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1. Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Blăgeşti va fi resfinţită de ÎPS Teofan – 

publicat de NewsPaşcani, pe 5 iulie 

Un eveniment cu încărcătură spirituală urmează să aibă loc în această perioadă. Este vorba 
despre resfinţirea Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din suburbia Blăgeşti, ce va avea loc 
duminică, 24 iulie, începând cu ora 7:30. 

Slujba va fi săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. 

https://newspascani.com/biserica-pogorarea-sfantului-duh-din-blagesti-va-fi-resfintita-de-ips-
teofan/ 

 

 

2. Copiii din taberele organizate de preoţi, instruiţi de pompieri – publicat pe 6 

iulie, de Realitatea Media, Ziar Piatra Neamţ 

În baza unui „Protocolul de prevenire“ încheiat între Arhiepiscopia Iaşilor şi Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (IJSU) „Petrodava“, toţi participanţii din tabăra „Floare de 
colţ“ de la Durău precum şi cei din taberele organizate de diverse parohii sunt iniţiaţi în 
acordarea măsurilor de prim-ajutor. 

Astfel, luni, la Durău, în mijlocul a 120 de copii cu vârstele cuprinse între 9 şi17 ani, 
reprezentanţii IJSU împreună cu un paramedic au transmis indicaţii privind acordarea măsurilor 
de prim-ajutor, a modului de comportament ce trebuie adoptat în timpul producerii unui 
incendiu, a unui cutremur, dar şi a altor situaţii de urgenţă. De asemenea, a fost prezentată şi 
dotarea unei autospeciale de intervenţie. 

Din partea Centrului Eparhial au fost prezenţi preotul Marius Burghelea, Bianca Doroftei, 
director al Taberelor „Floare de colţ“ şi voluntarii. Ieri, în Parohia Rădeni, din comuna 
Păstrăveni, pompierii şi poliţiştii s-au întâlnit cu 130 de copii din tabăra „Pridvorul satului“. 
Alături de aceştia s-au mai aflat preoţii Cosmin Gavriloaia – Protopopiatului Târgu-Neamţ şi 
Andrei Stan – satul Rădeni. (Mihai SAVA) 

https://www.realitateamedia.ro/copiii-din-taberele-organizate-de-preoti-instruiti-de-
pompieri/ 

https://www.ziarpiatraneamt.ro/actiuni-de-informare-preventiva-in-taberele-din-neamt-
pentru-o-vacanta-in-siguranta-foto 

https://newspascani.com/biserica-pogorarea-sfantului-duh-din-blagesti-va-fi-resfintita-de-ips-teofan/
https://newspascani.com/biserica-pogorarea-sfantului-duh-din-blagesti-va-fi-resfintita-de-ips-teofan/
https://www.realitateamedia.ro/copiii-din-taberele-organizate-de-preoti-instruiti-de-pompieri/
https://www.realitateamedia.ro/copiii-din-taberele-organizate-de-preoti-instruiti-de-pompieri/
https://www.ziarpiatraneamt.ro/actiuni-de-informare-preventiva-in-taberele-din-neamt-pentru-o-vacanta-in-siguranta-foto
https://www.ziarpiatraneamt.ro/actiuni-de-informare-preventiva-in-taberele-din-neamt-pentru-o-vacanta-in-siguranta-foto
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3. Grădina Copou din municipiul Iaşi va fi reabilitată, urmând a fi refăcute aleile 

pietonale – publicat de presa locală ieşeană 

Grădina Copou din municipiul Iaşi va fi reabilitată, urmând a fi refăcute aleile pietonale, în timp 
ce mobilierul urban va fi schimbat, investiţia ridicându-se la peste 26 de milioane de lei. 

Contractul privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea de restaurare şi 
reabilitare a Grădinii Copou a fost semnat, luni, de către edilul Mihai Chirica. 

Investiţia este estimată la peste 26 de milioane de lei. Lucrările presupun reabilitarea aleilor, 
conservarea Teiului lui Eminescu, reconstrucţia foişorului fanfarei, reorganizarea compoziţiei 
obiectelor de artă şi restaurarea acestora, reabilitarea Aleii Junimiştilor şi dotarea cu mobilier 
urban adecvat, respectiv bănci, coşuri de gunoi şi mese de şah. De asemenea va fi înfiinţat un 
teatru de vară, sistemul de irigare va fi computerizat, în timp ce sistemul de iluminat va fi 
modernizat. 

Aleile de asfalt vor fi desfiinţate şi refăcute cu dale din piatră cubică. 

Suprafaţa totală a terenului pe care vor fi făcute aceste intervenţii este de 101.100 metri pătraţi, 
din care suprafaţa spaţiului verde va fi de 61.889 metri pătraţi. 

https://www.radiohit.ro/stiri/gradina-copou-din-municipiul-iasi-va-fi-reabilitata-urmand-a-fi-
refacute-aleile-pietonale/ 

https://newsmoldova.ro/iasi/gradina-copou-din-judetul-iasi-va-fi-reabilitata-valoarea-
investitiei-se-ridica-la-peste-26-000-000-de-lei/ 

https://www.iasitvlife.ro/stiri/local/gradina-copou-va-fi-reabilitata-investitia-se-ridica-la-26-
de-milioane-de-lei/ 

 

 

4. Ateneul Naţional din IAŞI vă invită sâmbătă, 9 Iulie 2022, la Gala de 

ÎNCHIDERE a STAGIUNII 2021-2022 – publicat de InfoIaşi pe 6 iulie 

Ateneul Naţional din Iaşi vă invită sâmbătă, 9 Iulie 2022, de la ora 20:00, în Piaţa Palatului 
Culturii, la Gala de Închidere a Stagiunii 2021-2022! 

Ne vom lăsa cuceriţi de vocile celor 3 tenori ieşeni – Andrei Fermeşanu, Florin Guzgă şi Andrei 
Apreotesei – alături de invitaţi speciali precum soprana Ana-Maria Donose şi baritonul 
Alexandru Constantin! 

Aceştia vor fi acompaniaţi de Liber Artis Orchestra, conduşi cu măiestrie de bagheta dirijorului 
Daniel Jinga! Voia bună şi energia vor fi asigurate de Corul de Copii al Municipiului Iaşi, dirijor 
Raluca Zaharia! 

https://www.radiohit.ro/stiri/gradina-copou-din-municipiul-iasi-va-fi-reabilitata-urmand-a-fi-refacute-aleile-pietonale/
https://www.radiohit.ro/stiri/gradina-copou-din-municipiul-iasi-va-fi-reabilitata-urmand-a-fi-refacute-aleile-pietonale/
https://newsmoldova.ro/iasi/gradina-copou-din-judetul-iasi-va-fi-reabilitata-valoarea-investitiei-se-ridica-la-peste-26-000-000-de-lei/
https://newsmoldova.ro/iasi/gradina-copou-din-judetul-iasi-va-fi-reabilitata-valoarea-investitiei-se-ridica-la-peste-26-000-000-de-lei/
https://www.iasitvlife.ro/stiri/local/gradina-copou-va-fi-reabilitata-investitia-se-ridica-la-26-de-milioane-de-lei/
https://www.iasitvlife.ro/stiri/local/gradina-copou-va-fi-reabilitata-investitia-se-ridica-la-26-de-milioane-de-lei/
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Accesul este gratuit pentru iubitorii de artă şi frumos! 

https://infoiasionline.ro/ateneul-national-din-iasi-va-invita-sambata-9-iulie-2022-la-gala-de-
inchidere-a-stagiunii-2021-2022-2/125991/ 

 

 

5. Topul liceelor ieşene după mediile la Evaluarea Naţională. Performanţă 

deosebită la "Miron Costin" – publicat de Ziarul de Iaşi, pe 6 iulie 

„Ziarul de Iaşi” a realizat un top al liceelor ieşene după media mediilor elevilor, la Evaluarea 
Naţională. Acesta este realizat după afişarea contestaţiilor. 

 Astfel, şi în acest an primele trei licee din judeţ în funcţie de rezultatele de la Evaluare sunt 
Colegiul Naţional, Colegiul „Racoviţă“ şi Colegiul „Negruzzi“. 

1. Colegiul Naţional 

9,51 (124 elevi). Prima poziţie în funcţie de media mediilor la Evaluarea Naţională din acest an 
este ocupată de Colegiul Naţional, la fel ca şi anul anterior. Cea mai mică medie obţinută de elevii 
acestui liceu este 8,12. De asemenea, Colegiul Naţional s-a bucurat de şapte elevi cu media 10 la 
Evaluarea Naţională. 

2. Colegiul „Racoviţă“ 

9,46 (123 elevi şi unul absent). Pe locul al II-lea dintre liceele de elită din Iaşi este Colegiul 
„Racoviţă“, care şi-a păstrat aceeaşi poziţie ca şi anul trecut. Ultima medie obţinută de un elev 
racoviţist este 7,50. Dintre cei 124 de elevi înscrişi, unul a absentat, în realizarea topului fiind 
luate în considerare doar rezultatele celor prezenţi. La Colegiul “Emil Racoviţă” patru eleve au 
obţinut media maximă. 

3. Colegiul „Negruzzi“ 

9,35 (158 elevi). Pe locul al III-lea în acest an se află Colegiul „Negruzzi“, care anul trecut s-a 
clasat, de asemenea, imediat după colegiile Naţional şi „Racoviţă“. Ultima medie obţinută la acest 
colegiu este 7,32. La colegiul ieşean au obţinut media maximă două eleve. 

4. Liceul „Miron Costin” 

8,98 (88 elevi). Anul acesta pe locul al IV-lea în clasamentul şcolilor ieşene s-a clasat Liceul 
„Miron Costin”. 

5. Liceul „Alecsandri“ 

8,91 (91 elevi). În acest an, Liceul „Alecsandri“ a urcat în top, anul trecut pe această poziţie 
aflându-se Colegiul „Eminescu”. 

6. Colegiul „Eminescu” 

https://infoiasionline.ro/ateneul-national-din-iasi-va-invita-sambata-9-iulie-2022-la-gala-de-inchidere-a-stagiunii-2021-2022-2/125991/
https://infoiasionline.ro/ateneul-national-din-iasi-va-invita-sambata-9-iulie-2022-la-gala-de-inchidere-a-stagiunii-2021-2022-2/125991/
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8,905 (109 elevi). La diferenţă foarte mică faţă de Alecsandri, Colegiul „Eminescu” a obţinut o 
medie mai mare faţă de anul anterior, respectiv 8,61. Ultima medie obţinut în colegiul ieşean 
este 6,55. 

7. Liceul „Moisil“  

8,87 (88 elevi). Liceul „Moisil“ a coborât în top în acest an, deşi au fost rezultate mult mai bune 
comparativ cu cele de anul trecut, media mediilor în anul 2021 fiind 8,68. 

8. Colegiul „Ibrăileanu“ 

8,71 (65 elevi). Colegiul „Ibrăileanu“ se află pe poziţia a VIII-a cu rezultate notabile faţă de anul 
trecut. Deşi şi-a păstrat aceeaşi poziţie, colegiul ieşean a reuşit să urce cu 1,118 puncte faţă de 
anul anterior. 

9. Liceul „Cantemir“ 

8,67 (93 elevi). Liceul „Cantemir“ a coborât în top în acest an. Faţă de anul trecut, atunci când 
media mediilor a fost 8,435. Totuşi, Liceul „Cantemir” a obţinut rezultate mai bune faţă de 2021. 

Reamintim că în judeţul Iaşi, în urma reevaluării lucrărilor contestate, proporţia candidaţilor cu 
medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 84,6% (5552 de candidaţi). Rata de participare a 
fost de 95,10%: 6562 candidaţi prezenţi la ambele probe, dintr-un total de 6900 de absolvenţi 
înscrişi Comparativ cu anul trecut, rata de participare a fost 92,7%, fiind prezenţi 5591 de 
candidaţi dintr-un total de 6031 de absolvenţi înscrişi).  

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/topul-liceelor-dupa-mediile-la-evaluarea-nationala-
performanta-deosebita-la-miron-costin--327702.html 

 

 

6. VIDEO: Cosette Chichirău îşi anunţă candidatura la Primăria Iaşi: Nu voi mai 

candida la parlamentare în 2024, două mandate sunt suficiente – publicat de 

AloIaşi 

USR Iaşi se pregăteşte deja pentru viitoarele alegeri. Deputatul Cosette Chichirău a anunţat în 
emisiunea Linia Întâi de la Tele M, că vrea să candideze la Primăria Iaşi, iar Marius Bodea ar fi 
una dintre propuneri pentru Consiliul Judeţean. 

Deputatul USR, Cosette Chichirău susţine că nu va mai candida la alegerile parlamentare, iar 
ţinta sa va fi Primăria Iaşi. 

„Noi ne bazăm pe faptul că vom câştiga Primăria Iaşi, că vom avea o organizaţie puternică şi 
vrem să avem ministru într-o guvernare viitoare. Noi sperăm să se desprindă, dacă v-a exista 
posibilitatea aceasta. Două mandate pentru noi vor fi suficiente”, a spus Cosette Chichirău, 
deputat USR. 

Cosette Chichirău este ferm convinsă că v-a câştiga alegerile, pe baza rezultatelor obţinute până 
acum. 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/topul-liceelor-dupa-mediile-la-evaluarea-nationala-performanta-deosebita-la-miron-costin--327702.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/topul-liceelor-dupa-mediile-la-evaluarea-nationala-performanta-deosebita-la-miron-costin--327702.html
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„51 Îmi propun să candidez. Eu consider că am un capital politic în extern foarte mare, am o 
notorietate mare, o favorabilitate suficientă, pe care sper să o cresc şi de aceea nu am de ce să 
am emoţii pentru că nu percep că am un competitor care să fie mai bun. Trebuie să îmbunătăţim 
procesul nostru intern, tocmai pentru a gândi profesiile de pe listă, am avut şi asta în vedere, de 
a vedea şi dacă sunt vulnerabilităţi pe lista de candidaţi”, a mai spus Cosette Chichirău, deputat 
USR. 

În urmă cu doi ani, Cosette Chichirău a candidat pentru funcţia de primar pe listele USR-PLUS, 
obţinând 30 la sută din voturi. 

https://aloiasi.ro/2022/07/video-cosette-chichirau-isi-anunta-candidatura-la-primaria-iasi-nu-
voi-mai-candida-la-parlamentare-in-2024-doua-mandate-sunt-
suficiente/?fbclidâIwAR05CX5XU6GwwCg7OEYamUyIc74dGHe-
T0QL5x54ovUjbCUnlSBMQbOOO6s 

 

 

7. Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a lansat o campanie de ajutorare a familiei 

din Vârfu Dealului a cărei gospodărie a fost mistuită de un incendiu – publicat de 

NewsBucovina, pe 5 iulie 

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a lansat, marţi, o campanie de ajutorare a familiei din 
localitatea Vârfu Dealului a cărei gospodărie a fost mistuită de un incendiu. 

Reamintim că luni a avut loc un incendiu în satul Vârfu Dealului, comuna Pârteştii de Jos, în urma 
căruia au ars casa familiei Miroş şi anexele gospodăreşti. 

Incendiul, deosebit de violent, a mistuit toată agoniseala familiei formate din 5 adulţi şi 5 copii, 
aceştia rămânând doar cu hainele de pe ei. Deoarece păgubiţii îşi câştigă traiul din agricultură, 
situaţia lor financiară este una precară, arată sursa citată. 

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, prin Sectorul de Asistenţă Socială şi Medicală, face apel la 
oamenii de bine care doresc să ajute financiar sau cu materiale de construcţie, astfel ca în scurt 
timp să fie reconstruită gospodăria arsă, iar familia să aibă o nouă locuinţă. 

Puteţi dona: 

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor 

Cont Lei RO51RNCB0234037010910014 

Cont Euro  RO78RNCB0234037010910110 

SWIFT: RNCB RO BU 

Cu menţiunea „Familia Miroş” 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/347382/arhiepiscopia-sucevei-si-radautilor-a-
lansat-o-campanie-de-ajutorare-a-familiei-din-varfu-dealului-a-carei-gospodarie-a-fost-

https://aloiasi.ro/2022/07/video-cosette-chichirau-isi-anunta-candidatura-la-primaria-iasi-nu-voi-mai-candida-la-parlamentare-in-2024-doua-mandate-sunt-suficiente/?fbclidâIwAR05CX5XU6GwwCg7OEYamUyIc74dGHe-T0QL5x54ovUjbCUnlSBMQbOOO6s
https://aloiasi.ro/2022/07/video-cosette-chichirau-isi-anunta-candidatura-la-primaria-iasi-nu-voi-mai-candida-la-parlamentare-in-2024-doua-mandate-sunt-suficiente/?fbclidâIwAR05CX5XU6GwwCg7OEYamUyIc74dGHe-T0QL5x54ovUjbCUnlSBMQbOOO6s
https://aloiasi.ro/2022/07/video-cosette-chichirau-isi-anunta-candidatura-la-primaria-iasi-nu-voi-mai-candida-la-parlamentare-in-2024-doua-mandate-sunt-suficiente/?fbclidâIwAR05CX5XU6GwwCg7OEYamUyIc74dGHe-T0QL5x54ovUjbCUnlSBMQbOOO6s
https://aloiasi.ro/2022/07/video-cosette-chichirau-isi-anunta-candidatura-la-primaria-iasi-nu-voi-mai-candida-la-parlamentare-in-2024-doua-mandate-sunt-suficiente/?fbclidâIwAR05CX5XU6GwwCg7OEYamUyIc74dGHe-T0QL5x54ovUjbCUnlSBMQbOOO6s
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/347382/arhiepiscopia-sucevei-si-radautilor-a-lansat-o-campanie-de-ajutorare-a-familiei-din-varfu-dealului-a-carei-gospodarie-a-fost-mistuita-de-un-incendiu
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/347382/arhiepiscopia-sucevei-si-radautilor-a-lansat-o-campanie-de-ajutorare-a-familiei-din-varfu-dealului-a-carei-gospodarie-a-fost-mistuita-de-un-incendiu
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mistuita-de-un-incendiu 

 

 

8. La Suceava se îngroaşă GLUMA - reclama la Cocaină şi LSD e pe toţi stâlpii (în 

preajma Bisericii “Sfântul Nicolae” din Suceava) – clip video publicat de 

NewsBucovina, pe 5 iulie 

https://www.youtube.com/watch?vâw1Skh7bPKG0&tâ143s 

 

 

9. IPS Calinic neagă că în mănăstiri se fac cununii doar pentru copiii de „bani 

gata”: Au fost acceptate şi cununiile unor prieteni ai mănăstirilor care le susţin 

lucrarea misionară, filantropică, edilitară – publicat de NewsBucovina, pe 5 iulie 

Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Calinic, a negat că în mănăstiri pot face cununii doar 
oamenii cu bani aşa cum i-a transmis un enoriaş printr-o întrebare adresată ierarhului. 

Enoriaşul a cerut lămuriri privind posibilitatea săvârşirii de cununii în mănăstiri pentru că a citit 
pe site-ul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei că acestea nu s-ar face, dar că a observat, în zona în 
care locuieşte, o tot mai mare „întrecere” între fiii patronilor care optează pentru a fi cununaţi în 
mănăstiri. 

„Sigur că este mai important să fii cununat şi să nu trăieşti în păcat. Dar nu pot să înţeleg de ce 
pentru unii oameni cu bani se poate şi pentru oamenii de rând nu”, a arătat enoriaşul. 

IPS Calinic a explicat însă că, întrucât cununia este una dintre cele şapte Sfinte Taine, se poate 
oficia în mănăstiri, cu condiţia ca la săvârşirea Tainei să fie prezent/prezenţi şi preotul/preoţii 
din parohia căruia/cărora provin mirii pentru că doar ei pot elibera Certificatul de Cununie. 

„Desigur, de preferat este ca această Taină să se săvârşească în parohii, numai că, de doi ani 
încoace, pandemia a dat peste cap programarea nunţilor, îndeosebi în ceea ce priveşte 
rezervarea la restaurant. Ori, în atare situaţie, a fost nevoie ca şi mănăstirile să accepte oficierea 
cununiilor unor prieteni ai acestora, care le susţin lucrarea misionară, filantropică, edilitară etc. 
Asta nu înseamnă că în mănăstiri s-au cununat numai copiii „de bani gata”. Nicidecum. Cununiile 
în mănăstiri se fac doar cu binecuvântarea chiriarhului şi fără plata vreunui canon”, a transmis 
IPS Calinic. 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/347333/ips-calinic-neaga-ca-in-manastiri-se-fac-
cununii-doar-pentru-copiii-de-bani-gata-au-fost-acceptate-si-cununiile-unor-prieteni-ai-
manastirilor-care-le-sustin-lucrarea-misionara-fila 

 

 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/347382/arhiepiscopia-sucevei-si-radautilor-a-lansat-o-campanie-de-ajutorare-a-familiei-din-varfu-dealului-a-carei-gospodarie-a-fost-mistuita-de-un-incendiu
https://www.youtube.com/watch?vâw1Skh7bPKG0&tâ143s
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/347333/ips-calinic-neaga-ca-in-manastiri-se-fac-cununii-doar-pentru-copiii-de-bani-gata-au-fost-acceptate-si-cununiile-unor-prieteni-ai-manastirilor-care-le-sustin-lucrarea-misionara-fila
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/347333/ips-calinic-neaga-ca-in-manastiri-se-fac-cununii-doar-pentru-copiii-de-bani-gata-au-fost-acceptate-si-cununiile-unor-prieteni-ai-manastirilor-care-le-sustin-lucrarea-misionara-fila
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/347333/ips-calinic-neaga-ca-in-manastiri-se-fac-cununii-doar-pentru-copiii-de-bani-gata-au-fost-acceptate-si-cununiile-unor-prieteni-ai-manastirilor-care-le-sustin-lucrarea-misionara-fila
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10. La parohia Vicov de Sus Est şi Marginea: Bucurii duhovniceşti – publicat de 

Crai Nou, pe 5 iulie 

Cu binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, în data de 3 
iulie 2022 (Duminica a III-a după Rusalii), credincioşii din Parohia Vicov de Sus Est au trăit 
aleasa bucurie duhovnicească de a-l avea împreună în rugăciune pe Preasfinţitul Părinte 
Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. 

