemeni în vârstă de șase ani li s-au arătat 

imagini sexuale explicite „pentru a-și consolida identitatea/rolul de gen”. 

Cei doi frați au fost obligați să simuleze acte sexuale unul cu celălalt. Cu o ocazie, dr. Money „a făcut 

o poză cu Polaroid”. Pentru Brenda, aceste ședințe, la care a trebuit să se supuna și singură, au fost 

torturi. În visele sale, își imagina că este un tânăr de douăzeci de ani „cu mustață”, dar îi era frică să le 

spună părinților de teamă să nu-i dezamăgească. 

De altfel, Ron și Janet, frustrați de comportamentul fetiței, au încercat în toate modurile să aplice 

sfatul lui Money: s-au plimbat goi prin casă, au mers în tabere de nudiști, au făcut presiuni pe fetiță să-

i asume atitudini feminine. Toate acestea au dus la o epuizare nervoasă: Janet a încercat să se sinucidă, 

Ron a început să bea. 

„Brenda” a început să aibă gânduri sinucigașe 

Money, între timp, a publicat o nouă carte best-seller (Sexual Signatures), în care vorbea din nou 

despre Brenda, care „trecea fericită prin copilăria ei ca o adevărată fată”. Realitatea este că Brenda, la 

vârsta de unsprezece ani, a început să aibă instincte sinucigașe. Asistenții sociali și medicii din orașul 

său au înțeles că ceva nu era în regulă, dar faima lui Money era prea mare pentru a o umbri. 

La vârsta de doisprezece ani, a început un tratament cu estrogeni pentru a-și face sânii să crească. La 

ultima sa vizită la studioul Dr. Money, a avut o întâlnire cu un transsexual care a magnificat avantajele 

operației de schimbare a sexului. Brenda a fugit, spunându-le părinților ei că, dacă o vor forța să se 

întoarcă, „se sinucide”. 

Documentarul BBC care a fost complet ignorat 

Chiar dacă deja departe de medic, Brenda a continuat să aibă o viață dificilă. La școală au numit-o 

„gorila” și unii jurnaliști au început să se intereseze de ea. În 1977, o echipă BBC a mers la Winnipeg 

pentru a discuta cu medicii săi. Toți au confirmat aceeași impresie: Brenda nu era „fata fericită” despre 

care vorbeau bestsellerurile Money. 

Același medic, contactat de BBC, a refuzat să-i vadă pe jurnaliști, închizându-le ușa în față. 

Documentarul, intitulat Prima întrebare, difuzat pe 19 martie 1980, a trecut neobservat. 

„Ușurarea” cunoașterii adevărului 

Cu câteva zile mai devreme, pe 14 martie, Ron îi dezvăluise fiicei sale povestea ei, Brenda „s-a simţit 

uşurată” pentru că în sfârşit a înţeles că „nu era nebună”. Prima întrebare pe care a pus-o tatălui său a 

fost: „Cum mă cheamă?” 

Brenda a decis să se întoarcă la sexul ei biologic. A ales să se numească David pentru că acesta este 

numele „regelui ucigaș al gigantului din Biblie”, băiatul care luptă și-l învinge pe puternicul Goliat. A 

început să se injecteze cu testosteron, primile fire de păr i-au crescut pe față, la șaisprezece ani a 

suferit prima operație de creare a penisului. În așteptarea majoratului, a rămas ascuns doi ani în 

subsolul casei sale. La vârsta de douăzeci și doi de ani, s-a supus la o faloplastie și, doi ani mai târziu, 

a avut prima relație sexuală. Dar era încă profund nefericit. 

În vara lui 1988, David a făcut „ceva ce nu făcusem înainte: am ajuns să mă rog. Am spus: „Știi că am 

avut o viață groaznică. Nu am de gând să mă plâng pentru că Tu trebuie să știi de ce mă faci sa trec 

prin toate astea. Aș putea fi un soț bun, dacă mi s-ar da posibilitatea.” Două luni mai târziu, a 

cunoscut-o pe Jane, o mamă singură care avusese trei copii cu trei bărbați diferiți. S-au îndrăgostit. S-

au căsătorit pe 22 septembrie 1990. 