La prima oră a dimineţii, ierarhul a fost întâmpinat după datina străveche cu pâine şi sare, de 
copii şi credincioşi cu multe flori şi de către soborul slujitor, iar înainte de începerea serviciului 
divin a fost sfinţit un nou clopot în curtea bisericii. 

Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârşită în prezenţa multor credincioşi, cei mai mulţi dintre 
ei îmbrăcaţi în costume populare de către Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop 
vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu părintele Ionel Constantin Maloş – 
protoiereu al Protopopiatului Rădăuţi, alături un sobor de preoţi şi diaconi pe o scenă special 
amenajată în curtea bisericii, iar răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi şi psalţi 
din Vicovu de Sus şi din alte localităţi din zonă, dirijaţi de către Iulian Hodan – psalt în cadrul 
Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanul” al Centrului eparhial Suceava. 

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, PS Damaschin Dorneanul a spus: 
„Unde există exagerare nu e bine, şi ajungem în situaţii în care nu putem dormi, cine nu doarme 
de grijă înseamnă că acea grijă nu-i bună. Dacă nu poţi dormi de grija că mâine te îmbolnăveşti, 
dacă nu poţi să te odihneşti suficient de grija că mâine ai un examen, înseamnă că nu e bine. 
Dumnezeu vrea să spună «Da omule, îngrijeşte-te şi de cele de pe pământ», dar nu sta numai cu 
ochiul în pământ, căci dacă stai şi te îngrijeşti numai de acelea de aicea uiţi, pierzi din vedere 
celelalte frumuseţi cu care El vrea să te binecuvânteze. Uită-te şi în jur, încearcă să te bucuri şi de 
altceva decât de o mâncare bună, de o haină frumoasă, de o petrecere care e numai cu băutură şi 
cu chef şi aşa mai departe. Şi dacă ne-am mai ridica şi ochii spre Cer să ne aducem aminte din 
când în când măcar, dacă nu tot timpul, că suntem făcuţi pentru altceva. Altceva ne-a pregătit 
Dumnezeu, oameni buni, căci cine mănâncă doar şi cine bea ajunge pe marginea gropii drept om 
plinuţ şi atât. Cine se îngrijeşte şi de altceva decât mâncare, de băutură, de hrană, de petrecere şi 
de voie bună, atunci pe marginea gropii nu-i pare rău c-a trăit, şi când trece Dincolo, va avea ceva 
şi pentru suflet în traista lui cu care se înfăţişează în faţa lui Dumnezeu.” 

La momentele cuvenite din cadrul Sfintei Liturghii, teologul Ioan Maloş a fost hirotonit diacon pe 
seama parohiei Voitinel II, iar la chinonic, Grupul tradiţional „Ai lui Ştefan, noi oşteni” al Liceului 
Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, coordonat de profesorul Vasile Schipor, a prezentat un 
program de cântece patriotice şi religioase. 

La finalul Sfintei Liturghii, din încredinţarea Înalt-preasfinţitului Arhiepiscop Calinic al Sucevei şi 
Rădăuţilor, PS Damaschin Dorneanul i-a înmânat Părintelui paroh Mircia Irina ordinul „Crucea 
Bucovinei” pentru clerici, cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani şi a 39 de ani de slujire ca 
preot în Parohia Vicov de Sus Est. Profund emoţionat, părintele Mircia Irina, a mulţumit Bunului 
Dumnezeu pentru binecuvântările de care a avut parte, părinţilor săi care i-au dat viaţă, 
arhiereilor foşti şi actuali care i-au acordat încrederea şi ajutorul întru buna slujire, precum şi 
tuturor enoriaşilor şi binefăcătorilor care i-au fost alături în parohie. De asemenea, părintele 
Mircia Irina i-a dăruit PS Damaschin Dorneanul din partea parohiei o frumoasă icoană cu Sfântul 
Voievod Ştefan cel Mare. 
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Piatra de temelie a Bisericii „Învierea Domnului” din Vicovu de Sus Est a fost aşezată în ziua de 6 
mai 2012, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Alături de 
hramul principal, lăcaşul de cult mai are două hramuri: Duminica Sfinţilor Români şi 
Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. 

Sfinţire de Cruce la Marginea 

În după-amiaza zilei de 3 iulie 2022, Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor a săvârşit Slujba de sfinţire a Sfintei Cruci înălţate prin 
dragostea şi jertfelnicia credincioşilor din comuna Marginea pe Dealul Ederii (la intrarea în 
Marginea dinspre Solca) întru slava Sfintei Treimi, spre mântuirea tuturor, spre cinstirea 
înaintaşilor şi întru propăşirea credinţei celei una, adevărate şi drepte – Ortodoxia – despre 
Sfinţii Părinţi şi martiri ai acestui neam cu sânge au mărturisit. 

Slujba de Sfinţire a fost oficiată în prezenţa a sute de credincioşi din întreaga comună de către 
Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor 
împreună cu părintele Ionel Constantin Maloş – protoiereu al Protopopiatului Rădăuţi alături un 
sobor de preoţi şi diaconi. 

Crucea de pe Dealul Ederii are înălţimea de 33 de metri şi a fost confecţionată din fier, a fost 
ridicată în cel mai înalt loc din comună, pe timp de noapte este iluminată spre a fi văzută de 
întreaga comunitate, iar pe epitaful Sfintei Cruci este scris: „Bucură-te Sfântă Cruce păzitoare a 
creştinilor! Cu ajutorul lui Dumnezeu, în semn de mulţumire şi recunoştinţă, s-a înălţat această 
Sfântă Cruce prin dragostea şi jertfelnicia credincioşilor din comuna Marginea, întru Slava Sfintei 
Treimi, spre mântuirea tuturor, spre cinstirea înaintaşilor noştri şi întru propăşirea credinţei 
celei una adevărate şi drepte – Ortodoxia, despre care Sfinţii Părinţi şi Martiri ai acestui neam cu 
sânge au mărturisit.” (CONSTANTIN AGAFIŢEI) 

https://www.crainou.ro/2022/07/05/bucurii-duhovnicesti/ 

 

 

11. La Pogleţ a început să plouă chiar în timpul procesiunii pentru aducerea ploii 

– VIDEO – publicat de Deşteptarea, pe 5 iulie 

Disperaţi din cauza secetei, sătenii din satul Pogleţ – comuna Corbasca – au ieşit la o procesiune 
pentru aducerea ploii, împreună cu călugăriţele mănăstirii din localitate. 

Evenimentul a avut loc duminica, 3 iunie, şi, la scurt timp după începerea slujbei, a început să 
plouă torenţial. 

„Astăzi, 3 Iulie 2022 – după Sf. Liturghie, în procesiune religioasă cu Sf. Icoane pe dealurile din 
jurul Mânăstirii noastre – Rugăciune pentru ploaie şi rodnicia pământului. “Să mergem cu toţii 
să ne rugăm, cu toţii pt că nu se ştie pe care dintre noi îl va asculta Dumnezeu!” spunea maica 
Stareţă. Am mers, ne-am rugat în genunchi şi Dumnezeu ne-a ascultat. A trimis ploaia”, se arată 
într-o postare pe pagina de Facebook a manastirii. 

https://www.desteptarea.ro/la-poglet-a-inceput-sa-ploua-chiar-in-timpul-procesiunii-pentru-

https://www.crainou.ro/2022/07/05/bucurii-duhovnicesti/
https://www.desteptarea.ro/la-poglet-a-inceput-sa-ploua-chiar-in-timpul-procesiunii-pentru-aducerea-ploii-video/
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aducerea-ploii-video/ 

 

 

12. ALERTĂ Decizii luate de Sfântul Sinod – publicat de Ştiri pe surse, pe 5 iulie 

În ziua de marţi, 5 iulie 2022, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub 
preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, vicar patriarhal, în 
demnitatea de Episcop al Daciei Felix. Acest scaun episcopal a fost vacantat în data de 17 
februarie 2022 prin transferarea Preasfinţitului Părinte Episcop Daniil Stoenescu în postul de 
Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei, cu titulatura Densuşeanul. 

Episcopia Daciei Felix este o eparhie a Bisericii Ortodoxe Române, cu sediul la Vârşeţ, care are 
jurisdicţie asupra comunităţilor ortodoxe româneşti din Serbia şi este direct subordonată 
Patriarhiei Române. Biserica „Înălţarea Domnului” din Vârşeţ este catedrală episcopală. 

În cadrul aceleiaşi şedinţe, au mai fost luate următoarele hotărâri: 

• Înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorii Aducerea Moaştelor Sfântului 
Cuvios Dimitrie cel Nou la Bucureşti, în ziua de 13 iulie, începând cu anul 2024; 

• Aprobarea textelor Sinaxarului, Acatistului şi Slujbei Sfântului Cuvios Varsanufie de la Optina 
(zi de sărbătorire – 1 aprilie) ; 

• Aprobarea textelor Slujbei şi Paraclisului Sfântului Ierarh Grigorie Palama (zi de sărbătorire – 
14 noiembrie); 

• Aprobarea textului rugăciunilor pentru pace, care se va introduce în Liturghier, Molitfelnic şi în 
Cărţile de rugăciune. 

https://www.stiripesurse.ro/alerta-decizii-luate-de-sfantul-sinod_2457885.html 

 

 

13. Sfântul Sinod a ales: Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul este noul 

Episcop al Daciei Felix - publicat de Ştiri pe surse, pe 5 iulie 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales marţi, prin vot secret, pe Episcopul vicar 
patriarhal Ieronim Sinaitul în demnitatea de Episcop al Daciei Felix. 

Alegerea a avut loc în timpul sedinţei de lucru, desfăşurate sub preşedinţia Patriarhului Daniel, 
în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei. 

Preasfinţitul Părinte Ieronim a fost ales în anul 2009 Episcop vicar patriarhal, cu titulatura 

https://www.desteptarea.ro/la-poglet-a-inceput-sa-ploua-chiar-in-timpul-procesiunii-pentru-aducerea-ploii-video/
https://www.stiripesurse.ro/alerta-decizii-luate-de-sfantul-sinod_2457885.html
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„Sinaitul”, şi hirotonit arhiereu în 29 mai 2014 în Catedrala Patriarhală din Bucureşti. 

Pentru aceeaşi demnitate, a candidat şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar 
al Arhiepiscopiei Bucureştilor. 

PS Ieronim a primit 29 de voturi din cele 49 de voturi exprimate. Anuntul a fost făcut de 
Preşedintele Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 

„A fost ales, în scaunul vacant de Episcop al Daciei Felix, Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, 
Episcop vicar patriarhal. Îl felicităm pe Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul şi această apreciere 
de care se bucură din partea membrilor Sfântului Sinod trebuie să-i dea curaj. Sunt multe lucruri 
de făcut acolo. Această eparhie este una consolidată, cu oameni gospodari, cu biserici mari, iar 
Catedrala Ortodoxă românească din Vârşeţ este la doi paşi de Catedrala Ortodoxă sârbească”, a 
spus Patriarhul României, potrivit Radio Trinitas. 

După alegere, PS Ieronim I-a mulţumit Bunului Dumnezeu şi membrilor Sfântului Sinod pentru 
misiunea încredinţată în slujirea românilor din Serbia. 

Lucrările şedinţei Sfântului Sinod au fost precedate de slujba de Te Deum oficiată de 
Preasfinţitul Sofian Braşoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, 
Austriei şi Luxemburgului, în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei. 

Episcopia Daciei Felix este o eparhie a Bisericii Ortodoxe Române, cu sediul la Vârşeţ, care are 
jurisdicţie asupra comunităţilor ortodoxe româneşti din Serbia şi se află sub autoritatea directă 
a Patriarhiei Române. 

Scaunul de Episcop al Episcopiei Daciei Felix a devenit vacant la data de 17 februarie 2022, prin 
transferarea temporară a Preasfinţitului Părinte Daniil Stoenescu în postul de Arhiereu vicar al 
Episcopiei Devei şi Hunedoarei. 

Până la întronizarea noului Episcop, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, asigură locotenenţa episcopală. 

Preasfinţitul Părinte Ieronim s-a născut în 21 noiembrie 1959, în Brădeşti, judeţul Buzău. 

A urmat Şcoala Generală din Buşteni, judeţul Prahova, după care doi ani la Liceul Mefin din 
Sinaia. A urmat cursurile Seminarului Teologic din Bucureşti (1976-1981) şi ale Institutului 
Teologic de Grad Universitar din Bucureşti (1982-1986), fiind licenţiat în teologie în anul 1986. 

În acelaşi an a intrat în viaţa monahală, iar după câteva luni de noviciat, a fost călugărit la 
Mănăstirea Bistriţa – judeţul Neamţ, în 2 ianuarie 1987. 

În 29 aprilie 1988 a fost numit preot slujitor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, 
încredinţându-i-se şi misiunea de bibliotecar al Palatului Patriarhal. 

La recomandarea fostului Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Roman Ialomiţeanul, în 
data de 1 martie 1990, a fost numit Eclesiarh al Catedralei patriarhale din Bucureşti. 

A fost hirotesit protosinghel în 25 decembrie 1990, şi apoi arhimandrit la 10 aprilie 1994, la 
propunerea Patriarhului Teoctist. Tot în anul 1994 a fost numit Reprezentant al Patriarhiei 
Române la Locurile Sfinte şi superiorul Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim, Iordan şi 
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Ierihon. 

În anul 2009 a fost ales Episcop vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul”, şi hirotonit arhiereu în 
29 mai 2014 în Catedrala Patriarhală din Bucureşti. 

https://www.stiripesurse.ro/sfantul-sinod-a-ales-episcopul-vicar-patriarhal-ieronim-sinaitul-
este-noul-episcop-al-daciei-felix_2457705.html 

 

 

14. După apariţia investigaţiei despre hotelul „Lebăda”, Patriarhia spune că 

autorii au o singură obsesie: Biserica trebuie distrusă – publicat de QMagazine, 

pe 5 iulie 

Siteul „Să fie lumină”, care şi-a făcut o „misiune d ecredinţă” din a investiga preoţii şi înalţii 
ierarhi ai Bisericii Române, precum şi activităţile acesteia, a publicat luni, 4 iulie, sub semnătura 
lui Ovidiu Vanghele, un articol care acuza faptul că Hotelul Lebăda, aflat în proprietarea Bisericii 
Române, este „Fabrica de chefuri a Patriarhiei”. Într-o poziţie transmisă marţi, Vasile Bănescu, 
purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, explică faptul că titlul este construit „cu intenţia curat 
murdară de inducere a cititorilor, oricât de puţini, în eroare” şi de a denigra BOR. Mai mult, 
Bănescu spune că există „o adevărată obsesie (anticlericală) tradusă printr-o fixaţie ideatică 
patologic resentimentară de tipul Carthago delenda est, adică, în contextul nostru: Biserica 
trebuie distrusă.” 

Redăm mai jos poziţia integrală a Patriarhiei, transmisă de Vasile Bănescu: 

„O poveste despre o insulă – hotel primită gratis de Biserica Ortodoxă de la statul român. Un 
complex reabilitat şi întreţinut cu bani publici, în baza unei scheme devenite clasice. Aşa arată 
un titlu iţit obraznic într-o obscură zonă mediatică bine circumscrisă ideologic, deşertificată de 
sens, bun-simţ şi deontologie, a unui grupuscul jurnalistic care se crede purtător de lumină, 
adică luciferic.  

Un titlu construit cu intenţia curat murdară de inducere a cititorilor, oricât de puţini, în eroare şi 
de generală denigrare a Bisericii Ortodoxe Române, pe care câţiva chinuiţi de duhul unei lumi 
distopice şi-o imaginează oniric, deci psihanalizabil, evacuată din istoria naţională, din spaţiul 
public, din realitate. O obsesie (anticlericală) tradusă printr-o fixaţie ideatică patologic 
resentimentară de tipul Carthago delenda est, adică, în contextul nostru: Biserica trebuie 
distrusă. Indiferent de josnicia mijloacelor folosite care scuză, desigur, un scop atât de nobil. Un 
fapt bine cunoscut: obsesiile hrănite bulimic de ideologie se focalizează constant şi parazitar pe 
realitatea care le contrazic. 

Despre ce este vorba în realitatea obiectivă şi imediată?  

În anul 2004, clădirile fostei Mănăstiri cu spital Sfântul Pantelimon, mânăstire care a dat numele 
oraşului Pantelimon din judeţul Ilfov, au fost retrocedate în mod firesc Patriarhiei Române, cu 
excepţia vechii biserici voievodale, singura clădire din ansamblu care a fost demolată de regimul 
comunist, toate celelalte fiind doar reparate şi adaptate noii destinaţii turistice date obiectivului. 
O retrocedare către un proprietar de drept este justificată de raţiuni istorice, morale, judiciare şi 

https://www.stiripesurse.ro/sfantul-sinod-a-ales-episcopul-vicar-patriarhal-ieronim-sinaitul-este-noul-episcop-al-daciei-felix_2457705.html
https://www.stiripesurse.ro/sfantul-sinod-a-ales-episcopul-vicar-patriarhal-ieronim-sinaitul-este-noul-episcop-al-daciei-felix_2457705.html
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este, în mod subînţeles (chiar dacă nu pentru oricine), gratuită, nu contra-cost.  

Prin această retrocedare au încetat prevederile HG nr. 1087/9 noiembrie 2000 privind 
transmiterea, cu plată, a imobilului Lebăda din proprietatea Societăţii Comerciale Capitol – S.A. 
în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în 
folosinţa gratuită a Patriarhiei Române şi a documentelor conexe, invocate în mod (deliberat) 
eronat în articol ca fiind încă în vigoare, deşi acestea nu mai sunt valabile de 18 ani.  

Retrocedarea clădirilor, aflate intr-o foarte avansată stare de degradare, a implicat şi implică 
ample lucrări de reparaţii şi reabilitare. Astfel, prin repararea acoperişurilor şi montarea de noi 
ferestre au fost conservate clădirile existente, însă peste 75% din spaţiile acestora sunt încă 
nefuncţionale. 

Este important de menţionat şi reţinut că doar un procent de aproximativ 18-20% din suma 
totală necesară reabilitării clădirilor a fost oferit de stat, restul cheltuielilor fiind suportat din 
fondurile proprii ale Patriarhiei. Despre oportunitatea finanţării unor astfel de proiecte cu o 
importantă dimensiune socială, instituţiile care au asigurat un sprijin financiar pot fi şi este bine 
să fie consultate de cei cu dificultăţi de înţelegere a mecanismelor comunitare. Principiul este 
străvechi: audiatur et altera pars.  

Veniturile modeste realizate de Centrul Familia sunt destinate exclusiv pentru întreţinerea şi 
funcţionarea acestuia (salariile personalului – plătite inclusiv în perioada de pandemie, când 
activitatea a fost suspendată – , plata foarte mare a facturilor la curent electric, apă, gaze etc.), 
precum şi pentru continuarea lucrărilor de consolidare, renovare şi dotare ale clădirilor în curs 
de reabilitare. 

Scopul acestui Centru nu este profitul financiar, cum programatic tendenţios şi obsesiv 
insinuează articolul respectiv, ci lucrarea pastorală, socială şi misionară a Bisericii în folosul 
comunităţii. Un adevăr pur, pentru unii nu neapărat şi simplu, întrucât anticlericalismul 
ideologic afectează planul logic. 

Referitor la anularea proiectului de transformare în hotel de 5 stele a locaţiei, precizăm că 
lucrările care presupuneau realizarea acestui lucru implicau demolarea unuia dintre corpurile 
principale ale clădirii şi edificarea unuia nou din oţel şi sticlă care ar fi şters total amprenta 
arhitectonică bisericească a locului. 

Centrul Familia găzduieşte în mod regulat serbările grădiniţelor bisericilor din Bucureşti, 
serbările de absolvire ale elevilor seminarişti sau ale studenţilor teologi, revederile unor 
promoţii ale acestora, conferinţele de lucru ale preoţilor capelani, ale preoţilor din 
protopopiatele capitalei, oferă cazare pelerinilor care se află în trecere prin Bucureşti, fiind însă 
deschis şi unor evenimente precum nunţi sau botezuri, având prioritate solicitările unor 
credincioşi din parohii, care preferă un spaţiu liniştit şi condiţii decente de desfăşurare pentru 
aceste evenimente importante din viaţa lor. 

Întreaga activitate legată de dimensiunea economică a Centrului se desfăşoară riguros legal şi 
perfect transparent, respectându-se regulile economice şi financiare impuse de legislaţia în 
vigoare, realitate oricând verificabilă de către autorităţile statului abilitate să o controleze. 

Construirea imaginară şi deversarea în spaţiul public a unei pseudo-realităţi, în care Biserica 
este personajul colectiv aprioric negativ, spune aproape totul despre cei ce aleg să înţeleagă şi să 
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practice onorabilul act jurnalistic ca pe unul de safari anticlerical, compromiţându-l total. Iară şi 
iar.” 

ACUZAŢIILE 

Situl Să fie lumină scrie că „La începutul anilor 2000, Patriarhia Română a primit gratis de la stat, 
în administrare, un fost hotel de 4 stele construit în ultimii ani ai epocii Ceauşescu pe terenul 
vechii mănăstiri-spital Sf. Pantelimon. Este vorba de fostul Complex Lebăda din oraşul ilfovean 
Pantelimon, la nici doi kilometri de graniţa Capitalei.”  

„Odată intrat în gestiunea Patriarhiei, fostul hotel a evenit un centru cultural-misionar, clădirile 
complexului fiind reabilitate din fonduri publice, obţinute de Biserica Ortodoxă (BOR) de la 
autorităţi centrale sau locale. 

E o schemă administrativă pe care Să fie lumină a documentat-o şi în cazul hotelului Patriarhiei 
din Piaţa Unirii, Bucureşti: plasată (teoretic) sub o titulară simbolică pentru activitatea clericală, 
o clădire BOR poate fi reabilitată şi întreţinută cu bani de la statul român, funcţionând (practic) 
ca mijloc de producţie. Un asset, cum i se spune unui bun care produce bani pentru proprietar.” 
scrie Ovidiu Vaghele. 

„Centrul cultural-misionar Familia este, în realitate, un salon de evenimente, pe alocuri kitsch, 
care poate fi rezervat într-un sistem cu circuit închis. Aici se fac nunţi şi botezuri, dar şi petreceri 
corporate, precum cea negociată de un reporter Să fie lumină – care a pretins că vorbeşte în 
numele filialei româneşti a unei multinaţionale de IT cu rădăcini în Franţa – cu o responsabilă a 
locului. 