Declinul lui Money 

Milton Diamond, primul cercetător care a contestat teza lui Money, a dat o lovitură gravă credibilității 

sale. Money, deși nu mai vorbea de cazul gemenilor, a continuat să susțină tezele de gen care au 

continuat să-i asigure finanțări mari, tot publice. 

Diamond, după ce l-a cunoscut pe David, a scris un articol pentru a dezvălui realitatea „cazului celor 

doi gemeni”. Teza textului a fost că, deși educația a jucat un rol important în modelarea identității, ea 

este rezultatul datelor biologice acordate de natură. Diamond a avut nevoie de doi ani pentru a găsi un 



11 

 

 

 

 

 

 

jurnal care să accepte textul și când a apărut a fost o bombă. 

David, născut ca Bruce și ulterior numit Brenda, s-a sinucis în 2004 

Adevărul este dezvăluit 

Pentru Money – „Hot Love Doctor” (Doctor Amor Caliente, ndr), cum îl numeau ziarele – a început 

declinul. La Johns Hopkins, a fost numit director de psihiatrie Paul McHugh, un catolic orgolios de a 

fi, lansând o investigație asupra a cincizeci transsexuali tratați la clinica de identitate sexuală Hopkins 

de la înființarea acesteia în 1966. Niciunul dintre ei nu simțise niciun beneficiu. Clinica a fost închisă, 

în ciuda protestelor zadarnice din partea comunității transgender. 

Familia Reimer nu s-a vindecat niciodată 

Demonii nu au încetat să persecute familia Reimer. Doar Ron, după o perioadă grea legată de alcool, a 

reușit să-și reia frâiele vieții. Janet a continuat să sufere de crize depresive profunde. 

Brian a avut mai multe căsătorii eșuate și a trecut prin droguri și alcool. S-a sinucis în 2002. David, 

după moartea fratelui său, nu a mai fost la fel. Firma în care lucra el s-a închis, s-a certat cu soția sa. 

Pe 4 mai 2004, a condus la o parcare izolată și s-a împușcat în cap. Avea 38 de ani. 

Karen Smith de la ReligónenLibertad 

 

https://ortodoxinfo.ro/2022/07/28/asa-a-inventat-john-money-ideologia-de-gen-copilul-care-i-a-fost-

cobai-uman-a-ajuns-sa-se-sinucida/ 

 

 

 

 

11. [VIDEO] Bătălia pentru umanitate. Colaborarea din Big Tech și Big 

Pharma pentru a introduce noi tehnologii în viitoarele vaccinuri - 

Ortodoxinfo, 28 Iulie 2022 
 

Există o bătălie care se duce pentru umanitate. Dr. Carrie Madej dezvăluie modul în care Big Tech 

colaborează cu Big Pharma pentru a introduce noi tehnologii în viitoarele vaccinuri, care ne vor 

modifica ADN-ul și ne vor transforma în hibrizi. Acest lucru va pune capăt umanității așa cum o 

cunoaștem și va începe procesul de transumanism: HUMAN 2.0 Planurile sunt de a folosi vaccinurile 

pentru a ne injecta nanotehnologia în corpurile noastre și de a ne conecta la Cloud și la inteligența 

artificială. Acest lucru va permite guvernelor corupte și giganților din tehnologie să ne controleze, fără 

ca noi să fim conștienți de acest lucru. 

Dr. Carrie Madej a condus două mari clinici medicale în statul Georgia, SUA. Încă de la vârsta de 20 

de ani a fost fascinată de vaccinuri și de atunci le-a studiat. Cercetările sale aprofundate au condus-o să 

descopere care sunt tehnologiile propuse pentru noile vaccinuri COVID-19. Ceea ce dezvăluie ea este 

alarmant. 