În locul acestei fabrici de chefuri operate neverosimil de oameni în sutană sub paravan cultural-
misionar, pe insula de pe Lacul Pantelimon s-ar fi putut afla astăzi un hotel de cinci stele, 
singurul din zona de est a Bucureştiului. Potrivit datelor strânse de Să fie lumină în cadrul 
documentării, au existat planuri concrete pentru un astfel de stabiliment, dezvoltat din bani 
privaţi şi operat de un mare lanţ hotelier mondial”, arată siteul citat.  

https://www.qmagazine.ro/dupa-aparitia-investigatiei-despre-hotelul-lebada-patriarhia-
spune-ca-autorii-au-o-singura-obsesie-biserica-trebuie-distrusa/ 

 

 

15. Prof. Constantin Barbu: Marele Tezaur al ortodoxiei tipărit de Arhiepiscopia 

Tomisului, prin grija Înaltpreasfinţitului Teodosie. Scrisoare către Preafericitul 

Părinte Patriarh Daniel – publicat de ActiveNews, pe 4 iulie 

Astăzi, în Arhiepiscopia Tomisului, există un tezaur aproape incomparabil cu orice alt tezaur 
tipărit în lume. Doar o colecţie a Bibliotecii Vaticanului şi o colecţie a Academiei Germane pot fi 
comparabile cuMonumenta Romaniae Historica şi Monumenta Historicae Orthodoxae et 
Bizantinae. 

Monumenta Romaniae Historica s-a tipărit, până în prezent în 500 de volume, fiecare volum 
fiind tipărit într-un singur exemplar. Colecţia va avea 1000 de volume. 

https://www.qmagazine.ro/dupa-aparitia-investigatiei-despre-hotelul-lebada-patriarhia-spune-ca-autorii-au-o-singura-obsesie-biserica-trebuie-distrusa/
https://www.qmagazine.ro/dupa-aparitia-investigatiei-despre-hotelul-lebada-patriarhia-spune-ca-autorii-au-o-singura-obsesie-biserica-trebuie-distrusa/


16 

 

 

Monumenta Historicae Orthodoxae et Bizantinae se arată până în prezent prin peste 150 de 
papirusuri şi 150 de volume, cu documente în facsimil color (din cele 1000 de volume proiectate, 
un proiect magnific gândit de Patriarhia Constantinopolului şi Arhiepiscopia Tomisului, printr-o 
colaborare spirituală perfectă între Patriarhul Batholomeu I şi IPS Teodosie). 

Dacă ne referim la splendorile spirituale din Monumenta Romaniae Historica ar fi suficient să 
amintim manuscrisele privitoare la Sfântul Andrei, apostolul popoarelor de la Marea Neagră, la 
episcopii, arhiepiscopii şi mitropoliţii Tomisului şi ai Vicinei, anume: 

- Evangelicus, Episcopul Tomisului (303-304) 

- Theotimus I, Mitropolitul Tomisului (390-407) 

- Ioannes Tomitanus, Episcopul Tomisului (445-448) 

- Theotimus II, Mitropolitul Tomisului (458) 

- Petrus, Episcopul Tomisului (496) 

- Anicetus, Mitropolitul Tomisului (secolele X-XI) 

- Vasile, Mitropolitul Tomisului (secolul XI) 

- Mitropoliţii Vicinei (secolul XIV) 

Într-o ediţie-compendium de numai zece volume, IPS Teodosie i-a dăruit Preafericitului Patriarh 
Daniel actele fundamentale ale primului mileniu al Bisericii noastre strămoşeşti, Şi, de 
asemenea, un papirus rarisim, anume papirusul Crezul de la Niceea (secolul VI, la care a 
participat episcopul tomitan Marcus – despre acest celebru episcop s-au publicat mai multe 
volume de documente în facsimil color, pentru prima dată în istoria Bisericii Ortodoxe Române) 
şi o imagine a Discului lui Paternus(anul 520), primită oficial de la Muzeul Imperial din Sankt-
Petersburg. Primind aceste daruri capitale pentru Biserica Ortodoxă Română, Preafericitul 
Patriarh Daniel a trimis o caldă scrisoare de mulţumire (Nr. 362/13 octombrie 2020) către 
Arhiepiscopul Tomisului, părintele Teodosie. 

Mărturisim că noi înşine am urmărit îndeaproape ceea ce scrie Biserica Ortodoxă Română 
înÎnceputurile vieţii creştine pe teritoriul ţării noastre, căutând în 74 de arhive ale lumii cele mai 
vechi şi mai frumoase manuscrise privitoare la Sfântul Andrei, Împăratul Traian (papirusuri, 
manuscrise), privitoare la cele mai vechi manuscrise cu cuvinte în limbile scită, tracă, getică şi 
dacă – manuscris inedit. De asemenea, cele mai teribile mansucrise cu dovezi despre martirii 
creştini, unele nepublicate niciodată. În ceea ce priveşte organizare bisericească din Schythia 
Minor, am urmat îndeaproape ceea ce am putut învăţa din Organizarea bisericească din Schythia 
Minor: 

„Menţionam la început că Sfântul Andrei a trebuit să hirotonească episcopi, preoţi şi diaconi în 
cetăţile de la Pontul Euxin în care a predicat pe Hristos. La rândul lor, primii episcopi au 
hirotonit pe alţii, chiar în condiţiile în care credinţa creştină nu era încă recunoscută legal. 
Numai aşa se poate explica faptul că în cetatea Tomis, metropola provinciei, sunt atestaţi 
documentar mai mulţi episcopi. Actele martirice amintesc pe episcopii Evangelicus , Efrem şi Tit, 
la începutul secolului al IV-lea. Un episcop de Tomis cu numele Marcu a participat la lucrările 
primului Sinod ecumenic de la Niceea. în anul 369 era atestat documentar episcopul Betranion, 
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apărător al Ortodoxiei în faţa ereziei ariene; urmaşul său Gherontie a participat la Sinodul II 
ecumenic de la Constantinopol din 381. În secolul al V-lea sunt cunoscuţi episcopii Teotim I, 
Timotei (care a luat parte la Sinodul III ecumenic din 431, de la Efes), Ioan, Alexandru, Teotim II, 
iar în secolul următor Paternus şi Valentinian. Toţi erau oameni de mare cultură, autori de 
scrieri teologice care au luat parte la controversele dogmatice ale timpului. 

În secolul al VI-lea Scythia Minor era o "provincie mitropolitană ", iar titularul ei devenise 
mitropolit, având 14 episcopii sufragane, în principalele oraşe ale provinciei. Toate aceste 
scaune episcopale - inclusiv Tomisul - erau în legătură directă cu Patriarhia din Constantinopol, 
noua capitală a imperiului, principiu consfinţit printr-o hotărâre a Sinodului IV ecumenic de la 
Calcedon, din anul 451. Deci erau legaţi de Roma prin limbă, iar de Constantinopol prin credinţă. 

Din aceeaşi provincie erau originari şi câţiva teologi de prestigiu, dintre care vom menţiona doar 
doi: Sfântul Ioan Casian (c. 360-435), întemeietorul a două mânăstiri în Marsilia (azi Marseille - 
Franţa), autorul unor lucrări teologice (Convorbiri cu Părinţii, Despre aşezămintele mânăstireşti 
cu viaţă de obşte, Despre întruparea Domnului s. a.) şi Dionisie Exiguul (sau "cel Smerit", cca. 
460-545), traducătorul unor cărţi teologice şi canonice din greceşte, cel ce a pus bazele 
actualului sistem cronologic, cu numărarea anilor de la naşterea lui Hristos ("era creştină")." 

Amintesc doar două manuscrise fenomenale: Palimpsestul de la Torino, cu pagini inedite din 
Ioan Cassian şi manuscrisul din anul 497 cu câteva pagini cu cuvinte scrise chiar de mâna lui 
Dionysius Exiguus!  

Preafericitul Patriarh Daniel cunoaşte bine acest proiect fiindcă i-am trimis o scrisoare 
personală (nr. 101/ 18 noiembrie 2020) în care îi detaliam şi ce conţin primele 160 de volume 
ale proiectului. 

Fiind un lucru deloc secret îmi permit să public această scrisoare către Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel: 

Constantin Barbu 

e-mail: constantin54barbu@yahoo.com, tel.: 0753 83 93 69, Nr. 101 / 18 noiembrie 2020 

 

Preafericite Părinte Patriarh, 

Este o onoare absolută pentru mine să vă scriu această epistolă, epistolă care ar putea schimba 
istoria României şi a Bisericii Ortodoxe Române.  

Proiectul se numeşte Monumenta Romaniae Historica et Sacra, în 1000 de volume, format A4, în 
facsimil color, având fiecare volum câte 500 de pagini. 

Nu ar fi atât de important faptul că nici o cultură a lumii nu are o carte despre istoria sa 
spirituală întinsă pe 1000 de volume, având împreună 500.000 de pagini. 

De ce este importantă această lucrare pentru istoria României şi pentru istoria Bisericii 
Ortodoxe Române? 

1. Documentele (papirusuri, manuscrise, acte etc.) cuprind perioada dintre 1660 î.e.n. până în 
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2020. 

2. Biserica Ortodoxă Română primeşte în dar cele mai frumoase şi mai strălucitoare mărturii, 
începând cu Sfântul Andrei, continuând cu episcopii, arhiepiscopii şi mitropoliţii Tomisului şi ai 
Vicinei (până în 1359, când Iachint de Vicina întemeiază mitropolia de la Curtea de Argeş), 
papirusul Sinodului de la Niceea, manuscrisele din Niceta de Remesiana, Martinus de Braga etc. 
şi documentele semnate de episcopii şi mitropoliţii străromâni pe actele Sinoadelor de la Niceea, 
Constantinopol, Chalcedon, Efes... 

3. Astfel, Biserica Ortodoxă Română devine, prin străvechimea ei în timp, nobilă kai presbeia, 
fiind de acelaşi rang spiritual cu Roma şi Vaticanul, cu Bizanţul şi Ierusalimul. 

4. Şi ceeace este mai important decât orice: manuscrisele episcopilor, arhiepiscopilor şi 
mitropoliţilor de la 303 până la 1359 asigură continuitatea străromânilor şi românilor după 
retragerea împăratului Aurelian din Dacia până la întemeierea Ţării Româneşti. Este luminarea a 
ceea ce s-a numit „mileniul întunecat". 

Monumenta Romaniae Historica et Sacra sunt concepute ca o carte grandioasă în 1000 de 
volume, fiind o antologie vie în care sunt culese cele mai importante documente, acte, mărturii 
despre identitatea europeană a poporului român, urme aflate în cele mai vestite arhive ale lumii.  

Documentele privesc istoria străromânilor şi a românilor cuprinsă între 1660 î.e.n. până în anul 
2020, adică de la legendarul rege trac Rhesos (prezent în Homer, într-un celebru papirus) până 
în prezent. 

Documentele, actele, mărturiile se întind pe aproximativ 500.000 de pagini în facsimil color 
(toate inedite până astăzi). Acestea se află în arhivele şi bibliotecile din Vatican, Harvard, Oxford, 
Cambridge, Sankt Petersburg, Moscova, Saint-Gallen, Lorsch, München, Berlin, Bruxelles, Madrid, 
Barcelona, Paris, Reims, Strassbourg, Köln, Viena, Veneţia, Zürich, Berna, British Museum, 
Heildelberg etc.. În peste 74 de arhive din Europa, SUA, Asia, Africa (Egipt). 

Între cele mai spectaculoase documente şi manuscrise putem aminti papirusul Herodot (anul 50 
e.n.), manuscrisul din Vatican despre Regallianus (strănepot al lui Decebal, anul 260 e.n.), 
manuscrisul cu cuvinte în limba dacă al lui Dioscorides, manuscrisele Sfinţilor părinţi ortodocşi 
străromâni Niceta de Remesiana, Dionisie cel Smerit (Exiguus), Ioan Casian (manuscrise din 
secolele V-X, unele aparţinând lui Carol Magnul, altor regi şi împăraţi europeni, ale unor papi 
celebri), manuscrisul privitor la Imperiul Dacic al lui Galerius (manuscris cumpărat de Ludovic al 
XIV-lea), manuscrisul Chronographiei lui Theophanes (anul 579 e.n., în care se află rostite 
primele cuvinte ale limbii române: torna, torna fratre), manuscrise ale Cosmographiei lui 
Aethicus, hărţi ale Daciei (secolul I î.e.n., manuscrise cu cuvinte în limbile scită, tracă, getică şi 
dacă). 

Între altele, papirusul din 16 iunie 106, Decebal fiind în viaţă, prin care împăratul Traian se 
intitula „Trajanus Dacicus". De asemenea, extrem de importante sunt manuscrisele privitoare la 
episcopii, arhiepiscopii şi mitropoliţii Sciţiei Minor (Dobrogea), de la anul 303 (Evangelicus) 
până la 1359 (Iachint de Vicina), primul mitropolit al Ţării Româneşti – însemnând 1000 de ani 
de viaţă religioasă şi obştească pe teritoriul României. 

Astfel, vom acoperi cu documente şi acte toate secolele de la Decebal până la întemeierea Ţărilor 
Române, demonstrând continuitatea absolută a străromânilor şi românilor pe teritoriul ţării 
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noastre (de exemplu inscripţii în latină şi greacă cu 29 de regi daci între anii 114-325 e.n. sau 29 
de voievozi români ai Transilvaniei, între anii 980-1282, cu documente din arhivele de la Viena, 
sau manuscrisul lui Gerard din Cenad privitor la ortodocşii români din Transilvania anului 
1040). 

Se publică pentru prima dată în facsimil color manuscrise bizantine, secolele IV-XIV. 
Documentele sunt în 24 de limbi, între care greacă, latină, gotică, germană, chineză, ebraică, 
armeană, coptă, spaniolă, italiană, slavă veche, rusă, suedeză, engleză, franceză, islandeză etc. Se 
publică 5000 de pagini din rapoartele împăratului Rudolf al II-lea referitoare la Mihai Viteazul 
(unde apare celebrul raport în care Mihai Viteazul are titlurile de voievod al celor trei Ţări 
Române); de asemenea, raportul secret al lui Malaspina în care se face rezumatul cuvântului pe 
care Mihai Viteazul l-a ţinut în catedrala din Alba Iulia. De asemenea,Hronicullui Cantemir şi 
Tratatul de la Luţkcu semnătura lui Petru cel Mare, în care se statuează graniţa Moldovei pe 
Nistru. Publicăm, de asemenea, actul prin care a fost cumpărată Transnistria de către boierii 
moldoveni din vremea lui Duca-Vodă, actele de proprietate pe Bucovina de Nord şi cel mai vechi 
manuscris privitor la sudul Basarabiei, document din anul 540. Pentru Unirea Principatelor sub 
Cuza Vodă publicăm documente aflate în mai multe arhive europene. De asemenea, actul care 
consfinţeşte România Mare, Tratatul de la Trianon.  

Aceste 1000 de volume cu acte şi documente fundamentale din toate marile arhive şi biblioteci 
ale lumii se constituie drept cea mai bogată arhivă pe care o are un popor european până astăzi, 
fiindcă nici un popor nu are încă o istorie în 1000 de volume.  

Preafericite Părinte Patriarh,  

Dacă ne întrebăm cum putem tipări această lucrare în 1000 de volume, Vă spun că am tipărit 
deja 265 de volume (având pregătite pentru tipar, deja, alte volume până la volumul 660), iar 
tipărirea celor 1000 de volume ar putea dura cel mult un an şi opt luni. 

Financiar, avem trei variante de lucru: 

a. Plăteşte Biserica Ortodoxă Română tiparul care costă aproximativ 500.000 de euro. 

b. Plăteşte Secretariatul Cultelor (prin domnul Secretar de Stat Opaschi, care cunoaşte proiectul, 
având şi descrierea primelor 100 de volume). 

c. Se ocupă de costurile financiare Arhiepiscopia Tomisului, prin IPS Teodosie, Preafericirea 
Voastră având în sarcină doar generozitatea de a reactiva Mitropolia Tomisului. 

Preafericite Părinte Patriarh, orice variantă este bună.  

În cazul în care apelăm la Arhiepiscopia Tomisului, un cuvânt generos al Dumneavoastră, cel de 
reactivare a Mitropoliei Tomisului, mitropolie străveche de peste 1600 de ani (din vremea lui 
Theotim I), ar salva istoria României, căreia îi lipsesc actele pentru cei 1000 de ani, mileniu pe 
care numai episcopii, arhiepiscopii şi mitropoliţii Bisericii noastre strămoşeşti îl pot dovedi. 

În această situaţie, pe care o doresc fericită, eu renunţ la drepturile mele de autor în sumă de 
1.000.000 de euro.  

În anexa micii mele epistole, permiteţi-mi să anexez o scurtă descriere pentru 160 dintre 
volumele cuprinse în Monumenta. 
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Dacă acest proiect se îndreaptă pe o cale luminată, pe care numai Preafericirea Dumneavoastră o 
poate lumina, V-aş putea ruga să îmi acordaţi o audienţă ştiinţifică.  

Pe viu, fiindcă eu trăiesc acest proiect nu doar îl gândesc, V-aş putea convinge de absolut orice. 
Fiindcă nu mă cunoaşteţi personal, îmi îngăduiesc să vă spun că am publicat peste 800 de cărţi. 
Şi asta nu ar fi nimic. Noica şi Părintele Stăniloae m-au apreciat în cuvinte de nivel ultim.  

Vă rog să primiţi, Preafericite Părinte Patriarh, gândul meu cel mai bun, împreună cu o 
îmbrăţişare filială. Gând şi îmbrăţişare care se întemeiază pe o speranţă absolută. 

Constantin Barbu 

18 noiembrie 2020" 

(Urmează descrierea primelor 160 de volume din Monumenta Romaniae Historica) 

Aşadar, se vede limpede că am putea alege a treia variantă de finanaţare a lucrării Monumenta 
Romaniae Historicaprin simpla generozitate a Patriarhului Daniel de a reactiva Mitropolia 
Tomisului. 

Eu am visat întotdeauna că, în fruntea unei biserici naţionale, străveche de peste 1600 de ani 
(din anul 303 până azi), aşa cum este Biserica Ortodoxă Română, nu poate sta decât un cap 
genial. Şi un cap genial îşi respectă strămoşii spirituali. Strămoşii spirituali ai Bisericii Ortodoxe 
Române sunt mitropoliţii, arhiepiscopii şi episcopii Tomisului şi ai Vicinei dobrogene (de unde a 
plecat Iachint de Vicina şi a întemeiat Mitropolia Ţării Româneşti, la Curtea de Argeş). 

Cuvântul generos al Patriarhului Daniel, acela de reactivare a Mitropoliei Tomisului, ar însemna 
a iubi cu strălucire istoria întreagă a bisericii noastre strămoşeşti.  

Constantin Barbu 

https://www.activenews.ro/opinii/Prof.-Constantin-Barbu-Marele-Tezaur-al-ortodoxiei-tiparit-
de-Arhiepiscopia-Tomisului-prin-grija-Inaltpreasfintitului-Teodosie.-Scrisoare-catre-
Preafericitul-Parinte-Patriarh-Daniel-175048 

 

 

16. Slujbe pentru venirea ploii în mai multe localităţi. Antropologul Radu 

Umbreş: Înapoiaţi, Evul Mediu, proşti, Românica. Dar staţi un pic, e mai mult de 

atât – publicat de DCNews, pe 6 iulie 

"Cred că am găsit firul roşu ce uneşte mai toate chestiile pe care le arunc pe FB, am făcut şi o 
memutză mică. Dacă vi se pare că nişte oamenii fac nişte chestii trăznite, explicaţiile simple cu 
un strop de prejudecată sau insultă sunt probabil greşite. 

Astăzi luăm cazul slujbelor/rugăciunilor pentru ploaie din multe sate. Înapoiaţi, Evul Mediu, 
proşti, Românica - ştiţi reacţiile, nimic surprinzător. Dar staţi un pic, că e mai mult de atât", a 
scris Radu Umbreş pe Facebook. 

https://www.activenews.ro/opinii/Prof.-Constantin-Barbu-Marele-Tezaur-al-ortodoxiei-tiparit-de-Arhiepiscopia-Tomisului-prin-grija-Inaltpreasfintitului-Teodosie.-Scrisoare-catre-Preafericitul-Parinte-Patriarh-Daniel-175048
https://www.activenews.ro/opinii/Prof.-Constantin-Barbu-Marele-Tezaur-al-ortodoxiei-tiparit-de-Arhiepiscopia-Tomisului-prin-grija-Inaltpreasfintitului-Teodosie.-Scrisoare-catre-Preafericitul-Parinte-Patriarh-Daniel-175048
https://www.activenews.ro/opinii/Prof.-Constantin-Barbu-Marele-Tezaur-al-ortodoxiei-tiparit-de-Arhiepiscopia-Tomisului-prin-grija-Inaltpreasfintitului-Teodosie.-Scrisoare-catre-Preafericitul-Parinte-Patriarh-Daniel-175048
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Două interpretări 

"Antropologii s-au confruntat deseori cu asemenea ritualuri aparent iraţionale şi au venit cu 
două mari interpretări. Prima e cea funcţionalistă: ritualul nu aduce ploaia, dar creşte 
solidaritatea socială în vremuri de criză şi de asta ritualul persistă în acea societate. A doua e cea 
culturalistă: aşa sunt credinţele lor, din perspectiva lor se vede că ploaia vine după ritual, nu 
putem judeca alte culturi după standardele noastre. 

Ambele perspective au ceva folositor dar niciuna nu e satisfăcătoare pe deplin (dacă vreţi să 
aflaţi mai multe, ia veniţi la masterele noastre de antropologie de la SNSPA că dăm în curând 
drumul la înscrieri). 

Cred oamenii că ritualul aduce ploaia? Poate că unii cred cu putere asta, dar probabil sunt puţini 
şi nu ajunge această credinţă magică pentru a explica de ce atât de multe slujbe se organizează 
pe vreme de secetă. Cel mai probabil mulţi au convingeri moderate sau chiar slabe. Mai mult, 
putem explica foarte convingător practicarea ritualului şi dacă NIMENI DAR ABSOLUT NIMENI 
nu crede că ritualul aduce cu adevărat ploaia. 

Creşte ritualul solidaritatea socială? Poate că da, un pic, dar la fel de bine probabil că nu aduce 
beneficii colective semnificative. Dar aduce nişte beneficii individuale de mai multe feluri, si asta 
explică organizarea slujbelor şi perpetuarea practicii. 

Punctul de la care trebuie plecat este tradiţia - există acest obicei al slujbelor pentru aducerea 
ploii pe vreme de secetă. De ce există ritualul e altă discuţie, dar hai să plecăm de la realitatea că 
ritualul a fost practicat în trecut. Iar asta deja creează nişte premize destul de solide ca el să fie 
reprodus la fiecare secetă", a mai transmis antropologul. 

Cine se implică 

"Să vedem cine sunt actorii implicaţi şi ce îi mână pe fiecare. Preoţi (biserică), politicieni 
(primari, etc) şi oameni de rând. Fiecare dintre ei au nişte motive bune să organizeze şi/sau să 
participe la ritual. 

Preoţii ştiu că oamenii se aşteaptă ca biserica să facă ceva ce s-a făcut şi în trecut. E secetă, se 
face slujbă. Dacă nu ar face slujba, atunci oamenii ar putea să vorbească de rău clericii sau 
instituţia religioasă (De ce nu le pasă? Înainte făceau, uite că acum ne abandonează.... Acuma 
doar la bani se uită, când suferă tot satul ei nu fac nimic...). Nu prea poţi să le spui oamenilor că 
ritualul nu funcţionează pentru că atunci contrazici ideea că relaţia cu Dumnezeu poate aduce 
lucruri bune şi că biserica este intermediarul necesar. 

Politicienii ştiu că oamenii se uită la ei şi atunci au motive să colaboreze cu preoţii pentru ritual. 
Oricum nu au alt mijloc să prevină sau să combată seceta, aşa că organizarea ritualului măcar 
semnalează cetăţenilor că primarul e preocupat de problemele lor, uite, face şi el ceva, se zbate 
acolo.... Dacă preotul îl cheamă pe primar - sau invers, de ce ar refuza unul dintre ei participarea? 
De ce să se expună la un cost social ridicat? Ce ar avea de câştigat? 

Oamenii ştiu că şi preoţii, şi primarii, şi ceilalţi oameni se uită la ei şi i-ar putea judeca dacă stau 
acasă sau dacă critică ritualul. Ce, lor nu le pasă că e secetă? De ce nu vin şi ei la ritual, sunt mai 
buni sau mai deştepţi decât restul? Ne lasă doar pe noi să facem ceva, şi ei profită de pe urma 
rugăciunilor noastre? Poate pe ei nu îi afectează şi îi doare în dos de cei care suferă..... Au o 
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soluţie mai buna? Erau oare proşti bătrânii că se rugau să ploua sau cum? Atunci de ce nu ne 
sprijină să facem ritualul? Şi, credeţi-mă, nu e nevoie de mult ca să înceapă satul să te vorbească, 
pentru că mereu este cineva care are ceva cu tine şi abia aşteaptă un moment ca acesta să te 
bârfească,...", a mai arătat profesorul. 

"Nu ai cum să dovedeşti că funcţionează, dar nici că nu funcţionează" 

"Ritualul nu costă atât de mult (nişte timp în soare), dar aduce aceste beneficii reputaţionale 
(sau evitarea unor costuri reputaţionale - practic acelaşi lucru) indiferent de credinţele private 
că va ploua datorită slujbei. Dacă cineva crede, cu atât mai bine. Iar dacă nu crede, de ce s-a pune 
potrivnic celorlalţi, ce ar avea de câştigat? Iar dacă sunt foarte mulţi care nu cred că ritualul face 
ceva, cum s-ar putea coordona şi contesta practica, şi la ce le-ar servi asta? 

Iar cheia epistemică a ritualului este opacitatea cauzală. Nu ai cum să dovedeşti că ritualul 
funcţionează, dar nici că nu funcţionează. Uneori plouă după o zi, două, şi pare că a mers. Alteori 
seceta continuă şi sunt alte explicaţii (suntem prea păcătoşi, poate mai trebuie să ne rugăm, ne 
trimite Dumnezeu o lecţie, etc). In jurul acestui mister se poate ţese o poveste despre cine vrea 
binele celorlalţi şi cine nu, indiferent dacă binele chiar poate fi adus prin ritual. 

Aţi putea întreba - ok, dar atunci cum se schimbă lucrurile, vor face la nesfârşit asta? Nu, există 
multe feluri prin care ritualurile se transformă, sunt înlocuite, sau dispar. Dar asta e deja altă 
poveste la care lucrez acum pentru un articol ştiinţific (de asta mai e bun şi FB, mai faci un ping-
pong de idei cu ce ai prin workload). Tot ce pot să spun deocamdată este că, deloc surprinzător, 
oamenii trebuie să aibă motive bune să nu mai facă ceea ce „se face”", a concluzionat Radu 
Umbreş. 

https://www.dcnews.ro/slujbe-pentru-venirea-ploii-in-mai-multe-localitati-antropologul-radu-
umbres-inapoiati-evul-mediu-prosti-romanica-dar-stati-un-pic-e-mai-mult-de-atat_878008.html 

 

 

17. Pot să simt bucuria ta doar atunci cand ţi-am simţit şi suferinţa (despre un 

pelerinaj pedestru) – publicat de EVZ, pe 5 iulie 

Vă scriu de la Bistriţa, în cea de-a patra zi a pelerinajului de 2922 de km pe care l-am început 
miercuri la Cluj. Puteţi găsi toate detaliile semnificative ale acestor 4 zile care au trecut şi ale 
celor care vor urma pe pagina mea de Facebook. Astăzi însă doresc să folosesc această 
oportunitate şi să vă vorbesc despre scopul şi obiectivele acestui pelerinaj.  

Nu sunt asemenea lui Forest Gump care alerga fără un scop anume sau cu un scop nedeclarat. Eu 
doresc, cu ajutorul bunului Dumnezeu, să reflectăm împreună pe parcursul acestor 100 de zile la 
anumite subiecte care, cred eu, sunt deosebit de importante pentru momentul prezent pe care îl 
trăim şi pentru viitorul pe care ni-l dorim, pentru copiii noştri şi pentru copiii lor. Doamne ajută-
ne tuturor! 

Scopul meu pentru acest pelerinaj 

Vreau să împărtăşesc suferinţele şi durerile poporului meu. Vreau să particip la ele şi prin 

https://www.dcnews.ro/slujbe-pentru-venirea-ploii-in-mai-multe-localitati-antropologul-radu-umbres-inapoiati-evul-mediu-prosti-romanica-dar-stati-un-pic-e-mai-mult-de-atat_878008.html
https://www.dcnews.ro/slujbe-pentru-venirea-ploii-in-mai-multe-localitati-antropologul-radu-umbres-inapoiati-evul-mediu-prosti-romanica-dar-stati-un-pic-e-mai-mult-de-atat_878008.html
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prisma lor, să ajung să împărtăşesc şi bucuriile tuturor. 

A iubi înseamnă a simţi. Pot să simt bucuria ta doar atunci cand ţi-am simţit şi suferinţa. Căutând 
să simt doar bucurie, bucuriile se transformă în suferinţe. Hedonismul devine o suferinţă, 
deoarece îmi crează un anumit dor iar dorul doare. 

O voinţă puternică este cel mai de preţ activ, cel mai de preţ atu pe care îl putem deţine, nu 
pentru că ne-ar garanta succesul sau binele ci pentru că o voinţă şubredă ne garantează aproape 
sigur eşecul. 

Obiectivele mele pentru acest pelerinaj. Doresc: 

1. SĂ NE REAMINTIM CĂ TREBUIE SĂ NE ÎNTOARCEM LA SIMPLITATE 

Acesta este îndemnul de a ne întoarce la o viaţă simplă, de a ne simplifica viaţa. Viitorul va fi 
minimalist – o viaţă simplă, cu mijloace minimale va deveni viaţa optimă. Dacă privim înapoi 
spre sfârşitul Evului Mediu observăm că Renaşterea s-a produs, în parte, datorită tendinţei de a 
venera, de a onora trecutul, de a deştepta amintirea înaintaşilor noştri. Întoarcerea la origini 
este în opinia mea singura metodă de a revoluţiona, de a inova şi de a descoperi. 

2. SĂ NE REAMINTIM CĂ TREBUIE SĂ POSTIM 

Acesta este îndemnul de a învăţa sau reinvăţa să ne controlăm pe noi înşine. Mâncărurile sunt 
practic un drog – mâncărurile grase sau dulci aprind acelaşi receptor în creier pe care îl aprinde 
cocaina sau jocurile de noroc. Odată ce ne-am obişnuit să postim (în timp ce postim) ajungem să 
simţim o satisfacţie, o bucurie. Ajungem să ne eliberăm de nevoi şi să ne eliberăm de dorinţe. 
Pentru a ajunge la bucurie (momentul in care nu mai avem nevoi) trebuie să trecem prin sevraj 
(withdrawal). 

M-am obişnuit, de aproape doi ani si jumatate să postesc două zile pe săptămână, legate una de 
alta. Beau doar apă sau ceai neîndulcit. Acest răgaz de 48 de ore pe care noi îl putem oferi 
organismului nostru fără a îl obliga, zilnic, zi după zi, să folosească majoritatea energiei pe care o 
generăm doar pentru a macina hrana pe care o consumăm zilnic de trei sau mai multe ori pe zi, 
organismul îl foloseşte pentru a repara zone ale corpului care ne sunt bolnave sau avariate. 
Simplu spus, încetinim trecerea timpului. 

3. SĂ NE REAMINTIM CĂ TREBUIE SĂ REDUCEM CONSUMUL DE CARNE 

Majoritatea emisiilor vin din agricultura. Carnea (de vita sau de porc) trebuie să devină o 
delicateţe. Eficienţa cărnii este de doar 10%, deoarece trebuie sa hrănim viţelul sau porcul 90 de 
kg de mâncare pentru a produce 10 kg de carne. Numărul animalelor din ferme trebuie să se 
reducă, deoarece prin respiraţie şi flatulaţii ele elimină o cantitate imensă de dioxid de carbon. 

4. SĂ NE REAMINTIM CĂ TOATE LUCRURILE SUNT SACRE 

În acest mod nu voi lua niciodată nimic de la sine deoarece totul devine vrednic, preţios – chiar 
si un bob de grâu există cu un scop. Cum îi pot înţelege, cum îi pot afla scopul? Înlăturându-l. 
Doar atunci ajung să înţeleg. Doar atunci mâncarea, hrana devine sacră. Totul devine sacru. 

Atunci când totul devine sacru, totul devine o bucurie. Oamenii care se plâng mereu sunt opusul 
recunoştinţei. În momentul în care, pentru un timp scoatem hrana din ecuaţie, totul devine 
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important, totul devine preţios. 

5. SĂ NE REAMINTIM CĂ NOI CREĂM MEDIUL ŞI NU MEDIUL NE CREEAZĂ PE NOI 

Totul trebuie să înceapă de la obiceiul de a posti. Trebuie să preluăm controlul asupra noastră 
căci de nu, vom ajunge noi să fim controlaţi de mediu, de către elemente: CO2, viruşi, dictaturi, 
economie, narcotice, egoism, lăcomie, pofte, naţionalism, xenofobie, fumat, băutură, jocuri de 
noroc. Ajungem în final într-o stare de neputinţă învăţată (learned helplessness). 

Toate relele sunt unul şi acelaşi: elementele preiau controlul asupra noastră. Aceasta este de fapt 
o tiranie. Tirania ego-ului, tirania sinelui. Ea se poate însă anihila cu ajutorul postului. Individul 
trebuie să preia controlul asupra propriei persoane. Totul începe cu sinele. 

Darwin spunea chiar el că noi nu suntem creaturi ale mediului, ale naturii. Noi suntem cei care 
creăm mediul, pentru că suntem oameni. Animalele sunt opusul nostru: gheaţa şi frigul fac ursul 
polar, noi însă facem un iglu. 

Oriunde întâlnim un regim opresiv, să ştim că oamenii sunt vinovaţi. Suntem vinovaţi pentru că 
noi suntem cei care controlăm mediul. Atunci când întâlnim opresiune trebuie să înţelegem că 
am pierdut controlul asupra noastră. Trebuie să preluăm controlul pentru a putea forma mediul 
înconjurător după cum dorim noi, şi nu invers. Pentru a reuşi acest lucru trebuie să înfrângem 
instinctul, iar cel dintai instinct este nevoia de a mânca… sau altfel spus, dependenţa de mâncare. 
Pentru a realiza acest lucru trebuie în primul rând să ne înfrângem groaza sau teama de 
suferinţă. 

Primul nostru instinct se numeşte „evitarea durerii”. Este nevoie de curaj pentru a trece printr-o 
suferinţă, însă doar in acest mod ajungem să ne eliberăm. Odată eliberaţi, nu ne va mai fi teamă 
de nimic. După suferinţă vin întotdeauna recompense şi chiar în timp ce suferim nu ajungem la 
disperare pentru că asemenea trăirii pe care o avem în interiorul unui tunel, vedem lumina de la 
capatul lui. 

Frica este un lanţ iar volanul vieţii noastre este legat cu acest lanţ. Pentru a schimba status 
quoâul trebuie să acceptăm să suferim. Nu am avut parte de hrană adecvată, nu m-am bucurat de 
intimitate, nu am avut parte de nici o plăcere, a fost frig, mi s-a făcut o nedreptate – dar cu toate  
acestea simţeam o bucurie, mă simţeam invincibil. Odată ce ajung să simt aceste lucruri, imediat 
le preţuiesc. Odată ce ajung să simt aceste lucruri devin mai generos, deoarece postul îmi 
dăruieşte o comoară numită recunoştinţă. 

6. SĂ NE REAMINTIM CĂ TREBUIE SĂ FIM RECUNOSCĂTORI PENTRU TOATE 

Recunoştinţa schimbă balanţa de valori. Un dolar devine un milion de dolari. Un leu devine un 
milion de lei. 

7. SĂ NE REAMINTIM FAPTUL CĂ TREBUIE SĂ FIM GENEROŞI 

În vremurile grele, mai cu seamă în vremurile grele, trebuie neapărat să oferim. Atunci când 
trecem prin momente dificile trebuie să ne reamintim că doar cu generozitatea putem 
contracara lipsa. Oferind cu generozitate, spargem blestemul necazurilor şi al lipsurilor. Oferind 
cu generozitate obligăm efectiv vremurile să devină din rele, bune. 

8. SĂ NE REAMINTIM CĂ TREBUIE SĂ IERTĂM 
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Un pas important în drumul nostru spre creştere şi desăvârşire este dezvoltarea capacităţii de a 
ierta. Trecem deseori prin viaţa invinovăţindu-i pe ceilalţi pentru poverile şi suferinţele noastre. 
Este important să realizăm că îmi crează o plăcere atunci când îi învinovăţesc pe ceilalţi. Mânia 
este o activitate care îmi crează plăcere. Ura este o activitate care îmi crează plăcere. Şi ca orice 
activitate plăcută, devine foarte uşor o obişnuinţă iar obişnuinţa devin un viciu. Nu putem uita 
nimic. Nu putem uita cu adevărat nimic. Putem doar ierta. 

9. SĂ NE REAMINTIM CĂ TREBUIE SĂ AVEM ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU ŞI ÎN NOI ÎNŞINE 

Odată postul încheiat, recunoştinţa îţi dăruieşte încrederea că poţi să depăşeşti orice încercare, 
orice obstacol. Pentru a putea fi capul familiei tale sau al ţării tale, trebuie să ai încredere în tine, 
reflexia încrederii pe care o ai în Dumnezeu. Doar în acest mod vor putea şi alţii să aibă 
încredere în tine. 

10. SĂ NE REAMINTIM CĂ NIMIC NU ARE VOIE SĂ DEVINĂ UN OBICEI 

Obişnuinţa, de orice fel ar fi ea, este un lucru hain. Chiar şi obiceiul de a posti sau de a alerga este 
un lucru pe care trebuie sa fim pregatiti sa îl lepădăm, deoarece chiar şi obiceiurile bune ajung să 
se instinctivizeze şi nu mai suntem noi în control atunci cand programul, atunci când orarul este 
în control. Trebuie să fim pregătiţi în orice moment să întrerupem noi înşine orice obicei. 

11. SĂ NE REAMINTIM CĂ TREBUIE SĂ FIM CONECTAŢI UNII CU ALŢII ŞI ÎN ACEST MOD SĂ 
RĂMÂNEM ÎN COMUNIUNE 

Trebuie să învăţăm să recunoaştem şi să purtăm poverile celorlalţi. În acest fel ajungem să 
conştientizăm, ajungem să funcţionăm la un nivel ridicat de conştientizare. Cu cât suntem mai 
mult dispuşi să purtăm poverile celorlalţi, cu atât mai multă bucurie vom simţi. 

Este aşadar necesar să progresăm mereu, să ne aventurăm spre piscuri tot mai înalte, să fim din 
ce in ce mai conectaţi unii cu alţii. Nu există limită la cât de multă comuniune putem avea unii cu 
ceilalţi. Pentru a ne conecta cu ei, trebuie să ne conectăm la durerile, la suferinţele lor. Să simţim 
prin ce trec ei. Dacă nu le simţim suferinţele, nu le vom putea simţi nici bucuriile. Postul ascute 
simţurile. Auzim chiar şi muzica altfel, vedem totul in contrast. Este aşadar absolut necesar să 
acceptăm şi suferinţele şi bucuriile. Sau pe niciuna. 

12. SĂ NE REAMINTIM CĂ TREBUIE SĂ FIM FOARTE ATENŢI ÎN RELAŢIA CU CHINA 

Dacă nu acceptăm nici suferinţele nici bucuriile devenim sadişti. Suferinţa celorlalţi îmi aduce 
bucurie. Ajung să relativizez, văzând că ei suferă şi eu nu. Lipsa spiritualităţii devine lipsa 
genităţii, care e o componentă a sufletului. Ei nu pot simţi suferinţele sau durerile celorlalţi 
pentru că nu pot vizualiza, nu-şi pot imagina – o altă componentă a sufletului. Neutralizează 
sufletul deoarece nu vor să simtă durerile şi suferinţele celorlalţi. Relativizand ajung să simtă 
plăcere. Nu posedă o cultură în sensul consacrat al cuvântului. Ei au avut şi au parte doar de 
domesticire. 

13. SĂ SPRIJINIM UCRAINA 

Oare ce înseamnă să trăieşti într-o teamă continuă pentru viaţa ta, sub bombardamente, ştiind 
că în orice moment un glonţ, un obuz sau o bombă poate să îţi curme viaţa ta sau a celor dragi 
ţie. Sau dacă nu ţi-o va curma, te poate nenoroci pentru totdeauna. Fără apă, fără mâncare, fără 
căldură, veşnic cu spaima de a nu mai apuca ziua de mâine. Aşa trăiesc zeci de milioane de 
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oameni, nu undeva la capătul lumii ci chiar aici în mijlocul nostru. 

În momentul în care încercăm, fie şi doar pentru un moment, să ne imaginăm această situaţie, 
creăm iubire. Creăm iubire din nimic… iar iubirea, cum este mereu, ne împinge în acţiune, 
pentru că doar iubirea creează, doar iubirea mişcă. Imaginându-ne situaţia în care sunt ei acum, 
vom putea spune TE IUBESC. 

Trăim în aceste zile momente istorice, momente de mare însemnătate, chiar dacă poate nu 
simţim că ar fi aşa. Îndemnul, venit de peste generaţii, de a ne ridica la semnificaţia acestui 
moment este datoria generaţiei noastre, este partea noastră de responabilitate faţă de umanitate 
şi faţă de poporul din care facem parte. 

De ce spun acest lucru? Pentru că dacă ne întoarcem cu faţa înspre trecut, dacă privim în istorie 
– în ochii învăţătorului care nu ne minte niciodată – reuşim să distingem un tipar care se repetă 
mereu. Fiecare generaţie trebuie să redescopere, să reinventeze clasicii. Aşa cum astăzi privim la 
încercările prin care au trecut vechii romani şi mai înaintea lor vechii greci, aşa vor privi şi 
urmaşii noştri înspre noi, peste alte generaţii. 

Fiecare generaţie trebuie aşadar să redescopere, să reinventeze clasicii. Pentru generaţiile care 
ne vor urma trebuie să devenim noi clasici, aşa cum grecii şi romanii de demult sunt eroii clasici 
pentru noi. Această responsabilitate nu poate fi ocolită şi nu poate fi refuzată, poate fi doar 
asumată. Este o moarte într-un fel, o transformare, dar şi o renaştere. Prin ceea ce facem noi 
astăzi îi împuternicim, le dăm putere copiilor noştri şi copiilor lor să înfrunte cu bărbăţie şi ei 
chemarea la responsabilitate a generaţiei lor… pentru că, repet, absolut fiecărei generaţii i se 
cere la un moment dat – mai devreme sau mai târziu – să se arate vrednici de semnificaţia 
momentului, să se ridice la nivelul de înaltă structură al înaintaşilor lor. 

Aceasta a fost datoria omenirii de la începutul civilizaţiei şi va continua să fie atât timp cât 
oamenii vor trăi pe acest pământ. Nu e nimic special în asta, doar că acum, în acest moment, 
chemarea ne-a venit nouă. Itâs just our turn, is all. 

Temându-ne şi ascunzându-ne, vom pierde. Vă rog să nu mă înţelegeţi greşit, şi mie îmi este 
teamă. Însă dacă stăm să analizăm puţin vom înţelege că pentru ce avem acum de făcut, NU 
AVEM NEVOIE DE CURAJ. Deoarece ştim de pe acum rezultatul, ştim de pe acum că vom fi 
învingători. Cum ştim acest lucru? Înţelegând faptul că suntem nenumăraţi. 

Stalin a întrebat la un moment dat: âCâte divizii are Papa?â Papa nu are divizii, Papa are inimi. 
Dumnezeu are inimi… iar acest conflict nu va fi câştigat nici cu tăria braţelor nici cu tăria 
picioarelor. Acest conflict va fi câştigat cu inimile. Este un conflict al inimilor. Inimile noastre 
sunt nenumărate, iar celălalt super-organism (China-Rusia) nu are inimă deloc. Ştiu pentru că 
am trăit acolo 8 ani de zile şi fără să vă spună nimeni, în adâncul sufletului sunt convins că o 
simţiţi şi Dumneavoastră. 