Acest material video este un documentar în profunzime care arată cum aceste noi vaccinuri ne pot 

modifica ADN-ul, transformându-ne în hibrizi. Planurile sunt de a conecta oamenii la inteligența 

artificială și la rețelele de control global. 

Acest lucru ar putea suna grozav pentru cei care au vizionat prea multe filme SF, dar realitatea este că 

ar pune capăt autonomiei noastre și ne-ar face sclavii companiilor tehnologice globaliste care ne pot 

controla, fără ca noi să fim conștienți de acest lucru. 

 

https://ortodoxinfo.ro/2022/07/28/video-batalia-pentru-umanitate-colaborarea-din-big-tech-si-big-

pharma-pentru-a-introduce-noi-tehnologii-in-viitoarele-vaccinuri/ 

 

 

https://ortodoxinfo.ro/2022/07/28/asa-a-inventat-john-money-ideologia-de-gen-copilul-care-i-a-fost-cobai-uman-a-ajuns-sa-se-sinucida/
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/28/asa-a-inventat-john-money-ideologia-de-gen-copilul-care-i-a-fost-cobai-uman-a-ajuns-sa-se-sinucida/
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/28/video-batalia-pentru-umanitate-colaborarea-din-big-tech-si-big-pharma-pentru-a-introduce-noi-tehnologii-in-viitoarele-vaccinuri/
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/28/video-batalia-pentru-umanitate-colaborarea-din-big-tech-si-big-pharma-pentru-a-introduce-noi-tehnologii-in-viitoarele-vaccinuri/
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12. CE TREABĂ ARE ARHIEPISCOPIA CU „NUCLEAOROLOGIA”? 

Claudia Marcu: Studii explozive. Reactoarele nucleare modulare produc de 

9 ori mai multe deșeuri radioactive - Active News, 28 Iulie 2022, DE 

CLAUDIA MARCU  
 

Probleme majore cu deșeurile radioactive 

Potrivit cercetărilor făcute de Stanford și Universitatea British Columbia, reactoarele modulare mici 

vor genera de fapt mai multe deșeuri radioactive decât centralele nucleare convenționale, se arată într-

un articol publicat în Stanford News. Printre cele trei reactoare modulare analizate în studiu se numără 

și cel de la NuScale, care urmează a fi amplasat, pentru prima oară, în România.  

Deșeurile radioactive rezultate de la reactoarele modulare mici nu sunt nici pe departe atât de 

insignifiante cum încerca directorul general al Nuclearelectrica să-i convingă pe locuitorii din 

Doicești. În fapt, conform celui mai recent studiu, publicat în Proceedings of the National Academy of 

Sciences, acestea vor genera de cel puțin 9 ori mai multe deșeuri radioactive decât centralele nucleare 

convenționale. 

„Rezultatele noastre arată că majoritatea proiectelor de reactoare modulare mici vor crește efectiv 

volumul deșeurilor nucleare care necesită gestionare și eliminare, cu factori de 2 până la 30 pentru 

reactoarele din studiul nostru de caz”, a spus autorul principal al studiului, Lindsay Krall, fost bursier 

postdoctoral la Centrul pentru Securitate și Cooperare Internațională al Universității Stanford și 

cercetător la Compania suedeză de gestionare a combustibilului nuclear și a deșeurilor. 

„Aceste constatări sunt în contrast puternic cu beneficiile de reducere a costurilor și a deșeurilor pe 

care susținătorii le-au revendicat pentru tehnologiile nucleare avansate”, a spus Lindsay Krall. Pentru 

acest studiu, cercetătorii au analizat fluxurile de deșeuri nucleare de la trei tipuri de reactoare modulare 

mici dezvoltate de Toshiba, NuScale și Terrestrial Energy, iar rezultatele au fost șocante. 