Fiecare moment contează… şi totul ţine doar de noi. Noi suntem cei cei care va trebui să 
împingem acele pisici grăsune de la vârf să acţioneze. De capul lor nu se vor urni niciodată, însă 
îmboldite vor face ceea ce le vom spune NOI. Slavă România! Slavă Ucraina! 

14. SĂ VIZITEZ MONUMENTELE ŞI ÎNCHISORILE COMUNISTE ÎN CARE AU PĂTIMIT FOŞTII 
DEŢINUŢI POLITICI 
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Nu am fost deţinut politic, însă întemniţat în sistemul comunist înseamnă să fii întemniţat 
contrar logicii, împotriva dreptăţii şi cu interzicerea oricărui drept al omului. Vizitarea acestor 
monumente şi închisori este ofranda recunoştinţei de a fi român, este prinosul meu pe altarul 
viu şi sfânt clădit pe jertfa multor inimi, mucenicii iubitori de ţară care ne-au precedat. 

Acestea sunt obiectivele mele. Vă mulţumesc pentru timpul pe care mi l-aţi acordat, citindu-le. 
Vă îmbrăţişez pe toţi cu mare drag! Doamne ajută! 

https://evz.ro/pot-sa-simt-bucuria-ta-doar-atunci-cand-ti-am-simtit-si-suferinta.html 

 

 

18. De ce România îşi urăşte preşedinţii – analiză publicată de PressOne, pe 5 iulie 

Nimeni nu e mai votat în ţara asta decât preşedintele. Şi nimeni nu e mai dispreţuit ca el atunci 
când i se termină mandatul sau mandatele. 

Nicolae Ceauşescu învinge ca evaluare a performanţei în funcţie pe oricare alt fost preşedinte, 
sondaj după sondaj. Un dictator depăşeşte oameni care, în mod autentic, într-o democraţie, au 
alergat după voturi şi le-au primit! 

Ion Iliescu a participat la patru alegeri prezidenţiale câştigând trei. Niciun alt lider PSD n-a reuşit 
să câştige măcar un scrutin. Formulând mai clar lucrurile, Iliescu a reuşit un miracol – să câştige 
deşi era candidat PSD – şi a repetat acest miracol de mai multe ori. Dar în ultimul sondaj care îl 
măsura, 76% din români afirmau că nu au încredere în el. 

Emil Constantinescu şi Traian Băsescu au avut un impact extrem de limitat asupra scenei 
politice – sau României – odată ce prezenţa lor la Cotroceni s-a încheiat. 

Klaus Iohannis se încadrează şi el în peisaj, între 71% şi 89% din români neavând încredere în 
el. Marja are o explicaţie simplă: atunci când se măsoară încrederea în instituţia Palatului 
Cotroceni cifrele sunt mai dulci; indicatorii negativi sar în sus când se măsoară numele 
preşedintelui de acum. 

Cei 4 preşedinţi aleşi după 1989 sunt foarte diferiţi din punct de vedere psihologic. Ei nu prea 
pot fi imaginaţi la aceeaşi masă, ducând o conversaţie inteligibilă despre vreun subiect. 
(Imaginează-ţi un bon ce conţine ceai de păpădie pentru Iliescu, vin alb pentru Constantinescu, 
bere fără alcool pentru preşedintele actual şi whiskey plus rom pentru Traian Băsescu). 
Provocările cu care s-au confruntat sunt extrem de diferite. De unde şi până unde această 
antipatie faţă de toţi? Coincidenţă? 

Mai degrabă nu. Cred că există trei motive importante pentru care un preşedinte e adulat când 
este ales dar înjurat când îşi încheie şederea la Cotroceni.  

Motiv real: o Constituţie paradoxală 

Echipa care a elaborat Constituţia actuală în 1990-1991 s-a lovit imediat de o problemă de 
dimensiuni considerabile. 

https://evz.ro/pot-sa-simt-bucuria-ta-doar-atunci-cand-ti-am-simtit-si-suferinta.html
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Pe de o parte, România trebuia împiedicată de la a curge (din nou) spre dictatură. Dacă iei textul 
Constituţiei vei observa numeroase piedici în calea unui preşedinte-care-doreşte-să-devină-
lider-autoritar. De asemenea, probabilitatea ca un prim-ministru să ia hăţurile în mână, pe 
model Viktor Orban, şi să ducă ţara în orice direcţie doreşte este chiar şi mai mică. 

Uitându-se la istoria poporului român, autorii constituţiei se temeau – şi aveau dreptate să o facă 
– de Ceauşeşti, Carol al II-lea la pătrat sau alte figuri de acest tip. Modul ideal şi elegant de a 
rezolva problema, validat în mod internaţional, era o republică parlamentară şi un preşedinte 
fără prea multe puteri reale. 

În acelaşi timp românii căpătaseră în 1990 pentru prima dată dreptul de a-şi alege preşedintele 
în mod liber. Greu să le iei acest drept. 

Iar într-o republică parlamentară preşedintele este ales de către parlament. 

Rezultatul a fost o struţo-cămilă. Puterea reală e la parlament şi guvern. Dar românii îşi aleg şi 
preşedintele. 

Nenorocita idee de a defalca alegerile prezidenţiale de cele parlamentare a creat un hău de 
autoritate pentru parlament. Siglele nu-s aşa incitante ca oamenii (adică oamenii care 
candidează la prezidenţiale). Partidele româneşti sunt obiectiv slabe. 

Cel mai clar exemplu provine din cel mai recent ciclu electoral: PSD a luat locul unu la 
parlamentare cu 1,7 milioane, adică 300 de mii de voturi mai puţin decât mult hulita Viorica 
Dăncilă la prezidenţiale. Cel mai slab candidat la prezidenţiale al PSD din istorie (atât în voturi 
absolute cât şi procente) a fost mai atractiv pentru români decât partidul într-un moment relativ 
bun al său! 

Rezultatul este că românii îşi votează preşedintele într-o măsură mai mare decât parlamentarii  
– şi aşteaptă de la el lucruri pe care preşedintele nu le poate livra. El nu poate îmbunătăţi în 
vreun fel sistemul de educaţie sau pe cel de sănătate, nu poate mări salarii sau pensii, nu poate 
modifica ritmul de construire al autostrăzilor. 

În mod repetat românii depun încredere semi-revoluţionară într-o persoană care e prin definiţie 
încătuşată de Constituţie şi care deci va părea impotentă. 

Motiv real: România se schimbă mai repede decât preşedinţii 

Toţi preşedinţii au fost aleşi sau realeşi în funcţie la vârste respectabile, corelate cu maturitatea, 
înţelepciunea şi experienţa de viaţă. 

Iliescu a devenit preşedinte la 60 de ani, Băsescu la 54, Iohannis la 55, Constantinescu la 57. 

România însă trece prin schimbări rapide, mai rapide decât au putut ei procesa la vârsta la care 
pensia e după uşă. 

Băsescu era ca peştele în apă în România anului 2004, când înmugurea clasa de mijloc, dar era 
rupt de cea a anilor 2012-2014, când hipsterimea devenea un factor important în discuţia 
publică. 

Iohannis a prins bine dorinţa de occidentalizare şi modernizare a anului 2014, dar a îmbătrânit 
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mai repede ca ţara, devenind – exact ca votanţii obişnuiţi de vârsta lui – din ce în ce mai mult fan 
al stabilităţii mediocre a PSD într-o ţară în care PSD s-a datat şi prăfuit. 

În 1990 Iliescu a devenit preşedintele unei Românii rurale şi industrializate, ţară dispărută cu 
totul până în 2004. În mod simbolic, propriul său partid şi-a schimbat identitatea în cei 15 ani, 
activiştii comunişti fiind înlocuiţi (sau convertindu-se) în afacerişti de caviar. 

Motiv real: România este un adolescent 

Ce stupefiază orice consultant străin într-ale politicii este nevoia şi dorinţa constantă de mai 
bine. La est şi la vest de noi, naţiuni întregi se scufundă într-un calm… mioritic. Kârgâzstan sau 
Ungaria, Polonia sau Belarus, Serbia sau Rusia, democraţii parţiale sau autentice sau deloc – în 
toate domnesc scrutine fără vlagă, politica la volum scăzut, electorate inerte. 

Rădăcina acestei rebeliuni continue a românilor – diametral opusă mitologiei de „popor 
mămăligar” – este funcţionarea proastă a statului. 

În ceea ce priveşte mediul privat, modul în care ne petrecem timpul liber sau capacitatea de 
acţiune civică România stă foarte bine sau din ce în ce mai bine. Deservirea cetăţenilor de către 
stat e problema în care-şi sparge dinţii clasa politică şi care ne dă dureri de cap tuturor. 

Percepţia că preşedintele este şeful statului nu e nicăieri scrisă în Constituţie, dar este afirmată 
de Curtea Constituţională şi de prezenţa de vot la scrutine. 

Preşedinţii însă dezvoltă pasiuni acerbe pentru politica externă, încurajate de Constituţie. Tema 
este perfect irelevantă pentru populaţie. România se simte neluată în seamă. 

Ce are totuşi preşedintele 

Bogdan Dima, profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti, punea punctul pe i în urmă cu 
aproape un deceniu vorbind despre influenţa preşedintelui. 

Poate da un semnal în societate, poate bate obrazul politicienilor, se poate implica în jocurile de 
putere din partide. Invariabil, însă, totul se termină cu o dependenţă de serviciile secrete, 
ocupantul Palatului Cotroceni devenind un consumator de zvonuri şi şuşanele cu care nu poate 
face nimic. Precum în „Portocala Mecanică” a lui Kubrick, el este captiv, dar obligat să privească. 

Logic ar fi ca în primul mandat preşedintele să aibă priorităţi meschine ( â să fie reales), iar în al 
doilea să acţioneze liber, pentru a-şi sedimenta moştenirea, şi deci să performeze. 

În realitate primul mandat al preşedinţilor României a fost întotdeauna cel strălucitor, iar al 
doilea un crah. Ruperea de opinia publică („ce să-mi mai pese, oricum nu mai am nevoie de 
voturi”) şi prioritizarea altor aspecte s-au dovedit a fi vitale. Probleme fundamentale au rămas 
nerezolvate, prim planul luându-l prin definiţie alte aspecte, precum toaleta Elenei Udrea sau 
sintagme precum „cineva, şi ştim cine”. 

Vom avea preşedinţi stimaţi după ce îşi încheie mandatele atunci când parlamentul va fi înţeles 
drept principala arenă în care se determină viitorul ţării. 

https://pressone.ro/de-ce-romania-isi-uraste-presedintii 

https://pressone.ro/de-ce-romania-isi-uraste-presedintii
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19. Curcubeul deasupra unei lumi intolerante – opinie de Cristina Danilov, 

psiholog, publicată de Ziarul de Iaşi, pe 5 iulie 

Fiecare dintre noi a avut o experienţă în care s-a simţit deplasat, o situaţie în care s-a simţit 
ruşinat sau inconfortabil doar pentru că a fost sau a făcut ceva diferit faţă de ceilalţi. Oamenii 
sunt experţi în a identifica aceste situaţii şi a face glume pe seama lor, uneori, din nefericire, 
excesiv. 

Aproximativ 90.000 de persoane, potrivit celor de la Guardia Urbana, au participat sâmbătă, 25 
iunie, la Pride Barcelona 2022, a cărei ediţie a fost dedicată creşterii gradului de conştientizare 
cu privire la violenţa, discriminarea şi represiunea cu care se confruntă comunităţile LGBTQIAÂ 
din întreaga lume. Aflându-mă cu treburi în oraşul lui Gaudi, n-am putut rata ocazia de a urmări 
îndeaproape evenimentul: pe de o parte, din dorinţa de a vedea, în special, reacţia publicului 
care urmărea parada, pe de altă parte, sperând că voi găsi răspunsul la o întrebare mai veche - 
homosexualitatea indică o relaţie de cauzalitate biologică sau doar una socio-culturală sau 
ambele amestecate? Studiile lui Edward Stein, Bailey şi Pillard, John Grillie încă nu m-au dumirit 
prea mult sau, cel puţin, nu mi-au oferit răspunsul pe care mi l-aş fi dorit eu. Parada, de altfel 
bine organizată, nici atât.        

Întâmplarea, însă, a făcut să o reîntâlnesc, la nunta colegei mele, în Iaşi, la o săptămână după 
paradă, pe Monica Holicov, medic primar la Maternitatea Cuza Vodă, căreia, din vorbă-n vorbă, 
cum se întâmplă pe la petreceri, i-am destăinuit că nu găsesc răspunsuri la întrebarea cu care 
venisem din Barcelona. Mă aflam în faţa unui medic cu o anumită reputaţie în domeniul 
obstetricii şi ginecologiei, deci cu multiple şanse de a primi răspunsul potrivit. Şi aşa am aflat 
despre Sindromul Morris - sindromul de sensibilitate la androgen, testiculul feminizat, 
cromozomul Xq12, fapt care, se pare, că afectează dezvoltarea normală a organelor sexuale 
masculine în timpul vieţii intrauterine, precum şi caracteristicele sexuale secundare la 
pubertate. Despre ambiguitatea sexului la naştere. Un răspuns, evident, mai nuanţat decât cel 
dat de Bailey şi care justifică existenţa homosexualităţii ca fapt biologic. 

Dar formaţia mea este de psiholog şi nu voi intra într-un subiect pe care doar un medic cu 
experienţă îl poate dezvolta. Ştiu, ca mulţi alţii, că toată lumea este diferită şi unică, şi tocmai 
această diversitate şi unicitate ar trebui să ne pună pe gânduri - a te considera un etalon pentru 
celălalt este, din această perspectivă, eronat. Cu toate acestea, respingerea este o constantă în 
viaţa noastră. Respingem hainele pe care nu le mai folosim, ideile care nu sunt viabile, 
oportunităţile pe care nu le dorim, oamenii care nu sunt pe placul nostru. Respingem şi suntem, 
la rândul nostru, respinşi. 

Fiecare dintre noi a avut o experienţă în care s-a simţit deplasat, o situaţie în care s-a simţit 
ruşinat sau inconfortabil doar pentru că a fost sau a făcut ceva diferit faţă de ceilalţi. Oamenii 
sunt experţi în a identifica aceste situaţii şi a face glume pe seama lor, uneori, din nefericire, 
excesiv. 

Acum să ne imaginăm că această situaţie în care eşti ridiculizat sau exclus nu este ceva trecător, 
o întâmplare, ci face parte din viaţa ta de zi cu zi, fiind inseparabil de individul care eşti. Ceva 
despre care ştii că face parte din tine, că este ceva fizic, dar pe care nu poţi sau nu vrei să-l 



31 

 

 

recunoşti, pentru că tu crezi că s-ar putea să nu te coste doar liniştea, ci şi să meargă mult mai 
departe - până la a fi dat afară din casă, de la locul de muncă sau a fi respins definitiv de propria 
familie şi de prietenii tăi cei mai buni. Da, aceasta e, aşa cum o percep eu, drama unui tânăr 
LGBTQIAÂ. Şi asta se repetă mereu, indiferent de mediul în care se află, devenind un obicei, 
aproape o mantră internă: „Nu pot/nu trebuie să arăt nimănui cine sunt”. 

Stereotipurile apar din prejudecăţi, care joacă rolul de a raţionaliza sau justifica o percepţie 
general negativă faţă de acele persoane sau situaţii care sunt străine sau diferite de ale 
majorităţii. Aceste prejudecăţi, care devin stereotipuri, dau naştere la nenumărate forme de 
violenţă şi mecanisme socio-culturale care dăunează sănătăţii sociale şi psihice a persoanelor 
LGBTQIAÂ. Îi obligă pe mulţi să trăiască în căsătorii forţate, să fie victime ale violului, ale torturii, 
ale dispreţului, printre multe alte forme de violenţă fizică, verbală, psihologică, care, de foarte 
multe ori, nu sunt investigate, urmărite şi judecate. 

Cu toate acestea, însăşi ideea că prejudecăţile împotriva persoanelor cu orientări sexuale sunt 
fobii merită o examinare mai atentă. O fobie este, aşa cum ştim, o frică puternică de ceva care nu 
prezintă niciun pericol real. Fobiile sunt tulburări care exagerează riscul de a fi, de exemplu, în 
faţa unui şarpe sau a unui păianjen şi apar adesea ca fiind iraţionale. Dar referirea la fobie când 
vorbim despre respingerea pe care o exprimă mulţi oameni împotriva persoanelor şi grupurilor 
pe care le consideră diferite este o greşeală. Respingerea se învaţă şi se menţine prin procese de 
raţionalizare, prin care oamenii fac schimb de motive şi justificări pentru comportamentul lor 
faţă de ceva sau altcineva diferit de ei. În acest caz, faţă de persoane care nu sunt heterosexuale, 
sau care nu se identifică cu genul care le este atribuit la naştere. Prejudecăţile le învăţăm din 
societate pe măsură ce creştem şi sunt expresii ale fricii sau dezgustului dobândit prin educaţie 
şi cultură, fie ea şi cea de familie, şi par a fi raţionale. 

Homosexualitatea este un fapt al naturii, observat în toate societăţile de-a lungul istoriei; a fost 
tolerată de secole şi a apărut abia recent ca o problemă politică. Politica şi religia ne inoculează 
ideea că homosexualii abuzează copiii. Nu există dovezi că homosexualii abuzează copiii mai des 
decât heterosexualii. Abuzul sexual asupra copiilor este o crimă, indiferent dacă făptuitorul este 
homosexual sau heterosexual, şi nimeni nu contestă asta. Agresorii sexuali nu au o anumită 
apartenenţă. Prejudecata că o persoană LGBTQIAÂ ne va corupe copilul doar pentru că a 
organizat o paradă în care îşi cere dreptul de a fi acceptat pare, însă, pe cât de ridicolă, pe atât de 
puternică în societatea noastră. Prejudecata câştigă în faţa realităţii: uităm că, de fapt, pericolul 
pentru copilul nostru se află, de cele mai multe ori, chiar în familie sau printre cunoscuţii noştri 
în care avem o încredere oarbă. Pe de altă parte, libertatea noastră religioasă nu înseamnă 
libertatea de a persecuta sau de a acţiona cu prejudecăţi şi intoleranţă. Nu am văzut, din păcate, 
nici un sacerdot cu aghiazmatarul, prin satul pe care îl păstoreşte, alergând după familiile în care 
se consumă excesiv alcool, în care există promiscuitate, violenţă, sex cu copii, minore gravide cu 
propriul lor tată sau concubinul mamei, în schimb, orice paradă a acestei minorităţi pentru 
drepturile lor, în care se flutură steaguri şi se scandează „Toleranţa şi iubire!” se încheie, după 
cum vedem,cu un spectacol desprins din Evul mediu, în care crucile şi icoanele, simboluri ale 
iubirii dumnezeieşti şi ale toleranţei creştine, zboară prin aer, ca nişte săbii, ameninţător. 

Oamenilor le lipseşte uneori o simplă înţelegere umană pentru a decide singuri şi nu prin 
prejudecăţi. Homosexualitatea, sau oricare orientare sexuală ar fi ea, este doar o altă diferenţă 
minoră între oameni. Şi nu este nevoie să filosofăm dacă este o boală, o abatere psihologică sau o 
trăsătură dăruită de sus. Dacă simţi nevoia să fluturi cu bucurie măruntă steagul homofobilor 
deasupra „duşmanilor” tăi, exclamând că lupţi pentru puritatea rasei sau a naţiunii, dacă tot o 
faci, fără să fi fost informat vreodată corect despre problemele celor din jur, trebuie să ştii că 
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această luptă, lupta ta cu cei pe care nu eşti capabil să-i înţelegi, nu le înţelegi viaţa şi alegerea, 
nu este diferită de războiul cu oamenii al lui Hitler sau al lui Stalin, la fel de lipsit de sens şi la fel 
de sângeros. Şi, da, cred şi eu ce spunea doamna doctor Monica Holicov, pilda Sodomei şi 
Gomorei ar putea fi decriptată şi într-o altă cheie. 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/curcubeul-deasupra-unei-lumi-intolerante--327556.html 

 

 

20. Preşedintele României a recunoscut pentru prima oară că „vaccinul existent 

nu are efectul pe care l-am sperat şi pe care ni l-am dorit”. Bogdan Tiberiu Iacob: 

O conferinţă istorică a lui Iohannis şi o întrebare-cheie: începe marele declin? – 

publicat de ActiveNews, pe 6 iulie 

Conferinţa de presă a preşedintelui anunţată azi, 5 iulie, pe nepusă masă, a sfîrşit prin a fi un 
moment fără precedent nu doar din cariera sa de preşedinte ci, foarte probabil, inclusiv din cea 
de primar. Pentru prima dată Iohannis a fost mitraliat cu întrebări complicate, pentru prima 
dată a acceptat ca ziariştii să polemizeze cu el, pentru prima dată i s-au aruncat acuzaţii în faţă, a 
fost pus la punct. Nu ştim ce s-a întîmplat, ce motive au dus la această ieşire la rampă, dar 
anumite elemente ar putea creiona o ipoteză fierbinte: pentru Iohannis, perioada de huzur 
politic se apropie de final. 

Pretextul conferinţei a fost cusut cu aţă albă: cîteva vorbe despre succesele politicii externe ale 
României ultimelor săptămîni apoi, gata, hai cu întrebările! 

În ceea ce ar putea fi cea mai lungă conferinţă din mandatele sale, peste o oră, Iohannis a 
renunţat în premieră la regula jignitoare a unicei întrebări, de parcă s-ar grăbi mereu la ceva 
epocal. A fost mai zîmbitor ca oricînd, dar şi mai binevoitor faţă de presă. În alte vremuri, 
răspunsurile lui Iohannis trimiteau cu gîndul la aruncătorii de cuţite de la circ. Acum, a vorbit cu 
precauţii ieşite din comun, de-a dreptul blînd în voce. Timp de peste o oră, nu a trîntit paltonul. 

Pentru prima dată, am văzut ziarişti polemizînd cu preşedintele, nemulţumiţi de răspunsuri, iar 
preşedintele acceptînd asta. Cel mai grav, însă, e prima conferinţă în care Iohannis e taxat de un 
ziarist pe un subiect, indiferent care: ”Cum este posibil, cum v-aţi permis, ca Preşedinte al 
statului, să ameninţaţi, să identificaţi sursele unei publicaţii şi să le ameninţaţi?” (Cristian 
Pantazi – G4Media). A suportat inclusiv reproşul că nu excelează la conferinţe de presă şi la 
interviuri. Ori ironia legată de ”elefantul din încăpere”, parafraza după expresia sa celebră de 
odinioară. 