Mai mic și mai periculos 

Oamenii de știință au explicat că energia se produce într-un reactor nuclear atunci când un neutron 

împarte un atom de uraniu în miezul reactorului, generând neutroni suplimentari care continuă să 

împartă alți atomi de uraniu, creând o reacție în lanț. Dar unii neutroni scapă din miez și lovesc 

materialele structurale din jur, cum ar fi oțelul și betonul, iar aceste materiale devin radioactive atunci 

când sunt activate de neutronii pierduți din miez. Studiul a concluzionat că, din cauza dimensiunilor 

lor mai reduse, reactoarele modulare mici vor experimenta mai multe scurgeri de neutroni decât 

reactoarele convenționale, iar această scurgere crescută va afecta cantitatea și compoziția fluxurilor lor 

de deșeuri. 

„Cu cât se scurg mai mulți neutroni, cu atât este mai mare cantitatea de radioactivitate creată de 

procesul de activare a neutronilor. Am descoperit că reactoarele modulare mici vor genera de cel puțin 

nouă ori mai mult oțel activat cu neutroni decât centralele electrice convenționale. Aceste materiale 

radioactive trebuie gestionate cu atenție înainte de eliminare, ceea ce va fi costisitor”, a afirmat unul 

din autorii studiului, Rod Ewing, profesor la Departamentul de Științe Geologice din Stanford Școala 

de Științe ale Pământului, Energiei și Mediului. 

Probleme imposibil de rezolvat 

Allison Macfarlane, profesor și director al Școlii de Politici Publice și Afaceri Globale de la 

Universitatea Columbia, din Marea Britanie, co-autor al studiului, a atras atenția că unele modele de 

reactoare modulare mici necesită combustibili și agenți de răcire exotici din punct de vedere chimic, 

care pot produce deșeuri greu de gestionat pentru eliminare, din cauza tratamentelor chimice 

costisitoare, necesare înainte de eliminare. Mai mult, autorii studiului au avertizat că există o problemă 

cu radiația pe termen lung de la combustibilul nuclear uzat. Estimarea a fost că, după 10.000 de ani, 
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radiotoxicitatea plutoniului din combustibilii uzați evacuați din cele trei module de studiu va fi cu cel 

puțin 50% mai mare decât plutoniul din combustibilul uzat convențional. 

Parteneriat NAȚIONAL 

BASILICA: Mitropolitul Nifon s-a întâlnit cu responsabilii pentru dezvoltarea reactoarelor modulare 

mici în România   

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, s-a întâlnit miercuri cu 

responsabilii Nuclearelectrica și NuScale Power pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) 

în România. 

Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat recent că a aprobat un grant în valoare de 14 milioane de 

dolari pentru o nouă etapă a programului de dezvoltare a reactoarelor modulare mici în România, la 

Doicești, jud. Dâmbovița. 

Din delegația care s-a întâlnit cu IPS Nifon au făcut parte: Cosmin Ghiță, Director General 

Nuclearlectrica, John Hopkins, Președinte și Director General NuScale Power, și Wadie Jospeh 

Habboush, Chief executive officer în cadrul Habboushgroup. 

Ei au prezentat caracteristicile tehnologiei NuScale, a siguranței acesteia și a etapelor de dezvoltare, a 

stadiului proiectului din SUA, aflat în prezent în faza de dezvoltare în Idaho, precum și a etapelor 

Studiilor de inginerie și proiectare pentru proiectul SMR din România, lângă Târgoviște. 

Delegația a subliniat oportunitatea dezvoltării unei surse de energie ieftine și foarte sigure pentru 

mediu. 

Mitropolitul Nifon a prezentat delegației specificul spiritual și cultural al județului Dâmbovița și al 

orașului Târgoviște și a subliniat nevoia de dezvoltare economică și industrială pentru a putea astfel 

susține actul cultural și educațional. 