Cîteva minute mai tîrziu o altă contră, ceva mai soft, de la alt ziarist, pe tema avatarurilor 
ziaristei Emilia Şercan: ”Cum credeţi că este posibil să păţească un jurnalist aşa ceva într-o ţară a 
UE. Şi vă întreb asta pentru că nu v-aţi pronunţat pe acest subiect şi chestiunea asta are loc în 
timpul mandatului dumneavoastră”. 

Şi Iohannis s-a ţinut tare şi a dat răspunsuri. 

În general subţirele, dar le-a dat. 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/curcubeul-deasupra-unei-lumi-intolerante--327556.html
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Ca niciodată, cei mai mulţi ziarişti nu au mai venit cu întrebări comode, tip ridicare la fileu, 
servite din redacţii aservite, fie-ne îngăduit jocul de cuvinte şi, probabil, atent verificate de 
Cotroceni în prealabil.  

Iohannis a fost abordat azi pe tema muşamalizării plagiatului lui Ciucă, a legilor siguranţei, a 
prezumtivei plecări la NATO, a crizei energetice ori alimentare, a exploziei preţurilor, a băltirii 
”României educate”, a scăderii încrederii românilor în democraţie, toate teme grele. 

Multe dintre teme chiar au fost clarificate şi e important că s-a întîmplat asta. 

Despre modificarea Constituţiei, indiferent de formă, preşedintele a spus că nu o vede înainte de 
2024. Subiect public închis. 

A spus clar că e pentru păstrarea cotei unice şi împotriva taxei de solidaritate. 

A asigurat că nu se ia în calcul intrarea într-un procedeu de austeritate. 

Şi-a manifestat satisfacţia şi sprijinul pentru guvernul Ciucă: ”pot să spun că şi-au făcut treaba 
bine, s-au implicat şi au rezolvat multe probleme”. 

A devenit chiar ”uman” recunoscînd: ”Insatisfacţia pe care o simţim cu toţii vine din criza 
generată de COVID, criza generată de războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei şi de crizele care 
au izvorât de acolo: criza energetică, inflaţia şi aşa mai departe. Este evident că toată lumea, şi 
noi, ne simţim mai nesiguri în acest mediu foarte volatil”. 

A dat asigurări că legea avertizorilor de integritate va fi corectată, inclusiv prin implicarea sa. 

A indicat cam ce parcurs ar putea avea scandalul plagiatului premierului: ”Câteodată durează 
luni sau ani până când într-o speţă avem claritate şi avem toate răspunsurile, însă trebuie să 
avem răbdare ca autorităţile competente să îşi facă treaba. Şi, dacă cineva a greşit, mie mi se 
pare absolut corect să fie tras la răspundere şi să plătească”. Subiect închis, am spune. 

A dat asigurări că nu îşi foloseşte puterea pentru a inhiba media liberă. ”Dimpotrivă, îmi folosesc 
puterea pentru a păstra libertatea presei, şi dumneavoastră ştiţi foarte bine acest lucru”. 

A spus chestii grele chiar şi despre vaccin: ”Este supărător să vedem că iarăşi creşte un val de 
infectări. Se pare totuşi că în această etapă, pentru aceste forme de virus, vaccinul existent nu 
are efectul pe care l-am sperat şi pe care ni l-am dorit”. Uupss… 

A recunoscut că proiectul ”România educată”: ”Se naşte greu, aşa este”. 

Despre legile siguranţei, a spus că nici măcar nu au intrat în circuitul legislativ, ceea ce înseamnă, 
tehnic, că va trece multă apă pe Dunăre pînă vor deveni- dacă vor deveni- realitate. Cel mai 
important, însă, Iohannis a luat distanţă clar de legile în cauză, spunînd că nu are legătură cu 
iniţierea lor şi că nu le-a studiat. În principiu, o jignire la adresa inteligenţei românilor: cum ar fi 
posibil ca preşedintele să nu se intereseze de asemenea teme imense?  

A admis că preşedinţia era la curent, dar nu şi el, personal: ”Au fost colegi din Departamentul 
Securităţii Naţionale, care au colaborat cu alţi specialişti pe unele dintre aceste drafturi. 
Întrebarea a fost dacă legile au ajuns la mine şi dacă le-am cenzurat. Nu le-am citit, nu le-am 
cenzurat”. 
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”Cred că ştiţi că nu Preşedintele elaborează legi, nici măcar nu are drept de iniţiativă legislativă 
Preşedintele, aşa că pot să vă spun că eu nu le-am elaborat. Mai departe, cine a lucrat pe ele o să 
vă spună iniţiatorii, atunci când prezintă legile respective(…) Pot să vă asigur în acest moment că 
de mine n-o să treacă nicio lege, care conţine prevederi care nu respectă principiile de bază după 
care vrem să funcţionăm”. 

Foarte important subiectul plecării la NATO. 

Punctam în februarie, într-o analiză, o situaţie nedorită: preşedintele refuza să sufle o vorbă 
despre extrem de vehiculată teză a plecării sale într-un post la NATO. Şi spuneam că e ciudat că 
preşedintele reales abia de vreun an şi un pic nu dezminte public că nu are de gînd să-şi bată joc 
de voturile a milioane de români şi să abandoneze funcţia în care fusese urcat. 

Iată că azi, s-a lămurit treaba: ”Dacă mi s-ar face o astfel de propunere, aş evalua-o foarte serios 
şi aş face o declaraţie publică”. 

Măcar ştim, de acum, cum stăm: dacă apare ocazia, alesul poporului îşi ia zborul precis. 

Aşa cum spuneam, niciodată Iohannis nu a fost atît de atacat frontal de presă, încă pe propriul 
teritoriu, fiind, totuşi, atît de deschis către ea. 

Care ar putea fi explicaţia calmului şi a amabilităţii prezidenţiale, deloc naturale? 

Care ar putea fi explicaţia faptului că ziariştii par să-şi regăsit, brusc, curajul care le-a lipsit şapte 
ani? 

Nu avem un răspuns ferm. 

Dar am observat un element interesant: întrebările tăioase au venit azi de la reprezentanţii 
aceloraşi organe de presă care l-au purtat triumfal pe preşedinte spre Cotroceni şi l-au apărat cu 
pieptul gol în vremuri cînd alţi jurnalişti îl criticau. 

Acele organe de presă pe care unii răi şi maliţioşi obişnuiau să le alinte cu ”U.M.” în faţă. Acele 
organe numite de alţii ”tefeliste”. 

Nu e exclus să fi asistat azi la finalul oficial al concubinajului dintre Iohannis şi o importantă 
parte a presei şi la debutul unei campanii tot mai dure împotriva sa. 

Foşti susţinători ai preşedintelui, împătimiţi ai naturii, ai pădurilor în special, se reorientează, cu 
tot cu presa din dotare, în perspectiva viitoarelor alegeri. A unui alt preşedinte. 

A ştiut din timp Klaus Iohannis de la fidelii săi, Hellvig, Pahonţu etc despre atacurile care urmau 
să vină în conferinţa de azi? 

A fost ”antrenat” special pentru a face faţă şi a nu-şi pierde cumpătul? 

O ipoteză deloc de neglijat şi care poate anunţa sfîrşitul huzurului politic prezidenţial, poate un 
pic mai devreme decît se aştepta. (Bogdan Tiberiu Iacob / InPolitics) 

https://www.activenews.ro/stiri/Presedintele-Romaniei-a-recunoscut-pentru-prima-oara-ca-
%E2%80%9Evaccinul-existent-nu-are-efectul-pe-care-l-am-sperat-si-pe-care-ni-l-am-dorit-.-

https://www.activenews.ro/stiri/Presedintele-Romaniei-a-recunoscut-pentru-prima-oara-ca-%E2%80%9Evaccinul-existent-nu-are-efectul-pe-care-l-am-sperat-si-pe-care-ni-l-am-dorit-.-Bogdan-Tiberiu-Iacob-O-conferinta-istorica-a-lui-Iohannis-si-o-intrebare-cheie-incepe-marele-declin-175065
https://www.activenews.ro/stiri/Presedintele-Romaniei-a-recunoscut-pentru-prima-oara-ca-%E2%80%9Evaccinul-existent-nu-are-efectul-pe-care-l-am-sperat-si-pe-care-ni-l-am-dorit-.-Bogdan-Tiberiu-Iacob-O-conferinta-istorica-a-lui-Iohannis-si-o-intrebare-cheie-incepe-marele-declin-175065
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Bogdan-Tiberiu-Iacob-O-conferinta-istorica-a-lui-Iohannis-si-o-intrebare-cheie-incepe-marele-
declin-175065 

 

 

21. Klaus Iohannis, vorbind despre vize şi aderarea la Schengen: „Nu cred că 

putem să ne aşteptăm ca într-un viitor foarte apropiat să avem o soluţie pe această 

temă” – un rezumat mai simplu al conferinţei preşedintelui Klaus Iohannis 

publicat de Republica, pe 5 iulie 

Mai jos am făcut un rezumat mai simplu al conferinţei preşedintelui Klaus Iohannis, prima după 
mai mult de un an cu jurnaliştii acreditaţi la Palatul Cotroceni:  

-  Klaus Iohannis, vorbind despre legile securităţii naţionale: „Toată lumea spune adevărul”.  

-  Klaus Iohannis, vorbind despre starea educaţiei din România: „România educată este un 
proiect în pregătire. Se naşte greu un proiect. Dacă au trecut 6 ani şi jumătate arată că a cerut 
timp. Cel mai devreme în următorul an şcolar va începe efectiv implementarea proiectului 
România Educată”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre starea presei: „Am reuşit să ajungem în acest punct în care 
putem să spunem că presa este liberă”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre legea avertizorilor de integritate: „Situaţia e în evoluţie”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre taxa de solidaritate şi impozitarea progresivă: „Dă bine la 
televizor ca politicienii să discute despre impozite şi taxe. Sunt pentru păstrarea cotei unice. 
Taxa de solidaritate nu mi se pare corectă ca principiu”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre revizuirea Constituţiei: „Nu cred că e posibil politic până în 
2024”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre vize şi aderarea la Schengen: „Nu cred că putem să ne aşteptăm 
ca într-un viitor foarte apropiat să avem o soluţie pe această temă”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre intenţia ANAF de a verifica profesorii care dau meditaţii: „Eu 
cred că cine realizează un venit trebuie să plătească un impozit”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre democraţie: „Cred că românii au încredere în democraţie şi ştiu 
să facă diferenţa între un politician de bună credinţă şi unul care a ajuns pentru a se afirma ca 
personalitate. Democraţia nu rezolvă problemele fiecărui individ. Un politician clasic a spus că 
democraţia nu e un sistem grozav, dar din toate e cel mai bun”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre ajutorul dat Ucrainei de către România: „Suntem în război, nu 
suntem într-o situaţie pe care o povestim în linişte la o cafea. Este înţelept să nu dai adversarului 
informaţii vitale”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre plagiatul premierului Ciucă: „Eu cred că autorităţile îşi fac 

https://www.activenews.ro/stiri/Presedintele-Romaniei-a-recunoscut-pentru-prima-oara-ca-%E2%80%9Evaccinul-existent-nu-are-efectul-pe-care-l-am-sperat-si-pe-care-ni-l-am-dorit-.-Bogdan-Tiberiu-Iacob-O-conferinta-istorica-a-lui-Iohannis-si-o-intrebare-cheie-incepe-marele-declin-175065
https://www.activenews.ro/stiri/Presedintele-Romaniei-a-recunoscut-pentru-prima-oara-ca-%E2%80%9Evaccinul-existent-nu-are-efectul-pe-care-l-am-sperat-si-pe-care-ni-l-am-dorit-.-Bogdan-Tiberiu-Iacob-O-conferinta-istorica-a-lui-Iohannis-si-o-intrebare-cheie-incepe-marele-declin-175065


36 

 

 

treaba”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre ameninţările la adresa jurnalistei Emilia Şercan: „Este o 
chestiune care a generat multe preocupări, însă nu cred că pot să fac eu lumină în această speţă”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre colaborarea dintre PNL şi PSD: „Pot să spun că şi-au făcut 
treaba bine, s-au implicat şi au rezolvat multe probleme. Multe sunt încă de rezolvat în viitor, dar 
semnele sunt bune”. 

- Klaus Iohannis, vorbind despre scumpirea carburanţilor, criza alimentară şi cea climatică: 
„Guvernul face atât cât este posibil şi acum atât a fost posibil, să coboare preţul cu 50 de bani. 
Benzina şi motorina s-au scumpit peste tot. România nu va avea probleme cu alimentele, dar 
vom avea efecte ale crizei alimentare, creşterea preţurilor se va reflecta şi la noi. Seceta, canicula 
foarte devreme, furtunile, arată că schimbările climatice se întâmplă şi la noi, de aceea România 
e parte a statelor care vor să lupte cu schimbările climatice”.  

- Klaus Iohannis, vorbind despre majorarea salariilor din sistemul public: „Trebuie analizată 
fiecare situaţie în parte. În unele ministere a fost nevoie de oameni în plus. Guvernul a avut grijă 
ca aceste echilibrări să nu depăşească limita care poate fi suportată de bugetul de stat”. 

- Klaus Iohannis, vorbind criza energetică: „Nu avem un plan de a intra într-un procedeu de 
austeritate, dar vom avea investiţii şi vom continua să venim cu pachete de sprijin pentru a ajuta 
populaţia să treacă peste şocul preţurilor”. 

- Klaus Iohannis, vorbind politica externă: „România este un actor foarte implicat în politica 
europeană şi de securitate”. 

https://republica.ro/klaus-iohannis-vorbind-despre-vize-si-aderarea-la-schengen-znu-cred-ca-
putem-sa-ne-asteptam-ca-intr-un 

https://www.qmagazine.ro/iohannis-despre-planul-de-austeritate-nu-intentionez-sa-accept-
un-nou-experiment-de-acest-tip-cu-romania/ 

 

 

22. Rafila: Vor fi repuse în funcţiune centrele de testare Covid. Utilizarea măştii, 

recomandată în spaţii închise – publicat de Digi:24, pe 4 iulie 

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila a declarat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că vor fi 
puse din nou în funcţiune centrele de testare Covid. Potrivit datelor ministerului Sănătăţii, 
numărul cazurilor s-a dublat faţă de săptămâna trecută. 

7.726 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în perioada 27 iunie 
- 3 iulie, un număr aproape dublu faţă de săptămâna precedentă. 

"Ce trebuie să facă o persoană care are simptome COVID? Să se testeze la medicul de familie. 
Repunem în funcţiune şi acele centre de testare care vor fi accesibile persoanelor, mai ales în 
weekend, unde se pot duce să preleveze o probă, dacă au simptomatologie, după care fie rămân 
în observaţie la medicul de familie, care poate să le prescrie şi un tratament, fie merg la un 

https://republica.ro/klaus-iohannis-vorbind-despre-vize-si-aderarea-la-schengen-znu-cred-ca-putem-sa-ne-asteptam-ca-intr-un
https://republica.ro/klaus-iohannis-vorbind-despre-vize-si-aderarea-la-schengen-znu-cred-ca-putem-sa-ne-asteptam-ca-intr-un
https://www.qmagazine.ro/iohannis-despre-planul-de-austeritate-nu-intentionez-sa-accept-un-nou-experiment-de-acest-tip-cu-romania/
https://www.qmagazine.ro/iohannis-despre-planul-de-austeritate-nu-intentionez-sa-accept-un-nou-experiment-de-acest-tip-cu-romania/
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centru de evaluare. Sau, în cazul unei evoluţii mai grave, se duc la spital", a spus ministrul. 

Recomandare privind utilizarea măştii în spaţiile închise 

Rafila a menţionat că se menţin recomandările referitoare la utilizarea măştii în spaţiile închise, 
igiena mâinilor şi aerisirea spaţiilor publice. Totodată, a subliniat că aceste măsuri nu sunt 
impuse, ci reprezintă recomandări. 

"Nimeni nu impune nimic. Sunt doar recomandări, ca să putem să avem o vară cât mai liniştită, 
să ne putem face concediile, să nu fim în niciun fel în situaţia de a nu putea să mergem în 
concediu, pentru că ne îmbolnăvim noi sau membrii familiilor. Utilizarea măştii în spaţii închise 
sau mijloacele de transport în comun şi evitarea aglomeraţiei sunt măsuri deja cunoscute, la fel 
ca şi igiena mâinilor. Autorităţile locale ar trebui să aibă în vedere igienizarea periodică a 
mijloacelor de transport în comun. (...) Să asigurăm aerisirea spaţiilor publice. Este una dintre 
metodele cele mai eficiente de reducere a transmiterii. Nu costă nimic, trebuie doar iniţiativă şi 
rigoare", a mai spus el, potrivit Agerpres. 

Ministrul Sănătăţii a adăugat că a discutat de săptămâna trecută cu direcţiile de sănătate publică 
despre o posibilă creştere a numărului de infectări cu SARS-CoV-2, iar luni a avut loc o 
teleconferinţă cu reprezentanţii spitalelor bucureştene, ai Ambulanţei şi ai Direcţiei de Sănătate 
Publică. Subiectul discuţiilor l-a reprezentat asigurarea condiţiilor pentru spitalizarea 
persoanelor infectate, inclusiv a celor care au nevoie de îngrijire şi pentru alte afecţiuni. 

"Lucrul acesta nu trebuie să afecteze în niciun fel accesul la servicii de sănătate pentru populaţia 
generală", a subliniat el. 

Managerii de spitale pot dispune purtarea măştii în interiorul unităţilor, pentru evitarea 
transmiterii infecţiilor nosocomiale. 

Totodată, potrivit acestuia, centrele ambulatorii din ţară au cantităţi suficiente de antivirale 
(Favipiravir, Molnupiravir, Remdesivir), dar şi anticorpi monoclonali. 

"Eu cred că abordarea responsabilă şi echilibrată este cheia succesului şi probabil în a doua 
jumătate a lunii august putem să considerăm că trecem de vârful acestui mini-val - sau val, o să 
vedem, în funcţie de amplitudine - al pandemiei. Sunt măsuri normale pe care ne dorim să le 
putem lua ori de câte ori apare vreo ameninţare la adresa sănătăţii publice", a evidenţiat Rafila. 

Potrivit acestuia, vaccinarea este în continuare recomandată persoanelor vulnerabile. 

"Aşteptăm şi noi cu interes să vedem dacă cei doi producători de vaccin care utilizează 
tehnologia ARN recombinat reuşesc să îşi valideze produsele pentru tulpina Omicron şi dacă, 
într-adevăr, aceste produse influnţează transmiterea, pentru că ne interesează extrem de mult 
reducerea transmiterii, încât în cursul toamnei şi România, alături de alte ţări, să beneficieze de 
o formulă nouă a vaccinului care să fie adaptată tulpinilor circulante", a adăugat Rafila. 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/rafila-vor-fi-repuse-in-functiune-centrele-de-testare-
covid-utilizarea-mastii-recomandata-in-spatii-inchise-1999239 
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23. Preot din Covasna, vedetă pe „TikTok” / Părintele Tămaş are peste 50 de mii 

de fani şi milioane de vizualizări / ”Prin internet încerc să le dau o gură de oxigen 

multora” – publicat de G4Media, pe 6 iulie 

Preotul Vasile Antonie Tămaş din Vâlcele (Covasna) a decis că este timpul să comunice cu 
enoriaşii mai mult, dar cum pe la biserică nu ajung prea mulţi tineri şi adolescenţi, a intrat el în 
lumea lor, respectiv pe TikTok, relatează Bună Ziua Braşov. 

„Biserica în online este necesară. Avem foarte mulţi slujitori care sunt în online şi care arată 
faptele bune pe care le face biserica, într-o societate care încearcă să denigreze această 
instituţie“, a subliniat preotul. 

Are câteva milioane de vizualizări pe această platformă. 

„În ultimele trei săptămâni am cumulat peste patru milioane de vizualizări la clipurile puse, sunt 
două care au trecut de un milion şi unele cu 900 de mii, cu 700 de mii, 300 de mii. Rolul 
internetului în viaţa omului, sau rolul pe care îl poate juca un om al bisericii pe internet, este 
acela de a fi aproape şi în mediul online. Foarte mulţi au nevoie de ajutor, sunt oameni în 
depresii, oameni paralizaţi, bolnavi care stau în casele lor şi care nu pot să ajungă la o destinaţie 
spirituală, cum ar fi biserica, sau la un preot sau la un duhovnic. De aceea, prin internet eu încerc 
să luminez anumite conştiinţe, încerc să le dau o gură de oxigen multora şi mesajele pe care le 
transmit sunt ca o picătură de apă atunci când omul este însetat. Pe om îl poţi prinde lucrând în 
străinătate, la birou sau pe şantier, şi un mesaj din acesta luminează într-un fel ziua omului. 
Chiar dacă pe platforma aceasta găsim şi foarte multe lucruri mai puţin pozitive, chiar dacă pe 
multe conturi se vorbeşte urât, se creează acţiuni care mai mult dezintegrează decât luminează 
sau decât construiesc, sunt mii şi mii de oameni care mi-au scris bucuroşi, pentru că eu 
obişnuiesc în fiecare zi, atât cât îmi permite timpul, să fac anumite live-uri de la suflet la suflet“, a 
declarat preotul Vasile Antonie Tămaş. 

program- Pelerinaj 9 iuilie.jpg 

 

 

24. Klaus Schwab: Istoria noastră se află într-adevăr într-un moment de cotitură. 

Sistemele alimentare şi lanţurile de aprovizionare vor fi profund afectate. 

„Agenda noastră comună”: „Protejaţi planeta” – II. Tranziţia energetică – 

publicat de ActiveNews, pe 5 iulie 

„O convertire radicală a sistemului energetic la zero emisii de gaze este considerată de 
şSecretarul general al ONU Antonioţ Guterres, Clubul de la Roma şi IPCC (Comisia 
interguvernamentală pentru schimbările climatice) ca fiind o măsură esenţială. Pentru a o 
realiza, sunt promovate, printre altele, digitalizarea extinsă şi electrificarea.” 

Antonio Guterres foloseşte aceeaşi formulare gravă cu privire la climă pe care au folosit-o în 
mod repetat Johan Rockström şi alţii în ultimii 20 de ani.ş5ţ O convertire radicală a sistemului 
energetic la zero emisii de gaze este considerată de Guterres, Clubul de la Roma şi IPCC (Comisia 
interguvernamentală pentru schimbările climatice)ca fiind o măsură esenţială. Pentru a o 
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realiza, sunt promovate, printre altele, digitalizarea extinsă şi electrificarea, apreciază Jacob 
Nordangård, doctor în Studii de ştiinţă şi tehnologi, într-o serie de analize pentru Pharos.org din 
care ActiveNews a publicat deja trei părţi (vedeţi la articole relaţionate).  

„Tehnologiile digitale pot contribui la atenuarea schimbărilor climatice şi la realizarea mai 
multor SDG şSustainable Development Goals, obiective de dezvoltare durabilăţ (încredere 
ridicată). De exemplu, senzorii, Internetul obiectelor, robotica şi inteligenţa artificială pot 
îmbunătăţi gestionarea energiei în toate sectoarele, pot creşte eficienţa energetică şi pot 
promova adoptarea multor tehnologii bazate pe emisii reduse, inclusiv energia regenerabilă 
descentralizată, creând în acelaşi timp oportunităţi economice.”ş6ţ 

De asemenea, în diferite moduri, trebuie să fim convinşi să reducem emisiile legate de transport. 
Potrivit IPCC, acest obiectiv poate fi atins prin creşterea costului combustibilului, prin utilizarea 
în comun a maşinilor „inteligente” şi prin managementul lanţurilor de aprovizionare. Alte 
metode, cum sunt munca la distanţă şi digitalizarea, au putut fi testate pe scară largă în contextul 
lockdown-urilor cauzate de COVID-19. Totuşi, în timpul primei faze a pandemiei, această măsură 
a avut doar un efect pe termen scurt asupra emisiilor. Pentru ONU, acest lucru indică faptul că 
sunt necesare măsuri mai stricte pentru atingerea obiectivelor. 

Încă din 2010, Fundaţia Europeană pentru Climă, condusă de Jules Kortenhorst (fostă McKinsey 
şi Royal Dutch Shell), a prezentat raportulStrategia 2050 Comisarului european pentru Acţiunile 
climatice de atunci, Connie Hedegaard.  

Scopul a fost de a susţine obiectivele UE în materie de climă şi energie şi reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon cu 80–95% până în 2050. ECF şFundaţia Europeană pentru Climăţ a fost 
înfiinţată în 2008 de către opt fundaţii americane pentru a „determina luarea unui angajamentul 
politic şi conştientizarea situaţiei de urgenţă globală” şi pentru a crea o societate fără emisii de 
gaze cu efect de seră.  

Astăzi, fundaţia este finanţată, printre altele, de Stiftung Mercator, Rockefeller Brothers Fund, 
IKEA Foundation, Growald Family Fund şi Bloomberg Philanthropies.  

Fostul comisar Hedegaard face parte în prezent din consiliul de administraţie al Fundaţiei 
Europene pentru Climă şi este membră a unuia dintre foştii beneficiari ai ECF, Clubul de la 
Roma. Câţiva dintre membrii clubului, cum ar fi Anders Wijkman şi Hans Joachim Schellnhuber, 
au deţinut de-a lungul anilor funcţia de consilieri. 

În timpul Adunării Generale a ONU din 2021, a fost organizat un Dialog la nivel înalt pe tema 
energiei, cu 130 de lideri globali, care au stabilit o foaie de parcurs globală pentru furnizarea de 
energie cu scopul de a ajunge la emisii zero de dioxid de carbon până în 2050. Aceasta are 
legătură cu SDG 7 – „Energie durabilă pentru toţi” – şi cu îndeplinirea Acordului de la Paris.ş7ţ 
Jules Kortenhorst, care este acum directorul Institutului Rocky Mountain, a fost unul dintre 
participanţi. În cadrul întrunirii, au fost lansate şi cinci rapoarte tematice despre modul în care 
se intenţionează realizarea tranziţiei energetice ş8ţ. 

Această strategie pledează pentru eliminarea treptată a utilizării cărbunelui până în 2030 în 
ţările OCDE şOrganizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economicăţ şi până în 2040 în alte ţări. 
În acelaşi timp, se promite un acces universal la energie, un plan care pare greu (dacă nu 
imposibil) de implementat fără surse de energie fosilă. În 2020, cărbunele a reprezentat 27,2% 
din aprovizionarea cu energie, petrolul 31,2%, gazele naturale 24,7% şi energia nucleară 4,3%, 
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în timp ce sursele regenerabile de energie (inclusiv hidroenergie) au reprezentat doar 12,6%. 

Fundaţia Rockefeller, care face parte din două dintre cele cinci grupuri de lucru ale ONU, şi-a 
asumat totuşi sarcina şi a format, în legătură cu reuniunea ONU privind schimbările climatice de 
la Glasgow (COP26) din noiembrie 2021, parteneriatul Global Energy Alliance for People & 
Planet („Alianţa energetică globală pentru oameni şi planetă”) pentru a promova obiectivul 
numărul 7. Alianţa include şi parteneri precum Banca Mondială, Jeff Bezos Earth Fund şi 
Fundaţia IKEA.ş9ţ 

Potrivit Fundaţiei Rockefeller (RF), ţările bogate au cheltuit multe miliarde pentru a-şi vaccina 
cetăţenii şi, în acelaşi timp, pentru a-şi schimba economiile pentru a deveni mai digitale (ceea ce 
pentru RF este totuna cu a fi ecologic). Totuşi, ţările sărace au ajuns într-o situaţie grea şi, prin 
urmare, au nevoie de „asistenţa binevoitoare” a Fundaţiei Rockefeller. Scopul este de a ajuta 
ţările în curs de dezvoltare să creeze proiecte energetice care pot fi „agregate, multiplicate şi 
ajustate – pentru reducerea emisiilor de carbon, extinderea accesului la energie şi crearea de 
locuri de muncă verzi”. 

Metoda se axează în principal pe electrificare, eliminarea treptată a energiei fosile, utilizarea 
surselor de energie regenerabilă şi crearea de reţele de distribuţie mici (tehnologii de energie 
regenerabilă distribuită). Acest lucru trebuie realizat prin exploatarea potenţialului inteligenţei 
artificiale, al energiei solare şi al bateriilor. În acelaşi timp, se promit milioane de noi locuri de 
muncă. Însă cât de realist este un astfel de plan rămâne de văzut (dacă sună prea bine pentru a fi 
adevărat, adesea chiar aşa este). 

La aceeaşi întâlnire, Alianţa financiară de la Glasgow pentru Emisii Zero a fost creată sub 
conducerea trimisului special al ONU pentru Acţiune şi finanţare climatică, Mark Carney. Este o 
persoană cu greutate în sectorul bancar, membru al Grupului celor 30, membru al consiliului de 
administraţie al Forumului Economic Mondial, fiind, între 2013-2020, şi şeful băncii centrale 
britanice Bank of England. Din conducere mai face parte fostul primar al New Yorkului Mike 
Bloomberg, filantrop şi proprietar al Bloomberg Media Group.ş10ţ 

Grupul de directori este condus de Nili Gilbert (WEF Young Global Leader) de la Fondul David 
Rockefeller şi printre membri sunt Larry Fink de la BlackRock, CEO-ul Bank of America Brian 
Moynihan şi „purtătorul de arme” al lui Al Gore de la Generation Investment Management, David 
Blood.Această asociaţie reprezintă cele mai puternice forţe economice din lume şi vedem încă o 
dată „la butoane” Forumul Economic Mondial, BlackRock şi fundaţiile Rockefeller. 

Alianţa s-a reunit pentru a „accelera decarbonizarea economiei globale”. Aceasta înseamnă o 
reformă a regulilor financiare pentru a sprijini tranziţia către o economie neutră din punct de 
vedere al emisiilor de carbon, eliminarea treptată a subvenţiilor pentru combustibilii fosili, 
stabilirea preţurilor pentru emisiile de dioxid de carbon, planuri obligatorii de conversie şi 
raportarea climatică pentru companiile publice şi private. 

Larry Fink scrie, în scrisoarea sa anuală în calitate de CEO, că „decarbonizarea economiei globale 
va crea cea mai mare oportunitate de investiţii din viaţa noastră”. Acest plan include 
electrificarea extinsă şi digitalizarea lumii. 

În acelaşi timp, au fost efectuate pregătiri de către grupul de reflecţie al Forumului Economic 
Mondial „Consiliul pentru viitorul global în privinţa tranziţiei energetice” şi grupul de lucru 
Shaping the Future of Energy, Materials and Infrastructure („Construirea viitorului în domeniul 
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energiei, materialelor şi infrastructurii”). În primul grup, Jules Kortenhorst a fost preşedinte 
până în 2020 împreună cu reprezentanţii Royal Dutch Shell, BlackRock şi China National 
Petroleum Company. Al doilea grup include companii precum Bahrain Petroleum, BP, Chevron, 
Crescent Petroleum, Occidental, Petrobras, SaudiAramco, Shell Oil, Suncor şi Total. Acestea sunt 
companii energetice care îşi bazează majoritatea operaţiunilor pe exploatarea hidrocarburilor. 
Nu pare un lucru foarte probabil ca aceştia să renunţe voluntar la afacerile lor pentru a trece 
numai la dezvoltarea de soluţii bazate pe energia regenerabilă. 

În schimb, mulţi analişti cred că se urmăreşte trecerea la o dependenţă mai mare de gazele 
naturale, fapt pe care îl pot valorifica companiile petroliere precum Royal Dutch Shell şi ţările 
producătoare de gaze naturale. Gazele naturale sunt considerate o soluţie de tranziţie. Trecerea 
de la cărbune la gaze naturale a avut loc atât în Statele Unite, cât şi în Europa.ş11ţ 

Aceasta a însemnat, de asemenea, că Europa a devenit tot mai dependentă de gazele naturale din 
Rusia, deoarece energia regenerabilă nu îi poate satisface nevoile, în contextul în care tot mai 
multe centrale electrice pe cărbune (şi centrale nucleare) sunt închise. 

O componentă principală a tranziţiei o constituie electrificarea aproape a tuturor lucrurilor. 
Este, de asemenea, o parte a tranziţiei digitale, când totul trebuie interconectat, sistem în care 
consumul trebuie să poată fi măsurat şi controlat cu ajutorul reţelelor electrice inteligente. 
Aceasta este o prioritate pentru Forumul Economic Mondial, punct care se reflectă în rapoartele 
lor privind tranziţia energetică. Este un obiectiv urmărit şi de ONU. 

„Sunt necesare sisteme mai eficiente de colectare a datelor şi aplicare a lor, care să fie deschise, 
fiabile şi complete, pentru a accelera dezvoltarea eficientă a politicii, planificării şi sistemelor 
energetice incluzive. Digitalizarea şi tehnologiile Industriei 4.0 pot acţiona, de asemenea, ca 
factori ai schimbării.” ş12ţ 

Este, de asemenea, vorba de construirea unei infrastructuri complet noi, care să permită 
dezvoltarea oraşului inteligent cu „mobilitate partajată” şi maşini autonome. 

„Sunt vremuri interesante în care noile tehnologii le permit oamenilor să îşi regândească stilul 
de viaţă pentru a trăi într-un mod mai durabil şi mai eficient. Mobilitate inteligentă. Apă 
inteligentă. Reţea inteligenta. Integrare inteligentă. Acestea sunt bazele oraşelor de mâine, 
şbazeţ care sunt aşezate astăzi.” ş13ţ 

În plus, este vorba de conectarea sistemului energetic la sistemul financiar. Se doreşte ca noul 
sistem economic tehnocratic să se bazeze pe consumul de energie şi pe creditele de dioxid de 
carbon. Ideea că acest sistem s-ar putea baza în întregime pe energia regenerabilă pare în 
prezent utopică şi foarte puţin probabilă. În schimb, electrificarea şi digitizarea sunt obiectivul 
principal. 

Traziţia sistemului energetic, împreună cu o arhitectură globală în domeniul sănătăţii şi 
transformarea digitală constituie principalele priorităţi ale G20 în acest an. În timp ce COVID-19 
a fost factorul declanşator pentru înfiinţarea unui nou sistem de sănătate, războiul din Ucraina a 
adus pe tapet, într-un mod foarte clar, problema energetică. În plus, se ridică întrebarea cum 
vom face faţă unei crize alimentare iminente. 

„Istoria nostră se află într-adevăr într-un moment de cotitură. Nu cunoaştem încă deplin 
amploarea schimbărilor sistemice şi structurale care vor avea loc. Totuşi, ştim clar că sistemele 
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energetice globale, sistemele alimentare şi lanţurile de aprovizionare vor fi profund afectate.” - 
(Klaus Schwab, Summit-ul Guvernului Mondial, 2022 - Video în deschidere). 

Jacob Nordangård, doctor în Studii de ştiinţă şi tehnologie  

Sursa: Pharos.org / Traducere: Irina Bazon 

(Va urma) 

Referinţe: 

ş5ţ Expresia „puncte critice” a fost folosită prima dată de David Wasdell în raportul său „Beyond 
the Tipping point” („Dincolo de punctul critic”), coautor fiind Hans Joachim Schellnhuber. 

ş6ţ IPCC (2022), Climate Change 2022, Mitigation of Climate Change ş„Atenuarea schimbărilor 
climatice”ţ, Rezumat pentru factorii de decizie 
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf 

ş7ţ ONU (2021), Strategia globală pentru acţiunea accelerată SDG7 în sprijinul Agendei 2030 
pentru dezvoltare durabilă şi Acordul de la Paris privind schimbările climatice 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/hlde_outcome_-_sdg7_global_roadmap.pdf 

ş8ţ ONU (2021), Dialogul la nivel înalt pe tema energiei, New York, septembrie 2021, Rapoarte 
tematice https://www.un.org/en/hlde-2021/page/theme-reports 

ş9ţ Alianţa Globală pentru Energie https://www.globalenergyalliance.org/ 

ş10ţ De asemenea, membru al Comisiei Trilaterale şi al Consiliului pentru Relaţii Externe. 

ş11ţ Rooney, Catherine (2021), „Modul în care se schimbă piaţa energetică din SUA”, Forumul 
Economic Mondial https://www.weforum.org/agenda/2021/06/energy-us-market-shift/ 

ş12ţ Organizaţia Naţiunilor Unite (2021), Raport tematic pe tema inovaţiei, tehnologiei şi 
datelor, Secretariatul Dialogului la nivel înalt privind energia 2021 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021-twg_4-exesummarie-061721.pdf, Divizia 
pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Departamentul pentru Afaceri Economice şi Sociale a 
Naţiunilor Unite 

ş13ţ Forumul Economic Mondial (2018), „Vehicule electrice pentru oraşe mai inteligente: 
viitorul energiei şi al mobilităţii” 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_2018_%20Electric_For_Smarter_Cities.pdf 

https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/Klaus-Schwab-
Istoria-noastra-se-afla-intr-adevar-intr-un-moment-de-cotitura.-Sistemele-alimentare-si-
lanturile-de-aprovizionare-vor-fi-profund-afectate.-%E2%80%9EAgenda-noastra-comuna-
%E2%80%9EProtejati-planeta-%E2%80%93-II.-Tranzitia-energetica-175062 
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25. Un deputat al partidului "SE": Primăria din Lviv a interzis BOUkr – publicat 

de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi) pe 5 iulie 

Consiliul local din mun. Lviv a decis să interzică activităţile Bisericii Ortodoxe Ucrainene. 

Consiliul local din municipiul Lviv a decis să interzică activităţile Bisericii Ortodoxe Ucrainene în 
oraş, a anunţat pe pagina sa de Facebook iniţiatorul interdicţiei, consilierul din partea partidului 
Solidaritatea Europeană Iurii Lomaga. 

Conform autorităţilor locale, Biserica Ortodoxă Ucraineană este un "agent al Rusiei". 

Alesul poporului în mesajul său le-a mulţumit colegilor care i-au susţinut iniţiativa. 

Alături de Biserica Ortodoxă Ucraineană, în Lvi, au fost interzise activităţile Bisericii Ucrainene 
Greco-Catolice "Grupul lui Dognal". 

Mai devreme, UJO a raportat că consiliul raional din Lviv a interzis Biserica Ortodoxă Ucraineană 
în raion. 

https://spzh.news/ro/news/89300-vlasti-lyvova-zapretili-upc 

 

 

26. Planurile de reconstrucţie a Ucrainei după război prind contur – publicat de 

Veridica, pe 4 iulie 

Conferinţa de anul viitor pentru reconstrucţia Ucrainei va fi găzduită de Marea Brtianie. 
Discuţiile au loc mai întâi la Lugano, în Elveţia unde de astăzi premierul ucrainean şi 
preşedintele Parlamentului au programate întâlniri mai ales cu şefa Comisiei Europene, pentru a 
pune bazele unui viitor "Plan Marshall” pentru Ucraina. Sumele avute în vedere variază de la 
zeci, la sute de miliarde de dolari. Ministrul britanic de externe Liz Truss, care va prezenta oferta 
Londrei în Elveţia spune că este vital ca ucrainenii să aibă o perspectivă pozitivă, chiar dacă 
reconstrucţia în sine va trebui să aştepe încheiera luptelor. Liz Truss mai spune că este 
important şi mesajul pentru Putin că încercările sale de a distruge Ucraina au ca rezultat doar o 
naţiune mai puternică, mai unită şi mai prosperă. Marea Britanie a anunţat că lucrează cu 
Ucraina şi cu alţi parteneri pentru a găzdui conferinţa de anul viitor şi că va face parte dintr-un 
consiliu de supraveghere, pentru a ajuta la coordonarea măsurilor de redresare. Un birou va fi 
înfiinţat la Londra în acest scop. "Am condus sprijinul Ucrainei în timpul războiului şi vom 
continua să conducem sprijinirea guvernului ucrainean pentru reconstrucţie şi dezvoltare", a 
sublinat ministrul britanic de externe. 

https://www.veridica.ro/stiri/planurile-de-reconstructie-a-ucrainei-dupa-razboi-prind-contur 

 

 

https://spzh.news/ro/news/89300-vlasti-lyvova-zapretili-upc
https://www.veridica.ro/stiri/planurile-de-reconstructie-a-ucrainei-dupa-razboi-prind-contur
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27. Interviu Steve Bannon - Arhiepiscopul Vigano: MAREA RESETARE ESTE 

MENITĂ EŞECULUI. Însă liberalismul globalist şi comunismul distrug Biserica 

Catolică şi societatea din interior. REZISTENŢA stă în familie, educaţia morală a 

copiilor şi dragostea de ţară – publicat de ActiveNews, pe 5 iulie 

Într-un dialog cu fostul consilier al lui Donald Trump, Steve Bannon, în cadrul emisiunii sale 
„Bannonâs War Room”, şi prezentat de LifeSiteNews, arhiepiscopul catolic Carlo Maria Vigano s-
a referit la o serie largă de subiecte, de la corupţia din Biserica Catolică la Marea Resetare şi 
războiul dintre Rusia şi Ucraina. 

Arhiepiscopul s-a referit la o „diviziune maniheistă între bine şi rău”, care se manifestă în 
opoziţii precum „stânga vs dreapta, liberalism vs fascism, globalism vs suveranism, vaccinişti vs 
no-vax”. 

Vigano a spus că, conform acestei viziuni, „băieţii buni” sunt în mod evident cei din partea 
stânga: liberali, dar globalişti, „incluzivi”, ecumenişti, „rezist” şi „verzi”, în timp ce „patrioţii, 
creştinii, cu viziuni de dreapta, suveraniştii şi heterosexualii” sunt văzuţi drept „băieţii răi”. 

Făcând aluzie la schimbările la nivel social pe scară largă în Occident, arhiepiscopul Vigano a 
descris acest proces ca fiind o „fuziune între ceea ce este mai rău din liberalism şi ceea ce este 
mai rău din socialismul colectiv”. 

„Astăzi vedem, după doi ani de farsă pandemică, cum liberalismul globalist a folosit metode 
comuniste şi dictatoriale pentru a-şi impune Marea Resetare şi cum regimurile comuniste 
folosesc metode liberale pentru a-şi îmbogăţi eşaloanele superioare ale partidului fără a-şi 
pierde controlul total asupra populaţiei.” 

Arhiepiscopul, care a slujit ca nunţiu papal în SUA timp de cinci ani, din 2011 până în 2016, s-a 
referit şi la Biserica Catolică, spunând, în discuţia cu Bannon, că „biserica subterană” („paralelă”) 
s-a născut din starea coruptă a societăţii occidentale, denumită drept „statul subteran”. 

„Biserica subterană este o ramificaţie a statului subteran, într-un anumit sens”, a spus 
arhiepiscopul Vigano. Prin urmare, este inevitabil ca „credinţa şi morala” să fie distruse în 
procesul dublu al „ecumenismului şi sinodalităţii”, întrucât „erorile liberale” ale societăţii au 
intrat în sfera religioasă. 

„Din acest motiv nu trebuie să ne mire că asistăm la demolarea credinţei şi moralei în numele 
ecumenismului şi sinodalităţii, fiind aplicate erori liberale în sfera teologică; iar pe de altă parte, 
transformarea papalităţii şi a Curiei Romane într-un Politburo în care autoritatea bisericească 
este absolută, dar şi eliberată de fidelitatea ei faţă de Magisteriu, aplicând modalităţi de 
exercitare a puterii specifice unei dictaturi de tip comunist.” 

În loc de „dreptate”, legea se bazează acum pe „confortul şi avantajele celor care o aplică”. Pentru 
a exemplifica, arhiepiscopul s-a referit la tratamentul „dur” pe care îl aplică Vaticanul faţă de 
„clerul şi credincioşii” cu viziuni tradiţionale, în contrast cu „îngăduinţa arătată de Vatican, care 
îi laudă pe activişti notorii pro-avort (printre cele mai izbitoare exemple, îmi vin în minte Biden 
şi Pelosi), precum şi pe propagandişti ai ideologiei LGBTQ şi teoriei genului.” 

Biserica Catolică suferă un proces intern de distrugere, a declarat fostul nunţiu, întrucât 
„liberalismul şi comunismul au format o alianţă pentru demolarea instituţiei din interior, aşa 
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cum s-a întâmplat în sfera civică”. 