Termocentrala nucleară la Doicești, la 10 km de Târgoviște. Localnicii văd cu ochi buni noua 

investiție, dar nu le place cuvântul „nuclear” 

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews 

 

https://www.activenews.ro/opinii/CE-TREABA-ARE-ARHIEPISCOPIA-CU-

%E2%80%9ENUCLEAOROLOGIA-Claudia-Marcu-Studii-explozive.-Reactoarele-nucleare-

modulare-produc-de-9-ori-mai-multe-deseuri-radioactive-175354 

 

 

 

13. Ion Cristoiu: Pictorialul familiei Zelenski - o sfidare la adresa ucrainenilor 

care mor pe front. Sunt în vogă: el în Time, ea în Vogue, ce mai urmează - 

Playboy? - Active News, 28 Iulie 2022, DE ION CRISTOIU 

 
În întreaga lume continuă să aibă loc reacții față de pictorialul oferit de familia Zelensky în revista 

Vogue. 

El în Time, ea în Voque; ce mai urmează: Playboy?, se întreabă internauții care au umplut netul de o 

sumedenie de variante (meme) ale sesiunii foto dintre care prezentăm și noi două aici, împreună cu 

editorialul video al scriitorului Ion Cristoiu pe această temă: 

 Și o fotografie „sexy-military” din revistă: 

 

 

 

https://www.activenews.ro/opinii/CE-TREABA-ARE-ARHIEPISCOPIA-CU-%E2%80%9ENUCLEAOROLOGIA-Claudia-Marcu-Studii-explozive.-Reactoarele-nucleare-modulare-produc-de-9-ori-mai-multe-deseuri-radioactive-175354
https://www.activenews.ro/opinii/CE-TREABA-ARE-ARHIEPISCOPIA-CU-%E2%80%9ENUCLEAOROLOGIA-Claudia-Marcu-Studii-explozive.-Reactoarele-nucleare-modulare-produc-de-9-ori-mai-multe-deseuri-radioactive-175354
https://www.activenews.ro/opinii/CE-TREABA-ARE-ARHIEPISCOPIA-CU-%E2%80%9ENUCLEAOROLOGIA-Claudia-Marcu-Studii-explozive.-Reactoarele-nucleare-modulare-produc-de-9-ori-mai-multe-deseuri-radioactive-175354
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https://www.activenews.ro/opinii/Ion-Cristoiu-Pictorialul-familiei-Zelenski-o-sfidare-la-adresa-

ucrainenilor-care-mor-pe-front.-Sunt-in-voga-el-in-Time-ea-in-Vogue-ce-mai-urmeaza-Playboy-

175355 

 

 

 

14. Țara unde s-a deschis cel mai mare centru de urgență din lume cu roboți în 

loc de medici - Aleph News, 28 Iulie 2022, de Alina Manaila 
 

Cel mai mare centru de urgențe din lume a fost inaugurat joi în Israel, cu autotriaj la check-in și roboți 

care să ajute oamenii să se orienteze. 

Unitatea de 8.000 de metri pătrați de la Centrul Medical Sourasky din Tel Aviv a fost inaugurată de 

președintele Isaac Herzog, premierul Yair Lapid, secretarul pentru sănătate Nitzan Horowitz și de 

filantropul Sylvan Adams. 

Instituția a fost proiectată pentru a răspunde atât nevoilor de urgență obișnuite, cât și unui aflux brusc 

de victime din cauza războiului și a terorismului. 

Cel mai mare centru de urgențe din lume a fost inaugurat joi în Israel, cu autotriaj la check-in și roboți 

care să ajute oamenii să se orienteze. 

Unitatea de 8.000 de metri pătrați de la Centrul Medical Sourasky din Tel Aviv a fost inaugurată de 

președintele Isaac Herzog, premierul Yair Lapid, secretarul pentru sănătate Nitzan Horowitz și de 

filantropul Sylvan Adams. 