Opoziţia faţă de „statul subteran” în SUA 

Potrivit arhiepiscopului, revenirea fostului preşedinte Donald Trump la Casa Albă „ar permite să 
aibă loc negocieri reale de pace, odată ce statul subteran va fi eradicat din administraţie şi 
agenţiile guvernamentale”. Ca acest lucru să se întâmple, va trebui să aibă loc un proces pentru 
demonstrarea fraudei electorale de la ultimele alegeri prezidenţiale, ceea ce ar face ca victoria 
lui Trump „şi mai impresionantă”. 

Un al doilea mandat al lui Trump ca preşedinte „ar avea repercusiuni puternice asupra 
ramificaţiilor statului subteran în Europa şi în special în Italia”, a subliniat Vigano. 

Referindu-se la viitoarele alegeri intermediare din SUA, arhiepiscopul a spus că ele constituie un 
moment-cheie în acest proces către încetarea controlului democraţilor asupra sistemului politic. 
Astfel, dacă republicanii ar câştiga teren, „slujitorii statului subteran – în primul rând neoconii 
şneoconservatoriiţ” vor fi înlăturaţi. 

Marea Resetare, menită eşecului 

Deşi a avertizat anterior cu privire la „intenţia deliberată şa globaliştiorţ de a face rău”, 
Arhiepiscopul Vigano a adăugat că Marea Resetare va fi un eşec „inevitabil”, însă în cât timp se 
va întâmpla asta depinde de „capacitatea noastră de a ne opune şi, de asemenea, de ceea ce este 
în planul Providenţei divine”. 

Arhiepiscopul a îndemnat familiile să se unească într-o mişcare de rezistenţă în faţa agendei 
„build back better” („să reconstruim mai bine”) a Marii Resetări şi, în schimb, să „reconstruiască 
ceea ce a fost distrus”: 

„Familia, căsătoria, educaţia morală a copiilor, dragostea faţă de ţară, munca susţinută şi 
caritatea frăţească, mai ales faţă de cei lipsiţi de apărare şi nevoiaşi. Trebuie să reafirmăm 
sanctitatea vieţii de la concepţie până la moartea naturală; să apărăm complementaritatea între 
cele două sexe împotriva nebuniei ideologiei de gen, protejarea copiilor de depravare şi a 
inocenţei lor la care au dreptul.” 

Spre deosebire de modelul Marii Reset al tulburărilor societale, Arhiepiscopul Vigano a descris 
procesul de schimbare a societăţii nu ca o „viziune colectivistă în care indivizii dispar într-o 
masă, ci mai degrabă printr-o viziune personală şi individuală, prin care fiecare dintre noi 
recunoaşte în mod liber că nimic nu poate fi mai bun decât ceea ce Tatăl Nostru Ceresc ne-a 
pregătit, întrucât El ne iubeşte şi vrea să ne facă părtaşi la slava Lui.” 

Interviul cu arhiepiscopului Vigano a fost primit călduros de dr. Robert Malone, inventatorul 
tehnologiei ARNm. Malone a spus despre arhiepiscopul Vigano este un „mare apărător al 
umanităţii”. 

https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/Interviu-Steve-
Bannon-Arhiepiscopul-Vigano-MAREA-RESETARE-ESTE-MENITA-ESECULUI.-Insa-liberalismul-
globalist-si-comunismul-distrug-Biserica-Catolica-si-societatea-din-interior.-REZISTENTA-sta-
in-familie-educatia-morala-a-copiilor-si-dragostea-de-tar-175054 

 

https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/Interviu-Steve-Bannon-Arhiepiscopul-Vigano-MAREA-RESETARE-ESTE-MENITA-ESECULUI.-Insa-liberalismul-globalist-si-comunismul-distrug-Biserica-Catolica-si-societatea-din-interior.-REZISTENTA-sta-in-familie-educatia-morala-a-copiilor-si-dragostea-de-tar-175054
https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/Interviu-Steve-Bannon-Arhiepiscopul-Vigano-MAREA-RESETARE-ESTE-MENITA-ESECULUI.-Insa-liberalismul-globalist-si-comunismul-distrug-Biserica-Catolica-si-societatea-din-interior.-REZISTENTA-sta-in-familie-educatia-morala-a-copiilor-si-dragostea-de-tar-175054
https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/Interviu-Steve-Bannon-Arhiepiscopul-Vigano-MAREA-RESETARE-ESTE-MENITA-ESECULUI.-Insa-liberalismul-globalist-si-comunismul-distrug-Biserica-Catolica-si-societatea-din-interior.-REZISTENTA-sta-in-familie-educatia-morala-a-copiilor-si-dragostea-de-tar-175054
https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/Interviu-Steve-Bannon-Arhiepiscopul-Vigano-MAREA-RESETARE-ESTE-MENITA-ESECULUI.-Insa-liberalismul-globalist-si-comunismul-distrug-Biserica-Catolica-si-societatea-din-interior.-REZISTENTA-sta-in-familie-educatia-morala-a-copiilor-si-dragostea-de-tar-175054
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28. Klaus Kenneth – Yoga, Budismul sunt demonice; nu este gimnastică! – 

publicat de Chilieathonită.ro, pe 6 iulie 

Permiteţi-mi să vă spun un singur lucru: Yoga nu este gimnastică!! 

Am fost un timp îndelungat în India şi ştiu orice hindus ştie Yoga are 8 trepte şi în cea mai de jos 
treaptă care vă învaţă aici în Cipru vă spun că „este gimnastică pentru relaxare” Însă hinduşii 
ştiu că orice poziţie de gimnastică ce se numeşte Asana este legată de un zeu hindus. Însă ce fac 
aceşti zei cu noi? Ne dau „pace”… Însă amintiţi-vă cuvântul lui Hristos: În fiecare Sf. Liturghie, 
cred că de 25 de ori: „Pace vouă!” Hristos a zis: „Vă ofer pacea mea! Nu aşa cum vă oferă lumea.” 

Dinamica dumnezeiască 

Deci, mi-au trebuit doar câţiva ani ca să aflu că pacea din yoga este o pace falsă, drogată. Şi asta 
pentru că această energie ne paralizează dinamica dumnezeiască. Să vă explic: Pentru că noi 
suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu – toţi oamenii – nu numai creştinii, noi avem un dor 
după Dumnezeu; aceasta este dinamica dumnezeiască. Deschideţi radioul şi ascultaţi hiturile 
americane – cântecele de dragoste. Chiar şi în aceste cântece este exprimată iubirea veşnică: „Te 
iubesc veşnic…” …însă după 2 ani: divorţ! Nu e chiar aşa de veşnică… 

Deci, după cum vedeţi, această dinamică există. Este exprimată în lume în continuu. Acum cu 
aceşti demoni în yoga… Tu stai jos, te relaxezi… Însă în lume există suferinţă, există stres. Deci tu 
stai şi găseşti o formă de pace înăuntrul tău. Însă încet, încet această dinamică merge în creierul 
nostru. Şi noi dorim să ajungem pe o treaptă superioară; acest lucru devine deja mental Şi te 
împinge din ce în ce mai mult şi ajungem la o formă de drog. 

Pacea lui Hristos 

Pentru că pacea adevărată a lui Hristos, o să o găsim când ne vedem păcătoşenia. Pentru că 
suntem sătui, nu dorim să suferim – şi vedem că e păcatul nostru. Şi sunt plictisit de mine însumi 
– şi văd că e egoismul meu acesta. Deci yoga şi zen sunt bine primite pentru că evită vederea 
păcatului nostru. Vedeţi cum demonii ne păcălesc? Nu vedem niciodată, niciodată, nicodată cine 
suntem în yoga. Niciodată. Împiedică acest lucru. Este opusul păcii lui Hristos. 

În Hristos, crucea noastră e să ne vedem păcătoşenia şi atunci vine adevărata pace. Dar – iarăşi – 
lumea zice că asta e o prostie. Însă e din Biblie. Deci demonii, în hinduism, când am trăit în 
Calcutta mi-au dăruit puterea să devin invizibil. Mi-au dat puterea să fac călătorii astrale. Am 
devenit medium – auzeam mesaje de la oameni morţi. Vă puteam citi gândurile. Şi puteam să 
intru prin privire în sufletele oamenilor. Şi îi prindeam! Şi demonii erau atât de utili pentru mine. 
Mi se supuneau pentru că le-am dat sufletul meu. Asta însemna că aparţineam demonilor şi 
Satanei. Asta fără, însă, să ştiu. Credeam că sunt un maestru. 

Uciderea morţii 

Când eram în vârf… – pow, pow, pow! – Când eram în vârful puterii mele a mai rămas doar un 
singur duşman: Moartea! Deci trebuia să omor Moartea! Zeiţa Khali era cea mai puternică zeiţă 
în hinduism şi m-a împins să omor Moartea. Eu nu sunt un teolog sau un caracter teoretic. Sunt 
un om practic. 
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Unde aş putea să găsesc Moartea? Toţi ştim că este o „energie”. Care face să se oprească inima 
noastră să bată. Am auzit că în Calcutta era o „doamnă” Maica Tereza şi are „case ale morţii” Şi 
am spus că atunci când aceşti oameni mor – şi câţiva mureau în fiecare zi – o să mă duc să atac 
Moartea. Sau o ucid eu, sau mă ucide ea. Însă cu puterea pe care o aveam, am calculat că am 
şanse serioase să omor Moartea. Şi atunci o să fiu nemuritor! Wow! 

Nu era moartea ceea ce şarpele i-a spus lui Adam şi Eva „O să fiţi nemuritori, o să fiţi ca 
Dumnezeu!” ??? Vedeţi ce vă spune yoga şi hinduismul? Şi oamenii le urmează, – nu realizează ce 
se întâmplă. 

„Casa morţii” 

Şi, deci, am fost în „casa morţii” şi inima mea bătea cu repeziciune pentru că ştiam: sau mor sau 
omor. Şi intrând a fost pozitiv şocat de pacea care era peste tot acolo. Ce e moartea?? E pacea?? 
Nu e plânsul?? Cu darul lui Dumnezeu, am văzut toţi marii Guru în India şi m-am gândit că Maica 
Tereza e un Guru. Şi am întrebat „Unde este?” Mi-au răspuns: „Lucrează undeva pe străzi” Şi le-
am spus că doresc să o întâlnesc mâine, şi când am venit să o văd a fost prima bombă de iubire 
din viaţa mea. Această femeie a fost prima mamă din viaţa mea. 

Dar, de vreme ce era bună şi putea să iubească credeam că nu poate fi creştină. Credeam că era 
hindusă însă nu-şi dădea seama încă. Şi am încercat să o convertesc la hinduism În fiecare 
dimineaţă discutam şi mi-a spus „Klaus, ştiu problema ta cu Hristos, pentru că e un bărbat, poate 
că ar fi mai bine să încerci cu Maica Lui.” O să mijlocească pentru tine. Ştiind că nu pot să accept 
creştinismul, ea mi-a deschis mâna şi mi-a spus: „Uită-te la mâna ta să vezi lucru frumos” „Când o 
să suferi din nou să te uiţi la mâna ta şi vei vedea că Maica Domnului a sculptat un âMâ de la 
âMariaâ, âMaicaâ în mâna ta” Orice om are, vezi? „Deci Maica Domnului o să te protejeze şi o să 
mă rog pentru tine.” 

V-am spus că am supravieţuit de 25 de ori morţii. Însă, spre marea mea uimire, Sf. Sofronie a 
spus că Maica Domnului m-a salvat cu puterea rugăciunilor ei. Însă la acel timp, nu am acceptat 
pentru că creştinismul era în afara oricărei discuţii pentru mine – din cauza suferinţei ce o 
implica.  

Esenţa budismului, hinduismului 

Am fost în Himalaya şi am intrat într-o mănăstire budistă. Nu am stat încontinuu în Himalaya; m-
am dus şi în Thailanda. Am devenit un călugăr. Pentru următorii 3 ani şi jumătate am fost budist. 

Să vă spun doar două cuvinte despre ce este sensul, conţinutul hinduismului şi budismului – sunt 
foarte legate între ele. În amândouă religiile, ţinta este întoarcerea în nefiinţă. Existenţa este 
suferinţă. Şi, deci, în hinduism ei spun că tu ca o picătură într-un ocean şi te dizolvi în nefiinţă şi 
suferinţa ta încetează pentru că nu mai exişti. Buddha însuşi a zis ceva foarte… înţelept: „Toată 
suferinţa vine prin gânduri” Şi, deci, a făcut legătura, spunând: „Nu te mai gândi şi o să fii liber” 
Are sens. Însă aţi încercat vreodată să nu gândiţi? Chiar şi când sunteţi în biserică… Chiar şi când 
spuneţi „Tatăl nostru”… blâblâblâblâblâblâ…. Ca şi musculiţele la lampă! Aşa sunt gândurile 
noastre. 

Pariul unui Părinte al Bisericii 

Un mare Părinte al Bisericii a făcut un pariu cu un prieten în Evul Mediu, zicând: „Dragul meu, 
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mizez pe un cal (azi ar fi fost un Volkswagen) că n-ai să poţi să-ţi opreşti gândurile să rătăcească 
când spui Tatăl Nostru” Prietenul era sigur că o să reuşească pentru că „Tatăl Nostru” e aprox. 20 
sec. Şi a început cu voce tare „Tatăl nostru..” la un moment dat s-a oprit puţin şi a terminat. Şi 
când Părintele a întrebat pe prieten „De ce te-ai oprit puţin?” Răspunsul a fost: „Mă gândeam la 
cal”. 

Deci nu trebuie să ne fie frică de gânduri Să vă spun această înţelepciune a Sfinţilor Părinţi: 
Fericirea sau nefericirea noastră este determinată de gândurile noastre. Dacă învăţaţi lecţia 
aceasta, viaţa voastră se va schimba peste noapte. Pentru că noi credem foarte des în gândurile 
de la demoni. Să judecăm pe ceilalţi. Să osândesc pe fratele meu. Să spun că preotul este un preot 
rău. Uită-te la tine prin Duhul Sfânt! Atunci o să îngenunchiem şi o să zicem: „Iartă-mă, Tată!” 
Pentru că atunci când îmi judec fratele, sunt dumnezeu. Şi asta se numeşte mândrie. Şi asta a fost 
motivul pentru căderea lui Adam. Mândria. 

Nirvana 

Când eram în budism mă gândeam că atunci când nu voi mai gândi o să fie bine. Şi atunci nu o să 
mai sufăr. Minunat! Şi, deci, stăteam în templu şi făceam o mantra (meditam) – „mantra” e un 
cuvânt – Şi făceam astfel: Buddha, Buddha, Buddha, Buddha, Buddha, Buddha… 24 de ore pe zi 
Buddha, Buddha, Coca Cola, ăăă…, Buddha, Buddha, Buddha… Ştiţi – atunci când vin gândurile, te 
întorci la mantra. Şi maestrul nostru era considerat cel mai mare maestru în viaţă în toată Asia Şi 
el a zis: „Dacă reuşeşti să nu gândeşti pentru 6 minute, eşti în Nirvana” Am fost acolo. Garantat! 
Şi asta a fost marea surprinză! 

De asta zic: „budism-hinduism”. „Nirvana” – cuvântul „nir” care vine din indo-germană (sau de 
unde vine) înseamnă „nimic”, „inexistent”, „gol”. Însă numai de curând – că sunt ortodox – numai 
de curând, am văzut în icoanele lui Hristos în aureola Sa este „Ο, Ω, Ν” Aceste trei litere: „Cel ce 
Este” (O Ων) Acum vedeţi diferenţa? Aici mergem Cel ce Este – Existentul – la inexistenţă. Şi 
Hristos ne trage de mână din inexistenţă (aşa cum e viaţa de aici) în existenţă. Acesta e un lucru 
incredibil! Şi am descoperit în inexistenţă un lucru fenomenal. Dumnezeu ne-a creat întru 
existenţă şi nu ne putem întoarce în inexistenţă. Nu e posibil. Inexistenţa a fost umplută cu 
demoni. 

„Cea mai mare grozăvie a vieţii mele” 

Dumnezeul meu! Acest lucru a fost cea mai mare grozăvie a vieţii mele! Vă asigur! I-am văzut în 
mod fizic, concret. Nu aş dori nimănui, nici lui Hitler, să aibă o astfel de experienţă. Cea mai mare 
descoperire a fost atunci că demonii există dar nu au viaţă. Numai Dumnezeu are viaţă şde Sine – 
n.n.ţ „Cel ce Este” şexistă de Sine – are viaţăţ Deci, în clipa în care Satan a căzut din Cer, există 
însă nu mai viază. Şi de atunci începând, demonii ne trimit gânduri care ne „vând” existenţă falsă, 
viaţă falsă. Şi noi credem aceste gânduri: noi dorim parfumuri, mâncare bună, pornografie, – 
dorim tot ce oferă lumea. Şi aceştia sunt demonii! Pentru că ei există însă nu au viaţă – nu au 
existenţă reală. 

Deci, după această experienţă, demonii veneau prin ziduri în chilia mea monahală, – şi nu numai 
o dată – această grozăvie incredibilă! Am crezut… Dumnezeul meu! Am dorit să scap de suferinţă 
şi asta este mult mai rău acum! Şi astfel budismul a fost aruncat „peste bord”! A fost sfârşitul 
budismului şpentru mine n.n.ţ 

Soluţia creştină 
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Budismul nu este o sectă – Buddha a avut anumite idei. De asemenea, Sfinţii Părinţi ne spun că 
totul începe cu gândurile. E adevărat! Însă a nu ne gândi ne duce acolo la demoni, la gol. Însă în 
ortodoxie, noi umplem acest gol! Spune Sf. Ap. Pavel: „Rugaţi-vă neîncetat!” Aţi încercat să vă 
rugaţi neîncetat? Trebuie să mergeţi la muncă. …Şi puteţi să vă rugaţi neîncetat?  

Acesta este unul dintre marile lucruri pe care p. Sofronie m-a învăţat în mănăstire la Essex. Acolo 
sunt oameni de afaceri foarte buni Vă vând Rolex şmetaniere – n.n.ţ Ceasuri Rolex – foarte bune. 
Pentru că acestea şmetanierele – n.n.ţ sunt cele mai bune ceasuri pe care le poate avea cineva. 
Care te scot din timp în loc de în timp. Şi atunci ne putem ruga: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu miluieşte-mă, miluieşte-ne!” Şi asta o putem face oricând. Pentru că astfel venim în 
prezenţa lui Hristos. Şi numai întru această prezenţă putem să vedem gândurile de la demoni. 
Trebuie să exersăm. Nu am ajuns încă acolo însă suntem către final. 

https://www.chilieathonita.ro/2022/07/06/klaus-kenneth-yoga-budismul-sunt-demonice-nu-
este-gimnastica/ 

 

 

29. Suveranul Pontif anunţă că deocamdată nu demisionează şi dezminte 

zvonurile conform cărora ar suferi de cancer – publicat de EVZ, pe 6 iulie 

Papa Francisc nu va demisiona. Cel puţin pentru moment. Şi neagă speculaţiile vehiculate după 
anunţul vizitei la Aquila, pe 28 august, oraşul în care este înmormântat Celestino al V-lea, care şi-
a dat demisia în 1294  

Într-o conversaţie cu agenţia Reuters, pontiful a negat şi zvonurile referitoare la faptul că ar 
suferi de cancer. Medicii „nu mi-au spus”, a răspuns cu obişnuita sa vervă ironică. Iar în ceea ce 
priveşte criza din Ucraina confirmă că, pentru a obţine rezultatul păcii, ar vrea să plece la Kiev, 
„e posibil să reuşesc”, după călătoria în Canada, care va avea loc la finalul lunii iulie. Aşadar, 
foarte probabil în septembrie, scrie Ansa. 

„Primul lucru pe care vreau să-l fac este să merg în Rusia pentru a încerca să ajut într-un fel, dar 
aş vrea să merg în ambele capitale”, adaugă el, referindu-se la dorinţa de a merge şi la Moscova. 
Papa Francisc a mărturisit că au existat contacte între secretarul de stat, cardinalul Pietro 
Parolin, şi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, cu privire la o posibilă călătorie la Moscova. 
Semnele iniţiale – a spus pontiful – nu erau bune, pentru că Moscova a spus că nu este momentul 
potrivit. Totuşi, Papa Francisc a lăsat să se înţeleagă că acum, ceva s-ar fi schimbat: „M-am gândit 
că dacă preşedintele rus mi-ar fi dat o fereastră mică pentru a servi cauza păcii…”, a spus el, 
lăsându-şi fraza neterminată. În acest scenariu se încadrează întâlnirea interreligioasă care va 
avea loc în Kazahstan pe 14 şi 15 septembrie. 

Participarea pontifului, chiar dacă nu a fost încă anunţată oficial, este considerată un lucru sigur. 
Iar în capitala Nur-Sultan ar putea avea loc o întâlnire cu Patriarhul Moscovei Kirill, întrevedere 
care urma să aibă loc la Ierusalim şi care a fost apoi amânată tocmai din cauza crizei grave din 
Ucraina. 

În ceea ce priveşte demisia sa, unul dintre cele mai populare subiecte de la Vatican şi din presa 
de specialitate, mai ales în legătură cu anunţul vizitei sale la LâAquila: „toate aceste coincidenţe 

https://www.chilieathonita.ro/2022/07/06/klaus-kenneth-yoga-budismul-sunt-demonice-nu-este-gimnastica/
https://www.chilieathonita.ro/2022/07/06/klaus-kenneth-yoga-budismul-sunt-demonice-nu-este-gimnastica/
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i-au făcut pe unii să creadă că va avea loc aceeaşi „liturghie” – a comentat Papa Francisc, 
referindu-se la demisia lui Celestine al V-lea. Însă nu mi-a trecut niciodată prin minte. Nu pentru 
moment, ce-i drept”. 

Totodată, Suveranul Pontif a spus că va lua în considerare posibilitatea de a demisiona, mai ales 
după alegerea făcută de Benedict al XVI-lea în 2013, în cazul în care sănătatea nu îi va mai 
permite să-şi continue misiunea, spre binele Bisericii. Fiind întrebat când crede că s-ar putea 
întâmpla acest lucru, pontiful a răspuns: „Nu ştim. Ne va spune Dumnezeu”. (Traducerea 
Cătălina Păunel, RADOR) 

https://evz.ro/suveranul-pontif-anunta-ca-deocamdata-nu-demisioneaza-si-dezminte-
zvonurile-conform-carora-ar-suferi-de-cancer.html 
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