Instituția a fost proiectată pentru a răspunde atât nevoilor de urgență obișnuite, cât și unui aflux brusc 

de victime din cauza războiului și a terorismului. 

Există 100 de paturi de urgență pentru pacienți internați, mai multe decât orice alt spital israelian, iar 

acest număr poate fi dublat în caz de urgență. 

Se fac aranjamente speciale pentru pacienții psihiatrici care necesită îngrijire de urgență și există o 

cameră specială pentru persoanele care sosesc după o agresiune sexuală, unde nevoile lor pot fi 

abordate cu o sensibilitate specială. 
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Adams, un cetățean canadian-israelian care a finanțat mai multe proiecte de profil în Israel în ultimii 

ani, a donat 28 de milioane de dolari spitalului, care dă numele departamentului de urgență în onoarea 

sa. 

La începutul ceremoniei de deschidere, el a declarat pentru The Times of Israel: „Israelul este deja un 

lider pe scena mondială în domeniul medicinei, iar oamenii de știință și medicii israelieni ne aduc 

unele dintre cele mai importante soluții de cercetare, inovare și îngrijire. Prin urmare, este potrivit ca 

Israelul să fie în prima linie în ceea ce privește furnizarea de asistență medicală de urgență și sunt 

mândru că această nouă unitate va da un exemplu.” 

Atât el, cât și spitalul au declarat că este cel mai mare din lume. 

 Provocare pe OnlyFans. O tânără vinde conținut erotic pentru a cumpăra o echipă de fotbal 

 Pământul a doborât recordul pentru cea mai scurtă zi, iar efectele ar putea fi devastatoare 

 Viktor Orban, primit cu huiduieli în piața centrală din Austria. Oamenii, supărați pe discursul despre 

„amestecul rasial” al premierului ungar 

„Sunt încântat să le ofer locuitorilor statului Israel din Ichilov cea mai mare și mai modernă cameră de 

urgență de acest tip”, a declarat el la ceremonie. 

„Am făcut o analiză amănunțită și, pe baza tuturor constatărilor noastre și a tot ceea ce am găsit, noua 

cameră de urgență este cea mai mare din lume, cu 8.000 de metri pătrați”, a declarat purtătorul de 

cuvânt al spitalului, Avi Shushan. 

Lapid a declarat într-un discurs: „Această sală de urgență reunește tot ce are mai bun statul Israel, 

incredibilul nostru capital uman, care produce cei mai buni medici, asistente și echipe medicale din 

lume, iar tehnologia națiunii de înaltă tehnologie îi echipează cu cele mai avansate instrumente pentru 

a lupta pentru sănătatea noastră.” 

Personalul de înaltă tehnologie al noii instituții devine evident de îndată ce ajungeți. Pacienții care se 

simt suficient de bine se vor autoverifica și apoi vor trece la autotriaj, unde sistemele automate le 

verifică temperatura, tensiunea arterială, ritmul cardiac și saturația de oxigen din sânge. Rezultatele 

intră direct în sistemul informatic al spitalului, iar dacă pacienții prezintă un risc ridicat, personalul 

este anunțat imediat. 

Roboții mobili îi ajută pe pacienți să găsească departamentul pe care îl doresc, iar o aplicație le spune 

exact ce se întâmplă cu testele, rezultatele și tratamentele lor. 

Spitalul extinde definiția îngrijirii de urgență la diferite departamente care nu se găsesc de obicei în 

departamentele de urgență israeliene. Există consultanți profesioniști în cardiologie, neurologie și 

sănătate cutanată și sexuală. 

Prof. Ronni Gamzu, directorul general al Centrului Medical Sourasky din Tel Aviv, a comentat: „Am 

fost foarte încântat de această decizie. Departamentul nostru de urgență tratează cazuri complicate pe 

scară largă și prin urmare, provocarea de a oferi servicii excelente este mare. Suntem hotărâți să ne 

ridicăm la înălțimea acestei provocări și să dovedim că este posibil să cerem și să primim un tratament 

prompt și excelent, chiar și în orele de vârf.” 

El a spus că noua facilitate anunță o „revoluție medicală și tehnologică”. 

 

https://alephnews.ro/stiinta/tara-unde-s-a-deschis-cel-mai-mare-centru-de-urgenta-din-lume-cu-roboti-

in-loc-de-medici/ 

 

 

 

15. Religia digitală modelează spiritualitatea în rândul în rândul tinerilor - 

Aleph News, 28 Iulie 2022, de Alina Manaila 
 

Religia digitală duce la o „revoluție spirituală” în rândul multor tineri adulți, potrivit unui nou studiu. 
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În primele luni ale pandemiei, serviciile religioase de la distanță au permis multor oameni să continue 

să-și practice credința fără a fi nevoiți să iasă din casă. 

Deși studiul constată că tehnologia modernă face ca religia organizată să fie mult mai atractivă pentru 

milenialii care sunt spirituali, marea majoritate nu sunt practicanți. 

Religia digitală duce la o „revoluție spirituală” în rândul multor tineri adulți, potrivit unui nou studiu. 

Deși poate părea ciudat, nu este vorba de o adorație a tehnologiei și a social media. Cercetătorii de la 

Universitatea din Waterloo spun că comunitățile religioase folosesc aceste instrumente pentru a ajunge 

la tinerii care doresc să participe la slujbe fără prezența lor fizică. 

„Știm că din ce în ce mai mulți oameni se îndreaptă spre mediile digitale pentru spiritualitate, cum ar 

fi grupurile de chat cu pastorii, predicile online și conținutul religios de pe rețelele de socializare”, 

spune profesorul de sociologie de la Waterloo, Sarah Wilkins-Laflamme, într-un comunicat al 

universității. „Am constatat că, deși religia digitală nu atrage neapărat o mulțime de noi mileniali să 

participe, aceasta face ca experiența celor deja implicați să fie mai bogată”. 

În primele luni ale pandemiei, serviciile religioase de la distanță au permis multor oameni să continue 

să-și practice credința fără a fi nevoiți să iasă din casă. Deși studiul constată că tehnologia modernă 

face ca religia organizată să fie mult mai atractivă pentru milenialii care sunt spirituali, marea 

majoritate nu sunt practicanți. 

TOP ARTICOLE 

 Provocare pe OnlyFans. O tânără vinde conținut erotic pentru a cumpăra o echipă de fotbal 

 Pământul a doborât recordul pentru cea mai scurtă zi, iar efectele ar putea fi devastatoare 

 Viktor Orban, primit cu huiduieli în piața centrală din Austria. Oamenii, supărați pe discursul despre 

„amestecul rasial” al premierului ungar 

„Pentru o minoritate considerabilă a populației adulte tinere și pentru mulți dintre ei, religia digitală 

joacă un rol complementar important cu practicarea în persoană a credinței lor”, adaugă Wilkins-

Laflamme. 

În timp ce studiile anterioare au examinat rolul pe care tehnologia digitală, social media și alte medii îl 

joacă în serviciile religioase din zilele noastre, Wilkins-Laflamme spune că acest studiu este primul 

care analizează cine participă efectiv la serviciile la distanță și cum le afectează credința. 

„Mediul social joacă un rol important, practicile religioase digitale fiind mult mai răspândite în 

contextul american, în general mai religios, în comparație cu contextul canadian, în general mai 

secular”, conchide Wilkins-Laflamme. „Practicile religioase digitale sunt adesea, dar nu întotdeauna, 

legate de alte activități religioase și spirituale în persoană în rândul milenialilor.” 

 

https://alephnews.ro/revolutie/religia-digitala-modeleaza-spiritualitatea-in-randul-in-randul-tinerilor/ 

 

 

 

 

 

 

 


